a kishegyesiek lapia

Számunk
tartalmából:

www.szobeszed.org.yu
Magunk is unjuk a siránkozást, miszerint is
fogy a magyar. Mert nem különlegesség ez
Európában : fogy a német, a szerb , a dán és
az orosz is.
Olvasóink pedig megszokták, hogy év elején
közöljük az elhunytak és szü letettek, toVci.bbá
a megházasodottak és a l eg idő sebb polgárok nevét.
Egy demográfus már ezen adatokat látVci.n
hülledezne, de kérdés, nem most jön-e majd
a java. Mert ha minden igaz, januárban
falunkban mindösszesen egy (1) gyermek
született. Az éves, hónaponkénti eloszlás
persze majd jobb lesz, de elég meghökkentő adat, valljuk be!
Tegyük hozzá, nem csak az számít, hányan
élünk a faluban és milyen a korfa. Nem mindegy, de az sem lényegtelen, hogyan élünk.
Miképpen . működnek
közszolgálatok,
milyen utcáink tisztasága, mi van a szerpétkihordással, a Krivajával. Élhető-e a
környezet? Lapunk mostani számában
bőségesen foglalkozunk e témákkal .
Tudjuk, hogy tisztelt olvasóink sokkal több
hírt szeretnének olvasni , nem pedig bő lére
eresztett véleményeket. Ellenőrizetlen infor-

a

IFI-OTTHON
FÜSTBE MENT TERV
16. oldal

Február 18. (szombat), 21 :00 óra:

dj. Mad Matt (SUJ

Az ismert szabadkai dj garantálja
a remek hangulatot. Nem fog
csalódni , aki eljön!
Belépő: 60 dinár

Február 25. (szombat), 22:00 óra:

Garázs koncert

A jól sikerült Grimasz és Corny
Gallstone koncertnek igér méltó
folytatást a fiatal és lendületes
együttes fellépése a kishegyesi Ifi
otthonban .
Belépő: 70 dinár

Március 4. (szombat), 21 :00 óra:

Evergreen Buli

A 60-as , 70-es, 80-as évek zenéje, és minden más, ami belefér!
Id őseb b és fiatalabb generációknak egyaránt recept nélkül ajánlott!
Belépő: 50 dinár

l<edves
olvasói ni<!
mációkat viszont mi sem közölhetünk, s ha a
községházáról nem kapjuk meg az adatokat,
mire mennyit költenek, mi sem közölhetjük.
Pletykákat azonban mégsem adunk le ,
mondjuk arról, hogy a község miből hány
mil liót kapott, és az majd mire fog-elmenni ,
ha
megjött . Vagy
hogy
unalomig
ismételgessük, újabb tervek készülnek, tervben van (már megint) az ipari park és a
többi .. . Vagy hogy mi lesz a téglagyárra l,
másutt a végikielégítésekkel - ezek olyan
dolg ok, am i ről ugyan írhatnánk, de a
legkisebb
pontatlanság
is
súlyos
következményekkel járhatna. A Szó~Beszéd
egy évente tízszer megjelenő falusi havilap ,
ez a sajátossága - egy újságtól ne azt Vci.rjuk
el, hogy munkahelyeket teremtsen ...
És mi csak annyit ígérhetünk, hogy tm.é.bbra
is leszünk, megjelenünk.
A sze rkesztő!lig

Fogyadozunk-rogyadozunk
h ir detőújságot segítettem
széthordani a fiamnak a közeli utcákban . Am int az
egyi k utcán sétálgattam , ügyeltem arra , hogy a lakatlan házakhoz ne dobjak be hirdetőújságo t .
Sokalltam az üres házat, mindjárt ki is számoltam
mennyi tv-előfizetést zse belhet be a villanygazdaság
Nyolc üres házat számoltam meg a huszonhétből.
Számolós játékomat nem hagytam abba, hisz más is
érdekelt, például hány idős ember lakik egyedül az
utcában? Hét egyedülálló idös ember, hat házaspár,
ahonnan már elmentek a gyerekek , ugye, ez már
huszonegy. Hat család maradt, ennek a hat családnak hét gyermeke van a karon ülőtől a nyolcadik
osztályosig. Ez csak véletlen , gondoltam, és egy
másik utcát számolgattam, mi tag adás, itt sem lett
jobb az eredmény. Számoljanak önök is , de saj nos
sokkal jobb eredményre nem jutnak.
Mivel tudnánk vonzóVci. tenni Kishe gyes! , hogy
nehogy fantomtelepüléssé Vci.l jon? Amíg kopott
utcáink, siralmas járdáink, szu tykos, szemetes
köztereink és rogyadozó házaink meg nem szépülnek, addig ki a fenének jut eszébe ide költözni?
Az öreg házakról jut eszembe, azon szurkoltam
egész télen, nehogy nagyobb menn y is égű hó
essen, mert az öreg h ázte tő k igen sok helyen nem
bírnák el terhelést . Rossz belegondolni , milyen
károk lennének. Hát, üdvözöljük, titkár úr, ebben a
helyzetben. Na azért fiataljaink még vannak, és
örüljünk nekik.

Az elmúlt napokban

Li11ka B. Gabriella

Ajándékcsomagok a gyermekeknek
Kovács Károly kishegyesi-szabadkai ügyvéd
közvetítésével az idén is jutott szeretetcsom agküldemény Kishegyesre A római katolikus egyházon kívül Rudolf Walther úr, németországi
üzletember a N ői Fórumnak is juttatott németországi gyerekek által összeállított karacsonyi
csomagot.
Mivel a Női Fórum Alkotórnühelyéhez tartozó
gyerekek a december 17-1 karacsonyi müsor alkalmával egy-két jószándékú kishegyesi és egy
békéscsabai személy anyagi tám ogatásának
köszö nve kaptak csomagot. a Walther úrtó l
érkezett ajándék dobozokkal a N ői Fórum januári
14-én szervezett , első idei Alkotóműhelyének
munkájában résztvevő gyerekeket jutalmazták
meg.
Az ajándékdobozok a gyerekek nagy-nagy
orömére nagyon gazdag és hasznos tartalommal
voltak kitöltve , édességektől kezdve tanszerekig
és kisebb ruházati cikkekig sok minden megtalálható volt benn ük. Rudolf Walter úrnak, illetve
Kolicics Károly úrnak a gyerekek nevében köszönjük, hogy gondoltak rank.

A helyi közösség tit.káranak
fogad óórai február 20-tól :
Kedd és péntek: 9.00-11.00 óra

A január elsejétől beindult
szervezett szemétkih ordásra a
helyi közösség épületében , a Kiskomunál irodájában lehet jelentkezni. Ezek után a Kis-komunál
hetente egy alkalommal szállítja el
az utcára kitett zsákokat 27
din/ zsák áron .··

A helyi közösség emlékezteti a
polgárokat, hogy a községi
határozat értelmében kötelesek a
házuk előtt ügyelni a tisztaságra . A
községi kommunális felügyelő a
jövőben írasban is értesíti azokat,
akik ezf a rendeletet nem tartják
érvényben .

Valentin-napi bál
Fe bruár 18-án a Sógor ven d ég l ő b en Valentinnapi jótékonysági bála! szervez a N ői Fórum.
A vacsora üszőpö rkölt túrós tésztával és salátával ,
és 500 dinárba kerül. A jó hangulatról a Calypso
zenekar gondoskodik .
Helyfoglalás Zsidai Erzsébetnél a 731-293-as
telefonon, jegyelővétel Szabó Árpádnál az AROMI irodájában , a kish egyesi Teleházban.
A sze rve ző k kérik azokat a licillalkozókat és
magánszemélyeket, akik tombolával szeretnének
hozzájárulni a jótékonysági est sikeréhez, Jelentkezzenek Tóth Gizellánál , a 730-423-as. vagy
Zsida1 Erzsébetnél a 731 -293-as telefon on.
Mindenkit szeretettel licirnakl

Kézimunka-kiállítás
A N ő i Fórum a Nemzetközi Nőnap alkalmából
március 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap)
eladással
egybekotött
kézimunka-kiállítást
szervez az Ady Endre Kísérleti Általános Isko la
kiáll ítási csarnokában , melyen alkalom nyílik a
falunkban élő kézimunkázó asszonyok bemutatkozására. (A kiállítónak nem kell a N ő i Fórum
tagjának lennie).
A szervezők kérik az érdeklődőket , hogy
részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb március 1-ig Tóth G1zellánál, a már említett 7 30-423
telefonon.

IRÁNY. EURÓ PA·
ILYEN MEG NEM VOLT!

Kishegyes Kozseg Fe1lesztes1
Tarsulasa és a SEN - SEI
szervezeseben

A Magyar Köztársaság
külü gyminisztériuma
által támogatott ingyenes képzést indítunk
Kishegyesen

Értesítjük a kutyatulajdonosokat,
hogy a közeljövőben akció indul a
kóbor kutyák összefogására. Az
összefogdosott kutyákat öt napig
tartják állatmenhelyen , azután
elaltatják őket .

Nőnapi-bál

a Nyugíjasoknál

Februá r 2 5-én 19 órától.
Vacsora : uszöpaprikás tésztával és
salátával A jó hangulatról az
Őszirózsa zenekar gondoskod ik
Belépőd íj 350 dinár
jelentkezés és jegye lővétel február
20-ig az irodában.
érdekl ődni a 730-043 vagy a 730978 telefonszámon
Minden hölgyvendégnek
meglepetés!

Kinek a sara?
Falunk egyik legforgalmasabb és
emiatt egyik legsárosabb pontja
az egykori Bábi ven déglő parkolója A MINA vegyesbolt és a KLAS
pékség a helyi közösségre licir,
pedig a jó üzletember tudná· mi.
licisárlók 1s megtiszteltetésnek
éreznénk , ha nem kéne gumicsizmát
húznunk,
amikor
kenyérre licigyunk.

Méhészet
A
Ginkó
környezetvéde lm i
egyesület február 18-án szemétszedési akciót szervez. Kérik a
polgárokat, hogy a házuk előtti
terület rendbetételével segítsék az
akciójukat.

A helyi közösség kéri a polgárokat , hogy ötleteikkel , tanácsaikkal és észrevéte.leikkel segítsék a falu szebbé tételét.
Elérhetőségek:

024-730-020
Tító marsall 34.
kishegyes@suonline.net
www.kishegyes.org.yu

Szakok:

VAGYO N Ő R
POLGÁRŐR
MEZŐŐR

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Február 2-án E>orde Mrkié tartott
a k1shegyes1 Méhészegyesulet szervezésében
A következő el őadásra február 16án, csütürtökon kerül sor a
Községháza nagy tanácstermében. Az előadó dipl. Ing .
zivoslav Stojanovié , a Szerbiai
Méhészek Egyesuletének elnöke.
Az előadás témája: a nektárképződést befolyáso ló hidrogeológiai és egészségügyi hatások, a méhcsaládok fel készítése a
napraforgó l egelő re, egész évi
munkafo lyamatok a méhészetben
előadást

Jelentkezési feltételek:
a 18. életév betöltése ,
legalább általános
iskolai végzettség,
büntetle n e l őélet.

Jelentkezni februá r 15ig, az ARO-MI irodában
a Teleházban, illetve a
731-338-as telefonszámon, 13-17 óra között

A helyi
l<özösség
titl<ára

új

Ifj. Virág Gábor februárban kezdi
munkáját, mellyel négy évre bízta meg a
helyi közösség Tanácsa. Az új titkár optimistán tekint a jövőbe, nagy lendülettel
látott munkának. Szavai szerint, ennek a
falunak egy memória-tréningre lenne
szüksége: nem arra kell emlékezni, hogy
itt valamikor normálisabban is lehetett
élni , hanem arra, hogy normálisabban is
lehetne élni. Az új titkárt terveiről
kérdeztük.
Legelöször is rendet kell teremteni. Az els ő
fázisban
minél
nagyobb
mértékben
szeretnénk szemétteleníteni De nem is a
szemétről akarok beszéln i, szeretnék ezen a
hozzáálláson is Vc!ltoztatni , ne mindig csak a
pro blémákat soroljuk, inkább legyen szó a
tisztaságról. Ez ügyben több akciót is tervezunk. Először is a Kis-komunál munkásai
aktívabban fogják a szemetet szedni, másrészt a Ginkó környezetvédelmi mozgalom
február 18-ára egy szemétgyüjtési akciót
szervez, am ibe jó lenne, ha a polgárok is
besegítenének azzal, hogy a házuk előtt rendet tesznek. Aztán a Fold napjára tervezünk
eg y nagyobb szabású tisztítást , eddig konkrétan a nagy park és környé ke van előlátva , ott
komolyabb munkákat is tervezünk. A tisztaság meg teremtése minden fé leképpen
szüsziphoszi munka lesz, de mi kitartóak
leszünk , mert ez minden nek az alapja. Ehhez
kapcsolódik a szemétkihordás. Szeri ntem a
szemétkihordási szerzödéssel elfogadható
áron, 27 dinárért zsákonként nyújtju k ezt a
szolgáltatást. A mondás szerint is · tiszta udvar
- rendes ház, úgy gondolom , hogy a fa lu
lakóinak is érdeke, hogy ne kerülgessék a
saját szemetüket az udvarukban.
Ezzel kapcsolatban különféle legendák
terjengenek a faluban.„
A programomban is benne volt, hogy szerintem a legfontosabb a bizalom visszaállítása a
helyi közösség munkája iránt. Tájékoztatni kell
a polgárokat, ezt a média - gondolok itt a SzóBeszédre , a Dombos TV-re , a Régió Rádióra
1s - segítségével szeretnénk elérni. Emellett
feljavítjuk a web-oldalunk szolgáltatásait,
aktívabbá tesszük , hogy a polgárok elmondhassák ötleteiket , észrevételeiket, gondjaikat.
A web-oldalra fel lehetni tenni a tanácsülések
jegyzőkönyvét, határozatokat, a közérdekű
dokumentumokat, ezzel átláthatóbbá Vc!lhat a
munkánk.
Nagyon sok embernek nincs internet hozzáférése„.
A Teleház egy hónapon belül elkezdi a
működését, plusz lesz egy e-magyarország
pont is. A Teleházból ki lesznek tiltva a
játékok, csak az eredeti irodaszolgáltatások
szerint fog dolgozni. Emellett természetesen

be is lehet hozzánk jönni, mindenről szívesen
tájékoztatjuk a polgárokat.
Folytassuk a helyi közösség terveivel.„
A Krivaj-tisztítását is sorra kell keríteni, a pénz
megvan , csak az akaratnak kell megszületnie.
Lehet még vitatkozni a módjáról , de mindenféleképpen meg kell keresni azokat az alternatívákat , melyekkel miné l kevesebb kárt
okozunk az embereknek és foldteruleteknek
Lehet akár szakaszonként is végezni és
valamiféleképpen jutalmazni azokat, akik meg
tudnak egyezni . Ezze l eg yutt az érintett
településekkel össze kell fognun k, hogy a

nagy szennyezőket is leállítsuk. Aztán itt van a
ahol az emberek nem törödnek az
utca takarításával, pedig a községi határozat
értelmében nekik is kötelességük lenne rendet tartani , ahogyan a többi utca lakói
nagyjából ezt meg is teszik. Lehetne akár
szégyenlistát is készíteni , amit me91elentetünk a Szó-Beszédben, a weboldalunkon,
stb Erre felkerülhetnének a Krivaj szennyezöi
is . Tavasszal, amint csónakkal járható lesz a
folyó, végigmegyünk és összeírjuk azokat ,
akik a szennyvizüket a folyóba eresztik. Talán
egy ilyen módszerrel meg lehetne állítani a
szándékos rongálókat. Ha ez sem hat, akkor
a bíróság i feljentésektől sem riadunk vissza .
Az is igaz, hogy néha azért dobjuk el a
szemetet , mert nincs ho\é. dobni , ezért minél
el őbb sze meteseket akarunk felszerelni
Hogyan lehetne tartósan megoldani a
szemét jelentette problémát?
A sze méttele p ezentúl csak szombaton lesz
nyitva, ez lehet, hogy nem a legjobb
megoldás, lehet , hogy nem népszer ű, de
nem is népsze rüségre törekszünk , hanem a
rend elérésére. Mindenesetre figyelni kell a
határt is , hogy megtaláljuk azokat , akik
kihordják a szemetet. Meg kell nézni a jogi
lehetőségeit , aztán létrehozn i a mezöőrséget
és a polgárőrséget . A megoldást mindenféleképpen a region ál is szemétlerakó jelentené. Ennek megvalósítása nem tőlünk függ,
sajnos létezik egy olyan terv is, hogy ez a lerakó Hegyesen épülne meg . De ebben is
lennének lehetőségek, gondoljunk csak arra ,
hogy milyen jó üzlet az újrahasznosítás.
Nehezen indul be egy vállalkozás
Hegyesen„.
Az Üzleti Inkubátor akció keretében tanácsadó irodát szeretnénk nyitni Hegyesen, ha
ez nem jön össze, akkor mi fogunk segíteni
tanácsadással. Hiába \árunk arra, hogy
megint legyen egy nagy gyár, ahol el lehet
főutca ,

helyezkedni , és százak kapnak munkahelyet,
az egyéni és családi Vc!llalkozásokat kell
ösztonozni, ebben az irodában minden segítséget megadnának . Lehet alternatív metőgaz
dasággal is foglalkozni , ki kell használni a
faluturizmus lehetősé geit, én magam nagyon
sok lehetöséget látok.
Emellett persze fejleszten i kell a falut, hogy
idevonzuk a befektet ők et , keszulnek a
vezetékes gázszolgáltatás tervei, emellett
tervbe van véve a kanalizác1ó k1épitese is De
a nagy beruházások mellett , melyeket a
községgel együttműködve tudunk csak megvalósítani, fontosak azok a dolgok 1s,
melyek nem kerülnek sokba, csak akarat
kel l hozzá: virágágyásokat tele pít eni,
cse repes növénnyel dísziteni a villanyoszlopokat, üdvözlő táblákat elhelyezni a falu
szé lén , fa luté rképet a kozpontban . A
faluszépítest egyfajta falud1zájn-ként fogom
fel Palyázn1 fogun k egy olyan tervre 1s,
hogy felújítsuk a hidakat, különlegesen,
egyed i jel leget adva nekik.
Hogyan fordulhatnak a polgárok a helyi
közösséghez?
A ke dd és a péntek delelöttoket szannám
ügyfélfogadási napoknak Jó lenne, ha írásos formában nyújtanák be a kérvényeiket,
terveiket, ötleteiket, mert mindenben a
Tanácsnak kell dontenie , nem szeretnék
önkényeskedni. A helyi járulékból segíteni
fogjuk az újszülötteket, a temetkezési költségek egy részét, ebből az összegböl támogatjuk a k1\é.lló eredményt elért diákokat és
egyetemistákat. Jó lenne a kézilabdapályával
is kezdeni valamit Több nagyon fontos dologról most nem beszélhetek a helyszűke miatt,
a terveket is reggelig sorolhatnám Nem
beszéltünk a munkánk azon részérö l, ami
va lamilyen szi nte n a kotelességunk, de
egyelőre elöbb a pénzt kell rá megteremteni,
így a kozlekedési táblák, a piac fel újítása, az
úthá lózat fejlesztése , javítása , to\é.bbi
kiépítése . Mindenekelött azonban vissza kell
adni az embereknek a hitet és az önbecsülést , és tudatosítani bennuk, hogy ők is
képesek valamire. Sajnos az elmúlt 15 év
csak a megalázásról, elnyomásról és
pusztításról szólt , s ezzel együtt elfelejtettük,
hogy az élet másról is szól: az öromről, az
összefogásról, a közös jövoep1tésröl , és
sorolhatnám a végtelenségig.
Mit lehet előre tudni a Dombos Fest- ről?
A Dombos Festet maximálisan ki kell használni, hogy Kishegyes a figyelem központjába
kerüljon. Szeretném , ha tobb egésznapos
program lenne , amivel tartósabban is itt
tarthatnánk az idelátógatókat. Infrastrukturális
fejlesztésekre is sor kerul. A nándorfehér\é.ri
csata és az 56-os forradalom évfordulójának
emlékére egy kemencekápolna épül majd. A
Dombos Fest mellett más programokat is tervezünk: jövőre szeretnénk megpályázni a
Durindó és a Gyöngyösbokréta megszervezését.
Reméljük, hogy a falunak sikerül felvenni
az új titkár fiatalos ritmusát, és nyárra már
tisztább, derülátóbb lesz Kishegyes.
MiG

Beindult a szervezett
szemétl<ihordás
Néhány cikk már megjelent újságunkban ,
amelyek arról szóltak, hogy m ilyen jó a
környe z ő községeknek, mert ott már van ,
nálunk viszont még ni ncs sze rvezett
szemétkihordás. Végre lejárt a szemét
ideje , és a Kis Kommuna Közvállalat
megszervezte a szemétkihordást a falu
területén.
Mint mindent mást , a hegyesiek ezt is
fe lem ás érzelmekkel fogadták , de ehhez
talán a kevés rendelkezésükre álló információ
is hozzájárult. Hogy ez ne legyen így,
elbeszélgettem a Kis Komm una igazgatójával, Dudás Bélával a szervezett szemétkihordás rész lete i rő l :
- A Kis Kommuna Közl/cillalat e l sőd l eges célja
a vízszolgáltatás , de a helyi közösség (H K )
e lőző tanácsa úgy gondolta, hogy legyen
tobb funkciója, és próbáljon meg a saját
munkájából megélni. A szemétkihordás már
rég óta megoldatlan probléma a faluban , és az
eddigi rendszer, amelyben mindenki maga
hordta ki a szemetét 20 dinár szeméttelephasználati díj ért, nem funkcionált. A szemetet
az emberek nagy területen szórták szét , és
nagyon hamar megtelt a szeméttelep Ez
nagyon megdrágította a karbantartást.
- A szervezett szemétkihordás megold ást
j elent erre a neh ézségre?
- Reméljükl A H.K.-nek évente 250.000 300.000 dinárjába került a szeméttelep karbantartása . Ha lezárjuk, és túlnyomó tobbségben a Kis Kommuna szállítja k1 a szemetet, az egy jelen t ős cisszeggel csökkenti az
eltúrás árát. Aki tol/cibbra is maga sze retné
kivinn i a szemetet, az a j övő ben szombatonként, 200 dinárért teheti ezt. Sajnáljuk
azokat a polgárokat, akik szem étkihordással
is fogla lkoztak , nem ellenük irá nyul ez az
intézkedés , de mi adózu nk a szemétkihordás
után, és minden munkásunk bejelentett . Így
nem tudtunk konkurensek lenn i a feketén
fuvarozókkal , de ez a 200 dinár kie gyenlíti a
helyzetünk

A legjobb megoldás szerintünk, ha
heti rendszereséggel elszállítjuk a
szemetet, zsákonkénti 27 dináros
áron. Ak i sze retne éln i ezze l a
lehet őségge l , a H K -ben , ingyenesen köthet szerződ é st a kommunál is
vá llalattal. A sze r ződés magába
fog lalja, hogy csak zsákban száll ítjuk
el a szemetet, és csak olyan zsákban , amely a nálunk l/cisárolt, öntapadós matricával van megjelölve.
- Milyen gyakorisággal szállítjátok
el a szemetet?
- Öt körzetre osztottuk fel a falut, és
minden hét ugyanazon napján
végigjárunk egy-egy adott kö rzetet.
A személyre szóló szerződésekben
benne áll, hogy mely napon kötelességü nk elszáll ítan i szemetet, az
id őj á rás i viszonyoktól függetlenül!
- Több szó-beszédet halottam ,
hogy a 200 dináros szemétt elep
haszná lati d íj so k falun k b eli t arra
ösztönöz , hog y a hat árb a vigye ki a
szem et ét, ill egá lisan . Me nnyi re tartasz
ettől?

- Részben osztom ezt a fé lelm et . részben
nem. Dece mber 1-töl február 1-ig bárki
ingyen k1vihette a szemetet , és ebben a ké
hónapban is alakultak ki illegális szemé lerakó helye
Aki ingyen sem vitte ki , az
pénzért sem fogja
Az emberekben kialaku lt egy álszolidaritás ,
amit meg kell szüntetnil Ha láttuk, hogy valaki
a határba viszi a szemetet , akkor elfordítottuk
a fej ünket. Vc!ltoztassuk meg a szemléletünket , és ne engedjük, hogy mások szennyezzék a kcirnyezetünket! A rendszeres szemétkihordás megoldás az illegális szemétlerakó
helyekre , és a szemetet sem ke ll nagy menynyiségben az udvarunkban tárolnunk. Ezzel
meggátoljuk a rágcsálók elszaporodását, és a
szagtol is megóvJuk magunkat !
Van az emberekben egy kis ellenállás az
újdonságokkal szemben , de nem kell félni l Az

i dő majd bebizo nyítja, hogy az a legjobb és
legolcsóbb megoldás . ha hetente kitesszuk
zsákban szemetunket , és azt rendszeresen
elszáll ítJák Nagyobb m e n n yi ség ű szemét
(h ázbontás1 tormelék) eseté n csokken tett
díjszabás mellett lehet a szeméttelepre szállítani, meg beszélés szerin más napokon is,
ugyanígy még vallási okokból 1s megengedjük
a másik napokon tö rté n ő szemét lerakását.

Szem ély szerint örülök , hogy egy pic inyke
lépéssel közelebb kerültünk Európához,
mert az oda tartó úton a szervezett
szemétki hordás elemi követelmény, annyi
minden más mellett. A követ kez ő lépés
egy regio n ális szemétlerakó é s újrahasznosító építése, s am int megtudtam,
három éve elindu lt a megvalósít ása , de
még m indig csak papíron létezi k .
Annyit hozzáfűzné k , hog y az anyagilag
nagyon ro ssz helyzetben lévők számára
biztosítan i leh etne az ingyen es kiho rdá si!
LJ.

Elek Gizell a (77)
Ezt mar regebben k1talalhattak volna, hisz a
betegek szamara ez nagyon 101 ion
Mindenütt meg oldottak mar. elobb-utobb
falunkban 1s megtalal1ak a m1ndenk1 szamara
megfe1elo modsze rt En 10 dolognak tartom,
mert az ilyen betegek , mint en vagyok. egyszerubben megoldhat1ak a szemetk1hordast

Ennem egye zek ezzel, azert. mert a
szemettelepet k1saJat1tottak , ahelyett.
hogy megkerdeztek volna a nepet,
és egy olyan ósszeget hataroztak
volna meg, ami m1ndenk1 szamara

Szabó Árpá d (19)

megfelel Nem , hogy konny1tenek a
hulladék k1hordasat . inkabb csak
nehezit1k Szerintem ezzel azt enk el,
hogy az emberek 1nkabb e1szaka
k1dobal1ak a szemetet az ut mellé
Tehat

elhamarkodott

dontesnek

talalom. 1nkabb tartottak volna falugyulest es megszavaztathattak volna

Tóth József (43)

Mindenfeleképpen
po z1tiv
elorelepesnek talalom, mert
valami 10 1ranyba 1s mozdul a
falunk Mar latszik, hogy a
helyi kozosségben 1s vannak
elórelatott tervek Minden
szempontbol 10 dolognak
talalom

Papp András (5 1)
Jo dolognak talalom . de egyszeru bb es
1obb lenne, ha nem szemetes-zsakokkal
hanem kontenerekkel oldanak meg a
szemethordast A konten ere ket pedig
meghatarozott
utkeresztezodeseknel
helyeznek el

Polgárol< a l<rivajáért

A közelmúltban lezajlott polgár-képzés
nem múlt el nyomtalanul, hanem aktív és
tenni vágyó fiatalok egy csoportját hagyt a maga után. A hegyesiek a többi vajdasági csoporttal együtt január során
Belgrádban átvették a kurzus befejezését
bizonyító okleveleket.
ezelőtt két sikeres
Polgári
akciót
lebonyolitottak
a
Kezdeményezések anyagi támogatásával.
Hordókból szemeteseket készitettek, amelyeket a piactéren fognak elhelyezni. A másik
rendezvény egy fényképkiállítással egybekötött előadás volt, melynek Krivaja folyónk
volt a témája. A kiállítást Szügyi István polgármester nyitotta meg, Kanyó István
biológiatanár előadásából pedig sok
érdekeset tudtunk meg fo lyón kkal kapcsolatban. Többek közt, hogy a Krívaja iszapja egy
csoppet sem mérgező (a 2004-es elemzés
szerint).
A csoport három tagjával· Barcsik
Karoli nával , Laczkovics Annamáriával és
Virág Beátával beszélgettem a kiállításról,
tevékenységeikről és terveikről .
Miért a Krivaját választottátok a kiállítás
és az előadás témájául?
VB: Szeretnénk emlékeztetni az embereket

A hegyesi civilek már

----

arra, hogy ebben a kis
folyócskában nemrég még
fűrödni , halászni is lehetett ,
és szeretnénk elérn i, hogy
minél többen a tisztítása
mellett dontsenekl Szeretnénk felhívni a lakossag
figyelmét arra, hogy a
folosleges szeméttől (bűzös
folyadéktól) nem feltétlenül
a Krivaja partján kell megszabadulni!
Milyen más akciókat terveztek?
VB: Szerintem nem szabad
ennyiben hagynunk , ez
még csak a kezdet. Folytatn unk kel l to\é.bb az
akciót , sőt , más akciót is, mert nem csak a
Krivaja piszkos , hanem környezetünk más
részei is. A Ginkó környezetvédelmi és szépítő
csoport is szeretne ezzel
foglalkozni, és már szervezzük az első
akciónkat, ami az utcák rendbetételéről fog
szólni.
BK: Miután sikeresen befejeztük a belgrádi
Polgári Kezdeményezés Válj polgárrá! című
képzését, a Krivaja-kiállítás volt az első
akciónk. Természetesen szeretnénk folytatni,
minél több fiatalt mozgósítani, hogy ők
tegyenek valamit a jövőjűkért .
Tagjaink mind
kulönböző civil
szervezetek tagjai 1s, én a képzésre
az Ifjúsági Központ tagjaként kerultem be-, úgyhogy tóbben közülűnk
részt vettek más megmozdulásokban 1s.
LA: A közeljövőbe n készíteni fogunk
egy folmérést a fiatalok helyzetéről.
Ennek köszön hetően megtudjuk,
hogy mik a fiatalok legsúlyosabb
problémái falunkban, és ez alapján a
jövőben fel tudunk lépni az érdekükben.
Tud hosszú távon működni a
kezd e mé nyezésetek?
BK: A képzést összesen 20 fiatal
kezdte el a község területérő l, a kiál-

Kőműves

---

-

--~-=-~
~
""'"l.lm'L~

Horvát Éva (39)

Kell ez a falu t1sztasaganak szempont1abol. de
nem ily modon, hogy m1ndenert ilyen sokat kell
fi zetni Fökent a nem dolgozo es k1snyugd11bol
elo emberek szamara okoz gondot A falura
nezve 10 dolgnak talalom . de viszont eleg sokat
kell 1gy 1s fizetni a v1llanyert. a v1zert stb , meg ha
nem iarna ennyi fe ltetellel. 1obb volna

Készítették: SZABÓ KRISZTINA ES BREZOVSZKI ANASZll\ZIA

együttműködni?

BK: Csoportunk nem egy bejegyzett
szervezet, hanem kötetlen, ezért mind ig nyitott más szervezetekkel való együttműkodésre. az e l ső akciónkat is sokan támogatták , biztattak bennu nket.
A Polgári Kezdeményezés mellett koszonjük
azok segítségét , akik bármilyen módon hozzájárultak a kiállítás sikeréhez !
LA: A Polgári Kezdeményezés szeminárium
eleve kozségi szinten lett megszervezve, a
Krivaja folyóval kapcsolatos kiállításunk
Feketicsen is megrendezésre került. Velük
az
már
kapcsolatban
vagyun k , de
együttműkodést bővíteni fogjuk a falu és a
község szintjén is!
LI.

és ács munkálatok

:,,:~,~:~~. .

----

lítást 9-en sze rveztuk. Kiállításunk mottója
egy indián szállóige "Ha majd kivágtad az
utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót,
és kifogtad az utolsó halat, rádőbbensz,
hogy a pénz nem ehető." A megmaradt kis
csoport tagjai középiskolások, egyetemisták,
már dolgozó fiatalok. de mégis szabad idejüket áldozták fel , hogy kezdeményeuene k
valamit a faluban . Szerinte m ez hosszabb
távon is működni fog .
LA: A kiállításnak kószonhetően elég jó l
összeforrt a csapat, és az akció közben már
fölmerült bennünk más programok megszervezése is. Úgyhogy, szerintem hosszabb
távon is működni fog.
Mely
szervezetekkel
szeretnétek

Kishegyes , Kossuth Lajos u . 1.
Te l : 024/731-377
il: 063 /8 -235-849

fOrésztelep
ulW~@A~& llo
uíl@©~

www.kokai.co.yu
VállalomÍakOhdwk, gazdasági és
más . épületek korszerű építését,
régLépületck ádaptálását

tel.: 0241730-749
lakás: 024 /730-797

ISKOLAHÍREK
A kishegyesi Pán Péter óvoda kisgyermekei
meghitt hangulatban várták a Karácsonyt és a
Télapót. Szép ajándékcsomaggal kedveskedhettünk a legkisebbeknek. Köszönet tám ogatóinknak - falunkból : Agriroma gna , BG
fodrászszalon , Kínai bolt, Kókai Béla, L'oreal
fodrászsszalon , Chick-Prom, Bell-lmpex,
Metal-Pepi , Mont-EI , Pax, Kis-kommunál ,
Ibolya virágüzlet , Pöndöl , Gradja-Mont, RetinaMocca, Profit bolt, Kovács Oszkár, emellett a
Helyi Közösség , a Polgármesteri Hivatal és a
Petőfi Művelődési Egyesület; Lovéenácról:
Radovanovié, Metalcoop, Pajovié, lzvor, STR.
Mira ,
Pekara
Zoli ;
Feketicsről:
ehnoindustrija , Caffe Bacardi , Horkai

0 .0.0 „ lndigo ; községünkön kivülről pedig:
a kelebiai Polgármesteri Hivatal , a Vajdasági
bank topolyai fiókja , OOOR-Topolya és Tabita
(Nagy Tibor) , Újvidékrő l .
Hálásak vagyunk a Télapó csomagokért!!!

Óvodánk a Határontúli Magyarok Hivatala
pályázatának nyertese. A vissza nem téritend ő
támogatást
az
udvar
berendezésére
igényeltük. A munkálatok tavasszal kezdőd
nek.

Megkezdő d ött a második félév. A diákok
frisse n és munkára készen vágtak ne ki a
tanulás nak. A szünettel csak egy
gondunk volt: sajnos nem esett a hó .

SZENT SZÁVA-NAP:
Január 27-én eml ékeztünk Szen t
Szávára, az iskolák vé d őszentj é re, az
e l ső szerb érsekre, az egyház- és iskolaalapítóra Az ünnepségen részt vettek
iskolánk támogatói, valamint a katoliku s
és a pravoszláv egyház képviselő i is. A
műs o rb a n iskolánk tanulói énekkel, irodalmi összeál lítással, tánccal léptek fe l
I gazg a t ó n ő n k
koszón etet mondott
iskolánk tám ogatóinak

VALENTIN-NAP:

~
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Február 14. - a szerelmesek napja Az
iskolában évek óta a gyerekek e napo n
szerel mes üdvozletet ku ldenek egymásnak. Az ü dvöz l ő l apo k at az iskola postásai kézbesíti k
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FARSANG:

Vidám vagyok, ha anyával és
apával együtt lehetek otthon.

Vidám vagyok ha szüle ésnapra mehelek.

Szomorú voltam , amikor
anya és apa kórházban
feküdtek.

Szomorú vagyok, ha
nem engednek sehova.

„Itt a farsang, áll a báll" A gyerekek idén
is Jelm ezbe búJriak , és kedvező 1dó
esetén felvonulást rendeznek a főutcá n .
Ha hideg lesz , akkor a tornateremben
tartják a bemutatót. RemélJü k, a Szúló1
Tanács az idén is gondosko dik a
kozkedvelt farsangi fánkokró ll
Szilagyi József
és S zügyi Da"id
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6.a

Trombi tás Al adá r 1992-ben
született Domboson. Az úszást
a
dombosi
medencében
kezdte , első e dz ője Németh
Mátyás vo lt. Hat évese n már
meg nyerte az óvodai bajnokságot. Azóta 57 aranyérmet , 2
ezüst és 1 bronzérmet akasztottak a nyakába különfé le országos és nemzetközi versenyeken. Szerbiában sajnos
nincsen anyag i lehetősé ge az
úszásra, ezért dóntött úgy, hogy
Ausztráliában kezdi meg pályafutását. Nővére már évek óta
kinn él , ő kúldött neki egy
Ausztráliába szóló repülöJegyet.
TanulJa az angol nye lvet , az
iskolában magántanu ló, me rt
minden idejét elveszi az úszás.
A szülei nek semm i köze az

úszáshoz - anyukáJának még
víziszonya 1s van Két barátnoje
is van mar Ausztrall aban · Sarah
és Angel1na Mindketten a
válogatott
taQJai.
Kedven c
egyuttese a Pokolgép, kedvenc
étel e a húsos palacsinta. itala
pedig a Coca-Cola. És nagyon
hiányoznak neki a dombosí
barátok, osztálytársak
Példaképe Jan Torp , egy ausztrál
úszó.
Egyszer gyorsúszás kozben
megséru lt a válla , de szerencsére nagyobb sérulése még
nem volt A legnagyobb szenzació az , hogy már 14 évesen a
fe ln ő t t
válogatottban úszik
Nagyon készü l az olimpiára Mi
pedig szorítunk neki .
Berkes Tibor 7.h

Aszerelmesek napja

Kerepes Lehel 6.b

Február 14. Valentin-nap - Bálint-nap - a barátság , a szeretet és a szerelem ünnepe. Az.
Egyesült Amerikai Államokban és Kanadában a
karácsony után február 14-én ajándékoznak
legtöbbet az emberek. Magyarországon sokáig
csak a Bálint-napot unnepeltek A tavaszkezd ő,
farsangi napokhoz köthető népszokások és
hiedelmek a pár\é.lasztással kapcsolatosak A
néphit szerint ez a nap a "Madarak
menyegzőjének" a napja, a verebek ekkor ülnek
lakodalmat Az. a hiedelem is él, hogy ilyentájt
költöznek vissza a vadgalambok annak jeleként .
hogy érkezik a tavasz.
E dátum egy szerelmes ifjúról kapta a nevét. Sok
száz éw el ezelótt a fiú a halálba indult, és csak
egyetlen rövid üzenettel búcsúzhatott kedvesétől Örök szerelméről akarta biztosítani a
lányt, ezért üzenetben csak két szót küldótt
neki : a Te Val entinód. Az.óta a húség a
ragaszkodás és a kitartó szeretet jelképe lett ez
a nap Szeretni és órömet szerezni konnyú ,
néhány kedves szó , baráti ölelés elegendő, és
nem kerül pénzünkbe . Valentin 1990-ben
érkezett hozzánk, újabb ünneppel gazdagítva a
mindennapokat. S mivel szeretteinket bármikor
jó érzés megajándékozni , tegyuk ezt ezen a
napon is.

Minden szepet tehet az
ember ezen a napon Egyke! randi is ossze1ohet
ta lan
A
la nyoknak
szeretek
meglepetest
szerezni Orú lok. hogy
letez1k ez a nap Szerintem
total1san
k1 ra ly'

Kormos Beáta 6.b
Szerintem a Valentin-nap egy
nagyon szep únnep Ez a
nap a szerelmeseke
Ezen a napon szere lmi

zalog jeleként m1ndenk1
mega1andekozza a kedveset egy a1andekkal
Ez egy 10 dolog'

Dudás Henrietta 7.b
A Valentin-nap nagyon
romantikus szokott
lenni E:n nagyon
szeretem ezt a napot.

mert ilyenkor nagyon
sok levelet kapok Es
ez a nap egyben

Ács Krisztina 5.b
Szeretem ezt a napot Ilyenkor a fiuk es a
lanyok szerelm esleveleket kuldenek egymasnak A suliban 1s minden
evben kitesznek egy
nagy dobozt. melybe
szerelmesleveleket
tehetunk
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Kl<u; Oliwr
Korkerdes
Herhut Krisztina es Petri Anmunaria

Afarsangról

Tina, a karatista
Szabó Krisztina osztálytársnőm másfél éve űz i ezt a
sportot. őszintén, ki sem nézem be lől e , hiszen egy
csendes, szerény lányként ismerem . Jó lesz vigyázni! Most
még fehér öves sárga csíkkal , de nem sokáig, mert már
mire a cikk megjelenik, remélhetően túl lesz a vizsgáján, és
már sárga övesként tisztelhetem . Decemberbe n
Lajko\é.con volt, ahonnan ezüstéremmel tért haza. A
legutóbbi versenyen, ami klubverseny volt , első helyezett
lett. Eddig 9 versenyen vett részt , és két ötödik, egy harmadik, két második és négy első helyezést ért el . Vagyis
hét érme van, négy arany, kettő ezüst és egy bronz. Hogy
miért éppen a karatét \é.lasztotta?
- Talán azért, mert mindig is nagyon szerettem volna
sportolni. Úgy gondoltam, adok magamnak egy esélyt,
hogy kibontakozhassak a karatéban. Jó kis hobbi. Míg
egyeseknek a sakk passzol, nekem a karate„ .
Hegyesen jár edzésre , mestere pedig Budinéevié Antal.
- Az edzésen nyolcan vagyunk, és . . maximálisan
kihasználjuk az időt. Antal edző szigorú, de lehet vele
viccelődn i is. A topolyai TOPO.LA-T.E. klubhoz tartozom.
A következő verseny most februárban lesz, és remélem,
jó eredményt érek majd el.
HMa már barátnőjét, E nikőt is sportolni, de neki nem tetszett az ötlet. Már évekkel ezelőtt szeretett volna Krisztina
karatézni, de valamilyen oknál fogva eddig mindig
elmaradt. Ha az utcán bajba kerülne, azt mondja, hogy
meg tudná magát védeni. De hát persze ez attól is függ,
hogy ki állna ki ellene.
Hajrá Kriszta, a fekete övig meg sem állj!
Gulyás Denie/

Itt Hegyesen nincs nagy múltja a farsangolásnak . Nem voltak nagy álarcosbálak , mint Párizsban , de azért voltak érdekes do lgok. A farsang karácsonytól a húsvéti bojt első napjáig tartott. Az. idő alatt bálakat, lakodalmakat tartottak.
Aki nem nősült meg , az kimaradt a farsangból . Az. aggastyánok a kocsmánál gyülekeztek, és kórbejárták a falut. Egy, az italt meg nem vető
embert rábeszéltek, hogy húzza a tuskót a zenekar előtt. A bálban pedig
reggelig mulattak, táncoltak.
Mostanában már csak egy-két bál van Tavaly a néptáncosok felvonu lást
szerveztek . Igaz, legalább -2 1 fok volt, de ez sem tantonthatott el benn ünket attól , hogy furábbnál furább jelmezekben táncoljunk végig a falun, hogy
kiűzzük a hideget, mert ez is a farsangnak egy fontos része
Jóllehet a hideg megmaradt , de legalább egy jót szórakoztunk Ez a
farsang lényege, ez volt és ez 1s lesz mindig, ha majd lesz, aki ünnepelje.
Kormos Beata

SZÜLETÉSEI< NÉVSORA 2005-BEN
Lányok:
1. Bácsi Zádor és Hessz Izabel la
.... Virág
2. Dudás Árpád és Goda Angella
.. Anna
........ Blanka
3. Fridrich László és Tokodi Teréz
4. Gvozdenovié Mila és Bojnár Suzana. . ... ..... .. Katrina
5. Halasi György és Seres Anna Mária...
. .. Annabe lla
6. lvanics József és Paróczi Zsuzsanna ......... . .Kornélia
7. Kókai József és Hornyák Hajnalka ......... .. ... .... Leticia
8. Kormányos Róbert és Hajagos Angella .. ......... Rebeka
9. Kádas Rudolf és Kiss Mária..
. ... .......... Kincső
10. Lénárt Endre és Juhász Sarolta. ... ... . ..Anett Fruzsina
11. Lakatos Hargita és Zorad lsM.n .... ... .... ... .. .. .... Hargita
12. Molnár Norbert és \1.3.sárhelyi Teodóra ..... ....... Nikoletta
13. Molnár Csaba és Harmat Csilla
... .... ...... ..... Réka
14 . Márkus Csaba és Brezovszki Ágnes ................... Anna
15 Molnár Attila és Lukity Melitta.
. .... Barbara
Nagy lsM.n és Sebők Dianna ..... .. .. ..... ..... .Nikoletta
Mile Kalajdzié és Kovács Zita
.... „ .. .Violetta
Nyirádi Zoltán és Burján Karolina .. „ ... .... .... .... Andrea
Páli Tib or Szabó Hornyák Andrea....
. .Nikoletta
Petri Adrián és Simoni Szilvia..
. .... .Vivien
......... Lilla
Rózsa Roland és Barcsik Beáta
Szőke Attila és Benkó Bernadetta
„. Regin a
Szvoreny József és Seb ők Papp Gize lla ... ..Be rnadetta
Szügyi Norbert és Pap Zita „ .
. .. .. Martina
Savkovié Sasa és Markovi é Sne2ana
.Milica
Süli Zoltán és Petrás Huanita .. „..
. ... Babett
Sipos József és Szalma Gizella . . . . . . .. . . . . . „ .... Petra
Tóth Csaba és Molnár Anita
... ..Katarina
Talpai Arnold és Kalapáti Karolina
... ..... Tiana
Nagy Attila és Horák Eleonóra....
. Dejana
„ ..... Tímea
Kormos lsM.n és Hallai Mónika..
Zoranovié Lazar és Szolga Ildikó.. ... .
. ........ .Lana

Fiúk:
1. Almási lsM.n és Kádas Judit.
. ....... .. „ ........ lsM.n
2. Áb rah ám Zsolt és Zsivkov Krisztina„. „ ........ „ .. „ .. „.Tamás
3. Czékus Ákos és Egri Melinda ... ....... ... „. . ....
.. Áron
4. Faragó Ákos és Szokola Edith . . . . . . . . . . . . . . .. .
. ... Flórián
5 . Govorcsin Djordje és Csóke Anna ..... . „ .. .. „ .. „. Den isz
6. Hegedüs Tibor és Barna Andrea..
.Tibor
7. Halász Zoltán és Kocsis Ibolya .
. ....... .. . Zoltán
8. Hajdu Zorán és Jovanovié Ilona...
. .... .Zorán
9. Jovánovics Gusztáv és Dimovics Anka..
. .Gusztáv
. Miroszláv
10. Kolompár Aranka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Kokrehel Ferencz és Kovács Balog Mária
Flórián Károly
12 . Kálmán Imre és Nagy Farkas Tünde„.
Imre
13. Kovács Tivadar és Huszta Henrietta.
Dániel
.. Alex
14. llié Róbert és Nagy Torm a Natália
. .. Nemanja
15. Sljivar Milenko és Zoran ovié Slavica. .
16. Lukics Lajos és Vanka Csilla„. „„. .. .. ..... .... .
. .... Dávid
17. Lakatos László és Novakovics Rozália .
. .. László
18. Mihajlovié Milan és Kincses Anita .. ..... ...... .
.Nemanja
19. Matié Sasa és Horák Ibolya
.Stevan
20. Novakovics András és Szabados Szabina.... ..
László
.. Igor
· 21 Novakovié Zivko és Hasani Resnija
22. Ön Ferenc és Baranyi Enka ...
Ferenc
23 . Prijovié Punisa és Papp Tímea ..
Predrag •
24. Jankovic s Géza és Huber Angella
... Dominik
25 . Pandurcsek Róbert és Snezana . ..
. ... David
.Martin
26 . Ra1csán Robert és Faragó Anita
27. Rácz László és Szakács Amál ia
. László
28 . Rózsa Róbert és Barna Gyorgyi
Egon
29 . Reslep Djuro és Stefana
... Nikola
30. Sz őke Ferenc és Dudás Erzsébet ...... ..... Levente Ferenc
· 31. Szabados József és Kolompár Slavica..
„ .. Stefan
32. VladisavlJev Zoran és Mudrinski Nada ..
. .. Boris és Marko
Velja
33. Vidak Velja és Farkas Brigitta
34. Bur Albert és Goda Mária .
. . . . . ... . . ... .
. ..... Adrián

Vidéken · külföldön születettek névsora 2005-ben
Jovanié Zdravko és Süveges Valéria..
. ... Maja (Szabadka)
Juhász Endre és Bacsó Anasztázia ..
. .... Flórián (Feketics)
Dudás Endre és Magura Nóra.
. ... ... Lilla (Bajmok)
Erde i Tibor és Hajnal Éva...
. .. .. ...... Tamás (Magyarország)
. .Máté Patrik (Magyarország)
Hajnal Herbert és Waink Andrea ..
Pribiczki József és Erika Magyarfi .
.Sára Kata (Magyarország)
Nilson Jefrei és Tóth Csi lla .. ....... ......... Tibor Jefrei (Kanada)
Martonka Csaba és Csépe Gabrie lla .. „ „ Emanuella (Ausztria)
Nyeső Kázmér és Bus Viktória .. ......... Sára Tamara (Magyarország)
Sike Csaba és Fullajter Melinda .. ............. Dominika
11. Szalai Zsolt és Zsámbóki Izabella..
. .... Barbara (Telecska)
. .... . .Armand (Telecska)
12. Pasality Róbert és Szalai Zita......
13. Szemerédi Károly és Halasi Judith „ „.. .
. .Emese (Jázova)
14. Malovrazié Mladen és Moldvai Katinka .......... Jovan (Lovéenac)
15. Stojanovié lvan és Kocsis Krisztina..
„ .... .. Aleksa (Lovéenac)
16 Nagy lsM.n és Hukic Szilvana.
. .. Noémi (Feketics)
1 17. Losonci Imre és Paróczi Zsuzsanna
.......... Imre (Feketics)
18. Sankayra Ugur és Lakatos Lenke ... „ ... . Efe és Selim (Isztambul)
19. Pribiczki Attila és Obrenovié Veliborka. .
Milos (Bicske , Magyarország)
20.Georgijevski Dragan ás Paróczi Stella ...... .. ....... Nina (Lovéenac)

Az adatokat Kocsis Miklós kántor gyűjtötte össze lapunk
számára. Az esetleges hibákért elnézésüket kérjük.

Elmaradott jelentések korábbi

évekről

."} EGIDÖSEBBHÁZAS1ÁRSAK •. 2006·BAN

1. Süli Attila és Huszár Lidia - 2004 ..... .. „ .. „ ... „ .. .... .. ... Levente ...... (Magyarország)
2. Tarján Lajos és Schultz Etelka - 2004 .. ...... ........ Márk Roland ..... (Magyarország)
3. Brezovszki Péter és Csoka Éva - 1997..... .. ... . .
... Péter
„( Magyarország)
4 Brezovszki Péter és Csoka Éva - 2004 .
„ ..... Boldizsár„ .... (Magyarország)
5. Brezovszki Ru dolf és Hiba Márta - 2003 .. „„ ............. Ru dolf .... .. .(Magyarország)
6 . Cs őke Ferenc és Schéve Szilvia - 2000 ...... „ .... „ „ „ .Flórián. . . (Németország)
7 Cs őke Ferenc és Schéve Szilvia - 2003..
. ... ... .. „ Dániel ....... (Németország)
8 . Sarikayra Ugur és Lakatos Lenke - 2003
„.„ „„ „Berk „ .......... (I sztambul)
9. Pataki Zoltán és Ocsenás Eleonóra - 2004
.... Magdaléna ..... (Magyarország)
....... Ramóna ... „„( Németország)
10. Reininger Raimond és Dóbi Szilvia - 1992
11. Rein inger Róbert és Gáll Valéria .. . .............. . „ ... „ „ „Rafaello. „ ..... (Németország)
. .. Albert .. „ „ „ „ .. (Kishegyes)
12. Csernus Géza és Takács Ágnes - 2002 ...
13 Hubert Norbert és Józsa Éva - 2001. . . .......... .... ... .Dariusz ....... .... .(Kishegyes)
14. Kőműves Dénes és Tasnádi Szidón ia - 2004
... Csenge .. „„„„ „(Kishegyes)
15. Matarukin Dragan és Klémán Elvira - 2002 .
. ... Elena .. „ ... „ .. (Szenttamás)
16. Barna Szebasztián és Komáromi Ildikó - 2003 ...... .... .... Lilla ..
..(Topolya)
17. Pribiczki József és Magyarfi Erika - 2004 ..... ... „ . Gergő József. „„. „ .. „„ .. (Tompa)

••

1. Safrankó Mihály- Tóth Erzésbet„ .„ ... „ .. 68
2. Kollár lsMn - Balázs Etelka .. . „ .... „ „„ „.64
3. Nagy János - Farkas Ilona .. ····' ............. 60
4. Körmöczi Tibor- Fuksz Julianna ..... .. .... . 59
5. Dudás Péter,,7 Fontányi Gizella „.„. ..„ .59
Horváth Ferenc - Jenei Ilona„ .. .. „ .. „ „ „59
7. Kormos Dániel~ Kerepes Gizella„ „:„ .. „. 59
8. Maronka József- Hor\áth Anna„ „ .. „ .. „58
9. Csernik László - Bacsa Gizella .. ... „ .... „58
10. Döme lsMíl- Kol.ács Julianna ... .. „ .. „„ .57
11. Varga lmre-Becskei Matild .. „.„„ .. .. „ „.57
12 . Janó lsMn - Rózsa Ilona ... . „„ .... „ .. „„ 57
13. Hornok lsMn - Kol.ács Julianna ... „ .. „„. 56
14. Homogyi József- BrezovszkiErzsébet ... 56
15. Rácz Mihály - Turcsik Mária.„,„„„„„„„56
0

Mindannyiuknak jó egészséget kf.lánunk!

,

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 2005 EVBEN
1. Becskei Antal és Sipos Gabriella . .. ... .. ...... .. ......... .. „. Kishegyes
2. Bede Zoltán és Sztancsik Edit „„ „„ .... .. ... ... „ ... „ ....... Kishegyes
3. Bakos Róbert és Tapiska Szilvia ...... „ .. „ ....... ... „ ... .. „„.Topolya
4 . Budanovié lvica és Lénárd Enik ő ......... .. .... „ .. .. . .. ... . . . . Palics
5. Csabai Csaba és Szvoreny Valika ... „ ... . „ .... ... .... .. . „„Kishegyes
6. Csóré Róbert és Bereng Ildikó „ .. „ „ .. .. ... .. .. .... .. „ „. Kishegyes
7. Halasi Gyórgy és Seress Anna Mária
..... Kishegyes
8. Hornok Róbert és Ország Beáta „ .. ... „ ..... „„ .. ... ...... Kishegyes
9. Hajdu István és Domány Daniella .. . .. . . . ... .. .
. . .Feketics
. ..... Kishegyes
10. llity Goran és Szlancsik Csil la. .
11. Kalajdz1é Mii e és Kol.ács Zita
.... Kishegyes
12 . Kádár Sándor és Jeng ié Jelena.. ....... ..... .
„ .. „Virovitica
13. Kukaé Naim és Omanovié Silvija.
.... ... .. .... ... . .
. ... Peé
14. Kirhner Denis és Ally Anna An 01nette ...... . .„ .... ... Beli Manastir
15. Kocsis Miklós és Tóth Re gina ..
. .Baja
16 Lengyel László és Csáki Dora ................ . „ ... . „ . .... Budapest
17. Molnár Norbert és Vásárh elyi Teodora...
.„.Kishegyes
18. M1hájlovics Gyórgy és Brezovszki Judit. .... .... . „ ......... Topolya
19 Mirnics Gyula és Éter Ágota ... .. .. . ............ .. ....
. ..... Topolya
20 Horsmann Bemard és Keusch Süveges Valéria .... Németország
21. Novakovics András és Szabados Szabina .
. „ ...... .Kishegyes
22. Nilson Jefrei és Tóth Csilla .. ... . .. .. . .
. ....... Kanada
23. Nyirádi Zoltán és Burján Karolina .... .. . ... ..... ... ...... ... Kishegyes
24. Nyeső Kamil Mihály és Csabai Mária ...
. .. „Kishegyes
Kishegyes
25. Prijovié Punisa és Papp limea.
26 . Szvoreny Ferenc és Kecskés Elvira
„„ .Kishegyes
27 Turuc Sándor és Losonc Magdolna
..... .Kishegyes
28 . Tóth Csaba és Bede Molnár Anita
.. Kishegyes
29 . Tóth József és Lábad 1Tünde„ .. „ . „ ... ... „. ... .
... Kishegyes
30. Talpai Lóránt és Kormos Zsana
.Kishegyes
3 1. Takács Attila és Szilágyi Juhász Leonóra ... ....... .. „ „ .. Kishegyes
32. Sljivar Milenko és Zoranov1é Slavica ..... .. ... .. ...
. . „ .. Kishegyes
33. Zoran ovié Lazar és Szolga Ildikó .... „„. ... .
. ... .. Kishegyes
34. Erdélyi Zoltán és Tóth Anetta ... .... ...... „.. .
. . Kishegyes

D

7

063 8434172
063 507173

Topolyai út 26.
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50 ÉVES HÁZASlÁRSAK 2006-BAN
1. Acsai lsMn - Huszár Éva
2 . Kalacsi József - Kocsis Anna
3 . Kol.ács János· Petri Julianna
4. Sipos András · Kol.ács Katalin
5. Hegedüs Péter - Nagy Etelka
6 . Balázs Ferenc - Takács Éva
7. Kol.ács lsMn - Csabai Leona
8. Szokola Mihály- BakosVerona

Gratulálunk az aranylakodalmas házaspároknak!

2004

évről

kimaradt

Nyeső Kázmér és Bus Viktória..
. ....... „„ .... ... Orosháza
Pandurcsek Károly és Pető Zsuzsanna ..... ... ... ..Orosháza
Csernus Péter és Bános Renáta .. „..
. .Orosháza
Csordás Mihály és Balla Henrietta .. .. „ „ .... „ ... Orosháza
Pandurcsek Ferenc és Deák Katalin.
. .... Orosháza
Hornyák Attila és Gömöri Emese . . . . . . .. . .. . . . . . . Gunaras
Abdeljabar Mejri és Kocsis karolina „
.... .. .. .Tunis
Salmani Nevzet és Alija Zekije ... ....... ... .. Negotin-Gostivar
Pribiczki Attila és Obrenovié Veliborka ....
. ..... Bicske
Szakács János és Hajnal Csilla .
...... .. .. Magyarország

ELHUNYTAK NÉVSORA 2005-BEN
LEGIDŐSEBB LAKOSOK 2006-BAN
1. Bakos Mátyás„ „ „„ ..... „ .. „ ... „.„.„„ 74
2. Bacsó Lajos id„ .. „„„„ .. „„„„„„„„. 71
3. Czékus László .... „ .„„„.„ .. .... „„.„„53
4. Csőke Ferenc (Furcsi)„. „ „ .. „ „ „„ „ .85
5. Csernus Szabolcs„„. „ „„ „ „„„. „„ „31
6. Erdődi Mihály. „. „ „ „ ... . „ .. „ .. „ .. „ .... 80
7. Faragó Antal ifj .... „„ .... „ .. „„„„„„„.30
8. Fekete András.~.„.„„ .„ .. ... „ ....... „.42
9. Fárbás Péter id .. „ „„ „.„ ... „ ... „ .. „„„ .61
10. Goda Mátyás„„„ .. „„„„ .. „ .. „ .. „.„.93
11. Goda János. „ .. „ .. „ „ „ ... „„. „ „ „. „ „48
12. Gaudia Péter„ „ „ „ „ „. „ . „. „. „ .. „ „ „. 73
13. Halasi György id„ „„ .... „ .. „ .„ ... „ „. „81
14. Kiss lsMn ... „.„„„.„„„„„.„.„„.„„.57
15. Kurnyák lsMn„„„„„ .. . „.„.„„„ .. „„35
16. Krizsán József (Pokol) .. „ .. „„.„.„.„ .. 71
17. Kol.ács Tibor„„„„„ ...... . „.„ .. .. „ .. „„49
18. Kiss Ádám (pék)„ „„. „ „„.„ .... „„ „„69
19. Karna Mihály„„ ... „„ .. „ ... „ .„.„.„.„.49
20. Kollár János.„ .„ .„.„„ .„ „„„„„„.„.83
21. Kelemen Ferenc .. „ ... „ „ „ „ „ .. „ „ .. . „ 73
22. Kiss Pál József„„ ..... „„.„.„.„ .. „.„. 74
23. Klamár Ferenc .............. .... . .. .. . ... ... 67
24. Jerkovié Petar (menekült)„ „ „ „ ... „ ... 77
25. Lakatos Károly „ „ „„ . „ . „„ „ „ .... „ „. 77
26 . Lukács Péter id„. „ „. „„ .. „ „ „„„ .„ „ 70
27. Molnár Béla„. „ ... „ .. „ .. „.„. „. „ „. „ .. 82
28. Magó lsMn„ „.„ ... „ .... „ .. „.„ .. „.„ .. 60
29. Maronka Ferenc .. ... ... . „ ......... „ ...... 77
30. Major Antal.. „ „ „ „ „ „ „ .... „ ....... ..... . 72
31. Major Péter....... ...... „ „ „ ...... „ ..... „.82
32. Ország Károly„ ... „„„ ...... ... „.„ ... ... 66
33. Páli József.. „ . „. „ ....... „ ....... „ ...... . 79
34. Papp András (pék)„„ ... „ .. „„ .. „ .... .. 69
35. Pusztai Antal„„.„„„„ .. „.„. „. „. „ .... 56
36. Prodanovié Branko (menekült)„„„„.66
37. Rácz Péter.. „„.„.„ .... „ .„„„„„„ „ .„63
38. Schultz János„„.„„„ .. „.„ .. „ .. „ .„ .. 58
39. Szeszták lsMn .„„„„„„.„ .. „.„ „ .. „81
40. Szakáll Lajos„„.„„ .„ .. . „ ... „„„„.„ .60
41. Szokola Zoltán .. „ .. „. „ .. „ .. „„ ... „ .. „50
42. Takács Károly„„.„„„„„„„„„„„„„58
43. dr. Tóbiás Sándor„„„„ .. „„„ .. „„„„.63
44 . Tojzán lmre.„ „„„„„ „„„.„„„„„. „„ 84
45. Takács Mihály„. „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .83
46 . Tóth lsMn (bajai)„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . 74
47. Vituska Zoltán„ „„„„„ „ „ .. „ „ „ „„ „ „51
48. Varga Ábel.„„„„„„„„ „ „„„„„. „ „.83
49 . Vass Tibor„„„„„„„ „„ „ „„„ „„„„ .. 55
50. Mihajlovié Milan (menekült)„ „ „ „ „.„42
51. Mijatov Stojan (menekült) ......... . ...... 6 6

1. Antality Tóth Margit... ... .. ........ .. ... .80
2. Burján Sándor Mária ...... ........ ... ... 86
3. Barna Süli Vilma ............ ... ........... 63
4. Bakos Tóth Anna .......... .. .. .... ... .... 90
5. Berecz Paróczi Erzsébet. ....... ......... 92
6. Bacsó Magura Matild ..... .. ........... .68
7. Csépe Molnár Rozália .. .. ... ... ..... .... 51
8. Csapó Kol.ács Lidia ...... , ...... „ ...... 84
9. Csordás Varmuzsa Margit... .......... 83
10. Csőke Bábity Mária ....... .. .. ......... .45
11 . Csáki Benkó Rózsa ...................... 78
12. Dudás Lőrinc Etelka ..................... 79
13. Dudás Lőrinc llona ................... ...93
14. Fridrich Klacek Katalin ................. 78
15. Frindik Tóth llona ...... .. ................. 86
16. Fekete Csőke Katalin .. ...... .. ... .... .. 70
17. Fodor Dudás Gizella ............... ...... 74
18. Firány Mészáros Erzsébet... ..... „ .. .84
19. Fodor Rózsa ............................... 83
20. Hajas Pásztor Mária .... .... ............. 72
21. Hegyi Szücs Gizella ..................... 72
22. Horl.áth Szabó Etelka .. .... ...... .. .... 70
23. Huber Luukity Etelka ..... .. ..... ..... ..52
24. Erdéli Ludrol.án Anna ................... 80
25 . Jovanovics Liza .......... ................. 65
26. Klémán Fagyas Viktória ...... .... ...... 92
27. Kancsár Dósa Jolán ... ..... .... ......... 79
28. Kollár Cékus Katalin .................... 85
29. Kubik Jenei Margit... ................... 76
30. Gálik Süli Otília ........................... 54
31. Mareeskó Honáth Margit... .............. 71
32. Magó Brasnyó Julianna ................ 71
33. Mihajlovié Faragó Margit............... 86
34. Nagy Etelka .. .. ........ ..... .... .. ... ...... 83
35. Nagy Farkas Anna.„ .............. ...... 75
36. Mészáros Nagy Julianna„. „ ... „ ... „82
37. Nol.ák Pálmai Ilona„ . „ „ .. „ .. „ „ .. „ „ 76
38. Odrobina Papp Mária„„ .„„ ... „„„.81
39. Pesti Kopunovics Mária„ „ .„ „ ....... 62
40. Péter Buzás Mária„.„„ ..... „„. „ .. „82
41. Sinkovics Csizmár Leona .. „. „ . „. „. 77
42. Szedlák Dudás Margit„.„„.„ .. „ .. „92
43. Szabó Sipos llona ... „ ... „.„ ..... „.„82
44. Szücs Elek llona„ „„ „„„„„ „„„„.82
45: Szabó László Ilona .. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „80
46. Szilágyi Benkó Gizella .. „„„„„ .„„.83
47. Szilágyi Csíkos Teréz„ „„ .. „ .. „ „„ .. 74
48. Szántó Tóth Piroska.„.„ „ .. „„ .. „ ... 92
49. Udvardi Zóni Viktória„„„„ .. „„„„„80
50. Truzsinszki Vass Rózsa„„ .. „ „ „ „ „. 73
51. Varga Szokola Erzsébet.. „ „ „. „ „ „. 94
52. Truzsinszki Gizella„ .. „. „ ...... „ ...... 7 5
53. Tóth Kocsis Erzsébet...0 „ „ ... „„ .. „„.„49

1. György Fe renc„ „ „ . „. „ „. „ „ .„ „ „ 79 „ „ „ „ . . „„ . . „Verbász
2. Benkó Erzsébet„„.„ „ „„„ . „ .„„ „ 60„ „„ .„ „„„ „ „ . Topolya
„„. n.a„.„ „
„ .Topolya
3 . Vojter Mihály„ „„.„„„.
4. Burján Biber Elizabetta .. „ „ „ .„„„„„94„„„„ „ „„„ .. „.Tornyos
5. Brezovszki Mihály„„ „.„„„„„„„„„ 66.„„„. „ „. „ . „ „„.Bajsa
6. Zsadányi Kancsár Katalin. „ „„ „„ „.53„„ „ „.„„ „ „ „„„ „. Ada
7. Péter Ferenc.
. ....... „ ........ 79 ... .. „„ „ .. ... ..... ... Zenta
8 . Utasi Béla „ „„„„„„ „ „.„„. „ . „„ „. 74„„ „ „.„„„.Bácspalánka
9. György lsoon. „ „.„.„ .. „„„.„ „. „„83„.„ .. . „ „„„ „.Budapest

1 ozv Vorös Baranyi Molnár Matild
96
2 . ozv. Csurják Szilágyi Erzsébet
. „ 95
„„„ .94
3 . ozv Almási Kruncz Rozália„
.94
4 . özv. Kormos Molnár Erzsébet
5 ozv. Gavli k Péter.. . ....... .. ....... ...... .94
94
6. özv. Mo rvai Faragó Matild
7. Kramli Csik Etelka„
„ „ „ „ 94
. 94
8 . özv. Deák Szilveszter..
9. özv. Bre ncsics Krisztián Margit„. „93
10 . özv. Papp Já nos.
. ... 93
11. özv. Jáni Mihály.
. .„92
12 . ozv. Hor\é.th Ferenc
92
13. Molnár Balázs Erzsébet .
. .. .92
14. Safrankó Mihály.
91
91
15. özv. Szőke Kiss J ulianna
91
16. özv. Pecze Szilágyi Marg it
17. ozv Faragó Molnár Borbála„
„ . . 91
18. özv. Dudás Bálizs Zsófia.
90
19. özv. Kókai Kiss Etelka .„. „ .... „„ .. 90
20 özv. Torök Rubus Piroska Rózsa „ ..89
21. ozv. Rózsa Gyorgy„
„ 89
22. özv. Földesdi Csabai Julianna „
.89
. . „ .8 9
23. Mátyus József .
.88
24. özv Czékus Tóth Julianna .
25 özv Csordás József..
. . „88
26 özv Kiss Szalma Margit
88
27 ozv. Barna Molnár Erzsébet
. 88
28 Hor\eth Károly
88
29 ozv Zsadanyi Szoke Rozália
87
87
30. ozv. Dudás Sándor .
. .. 87
31. ozv. Kancsár Ágoston .
32 ozv. Péter Péter Ilona„
.87
33 . özv. Szőke HaJdú Veroni ka„
„ .87
34. özv. Lengyel Bencsik Erzsébet„ „„87
35. id. Janó lsoon „ „
. 86
36 özv. Szabó Süge Gizella
. „86
37 özv. Kiss Toldi Julianna.. .
86
38 . özv Szt1pánovics lsoon.
. 86
39. özv. Ács Frind1k Erzsébet.
... 86
40 . özv. Bacsó Kalmár..
86
41 ozv Csépe Szabó Erzsebet .
86
42. Malkács1Fodor Gizella .
. .. 86
43. özv. Firány Gábor.
. . 86
44. özv. Szőke Maczkó Ara nka
„. 86
ozv. Kurnyák Bodza Mária
.... 86
özv Klaczek Zsida1Rozália .
. .86
47. Parócz1Viktória. „. .
. . „86
48 özv. Rácz Szőke Anna.
. . „ . „86
49. Dudás Péter. „.
. „.86
50. Safrankó Erzsébet..
„ „86
51. V1sonta1Földesd1 Anna.
. ..86
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VIDÉKEN, KÜLFÖLDÖN ELHUNYTAK
10. Kormos Illés„„
„„„81.
„„ „„„Budapest
11. Lakatos Vöros Magdolna
„ 56 . .
. „ Budapest
12 . Pesti lsoon .
..„„ .. „.91..
„ Hódmezőv.:i.sárhely
13. Kormos János „ .
. „„ „82 .
„„ Németország
14 . Fehér József„ „. „ .. „ „„ „ .„ „ „. 54 ... „ .„ „ . ..
„. Kanada

l<i elmegy,
az visszavágyódik

Meddig pihen még sírjában a
hegyesi tu ru I?
Hatvanegy esztendo telt el azóta, hogy a szocialista-kommunista re ndszer egteremtésén buzgólkodók ledöntotték és elte mett ek az elso világháborúban áldozatul esett
kishegyesi katonák orök álma felett virrasztó turul emlékműv ét. A hegyesi turu l, szétterjesztett szárnyakkal egy
három-négy mé er magas, fehér márványlapokkal borított
talapzaton állt , a ki shegyesiek gyülekező terén, a mai Ady
Endre iskola és a tem plom közötti park nyugati szegélyén
A turul, az ősi magyar mondákban szerplö sólyommadár
segíti. bátorítJa és kitartásra buzdítja a magyarokat, vigyáz
ráj uk és 6rköd1 k felettük. Emesének, Árpád fejedelem
anyJának ál mában Jelent meg és tudtára adta. hogy a
magyarok új hazát fognak teremteni a Kárpátmedenceben A turul vezeti és irányitJa a honfog laló magyarokat. Szvatopluk morva fejed elemmel v1Vott dontci
utközetben 1s ott keringett a harcmezo felett . A később
hadba1ndulo magyarok gyakran tűzik harci lobogójukra a
turul képmását, hogy segítse , támogassa harcukat. A
történe lem fo lyamán a turul a magyarság sz1mbólumál.é ,
eszményképevé nemesült alakult. A turultisztelet igen
j elent ős a magyarlakta
teruleteken ,
kulonösen a Székelyfóldcin, de a Felvidéken és másutt is . Sok
helyen turul virraszt a
mull század vérzivatara1ban áldozatul esett
magyarok örök álma
felett.
Igaz
napjainkban
egyesek ,
~
meg Budapesten is,
megprobálJák a fasizmus szimbólumává nyilvánítani, meglévő képmását
eltávo lítani a közterekről , megtiltani újabbak felkállitását.
A huszadik század eseményei és tcirténése1 , Trianon, a
háborúk, a gazdasági-, a társadalmi- és az országhatár
változások rányomják bélyegüket a kishegyesiek életére
es sorsanak alakulására A két világ hábo rúb an és
M1losev1ty hódító háborúiban néhány száz kishegyesi
esett áldozatul , vagy vált földönfutóvá , kényszerü lt elhagyni szulófoldJét
Kishegyesen két háborús emlékmű áll, ezek azonban a
múlt szazad1 haború kban áldozatul esett k1shegyesie knek
csak egy részé re emlékeztetnek. A Szövetkezeti Otthon
parkJában álló emlékmű a Pet6f1-bngád és Jugoszláv
Nép hadsereg , valamint a m1losev1tyi háborúk elesett
katon áinak a nevét, az egykori zsid ótemetóben álló pedig
a haláltáborokba elhurcolt hegyesi izraelita vallású polgárok nevét tartalmazza. A ledontott hegyesi turul az elsci
világháborúban meghalt hegyesi katon ák álma felett állt az em l ékművon nem volt feltüntetve az elesett katonák
neve.
Rem él het ő, hogy kishegyesen a köze lj övőben olyan
emlékművet állítanak maJd, amely emlékeztetni fog a múlt
század vlérzivatarjaiban áldozatul esett kishegyesiek mindegyikére Az emlékművet az 1849 Július 14-i Hegyes1
csata márványp1ramisának az előterében kell elhelyezni ,
rajta a sirjábo l kieme lt hegyesi turu llal, hogy őrkodJon a
múlt század háborúiban életüket vesztett hegyes1ek álma
felett es hirdesse térségünk népeinek , hogy csak kolcsönös tisztelettel és békés együttéléssel léph etunk
előre és teremthetJük meg a szebb és boldogabb jövót

Németh István volt a vendége annak
az irodalmi estnek, amelyet a Petőfi
Művelődési Egyesu let és a könyvtár
szervezett a magyar ku ltúra napja alkalmából. A rendezvénye n Németh
László festő tárlatának megnyitójával
kezd ődött . A testeinek Kis hegyesen
számos tárlata volt már, vagy ahogyan
Linka B. Ga briella, a művelődési
egyesület elnöke fogalmazott, festészete, művésze te "elöttu nk bontakozott ki". A mostani kiállítás kép eit elsösorban a színek, valam int a fények és
árnyak Játéka jellemzi, a színek egyfajta melankóliát tükrözve feje zi k1 a
mélységeket és a tito kzatosságot
Ezért szinte telJesen mindegy, hogy a
képen milyen tárgyak szerepe lnek ,
hisz azo k c sak eszkozo k a háttér
lazi ásában.
Az irodalmi est keretébe n Németh
lsoonnal Vigh Rudolf író beszélg etett
minde nekeló Németh k1sh egyes1 tárgyú novelláiról, regényeiról.
- Aki elmegy, az rendszerin t visszavágyódik, másként éli meg szülőfa luját,
mint az, aki soha ki nem tette innen a
lábát. Időnk ént, amikor leszállok a
vonatról, megérkezem az állomásra,
a ka kasok hangjá t hallom meg
e lső k ént, mintha engem üdvozolnéne k. Az ilyen pillanatokban
boldognak érzem magam. Boldoggá
tesz az a tudat, hogy van egy hely
amit szeretek. Az emigráns írók
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esetében 1s megfigyelhe tő egyfajta
kitaszítottság-érzés,
hogy csak
otthon tudnák igazán jól érezni
maguka t. Néha velem 1s előfordul
Újvidéken, hogy séta kózben azon
gondolkodom, miképpen suthet be a
nap most abba az utcába, ahol
legutóbb jártam - mondta tobb1 kozott
Németh István .
Az est folyamán tobbször 1s szó esett
arról, hogy az író annak 1deJén első
novelláinak egyike miatt osszetűzésbe
került a helybeli Ruzs a Sándorral ,
akinek a családJáról irt az Isten
szegényei c ím ű novellában
Az
összetűz és 1s hozzásegítette ugyarns
az írót, hogy elkoltozzek, és valóJában
ez az elköltozés indította el az irodalmi
pályán Eg y későbbi nove llájában
azonban, amelyet az esten is felolvastak, k1derult , hogy idövel a dolgok
elrendezód tek, tóbbszo r 1s beszélgetett az il letóvel
Az est végén Nemeth István elmondta ,
hogy összegyüj tötte a Kishe gyessel
kapcsolatos munkáit és ezeket
szeretné egy kötetbe foglal ni, ha a
kiadónak 1s s1keru l penzt elóteremtenie
a megjelentetésre . Mivel az 1ró Zentára
igyekezett , hogy atvegye a Magyar
Életfa Dijat, az est résztvevői nevében
a szervezők 1s és a músorvezetci 1s
gratulált neki az újabb elismeréshez.

~: :B illi„;,·; ;~:, 11·
Gyári áron:
-Fcrt gerendak -K1to l to elcrn · AJtO alllak feletti geronda k
-Pr ese lt falazo es vent1lac 1o s eleme k-B etoncsovek es oszlopok

-S1del kem eny -B etonv as egyenes1tes es ha1l1tas
-B u!31) gaz gipszkarton h<1 1ovas fa lazo cs sz 1porcx blok tég la mc sz

Va rga Gezu, magiszter

P.I.

cement. homok soder , sz1get e- lo s11yag csovck . v1nk hk ker~m i a lap
kutso es beh•o lalfes'ek cserep sza l on tt kan .1l1zac. 10 szog dem 1I vJkolat
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l<ishegyes háborús áldozatai
Dr. ViKíg Gábor

A hegyesi polgárok várják a bevonuló honvédsége t

A II. yilágháborúban hősi halált halt kishegyesi
katonak, a topolyai járasi (községi! bíróság által
holttá nyillfánítollak
*Pb = A

Petőfi

brigádban esett el'

1 Bazsa András , 1945. 02. 9. Csernik
Erzsébet
fi a,
G yő r,
szívbénulás,
hashártyagyulladás. Vl.1 938-1944.
2 Benkó Péter . 1946. máJ. 16 (1926 07.
27.) János és Burján Erzsébet fia, A németekke l és usztásakkal vívott harcban esett el
,
105/ 952, 1953 10. 5. Pb
3. Berkec Sándor , Pb
4 Bogesity Ferenc, 1945 0 1. 15 (1921.
02. 14. György és Lukács Mária fia,
Székesfehér\ár, R 212/1950, 1950. 12. 8 .
5. Brezovszki István, Pb
6. Cékus Illés , Pb
7. Cékus Vilmos . 1946. máj. 15 (1927. 01.
14 ) Illés és Kratok Margit fia . II. világháború,
R 16/1955, 1955. 06. 7. Pb
8. Csabai János , 1946. máj. 16. (1922 01.
12) Béla és L1nder Brigitta fia, II. világháború,
23/61 , 1961 07 2
9. Csabai Mihály, 1946. 05. 14 (1915. 0 1.
14 ) Mihály és Sándor Verona fia, Virov1tica,
72/1952, 1952. 12. 4. Pb
10. Csordás Mátyás , 1946. máj 16. (1927
02 . 20) Borbála fia , II. világháború , R
23/57 , 1958 03. 21.
11 Dévits István , 1946 . máj . 16. (192 0 . 12.
13.) János és Frindik Verona fia 11
vi lágháború, R. 201/63, 1963. 12. 12.'
.
12. Dorogi József, 1946 máJ. 9. ( 1920.
03. 16 .) József és Greiner Mária fia 11
világháború, 296/ 1953, 1954. 12. 31. '
13. Dorogi Mihály, 1946. máJ . 16. (1923.
09 1O ) Mihály és Kormos Julianna fia 11
világháború, R 510/57, 1958. 09. 24 . ' .
14. Dudás Ignác, 1945. máj. 15. (1911. 07.

11 .) Ferenc és Juhász Viktória fia 11
világháború , R 13/ 1955 , 1955 05 5. ,
15 . Farkas Ferenc , 1944. Júl. 26 (19 20
06. 3. Rafael és Gonclik Etelka fia 11
világháború , 240/ 953 , 1954. 07 20
'
16 . Fontányi Károly , 1945 máJ 15 (1 926
06 30 .) Károly és 11/cln Mária fia, 11
világháború , R 723/ 1954 , 1955. 05 . 31 Pb
17. Fürszner József , 1945. máj 7 ( 1927
03. 15 ) Szilveszter és Bábi Viktória fia
Bjelovar V p. 234 / 21. 02. 1948. Pb
'
18. Gálik Péter , 1943. 10. 25 Szabadka
tüdőgüm őkór 2*11. hu oszt VI 1938-1944. '
19 Hajdú István , 1845 . febr. 1. (1899. 07.
13 ) János és Balázs Erzsébet fi a, Elesett
Budapesten, R 268/49, 1950 . 04. 14 .
20. Hajdú József, 1945 máj. 15 (1923
02 11. lsMn és Dudás
Mária fia, 11 világháború,
R 159/ 53 , 1954. 07.
1954. Pb
21. Hajas Sándor, Pb
22. Hajdú József, Pb
23.
Hajnal Sándor,
1945 . nov. 5. (1910. 01.
1.) Tamás és Papp Etele
fia, V.p. 47 / 1947 , 1948.
06. 25 .
24. Hermec Barnabás ,
1946. máj 16 (1915.
02 15 ) András és Gálik
fi a,
11.
Verona
világháború,
R
380/ 1952 . 1953. 04.
15.
25 Janó József , 1945.
máj. 15. (19 19 06. 1.)
József
és
Kerepes
11
Verona
fia,
vi lág háb orú,
Vp
235 / 947, 1955 01. 11
Pb

26. Kecskés Mihály , (1900 02 9) Daróczi
Mária fia, holttá nyi\ánítva (Tabi Járasbirosag
Pk . 2444 / 199/4. VI. 193u-1944.
27 Kerepes György , Pb
28 Király Árpád . Pb
29. Kiscsepegi Péter, Pb
30 Kis István, 1945 . maj 3. (1915 12 2 1)
Gyorgy és UJVc!n Mana fia, 11 világháboru , R
423 / 65. 1966 01 23. Pb
31 Kiss J ózsef , Pb
32. Kóka i József , Pb
33. Ková cs Dezső . 1946 máj 16 . (1927
09 28 ) Dezs ő es Szőke Etelka fia, harctér,
53/1953 , 1953 10 17 Pb
34 . Kovács Jáno s, 194 5 apr 15. (1926
09. 22 ) János és Torok Julian na fia , S1d, Vp
211/25 03. 1948. Pb
35 Kurin Mihály , 1944. 10 24 (1921 10
26 ) lövés, a halál helye Kunhegyes.
Jászsze ntlászlon
eltemetve
36. Lajkó Sándor . 1944 máJ 29. lsMn es
Csáki Erzsébet fia, 24 éves , hősi halai a harctéren, A Magyar Voroskereszt 20 / 1944,
1944 07 22 kelt leirata alapJán ,
37. Mészáros Illés , 1946 máj 16 ( 1918
07 16 ) lsMn és Vanka Erzsébet fia, 11.
világháború 9/ 58 , 1958. 02 24
38 Mihálovics József. Pb
39 Mihálovics Mihály. 1946 máJ 16
( 1923 09 3 ) János es Vanka Piroska fia , 11
vilagh ábo ru. 5 35 / 57, 1958 09 22
40 Molnár Istvá n , 1946 maJ 15 (1917
07. 1.) lsoon és Margit fia , Orosz fogsag,
7/ 1954 . 1955 02 . 28
41 Nagy Sz ilveszter , 1946 05 16 (1914
12 28 ) lsoon es Jul ianna fia , Fokszan .
fogo lytabor, Roman1a. R 385 / 195 2
42 Ná nai István , 1946 máj 16. (1916 09.
21.) lsMn és Kis Julianna fia , II. v1lághaboru,
R 1365/60, 1961
43 Papp Gyula , Passau. 1945 07 26
Ko\ács Rozália fia , fo lyamerók VI 19381944
44. Papp Imre , Pb
45 Paróczi Lajos , 1946 máJ. 16 11
világháború, OpS. sud B Topola, 1984 08 16

46. Paróczi Péter, 1946. máj. 16. (1919.
04 . 24 ) Pál és Benkó Vero na fia , II.
vi lág háború , R. 960/ 59 , 1960. 08. 18.
47 Pécsi Feren c , Pb
48 . Pécsi József , 1945 0 4 . 18. (1 927 02
26 .) Ferenc és Pribanyec Julianna fia, Sibica,
Vp 23 1/ 1947 Pb
49 Péter János , 1945. 01. 22., (1921. 02.
23 .) Kaloc sai Mári a fia, has lövés , Tata.
Karpaszományos honvéd 38. gy. e. VI. 1938194 4 .
50 . Péter József , Pb
51. Sági József , Pb
52 . Sándor István , 1944 10. 3. Kalapáti
Marc ella fia, szrvlövés, 9/ 111. zlj . VI. 1938194 4
53 . Süli Béla , 1942. 08. 11. (1920. 03. 22.)
János és Pece Verona fia , II. világháború,
haslovés,R. K. 557 / 58, 1960 04 . 1. VI.
1939-1944
54 . Szalma József, Pb
55 . Szarka Pál , 1945. 06 15 . (1916. 01.
3 ) János és Faragó Mána fia, Szovjetúnió,
fogolytábor, 67 / 1947 , 1947. 05. 16.
56. Szentpáli György, 1942. 09. 9 Uryw,
(191 2 09. 23.), Hangár Izabella fia, 7 1. zlj.
tart. tizedes.VI. 1938-1944
57. Szőke Dezső , 1945. márc . 15 . (1919.
01. 2. József és Sipos Ve rona fia,
Dnyetropetrovszk . Szovjetúnió, R 89 / 50 ,
1950 09. 30 .
58. Szőke Mátyás . 1949. dec. 31 . (1884 .
10. 18) Mátyás és Mária fia , 11 világháború,
92/53, 1954. 07 17
59 . Szőke Szilveszter , 1943. 02. 15 .
(1911. 12 . 5.), Tóth Anna fia. Holttányil.é.n ítva ,
Tabi Járásbíróság Pk. 2919 / 1949/7, 10. K.
tü e VI. 1938-1 944.
60. Szügyi Péter Mihály , 1945. 05. 15.
( 1915. 08. 30 ) Péter és Mátyus Erzsébet fia,
Dravog rad, R 54/ 50 , 1950. 07. 3 Pb
61. Szügy 1. Péter, Pb
62. Tamási Mátyás , 1946 . máj . 16. (1910.
0 4 . 5.) Mátyás és Rozália fia , II. világ háború,
R 118/57, 1959. 02. 1959
63 Tóth János Szilveszter, 1944 10 29.
(192 1. 01. 1 ). huszár, 1/ 11 hu oszt. , Mihály
és Gyorgy Terézia fia , Kiskunfélegyháza
korul . A Vbrbskereszt megkeresése által
közlemény.
64 . Tóth Péter András , 1944. dec. 3 1.
(1914 11. 2) Péter és Szvorény Anna fia ,
E ltű n t a háborúban, R 181/1949, 1950. 03.
10.
65 . Trébusz Vilmos , 1944 . 10.?
66 . Ug rai Mátyá s, 1946 máj 16 (1921 .
02. 11 ) Pé ter es Péte r Mána fia, II.
világháború, 45 5/ 55, 1956 06. 29.
67 Uhor József . 1946 máj 16 (1920 07.
16 ) András és Kát ai Erzsébet fia, II.
világháború, R 198/ 63 , 1964 . 01. 2.
68. Vanka János , 1944 10 4 . (1906. 03.
11 .) Pap Erzsébet fia , Felsöverecke. Holttá
nyilvánítva Kiskörösi Járásbíróság Pk .
859/ 1949/9 .
69. Varmuzsa László , 1946. máj. 16.
( 1901. 05 . 25 ) András és Hermec Erzsébet
fia , II. világháború , Op. sud Novi Sad ,
1095/ 1969. 09. 18.
70. Zelenka Mihály , 1945. máj. 27. (1900

09 . 29.) J ános és Kalacsi Veron a fia,
Karentan , Franciaország, 55/7 / 953 , 1953.
11 . 21.
71. Zsadányi István, 1945. jan . 1. (1921.
12. 11.) István és Cékus Etelka fia , II .
világháború , R 552/ 1956, 1957 , 12 . 1)

Kishegyes zsidó polgárai, akiket 1938· 1944.
között világháboníban elhurcoltak és a
táborokban hallak meg

02. 18 . Kraus Dávid és Stern Erzsébet
leánya, Vp 37 / 1947 , 1947. 06 18.

Holttá nyilV'ánítollak:
1 Franki Lipót , 1944 máj 2. (1982 05.
25 .) Auschwitz 383 / 1946/ 5 , 1946 . 12. 3 1.
2. Franki Dénes , 1944 . oki 5 ( 192 1. 03.
27.) Cservenka, 383/ 1946/ 5, 1946 12. 3 1.
3. Hirsfeld Mihály , 1944. oki 1 Sári.ár,
(1886. 06. 14.) Ignác és Manheim Julianna
fi a, R 263/ 57 , 1958. 02. 22.
4. Kriszháber Ádám , 1944. 07. 15 .
Au schwitz , Britt Katal in fia. Holttá nyilván itva ,
Bácsalmási Járásbíróság Pk. 6337 / 1947 / 3
VI. 1938-1944.
5 Weitzenfeld Hugóné Fra, 1944. 07 15
Aus chwitz , Bácsalmási Járásbiróság. VI.
1938-1944.

Az 1944-es áldozatok
1. Sós Teréz , 1944. okt. 19 . Sztipánovics
Mihály neje, 58 éves, elvérzés lbvés által
2 . Gyö rgy István , 1944. nov 2. 33 éves ,
elvérzés lövés által
3. Dömötör Pál , 1944 november 27.
agyrázkódás (Részeg orosz katonák verték
agyonl)
4 Hajdú Lajos , 1944 . okt. 19 28 éves,
elvérzés lövés által
5 . Paróczi György , 1944 okt. 19. 51 éves,
elvérzés lovés által
Kraus Dávid , a legszegényebb hegyesi zsidó , ö is a
haláltábor áldozata lett

1. Ábrahám Dávid , 1944 nov. 30. (1888.
03 . 26.) Danzig, Dan zig melletti Stuthof
tábor, 421/1946, 1947. 01. 4.
2 Balassa Imre
3 . Balassa Imréné, fiaik
4 . Balassa György
5 . Balassa Pál
6. Brummer László, dr.
7. Faragó Andor, 1945. máj 8. (1902. 02.
5) 304/19 46 , 1946. 11. 24 .
8 . Fischer Arnoldné , Parges Sarolta ,
1945. máj. 8. (1871 06 2. Trencsénbela)
467 / 1946 , 1947. 03. 25 , lánya
9. Fischer Edit , 1945 máj 8. Auschwitz
(1899 06. 17. Vigda, Galicia) 467 / 1946 ,
1947
10. Grabinszki Mór
11 . Kertész Sándor, Simon , 1944. 05. 2.
Ausc hwitz, (1891 . 02. 15) Kohn Eliás és
Hezinger Rozália fia , V.p. 56/1947, 1947 ,
06 20
12. Kertész Imre, 1945. 05 . 8. (19 17 05.
13.) Simon és Stern Lujza fia . V.p 56 / 1947 ,
1947 06. 20 .
13 . Kertész Sára , Brummer Lászlóné
14 Kraus Dávid
15. Krisháber Gyula
16 . Krisháber Katalin
17. Krisháber Ella
18 Krisháber Margit
19. Krisháber Be t i
20 .Manheim Mihályné , szül. Kraus
Erzsébet , 1944. jún . 20 . Auschwitz (1880

Dömötör Pál , orosz katonák verték agyon

A kilencvenes évek háboníjának halottjai
1. Berecz Lajos , 1992 .
2. László Gábor , 199 1. októbere
3. Sipos Tibor, 1992

Művelődés

ISMÉT MAGYAR FILMNAPOKHI
VÁLOGATÁS A 37. MAGYAR FILMSZEMLE
ALKo-msAIBÓL

AHerceg haladéka
Rendező:

Tímár Péter
Szabó Gabi, Gáspár Tibor,
László Zsolt, Pogány Judi, Görög László,
Helyszín: Kishegyes, Petőfi Sándor MOZI
Gyurkovics Zsuzsa, Horváth Lil_
i_
, Kulka
· Dátum : 2006. március 3.- 4 . péntek-szombat
·
Szervezők: a szabadkai VMI, a szabadkai János„.
Suboticafilm, a zentai Thurzó Lajos Alidát, a negyven körüli modellt egy nap az
utcán megpróbálják. kirabolni . A nő ellenáll,
Művelődési Központ, a magyarkanizsai
_enesa OM!,' a szabadkai, a zentai, a ma- dulakodni kezd ·a támadójával , aki egy pisztolyt
.. gyarkanizsai, a bácstopolyai és a kishegyesi .. ránt elő , és rálő áldozatára . Ekkor azonban
Önkormányzatok, a budapesti Mozisok váratlan dolog tö.rténik. Ahelyett, hogy a közelrő l leadott lövé s kioltaná Alida életét , a
Országos Szövetsége, a Szegedi Mozgókép
Jövedék megáll a levegőben és megjelen ik
Kht. a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a
Alidán ak a pokol hercege , aki felajánlja, hogy,
Tártományi Oktatási és Kulturális Titkárság
és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támo- ha egyetlen perc alatt talál valakit , aki átl.állalja
a halálát, akkor megmenekülhet ....
gatásával
Szereplők:

:;;;;,_

''

;'·

A vetítésre kérülő filmek lisÍája febru ár 8-a, a
37. magyar filmszemle befejeztéve l fog
véglegessé\ álni - lapzártánk után. Ezért nincs
módunkban ezt leközölni. Ám ez évben is
kiváló filmek kerülnek vetítésre. Ízel ítő a
várhatóan vetítésre kerül ő film ek tartalmából:

Csak szex · és más semmi
- romantikus komédia -

Szerep/ők:§c;:helLJudit, Csányi Sándor, a
'hat év után· újra · magyar filmben játszó
Dobó Kata, Seress Zoltán és Gesztesi
K~r()IY ) /
• . .
' 'A ·színházi környezetben játszódó történet
főszereplője Dóra, harmincas éveiben járó
d.ramaturg ; ('akit ..• Schell ., Judit alakít . A
társkeresésben Dóra segítségére van barátnője , Zsófi, akit a szerep kedvéért Amerikából
átmenetileg hazatel!'pült Dobó Kata kelt életre. A férfiakban csalódott Dóra .gyereket
szeretne , ehhez azonban "biológiailag" egy
férfira is szükség .van. Zsófi tanácsara Dóra
újsághirdetést ad fel : "Vonzó fiatal hölgy
negatív AIDS teszttel re ndelkező szexpartnert
lenne:
' keres " a jelige pedig mi
és"níás semmi.
·

a

Sztorno

A
Petőfi
Sá nd or
M üve l ődés1
Egyesul et R i zgetős tánccsoportja ,
februar 18-an Tordán vendégszerepel
eg yes ülettel
a bácsfekete hegyi
egyutt

A M űve lőd és i Egyesulet február 26án, vasárnap délután farsangi
felvonulás t sze rvez A felvo nu lás
után lesz bőg őtem etes es bábuégetés Farsangi 0 nk. tea és játékos
veté lkedő \árja a fe lvonulókat

A CMH szabadkai in ormác 1ós iroda
ki shegyesi kirendeltségében lehet
magyarországi vízu mot igényel ni .
Az iroda hétfőn és pénteken dolgozik

R endező :

Pálos György
Lovas András, Petróczy Sándor, Tóth lldikó , Lá;z.~r Kata„.
Sztornó egy groteszk emberi történetet próbál
meg elmesélni. Megpróbáljuk megmutatni,
hogyan éli túl a "má"-t a főhősünk . A családapát játszó Lovasi András (Kispál és a Borz),
a fi lm "én"-je , akit . bedaráltak, és csúnyán
kiköptek a társadalorp fogaskerekei , látszólag
könnyen veszi az akadályokat a számára
többé-kevésbé ismeretlen pályán , de a forgatás szüneteit, az átállással járó holtidőket
nehezen viseli.
Szereplők:

EMELLETT:

A gyertyák csonkig égnek
Tibor vagyok, de hódítani akarok

Egy szoknya, egy

~~drág

Színházlátogatás Budapesten
Április 1-én szombaton, kirándulást
szervezunk Bu dapestre
Program
-6.00-kor indu lás autóbusszal
-Kb .11 .30-tól a Parlament megtekintése
-13 .00-tól látogatás a Nép rajzi
Múzeumba
-1 5. 00-t ől
e l őadás
a Madách
Színházban
Andrew
Lloyd
Webber:
AZ
OPERAHÁZ FANTOMJA című musical
Részvétel i dír 26 és 35 euró - a
helyáraktól függően
A részvételi diJ tartalmaua az utazást.
a szinház1egy koltsége1t valam int a
szervezési koltségeket.
Jelentkezn i Li nka Gabriellánál ,
telefon: 731-297

Bőripari

felszerelések,
alkatrészek és
szerszámok gyártása

'8ti-d 't'J- ~ ft -;;. m ű fi, e-/y

IJJVllBAD
Tolószékre lenne szükségünk.
Aki segíteni tud, kérjük,
hívja a 731-162-es telefonszámot.

Ifj. Cékus Árpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
Tel. : 024/731-052 ,
Mobil : 063 8 139 141
24321 Kishegyes ,
Kenderg yár u. 15

Maráz József
Kishegyes, Dózsa György u. 48.
tel.: 024 / 730 - 314

e-mail: maraz@topolanet.co.yu

,

,

Oszt
aszongyák ,
kiszirénázott a tetthelyszinre a mentő ,
csak akkó ott észrevették, hogy elfelejtettek
hordágyat
vinni. Mer hát a mentőkocsiva felénk nem
betegeket szoktak
szállítan i kórházba meg vissza, hanem mindenféle mást, aszongyák, egy komplett focicsapat is befér egy mentőkocsiba. Csak akkó
ki koli tenni a hordágyat De én eztet nem
értem , nem is hiszem , mert most nincs is
focimeccs. Úgyhogy akkó a mentőskocsi
visszasz1rénázott hordágyé. Meg aztat is
monták itt, hogy a zegyik tűzoltókocsinak
befagyott a vízcsapja , úgyhogy nem is gyütt ki
belüle a viz. Na láttya, ezér nem bízok én a
tehhnikába . A szirénák mindenesetre jó
szirénáznak, ahogy oda-vissza mentek, de én
nem hallottam semmit, miközben a fél falu
fölébrett. Pedig tán a mi uccánkba robbant le
az egyik tartályoskocsi is , még jó , hogy viszszafele gyüvet.
De nálunk nem csak tűz vót, hanem hogy jó
hideg is vót, a kutyák kettétörtek, amikor
befordultak a kanyarba, de aza zig asság,
hogy ahhoz képest, mít mondtak a metrológusok , nem is jött ide be a nagy orosz tél.
Ide, ebbe az istenverte országba mán az se
mer begyünni, nemhogy a külfoldi befektető
tőke. Innen mán csak emenni lehet , nemhogy
1degyünní , legyen szó bárm i rű. Lám , magik is
jól elmentek.
Azé vannak jó híreim is . kedves néném ,
például mán törvényileg mink is kírakhattyuk a
magyar koronás zászlót oda, ahova csak kedvünk szottyan. Bár én kicsit furcsán nézek a
politikára, meg minden ilyesmire , mer
mongya például a gyerek, hogy mán megint
míjjen nagy dérrel-dúrral ünnepelték meg a
ziskolába is a Szent Száva napját . Képzelje ,
az iskolának ijjenkó már kumja is van. Tu ggya,
ilyen szerb körösztapja vagy násznaggya vagy
hogy kő eztet mondani. Oszt azé én mégis
csodákosztam , hogy egy magyar iskolának
mér van szerb kumja. Vagyis jó van, legyen
nekije, de legyen neki körösztapja is akkó,
meg ángya , sógora, épp , mint nekem maguk.
De hát úgy lácc1k, mink, vajdasági magyarok
mán csak ijjenek vagyunk, hogy minden
szokást főveszünk, ha ünnepőni kő , oszt

l<edves nenem,
Mármost nagyon sajnálhattyák maguk a
sógorra , hogy ekőtöztek Auztrálba, mer úgy
tűnik. hogy a mi családunk hatalomra jutott a
faluba . Ezt hallhatta vóna maga is, ha emeg y
a piacra, vagy akárhova, hogy esztet monták .
Mer a mi falunk folyton l.é.laszt. Vagy ha nem a
falu l.é.laszt, akkó azok l.é.lasztanak, akiket a
falu megl.é.lasztott. Úgyhogy megest új titkár
van a Gyöngy1néni meg a Pecejózs1bács1
helyett, meg új elnók úr is van, oszt mivel
ebbe a faluba mindenki rokony vagy ismerős ,
én arra gondótam, hogy akkó most én meg a
család jutott hatalomra. Ezentú l az lesz, amit
én mondolok Meg a család meg a rokonyok .
Tuggya, van az a magyar regényíró, a Móric ,
esetleg a Míkszát , na , annak van egy ilyen
c imű regénye, hogy Rokonyok. Mosmá filmen is megvan. De aztat még én is olvastam,
de tán még a Sógor is Austrálijábú .
A Politika nagy dolog, úgyhogy én mán
képezem is magam . ljjen szavakat tanulok,
hogy kampány, temati zálni, kommu nikálni és
értékek meg érdekek Főleg e za zutolsó teccik nekem , hogy érdekek Mer mí a család
érdeke? Az agyagi gyarapodás. Úgyhogy én
ebbe az irányba tematizálom a gondolkodásom kommunikációját . Szerintem a legjobb
azaz lesz, ha a családé lesz a fél falu , az
í sme rősóké meg a másik fele.
Mer szerintem a fölsőbb szintű vezetősíg
eddig is így gondókodott, pé ldául aztat
mongyák , megemeték magiknak a fizetést
harmin c százalékká. Ez persze pletyka, amit
a szaknyelv úgy híl, hogy rosszindulatú politikai kommunikációs leleplező stratégia. Meg
aztatat is mongyák, hogy aki eddig aszonta
magárú, hogy neki van egyetemje, annak
vótakép p nincs is diplomája, meg akí
mérnóknek mongya magát, az meg inas
vótaképp. Ezt meg úgy hijják, hogy
dehonesztálás.
Nészt ük ám a tévé be , hogy magiknál
Ausztrálba mijje n nagy hőség van, meg
erdőtüzek . Hát , nálunk is vót egy tűz , sajnos.

ünnepőJuk a zösszes szerb szentet is, meg a
magyart is, oszt igy akkó dógozni nem is jut
időnk.

De szerintem ha ez így mén tol.é.bb , akkó
törvénybe lesz az is, hogy Szent Gyurka
napján majd nem ünnepőh etem a nevem
napját, hanem majd csak a Szvéti Gyorgyét
két hétte később. Vagy hogy kiaggyák ukázba, hogy legyen szlal.é.nk, a háznak is legyen
szlal.é.ja, védőszentye meg istencsudája. Bár
tuggya fene , nem ojjan nagy baj ez, mer úgy
vagyok vele, hogy ahun ünnep van, ott pájinka is van, jut is eszembe a sógor a pájinkárú,
hogy udvözlom őtet is .
Meg még most az vót a faluba , hogy gyótt az
adós inspekció , oszt büntettek , akit értek .
Még jó, hogy hideg van, mer megbüntették
vóna az utcai járókelőket is , hogy papucsba
vannak , nem n yakkendőbe. Vát, améllk kocsmárost ötvenezer konvertibilis dinárra büntették, mer rossz vót a füzetnek a színe - montam 1s a zasszonnak, mit sopánkodik, hogy
így a kocsma , úgy a kocsma· ebbül is lácc ik ,
nem szórakozni járnak oda az emberek ,
hanem hogy a kocsmarosnak előleget aggyonak , hogy ki tug gya fizetni a buntetést. Meg
bezáratták az albán péket is, de a zalbánok
nem szivbajosak, mingyá lesz saját republlkájuk 1s, úgyhogy kinyitottak a szomszédba.
De ezt csak a zasszon monta, hogy ez így
van , oszt, kedves néném , maga csak tuggya ,
mijjenek a zasszonok, mer maga is asszon.
Úgyhogy most fejezem is levelem, mert hallom , nyikorog az ajtó , gyün haza a zasszon, ő
meg nem nagyon szereti , ha magáva levelezek .
Tsók a zegész családnak,
Szcretö unokaöccse

Micimacktj Gyurka
Postás kripta: Kedves néném , aztat hallottam, hogy egyesek szerint nekem nem vóna
szabad leveleket írnom magának Úgyhogy
eszembe jutott, lehetne csináni egy ilyen elő
fizetési akciót, hogy akik nem akarják többé.
hogy az én leveleim itt mernelenjenek , azok
fizessenek be a Szó-Beszéd kasszájába ezer
dinárt . És ha meglesz az ötven ilyen elő
fizetés , akkó többet nem lesz levél .
Igaz, néha magam is azon vagyok , nem írok
én magának, mer mi a francot irjak. amikó itt
nem történik semmi. De néha azé mégis.
Kezej1t csókolom.

STR. RETINA-MOCCA
Vegyes magánkereskedés és
Lá tszerészeti szaküzlet
az Önök szolgálatára.

RETINA-MOCCA
"Bandi-balga"

Kossuth L. 31.

VI LLANYSZERELÖ

BOLMÁN UTCA 7.

731-500

Mindent:
- az is kolá hoz
- a_,, Ön irodájához
- az On háztartásához
- telefon ok (Panasonic. G.E.)
- Comma motorolajak

Tel.: 024-730 017

Optika RETINA
M.Tita bb.

- számítógépes szemvizsgalat
- szemorvosi vizsgálat
- szemüvege!{
- kereteK:
- védőszemüvegek
- ki egé szítő kellékek
Moh.: 063-66-32-061

Megoldódik végre a
téglagyár helyzete?
Meglehet, hogy mire e sorok napvilágot
látnak, megoldódik a téglagyár lassan
egy évtizede húzódó áldatlan helyzete.
Február 10-én a csődeljárást irányító belgrádi Csődeljárási
Központban
(a
központ az Állami Vagyonkezelő Ügynökség keretébe tartozik) a nyilvánosság
előtt kibontják a gyár megvásárlására tett
ajánlatokat.
A csődeljárást 2003. decemberében indította
el a szabadkai Kereskedelmi Bíróság.
- A termelés már hónapok óta állt, az
emberek egyszerűen abbahagyták a
munkát, mert hónapokon keresztül nem
kaptak fizetést. Két és fél éve nincs termelés, ez az állapot mindenki számára a
legrosszabb lehetőség. Ezért szorgalmazza
a Vagyonügynökség és a Bíróság a mielőb
bi eladást. Eddig három sikertelen eladási
kísérlet volt, egyetlen-egyszer sem jelentkezett vásárló - mondja Bogdan Novkovié
mérnök,
a
csődigazgató,
akit
a
Vagyonügynökség helyezett a gyár élére az
eladásig
Az igazgató szerint a sikertelen próbálkozások oka minden bizonnyal az, hogy mindhárom alkalommal igen magas árát kértek a
gyár€rt: előszor 187 millió dinárt, másodszor
131 milliót, harmadszorra 105 milliót.

- Ez szerintem is igen magas ár volt, mind a
három esetben. Persze, ha azt vesszük
figyelembe, hogy mintegy 10 ezer
négyzetmétert tesznek ki a gyárcsarnokok,
vagyis a fedett részek, akkor ez reális árnak
tűnik, de ez esetben azt kell szem előtt tartani, hogy mindez mennyit ér termelési
szempontból. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a
termelés folytatása érdekében tetemes
beruházásokra lesz majd szüksége az új
tulajdonosnak. Végül azt is tudni kell, hogy
a környéken a téglagyárak eddig 50-60 millió dinárért keltek el. A most esedékes ajánlattételeknek azonban van alsó határa is 24.5 millió dinár alatt nem vagyunk kötelesek elfogadni az ajánlatot. Ez esetben meg
kell ismételni az egész eljárást. Remélem,
hogy erre mégsem fog sor kerülni - mondja
a csódigazgató
A korábbi eladási kísérletek sikertelensége
természetesen nem jelenti azt , hogy nincs
érdeklődés a gyár iránt
- Voltak külföldiek és belföldiek egyaránt.
Külföldről egy cseh cég jelentkezett, mely a
környéken már működtet téglagyárat.
Magyarországi ajánlat nem volt, ezért hirdettük meg Csongrád megyében is
az
ajánlattevést.
Személy szerint azt
szeretném, ha olyan
- akár külföldi, akár
belföldi - vállalkozó
venné meg a gyárat,
akinek a termelés

,

Ujdonságok az

Egész~gházban

+

December 11-től életbe lépett az ÚJ egészségügyi törvény. Az új
rendelkezések értelmében az Egészségház részéről megszűnt a
temetkezési költségek és az útiköltség támogatása (ez utóbbi
támogatás megvonása a körzeten belül kezelésre szorulókra és a
minden napos kórházi vizitre szorulókra nem vonatkozik) . A
legtöbb újdonság a fogászati szolgáltatások terén tbrtént: 18 és 65
év felett nem támogatja tovább az állam a fogaszáti kezelést,
Hegyesen az államilag előirányzott összeg 80%-ában határozták
meg a kezelés költségét. A pontos árlistáról kóvetkez ő lapszámaink egyikében tájékoztatjuk Önöket. Nemsokára megindul az
Egészségházban a mellrákszűrés . A gyógyszertár 7 .00 és 19.00
között tart nyitva.

lenne az elsődleges célja. Az eddigi privatizációs gyakorlatból olyan tapasztalat is
leszűrhető, hogy a vállalkozók egy része
azért vesz meg egy gyárat, hogy kicsit
ren dbe tegye, aztán feláron eladja egy
másik vállalkozónak. Amikor azt kérdik
tő le m, hogy miért érdemes megvenni a
gyárat, azt szoktam mondani, hogy elsősor
ban azért, mert errefelé szeretik az
emberek az agyagból készült építőanyagot.
Sokka l szfv esebben használják, mint a
követ, vag y más anyagokat. Vagyis: az
árunak lesz piaca. A másik fontos
körülmén y, hogy a vállalkozó Itt a téglatermeléshez é rtő szakembereket talál, nem
kell neki a be tanítássa l foglalkoznia. A
gyárat éppen ezé rt nem akartuk részenként
eladogatn i, íg y k épe z
technológiai
egységet, s talán angyobb a remény, hogy
az új tulajdonos folytatja a termelést - véli
Novakovié mérnök .
A munkát a meg levő technológ iával is fo lytatni lehet , de felújításra szorul. Ha új gépeket is
vesznek, biztosra v e h et ő , hogy 80-90
embernek lenne a gyárban munkája.
P. I .

Birlaízó szakosztály az iskolában
A birkózó szakosztály októberben kezdte meg a munkáját az
iskol ában . Az edző Sebők
István, aki hat évesen kezdte el
űz ni ezt a sportot. Pion ír országos bajnok , később ifjúság i
országos bajnok lett. Azután hat
évig első osztályú verse nyzö
volt. Az edzések Kishegyesen
és Bácsfeketehegyen zajlanak
heti két alkalommal A mi
iskolánkba 30 fiú jár edzésre ,
de érdekesség , hogy Bácsfeketehegyen lányok 1s ű zik ezt a
sportot. Az edz ő elmondása

szerint verse nyszer ű birkózás is
lesz az iskolák közbtt . ezt havi
egy alkalommal szervezik majd
meg
A kis birkózók már nagyon varják, hogy megmérkőzzenek más
iskolák fiataljaival is. Gelányi
Adriánnak nagyon megtetszett
a birkózás, mert kemény sport .
és így le tudja vezetni a feszultségét Kovács Manuel azért
szeret edzésekre járni , mert
szeretne megerősödni , és mert
egyéni sport.
Berecz Zala11
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