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Tisztelt olvasóink! 
Túl vagyunk március 15-én, előttünk 
a falunap, majd húsvét szent ünnepe 
is. Ünnepelni ugyan nem sok okunk 
van , reménykedni persze szabad. 
Falunkat is elkapta a lottóláz, mert 
oly sokaknak sajnos ez az utolsó 
reményük. Politikusaink közben a 
Trianon című film vetítésével voltak 
elfoglalva , szépen elterelve arról a 
figyelmet, hogy valamiből élni kéne. 
Sajnos a valamiből élést egyesek úgy 
értelmezik, hogy a máséból 
kényelmesebben lehet. Mostanság 
mintha gyakoribbak lennének a lopá
sok - mintha oly nagyon lenne mit... 
Még szerencse, hogy az elcsórt 
birkák megkerültek Szivác irányából. 
A nagy szegénység közepette 
örüljünk-e annak, hogy a községi 
vezetők fizetése is jócskán elmarad a 
környező községekétől? Arra sincs 
pénz - pedig tudjuk, mindig ez az 
első , akárcsak a nagy, a szerbiai par
lamentben. De ne búslakodjunk, ha 
minden igaz, a Helyi Közösség nem
sokára új titkárt választ magának. 
Persze balga remény, hogy ettől min
den problémánk megoldódik. 
Marad a magunkra utaltság. Meg az 
egymással szövetkezés. Összefog
nak a tejtermelők , a disznó- és 
marhatenyésztők, a méhészek. 
Legalábbis papíron. 
Aki olvasta előző számunkat, kiszá
molhatta, az elhalálozottak és a 
születettek száma közt mekorra a 
különbség. Óriási. És az elvándorlás 
sem fog megszűnni. De "hál 
Istennek" Trianonnak, a határnak, ez 
azért nem oly egyszerű. Marad az 
elvágyódás. Meg a vágy, hogy hét év 
múlva azért lehet majd két magyar 
osztályt is indítani az iskolában. Mert 
nem biztos, hogy úgy lesz - tessék 
megnézni az adatokat. És akkor 
falunknak sem lesz további története, 
Legfeljebb a Szó-Beszédben (jelez
zük, félévente öt számot szándé
kozunk kiadni, ennyire - nem - telik 
abból a támogatásból , amit nem 
kapunk meg a községtől és a helyi 
közösségtől). 

De nem kell betojni! Most a nyuszin a 
sor. 

A szerkesztöség 
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Esetem a macsl<ás nővel 
A napokban egy vidéki barátom látoga
tott el hozzám, egy egész napot töltött 
el nálam, és a régi közös emlékeink 
felidézgetése mel lett arra is maradt 
időnk , hogy kisebb sétákat tegyünk a 
faluban . A látottakról, ha nem is teljes 
mértékben, de megelégedve beszélt, 
mint mondta, az ő falujában szinte 
semmi nem történik, a legapróbb jelei 
sincsenek annak, hogy talán valam i
féle szebb jövő felé haladnának. 
Tetszettek neki a felújított paraszt
házak, különösen elnyerte tetszését a 
parkban feláll ított játszótér, hosszasan 
nézegette a Kátai-féle látványtavat, 
majd lassan indultunk: igyekezn ie kel
lett, hogy ne késse le a vonatját. 
Amint éppen az egyik Krivaj-hídon ha
ladtunk át, egy nyugati típusú, a mi 
körülményeink között luxuskocsi
nak számító jármű állt meg mellet
tünk, a benne ülő, jól szituáltnak 
tünő nő, félig leeresztette az autó 
ablakát, és egy fehér zacskót nyúj
tott felénk. Arra kért bennünket, 
lennénk szívesek a zacskót a 
benne levő döglött macskával 
együtt a folyóba dobn i. 
Reflexszerűen mindketten a zacs
kó felé nyúltunk, s ha fé l másod
perccel is, de én kapcsoltam 
előbb , a jelenet annyira abszurd 
volt , hogy a barátomnak fél másod
perccel tovább tartott megértenie , 
mire is vagyunk éppen felszólítva. 
A fél másodpercnyi előnyömet így 
utólag csak a helyismeretemnek 
tudom be: mivel előszeretettel 
használom a főutcát a II. Rákóczi 
Ferenc utcával összekötő kis utat, 
gyakran szembesülök a folyóba dobott 
döglött állatok látványával . 
Felháborodásunkban , hogy az asz
szony tényleg komolyan gondolta 
rólunk, vállaljuk, hogy egy döglött álla
tot fogunk dobni a Krivajba, arrébb 
léptünk, mire ő , nem zavartatva magát 
a feléje irányuló megvető tekintetünk
tői , kiszállt az autóból , és maga dobta 
be az állatot a vízbe . 
Barátommal szörnyülködve néztünk a 
folyóba pottyanó zacskó után, s ami 
még jobban elborzasztott bennünket: 
a macska még élt. Erőtlenül kapáló
zott, szabadulni próbált a zacskóból, 
de a víz csak sodorta tovább. A 
hányinger kerülgetett. 
Megrökönyödve a látványtól kővé 
meredtünk, az asszony pedig talán 
valahol mégiscsak érezve, hogy valami 
nem stimmel , megállt mellettünk, és 

magyarázkodni kezdett. 
Haragosan szóltam rá, hogy mégis 
miként képzeli , hogy döglött állatot 
dob a folyócskába, amit így is elegen 
szennyeznek, erre ö arról kezdett 
beszélni , hogy hát tulajdonképpen rá 
sem bírt nézni a döglött macskára , 
ezért döntött úgy, hogy ez a legböl
csebb megoldás töle . Tovább mondo
gattuk neki a véleményünket , de azt 
már nem hallgatta meg , visszaült az 
autóba, és elhajtott . 
A barátom csak annyit mondott, kis 
jelenetünk a növel egy perc alatt si
keresen tönkretette a faluról benne 
kialakult pozitw képet. Nem tudtam 
neki mit mondani , csak a vállamat 
vonogattam. 
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E kis történetet , habár kissé magam is 
gyomorforgatónak tartom , csupán 
azért jegyeztem le, mert úgy érzem , 
mást nemigen tehetek. Az autó rend
számtábláját ugyan megjegyeztem, és 
utólag ki is derítettem, ki volt a benne 
ülö nö, de ugyanakkor tehetetlennek 
éreztem magam , mert biztos voltam 
benne , ha bármelyik hivatalos 
szervhez is fordulok, minimum hülyé
nek néznek, mert mit képzelek én , 
hogy a hatalmas gondjai(n)k mellett én 
egy döglött macskával foglalkozok · 
Európában, ahova állítólag tartozni 
szeretnénk, a nöt bizonyára súlyosan 
megbüntették volna, nálunk azonban 
csak tehetetlenül nézhetünk ki a 
fejünkböl A történetet mindezek 
ellenére leírtam, talán annyi haszna 
mégiscsak lesz, hogy ha majd egyszer 
az utódaink (re )konstruálni szeretnék a 
múltat, lássák, hogyan is gondoskod
tak öseik az örökségüköl 
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Március első hetében Kishegyesre 
látogatott Egeresi Sándor, a 
Vajdasági Képviselőház alelnöke, 
valamint a Tartományi Végrehajtó 
Tanács két alelnöke, dr. Lódi Gábor 
és dr Tihomir Simié, akik tájékozód
tak a község súlyos anyagi 
helyzetéről A megbeszélések ered
ményeképpen az egészségház egy 
millió dinár céleszközt kap a tar
tományi költségvetésből mentőautó 

vásárlására Ugyancsak lehetőség 

mutatkozik köztársasági pénzekből 

még egy mentőkocsi vásárlására. 
A vendégek közbenjárására a Mobtel 
063 mobilszolgáltató a jobb vétel 
érdekében egy átjátszó tornyot állít 
fel , valószínűleg a Kálvária hegyen. 
A megbeszélésen olyan ígéretek is 
elhangzottak, hogy jelentős anya
giakkal 1s hozzájárulnak a település
rend ezési és fejlesztési tervek 
pénzeléséhez 

A vízhálózat kiépítése az időjárás 
miatt jelenleg szünetel Cékus 
Gyongy1, a HK titkárának elmondása 
szennt már megkötötték a szerződést 
az újvidéki Hidrosondával , amely a 
további munkáért felel majd 

A HK kén a polgárokat, hogy amen
nyiben még nem fizették ki a tavalyi 
évi vízszámlájukat, tegyék meg a 
lehero legrövidebb időn belül. A 
nagyobb adósok már megkapták a 
felszólításokat 

A HK értesíti a polgárokat, hogy 
szakszolgálata munkanapokon 8 és 
14 ora kozott rendelkezésükre áll 
Minden panaszt meghal lgatnak, és 
lehetóségük szerint igyekezznek 
azokat orvosolni 

A kishegyesi Nyugdíjas Egyesületben 
fe lmerült gondok miatt a HK január
ban igyekezett segíteni az 
egyesületet ezért tűzifát juttatott a 
szervezetnek 

Magyarkelebia testvértelepülése lett 
K1shegyesnek Az új testvér
telepü léssel - mivel ők már pályázhat
nak EU-s eszközökre - Kishegyes 
palyázatot nyújtott be , amelynek tár
gya egy 8+ 1 személyes kombi. 

Az újvidéki NIS Naftagas Hidrosonda 
részlege megkezdte a Köztársaság 
utca sarkánál kifúrt kút felszerelését. 
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Mennyit keresnek 
a községi vezetők? 

A kishegyesi község vezetőinek 

fizetése nemcsak az utóbbi időben, de 
korábban sem érte el a környező 

községekben kifizetett hasonló 
béreket. Jelenleg Szügyi István pol
gármesternek 30 400 dinár az alap
fizetése (ehhez járul még a holtmunka) 
A községi képviselő-testület 

elnökének, Pál Károlynak, illetve Dan ilo 
Daboviénak, a községi közigazgatás 
vezetőjének az alapfizetése szintén 
ennyi Ez legalább 30 százalékkal 
kevesebb, mint a környező községek
ben Az alpolgármesterek és a KKT 
alelnöke volontőr alapon végzik 
teendőiket , s ezért havi 8000 dinár 
pótlékot kapnak A tanácstagoknak vi-

Szülőföldön 
Magyarul 

Az Illyés Alapítvány pályázatára a> 
kérelmeket ismét Kishegyesen is 
át lehet adni. A helyi magyar 
irodában minden kedden és pén
teken a fogadják kérelmeket , 
űrlapot is itt lehet kapni 
A szükséges dokumentáció: 

iskolalátogatásról szóló igazolás 
a szülő vagy nevelőszülő sze-

. mélyazonossági igazolványának 
, ,] fénymásolata , 
,i - a gyermek vagy gyermekek! 

anyakönyvi kivonatának fénymáso
lata, vagy a 15 éven felülieknek az ' 

· igazolvány fénymásolata ( az anya-Í 
könyvi kivonat kiadásának dátuma 
nem fontos) . 
A középiskola negyedik osztályo-
sai is beadhatják a kérelmeket 

·attól függetlenül, hogy nagyko~ ' 
rúak. 

~ A hallgatói támogatásra a pályázati 
· adatlap mellé csatolni kell a hall- ' 
igató személyazonossági iga-~ 

q~1zolványának fénymásolatát, a~ 
1 bizonylatot arról , hogy a felsőfokú ij • • 

oktatásban részben vagy, 
~ egészben hallgatja magyar nyelven , 
az előadásokat. · 
A pályázatra április 30-áig lehet 

"'" jelentkezni megfelelően kitöltött 
'! űrlappal. Egy gyermek után is: 
; lehet kérni a támogatást. Az ; 

"~ óvodások nem kapnak tárna- !· 
. gatást. 

szont semmi sem jár (Óbecsén viszont 
majd' 60 ezer dinárt is zsebbre vag
nak1) 
Dan1lo Dabovié elmondta, hogy a 
legutóbb i törvényes elöírasok 
értelmében a községi tisztségviselok 
fizetését akár a parlamenti képv1selók 
fizetésének szintjére 1s lehetne emelni . 
de erről szó sem lehet , sőt , elálltak a 
30 százalékos emeléstöl is , egyrészt a 
költségvetés állapota miatt , masreszt 
azért , mert a közigazgatásban dolgo
zók fizetésének emelésére nem volt 
lehetőség 

A legfrissebb informác1ó1nk szerint 
időközben mintegy 10%-kal 
megemelték a fizetéseket 

A CMH szabadkai 1nformác1ós 
iroda kishegyesi k1rendeltségének 
munkatársa kén azokat a pol
gárokat, akiknek nincs még meg a 
magyar igazolványuk, Jelent
kezzenek. 

Lapunk megjelenésének idopont
jában , március 17-én, este 7 órakor a 
kónyvtár olvasótermében a k1shegyes1 
Kónyvtár szervezésében Szoke Anna 
néprajzkutató tart(ott) eload ást a 
KERESZTEK ARCAI címmel a kishe
gyesi egykori és mai keresztekrol A 
műsorban közremúköd1k Papp Imre 
újságíró, Kormos Irén versmondó és a 
Dombos Kamarazenekar, Gál József 
vezetésével 

~ 
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Boripaii felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 
fytaráz J óz_sef 
K1;,lwz;vcs, OuJ:sa Gvon•y u. -rn. 
Lel.: 0.::4 j 730 - 314 , ' ' 
e-mai l: maraz@topolanet.co.yu 



Szúrós témái< 
Január 28-án megalakult a 
község i méhészegyesü let A 
mintegy otventagú szervezet 
elnóke Tumbász L Miklós, alel
nokei a lovéenaci Petar 
Markovié és a feketicsi Török 
Att ila , titkára pedig Baranyi 
Szilárd Alapvető cé lk itűzésük a 
méhészek osszekapcsolása , 
az érdekvédelem 
Külon hangsúlyt helyeznek a 
szakmai továbbképzésre, ezért 
elöadásokat is szerveznek Az 
elsön a méhészet tech
nológiáJáról , az LR-kaptárakról 
esett szó A következöre már
c1 us 19-én. szombaton kcrul 
sor a kozségháza nagyte r
mében dé/elölt tíz órai kezdet
tel Az elöadást a szerbiai 
méhészegyesulete k szövet
ségének elnoke tartja, szintén 
technológiai kérdésekröl esik 
majd szó , il letve a szerbiai 
méheszet helyzetéröl Április 2-
án. szin tén ugyanitt , 
ugyanebben az időpontban ter
mékbemutatóval és eladással 
egybekotött előadásra kerül 

sor, a téma a méhbetegségek 
és megelőzésük , gyógyításuk 
A termékbemutatót a rumai 
Evrotom cég tartja , méhészkel
lékek, műlé p , különbözű méh
gyógyszerek és méhtermékek
böl elöállitott kozmetikai szerek 
is a helyszínen megvásárol
hatóak lesznek. 
A tagok március 5-én 
szervezetten meglátogatták az 
újvidéki méhészkiállitást is. 
Az éves tagdíj összesen 1500 
dinár. Ebből 300 a helyi, 200 a 
tartományi , és 1 OOO a szerbiai 
(ez utóbbiba beletartozik a 
Pce lar szakmai havilap elö
f1zetése is) A tartományi 
szövetség minden egyesület
nek az év folyamán 
facsemetéket biztosít , így a 
méhészek környezetvédelem
mel is foglalkoznak 
Szeretettel várnak minden 
érdeklődöt, aki pedig tag 
szeretne lenni , jelentkezzen az 
elnöknél a 730-337-es telefon
számon 

A Kishegyesi Helyi Közösség 
2004. évi pénzügyi beszámolója 

BEVÉTELEK 
HELYI JÁRULÉKBÓL 
KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL 
EGYÉB JÖVEDELMEK 
VÍZDÍJAK MEGFIZETIETÉSÉBÖL 
TARTOMÁNYTÓL DONÁCIÓ VÍZRE 

5 908.931 ,00 dinár 
1.291.112,00 dinár 

1.183.064,00 dinár 
2 .913.450,00 dinár 

2.500.000,00 dinár 

Összesen 13.796.557 ,00 dinár 

KIADÁSOK 
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRE 
HK ÉPÜLETEINEK TATAROZÁSÁRA 
SZEMÉTIELEP ÉS UTAK RENDEZÉSE 
KÖZVILÁGÍTÁSRA 
BRUTIÓ FIZETÉSEK 
EGYÉB JUTIATÁSOK 
-kultúra, ifj úság, óvoda, iskola, sport 
EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 
Telefon, bélyegek, biztosítás, 
irodai eszközök, alapeszközök, stb. 
IVÓVÍZRE 
Javítások, új vezetékekre és lehelyezése, 
Víztisztítás, analízis, kutak villanyfogyasztása, 
Kutak javítása és új kutak felszerelése 

Összesen 

269.200,00 dinár 
157 514,00 dinár 

525.482,00 dinár 
1. 640 .499, 00 dinár 
2.583.710,00 dinár 

369.421 ,00 dinár 

1.259.981 ,00 dinár 

6.757.512,00 dinár 

13.563.319,00 dinár 

Pozitív pénzügyi eredmény: + 233. 238, 00 dinár azzal, hogy vannak 
kifizetet len számlák a közvilágítás miatt -1.248.518,00 dinár. 

A tejtermelök még január 25-én tartottak összeJovetelt A 
tejgyár részéröl Branka Prolié vo lt Je lent a 
megbeszélésen részt vett még Bácsi Gábor, a gazdák 
községi képviselője, továbbá a G17+ aktivistája Branka 
Prolié beszámolt a jelenlegi helyzetrol , a G17' 
képvise/öje pedig a kormány elképzelését vázo lta 
Ezekről az elképzelésekröl Bácsi Gábornál lehet érdek
lödni (Te/ · 730-01 0) 

Február 5-én a sertéstenyésztök alakították meg 
érdekközösségüket A társulás célja a jobb minőség . a 
könnyeb értékesítés, a jobb árak és az olcsóbb , de jobb 
takarmányozás elérése. A szervezet elnokének Fabó 
Dudás Róbertet választották meg az ig azgatóbizottság 
tagjai 

Március elején pedig a szarvasmarhatenyésztók is 
megalakították saját szervezetüket A tagság megválasz
totta az elnökéget, melynek tagjai 
Lukács Andor (e lnök). Papp Tibor (alelnok). Vlad1savljev 
Zoran (titkár), Bordás Erzsébet, Lukács Imre, Pusztai 
Sándor, ifj Szőke Károly, Holló Dániel mérnök (szakmai 
tanácsadó) 

Minden 79 

Vagyis minden árucikk 79 dinárt kóstál A nagyobb 
városokban kü/önbözö neveken népszerűvé vált uzletti
pus a legkülönfélébb árúkat kínálja a portugál mécses
tői kezdve a koreai melltartón keresztül egészen a kínai 
elemlámpáig, és mi ndezt mindössze 1 euró épp 
aktuális dinár ellenértékéért. 
Ezért a csodáért immáron nem kel l Szabadkára utaz
nunk, ugyan is Eurotex néven az iskola mellett megnyíl t 
a kishegyesi 79 dináros bolt Az elárusító hölgytol meg
tudtam, hogy akár a portéka, a vásárlók is nagyon sok
félék Az óvodástól kezdve a nyugdíjasig mindenki 
megfordul itt 
A társadalom pénztelenségének vetülete ez az uzlettí
pus, de ezen társadalom tagjaként jópofa dolognak 
találom Ha meg akarunk lepni valakit, és nem akarunk 
egy vagyont rákölteni , akkor imny a 79 dináros bolt 1 

Nekem az üvegek tetszenek a legjobban 
L.J. 
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Sikeres Valentin-napi bál 
Március 8-a, a Nők Napja "''K·'"rr:'"'"'ri' 
o Női Fórum meglátogatta a 
Kishegyesen élő kilencven éven te/Lili 
nőket, szerény ajándékkal ked
veskedtek nekik és elbeszélgettek 

~'1?~:5 Erzsébet köszöntése 

A Nagycsaládosok Egyesülete február 
végén teadélutánnal egybekötött ruha 
cserebere-akciót szervezett a nyugdíja
sok otthonában Mig az anyukák a gyer
mekruhák cseréjét intézték, a kis
gyerekek rajzolgattak. A KINCSE a 
legkisebbeknek szorppel és keksszel , 
kedveskedett 

A Nagycsaládosok Egyesülete március 
19-én, szombaton délután 3 órakor a 
Nyugdíjas Otthonban a gyerekek 
reszére álarcosbál/a / egybekötött 
nyusz1bálat szervez.Minden gyereket 
szeretettel várnak . A legötletesebb 
,e/mezek díjban részesülnek 

Valentin-napkor immár másodízben 
szervezett jótékonysági bált a Nő i 

Fórum A tavalyi bál összbevétele , melyet 
a Nagycsaládosok Egyesületével 
közösen tartottunk, a Berényi-féle ház 
terveinek kidolgozására fordítódott Az 
idén a Nő i Fórum úgy döntött, egyedül 
szervezi meg, és a bevételt a hátrányos 
helyzetben élő gyerekekkel való 
foglalkozásokra fordítja . 
A bált a Sógor vendéglőben tartottuk 
meg, a jó hangulatról a Calypso zenekar 
gondoskodott. 
A bálra összesen 237 jegy kelt el. 
Dicsekvésre méltó, hogy már tíz nappal a 
kezdete e l őtt elfogytak a belépőjegyek, 

és az is, hogy a tavalyi bál vendégei közül 
sokan visszajöttek. 
Minden vendég egy-egy csuhé ból 
készített virág -kitűzőt kapott tőlük 

emlékbe. Az idén is gyönyörű üdvöz
lőlapokat készítettek , és azokat a 
bálozók kedvesüknek, szerettüknek 
postán keresztül elküldhették A bál 
kezdetén Kancsár Loretta, Somlyó 
György Mese arról, ki hogy szeret című 
versét szavalta. 
Lehetőségeihez , szabadidejéhez és 
képességeihez mérten a Fórum minden 
tagja alaposan kivette részét a bál 
szervezéséből. Volt, aki a kitűzőket, 

üdvözlőlapokat készítette, akadt, aki a 
tombolákat gyűjtötte össze, a termet 
díszítette, a vacsorához szükséges dol
gokat szerezte be , vagy aki egész nap a 
konyhában tevékenykedett, apró
süteményt készített, és volt, aki az egész 
bál megszervezését magára vállalta. 

Papp Timea 
(25 éves) 

Németh László 
(46 éves, képzőművész) 

Hangsúlyozni szeretném , hogy a bál 
eredményességéhez a tago kon kívü l 
mu nkájával hozzájárult Rózsa Ilona 
tanárnő, Bata Bernadetta és Szabó 
Hédi , nekik külön köszönjük 

Számos kishegyesi, bácsfeketehegyi, 
topolyai és bácskossuthfalvi vállalkozó 
tombolával járult hozzá a bál sikeréhez 
Több mint 250 tombolát sikerült össze
gyűjteni, amiket a bál folyamán kisor
soltunk. 
Név szerint külön köszönette l tartozunk 
Sípos Imrének, Fejes Norbertnek és 
Papajcsik Ferencnek, akik anyagiakkal 
jelentős mértékben támogatták a bált 
A Női Fórum tagjai közül nem szeretnék 
senkit kiemelni, mindenki tette a dolgát 
és végezte az elvállalt feladatokat 
Mindannyiuknak köszönet érte 
Kihasználnám az alkalmat, és felhrvom 
mindazok figye lmét, akik szeretnének 
betekintést kapni , részt venni a Nö1 
Fórum munkájában, jelentkezzenek vagy 
nálam, vagy pedig Lukács Kláránál 

ZSIDAI ERZSÉBET 

Nem ünneplem a falu 
napját Az elutazás jelenleg 
nem foglalkoztat , de ha 
me nnék. akkor a pénz
keresés miatt 

/llemból mások szuletésnapját 
megtartom Szeretem a falut, de 
el vagyok keseredve. Egy na
gyon kis szigetre mennék el, de , 
mint anya a legrosszabb gyer
mekét , nem tudom elhagyni 
Kishegyes! 

Én a tavaszt ünnepelem , 
mert már elegem van ebból 
a télből A sár a legfőbb oka 
annak, hogy lehetetlen az 
élet télen Hegyesen 
Legszfvesebben a tenger
parton élnék 

Munkával ünneplem, mivel 
muszáj Menni? Hova? 
Céget külföldön nyitnék, 
mivel jobbak a feltéte lek Itt 
kevés az információ , hogy 
miképpen lehet \éllalkoz n1 
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Megpróbáltunk utánajárni ... 

A szövetkezet(ek) 
•• , 

szovevenyes szövete 
A faluban nagyon sok mende-monda 
kering a Mezőgazdasági Birtokkal, a 
Vojvodjanka Földműves Szövet
kezettel , az Agriromagna céggel, a 
színházteremmel, a Birtok dolgozói
nak elmaradt bérével kapcsolatosan. 
Ezért megpróbáltunk utánajárni a 
dolgoknak. 

Délután négy órakor érkezek a 
Vojvodjanka Földműves Szövetkezet 
irodájába A szövetkezet igazgatóbi
zottságának tagjai már ott vannak: 
Butterer Lajos , Flégó Zoltán , Mátyus 
Richárd , Raffai Lajos, Tóth István, 
Kovács Károly és Szűcs Mihály. 
Rögtön az elején elmondják, hogy 
az igazgató bizottság döntése 
alapján vannak ennyien, ugyanis 
szeretnék elkerülni, hogy az 
emberek a Vojvodjanka Földműves 
Szövetkezetet csak egy-két ember
rel azonosítsák. Hiszen ők több, 
mint húszan vannak. 
- Azért vagyunk itt, hogy a sok plety
kát megcáfoljuk, mert a falubeliek 
sok mindent nem tudnak, vagy 
nem úgy tudják, ahogyan a dolgok 
állnak - mondják 
Szűcs Mihály: A Vojvodjanka Földműves 
Szövetkezet hivatalosan 1998. január 
19-étől van bejegyezve Mi úgy tartjuk, 
hogy az 1945-ben alakult egykori 
Földműves Szövetkezet a jogelődünk A 
szövetkezetekről szóló törvény 
meghozatala után közel 450 ilyen 
szövetkezet alakult, és többségének a 
szövetkezeti vagyon is vissza lett szár
maztatva Időközben a Mezőgazdasági 
Birtok helyzete egyre romlott Több alka
lommal fordultunk a vezetőihez , hogy 
tisztázzuk a szövetkezeti vagyon 
kérdését , de nem álltak szóba velünk. A 
községi önkormányzat vagyonjogi szol
gálatához 1998 február 14-én nyújtottuk 
be hivatalosan a kérelmünket, akkor hite
les adásvételi szerződésekkel 876 hek
tárról tudtuk bizonyítani , hogy az egykori 
jogelőd, a Földműves Szövetkezet 
vásárolta A községi szerv négy éven 
keresztül arra sem tartott bennünket 
érdemesnek. hogy válaszoljanak a bead
ványunkra , mígnem 2002. május 25-én 
meghozta az elutasító végzést 
Kovács Károly átveszi a szót, és meséli , 
hogy is volt tovább A község ebben az 

ügyben elsőfokú szerv, az általuk kiadott 
végzést megfellebbeztük a Kereskedelmi 
és Pénzügyi Minisztériumnál, ahol helyt 
is adtak panaszunknak. 2003. augusz
tus 13-án végzést hoztak, azaz újratár
gyalásra az ügyet visszautalták a 
községhez. A vagyonjogi szolgálat elren-

delte bírósági szakértő bevonását, aki 
megállapította, hogy a Földműves 

Szövetkezet annak idején magánszemé
lyektől vásáro lta a visszakövete l endő 
földterületet . 
Időközben 1999-ben a Csődbíróság 
megindította a csődeljárást a Mezőgaz
dasági Birtokon . A Vojvodjanka a 
törvényes határidőn belül beadta a 
követelését a Csődbírósághoz , az vi
szont elutasított bennünket, pontosab
ban perre utasított a szabadkai 
Kereskedelmi Bírósághoz. Itt is húzódott 
az ügyünk, annak ellenére, hogy minden 
dokumentumot annak rendje módja 
szerint ide is újra beadtunk, de több mint 
két év alatt semmire sem jutottunk Végül 
mégiscsak hoztak egy döntést, igaz, 
csak arról, hogy elhalasztják a tárgyalást, 
addig, míg a bíróság áttanulmányozza az 
iratokat 
Szűcs Mihály: Időközben a csődbiztos 
nem hogy nem állította talpra a Birtokot, 
hanem a munkások fizetései egyre job
ban elmaradoztak, s többször híre ment, 
hogy a Birtokot a csőd alól fogják eladni. 
Mi minden egyes alkalommal 

figyelmeztettük a csődbíróságot , hogy a 
Birtok addig nem adható el , míg az 
említett per be nem fejeződik a 
Kereskedelmi Bíróságon Végül is min
den figyelmeztetésünk ellenére a 
Birtokot eladták a szabadkai székhelyű 
Agriromagna cégnek, összesen 161 mil
lió dinárért. 
Kovács Károly: A közelmúltban Újra 
átnéztük a telekkönyveket és érdekes 
adatokra leltünk Mi annak idején 878 
hektár területre találtunk adásvételi 
szerződéseket Átnézve az 1975-1986 
közötti bejegyzéseket, plusz 173 hektár-

ra, az 1986-1990 közötti időszak
ban pedig újabb 32 hektárra 
bukkantunk. 
Butterer Lajos: A faluban semmi 
nem maradt a kishegyesiek 
kezében. A több mint 800 hektár 
földön kívül eladták a malmot, a 
színháztermet és a szövetkezeti 
otthont, a vágóhidat, vagyis min
dent, ami esetleg munka
lehetőséget adott volna a Birtok 
munka nélkül maradt dolgozóinak 
Annak idején a Földműves 

Szövetkezet keretében a kooperán
soknál évente 22-23 eze r 
hízósertés, 3-4 ezer hízó marha, 
1500-1600 anyakoca nevelődött 
Flégó Zoltán Mi itt mindannyian azt 
szeretnénk, hogy a Vojvodjankának 
visszaszármaztatott földdel a hegye
sieknek nyissunk új munka-
lehetőségeket Sokan azt hiszik, ez 

a föld , amit visszakérünk, egy-két szemé
lyé fog lenn i, de ez nem így van Mindig 
is a szövetkezeté marad, amennyiben a. 
szövetkezet megszűnik , megvan a. 
törvényes előírás , valójában kié is fog 
lenni a szövetkezet vagyona Tehát 
valójában azért harcolunk, hogy a.m it 
még meg tudunk menteni , maradjon 
meg a falunak. Vagyis a legfőbb célunk 
menteni a még menthetőt 
Raffai Lajos: A visszakapott foldeken 
elsősorban az organikus termelést szor
galmazzuk, tagjaink közül páran a. 
szabadkai Terra's szervezésében jogot 
szereztek a biogazdálkodásra Ter
veinkben szerepel a gyümölcster
mesztés, elsősorban gondolunk itt a 
bodzára - aminek úgy a virága, mint a 
későbbi bogyója is hasznosítható Vagy a 
hársra, itt tervezzük a bioméhészetet is 
Telepítenénk barack-, szilva- és körte
fákat is. A hagyományos növények közü l 
a napraforgóra szeretnénk a fő hangsúlyt 
fektetni , elsősorban a méhek végett A 
visszaszármaztatott földeket azonnal ta.la
jelemzésnek vetnénk alá, biobúzát. b10-
zabot. biokrumplit és hagyma.féléket ter-
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vezunk a foldekbe A biotermelésben 
nagyon sok kézimunkára van szükség, 
tehát sok munkanélkülit tudnánk 
foglalkoztatni 
Tóth István Az állattenyésztés terén 
elsősorban a tejtermelést szeretnénk fel
javítani, az anyakoca és a malacnevelést , 
ezen a téren is nagyon sok munkaerőre 
van szukség Annak idején a Földműves 

az említett végzését, amelyben a Szűcs 
Mihály által említett épületeket , valamint 
pontosan 876 hektár 57 ár 63 m2, azaz 
kb 1523 hold földterületet a 
Vojvodjankának ítélte meg, ez év január 
21-én lett meghozva és pillanatnyilag 
másodfokon a Köztársasági Pénzügy
minisztériumnál van felebbezésen. 

~---------,,.-.,..-.,,... 

volt dolgozóinak járó visszamaradt 
bérek, valam int a nyugdíjalapba torten o 
juttatások kifizetéséhez 
A faluban olyan hiresztelesek terjedtek 
el , hogy az Agriromagna nem fizette k1 a 
vételárat, valam int, hogy a már említett 
visszaszármaztatás fékezi az elmaradt 
bérek kifizetését Ez mind nem így van A 
szabadkai székhelyű Agriromag na teljes 

_ ___... _____________ _,_ ____ __ ---.Butterer Lajos Az árverés 

Szovetkezet komoly farmmal dolgozott, a 
tervünk az, hogy újraindítsuk 
Mátyus Richárd: A mechanizációról még 
nem is beszéltünk Az egész falu tudja, 
hogy a parasztok gépezete elavult , olyan 
traktorokkal dolgozunk, ami lyenekkel 
sajnos nem lehet korszerű termelést foly
tatni Mivel a bankok a hitelek 
kiosztásakor ingatlangaranciát kérn ek, 
amennyiben a Vojvodjanka tulajdonában 
lesznek a visszakövetelt földek, a me
chanizációt a hitele kből jelentősen fel 
tudnánk javítani és szolgáltatásokat 
tudnánk végezni a parasztoknak is. 
Szűcs Mihály Még csak annyit, hogy a 
községi önkormányzat vagyonjogi szol
gálatának legutóbbi végzése alapján visz
szajár nekünk többek között a 
szövetkezeti otthon és a moziterem, a 
kooperáció épülete i, az úgynevezett 
Koncentrát épülete, az Aranykalász szál
lás, a Vágóhíd , a Láger, a Biszerka szál
lás 
Epilógus · A községi vagyonjogi szolgálat 

Kishegyes polg ármesterét a 
községházán kerestem fel és kértem 
meg, mondja el , valójában mi is az 
igazság? 
Szűgyi István : A község illetékes va
gyonjog i osztálya a Szövetkezeti vagyon
ról szóló törvény érte lmében a kishegye
si Vojvodjanka Földműves Szövetkezet 
által benyújtott adásvételi szerződések 
alapján elsőfokú szervként meghozott 
egy végzést, ami alapján 876 hektár 
földet és bizonyos épületeket, többek 
között a szövetkezeti otthont és a szín
háztermet elsőfokon az említett 
Földműves Szövetkezetnek ítélte. Ez a 
végzés pillanatnyilag másodfokon van a 
Köztársasági Pénzügyminisztériumnál , 
ugyanis a kishegyesi Mezőgazdasági 
Birtok fellebbezett a községi végzés 
ellen . Tehát az eljárás még nem zárult le 
Viszont elmondható, ennek az ügynek, 
illetve annak, hogy e végzéssel a 
Vojvodjankának ez a földterület vissza lett 
származtatva, semmi köze nincs a Birtok 

mértékben tartotta magát a 
Csödbírósággal kötött szerzödéshez, es 
a 161 millió dinár vételárat az utolso 
d1nárig 2004 december 20-aval 
bezárólag befizette Ez azt je lenti hogy a 
Csödbíróságnak ke ll m1elöbb lépnie és 
a munkások követelésének eleget ten
nie Sajnos a dolgok úgy ál ln ak, hogy 
egyenlöre csak azoknak a munkásoknak 
fizetik ki a 33 hónapnyi elmaradt bert 
akik követelésüket a törvényes hatándon 
belül beadták a Csödbíróság fe lé 
Olyan híresztelések is szárnyra keltek. 
miszerint a befizetett összeget a 
Csődbíróság lekötötte Sajnos a bíróság 
munkájába nincs betekintésunk, lehat 
erről semmi konkrétat nem tudok mon
dani 
Olyasmit is beszé ltek a faluban, hogy az 
Agriromagna által meghirdetett l1citác10 
csak kamu, hiszen mindent egy Újv1dék1 
vállalat fog felvásárolni Az egészbol 
legfel jebb annyi az igazság, hogy az 
Agriromagna tényleg egy újv1dé k1 céget 
kért fel a lic itáció lebonyolítására Aki ott 
volt, láthatta, hogy a licitáláson, aki akart 
és pénze volt, vásárolhatott 
Jelen pillanatban az Agriromagna kicsit 
több mint ötven munkást foglalkoztat, de 
be kell látnunk, komoly gépezettel , ám 
kevés munkaerőve l is nagy földterületet 
lehet műveln i. Azt hiszem, az új tulaj
donos is így gondolkodik Változtatnunk 
kell a felfogásunkon, hiszen a magántula
jdonban lévő cégek csak az optimális lét
számot foglalkoztatják, nekik csak a ter
melékenység és a profit lényeg 
Nagy gond a faluban, hogy mi legyen a 
munka nélkul maradt emberekkel 
Ebben a pillan atban az egyedul1 
megoldást az ipari park jelenti . lehetoseg 
van olyan be fektetőket idecsábitan1 . ak1K. 
a mi embereinket fog lalkoztatják Persze 



ez nem egyik napról a másikra történik, 
de komoly érdeklödök már vannak. A 
kozségnek mielőbb el kell készítetnie az 
urbanisztikai és a területrendezési ter
veket 
Ezek szintén nagy beruházások, aminek 
sajnos eleinte nem sok látszatja van , vi
szont sziJkségesek, mert ezek nélkül 
nem lehet továbblépni A községnek 
sajnos erre nem sok pénze van , vi
szont ígéretek hangzottak el a tar
tományi vezetök, valamint Goran 
Andjelkovié , a Köztársasági 
Pénzügymin isztéri um miniszterhe
lyettesé nek kishegyesi láto
gatásakor, miszerint a tartom ányi, 
illetve a köztársasági költségvetés
bol talán jutna egy kis pénz a terület
re ndezési és fejlesztési tervek 
pénzelésére 
A szövetkezeti otthon és a színház 
iJgyével kapcsolatosan szeretném 
megemlíteni, hogy a színház ügyét a 
községtöl és a kishegyesi helyi 
közösségtöl átvette a Köztársasági 
Vagyonjogvédő Természetesen az 
Agrirom agna a színháztermet és a 
szövetkezeti otthont is megvásárolta 
a Csödbíróságtól Legutóbb, amikor 
erröl beszélgettünk, kíderült, hogy az 
ossz kifizetett összeg 2 százalékát teszi 
ki az épületkomplexumért kifizetett 
összeg De kifizette, és a szerzödés 
értelmében az ové, mert benne volt a 
felkín ált csomagban. 
A színházépü let problémája kétfélekép
pen oldható meg , egyik módja, hogy az 
ÚJ tul ajdonos a fa lunak, a községnek 
vagy a müvelödési egyesü letnek adja 
(am i kevésbé hihetö, hiszen pénzt adott 
érte), illetve, hogy 99 évre bérbe adja. Itt 
Jelentkezik az a lehetőség , hogy a 
kcizség esetleg fel tud kínálni valamit a 
színházteremért cserébe , gondolok itt 
például egy megtelelö helyen lévö 
te lekre. il letve van egy olyan elképzelés 
is. hogy a község határozattal lehetövé 
teszi az Agnromagnának a Keltánál lévö 
duloút lezárását, am ivel az egész ottani 
komplexum egy egészet, jól behatárol
ható te rületet képezn e Az ott lévö 
magánparcellákat szándékában van 
megvásárolni 
Majd ki derül , hogy melyik változat lesz 
mindkét té l számára elfogadható De dol
gozunk rajta. és úgy érzem, hogy a jóin
dulat megvan mindkét részről Mivel ez a 
kérdés 1s még a bíróságon van , ott 
szeretnénk bizonyítani , hogy ezt az 
épületet a falu népe építette, igaz, egy 
nyugati , kapital ista társadalomban felnőtt 
ember nehezen tudja megérteni , ez mit 
is jelent 

Molnár Miklóst, az Ag riromagna műszaki 
igazgatóját telefonon a terveikről 

kérdeztem , és ő röviden a következőket 
mondta: A cég az idén elsősorban 

beruh ázásokat fog eszközölni , dolgo
zunk a termelés beindításán . Amint 
kialakul az új vállalat konkrét termelési 
programja, a lakosságot tájékoztatni 
fogjuk 

Vas Dénest, a kíshegyesi Mezőgazdasá
gí Birtok csödgondnokát szintén csak 
telefonon tudtam elérní, és arról próbál
tam faggatni , mikorra várható a Bírtok 
dolgozói elmaradt bérének és nyugdíj
alapjának kifizetése: A pénz megvan, vi
szont a dolgozók követelésével kapcso
latosan a Csődbíróságnak kell határoza
tot hoznia - ami legkésőbb egy-két héten 
belül megtörténik, mert j ogerős 
határozat nélkül a pénzt nem lehet 
kifizetni. 

Mit mondjak? Amíg írtam a cikket, úgy 
éreztem , mindent értek, most itt a végén 
úgy tűnik , ez egy olyan ördögi kör, hogy 
ember legyen a talpán , aki mindezt le 
tudja követni . 
Olyan ez, mint a gyerekkorí játékom : Ez 
elment vadászni , ez meglőtte, ez haza
vítte ... hogy ki lesz a végén a kishuncut? 
Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen , 
akí tudni szeretné. 

ZSI DAi ERZSÉBET 

ALFA 
fürésztelep 

Tumbász L. Tibor 

tel.: 024/730-749 
lakás: 0241730-797 

-------~-""-··~·· 

Pél<él<nél 
Új és egyben régi hegyesi pékség 
nyitotta meg ismét kapuit tavaly 
áprilisban. Cipo Egzoni néven Hali! 
Berísha pékmester renoválta és 
indította be pékségét. 
Hali! mester először 1983-ban nyi
tott pékséget ugyanezen a helyen. 
és egészen 1995-ig működött, míg 
a háború és a Milosevié rezsim miatt 
kénytelen-kelletlen itt kellett hagynia 
Hegyest Pékségét, balszeren
cséjére , bérbe adta Az új tulaj
donosok sem áramot, sem adót 
nem fizettek, zű rös üzelmeik pedig 
a pékség teljes csödjéhez vezettek 
A berendezést ellopták, az épületet 
pedig szétverték 

Mindezek után Hal i! mégis úgy dön
tött , hogy visszajön Reng eteg 
munkával és pénzzel felújította és 
kinyitotta pékségét. Kérdésemre 
elmondta, hogy nem félt visszajön
ni, mert ő hazajött. Itt szeretne a 
továbbiakban élni és dolgozni , és 
gyermekeit is ide szeretné hozni 
Szerencsére a hegyesiek jól 
fogadták, és a rég i vásárlók mind 
visszatértek hozzá 
Hali! pékmester sze retne egy új 
üzlethelység et nyitni valahol a 
központban , de ez egyenlöre távlati 
terv marad, mert a magas adók és a 
felújításba befektett pénz meg
térítése ezt nem engedik. 
Személy szerint biztatónak tartom , 
hogy 10 évnyi rombolás után valami 
újra épült , és megnyitotta kapuit a 
hegyesiek előtt. Reménykeltő 

LAKATOS .JÁNOS 
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Az Ébredj fel! a civil szférával kapcsolatos közéleti képzés megszervezése fiat
alok számára. A képzés elsősorban olyan fontos tudnivalókkal látta el az 
érdeklödöket, amelyek nélkülözhetetlenek azoknak a fiataloknak, akik a civil 
szférában mozognak A háromnapos képzés alatt megtanulhatta a résztvevő , 
hogy kell projektet tervezni és írni , miként boldogu lhat valaki az internet nyúj
totta lehetőségekkel , illetve, hogy miképppen dolgozhat együtt a hivatali 
közeggel Ebben jeles előadók voltak a segítségünkre : Kátai Gábor a 
budapesti Mobilitás módszertani központtól , Sábity Norbert a PRONl-tól , 
valamint Majláth Arnold . Mind-mind olyan dolog, ami elsősorban hasznos, 
másodsorban pedig oJyan világot ismertet meg velünk, ami számunkra még 
igencsak új Európát. Uj távlatokra mutat rá, új eszközökre hfvja fel a figyelmet. 
Ráadásul mindez még igen érdekesen volt tálalva. Tervezik a folytatást is, ami 
szintén igen érdekesnek ígérkezik. 

SINKOVICS 

Mondd el! 
Érdekes kezdeményezésnek lehetett szem
tanúja januárban és februárban Kishegyes 
lakossága (legalábbis azok a polgárok akik 
elolvasták a plakátokat, vagy a postaládák
ba dobott szórólapot) Juhász Bálint , a kis
hegyesi községi tanács tagja egy olyan 
akciót szervezett meg , amely nem minden
napi l e h etőséget nyújtott Kishegyes lako
sainak. Az akció, amely a Mondd el 1 cimet 
viselte , arra adott lehetőséget, hogy a 
lakosok kérdése iket személyesen egy 
képviselőnek tegyék fel 
Ezzel kapcsolatban beszélgettem Bálinttal, 
aki elmondta, hogy nem igazán volt ered
ménye a felhívásnak. Maga az akció közel 
két hónapig tartott . A fogadóóráknak a helyi 
közösség tanácsterme adott otthont péntek 
délutánonként. Az akció előzményének 
egy, a demokratizálódást elősegítő képzés 
tekinthető , amelyen Bálint is részt vett , és 
ahol tanárával együtt dolgozták ki az akció 
tervét. Arra a kérdésemre, hogy miért pont 
ilyen formában került megszervezésre a 
program, Bálint elmondta, hogy szerettek 
volna alkalmat nyújtani a polgároknak arra, 
hogy személyesen tegyék fel kérdéseiket, 
vagy mondják el panaszaikat az 
illetékes(ek)nek. Fontosnak tartották azt 1s , 
hogy ne csak négyévenként, szavazáskor 
kérdezzék meg a lakosokat , hanem a 
képviselői ciklusban is 
Amit nem igazán értett, az az, hogy miért 
nem használták ki a polgárok az alkalmat 
(lehet, hogy nincs is nálunk probléma? -
teszem fel a kérdést csak így zárójelben) 
Talán sokan nem is tudtak a lehetőségről 
Pedig itt elment egy újabb vonat, ami sajnos 
erre mifelénk már megszokott Persze ez 
nem csak Bálinttól és a hasonlóan aktfv 
fiataltól függ . A fiatal képviselőtől azt is meg
tudtam, hogy ha az akció sikeres lett volna , 
akkor erre a jövőben is számíthattak volna a 
polg árok. 

SINKO V ICS NORBERT 

2004 öszén írták kí fiatalok számára azt a pályázatot, amelyet a 
Youth Bank Balkans támogatott. Kishegyesröl ügyes, kreatw, 
aktw fiatalok pályáztak, majd a meghallgatás után döntött a 
bizottság arról kik kapják meg a pályázati pénzt. Az elszámolás 
is igen szigorú volt , a programokat ellenőrizték olymód, hogy 
eljöttek megnézni a pályázat hitelességét. 
A Művelődési Egyesület fiatal csoportvezetői , Kurnyák Márti 
és Kovács Hanna Gyermekfarsang megszervezésre kaptak 
pályázati díjat. Farsangi felvonulásra , farsangi szokások bemu
tatására, jelmezbemutatóra, alkotóházra, táncházra és sok más 
érdekességre is sor került február 6-án. A farsangon legalább' 
150 gyermek és fiatal vett részt (képünkön). · 

A második sikeres pályázat az Olcsón hasznosat címet viselte, 
ezt négy fiatal Csernik Lili, Linka Lenke, Csernik Márton és 
Linka Miklós vezette négy hétvégén. Alkalmanként 18-20 
középiskolás vett részt a foglalkozásaikon , ahol almából , tök
ből, kukoricából és burgonyából készítettek rég elfeledett 
ételeket és lakásdíszeket. Munkáikat kiállították a könyvtár 
előcsarnokában. Az ételeket természetesen elfogyasztották 

A sikeres rendezvény lebonyolításában segédkezett: Tumbász 
L. Kornélia, Kormos Zsana, Janó Mária, Szöllősi Boglárka és 
Péter Maja 

8 

A harmadik pályázatot Juhász Bálint és Fontányi László 
nyerte a közélE)ti képzés fiatalok számára. 
A negyedikefa Női Fórum fiatal aktivistái nyerték, az ö prog
ramjuk rnég nem fejeződött be. 



Novák Arnold 25 évesen beutazta a fél világot egy luxushajó fedélzetén. 
Egy munka, ami több az egyszerű pénzkeresnél. 

8 hónap alatt a Föld l<örül 
Hogyan kerültél a hajóra? 
A Svastarában olvastam a hirdetést , 
Szabadkán volt az információs iroda, 
ahol egy lány, egy amerikai munka
közvetítö cég horvátországi képviselője 
mondott el mindent Ezután Belgrádban 
volt az állásinterjú 

A Regatta 

Számít a nyelvtudás? 
Nem volt különösebben jó az angolom, 
de fölvettek Utility-cleaner munkát kap
tam , ami végül is azt jelenti, hogy moso
gattam Összesen 1 OOO euró körül van 
az indulási költség 
Mennyit lehet igy keresni? Milyen 
munkák vannak még? 
Az én fizetésem havi 551 dollár volt , 
kéthetenként kaptam pénzt Be lehet vá l
lalni pluszmunkát is . A segédpincérek 
havi 1500 dollár körül keresn ek, a 
pincérek kábé 2500-at, a föpincérek 
pedig 4000 körül Ezekhez több gyakor
lat kell. segédpincér is 3-4 szerződés 
után lehetsz A szerződésem nyolc 
hónapra szólt, 2004 április 22-én indul
tam és december 22-én értem haza. 
Milyen vízum kell? 
Ök intéznek amerikai vízumot és kaptam 
egy hajósigazolványt is, ami személyiként 
szolgált Dubrovn ikból indult a hajóm , a 
Regatta Egy 11 szintes amerikai luxus
hajó, 1 OOO ember van a fedélzetén , 
ebbő l 600 vendég , 400 személyzet . 
Amerikai nyugdíjasok utaznak rajta, 
általában 2 hétre fizetnek be, ami tizen
négy megállót jelent Jártuk Európa és 
Amerika partjait, általában minden nap 
másik kikötőben horgonyoztunk, néha a 
nagyobb városoknál tovább maradtunk. 
Reggel 8-kor köt ki a hajó, délelőtt és 
délután van 3 óra szabadidőnk. 

Születtek barátságok? 
A szemé lyzet ál landóan cserélődik , 

ahogy a sze rződése k lejárnak, de 
azért sok emberrel összebarátkoztam, 
a magyarországi barátaimmal tartom a 
kapcsolatot rendsze resen Vannak 

európaiak és sok 
az indiai, fili ppinó , 
ahol nagyobb a 
szegénység, mint 
nálunk. 2 vagy 4 
szemé lyes szobák 
vannak, tévével, 
tusolóval. I dőnként 

vannak személyzeti 
bulik, akkor lehet 
ismerkedni. Külön
ben esténként min
denki dolgozik. 
Hogyan tartottad a 
kapcsolatot az 
itthoniakkal? 

Főleg e-mail-en, mert van a hajón inter
net. Van telefonfülke is, a Millenium tele
fonkártya 12 dollárba kerül, egész 
Európában érvényes, kábé fél órányit 
lehet vele beszélni, de Miamiban vettem 
5 dollárért 120 perceset. Miami nagyon 
olcsó, főleg a technika: videokamera, 
laptop, DVD-lejátszó. 
Melyik a legfurcsább hely a világon? 
Azt hiszem, Jamaica. A kikötő szép ren
dezett, de ha bemész a városba, olyan, 
mint valami videoklipp Rasztás feketék 
állnak bandában az utcasarkokon, nin
csenek jelzőlámpák, átkelők, életveszé
lyes a közlekedés. 
Mi volt a legszebb élményed? 
Amikor találkoztam a legjobb barátom
mal , Holló Lukács Krisztiánnal Miamiban. 
Már két éve ott él , a feleségével , egy 
Tampa nevű helyen, egy Toyota autósza
lonban sales manager, azaz árulja az 
autókat. 

Láttad a világot, hogy látod most 
Kishegyest? 
Nem éppen a legjobb hely a világon 
Monte Carlo pontosan az ellentéte Itt is 
jó, de nem tudnék magammal mit kez
deni Hegyesen Megyek is vissza, ápri
lisban Miamiban kezdem a hónapot , és 
újra nyolc hónap a nagyvilágban 

Krisztiánnal , Miami Beach 

Reggel hétkor felkelsz itthon, este 
hétkor leszállsz a gépről M1amiban. 
Mindezt egy ki shegyesi fiatalember 
mondta. Bárcsak mi is ilyen lazák 
lennénk Így hangzik a kínai mondás 
minál távolabbra utazol, annál kozelebb 
kerülsz önmagadhoz. 

MIRNICS G YULA 
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El ső díj 
Budapesten! 

Az interneten böngészve akad
tam rá a Bemutatom lakóhe
lyemet című pályázatra, és a 
nyertes, Povazsánszki Csilla 
munkájára. Miután elolvastam, 
felkeltette az érdeklődésemet. 
- K1 hirdette meg ezt a pályázatot? 
- A Határontúli Magyarok Hivata-
lának elnöke, Balassa Bálint hir
dette meg, azzal a céllal, hogy 
megismerjék a határontúli kisebb, 
eldugottabb (magyar) településeket. 
Anyukám olvasta a Magyar Szóban , 
és mivel benevezni külön nem kel
lett , csak határidőre elkülden i a 
munkát , anyukám biztatására 
elkezdtem munkálkodn i. 
- Milyen segítséged volt? 
- Anyukám és a tanáraim segítettek, 
va lamint könyveket kerestem az 
iskolakönyvtárból és a nagykönyv
tárból. Levél formájában mutattam 
be falunkat. Van egy levelezőtár

sam, és szeretek levelezni , 
egyébként olyan módon kellett 
leírnom, hogy ne váljon unalmassá. 
- Sok kép is díszíti munkádat. 
Mennyi időd volt mindezt be-
szerezni és elkészíteni? .. 
- Körülbelül két hónapom volt a 
határidőig , egy hónapig keresgél
tem, a másik hónapban pedig papír
ra vetettem gondolataim. 
- Számítottál-e a győzelemre? 
- Nem igazán számítottam rá, mert 
korhatár nem volt szabva, és így 
idősebbek is biztosan beneveztek. 
Reménykedtem, de nem gondoltam 
még arra sem , hogy dobogós 
leszek 
- Izgultál-e az eredményhirdetésig? 
- Amíg meg nem tudtam, hogy 
dobogós vagyok, addig egy csep
pet sem, de miután értesítettek 
arról , nagyon izgultam. 
- Csak az eredményhirdetéskor 
tudtad meg, hogy első vagy? 
- Nem, a magyartanárnöm kapott 
egy e-mail-t, és ö hívott telefonon 
hogy első lettem. ' 
- Mit szól a család? 
- Mindenki büszke volt rám , kis-
öcsém , Robika meg még fel sem 
tudja fogni ezt az egészet .. 

KANCSÁR LDRETTA 

8. OSZTÁLY 

A l<is zongorista 
Kedden Csőke Andreánál, falunk 
fiatal és egyben kiváló zongoristájánál 
jártam, aki igazán megérdemli a 
tiszteletet, hiszen fiatalsága ellenére 
belföldi és külföldi versenyekről 

egyaránt szép eredményekkel tért 
haza. Andrea egyébként a topolyai 
zeneiskola diákja, 
és Székely Mária , 
valamint Krstié Júlia 
készítette fel ezekre 
a versenyekre . 
- Tulajdonképpen 
mióta zongorázol? 
- Négy éve . Má
sod ikban kezdtem , 
második, harmad ik, 
negyedik. Igen, 
négy éve. 

Milyen ered-
ményeket értél el 
és mikor? 
- Tavaly márcíusban 
voltam Sabacon, ott 
második lettem, 
aztán még ugyanabban a hónapban 

. Zrenjanínban első lettem, az idén 
januárban pedig Eszéken 
versenyeztem. Sabacon voltam 
először versenyen . Izgultam, bár 
előtte már sokszor fölléptem , de azok 
nem voltak versenyek. Megérke
zéskor kaptunk egy termet, ahol 
lehetett gyakorolni és egy programot. 
Aztán három-négy percig próbálhat
tuk a zongorát amelyen később 

versenyeztünk. Ezután visszamen-
. tünk a termünkbe , ahol bemelegítet
tem. Később szóltak, hogy menjünk 
oda az ajtó elé, mert mi következünk. 
Játszás közben nem izgultam annyi
ra, mint előtte , amikor várakoztam . 
Végü l egész jól sikerült, második 
lettem . Erről másnap értesítettek 
telefonon . Nagyon boldog voltam, 
szinte „ ugráltam örömömben". Ez volt 
életem első versenye. 
- Zrenjaninban hogyan szerepeltél? 

. Úgy éreztem, Sabacon jobban si
. került, mint itt és féltem, hogy nem 
érek el helyezést. A zsűri azonban 
első helyezést adott. 
- Nemrégiben voltál Eszéken. Hogy 
tetszett? 

Eszéken először az iskolát néztük 
meg . Szép, rendezett iskola.A belse
je gyönyörű volt, a külsejét pedig hó 
fedte . Kaptam egy nagy csomagot és 

·egy szobát egy hotelben. Egy estét 
ott aludtu.nk Másnap visszamentünk 

az iskolába. Kipróbáltam a verseny
zongorát. Ez egy nemzetközi verseny 
volt. Én megmutattam, amit tudtam 
Sokkal jobban nem tudtam volna 
lejátszani. Itt nem értem el helyezést 

Most ismét készülsz egy 
versenyre? 

- Igen. Holnap 
megyünk Sa
bacra, ahol ismét 
részt veszek a 
verseny-en. 
- Remélem, is
mét szép ered
ménnyel térsz 
haza. Sok sik
ert kfvánok! 
Később kiderült, 
hogy Andrea a 
fiatal zongoristák 
Sabacon megtar
tott országos 
versenyén má
sodik helyezést 
ért el. 

Gratulálunk! 

TÓTH ANDRÁS 

7.s 

Mel<I< Elel< 
Nevem Mekk Elek, ezermester 

Egyszer lemezeket szerelg ettem 
Megrendeltek egy kerek lemezt , 

Megszereltem, de nem lett kerek 
Bepereltek 

Belebetegedtem. 

Elmentem Egerbe 
E helyen leltem egy fekete retket 

Reggelre nyersen elnye ltem 
Megteltem 

Perecet nem vettem 

Szedtem epret rengeteget, 
Megtelt vele kezem , zsebem 
Kertben epret nevelgettem , 
De nem lettem ezermester 

Kerek lemezt nem szereltem 
Egyszer sem 

KÓKAI ZSOLT 

5. s 
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Hírei< az 
Február 11. 

Selyem munkák tárlatára hívta meg Horváth 
Uzon Éva szabadkai selyemfestő az 
érdeklődőket . A sálakat, képeket az iskola 
kiállítótermében láthatták. A tárlatot 
Szügyi István polgármester nyitotta meg. 

Február 14. 

Az iskolában Valentin napkor a diákok az 
egymásnak írt leveleiket egy postaládába 
dobhatták Ezt a szerelmesek napján kis 
postások kézbesítették a címzetteknek. Az 
akció már évek óta nagy tetszést arat, és 
több száz levelet ke llett a 7-8 . osztályos 
diákoknak (Halasi Laurának, Kókai 
En ikőnek, Fabó Eve linnek, Kocsis 
Antóniának, Bartus Bellának és Torma 
Józsefnak) szétosztaniuk 

Február 14. 

Megemlékeztünk a farsangról is. Sajnos 
az idö nem kedvezett a felvonulásnak, így 
diákjaink különböző jelmezbe öltözve a 
falunk főutcáj a helyett a tornateremben 
tettek egy sétát A Szülői Tanács tagjai 
fánkkal és teával várták a farsangolókat. 
Díjakat nem osztottak ki , mindenki e lső 

helyezést érdeme lt volna .. 

Február 28. 

A Szerb Nemzeti Színházban az érdek
lődők a Mayerli ng c ímű balettot nézhették 
meg 

Március 7. 

Március 7-én a színházteremben tartottuk 
nőnap i műsorunkat, köszöntöttük az édes
anyákat, a nagymamákat, tanárnőket, 

diáktársakat Énekkarunk is szorgalmasan 
készült e jeles napra, a zenekar kíséreté
vel dalcsokrot adott elő . Az alkalmi 
összeállításban a szerb tagozatra járó 
diákok verset mondtak, majd az irodalmi 
szakkör tagjai köszöntötték az éde
sanyákat 
Az alsós gyerekek is szorgalmasan 
énekelgetnek. Megmutatták, hogy hogyan 
is köszöntik ök a nőket. Színpadra léptek a 
roma tagozaton tanuló kisdiákok. 
Felejthetetlen élmény marad számukra ez 
a bemutatkozás Kis elsőseink a Rómeó 
és Júlia musical egy ismert dalára tán
coltak. Utánuk a harmad ikos következtek 
egy verses-énekes összeállítással. Csőke 

isl<olából 
Andrea Haydn D-dúr szonátáját adta elő 
zongorán. A műsor további részében a 
táncoké volt a főszerep . Az 1-2 d, a 3-4. 
c , az 5.a, az 5. b osztályosok modern 
tánccal léptek fel. A Fiesta Táncklub tagjai 
már több versenyen is bizonyítottak. 
Miljkovié Tamara és Papp Áron ebből adott 
egy rövid kis ízelítőt. Ünnepi műsorunkból 
a néptánccsoport sem maradhatott ki. A 
Krajcárka néptánccsoport tagjai bagi tán
cokat mutattak be a Csalóka zenekar 
kíséretével . 
A fellépők nevében Kocsis Antónia egy 
versrészlettel búcsúzott: 

"Virágot legszebb csokorral, 
köszöntést legszebb szavakkal 

illik ma mondani. 
őt köszöntjük, aki 
emberré felnevel, 
ki magához emel 

s ezer jót érdemel, 
ma őt köszöntjük, őt: 
a drága, drága nőt!" 

Községi verseny 
magyar nyelvből 

5. osztály 
1. hefy'ezés Sipos Ákos, Miljkovié Viktor 

6 osztály 
11 helyezés: Szabó Szén ia, Kerekes 

Zsuzsanna 

7. osztály 
1. helyezés: Fabó Evelin , Holló 

Emese, Szabó Henrietta, Tóth András 
Ill. helyezés Fábián Gabriella 

8 osztály 
1. helyezés Kancsár Loretta , Máté 

Lívia, Székely Levente , Becskei .Ágnes 
11 helyezés Fajferity Denis, Gulics Agnes 

Községi verseny 
német és angol 

nyelvből 

8 . osztály 
1. helyezés: Szőke Norbert 

Ill. helyezés. Kratok Rebeka 
IV helyezés: Lukács Árpád 

opolyán a középiskolások
nak Quizburger címmel 
műveltségi vetélkedőt 

~ -r: szerveztek. A Sinkovics 
J>. József Szakközépiskola , a 
Mezőgazdasági Középiskola 

a Gimnázium diákjai közül 
320-an egy tesztet töltöttek 
ki. Közülük 27-et választot
tak ki a további fordulókba. 

, Linka Miklós pótjátékosként 
" jutott be közéjük. Három for

duló volt, és Miki a döntőben 
az előkelő második helye
zést érte el. A versenyen 
általános műveltségi kérdé
sek voltak: irodalom, föld
rajz , történelem, biológia , a 
mai világ eseményei. A 
zsű riben topolya i értelmiségi 
emberek kaptak helyet. A 
jutalom DVD lejátszó, köny
vek, édességcsomag, hasz
nos kis ajándékok. A vetél
kedőt közvetítette a topolyai 
tévé is. 

Gratulálunk! 

~ 

Február 28-án községi 
szavalóverseny házigazdái 
voltunk. Az alsós diákok kozül 
Lénárt Ticián 2 a osztályos. 
Jelena Kankaras 3 c osztá
lyos tanu ló jutott tovább A fel
sősök közül Miljkovié Tamara 
képviseli iskolánkat. A körzeti 
versenyt Szabadkán szerve
zik meg , március 18-án. 

~dap~~ti'" Tehetségpártolók 
i Baráti Köre nemzetközi pályáza-
tot hirdetett Kézfogás a 

H tudományért címmel. Vass 
Szabolcs (6 a) is el küldte a rajza
it. A bírálóbizottság a beküldött 
pályamunkát szép , átgondolt 
alkotásnak tartotta , és 11 1 

helyezésben részesítette Farkas 
Ádám, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem rektora véleménye 
"Karakterérzéke és rajzi tudása 
messze meghaladja korosztá
lyát " Szabolcs 10000 Ft-os 
könyvvásárlási utalványt kapott , 
melyen megfelelő szakirodalmat , 
albumot, képzőművészeti szak
könyvet szerezhet be. 
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Ovodai hírei< 

~--

Kancsár Kinga munkája 

Az óvoda adományozók segítségével tudott a 
gyerekeknek újévi csomagot biztosítani. Akik 
segítettek: Gradja-Mont, Oszkár, Triumf (Zenta), 
Limbad, Metál Pepi, Retina Maca, 
Képviselőtestület, a község helyi közösségei, 
Duker, Vajdasági Bank, Chick-Prom, Gazda Coop 
(Feketics), Radovanovié Co., Monte/, Mina, 
Stevovié Nenad, Ifj. Lengyel Andor, Kókai Béla, HT. 

A "Tabíta" szocio-humanitárius szervezet újvidé
ki kirendeltsége a község minden óvodásának 
cipődobozos ajándékcsomagot biztosított. A 
szállításban és tárolásban köszönjük a Monte! 
és a Vöröskereszt közreműködését. 

Mint már az ősz végén hírül adtuk, Spasojevié Vera 
adományokból víztisztító berendezést vásárolt a kis
hegyesi óvodáknak. Tisztelette l közöljük az 
adományozók névsorát. Dr. Wolf, Fr. Maier, Novák 
Vera, Kovács Kálmán, Fr. Mauer, Pro Optik, Fr. 
Schaf, Familie Leile, Fr. Wissner, Herr Schneider, 
Kratok Károly, Kratok Péter és gábor, Spasojevié 
Vera, Cékus Gyongyi, Tumbász Tibor, Kapor Sasa, 
Dr. Uveges Imre, Maráz József és Erzsébet, Szőke 
Vilmos. 

Óvodásaink egészségérel 
Kőműves Gizella igazgatónő 

Március elején a verbászi Vitai étolajgyár ter
mékcsomagot és édességet ajándékozott a 
község óvodásainak. 

Március 8-a alkalmából a kishegyesi óvoda játék
mühelye1 ben az apák gyermekeikkel ajándékot 
készítettek az anyukáknak A műhelymunkának nagy 
sikere volt, hiszen ilymódon először vártuk meghitt 
családi szellemben a nőnapot. 

Egyh ázl<~zö.sségü n I< 
h1re1 

Januárban az észak-bácskai 
cserkészkőrzet ügyvezető elnöke 
tartott előadást , amelyet nagy 
érdeklődéssel hallgattak a fiatalok 
és a felnőttek egyaránt 

Január folyamán szép számban 
végzett házszentelést ft. Brasnyó 
Ferenc plébános és ft. Vilov 
Garán káplán. 

Már év elején felkérik a templo
mi esküvőre készülő fíatalokat, 
hogy jelentkezzenek, hogy a 
felmerülő problémákat 
zökkenőmentesen megoldhas
sák. Ez a felhívás vonatkozik a 
keresztelendőkre , valamint az 
elsőáldozókra és a bérmál
kozni óhajtókra is. 

A keresztény egységért imádkoz
tunk szokás szerint a Lurd es-i 
kilenced alatt 
A Lurdes-i kil encedet, mint min
den évben , a templomban is és a 
házaknál is többen végezték A 
kilencedet befej ező záróünnep
séget Temerinben tartották meg , 
ahová Vajdaság több telepü léséről 
zarándokoltak, Kishegyesről is 

Az Egyházmegyei Hatóság 
gyűjtést rendelt el az árv(z
katasztrófa (szökőár) károsult
jainak megsegftésére. 

A Pasztorális tanács megtartotta az 
utolsó évi közgyűlését , majd ez év 
április elején az alakuló eskütétel
lel kezdi meg a munkáját az új 
tanács. 

Ft. Vilon Goran káplán urat 
február 1-től a Megyés Püspök 
úr áthelyezte új működési 
helyére, az adaí plébániára. 

Az idén februártól Bajsa nem tar
tozik a kishegyesi körzethez , 
ahová ft. plébánosunk már 11 éve 
rendszeresen járt el a hívek szol
gálatára. 

A téli hónapokban 1s tartott össze
jövetelt az imacsoport 

Ft Brasnyó Ferenc plébános reszt 
vett az iskolák ünnepein . a helyi 
tűzoltók unnepén , a rendorség 
ünnepén 

Gyűjtünk Gere Kovács Violetta 
geri nc-operácíójá na k anyagi 
megsegítésére. 

A Camél iánus csoport 1s reszt vett 
vidéki összejövete leken 

A kis első gyónók és elsőál
dozóink készúlnek a szép 
únnepúkre. 

Egyházközösségünk lesz az 
idei Ezüstcsengő ének- és zene 
hangverseny házigazdája . 

Tart a felkészülés a Húsvéti 
ünnepekre Ft Brasnyó Ferenc 
plébános atya 120 gyengélkedot 
látott el otthonukban a gyónas 
szentségével 

Temp lomunkban a gyónóbúcsú 
Fekete vasárnap du 15-17 óráig 
tartott 

Keresztúti ájtatosságot végez nek 
a hívek a nagyböjt idején minden 
csutörtökön és pénteken 16 30-
tól 

Vigyázzunk a temető1nkre, 
akadályozzuk meg a 
garázdálkodókat, a v1rágtolva
jokat és a vfzcsapokat lopókat 
derftsúk fel. 

Szeretnénk a Szó-Beszédben 
megjelentetni a miserendet, de 
ehhez a hívők segítsége szük
séges, hisz a miséket előre be 
kell jelenteni. Kérjük, jegyez
tessék be a kívánt időpontokra 
a miséket, akkor közölni tudjuk 
a miserendet. 

Kocsis Miklós 



l<ishegyes (hivatalos) 
történelmi utcanevei 

11. rész 
A fa lunk utcanevei! kutató igen nehéz 
helyzetben volt A községi képviselő

testulet 1ro.ttát<'lnak nagy része megsem
misult , o. megmarndt kevés anyag - a 
Szo.badkai forténelmi Levéltár állagában 
- viszont nem tarta lmaz olyan dokumen
tumokat . amely alapján teljes egészében 
fcldolgozhatná az utcaneveket Hogy 
voltak-e az elmúlt 1döszakban valami lyen 
utcanévadó bizottságok, nem tudni . 
Nincs k1zó.rva az sem, hogy esetleg egy 
felsőbb utasításra megadott utcajegy
zékbol is választhattak az illetékes közsé
gi szervek, mielőtt megadták a hivatalos 
utcaneveket Ezt a megállapításomat 
az ért merem megkockáztatni, mert 
megvizsgáltam a topo lyai levéltárban 
található utco.névjegyzéket, amellyel sok 
egyezést találtam. 
Három forrásom mégis volt: az 
anyo.konyvi és a plébániah ivatal halotti és 
születési anyakonyvei. Az azonosítást 
reszbcn a kishegyesi kataszteri hivatal
ban lévö és hatályon kívül helyezett 
egykori b1 rtokíve k alapján tudtam 
elvégezni 
Az o.nyakönyvben az első utcanév be
jegyzés 1912 május 5-én történt meg , 
dc nem o.z utca-házszám, hanem a 
utco.név és a (falu)ház-sorszám szerint 
Jegyzi a lo.khelyet Ez megnehezíti 
azonosítást, t1 1958 májusáig - elte-

A falu utcanevei 
1915-1923 között 

Andrássy utca 
Appony i ut ca 
Baj sai út 
Bajza utca 
Balassy Endre utca ( 1919) 
Baláz s f alva utca 
Báró Vo j ni t s 1 s t vá n utca 
Báthori utca 
Bem utc a 
Bezerédi utca 
Bethlen utca 
Cigánysor 
Cziráky József utca 
Damjanich utca 
Deák utco. 
Dob utca 
Dobó utca 
Eotv ös utca 
Erzsébet tér 
Erz sébet királyné utca 
Fő utca 
Futó utca 
Füzeskőz , Fűzfa utca, Fűzfás utca 
(egyazon utca különböző néven) 

kintve egy rövidebb időszaktól - az ada
tokat eszerint jegyezték be. 
Az elsö világháború után a Szerb-Horvát
Szlovén Királyság a lehető leggyorsab
ban utcaneveket változtatott. 1920. 
június 5-én tör tént a születési 
anyakönyveben az első ilyen bejegyzés, 
mégpedig Avalska ulica - Avala utca . 
Ennek ellenére egy ideig vegyesen, ma
gyarul-szerbül írták be az utcák neve~ . sőt , 

ugyanazon utca az új és régi nevén is szere
pelt Több esetben - pl. az Erzsébet utcát -
lefordították szerb nyelvre és Jelisavetina uli-
caként szerepel. 
A szerb , majd jugosz láv hatalom által 
adott új utcaneveknek kevés közük volt a 
helyi szokásokhoz, korábbi meg
nevezésekhez Míg az első világháború 
e lőtt i utcanevek mértékletesen tükrözték 
a napi politikai aktualitásokat, addig az új 
megnevezések túlzottan ideologizáltak 
voltak, elsősorban az első világháborús 
hadvezérek, háborús színhelyek voltak a 
névadók, de a szerb történelem nagyjai 
is felkerültek a listára. Néhány horvát 
utcanév is volt· a Klauzál utca Gundulic, 
a Dobó utca Dubrovnik, a korábbi Zrínyi 
Ilona Petar Zrinski lett. Az embernek az 
az érzése, hogy nem is színtiszta magyar 
községről van szó , hanem gondolatban 
valamelyik szerb te lepülés utcáit rója, 
amikor olvasgatja ezeket a neveket. 

Guyon utca 
Gyepsor 
Híd utca 

Honvé dso 
Hosszú köz 
Hosszú utca 
Hunyadi utca 
Iskola utc a 
Jókai utca 

Ká lvária utca 
Kárpát utca 

Kertsor 
Klapka utca 
Klauzál utca 
Korona utca 
Kossuth utc a 
Könyök utc a 
Könyökkőz 

Kúlai út 
Kültér 

Kürt utca 
Lehel utca 
Lóger utca 
Lónyai utca 
Malomkőz 

Az 1935-ös utcanév-rendezés több 
újdonságot hozott A falu terjeszkedése, 
a foghíjas telkek beépítése miatt 
időközben - a harmincas cvekben - ÚJra 
sorszámozták a házakat, ugyanakkor az 
újonnan épü lt utcákat megnevezték A 
ma is szokásos házszámozás 1935 
június 5-én jelent meg és 1941 április 
15-ig élt a gyakorlatban 
1941-ben visszaállították a régi rend
szert a ház-sorszámozást és az utca
neve ket párhuzamosan és egyutt 
használták A háború idején a falu 
utcanév-táblákat kapott Feh ér zománco
zott keretes táblában , jól látható fekete 
betüs felirattal Ezeknek a tábláknak tobb 
mint a fele megkerült Sikerült megállapí
tani a betütípusukat, így az elveszett 
táblák is rekonstruálh atók A táblákkal 
egyidőben azonos stílusú házszámokat 
rakattak a házakra Ezekből még ma 1s 
láthatni elszórtan a faluban A két háború 
között meghatározott , majd tovább 
bővülő sorszám-rendsze r 1958 júniusáig 
élt. (A korábban használatos táblákból 
mindössze egy látható még ma 1s a Boris 
Kidric utca egyik régi házánl) 

„ 

BEZE REDY-UTCA 
- ' f , 

1 
~AlMA~Y PtUR·llltl 

Némedi utca 
, Nyár utca 

Ovoda utca 
Ösz utca 

Pázmán utca 
Petőfi utca 

Rákóczi körút 
Ronadi út ( 1919 ) 

Sugár utca 
Széchenyi utca 

Szegényház 
Sziváci út 

Temető utca 
Topolyai út 

Tompa utc a 
Türr utca 

Vásá rtér 
Vágóh íd utca 

Vajda utca 
Vég sor 

Végső utca 
Verbászi utca 
Vigh , Vig utca 

Vízimalom utca 
Zug utca 

Zrínyi Ilona utca 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DR. VIRÁG GÁBOR 



l<ishegyes XX. századi 

rövid története 

II. rész 1914-1941 
Az egyik világégéstől a másikig 

És 1914 júliusában mindenki ujjongott, 
bár megsiratták a trónörököst és nejét , 

Hommage á Patrik Ourednik 

fejük, úgyhogy Hegyes határában 
bekövetkezett egy nagy vonatszeren
csétlenség , és egy csomó katona nem 
ért haza sose, hanem a hegyesi nyugati 
temetőben kötött ki , és a XXI. század leg-

írt haza a szüleinek, akkor magyaru l írt 
nekik, de tyirilicaval, ám emiatt senki 
sem tudta elolvasni, mert aki ismerte a 
tyirilicat, nem tudta a magyart, aki meg 
tudott magyarul, nem ismerte a tyirilicat 
És az új hatóságok úgy gondolták, hogy 
újra kell osztani a földet , és igazságosan 
kell újraosztan i, főképpen a saJat szem
pontjukból igazságosan , mégpedig úgy, 
hogy az agrárreform a szerbeknek ked
vezzen , a magyarok meg a németek ne 

és azt mondták, no most a rácok- ~----------------------, 
nak végképp an nyi , és ez lesz az 
utolsó nagy háború , utána meg 
csak a béke és gyarapodás, és a 
hegyesi fiatal fiúk elvonultak a 
háboruba, zeneszó mel lett, sap
káikat dobálva, üdvrivalgás 
közepette szálltak fel a vonatra, 
hogy aztán sokan sose térjenek 
vissza , pedig azt hitték , kará
csonyra már újra itthon lesznek, 
és a lányok-menyasszonyo k
feleségek is erre számítottak, 
meg mindenki. és bizony, rosszul 

kapjonak semmit EkkortaJt ezt 
nevezték igazságosnak , de 
aztán a 11 világháború után jottek 
a kommun1stak, és megmutat
ták , hogy saJát szempontjukból 
még igazságosabban szét lehet 
osztani a fóldet , csak előbb 

ahhoz mindenkitől el is kell 
venni 

hitték és szám ították 
És akkor még a Józsefek, a 
Ferencek, Istvánok vonultak be , 
és a Boriskák, Terik , Örzsék 
maradtak itthon, mert e nevet kap
ták a szent keresztségben, nem 
az Antóniát és Benediktet vagy az 
Emerenciát és a Dzsenifert. És a 
hegyesi katonafiúk örültek, hogy 
utazhatnak, és eljutottak 
Szerbiába , Olaszországba meg 
Oroszországba . és voltak, akik 
sose Jöttek vissza, vagy csak 
koporsóban , ami ritkaságnak 
számított, de akadtak olyanok is, akiknek 
annyira megtetszett Oroszország, hogy 
még a háború után is ottmaradtak 
évekig , Szibériáig meg sem álltak, és 
amikor a szerencsésebbje hazatért 
csontsoványan és betegen , elmesélték, 
milyen volt a hadifogságban, és akkor az 
itten1ektöl megtudták, hogy itthon sem 
volt fenékig tejföl az élet , mert a hadi
szerencse forgandó, a császár is bedob
ta a kulcsot 16-ban, és egyre csak 
mentek a fiatalok a frontra , és egyre csak 
nem jöttek vissza, mármint a hegyesiek, 
mert 1918-ben megjelentek az ellenség 
katonái , de nem ételt hoztak, hanem 
csak újabb bajokat 
Az ellenség elol vonaton mentek hazafel é 
a katonak, és alig várták, hogy hazaér
jenek és átoleljék feleségüket és a 
pulyákat, de kevés volt a hely, így a 
vagonok tetején is utaztak, a vasutasok 
viszont már azt sem tudták, hogy hol a 

Pecze-kastély 

elején végre méltó síremléket is kaptak 
De azért örültek az emberek, hogy vége 
a háborúnak, de nem annyira, mint 
amikor kitört, nem dobálták sapkáikat , 
nem játszott a zenekar, de azért 
reménykedtek , hogy csak jobb lesz a 
világ, és legalább éhezn i nem kell, és 
majd csak elmennek az idegen katonák, 
de csak nem akartak elmenni , és 1920-
ban kiderült , hogy ez már nem az az 
orszag, amiben születtek, és 
Magyarország 1923-ban lezárta a 
határokat a menekülők elől, és a hegye
siek maradtak már csak hegyesieknek, 
új királyt kaptak, és a kocsmárosok a 
légyszart az ő képéről törölgethették le, 
és új lett e tájékon az államnyelv is, a 
zászló meg a címer, a pénznem, újak let
tek az utcanevek, új a biró, a csendőr és 
a többi hatósági ember És volt olyan 
gyerek, aki csak tyirilicával tanult meg 
írni , úgyhogy amikor elment katonának, s 

És nemigen indult fejlődésnek a 
falu, pedig mindenki abban 
reménykedett , a szegényparasz
tok szegények maradtak , 
egyedül Pecze fö ldesúr élt úgy
ahogy, és boldog volt , mert 
gyermeke született , és kastélyt 
kezdett el építeni a falu 
határában, am it Baba-laknak 
nevezett el, és szép 1s lett az, de 
nem sokáig örülhetett, mert 
maghalt a Baba És ő volt az 
első , akinek autója volt , amive l 
végig hajtott a főutcan , am it 
kibetonoztak közben , mint 
mondj ák, a németek fizették ezt , 
hogy a hadseregük később majd 
könnyebben vonulhasson le dé l 
felé , bár aztán csak visszafelé 
vonultak itt , és egy orosz 

főmérnök dirigálta le a betonozást. ki lo
méterenként kutat ástak. ne kelljen a 
vizet cipe lni Hegyesról Topolyá1g és 
vissza, úgyhogy nem is biztos, hogy a 
németek fizették az orosz főmérnökot 

És 1929-től megint egy ÚJ orszagban 
lakhattak a hegyesiek, immár Jugoszláv 
Királyságnak nevezték, de mégse volt oly 
király, a lényeg nem vá ltozott, és a 
hetedes hetedes maradt , es a 
paprikáskrump li fölé rt a szarvasgomba
val, de azért a férfiak eljártak a kocsmák
ba, és jókat mu lattak, mert az élet megy 
tovább, és végső soron a kisember 
leszarta a nagypolitikát , mert enni kell , 
mert a gyereknek jó volna cipőt venni és 
ne adj isten továbbtaníttatn i, és legyen 
pengősmalac az ólban, vasárnap elmen
ni a misére , és ment minden tovább. mint 
régen , és az emberek már hallottak arrol 
is, hogy van telefon , és lett gyógyszertar 
is , és a rádióról is keringtek ám h1rek. és 



például akadt olyan (én) , aki a XXI. 
században megtalálta a gyógyszertár 
padlásán az egykori rádióújságot 
És lassan bevezették az áramot is, és 
akkor még privátok gyártották az áramot, 
viszont nem volt mosógép, az asszonyok 
kézzel mostak, már ha volt mit, mert 
sokaknak egy rend ruhájuk volt , és ha 
nagyon elkoszolódott és ki kellett mosni, 
akkor nem tudtak kimenni az utcára, 
mert egy szál f ban voltak, és meg is 
kellett stoppo lni a dolgokat , az asz
szonyok nagy fo ltokat varrtak a férfi
nadrágok ülepé re, és ha valaki új nadrá
got vett , az egyből gyanús lett, hogy 
ugyan m i ből . és a gyerekek kopaszon és 
mezít láb meg klottgatyában szaladgáltak, 
míg be nem áll i a hideg 1dó, a lányok 
meg pántlikát hordtak a hajukban , és biz
tosan nekik is megfordul a fejükben , 
hogy milyen éle ez, és már Amerikáról is 
sokat hallhattak. de a hegyesiek jó része 
majd csak a hatvanas-hetvenes években 
fogja a vándorbo já , pedig itt mindenki 
mindenkor reménykedett , hogy majd
csak jobb lesz már egyszer 
És a harmincas években , aki követte a 
nagypolitikát , már sejth etett valamit, mert 
a bácskai németek egyre csak gyara
podtak és hallgatták a németország i 
híreket . és a magyarok is gondoltak erre
arra, és énekelték a magyar nótákat és 
eljártak a misére. és utána a férfiak a 
kocsmába, a nok pedig esténként kiültek 
a padra egy kis Szó-Beszédre . 
És Magyarország a németekkel 
szövetkezett . és ennek hatására vissza
kapott bizonyos elcsatolt terü leteket, és 
a hegyesieknek is eszébe jutott , hogy 
akkor itt mi lesz. és 1939 szeptember 
e lsej én hivatalosan is e l kezdődött a 
másod ik vil ág háború , és a magyarok 
reménykedtek. viszont a magyar és a 
jugoszláv kormány örök barátsági 
sze rződést kotótt . de amikor a németek 
végül megtámadták Jugoszláviát, akkor a 
magyarok is neki indultak és visz
szafoglalták Bácskát És a hegyesiek 
dobálták a kalapjaikat, és nem 1s gondol
tak arra, hogy pár év múlva lesznek olyan 
magyarok. akik majd nem tudják mire 
tenni a kalapjukat 

MI C I MACK Ó G Y ÖRG Y 

(folyt. köv.) 

~T~RT 
063 8434172 063 507173 

Topolyai út 26. 

FALUNAP 

1 

A kishegyesi Helyi Közösség szeretettel meghívj a a falu lakóit a Kishegyes 
újratelepítésének 23 6 évfordulója alkalmából rendezett alkalm i ünnepségre. már
c ius 18-án 18 0 0 órakor, a Művelődés i Otthonban. Fellé pők a Pet őfi Sándor ME 
szakosztályai , az általános iskolások, a Pán Péter Iskoláskor előtt i Intézmény 
óvodásai. 
A falunap alkalmából fényképkiállítás nyílik az iskola előcsarnokában Témája 
Egymásratalál ás - újratalálkozás - Falunk iparosainak múltja és jelene 
Megteki nthető március 18-tól 20-ig, reggel 9-tcil este hatig 
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Ribarska 47 
Halász u. 47 
Tel efon/fax : 

0241730-2 93 
Telefon: 

024/731 -393 

TE M ETKEZÉS I K E L LÉKE K 

É S SZOLGÁLTATÁ SO K 

Kls-iEGYES, llTo MARSoil_ u. 1 3 

TEL. 064 ZB 45 037 

Tul. Gombár Dénes 
730· 1 3 4 (ÜZLET) 

731-18 0 (L AKÁ S ) 

VPrbászi út 36. 
Tel:731231 
Mob: 063 8230 -± 12 

Lak,ís 
Verb,í sz1 Lit 3-t . 
Te/ 731 399 

TEMPO im©J® 

Bádogosmuhely 

Ifj. Cékus Árpád 
e-mail: limbad@tippnet.co.yu 

Tel.: 024/731-052, Mobi l : 063 8 139 

141 

24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15 

1 Házhoz szállítást biztosítunk! 1 

Gyári áron: 
-Fc rt ge rendák -Kitöl t ő elem -A j to . ab lak feletti gcrendak 
-Presel t fa lazo es ven t!lac 1os elem ek-Betoncsövek és oszlopok • 
-S1d el. kemeny -Be t onvas eg yenes 1tcs e.s hajl1 tás J.j!f191 

·Butan gaz ! gipszkarton . h~lovas:. folazo es sz.1p orex blok , tcg ta. mCs z. ••~,.;, 
c em ~n.t. hom ?k, sód~r. s.z1gete lo anyag , csövek , vinkflk , kerám ia lap ·' 
kulso es belso lalfestek, cserép . szalo111t , kanal 1zac10. szog dem1t v.1k.o!Jt 



Elnökváltás 
a Nyugdíjas Egyesületben 

Január 18-án elnökváltás történt a Nyugdíjas 
Egyesületben Tóth Imre helyett ezentúl Kancsár 
Erika irányítja a munkát, aki egyben a községi 
egyesület elnöke is. A nönapi ünnepséget március 
12-én szervezték meg. Egyébként a nyugdíjasok 
évi közgyűlését április folyamán tartják majd meg 

Kömüves és ács 
munkálatok 

Tul: Kókai Béla kömüves 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u 1 
Tel 024/731-377 
Mob il 063/8-235-849 
WWW.KO 

Vállalom lakóházak, gazdasági 
és más épületek korszerQ 
építését valamint a régi 

épületek adaptálását 
KAl.CO,YU 

Apróhirdetés: . 
Megbízható értelmiségi házaspár 
zobás házat vagy lakást keres. 
Tel.: 730-058 vagy 021/498-67:7 

Kishegyesen a központban eladó 150 
négyzetméteres ház üzlethelyiséggel, ' kerttel 
(garázs aknával, melléképül€)tek, telefon , 
kábeltévé, központi fűtés) . 

Érdeklödni 730-087 

KIAD..JA A TÁLTOS PE. • ALAPÍTÓ: A 
KISHEGY ES I HK. • FELELŐS SZERKESZTŐ : 
MIRNICS G Y ULA. • 
• SZER K ESZTI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: 
CSÓRÉ RÓBERT. KALACS I ..JÁNOS , LAKATOS 
..JÁNOS . LIN KA B. G ABRIELLA, MARONKA ETEL-

KA , M OLN Á R MÁRTA, PAPP IMRE, 
RACZ ..JOZSEF , SZERBHORVÁTH G Y ÖRGY, 

IF..J. V IRÁG GÁBOR, ZSIDAI ERZSÉBET. 

WWW. K 1 S HEGY ES . 0 R G . Y U 
SZO BESZED@ TI PPN ET. CO. Y U 

Legl<edv.esebb 
partim: 

Tomik Ferenc (Topolya) 1. kategória 
Magyar László (Kishegyes) 1. kategória 

Topolya 2002. 

1 Hf3, d5 2 g3 , Hf6 3 Fg2 , e6 4. d4, c5 5 . 
e3 , Fd6 6.a3 , b6 70-0, 0-0 8 Be1 , Vc7 9 c3 , a5 10 Hbd2 , Fb7 
11 Hg5, h6 12.Hh3 , Hbd7 13.f3 , c :d4 14. cd4 Bac8 15 e4, e5 16 
d:e5, H:e5 17Ve2, Vc2 18.Ff1 , d e4 19 H e4 , H e4 20 f e4 , V e2 
21 . B e2, Fa6 22.Be3, F:f1 23 .K f1 , Bc2 24 Be2 , Bfc8 25 Ff4 , B e2 
26. Ke2, Bc2+ 27 Fd2 , Hc4 28 .Kd3 , Bd2+ 29 K c4 , B h2 30 Hf4, 
B b2 31 a4, F f4 32 g·f4, Bb4+ 33 Kd5 , Kf8 34 f5, f6 35 Bc1, B a4 
36. Bc8+ , Ke7 37.Bc?+, Kf8 38.Bc8 , Kf7 39 Be?+ , Kg8 40 Bc8+ , 
Kh7 41 .Bc?, Bb4 42 Be?. a4 43 Ba7 , Bb5 + 44 Kd6 , Ba5 45 Bb7 . 
b5 46 . e5 , f e5 47 Kc5 , Kg8 48 Kb4, a3 és világos feladta (0-1) 

/ 

Cse rl<észvi 1 ágn ap 
Február 19-én a kishegyes i 29 . 
számú Szent András cserkész
csapat részt vett Királyhalmon 
(Bácsszőlős) a cserkészet vi lág
napján, és a helyi, 21. számú 
Szűcs Márton cserkészcsapat 
fennállásának tízéves ünnepén. A 
cserkészet világnapját február 22-
én ünneplik szerte a világon , mert 
ezen a napon született lord 
Boden-Powell , a mozgalom meg
alapítója, akinek felesége a 
leánycserkészet elindítója 
A műsor a helyi iskola tornater
mében zászlófelvonással és a 
cserkészhimnusz eléneklésével 
kezdődött, majd Bővíz László 
cserkésztiszt, a Vajdasági Magyar 
Cserkész-Szövetség elnöke, 
beodrai plébános misét celeb rált 
a királyhalmi templomban a kózel 
300 egybegyűlt cserkész előtt A 
mise végén Nagy Imre cserkész
parancsnok beszámolt a helyi 
csapat elmúlt 10 évéről 

A vacsorát a cserkészeknél 
elmaradhatatlan , bár ezúttal rend
hagyó tábortűz követte , amit a 
hidegre való tekintettel a tor
nateremben gyertyák mellett tar
tottak meg A tábortűznél énekkel , 
vidám jelenetekkel mutatkozott be 
a jel enlévő közel 15 csapat . 
Kishegyes! 15 fiatal képviselte , 
akik útiköltségét a kishegyesi 
plébánia és Kishegyes Községe 
szponzorálta. 
Számunkra nagyon élm énydús és 
érdekes volt ez az összejóvetel . 
mivel sokan most jutottak el 
először ilyen rendezvényre 
Számukra a cserkészet is újdon
ság, mert nemrég kezdtek járni az 
újra indult cserkészórákra, ahol 
most az újoncpróba anyagával 
ismerkednek Az órák szombat 
délelőtt 10 órakor vannak a hittan
teremben, és minden érdeklodót 
szeretettel várunk 1 

L A CZ K O V ICS ANNA MÁRIA 
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