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mindent, ha kicsit a lovak közé csapunk, még tar- · 
tani tudjuk a határidőt. De aztán még egy hét 
elmúlt, és semmi nem történt. Aztán elmúlt még 
egy, a mester közben egyszer telefonált, és mond- ' 
ta, hogy mivel nálunk benti munkáról lenne szó, 
ezért megl.é.rja az esőt , mert addig tud kint dolgoz
ni , legyünk egy kis türelemmel , ígéri , amint 
szabadul , megérkezik, és rekord idő alatt elvégez 
mindent. 

A nyár elején kisebb átalakítást terveztünk el a laká
sunkban. Számolgattunk, méricskélgettünk, hogy 
is lesz majd a legjobb, egy hét erre, egy hét arra, 
úgy gondoltuk, egy hónapnyi idő bőven elég lesz 
mindenre, s ha a pénzünkből is futja, még egy 
szerény kis nyaralást is megengedhetünk 
magunknak. Az első mestert sikerült is gyorsan 
utolérn i, megbeszéltük, hogy másnap mikorra l.ár
juk, megnézi majd a tennivalót , megmondja, mi 
mindent kell beszereznünk , megalku szunk az 
árban , és kezdődhet is a munka. 
Másnap izgatottan ücsörögtünk a megbeszélt 
időben, minden ablak alatt elhaladó gyalogosra fel
ugrottunk, minden autózúgáskor izgatottan néztünk 
össze , addig-addig , hogy szépen ránk esteledett, 
de a mester sehogy sem akart megérkezni. A tele
fonszámát sajnos nem kértem el tőle, így felcsör-

.getni sem tudtam, hogy hohó, akkor mikor is kerül 
sor a vizitre . És otthon sem találtam , amikor reggel 
elbicikliztem hozzá, a felesége széttártá a karját, és 
mondta, hogy a mester sajnos dolgozik. Pár nap 
múlva azonban szerencsém volt , legalábbis akkor 
még azt hittem, mert véletlenül összefutottam a 

! mesterrel az utcán, mondta, hogy bocsánat, de 
sajnos közbejött valami, ha holnap megfelel , akkor 
eljönne, és lebonyolíthatjuk a tárgyalást. 
Másnap hát ismét izgatottan ücsörögtünk, minden 
ablak alatt elhaladó gyalogosra felugrottunk, min-
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den autózúgáskor izgatottan néztünk össze , addig
addig, hogy szépen ránk esteledett, és a mester 

'valahogy ismét nem jött . Reggel azonban e:- -"tt 
a telefon , a mester volt az, mondta, hom · valami 

.i sajnos közbejött, de aznap dé lután mindenfélekép
pen megjelenik. Azonban a délután ismét eltelt 
anélkül , hogy mestert láttunk volna , és a délutánnal 

. , együtt az első hét is , amit a munkára szántunk. 
A következő napokban más dolgunk akadt, így 
nem volt időnk másik mester után nézni, de akkor 
hirtelen úgy tűnt, ránk mosolygott a szerencse, 
mert az egyik barátomnál összefutottam egy másik 

:l mesterrel, akitől tanácsokat kértem az elvégzendő 
munkával kapcsolatban, ő lelkesen magyarázott, 
majd mondta, hogy ha tudok pár napot \érni, akkor 
ő szívesen ell.é.llalná a munkát. Mondtam, hogy 
rendben van, jöjjön el, megegyezünk, és kezd
hetjük is az átalakítást. Mondta, telefonálni fog, 
hogy otthon legyünk, én odaadtam a mobilszámo
mat is , hogy biztosan utolérjen, boldogan haza
mentem, és mondtam az asszonynak, megvan a 
mester, hamarosan kezdhetjük a bútorok tolo
gatását. Az asszonyom csak annyit mondott , hogy 
jó, de már a második hét is elmúlt és még semmi 
•sem történt. 
A mesterre egy hét múlva telefonáltam rá, mondta, 

· kicsit elhúzódott a másik helyen a munka, de pár 
nap múlva megjelenik, és ha nekünk megfelel, 
akkor azonnal neki is látna a dolognak. Ez a 
beszéd, mondtam magamban, ha minden jól 

akkor talán még épp időben befejezzünk 

Aztán két hétig néztük, hogyan esik az eső, az asz
szonyom mondta, hogy ideje lenne másik mestert 
keresni, de amikor a telefon után nyúltam, hirtelen 
megjelent a mesterünk, hóna alatt a szerszámaival, 
lepakolta őket , megnézte a tennivalót, mondta, 
hogy ha lehet, legjobb lenne minden bútort 
kipakolnunk, ő másnap jön, egy nap alatt végez, s 
pakolhatunk vissza mindent a helyére . Az asszo
nyommal fogtuk a szekrényeket, az ágyat, az asz
talt, a székeket, mindent összezsúfoltunk a tera
szon, leterítettük a hálózsákokat az üres szobában , 
és l.é.rtuk a reggelt, hogy elkezdődjön végre a 
tevés-vevés. 
Reggel azonban semmi nem kezdődött el. 
Dühösen csörögtem a mester mobiljára, de 
nedostupan volt, hogy stílusosan fejezzem ki 
magam, otthon pedig senki nem vette fel a telefont. 
Este ismét leterítettük a hálózsákokat, és l.é.rtuk a 
reggelt, hátha valami csoda történik. Csoda ugyan 
nem történt, de a mester két nap múlva l.é.ratlanul · 
megjelent, és sűrű bocsánatkérések közepette 
elnézésünket kérte , majd neki is látott a munkához. · 
Dolgozott is keményen vagy egy óra hosszat, de 
akkor rádöbbent, hogy az egyik szerszám hiányzik, 1 
haza kell ugrani érte , mindjárt jön is vissza. 
Mindjárt vissza is jött, de közben ősz lett. Az asz
szonyommal időnként visszaraktuk a bútorokat a . 
szobába, amikor pedig mesterszagot véltünk 
felfedezni a levegőben ismét kiraktunk mindent 
teraszra . A munkahelyünkön nyúzottan jelentünk 
meg , a vendégségbe érkező barátaink előtt a l.ál-; 
lunkat vonogattuk. De aztán nagy nehezen ' 
elkészült a nagy mű . Akkor úgy döntöttünk, hogy a 
meszeléshez nem hívunk mestert , hanem ' 
bemeszelünk mi magunk. Már csak a lomtalanítás 
volt hátra. A lomtalanításra összegyűjtött szemetün-:. 
ket az immár felszabadult teraszon gyűjtöttük ' 

össze, aztán négy hétig kerülgettük, mert a fuvaros , 
sehogy sem akart megérkezni , igaz naponta csak~ 

kétszer hívtam. De ekkor már az asszonyom sem 
kiabált velem , ahogyan eleinte tette , hanemr. 
beletörődötten kerülgette ő is a szemetet , néha; 
leterítette a hálózsákokat, és szerintem titokban 
nyaralásról álmodozott. 
A fenti kis történetnek nincs sem mondanivalója, 
sem tanulsága, nem is értem, miért mondtam el. 
Ja, és persze minden részlete kitalált, a hason
lóság a kishegyesi valósággal csur1án a véletlen /. 
m~. M 



Falunk 
fejlesztéséről 

A Helyi Közösség Tanácsa egy hónappal 
ezelőtt Falufejlesztési Bizottságot alakított , 
azzal a céllal , hogy az segítse a Tanács 
munkáját. Kőműves Dénessel beszélget
tem , aki a bizottság egyik tagja. Elmondta, 
fő feladatuk , hogy ajánlatokat tegyenek, 
hogyan, milyen irányba kellene fejleszteni a 
falut , konkrét ötleteket várnak tőlük . 

Először is egy ranglistát állítanak fel, hogy 
mik azok a teendők, melyeket mielőbb meg 
kell oldani. Idetartozik az utak betonozása, a 
gáz bevezetése , a parkosítás, a Krivaja
gond , a mezőgazdaság állása stb. Ezt per
sze már sokan , sok helyen elmondták. 
Egyelőre nem tudják , hogy van-e erre 
pénzügyi keret , ha van, akkor pedig az a 
kérdés, hogy mekkora összegről van szó . 
A mezőgazdaság területén jó lenne min
denkinek összefognia, hiszen köztu
domású , hogy a falu főleg ebből a 
tevékenységből él. Állandó probléma van a 
tejfelvásárlással , be lehetne hozni egy 
konkurrens céget, amely megszüntetné a 
szabadkai tejgyár monopóliumát. A föld
művesek főleg kukoricával és búzával 
foglalkoznak, lehet, hogy kifizetődőbb lenne 
ezek helyett más, intenzívebb kultúrák ter
mesztése (gyógynövények, fokhagyma 
stb.) . 
Vajdaság-szerte a csirketartók nagy szám
ban veszik fel a Pro Credit Bank köl
csöneit , jó lenne, ha falunkból is mind 
többen élnének ezzel a lehetőséggel . Nem 
is kell elmondani , hogy Kishegyes karak
teréből adódóan a mezőgazdaság 

fejlődését kell szorgalmazni, és ez minél 
szervezettebb formában történik , annál 
nagyobb pénzeket lehet kölcsönözni. 
Következő írásunkban már remélhetőleg 

bővebben is be tudunk számolni a bizottság 
működéséről . 

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

Tel. : 024/731-052, 

Mobil: 063 8 139 141 

24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15 
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NEMZETI VIZUM 

Magyarország januártól bevezeti a nemzeti vízumot, amely megkönnyíti a 

beutazást bizonyos esetekben. Jövő év kezdetétől díjmentesen 

kérelmezhetik a beutazni szándékozók a nemzeti vízumot. 

Románia , Horvátország, Szerbia és Montenegró, valamint Ukrajna vala

mennyi polgára kérheti a vízumot nemzeti hovatartozás nélkül. Az új 

speciális tartózkodási vízum többszöri beutazásra jogosít , és három 

hónapnál hosszabb tartózkodást tesz lehetővé mindazok számára, akik a 

magyar nyelv gyakorlása, a kulturális nemzeti identitás megőrzése , az álla

mi felsőfokú oktatáson kívüli tanu lmányok fo lytatása, illetve családi kap

csolataik ápolása céljából kívánnak Magyarországon tartózkodn i. 

A kérelmezőknek továbbra is meg kell 

felelniük az általános vízumkiadási 

feltéte leknek is. A nemzeti vízumot 
2006. január 1 -t ől lehet díjmentesen 

kérelmezni Magyarország képviseletein. 

Az új vízumtípus nem érinti az eddig is 

kiadott vízumok fajtáit , tehát a rövid idejű 

tartózkodás, vagy a pusztán többszöri 

beutazás érdekében az eddig is ren

delkezésre ál ló lehetőségge l élhetnek a 

szomszédos országokban élők. A 
nemzeti vízum birtokában tulajdonosaik a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

regionális igazgatóságain hosszabb időre 

szóló tartózkodási engedélyt kapnak Varga Imre főkonzul 

további kérelem benyújtása nélkül, amely Magyarország teljes jogú schen

geni tagságát követően lehetővé teszi az engedély birtokosainak a 

továbbutazást a schengeni térség többi országába, összhangban a kor

mány célkitűzéseivel. A magyar kormány kétféle személyi okmány kiadását 

tervezi a határon túli magyaroknak. Az egyik a magyar közösséghez tar

tozást igazolná és a vi lágban bárhol élő magyar megkaphatná. A másik 

okmányt azoknak a határon túli magyaroknak adnák ki , akik a schengeni 

határokon kívül maradnak, és nekik utazási lehetőséget adna az Európai 

Unión belül. A nemzeti vízummal a kormány célja az, hogy a határon túli 

magyaroknak szabad beutazást biztosítson Magyarország területére a 

schengeni csatlakozásig . 

fűrésztelep 

ulLD~ ®ffe.~~ lL, uo®@~ 

tel.: 024 / 730-7 49 
lakás: 024 / 730-797 
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Folyamatban van a vízórák leolvasása, Novka Mojié tartományi népesedési , 
"" és október vége felé érkeznek a har- :•.··', gyermekvédelmi és családjogi titkár a 
' ' ' madik negyedévre a vízszámlák . i: közelmúltban emlékeztette a szülőket, 
J Ezúttal is figyelmeztetjük a polgárokat, N hogy a tartományi kormány 2005 január

•. hogy a júniusi községi határozat 1 ~i jától fedezi a harmadik és negyedik 
'iértelmében mindazok, akiknek nincs ~ ! gyerek napközis ellátását, és bejelentette , 
' vízórájuk, 60 dinár helyett havi 200 i ' hogy a jövő évtől a vajdasági költ

' :dinárt fizetnek fejenként havonta. Több ! ! ségvetésből azok a szülök, akiknek ikrei 
mint egy éve lejárt a határidő , de még ~ ,születnek, 400 ezer dinárra, míg a hár-
mindig vannak olyanok, akik nem mas ikrek szülei 600 ezer dinárra jogosul-

' szerelték fel a vízórájukat. Továbbra is tak. 
f folytatják a levágásokat azoknál , akik 

; nem fizetik rendszeresen a víz árát. 
Mindez azoknak a védelmében * 

Október elsejével megkezdte munkáját 
a helyi kommunális közvállalat, melynek 
igazgatója Dudás Béla . Nevük is van: 
KIS-KOMUNAL. Ez egy non-profit 
szervezet, szigorúan a helyi közösség 
keretein belül működik, de büdzséjéből 
nem várnak pénzt . Alapítója a HK 
Tanácsa, ez nevezi ki a vállalat bizottsá
gait is . Valójában egyelőre a vízzel 
foglalkoznak , de a következőkben nem 
csak ez lenne a tevékenységük. Fő fela
datuk, hogy felmérjék, hogy a jelenlegi 
anyagi körülmények között hány 

;:} történik, akik fizetik. .A Tartományi Ombudsman olyan munkást tudnak alkalmazni , kidolgoz
'~ intézménye rendszerünknek, amely ugyen zák a vállalat alapszabályzatát. A legfőbb 
korlátolt hatáskörrel rendelkezik, viszont ~ feladat pedig az, hogy javaslatokat 
bárminemű megoldatlan gondunkkal tor- készítsenek a pénzkereseti lehető-

Október elsején felszerelték és üzem- dulhatunk hozzá. 
be helyezték a B-3-as kutat azi .. 

0
Külön felhívnám a nők figyelmét, hogy a , ségekről, azaz, hogy mivel lehetne 

J Újfaluban . Rákötötték a régi Sárga', ~ sérelmükre elkövetett jogsértések, illetve . kibővíteni a vízből eredő bevételeket, és 
gödör vízközösséget teljes '. ua nemi megkülönböztetés - diszkrimináció ~ a további jövedelmet megvalósítani . 
egészében, 368 háztartásról van szó. <•;· esetén forduljanak Danica Todorovhoz, a Ötleteik: szolgáltatásos kaszálás, 

·A munkálatok október közepén foly- , ··~ Tartományi Ombudsman nemek egyen- szemétkihordás, árokásás, szennyvízki
;•datódnak , amikor is megérkeznek majd · : lőségével foglalkozó helyetteséhez a ' hordás, építőbrigád alakítása. Ez nem 
.: ~ a megrendelt vízvezetékcsóvek, ezzel 1 .j következő címeken. lenne senki számára kötelező , és aki 
Ja tervrajz szerinti körgyűrűt folytatni , <;Levélcim : Pokrajinski ombudsman igényelné szolgáltatásaikat, azzal 

' ·• tudják. · ··~ Bulevar Mihajla Pupina 16 . egyéni szerződést készítenének. 
21000 Novi Sad Gyerekcipőben jár még a dolog , de már 

Telefon: 021 487-41-44 szórólapokon értesítik a polgárokat , 
E-mail cím: 

nyugdíjasok otthonában tönkrement' 
•• a kazán. A polgárok adományaiól 300 

hogy november elsejétől készítik az 
ombudsman.apv2@neobee.net 
A kérelemhez szükséges nyomtatványok a egyéni szerződéseket a szolgáltatásos 

! eurót gyűjtöttek össze, az önkor
~'~ mányzat 40,000 dinárral segítette a: 
'• :'. felújítást , a hiányzó összeget pedig a ~ 

www.ombudsman-apv.org.yu honlapon kaszálásra és szemétkihordásra . 
letölthetők. Bővebb információt minden nap a helyi 

j helyi közösség pótolta. 
~ L.,,,„ ~ '"'·· 

Vajdasági Végrehajtó Tanács a ter- .,, 
mészetes szaporulat növelése ' 

· érdekében döntést hozott, miszerint a f 
. tartományi költségvetésből október 
· elsejétől minden elsőszülött kisbaba 
•30 ezer dinár térítményre jogosult. 

• A szükséges dokumentációt, azaz a' 
gyerek születési anyakönyvi kivonatát, · 

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
Rizgetős tánccsoportja november 5-én 
19 órai kezdettel ünnepeli fennállásának 
10. évfordulóját. Ez alkalomból vendégül 
látnak több ismert vajdasági tánc
együttest. A gálaműsorra szeretettel várjákC 1 

,a népi tánc kedvelőit . 

* 
'a szülök tartózkodási helyéről szóló W :A Női Fórum október 16-án teadélután · 
bizonylatot , valamit a folyószámlaszáj'. ~ keretében ünnepelte megalakulásának 3. ' 

•• mot Kishegyesen a községházán, a ~ ,., évfordulóját. 
· családjogi osztályon kell benyújtani. A; ;Az ünnepségre a tagokon kívül meghívást 

• ' térítmény a tartományi költségvetésből ? ''. kaptak azok a vállalkozók, illetve magán-' 
közvetlenül a szi:iiő folyószámlájára ~ f~ személyek, aKik valamilyen módon támo-

1\ 1;gatták a Női Fórum eddigi tevékenységét. 

közösség irodájában kaphatnak, vagy 
pedig a 731-320-as telefonszámon. 

MM 

Felhívjuk az egyetemi és a főiskolai 
hallgatók figyelmét, hogy az önkor-:~i 
mányzat hozzájárul az úti költség i, • ,megtérítéséhez. A kérelemhez mel-t" 

· l~kelni kell a b.eíratkozá.sról ~zóló ~i 
bizonylatot, az index masolatat, a •.~ 
személyi igazolvány másolatát, ~. 
valamint a postán nyitott folyószám-~§ 
laszámot. A szükséges papírokat!, • 

L október folyamán kell benyújtani a 
1\'. községháza 3-as számú irodájában. 
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VÁLJ PO.LGÁRRÁ! - beszámoló 
KIRGIZ ÉS ÜZBÉG KÜLDÖTTSÉG KISHEGYESEN 

A belgrádi Gradanske inicija
tive nevezetű civi l szerve
ződés Kishegyes községet is 
felvette egyéves programjába. 
Ez képzésekből , különféle 
találkozók, kerekasztal-beszél
getések megszervezéséből 

áll. 
A kishegyesieket először is 
arra kérték fel , hogy szeptem
ber 29-én fogadjanak egy kir
giz és üzbég küldöttséget , 
akik a vizellátás kérdéseiről , a 
rurális környezetek fejlesz
tésének lehetősége iről érdek
lődtek . A találkozót a kishe
gyesi fejlesztési társulás 
részéről Csernik Teréz és 
Radulovié Gordana szervez
te. A hat főbő l álló delegációt 
Szügyi István polgármester 
fogadta először, továbbá a 
Helyi Közösség részé ről 

Dudás Béla , a feketicsi HK 
részéről Sárándi István , 
valamint a község szakem
berei : Tóth János, Patyerek 
Árpád, Sípos Tibor, Sárközi 
Ottília, ifj . Juhász Bálint , 
Budai Judit, Barcsik 
Karolina és Benkó József. 
A vendégek beszámoltak 
arról , milyen gondokkal küz
denek odaha, és beszá
molójukból kitűnt , óriási prob
lémákkal néznek szembe (ez 

persze nem jelenti azt, hogy a 
mi gondjaink akkor ehhez 
képest semmik„ .). Az embe
rek nyolcvan százaléka a 
szegénységi küszöbb alatt él , 
nincsenek kiépítve a vízhálóza
tok, ahol pedig igen , az 
emberek nem tudnak vele 
bánni. Van, ahol napi három 
órát van víz. Létrehoztak gyer
mekfalu-parlamenteket , ahol a 
gyerekeket a vízzel való bánás
módra taníntják - aztán a 
gyerekek tanitják meg 
szüleiket, a felnőtteket erre. 
Gond a higiénia, a fertőzések 
mindennaposak. 
Dudás Béla szakszerű 

előadást tartott az itteni vi
szonyokról , így kitűnt , mi azért 
mégis kétszáz éwel megelőz
zük őket (ámbár a fejlett civi
lizációtól meg száz éwel meg 
mi vagyunk lemaradva„ .). 
A vendégek a mezőgazdaság
ról is é rde k l ő dte k , majd 
megállapították, országukban 
igen jó törvények vannak , 
éppen csak nem tudnak élni 
velük az emberek. 
Kérdés, mi ugyan mit mond
hatnánk törvényeinkről , azok 
alkalmazásáról Kirgizisztánban 
járva? Fé lő , nem sok jót. 

- sz -

Nagy akcióra készülnek községünk fiataljai, a három faluból 
összeálló 25 tagu csoport októberben négy hétvégén 
keresztül fiataloknak szóló, a demokráciáról, a civil tár
sadalomról, a médiáról sze rvezett szemináriumon 
(képzésen) vesz részt . 
Ezt a programot a Brit Nagykövetség támogatja, a Polgári 
Kezdeményezések csoport szervezésében, mely belgrádi 
székhelyű és ők küldik az előadókat is. 
Szeretnék ösztönözni a fiatalokat , hogy váljanak aktfvvá 
környezetükben, és hogy az egymás mellett élő faluk 
különböző nemzetiségű fiataljai megtalálják a közös han
got, és együtt lépjenek fel céljuk elérése érdekében . 
Az első két hétvégén már tul is vannak a hallgatók. Itt infor
málódhattak a társadalom strukturájának, valamint a helyi 
önkormányzat felépítéséről, a polgárok szerepéről, helyéről 
és felelősségéről. A hétvége záró mozzanata egy tanács
ülés szimulációja volt, ahol az aznap kidolgozott prog
ramtervezeteket (víztisztítás, sportpálya) próbáltuk megvitat
ni , ahogy a "nagyok" szokták, persze nagyobb sikerrel jár
tunk, mert mindkét pont fontosnak bizonyult, tehát meg ís 
szavaztuk őket (a "nagyok" pedig példát vehetnének 
rólunk) . 
A második hétvége inkább pszichológiai témákkal foglalko
zott, pl . hogyan találod meg a helyed a társadalomban, 
hogyan alapíthatsz egy sikeresen működő csoportot (si
keres csapatmunka), miként kerekedhetsz felül előitéletei
den. 
Az elkövetkező két hétben még előttü n k ál l a média megis
merése , és egy közös akció megszervezése. 
A szeminárium végén záró bul i is lesz, melyen részt vesznek 
azok a fiatalok, akik Vajdaság-szerte más városokban is hall
gatják ezt a szemináriumot, például csókaiak, adaiak, 
topolyaiak, petrőciek. Erről majd a következő számban 
beszámolunk, ahogyan a közös akcióról is. 

LACZKOVICS ANNAMÁRIA 

VIRÁG BEÁTA 

A 20. század végén, majd a 21. legelején a világtörténelem az olaj körül 
forog. 1:2" amerikaiak szépen felszaba?itják az olajat mindenhol, hogy 
demokrac.1a . legye~ , béke.sség és jólét. Epül-szépül Irak, Afganisztán , per
sze a hurnkan 1s kozbeszol , de ami az emberek szándékait illeti, abban hiba 
nincsen. A Greenpeace ugyan ugrál , de az drogos fiatalok balhézása 
semmi több. ' 
Az amcsik ősi. riváli~ai, az oroszok sem maradnak el, ők Kishegyesen ugrot
ta~ ~ek1 a '.e1le~ztesnek . Nincs is ezzel semmi baj, bár az, hogy az olaj 
~lorebb ~alo, mint az élet, itt is bebizonyosodott. Kivágták az utmenti fákat, 
es termeszetesen el is hisszük, hogy ezek a fák aggattak ki kellett őket 
vágni, akárcsak a parkban meg a vásártéren, és egyáltalába~ mindenütt . A 
fák ugyis csak arra jók, hogy a kutyák levizeljék őket. És miv~I a kutya nem 
az ember legjobb barátja , hanem egy hülye állat, ezért nem is kell uj fákat 
ültetni . Különben is , ctt vannak a zászlóoszlopok, azt is becélozhatják. 
Ezen ~k gallyai ~adásul fellendítik a nyugdijaséletet is, hisz a nyugdíjasok 
otthonanak udvaraban landoltak az idősek nagy örömére. Hogy a rönkökkel 
mi lett, azt mi nem tudjuk, de bizonyosan annak is hasznát veszi valaki 
ahogyan eddig is mindig jó helyre kerültek. ' 
Le az ökológiával , éljen a Mars! - sz -



a Gradansl<e lnicijative l<épzéséről 

JUHÁSZ BÁLINT (helyi koordinátor) 

Ki támogatja a tervek megvalósítását? 
A Polgári Kezdeményezéseknek van egy 
saját pénzalapja, de a projektumok meg
yalósítását más szervezetek .. is segítik, 
melyekkel ők kötnek bennünket össze. 
Emellett számítunk a helyi forrásokra - az 
önkormányzatra és a vállalkozók segít
ségére. 
Milyen projektumokról van szó? 
Ezt egyelőre nem lehet tudni , egy biztos: 
azok a projektumok fognak megvalósulni, 
amit a képzésen részt vevő fiatalok 
fon tosnak tartanak. A korábbi 
megbeszélések során megfogalmazódott 
néhány ötlet: sportlehetőségek biztosítása, 
a pályák rendbetétele, ezenkívül a 
szórakozási lehetőségek tágítása, hogy 
Kishegyes érdekes .. hely .·•••. legyen az <itt 
élőknek és az ide • látogatóknak is. Van 
néhány> komolyabb terv . is: az ivóvíz 
kérdésének . megoldása, munkahelyek 
teremtése / hogy a fiataloknak ne kelljen 
elvándorolniuk ..• Nem akarjuk átvállalni a Helyi 
Közösség feladatait, csak segíteni 
szeretnénk• Bizonyos fokú felelősségtudatra 
utal, hogy komolyabb dolgok is érdeklik a 
fiatalokat. 

segítenh a program i a 
nemzetElkközötti viszony javításában? 
Ennek •• a képzésnek a megvalósítása már 
előrelépést jelent. Megállapítottuk, . hogy a 
három falu fiatáljai párhuzamos életet élnek, 
ezért megpróbáljuk egymáshoz közelíteni 
őket . Ezt a célt szolgálja az is, hogy a 
képzés két nyelven folyik. Emellett meg kell 
említenem, hogy a Fej lesztési Társaság 
Kishegyes Községért nevű civil 
szervezetnek van egy programja, mely kife
jezetten a nemzetek közötti viszony javítását 
tűzte ki célul. Az ötlet a tolerancia 
fejlesztésén alapul: biztosítani szeretnének 

1 • egy . helyet;·iahol min.deriki be mutathatna a 
~aját kultúrájából .azt, amire büszke, például 
konyhát, szokásokat. 

PETAR LUBARDA (Szikics/Lovéenac) 

A szemináriumon elsajátított tudásod 
révén közelebb kerülsz a falu politikai 
életében való részvételhez. Mi a 

. véleményed, melyek a falud leg
fontosabl;) közéleti problémái? 

· Nekem nagyon nem tetszik a helyi közösség 
körüli vita. Nem szeretem, ha valami ilyen 
zavaros, ha először meg\é.lasztanak valakit, 

kiderül, hogy nem érvényes az egész, 
aztán kiegyeznek, aztán összevesznek, 
satöbbi. Ez rossz .fényt vet a falunkra is. 
Hatékony, legitim, nyitott helyi közösségre 
van szükségünk. 
Kishegyes községben legalább nyolc 
népcsoport képviselői élnek, mégsincs 
kommunikáció a különböző nemzeti
ségek tagjai ·· között. Szerinted hogyan 
lehetne javítani a kapcsolatokon? 
Személy szerint nekem vannak magyar bará
taim, de jól tudom, hogy ez kivételnek 
számít. Ismerem a helyi viszonyokat, a mon
tenegróiak sok mindenben hibáznak, nem 
akarnak ismerkedni, barátkozni. Azért külön
leges a helyzet, mert mi is ugyanolyan 
kisebbség vagyunk Szerbiában , mint a ma
gyarok, de itt alapvetően nem emberi ellen
tétekről van . szó, hanem nyelvi különb
ségekről. Ebből a szempontból mi a többsé
gi ném.Z:ethéz tartozunk, így könnyebb inte
grálódnunk a társadalomba. Ugyanakkor 
nem ... hiszem, hogy csak a lovéenáciaknak 
kellene változniuk. A mi falunk be van 
ékeléídve két magyarlakta település közé, 
akik ellenségnek tekintenek minket. Nem 
tudom , hogyan lehetne megoldani ezt a 
patthelyzetet, de mindenképpen több olyan 
közősprogramra lenne szükségünk, ez 
a képzés, hogy megismerjük 

BRANKICA RISTlé pszichológus 
Belgrád 

Mit gondol a községünkben verbuváló
dott csapatró l? 
Örülök, hogy ezek a fiatalok érdeklődnek a 

képzés iránt. Valamit .. azért el kell mon
danom : az ország minden részében tartot
tunk már szemináriumokat, Dél-Szerbiában, 
Sandtakban , Vajdaságban is több helyen, 
és még soha nem találkoztam olyan fiata
lokkal , akik ennyire elszigetelődtek 

egymástól . A montenegróiak mintha tavaly 
jöttek volna ide, nincsenek tisztában 
Vajdaság múltjával és jellegzetességeivel. A 
magyarok meg nem tudják magukat kifejezni 
szerbül. Ennek ell enére biztos vagyok 
benne, hogy nem buta emberekről van szó, 
hanem valami miatt nagyon zárkózottak, fel 
kellene nyitni őket. 

Az alapján, amit elmondott, úgy érzem, 
hogy a képzés legfontosabb célja fel
rázni a fiatalokat. Talán aktuális a 
kérdés, öt évvel a rendszerváltás után: 
mi lehet az oka a fiatalok passzivitásá
nak? 
A kilencvenes évek alatt 11- rendszer gátolta 
az egyéni kezdeményezések, a jó ötletek fel
színre kerü lését, a fiatalo.k inaktf.!vá váltak. A 
legnagyobb gond az, hogy tehetetlennek 
érzik magukat, kívülről várják a segítséget, 
de közben pontosan tudják, hogy senki sem 
fog segíteni.Fontos megérteni azt, hogy a 
rendszerváltás nem azt jelenti, hogy minden 
megváltozik, hanem azt, hogy l~hetőségünk 

• van nekünk .. magunknak változtatni 
helyzetünkön. Mi arra tanítjuk a fiatalokat, 
hogy hogyan tegyék jobbá a környezetüket, 
nem világot akarunk váltani , hanem lokális 
szinten gondolkodunk. Ehhez sokszor nem 
is kell pénz, csak egy kis szorgalom, jó 
ötletek. 

MI G 



Elsárgult a l<ul<oricaszár 
felmondott az Agriromagna kishegyesi vezetősége 

A régi időkben Szent Mihály napján, - 8 millió dinárról vo lt szó. A pereskedés október 6-án, nem hajlandóak a további 
szeptember 29-én hajtották be a nyájat , végén másodfokon. is jóváhagyták, hogy megalázkodásra, és felmondtak (bár 
ekkor "jöttek be" a pásztorok, elszá- az.·adó 5 százalékos, az Agriromagna jog ilag ez nem is stim~el így~ hi.§z 
moltak velük, illetve felfogadták fel őket ebbe beletörődött (tehát a község már érvényes szerződésük sem .volt);i• Az itt .l 

!{ <: iX '' , D , :Ji;:'' 

az új idényre. Ah , azok a régi szép idők . hozzányúlhat a 8 millió dinárhoz, a nagy tartózkodó olasz tulajdonos a már ott 
Nálunk ma már, legalábbis ami a p riva- kérdés,. hogy , ezek .után mire · fogják dolgozókból nevezett ki új vezetőket. 
tizált szövetkezetet illeti , rT1.inden for?ítVa elkölter1i a kishegyesiek - ! - vagyonát) . Egyszóval , a volt vezetők nem vállalták a 
megy - az emberek nem tfel-, hanem E'gyedüli nyitott kérdés a színház ügye bizonytalanságot , azt a fele lősséget , 
leteszik a munkát. ·· maradt. hogy a munkásokkal, s így családok 
Állatmese is lehetne ez - olasz békával, Mivel a szövetkezetet csőd alól priva- sorsával ők szórakozzanak. A vállalat 
hegyesi szorgalmas hangyákkal , tizálták, az Agriromagna <tiszta lappal tulajdonosa részéről tudomásuk szerint 
ármánykodó szöcskékkel, átvert szarna- indult, így a munkások ircí.nyában sem kifogás nem érkezett munkájukra. Ez 
rakkal, makkal álmodó disznókkal , volt kötelessége . Tavaly október elsején semmiképpen sem történhetne meg 
költöző veqdégrTlunkás-madarakkal. startoltak, 55 fő került munkaviszonyba - egy normál is kapitalista vállalkozás 
Csakhogy :caz,i:rállatmese mindig túloz, de mindenki meghatározott időre lett esetében - a törvények ugyan nyugaton 
kifiguraz -' és túlZas e valóságos történet- felvéve, a híresztelésekkel ellentétben a is inkább a munkaadóknak kedveznek, 
ben van már épp elég , semmi szükség vezetők , agronómusok stb. is. A csapat- ám ez szerintük inkább az bizonyítja, 
az írói fantáziára. összeállítás azonban jól ment, fiatal hogy rossz gazda módjára járnak el : 
Ráadásul szatírat nyugodtan írhatunk :a. szakemberekkel hozzáértő módon veszélyben a termelés folyamatossága, 
közállapotokról , de ha egy magáncég ről kezdtek a munkába, és a volt igazgató egyáltalában, a szövetkezet működése . 
van szó, más a helyzet. A köznek ugya- szerint ennek hamar meg is lett az ered- Maguk sem értik hát, mi és hogyan 
nis ehhez legfeljebb közvetve van köze , ménye. (Konkrétumokról azért nem történt , kik játszottak itt össze, és mi a 
az ország vadkapitalista törvényei a írhatunk, mert egy részük bizonyára cél. Abban piztosak, hogy az 
munkaadónak kedveznek, a vállalkozó üzleti titok.) Minden rendben haladt, jöt~ Agriromagna ilyen metódusokkal 
azt tehet , amit akar, és ha ráadásul tek az első eredmények, bár egy év alatt jut messzire az üzleti szféraban. 
törvényt nem szeg , végképp semmi ilyen j e llegű vállalatnál a csoda nem egy Ennyi a történet - amely nem másról 
beleszólási jogunk nincs. A saját nap alatt történik. Az olasz tulajdonosok szól, mint a vi lágban egyre honosabb 
pénzével játszik , hát kénye-kedve pedig komoly befektetéseket eszközöl- kapitalista metódusokról. De ez nem 
szerint dönthet. tek. jelenti azt, hogy visszasírnánk a szocia-
Ám a befizetett adók, a helybéliek Ám a nagy probléma az volt , hogy senkit 

. !izmust , amikor semminek sem .. volt... 
munkalehetósé eiFtE).kintve rT1égiscsak sem akartak állandó munkaviszonyba · 
érinti „ • , ~közügy. Nem felvenn.i .. ~:. Agriromélgnatulajdonosai. gazdája, és mindenki vett a "közösb"" 
mindeg , .. ... 8'gy,8em ··· rsze ,' ' 8.~tkiszolg~latö'tt ··munkások min- Most inkább az történik, hogy n 
vállalatok műkÖdne a Ózség terJlétén, en ajánlatot elfogadtak, tehát a pár tudni, mit akar a gazda. Egy biztos, ha 
hány munkanélküli van , egyáltalán , hónapos szerződéseket is . Ám a törvén'/ akarta, ha nem akarta, a munkásaival 
milyen a hangulat. szerint ez csak egy évig működhet így. A kitolt . De lehet, magával is . 
Nemrégiben, október első hetében meghatározott időre szóló munkavállalás Molnár Miklós nem aggódik sorsuké 
ugyanis a kishegyesi szövetkezet priva- egy év után nem folytatható , csak újabb úgy é~zi , ez a csapat, ez,~. szake 
tizáló Agriromagna Kft. öt helyi vezetője 31 .. munkanap elteltével. Ezért kény7, berek.bárhol megáHjá~ ah.~ ~f~ Áti:al 
- moíldhatni, éJ.Z egész ,[menedzsrpent - szerültek 'Jégűl a kiklí]dai ~oy~rT1PE)frf9.~i); pedig, ~mit elmondott, azt szeretnék 
beadta, felm9ndóleveléf' Minthogy a ~'" B,ertinor9 }:á.UéJlattól : js ,:munkésokat elérni , hogy falunkban is világosan 

f~:~a~~~~~" pl:~k~i~~;jé~Jlr~~~~ a~ó~1 ~~i~~ •' :o~~~,{a~~!~v:~~f tulajdo.nos sakkozott tudják az emberek, mi történt velük ..•.. 

Miklós, a vállalat volt technikai igazgató- Idén szeptember 30-án a vezetők _ s t~ b·~ .. e 

ja számolt be lapunknak a történtekről. szerződése is lejárt , s mivel az egy év "''"'' -- , 
De elő.tte röviden összefoglalnánk, mi is elmúlt, csak ál landó munkajelleggel dol-

. történt utóbbi időkben . Az gozhattak volna tovább. Úgy tűnt, a tulaj-
Kft. 2003 . novem- donosok hajlandóak is ki lenc személy 

, Szabadkán , a felvételére. Ám konkrétumról nem esett 
i' személy hozta szó , és október elején a vezetők is azt 
· a .. kishegyesi "láthatták": ha dolgoznak, akkor bizony 
zekhelye ekkor feketén dolgoznak. Az akkor 

1E;egyesre, mi azért fontos , tartózkodó egyik tulajdonos viszont 
mer 1gy a község adóbevételei is na- ült le velük, a sofőrjét és ~ ügyekben 
gyobbak lehetnek. Külön történet, nem járatos igazgatójáfküjdlE) :E)I ~ . mint 
hogyan is történt aprivatizáció - a cső.d , .később kiderült, (3ZÉ'.rt,1mert'nem•rfi.ert a 
alatt lévő kishegyesi szöy-etkezet .0. szemükbe nézni. Egy olyan szerződés
~oltakép~en átalaJ<wft MéJ.li ... t89~' : w. . '11,tervezetet ~aptak, ame_ly _a legtöbb 
es maJ9;. '".ez ·J o.g fuz10,nal ·. az helyen homalyos volt , tehat vallalhatatlan 

I• : ·• 1, es"'e . rivatizáiáskor és ezt később Vissza iS VOnták a tuiaj
szemponÍjaból volt fontos donosok. Ezek után öten úgy döntöttek 
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GYONGYI, A TITl<AR 

Amikor egy közösségböl valaki nyugdíjba 
vonul, számadás ad addigi munkájáról. 
Elsösorban saját magának. Viszont ha olyan 
valaki megy nyugdíj ba, aki munkájáért nem 
csak egy \é llalatnak, de a közösségnek is 
felelősségge l tartozott, annak teret kell adni a 
falu újságjában. 
Gondolom, sokan kitalálták, Cékus 
Gyöngyi röl , a helyi közösség titkáráról van 
szó, aki e hónap 19-töl már a nyugdíjasok 
táborához fog tartozni. 
Amikor erre a beszélgetésre indultam, egy
folytában azon törtem a fejem, vajon milyen 
kérdéseket intézzek hozzá, mi az, ami az 
olvasót érdekelheti. Mivel Gyöngyi eleve 
olyan pozíciót töltött be a falunk 
életében , hogy lehet öt dicsérni, de 
még többet szidni - hiszen legtöbbször 
azt lehet kritizálni , aki csinál is valamit , 
mert ha valaki csak csendben 
meghúzódik és a háttérböl bírál, arra 
rosszat nem lehet mondani. 
Márpedig Cékus Gyöngyi neve az utób
bi években egybefonódott a helyi 
közösség életével. 
Viszont ő nem mindig dolgozott az álla
mi intézményekben ... 
- Szabadkán fejeztem be a gimnáziu
mot, sőt egy ideig fizika-vegytan szakon 
főiskolára is jártam - kezdi a beszél
getés elején -, de a fiaim születése 
megváltoztatta a terveímet. A topolyai 
Május 1.- ben 1969-től 1987-ig dolgoz
tam , ahol Varmuzsa Simon igazgató 
oly példamutatón vezette a vállalatot , 
egyszerre volt kedves és szigorú , de 
dolgozni is megtanított bennünket. Csak mel
lékesen jegyzem meg , elölte próbálkoztam a 
szövetkezettel is, de oda nem vettek fel. 
Amikor megindult a tagosítás Kishegyesen, 
elvállaltam a könyvelését, és majd húsz év 
után így kerültem Kishegyesre. Közben, mivel 
a helyi közösség szakszolgálata több, mint tíz 
szervezetnek is könyvelt , elvállaltam azt a 
munkát is. Majd amikor befejeződött a 
tagosítás, a helyi közösségben ped ig 
megüresedett a könyvelői állás, ide kerültem 
munkaviszonyba, és most már itt is fejezem 
be . 
- Sokfelé megfordultam, de nem sokszor 
léttam, hogy egy nő meri vállalni, hogy 
egy falu közösségének fontos dolgait 
irányítsa. Hogy lehet ezt összeegyeztetni 
a családi élettel? 
- Mondhatom, nagyon nehezen, sőt, ón sem 
gondoltam volna, hogy ez egyszer így alakul. 
Titkári posztra elöször akkor kerültem, amikor 
megboldogult Sípos Béla polgármester lett, 
vagyis évekig a helyettese voltam, majd 
később visszaminősültem könyvelönek . A 

2001-es választások után választottak meg a 
helyi közösség titkárává. Való igaz, a csalá
dom megérezte , kevesebbet voltam velük, de 
mindezt most be fogom pótolni , igyekszem 
majd minél több időt rájuk fordítani. 
- Éppen az egyik legnehezebb időszak
ban voltál ezen a tisztségen ... 
- Igen , mondhatní úgyis, hiszen sajnos az 
egész gazdaság romokban hever ... nincsen 
megélhetésük az itt élőknek, nincsenek 
fizetések, és ezt nem csak polgár, de az itteni 
közösség is megsínyli, hiszen a helyi hoz
zájárulás egyre kevesebb . Viszont azért az 
elmúlt négyéves idöszakban , úgy érzem, 
talán sikerült egy kicsit a falun alakítani -

Viszont el kell mondani, hogy immár a 
második kutat is sikerült üzembe helyezni, 
ami azt jelenti hogy fokozatosan sikerül kiik
tatnunk a mini vízközösségeket. Ugyancsak 
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében 
indítottuk be a falu központjában az öko-kutat 
is . Biztosan akad olyan polgár, aki mindezzel 
elégedetl en , én , ismerve a helyi közösség 
pénzügyi helyzetét, aránylag elégedett 
vagyok, habár biztosan lehetett volna még 
többet is tenni. 
- Sokan nem is tudják , hogy a gyűjtést a 
játszótérre, a terepi kocsira Te 
kezdeményezted és vitted végbe. Sőt, 

tudtommal most is gyűjtesz. 

- Igen , Rúzsa Magdolnának szeretnék 
segíteni, hiszen a család számára is 
nagy teher ez kezdetben . Magdi 
Megasztár-beli szereplése - gondoljunk 
csak bele - Kishegyes hírnevét is öreg
bíten i fogja. 
- Végezetül mi az, amit szeretnél 
elmondani? 
- Szeretném hangsúlyozni, hogy nem 
vagyok párttag , és okvetlen írd meg, 
hogy mindig is hegyesinek éreztem 
magam és magyarnak, és mindig az is 
maradok, itt él a családom, itt van a fér
jem , a gyerekeim , az unokáim, itt 
akarom leélni az életemet. És azt is, 
hogy mivel most kerül megszavazásra a 
helyi járu lék, én mellette voksolok, 
mert ha nem lesznek anyagiak, a faluért 
keveset lehet majd tenni. Szeretnék 

„, elnézést kérni mindazoktól , akiknek 
'-'-.:._;o"'-"'"' nem tudtam az ígéretemet teljesíteni , 

szeretném megköszönni mindazok munkáját, 
akik segítettek nekem , gondolok itt elsősor
ban a helyi közösség szakszolgálatára, a 
korábbi tanács tagjaira, és nem utolsó sorban 
Baranyi Szilárdra . Végszóként még csak 
annyit szeretnék mondani, jó lenne, ha mind
annyian, lehetöségeinkhez mérten, tennénk 
a faluért. Törődjünk vele, hiszen itt élünk, a 
miénk. 

bírálók mindig lesznek, akik azt mondják, min
dez semmi viszont a pénzügyi 
lehetőségekhez mérten a falut is csinosítgat
tuk. Itt van például a templom kivilágítása , 
vagy a virágládák kihelyezése, játszótér a 
parkban stb ... Tudod , amikor kineveztek, 
eszembe jutottak megboldogult Pecze 
Gizella és Szabó Margit szavai, de legfőkép
pen Oláh Mancika tanárnők szavai , aki azt 
mondta: Gyerekek, ha olyan helyzetbe 
kerültök, hogy tudtok tenni azért, hogy ez a 
falu szebb legyen, tegyétek meg! Nos, én 
csak ezt próbálgattam , szebbé tenni. 
- Igen, ez mind igaz, de népszerűtlen 

intézkedéseket is tettél. .. Azt mondják a 
faluban, elvettétek a vízközösségek va
gyonát... 
- Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a 
vízközpontosítást községi határozat alapján 
kellett végrehajtani, és mint a helyi közösség 
titkárát, a határozat engem erre kötelezett. 
Ugyancsak így voltunk a kommunális vállalat 
megalakításával is, erre is van idevonatkozó 
határozata a községi önkormányzatnak. 

Maráz József 

ZSIDAI ERZSÉBET 

Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szer

számok gyártása 

Kishegyes, Dózsa György u. 48. 
tel.: 024/ 730 - 314 
e-mai l: maraz@topolanet.co.yu 
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A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG 2006·2016 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 
JAVASOLT HELYI HOZZAJARULASI TERVEZETE 

1 1. ÁLTALÁNOS RENDELTEiÉ,S: azössz összeg i,~4% 
1. Újszülött segélyaminimális nettó jövedelem 50°lo értékében 
2. Részl.állalás a polgárok sírásatási költségeiben ( a költségek 50%
os fedezése) 
.3. Kitűnő . előmenetelű középiskolás és egyetemista fiatalok jutal
mazása 
4. Rögtönzött segély lakóépületek összeomlása esetére 

II., KÖZMŰVESÍTÉS: az össz összeg 62,37%, azaz 40.540.000,00 dinár 
1. Részl.állalás a közművesítésre vonatkozó tervek kidolgozásában ,az 
előszámla érté.kéne.k legtöbb 50%-ban (itt értetődnek az utak, a 
járdák tervei, ákanalizáció terve, a piac áthelyezésének terve stb,) 
2. Részl.állalás az utak, járdák és hidak kiépítésében és karban
tartásában, az előszámla értékének legtöbb .50% ... ban. 
Itt a következő utcák részesülnek előnyben: Njegosevo ' utca, 
Alkotmány, Kis Ferenc , Magyar utca, November 29 „ II. Rákóczi 
Ferenc ( a piac mögötti rész) , valamint ide tartozik még parkolóhely 
kiépítése a Simokovic_s Rókusi temető elé. Utak javítása összesen 
2000 folyóméter hosszan. A javításban a következő utcák részesülnek 
előnyben: Maxi,m *Gorkij, Kertsor, Verbászi út, Proletár, Munkás, 
Kendergyár utc.á~. é~ Széles utca. ' 

· 3 : Részl.é.11~1,ás /a ,kitisztított árkok karbantartásában, az előszámla 
értéké.nek legtöbb 80%-ban · · 
4. Részl.állalás a közvilágítás költségeiben 
5. Részl.állalás szemeteskannák beszerzésében és karbantartásában 
6 . RésZl.állalás a falu · szépítésben: a zöld területek rendbetartása 
(parkok, zsidó temető, futballpálya, dombos stb.) 
7. Részl.állalásfalutérkép elkészíttetésében és működtetésében 
8 . Részl.állalás buszmegálló felállításásban a topolyai úti l.árakozóhoz 

Ill. KÖZINTÉZMÉNYEK, REKREÁCIÓS INTÉZMÉNYEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK 
MŰKÖDTETÉSE: az össz összeg 10,31 % 
.9. Részl.állalás a művelődési és sportépületek működtetésében és 
·karbantartásában, valamint a művelődési egyesület segítésében és 
fejlesztésésben 
10. Részl.állalás a nyugdíjasotthon fenntartásában (a nyugdíjasok által 
befizetett helyi járulék évi 30%-a értékében) 
11. A kishegyesi székhelyű helyi civil szervezetek tevékenységének 
donációi . 

IV. VALLÁSI KÖZ.ÖSSÉ.GEK: az össz összeg 3,08% 
, 12. Rész\fállal,ás ... ~ Nyugati ká8olna illem helyének renol.álásában és a 
, Nyugati és a Keleti kápolna fedett előrészének elkészitésében 

,,.... " . <.. . .: . ..... ,. . „. .1 ,j,, . ••.•. .• ..•. ~ 

V. A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSÉRE: az össz összeg 15,38% 
13. Részl.állalás a Helyi közösség tevékenységének 
költségeiben.amely a következőkből áll: 
- a munkások fizetése 
- anyagi költségek 
- a helyi járulék könyvelésének és megfizettetésénk költségei 
- a törvény által előlátott tevékenységek költségeinek fedezése 

VI. EGYÉB.: az össz összeg 0,92% 
14. RészVállalás ··· dezvények megszervezésében 

~ . 
1 ·1 

A 10 ÉVRE TERVEZETT HELYI .:.JÁRULÉKÖSSZ ÖSSZEGE: 
65.000.000,00 dinár 
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A 2006-2016-ra tervezett 

HELYI 
JÁRULÉl<RÓL 

Az 1995-ös helyi járulékról szóló határozat 2005. decem
ber 31 -én lejár. Röviden az eljárás lefolytatása módjáról: Az 
írásos vélemény-nyill.ánítás november 21-én kezdődik és 
december 5-ig tart. Az el1árás hasonló lesz mint a nép
számláláskor, tehát FELHATALMAZOTI aktivisták fogják 
házról házra járva gyűjteni az aláírásokat. 
A főbizottság december 6-án éjfélkor fogja lezárni az 
eljárást, ezután a Tanács fogja kihirdetni az eredményt és 
meghozni a határozatot , amennyiben a \.álasztópolgárok 
51 % elfogadja a helyi hozzájárulás bevezetését. 
Polgárainkat ez év szeptemberében felkértük, hogy \.ála
szoljanak arra a kérdésre, hogy a helyi járulékot mire köl
tenék. Összesen 212 polgár adta át írásban 
véleményezését, ezek között nagy számú kitűnő észrevétel 
és ötlet volt, amelyeket természetesen figyelembe vettünk 
a helyi hozzájárulási tervezet kidolgozásakor, viszont több 
olyan észrevétel és ajánlat is volt, amelyek sajnos nem tar
toznak a HK hatáskörébe, ezért röviden ismertetnénk a 
Helyi közösségek hatáskörét. 
A HK hatáskörét az Önkormányzatokról szóló törvény ren
dezi, részletesen viszont a Helyi közösségekről szóló 
községi határozat. A helyi közösségek tevékenysége első
sorban településrendezésre korlátozódik , mint pi. a 
közterületek, piacok rendbentartása , az utcai világítás kar
bantartása, helyi jellegű utak karbantartása, járdák és 
árkok karbantartása , a helyi közösség használatában levő 
épületek fenntartása stb . Az ivóvízellátást a Kis-komunál 
Kft. fogja a jövőben végezni, a szervezett szemétkihordás 
és szeméttelep kérdésének rendezésérében a közelmúlt
ban megalakult a Net-globe Kft. az illetékes. 
Az írásos vélemények között olyan észrevételek is voltak, 
mint pl . a sintérszolgálat megszervezése , melynek módját 
új törvény rendezi majd; a rongálásért való büntetések 
szigorítása , amely a községi képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik, de a l.áltoztatást kezdeményezheti 
aláírásával 100 l.álasztópolgár is. A szervezett patkányirtás 
is a község hatáskörébe tartozik, ami az előző módon 
indíMnyozható. A javaslatok között volt fekvőrendőr vagy 
jelzőlámpa felállítása az iskolánál levő átjáróhoz, ami gyer
mekeink biztonságát szolgálná, azonban ez az Útügyi 
köz\.állat hatáskörébe tartozik. Tudomásunk szerint már 
elkészült a terv is erre a célra. To\.ábbá az ivóvíz 
minőségének javítását több ízben javasolták, ami az újon
nan alakult kommunális \.állalatra tartozik majd . Mint a 
legtöbbször ismételt probléma, ki kell emelnünk a szenny
víz és az árkok problémáját, a megrongálódott és az asz
faltozatlan utcákat és járdákat. 
Ami magát a helyi járulékos tervezetet illeti , a járulék 10 
évre van előlátva , tehát az őssz összeg is 10 éves szintre 
van kiszámítva. Mint tudjuk, falunk polgárai nehéz gaz
dasági helyzetben élnek, sokak számára az alapvető élet
feltételek kialakítása is gond, mindezek mellett tény az is , 
hogy amennyiben nem szavazzák meg a következőkkel kell 
szembenéznünk: tönkremennek meglevő utaink, járdáink, 
újakról ne is beszéljünk, az utcai világítás megszűnik, ami 
sajnos az így is magas bűnözést még jobban megnöveli , 
épületeink tönkremennek, árkaink nem tudják majd le
vezetni az esővizet , nehézszégek lesznek környezetünk 



rendbetartásában. Nézzünk szembe a 
tényekkel mindkét oldalról. Mindezek 
tudtában kidolgoztuk a helyi járulék ter
vezetét. A bizottság legelső álláspontja az volt 
hogy, a helyi hozzájárulásból először pol
gáraink részesüljenek, ezért előlátta azt, 
hogy minden újszülött kapjon anyagi segélyt, 
amely a szerbiai nettó minimális jövedelem 5o 
%-ának felelne meg, ami jelenleg 3.444 dinár 
(ez az összeg havonta változik és megjelenik 
a köztársasági Hivatalos Közlönyben). E 
segélyt igényelheti minden család a negyedik 
gyermekig (ezt a Tanács külön szabályzatban 
fogja rendezn i). Brasnyó Ferenc plébános 
engedélyével és jóváhagyásával a sírásás 
50%-át átvál lalja a Helyi közösség , ami jelen
leg 2000 dinárt tesz ki. Életveszé lyes 
lakóépületek tatarozásának munkálataiban 
való segédkezést \éllalna igazolt esetekben , 
és gyorsegélyt nyújtana ezekben az esetek
ben (ezt a Tanács külön szabályzatban fogja 
rendezni). Évente jutalmazná a kitűnő 
előmenetelű diákokat és a 8,50 átlag feletti 
egyetemistákat. Ez utóbbi célra összesen 
évente kb. 50 .000 dinár van előlátva. Részt 
\éllalna a kápolnák tatarozási munkálataiban, 
valamint a Nyugati kápolna illemhelyének 
felújításban , illetve a Nyugati és Keleti kápol
na fedett előrészének kiépítésésben és kar
bantartásában. Részt vállalna a nyugdíjasott
hon fenntartásában, és pedig oly módon, 
hogy a nyugdíjasok által befizetett helyi 
járulék 30%-át a helyi közösség visszautalná 
az említett célra. 
Miért szükséges minden tételnél a részvál
lalás kifejezés? Azért , mert kis közösségként 
sajnos a közeljövőben sem számíthatunk 
akkora anyagi eszközökre , amelyek te ljes 
egészében fednék a költségeket, tehát a 
hiányzó eszközöket meg kell pályázni. 
Miért a felsorolt utcák részesülnek e lőnyben? 

Azért, mert erre van elk&szitett tervünk, amit a 
Kulaprojekt tervező-iroda ez év januárjában 
dolgozott ki. 
A helyi járulék alanyok a következők. évente 
5%-ot fizetnek a polgárok az inglatlanból 
eredő jövedelem után (pl. bérleti szerződés). 
Havi szinten 3%-ot fizetnek a következő 

kategóriába eső egyének: a rendes munka
viszonyban levő személyek (kivéve a minimál-

bért), az ideiglenes munkaviszonyban levő 

személyek a vállakozási szerződés és ideig
lenes munkavégzésre kötött szerződés után , 
az önálló tevékenységgel foglalkozók, 
valamint a szerzői jogok után , a fa lusi turiz
musból eredő jövedelem után pedig évi 3% 
fizetendő, a földművesek hektáronként 100 
kg 1. osztályú búzának, az adókivetése napján 
érvényes ellenértékét fizetnék, míg az 
országban megvalósított nyugdíj után a 
járulék 1,5% lenne (ez utóbbi csak abban az 
esetben lehetséges, ha az adott nyugdíjas 
önszántából , ezt írásos aláírásával engedé
lyezi). Azok a külföldön dolgozó polgárok, 
akiknek lakhelyük Kishegyes, lakóépületük
ingatlanuk után évi 1 % helyi járulékot fizetnek, 
valamint azok a polgárok, akiknek lakhelyük 
nem Kishegyes, de ingatlanuk Kishegyesen 
van, ugyancsak évi 1 % helyi hozzájárulást 
fizetnének. Az így megvalósítható helyi járulék 
évente kb . 6 .500.000 dinárt tenne ki , ami ala
pul szolgált terevezetünk kidolgozásakor. A 
helyi járulék alól fel vannak mentve mindazok, 
akiket a jövedelmi adóról szóló törvény előlát 
(pi. szociális segély, gyermekpótlék, 
rokkantsági pótlék, harcos pótlék, stb .) 
Polgáraink megkérdezése eredményeit is ter
vezetünkbe vettük, mivel a kommunális infra
struktúra fejelesztéséree a válaszok 50% 
utalt, a közvilágításra 15%, a 
környezetvédelemre 12% (e kérdés ren
dezését az alakulóban levő környezetvédelmi 
szervezetre bízzuk) , a falu szépítésére 11 %, a 
közintézmények és rekreációs létesitmények 
karbantartására viszont 5%. Ez utóbbi szük
séges a he lyi közösség épületeinek karban
tartására , a kápolna karbantartására , a 
nyugdíjasotthon működtetésére , a sport és 
műve lődési épületek, valam int a civil 
szervezetek működtetésére, e két utóbbi 
fiataljaink aktivizáláshoz szükséges. A kom
munális infrastruktúra fejlesztéséről tudnunk 
kell , hogy ez óriási beruházást igényel, amit 
egyedül donációkkal, pályázatokon keresztül 
tudunk megszerezni , ehhez viszont megfelelő 
tervekre van szűkségünk , ezért szerepel a 
közművesítés kategóriájában elsőként a ter
vek kidolgozásában valő részvétel. Egy ilyen 
terv kidolgozása költséges, és csak az erre 
bejegyzett intézmény tudja végezni. 

FATELEP 
Kishegyes 

Tito Marsall 106/a 
Tel. /Fax 

024/ 731-491 

1 Házhoz szállítást biztosítunk! 1 
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Gyári áron: 
-Fert gerendák -Kitö l tó elem ·Ajt.ó, ablak feletti gerendák 
-Préselt falazó és ventilációs elemek -Betoncsövek és oszlopok 
·Sídel kémény -Betonvas egyenesítés és hajlitas 

·Bulán gh, glpszkarlon, hálóvas, fa lazó és szíporex blok, tégla , mész, 
cement, homok, sóder, szigete lö anyag, csövek , vinklik , kerámia lap 
k ülső ós belső fa lf csték 1 cserép, szalonit, kanaliz.ácio, szög 1 de mit vakolat 

Polgáraink javaslatai kbzött voltak a falutérkép 
kidolgozása, fedett buszmegálló felállítása a 
topolyai útra, utak javítása, amelyeket ter
vezetünkbe foglaltunk. 
A polgárok és a bizottság véleményét 
készítettük el a javaslatot, amelyet 2005. 
október 25-én a Községi Képviselő-testület 

nagytanácstermében 18,00 órakor kezdődő 
LAKOSSÁGI FÓRUM-on ismertetünk a pol
gárokkal , (ezúton is kérjük a lakosságot, hogy 
minél tömegessebben jelenjenek meg). 
Mindezek elolvasása után , döntsük el , hogy 
érdemes-e vagy sem a helyi járu lék 
bevezetése. Próbáljuk mérlegelni negatív és 
pozitív oldalait és döntsünk. Rajtunk áll, mert 
most csak Ml, Kishegyes polgárai 
dönthetünk. 
Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük a 
po lgároknak, hogy részt vállaltak a helyi 
járulékos tervezet kidolgozásában hasznos 
javaslataikkal , észrevételeikkel és pozitív 
bírálataikkal. 

Kishegyes Helyi közösségének 
a helyi járulékra kinevezett bizottsága 

ANépképviselök megl.álasztásáról szóló tör\.ény 19. 
sZakasiának 1. bekezdése ("Szerbia Köztársaság 
H!vatálps Kq~löny~;~, 2Q,Q,2/3§~ám_)(llapJi\:9, • 
valamínt a 2005 . november 21Am kezdödö ' · 

FELKÉRJÜK KISHEGYES MINDEN . 

NAGYKORÚ POLGÁRÁT, , HOGY 
ELLENŐRIZZE LE, VAJON SZE~E
PEL-E A NEVE A KÖZSÉGI 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK MEG
TEKlNTÉSE~ÉS~AZ~ESETÉCí:GES 
JAVí'TÁSOK''i"'· BEIKTATÁSA .:":2005; 
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Az Aranyeső szavalóverseny iskolabajnokságán a diákok 
Tamkó Sirató Károly és Kosztolányi Dezső verseit szavalták. 
A községi döntőre Kancsár Larissza, Patyerek Réka, 
Miljkovié Tamara, Csordás Boglárka, Kókai Enikő és 
Kerekes Zsuzsanna jutott el. Két első helyet is sikerült 
szerezni tanulóinknak. Larissza és Tamara fellépett a Csépe 
Emléknap műsorában. Ezúttal is szeretnék megköszönni az 
Emlékbizottságnak, hogy az eddigiektől eltérően a műsor 

1 elején bemutatkozhattak. 

l ~et2S. 

l 
l. . 

Békésszentandrási vend~gek érkeztek. Iskolánk tanulói és 
tanárai a Hunyadi János Altalános Iskola diákjait fogadták. 
Természetesen összemérték tudásukat a sport terén is, nem 
maradhatott el a kézilabda és a focimeccs sem . 

Öld46et 6. 
Magyarországi vendégek, politikai pártok, civil szervezetek, 
önkormányzatok képviselői mellett iskolánk diákjai is megem
lékeztek Eleméren az aradi vértanúkról , a szabadságharc
ról. Iskolánk küldöttségét Magó F. Emese vezetésével 15 
diák képviselte. A feketicsi és szenttamási diákokkal együtt 
egész napos kiránduláson vehettek részt. Nagybecskereken 
megnézték a püspöki székesegyházat , a Vc3.rosházát és Uros 
Predié tárlatát. 11 órától a msgr. Huzsvár László bánsági 
megyéspüspök celebrálta misét hallgattak Eleméren az aradi 
vértanúk emlékére. Kiss Ernő sírját is megkoszorúzták az 
eleméri templom családi sírboltjában. A kegyelet virágait az 
önkormányzat képviselői is elhelyezték. Erzsébetlakán egy 
tájháznál álltak meg. A falu érdekessége, hogy 15 
nemzetiség él egymás mellett, a főbb nyelvek pedig a szerb , 
magyar, szloVc3.k, bolgár és a német. Három nyelven folyik a 
tanítás az iskolában, ahoVc3. mindössze 150 gyerek jár. Az 
écskai ha/gazdaságot is megnézhették diákjaink. 

==10--' 

Öktóbet S-tól. 7-;,. GYERMEKHÉT 
Minden napra jutott valamilyen program. Hétfőn délelőtt 

frizurabemutató volt , délután pedig kisállatkiállítás . A 
legszebb cica gazdija Halasi Laura , a legszebb kutyusé 
pedig Petri Annamária volt . Nagy sikert aratott Janó 
Blanka mókusa is. Kedden a diákok A brémai muzsikusok 
című színdarabot nézhették meg . Nagy izgalom előzte meg a 
Fordított napot, a gyermeki egyenjogúság napját. A diákok 
egy dé lelőttre kezükbe vehették az irányítást, kipróbálhatták 
magukat tanárként. Mint később bevallották, nem is volt 
olyan egyszerű dolog rendet tartani osztálytársaik között. 
Juhász Lúcia igazgatóként szintén megállta helyét. 
Csütörtökön futóverseny volt a focipályán, mely a Futás a 
boldogabb gyermekkorért nevet viselte. A Vöröskereszt 
képviselői cukrot osztottak a cé lnál. Az alsós diákok aszfalt
rajzaikkal díszítették iskolánk udvarát. A nyolcadikos lányok 
ötlete nagy sikert aratott , ők ugyanis tökfaragó versenyt hir
dettek meg Igazán ötletes alkotások születtek. Az 1. 
helyezést Keszeg Andrea (7 a), a másodikat Hegyi István 
(8.a), a harmadikat ped ig Utasi Szabolcs (6.a) érdemelte ki. 
Kollekció-díjat kapott Nyírádi Léna másodikos kisdiák. A 
kiseg ítő tagozatosoknak is gazdag programjuk volt: tánc
verseny, futóverseny, filmvetítés tette érdekesebbé, színe
sebbé napjaikat. 

Öszi kirándulásra a hatod ikosok és a nyolcadikosok mentek. 
A 6. osztályosok útvonala a következő vol t: Titeli-dombok, 
Császár-tó (a Tisza és a Bega fQlyók fogják össze , ökoló
giailag védett terület , több fajta védett madár átvonulóhelye), 
ahol majd két órán át csónakáztak , gyönyörködtek a táj és az 
élővilág szépségében. Erzsébetlakán megtekintették a 
tájházat, majd az écskai halgazdaság és Nagybecskerek 
következett. Láthatták az eleméri olajmezőket, és Eleméren 
Kiss Ernő sírhelyét. Látogatást tettek Kikindán a Fontana 
pék- és cukrászsüteményeket gyártó Vcillalatban, ahol meg
nézhették, hogyan is készül az uzsonnájuk, amit iskolánkban 
fogyasztanak. Kikindán éppen Töknapokat tartottak, a Vcirosi 
sokadalomban remekül feltalálták magukat iskolásaink. 
A nyolcadikosok már kétnapos kirándulásra mentek. 
Szendrőd vára, a Derdap-vízierőmű, Lepenski vir szerepelt 
az úticéljukban. 

MM 



Október 3-án A brémai muzsikusok című mese
Játékot nézhettl.ik meg szabadkai vendégszínészek 
előadásában. A meseJáték érdekessége az volt, hogy 
az óvodások is aktív részesei lehettek a színdarab
nak. Csere-bere bulit is szerveztünk. Sok kedves 
játék , gyűJtemény cserélt gazdát ovisaink körében. 
Október 4-én játszó-sport napunk volt a focipályán. 
Kerékpárfutamot és futóversenyt tartottunk, utána 
népi játékokkal szórakoztattuk egymást. -szeretnénk mindig játszani 

-a felnőttek is játszanak 

velünk egy kicsit 

Jogunk van 

a s zabad gondolkodásra 
és vé leménynyil vánításra! 

Jó lenne , ha: Október 5-én aszfaltraJzokkal díszítettük ki a főutcát 
és lufit eregettünk. A gazdászati ovisok zsiblásárt 
szerveztek - termésbábokat árultak az óvoda 
utcájában 
Október 6-án a Hegyalja utcában szalonnát sütot
tünk, s mire az uzsonna elfogyott, új baratságokat 
kötöttünk 

-senki se szomorkodjon játék ._._„_
1 

közben 

- mindenki meghallgatna ben

nünket 
-a szavunk nem szélbe szólna 

Október 7-én megtekintettük A szomorú király
kisasszony címü mesejátékot az óvónénik 
előadásában, majd az óvoda udvaran táncházzal bú
csúztattuk a gyermekhetet. 

Köszönjük az Önkormányzat és a szülök 

közreműködését! 

44 fkm~i 
fk~11rw11!i. 

Sziaszwk. Karfiol Karcs i a becsületes nevem. 
Jelenlegi lakóhelyem a hűtőszekrény legalsó polca. 
Éppen egy hete, hogy a gazdasszonyom hazahozott 
a piacról. Azóta várom, hogy rám kerüljön a sor az 
ebédfőzésnél. De sajnos csak várom. Bezzeg a fe let
tem lévő rózsaszín cukormázas sütemények még 
aznap elfogytak, a gyerekek még össze is vesztek 
rajta. A fagylaltos doboz is két nap alatt kiürült. 
Csak én ülök itt szomorúan, és várom, hogy egysz
er rám is szemet vetnek. De nem is csoda, hogy nem 

vesznek észre, hi szen ki sem látszom 
··"--··' ebből az ormótlan reklámsza-

~ , tyorból, amiben még l evegőt 
sem kapok. Hát ilyen 

' szomorú sorsom van nekem. 
De ne higgyétek, hogy ez 

. . mindig így volt. A piacon igen 
f'i nagy figyelemmel voltak irán

i::~i\C'.7tam . Gondosan megtisztogattak, és 
a polcon, a legelőkelőbb helyre raktak. 

Nem beszélve az ifjúkoromról. Hej, azok vol tak 
csak a szép idők! Amikor még a veteményeskertben 
növekedtem a testvéreimmel. Reggelente ezüstös 
harmat lepte zsenge leve leimet. Naphosszat 
sü tkéreztem a verőfényes napsütésben. Este a jó 
puha humuszban tértem nyugovóra. Éjszakánként 
arról álmodoztam, hogy ha megnövök, én leszek a 
legétvágyge1jesz tőbb levesnek való a piacon. És sok 
háziassz.ony szívét megdobogtatom. !gy nőttem fel 
becsületben. Teleszívtam magam mindenféle vita
minnal és ásványi sóvai. Ami, ha nem tudnátok, 
nélkü lözhetetlen a gyerekek fejlődé séhez és 
egészségéhez. Ezért is jó lenne, ha a gazdasszonyom 

-higgye e l mindenki : a játéktól 

mosolygunk 

Jogunk van 
érzésein kiny il vání ásáral 

Jogunk van 
a barátkozásra! 

-barátkozzunk minden kis 

gyerekkel 

-sokat játszunk e gyütt! 

- meghallgatjuk a 

gyereket 
-nem fe ledkezünk 

egymásról 

is 

a 

-csak szép szavaink lennének 

Fontos nak t artjuk, hogy : 
-szeretnek bennünket 
-tiszte lik azt, hogy kisgyerekek 
vagyunk 
- ha sokat is kérdezünk, válaszol
nak 
-megértsenek bennünket : a szoba 
lehet őslény-park , a seprő meg 
lovacska 
-mi is t iszteljük öket! 

Jogunk van 
a családi otthonra! 

Jogunk van arra , hogy: 
-otthon együtt legyünk apával meg 
anyával 
-ehessünk és ihassunk otthon 
- mind ig legyen velünk valak i 
otthon 
-ha rosszak vagyunk, akkor otthon 
beszéljük meg , hogy többé nem 
leszünk rosszak 

~ > 
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végre sort kerítene rám. 
Most elbúcsúzom t ő l etek , mert megint lépteket hal és ne legyen háború! 

O· * cs g; 
._'T'"~J~o-g~u~n~k-v·a-~n-a~r~ra-.~h~o~g~y-: ............ „.,...;;:~ ~ l 

lok közeledn i. Remélem, ma engem szolgálnak fel ~T-:;:-:::-:-::;:k-:-::::"::::-;:h:":":~----...;;;~ 
az ebédnél. Ja, és néz&tek meg a hűtőszekrény J ogun van arra, ogy: 
legalsó polcát! Biztosan akad ott is egy fc:j karfiol. -vigyázzanak ránk , hogy ne 
Ha így van, gondoljatok arra, hogy az én testvéreim sérüljünk meg! 
közül valók. Kérjétek meg az anyut, készítsen nek- -az idegen, rossz emberek 
tek belőle valami finomat. Jó étvágyat' kerüljék el a házunkat! 

KURIN E ND RE 

6,A 
-ha roszak vagyunk, a szüleink 

dbbják el a pálcát meg a botot , 

-ha betegek vagyunk, ihassunk "" "' 
szirupot! ~ gi 

~ ~ 
-a doktor bácsi gyógyítson meg 3 .,,. 
bennünket ~ ~. 
-anyának legyen pénze megvenni a *'' o 
gyógys zert " ~ 
-sok vi t amint ehessünk ~ 

"' „ 
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(Nem) emlékeztünk 

Szubjektív sorok ünnepeinkről, rendezwnyeinkről 
Október hatodika a magyar nemzet gyásznapja. Széles e világban a 
magyarság emlékezett az aradi vértanúkra. Csak Kishegyesen nem. 
Pedig van hol , van hely, ahol méltóságteljesen lehetne emlékezni. 
Van, mert a legvadabb időkben voltak falubeliek, akik újat mertek 
húzni a diktatúrával. A sok viszontagság ellenére keresztül vitték a ter
vüket, visszaállították a szabadságharc utolsó győztes csatájának az 
emlékművét. 

A hegyesiek nem emlékeztek, vagy aki emlékezett, az hivatalból volt 
jelen más emlékhelyeknél, ott képviselte a falut. Itthon nem akadt 
senki, aki szervezett formában elhelyezte volna a kegyelet virágait 
immár nemcsak a szabadságharc hőseinek emlékoszlopánál , hanem 
minden háború hegyesi hősi halottjainak emlékművénél. 
Miért? 
A felelet nagyon prózai. Nem volt, aki megszervezze. 
Tisztázn i kellene végre, kinek a feladata például a hősi emlékművek -
mert immár négy is van belőlük- koszorúzásának a megszervezése . 
A pártoknak? Aligha. Egyetlen párt sem sajátíthatja ki magának ezt a 
jogot. A községi képviselő-testül etnek? Al igha, az ő feladatuk más. A 
Helyi Közösségnek? Az iskolának? A művelődési egyesületnek? 
Sorjáznak az emberben a kérdések. 
Igen, a művelődési egyesületnek, de most nem tette. Az egyesület 
szervezésében vég re le kellene valakiknek ülniük, és összeállítani 
egy tervet, de azt be is tartani, mikor, mit és hogyan ünnepelünk a 
jövőben. 

Szombaton, október nyolcadikán gálaműsor volt a színházteremben 
foghíjas széksorokkal, mert csak kevesen tudtak a rendezvényről. 
Akik tudták, azok közül is sokan távolmaradtak. 
Nincsen közönség, mert rosszul, késve vagy rendszertelenül tájékoz
tatják. Pedig van lehetőség rá , csak meg kell találni a módját. 
Ha van is közönség , sokszor nincs benne köszönet. Pirulnia kell az 
embernek a meghívott vendégek előtt a minósithetetlen viselkedés 
miatt. Nincs rend a teremben , mert nincsenek rendfenntartók 
Illetlen, nyomdafestéket nem tűrő szavak röpködnek. Fültanúja 
voltam olyan esetnek is, amikor siró gyermekét egy anya a szín
házteremben, a müsor idején akarta megszoptatni. Szerencsére a 
közelében ülők leintették. 
Nem lehet fegyelmezett közönség , ha nincs közönségnevelés, nincs 
rendezőség. Az utóbbi szervezés kérdése. Az előbbi , a közönség
nevelés a gyermekkorban kezdődik és az is feladata valakiknek ... 
Vannak azután más rendezvények is , ahol fegyelmezett a közönség, 
már az a 15-20 állandóan megjelenő látogató. Ezek műsorok az 
érdektelenség miatt fulladnak kudarcba. Hol van a falu értelmisége? 
Hol van az a több száz közép- és főiskolát meg egyetemet végzett 
hegyesi , akik ehhez a réteghez tartoznak? Ha csak egy részük jönne 
el, máris zsúfoltak lennének a széksorok. 
Nincs pénze az embereknek, vágják ki egyesek a választ. Pedig nem 
pénz kérdése a dolog , mert rendezvényeink legtöbbike ingyenes, 
esetleg önkéntes adomány a belépődíj. 
Másban van a baj ... 

D l" X E R 
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A KISHECrtS R 
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Riborska 47 
Halász u. 47 
Telef on!Jax: 

0241730-293 
Telefon: 

024/731-393 

DR . VIRÁG GÁBOR 

.Sw. 
~ 73eszéd 

kishegyesen alap 

Várjuk leveleiket! 

szobeszed@t1ppnetco.yu 

EGYHÁZKÖZÖSS~GÜNK 
HÍREI 

Megkezdődött a felnőttek részére a pótoktatás! 
Akik nem kapcsolódtak be, még megtehetik. 

• . * 
A tév~s híresztelésekkel ellentétben templomunkban 
rtiinden újszülöttet kivétel nélkül megkeresztelünk. 
Fe'itet~lg ;~ hogy a szü lő és a keresztszülő is az 

ázközösség tagja legyen . 
fi; +9~"°"' 

~·®~!§,· * 
O . .. r~ 1~től az éves szentmisék reggel 7-kor, 
''' '!' :·; \. ·; .,,:·•/!"• ,#:'v. '·e,! ~j :,t '· '' 
ilEY.7.30-kor .. kezaődnek, este viszont 17 órakor 
folyt~té> Íé:Jgosary ·az ájtatosság után . Az időpontok 
jö~ő év májusáig vannak érvényben. 
# ~ * 
Októbertől a temetések időpontja délután 16 óra, de 
igény szerint lehet korábban is. Ez májusig van 
érvényben . 

t * 
Október 2-án egy autóbusznyi hívő ... vett részt a 
inoholi templombúcsún. 'Al ünnepélyes szent 
rri.~~~. · ~1~gánP.~llnk, ft . . Brasnyó Fer~nc. néhány 

k""rn ékbeli paptestvérrel celebrálta~ ~„ 

* 

* Mindenszénte.k és halottak napJara leh.et 
igényelni . sírszentelést. 'A l<eleti temetőb~~· 
november 1-é11 délután, a nyug.ati temetőben-:i 
pedig november 2-án a szentmise utá'n délelőtt 
10 óra tájb'an lesz szentelés. . \~' 

' * -~ . ·':f éves szentmiséket no~emberp.~n és decembe~, 

0 * l ~. 
·~ t.l, ~'; 

az esti Urangyalát 1 · ' 

* 
f m 
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Hegyesre jött a l<iwi-díj 
Kiwi-dij valójában nem létezik* , de Vajdasági 
Magyar Drámairóverseny igen , és az idén , 
szeptember 21 -én rendezték meg ötödik 
alkalommal Újvidéken, a Magyar Dráma napja 
apropóján . A vetélkedés folkérésés alapon 
működik, és az idén a három fölkért író közül 
kettő kishegyesi volt (mi több, mindketten 
lapunk sze rkesztő i és szerzői!). 
Mind ifj. Virág Gábor, mind Szerbhorváth 
György tapasztalt írónak számít, de eddig 
fő leg más műfajokban jeleskedtek, őszintén 
szólva ezidáig egy sor drámát sem olvastam 
tő lü k . Épp ezért nagyon kíváncsian Vcirtam a 
színre vitt műveket , de el kell, hogy mondjam, 
ők isi A premier e lőtt mindkét író barátom 
izgatottan szMa a cigarettákat a színház elő

csarnokában, miközben a nézők egyre csak 
érkeztek. 
Maga a verseny úgy nézett ki, hogy a három 
írónak húztak egy címet a Magyar Szó 
aznapi címei közül , ami ez alkalommal a 
"Abbahagyni az álszenteskedést" lett. 
Ezután egy nap alatt meg kellett írniuk a 
drámát, a színészeknek pedig szintén egy 
napjuk volt a próbákra, ugyanis a második 
nap estéjén már bemutatták a darabokat. 
Gábor és Gyuri, valamint a harmadik író , 
Pressburger Csaba műve is humoros volt , 
amit a közonség igen hálásan fogadott. 
Gyuri egy izgalmas kémtörténetet fabrikált 
francia titkosügynökökkel, vajdasági szin
házigazgatóval , Pesten élő bácskai rendező
vel, újságírókkal és pálinkával. Gábor viszont 
Papus és Mamus történetét írta meg , aki k 
szerelmi életébe beleszólt a Nép Vezér, és 
ennek köszönhetően a mű végén egymásra 
találnak, valaki pedig természetesen meghal. 
Hogy izgalmasabb legyen a riportom , a két 
írót is megkérdeztem műve ikról : 

- Gábor, a darabodnak az "Abbahagyni az 
álszenteskedést" címmel ellentétben 
pont álszenteskedés lesz a vége, mivel a 
Nép Vezér Mamusnak és Tatusnak 
megtiltja titkos kapcsolataikat. 
Gondolod, hogy az életben is így van? 
- A mostanság divatos irodalomelméleti 
irányzatok szellemében erre a kérdésre talán 
úgy Vcilaszolhatnék, hogy nem lic!laszolok. 
Egyrészt úgy gondolom, nem a szerző tisztje , 
hogy magyarázgassa a saját szövegét, más
részt nem így gondolom, harmadrészt meg 
sehogy sem gondolom. Ugyanakkor - már a 
megírás után - magam is sokat töprengtem 
azon, hogy akkor hogyan is működik ez az 
álszenteskedes dolog a szövegemben. Ki is 
az aki álszent, illetve ki az, aki abbahagyja az 
álszenteskedés!? Azt hiszem a szövegben 

*Hogy őszinte legyek, a Kiwi-díjat én 
adományoztam ifj. Virág Gábornak 
remek drámaírói vénája és nagyszerű 
vezetési technikája miatt - ő vitt le 
Újvidékre (Novi Szádra). 

motívumként végig ott lebeg az álszen
teskedés, aztán pedig mindenkinek a saját 
dolga eldönteni, hogy akkor hogyan is jelenik 
meg ez a számára, illetve hogyan is értelmezi 
mindezt. De szerintem talán ez az egész pro
jekt nem is igazán erről szólt , hogy komolyab
ban elkezdjük elemezgetni a megszületett 
műveket, sokkal inkább talán arról, hogy min
den résztvevő számára izgalmas kihívással 
ünnepeljük meg a magyar dráma napját. 
- Ez volt az első drámád (?), mi jelentett 
nehézséget a megírásánál? 
- Az idő rövidsége elsősorban , mivel az 
embernek folyamatosan "termelnie" kel lett, 
így nem lehetett mindent részletesen átgon
dolni. Sem a szere plő k jel lemét, sem a 
drámán belül mernelenő konfliktusokat, de 
utóbb jöttem rá , hogy néhány magától adódó 
poén is kimaradt, ami talán nem így van, ha 
nem nyolc óra áll a rendelkezésünkre. Amikor 
az ember nincs ennyi re 
időhöz kötve , akkor töb
bet foglalkozhat a külön
böző részletek körüli 
szöszmötöléssel, átír
hatja azokat a részeket, 
amelyekkel nincs 
megelégedve. 

Elégedett vagy 
magával az írással, a 
színészekkel és a 
közönséggel? 
- Igazság szerint, amikor 
hazaértem, és nyugod
tabb körülmények kbzött 
újraolvashattam a drá
mát , picit meg ijedtem, mert úgy gondolom , 
hogy az egész szöveg nagyon borotvaélen 
táncol , ami alatt azt értem, hogy egy falusi 
amatőr színtársulat - és ezzel nem akarok 
senkit sem megbántani - szimplán elvihette 
volna a színrevitelt egy egyszerű kis falusi 
komédia felé, de talán éppen ezzel volt 
szerencsém a rendezőmmel, mert nagyon 
profi módon megérezte benne a groteszk ele
meket, vagy ami nekem különösen tetszett, 
hogy az egésznek adott egy kis csehovi 
hangulatot. A színészek is jó munkát végeztek 
szerintem , és a közönség is, úgy gondolom, 
de legalábbis remélem, mindenki elégedet
ten tért haza az est után . 
- Gyuri, hogyan sikerült megbirkóznod a 
szűk határidővel? 

- Én csaltam, tehát előre készültem, bár végül 
a fél Magyar Szót beépítettem a történetbe, 
hogy ez ne tűnjék fel . Az idő nem jelentett 
problémát - újságíróként, szerkesztőként hoz
zászoktam a záros határidőkhöz, és neked 
megmondhatom , hogy a Szó-Beszéd 
szerkesztése során sokkal több problémám 
adódik ... Virág is említette azonban azt, hogy 
újraolvasáskor mi van - hát én nem is nagyon 
merem újraolvasni azt, amit írtam. A végét 

például nem tudtam megoldani, ma már talán 
tudnék vele mit kezdeni. Persze, ez mégis
csak egy buli volt, egy hihetetlenül érdekes 
játék - végül is, színjáték. Kicsit magával is 
ragadott a színház világa , ma már egy filmet is 
más szemmel nézek. Arra is rájöhettünk, hogy 
a drámaíráshoz idő kell más értelemben is : 
sok-sok tapasztalat és tudás. Ez nem vers 
vagy novella, amit lekörmölsz, aztán vagy 
leközlik vagy nem. Figyelembe kell venned, 
hogy lesz rendező, színészek, közönség. És 
azt hiszem, ilyen alkalommal mégiscsak a 
humorosabb dolgok mennek el, bár én azt 
hiszem , kicsit túllőttem , nagyon kabarésra 
vettem a figurát . Előtte sok szituációs 
komédiát néztem a tévén ... De az szerintem 
nagyon jól vette ki magát, hogy Pressburger 
is. Vi rág is szatirikus darabot írt , egyikünk sem 
"művészkedett " Az előző években erre volt 
példa, és állítólag nem vette k1 jól magát. 

- A darabod pergő ritmusú és poénos. 
Krizsán Szilviával , a darabodban szereplő 
egyik színésznővel elbeszélgetve meg
tudtam, hogy igen hálásak voltak, amiért 
ilyen jó szöveget kaptak. Remélted, hogy 
ilyen remekül szerepelsz egy műfajban, 
amiben ezidáig nem alkottál? 
- Erre meg mit mondjak? Örülök, ha ők így 
érezték Nekem inkább az volt az élmény, 
ahogyan a rendező és a színészek életre kel
tették az anyagot. Íráskor a fejedben egészen 
másképpen pbrögnek a jelenetek. őszintén 
megvallom, a főpróbán és az előadáson 

végigmosolyogtam a darabot, és noha kicsit 
hülyén veszi ki magát, ha az ember saját 
"poénjain" nevet, de végul is a színészek 
játékának örültem . A sorsolás úgy hozta, 
hogy az én darabocskámat adták elő először, 
így Press és Virág darabját már felhőtlen nyu
galommal nézhettem meg, és én is fel
hőt l enü l jót szórakoztam . 

A zsű ri az értékelés után salamoni döntést 
hozott, három első díjat osztott ki az íróknak, 
így most egyetlen versenyen két kishegyesi 
arany született. Legyünk rá büszkék! 

L.J . 
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l<edves Néném, 
Levelire kísve válaszolok, mer a magájé is 
késve érkezett Szidnejbü, mivel itt prob
léma akadt a póstások nadrággyával - a 
kínaiak kicsiket szállítottak nekik . Ezt az 
országos sajtóbul tudom, mert ebbe 
csomagójják nálunk a kóbászt. 
Köszönnyük a világtérképet is , amit 
küdött, de nekünk legfönnebb 
Magyarország térkép köll, mer az asszon 
szerint nem ártana már bejegyezni piros
fejü gombostüve, hogy hová is járkál a mi 
falusi elöljáróságunk vendégsígbe - annyi 
testvértelepülésünk van már, hogy egy 
nagy roma családba sincs ennyi testvér. 
De hogy mi hasznunk van ebbü, nem 
tuggyuk - szerintem a nagy baráccság, 
meg az összeborulás az asztal fölött, hát 
az mán kész haszon . De eztet ís az asz
szon aszonta, maga meg csak tuggya, 
milyenek az asszonok, mer maga is asz
szon. Mer mink, férfi jak úgy gondójjuk, 
hogy nagyon jó az, hogy a vezetőség 
Magyarba jár, mer világot látnak, 
szélesedik a látókörük! Én is gondótam, 
e célbú maj már jelöltetem magam 
valamire, direkt rögvest magasfunkcijó
ba, mer abba az is jó , hogy visszafele 
gyüvet bevásárónék a Teszkóba, oszt az 
csak ócsóbb. 
De jó a világtérkép mégiscsak, mer a 
minap kirgiz és üzbég küldöccség járt a 
faluba. Megnéztük, Kirgizisztán éppen 
féluton van mink meg magik közt, tehát 
elég messze. Hogy mér' kerültek ide? 
Hát a vízhelyzetet tanúlmányozni. Lám, 
mink ojjan hírösek lettünk, hetedhét 
határon át, hogy mán a kirgizek is ide jár
nak megnézni , hogy nem tuggyuk mi 
eztet se megódani . Pedig arrafelí biztos 
nincs sok víz, ha már erre kuncsorogtak. 
Mongyák, arrafelé nagy a szegínysíg. És 
ezt pont nekünk mongyák? 
Ha víz nincs is nálunk, van új bencinkút, 
kedves néném. A régit lebontották, az új 
oroszt, a Lyukolajt meg föl , de úgy, hogy 
elférjen az a sok orosz olaj, ezé kivágták 
az út mellett a fákat. Szerintem ez hejes 
lépés, mert biológiábú tanútúk, hogy a 
növények főszíjják a talajbú aztat , ami 
abba van, és ott biztos csak bencin van a 
talajba, oszt asztat mégse szíjják föl , 
hogy aztán fotoszinezéssel azt 
kipárologják. Ezt most úgy montam, 
hogy én se ércsem , belátom. 
Más téren is csak jó híreim vannak, hogy 
a faluba új posztokra új direktorokat köll 
választani , mer üresednek a funkcijók . 
És ez azé jó, mer a munkanélkülijeknek 
lesznek munkájuk, rögtön funkcijós . 

Nálunk ugyanis ilyen szol idaritás van, 
hogy az, aki képtelen vót munkát taláni, 
és nem bizonyított semmit, na abbú 
rögtön főnök is lesz csinyáva. Ebbe van 
logika, mert ha dógozni nem tudott, 
akkor irányítani csak tud! Ez a metódus jó 
vót mán a szocijalizmusba is, jó lesz hát 
most itt a kapitalijazmusba is. Szerintem. 
Én mai napság nem sokat járok korcs
mába, nem enged az asszon, mer 
aszongya, a gyerökönek sok pénz kő az 
óvodába, mer se a község nem fizet, se 
senki semmit, bár szerintem fizet , mer 
tán mostand vettek egy fűnyírót a zovodá
nak, egy kár van, hogy jön az ősz , a tél , 
oszt nem nyől a fü. Nem baj, majd 

babakocsinak jó lesz a fűnyíró. Szóval , 
nem tom mér' , de a korcsmák mennek 
tönkre , oszt most hallottam, hogy van , 
amélik majcsak hétvégin lesz nyitva, oszt 
a rossznyelvek szerint azé , mer hétköz
napra feszt a vezetőség lesz ott, oszt 
kibérőték . De ez csak rosszindulatú 
pletyka. Szerintem erre idejük sincsen, 
mer mindég a testvérekhő mennek, bár 
azok is gyünnek ide rendesen. 
Kedves nenem , most olvastuk a 
világsajtóba, amibe itt a szalonnát cso
magójják, hogy ausztrál kapta az orvosi 
Nóbel-díjat, de az anyósom szerint a 
hegyesi orvosok érdemőnék mán meg , 
csak még asztat nem tuggya, mellik 
kategóriába, de hát tuggya, az anyós 
mindég bolondokat beszél, mer maga is 
mán anyós, amihőn gratulál az egész 
famílija és a rokonyok Pecesorrú. 
Meg még aztat is hallottam, amikó a 
meccset nésztük a Pista sógorná, hogy a 
mi falunkba az iskolába tíz százalék a 
bolond , aki speccbe tartozik, de aztat 
már nem tuggya senki , hogy a fölmérés
be benne vótak-e a tanarak vagy nem 
vótak. Én meg azé járok tévézni a Pista 
sógorhó , mer neki szatelittya van, nekem 
meg dombosos tévém, oszt ott mindég 
baj van a sportkanálisokka: a Jurósport 
éppen , amikó teniszmeccs-döntő vége 

van , éjfélkó átmegy pornóba, a Sport1 
meg most pár napra átment Reálmadrid 
kanálisba , deén meg barcelónás vagyok. 
Meg is kerestem a térképen, amit küdött , 
hol van Barszelóna, épp átellenbe, mint 
Kirgizisztán (fővárosának Alma Atát 
néztem , nem tudom, ha magik onnan 
nézik, a déli féltekéről , akkor minek gyün 
az ki , Ata Amlának?). 
Meg még az van, hogy Szekicsen főrob
bantották egy rendőr kocsiját , de mon
tam is az asszonnak, mink errü semmit 
se tuggyunk, mert a legjobb, ha nem 
avatkozunk be. Szekicsen amúgy 
botrány van, nem tuggyák megválasztani 
a hejjiközösség vezetöségit , oszt még 
majd kényszerzubbonyt kapnak igaz
gatásilag. Nálunk viszont simán mennek 
az ügyek, hejji járulék vagy lesz, vagy 
nem lesz, de ha lesz, ha nem lesz, píz 
nem lesz. 
Ez épp ojjan, mint a hejji közössíg titkárá
nak kérdése. Mer a Gyöngyi néni 
nyugdíjba mén, oszt a zújság asztírta, 
Pecejózsi lesz a titkár. De a valóságba' 
csak év végéig lesz. Amúgy ez egy 
naggyon kapós állás : még ki se írták a 
páljázatot , mánis mán 30-an beatták a 
kirvínyt . Meg van buggyanva a zegész 
falu . 
Meg még az van , hogy az Agrirománya 
összes agromókusa lemondott, de errü 
semmit se tudunk logikusan: mer ha, 
mint mongyák, nagy vót a fizetés, akkó 
mé montak le , ha meg loptak, akkó mé 
nem loptak tovább , ha meg nem loptak, 
akkó meg maj most nem bírnak lopni . 
Ezé most nagy az izgalom, hogy akkó 
még hun lehetne lopni . Én, megaszon
dom magának a zőszintét, az asszon 
bugyellárisábú szokok, mer a zenyimbül 
nem lehet. 
Egyébként én meg kinyomosztam, hogy 
az Olasz a hibás, tuttó komplettó, mer 
asziszi , ez Szicília és majd maffija. Pedig 
ez Szerbia, ahun sose vót maffija. Mer 
kinek a fija a maffija? Na ez az. Montam 
is az asszonnak, elég mán ebbül az ügy
bül. Így rá is csaptam a zasztalra, hogy: 
BASZTA. Mire a zasszon hozzámvágta a 
mosogatórongyot, hogy ne káromkogy
gyak a gyerök előtt . Mer a zasszon 
műveletlen, de magik biztos tuggyák a 
sógorra, hogy a baszta Olaszul annyit 
jelent, hogy elég legyen! 
Kedves néném, írnék én még magának 
jó sokat , de kő mennem a szomszédhón 
segíteni kukoricát behánni, oszt ahun 
kukorica van , ott jófajta pájinka is van, jut 
is eszembe a pájinkárul, hogy a sógort is 
tsókoltassuk. 
Isten ággya 

UNOKAÖCCSE, 

MICIMACKÓ GYURKA 
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MŰVELŐDÉSI 
Durindó gálaműsor 

Az első Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat hat évtizeddel eze l őtt 
szervezték meg Palicson. A po litikai légkör sajnos nem tette 
lehetővé, hogy hagyományt teremtsenek e jeles kezdeményezés
ből , de a Művelődési Szövetség megalapításától kezdve , a múlt 
század kilencvenes éveitől azon fáradozott , hogy újjáélessze e 
nemes rendezvényt . Fáradozásaiknak köszönhetően került sor az 
idén a XII. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok, valamint a 
Durindó gálaműsorára Kishegyesen. 
Október 8-án a színházban tekinthették meg a hegyesiek a tizen
három fellépőt. Leginkább énekkórusok szerepeltek, de je len 
voltak a citerazenekarok, a szólóénekesek és a citerások, 
valam int egy tárogatóst is hallhattunk. 
A közönség körében leg inkább mégis a kishegyesi tánccsopor
tok artattak sikert. Mind a gyermek-tánccsoportot , mind a 
Rizgetős fel lépését óriási taps fogadta. 

- .J -

, 
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XXXIV. CSÉPE-EMLÉKNAP 
·szeptember 23-án 

Szeptemberben idén is lezajlott falunk nevezetes irodalmi 
rendezvénye. Sajnos, vidékről kevesebben érkeztek Papp 
József költő halála miatt. 
Idén a 75 éves Németh István írót, illetve Karná Margit 
színésznőt köszöntötték. 
Csordás Mihályt, a Csépe Emlékbizottság elnöke szerint a 
rendezvény egyik fő erénye, hogy összetartó ereje van: 
- Két irányba is hat ez a kohéziós erő : nagyon egészséges 
módon vonzza magához a falu lakóit - az egészen fiataloktól 
- a vers- és prózamondó gyerekekre gondolok-, az idősekig, 
akik már az Emléknap születésénél is ott bábáskodtak. 
Másrészt a rendezvény kifelé reprezentálja a falut. 
Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy csak ezt a ren
dezvény ismeri a szélesebb közönség, de az Emléknap 34 
esztendeje alatt tekintélyt szerzett. · 
A fiatalok bírálják a Csépe-napot, maradisága miatt, gon
doljon csak az Elcsépelt-napokra. Tervezik arendezvény 
frissítését? 
Tervezzük egy finom átmenet megvalósítását, érdek
lődésünk tágítását . Gondolok itt az előadók Vci.1-
tozatosságára, például szeretné.nk meghívni Bécsből D.eák 
Ernőt , a nyugati magyar irodalom kílfci.ló ismerőjét. De ami a 
maradiságot illeti, szeretnék utalni Bori Imrére, az 
Emlékbizottság egykori elnökére - Bori, aki mindig a \é.ltozá
sok híve volt, azt mondta, hogy a tradíciót is öhzni kell. Úgy 
gondolom, hogy a Csépe-nap szépen megfér az újdonságra 
törő rendezvényekkel , a hagyományápolás pedig mindenko
ri szempont marad. 
A Csépe-napon jelen volt Magyarország szabadkai főkonzul
ja is, aki a helyszínen helyesbítette az előző lapszámunkban 

megjelent információkat a magyar yízum kapc
sán. (Erről bővebben hír-rovatunkban olvashat
nak). Varga Imre elmondta lapunknak, hogy a 
főkonzulátus minden tisztségviselője fontosnak 
érzi, hogy bekapcsolódjanak a vajdasági ma
gyarok művelődési életébe, ezért szívesen 
fogadta el a kíshegyesiek meghíl.ását. 
Az Emlékbizottság ülésén Hornyik Miklós 
magiszter méltatta a 75 éves Németh lst\é.n 
munkásságát. A Szó-Beszédnek elmondta, 
hogy szerinte fontos lenne Csépe Imre mellett 
odafigyelni más nagy íróinkra is: 
- Ilyen ünnepi alkalrT]~kkor : különösen 
tartózkodni kell a legektől, á túlzó foktól, mégis 
azt kell mondanom, hogy Németh á maivaj
dasági magyar irodalom legjelentősebb írója. 
Gyönyörű életműve csak Herceg Jánóséhoz 
vagy Sütő Andráséhoz hasonlíth~tó. Fontos 
vo lna egy kötetben megjelentetni a 
Kishegyesröl írott műveit - életrajzi novellái mel
lett gyermeirodalmí munkáit és publicisztikáját 
is. Egyfajta lírai vallomáskötet lenne, Szabó 
Zoltán-i szerelmes földrajz. Emellett fontosnak 
tartom, hogy műveit megismertessük az 
anyaországi olvasókkal is. · 
A •Csépe-nap iskolában 
kiállítás nyílt Markovié Radmila kerámiáiból. 

M IG 
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Újdonságok a Bandi-boltban 
Falunkban kevés a lehetőség és a pénz, így egy kisbolt szem
pontjából igen fontos az ötletesség és a megújulás képessége. 
Pont erről tett tanúbizonyságot a Bandihoz címzett bolt . 
Amellett , hogy egy klasszikus bolt szerepét tölti be , számos 
más szolgáltatással is bővült. Első lépésként /ottó-befizetőhely 
nyilt a Bandi-boltban, ahol a nagy népszerűségnek örvendő 
7 /39-es lottót lehet befizetni, és sorsjegyek is kaphatók. A 
következő l.áltozás egy külön papirsarok kiépítése volt. Itt isko
lai és óvodás felszerelések, valamint füzetcsomagok kaphatók, 
akár részletlefizetésre is. Emellett irodai felszerelésből is bő a 
l.álaszték mind hazai, mind külföldi gyártóktól. A közelmúltban 
pedig kenőanyagokkal és motorolajjal bővült a kínálat. A 
Commaoil&Chemical (a John Deer hivatalos szállítója) termékei 
kaphatók gyári áron, garantált minőséggel, ami az olcsó 
hamisítványok világában igen fontos lehet a l.ásárlónak. 

REPUBLIKA SRBIJA o AP VOJVODINA 
OPSTINA MALI IElOS 
bPSTINSKA;WPRAVA' t• . ·· ·· > • 
Odelenje zá· privredu, poljoprivredu, stambeno-komunalne 
poslove i zaStitu fivotne sredine 
Broi : 501-12/ 2005 

.[)ana 04.10,2005.g() 
MALI ' IElOS ' ' 

fi'~EDM .E"f: ObavElStavanje o podnetom zahtevu za davanje saglas
n!?sti ria ·sfüdiju o ·. proceni uticaja na zivotnu sredinu 

tJ skladu sa Zakonom o proceni uticaja na zivotnu sredinu, clan 20. 
T)~ . ' . , ( fj:jC,. <> ,/ 
~~av 1. · ( 11StglasniKRS~1 br.•.c135/04), obaveStavamo Yas o sledeéem: 
í'Qdelenjeza privredu, poljoprivredu, stambenÓ-komunalne poslove i 

'~Stitu Z.ivÖtne sredine" op€tinske uprave Mali ldoS; na osno vu clana 
·: ::\< ::,p <.:Ft>„\ '' '.„.,.e;:;: J;. , .<(E>: : . . :/,/ '" <. . , .· ./ >/' <;:,., , <:::~: . ·:-.. "''T/ 
20. stav ;1. Zakona o proceni uticaja na zi~otnu sre!.dinu ("~hglasni~ 
AS" br. 135/04), ; ·· ;> ••· • ". · ·•· ,.; 
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ÉS SZENNYVÍZELVE 
ETELÉRE, ÚJAK KIÉPÍ1:$SÉ8~;':. 

'!!P•.•. · 

őse:GÜNK LEGYEN FALUNKAT ~ZEBBÉ 
TENNI. .. 
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·ESÉLYT A FALUN 

SZERBIA KÖZTÁRSASÁG- VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 

\ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
Gazdasági , mezögazdasági, lakásépitési, 
közművesítési és környezetvédelmi osz1ály 
Szám: 501 -12/ 2005-05 
Kelt: 2005. október 4-én 
Ki sheg y es 

TÁRGY: Értesítés a beadott kérelem .környezetvédelmi mn"'"""' 
mányának jól.áhagyá~1áról · , ;;.· · 

Összhangban .a környezetvédelmi hatások félmérésé'ről (Szerbia 
Köztársaság tlivatalos . Közlönye 200;1-/ 135. sz.) szóló törvény 20. 
$.zakaszának <1. •bekezdése értelmében a következőkről értesítjük•' 
Ont: A községi közigazgatás gazdasági , mezőgazdasági , 
lakásépitési, közművesítési és környezetvédelmi ' osztálya a 
környezetvédelmi ·hatások+ felmér~~éről )Hivatalos Közlöny 
2004/ 135. sz.) ! szó.ló törvény 20: szakaszának l; bekezdése: 
alapján e.• ,: - e 

t á j é k o z t a t j a ' ' " 
ja~nost r· z~interesovane organe i organizacije, daná • a közvélemé~Yt . az' érdEJkelt szerve'k.€lt és ' nogy 
24.10.2005.godine u 11 ,oo casova u Malom ldosu, u maloj sali 2005. október 24-én Kishegyesen a 3 .számú tanácsteremben 11 
SkupsUne opStine. (s?la br. ;3.) odr:Zati javni uvid, prezentacija i javna órai kezdettel közszemlére teszi és bemutatja, valamint közvitát 
rásprava ~o studiji procene . uticaja MESAONE STOCNE HRANE u szervez a KISHEGYESI TAKARMÁNYKEVERŐ környezetvédelmi 
Malom ldosu , na zivotnu sredinu . hatástanulmányával kapcsolatosan . 
~. periodu od 01,10.2005. do 23.10.2905.god„ zaintresovani . 2005. október 4-étöl 2005 . október 23-áig az érdekeltek 
rnögu izlirsiti uvid,' dobiti informacije o navedenoj studiji , J dostaviti(f , megtekinthetik, tájékozódhatnak az említett tanulmányról, melyről írá
pismene 'primedbe na istu, u prostoriji SO Mali ldos, kancelarija · · sos ·véleményüket is megadhatják a községháza 42 . számú 
t;>.!,42. gde ée studija biti izlozena svakog radnog dana od 8,oo do irodájában, af1ol a tanUlmányt .minden munkanapon 8.00-tól 13,.00 

,;J.3,oo cáicva. ;.'"'L . . :,~ , . .'.r+ >(• . , ~';':;;~,, ,„''.' ""· .i,: i órái.gJ~~er rpe~!e~inteQi. . :z!\ .s l! ,, \ ,f~ . ··G~cc; ; „ : .• 'f~" 
ObaveStenje objaviti jednom u lokalnom listu "Szó Beszéd" na teret .· Az ertes1test e.gyszer még kell Jelenteni a Szo-Beszed helyi UJsagban, 
OOO "Chick-prom" iz Malog ldosa, a isto ée se istaéi ina oglasnim melynek költségeit a Chick-prom Kft. fedezi , de ki kell · függeszteni 

···t<íhlo1n. 1':i' ! vaJri (la~eli.a ,()p.~ine. . a község hirdetőtábláin is . 

Dabovié Danilo 
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS OSZTÁLYVEZETŐJE 
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