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FATOLVAJOK
KÉZIKÖNYVE
A falopás falunkban immáron hétköznapi jelenségnek számít. Mindaddig , míg a
község nem állít mezőőröket , hanem napidíjemésztő ellenőrzőbizottsági
testületekben gondolkodik , ez a probléma megoldatlan marad. Ezért úgy döntöttem, hogy környezetvédői szellemben összeállítok egy rövid és hasznos útmutatást falunk fatolvaja inak.
A fa - A fákat feloszthatjuk fajtáik szerint, de lopás szempontjából ez másodlagos .
Egyébként a lopók körében az akácfa a legnépszerübb , és jómagam is ezt tudom ajánlani , de ne legyünk válogatósak! Elsődleges fontosságú csoportosítás a tüzelés és a
környezetvédelem szempontjából a következő: élö és holt fák.
Sajnos gyakoribb az élö fák kivágása és csonkítása, de ez a hátrányosabb választás . Az
élő fa nedves és szárítani kell , hogy el is égjen. Nem beszélve arról, hogy így a környezet
is óriási károkat szenved. Sokkal e l őnyösebb az elszáradt fák begyüjtése , vagy a száraz
ágak levágása . Ez utóbbival a fának is jót teszünk, és a kaszálóban igen gyakoriak a karvastagságú, elszáradt ágak Sok kidölt fa is talál ható, de e r rő l bő ve bb en a cé lterület címszóban.
Alapeszköz - ldö szempontjából , és ugye lopásnál ez igen fontos tényező , legalkalmasabb a motorfűrész . Hátránya, hogy kö ltséges és hangos A kézifürész vele szemben
cse ndes , de kicsit több idöt ke ll az akc ióra szentelmink. A balta használata e l őnyte len ,
mert hangos és lassú is.
Szállítóeszköz - E célra leggazdaságosabb a lovaskocsi használata. Ez minden területi
körülménynek meg tud felelni , és kiválóan alkalmas nagyobb mennyiségü fa szállítására.
Azonban figyelembe véve, hogy a fato lvajok nagy hányada szegénysorsú, és nem rendelkezik lovaskocsival, a hagyományos dragacsot tudom ajánlani. Kialakításának
köszönhetően igen alkalmas a fa tetthelyről való elszállítására, és terhelhető s ége kötél
segítségével jelentősen növelhető A talicskától óva intek minden kezdö tolvajt , mert formája alkalmatlaná teszi nagyobb mennyiségü fa megmozgatására
Célterület - Igen kedve lt lo pási helyek a vasútoldal, és a faluhoz közel e s ő fás területek
Sajnos itt korlátozott a száraz fák és ágak szám a, és a tolvajok kénytelenek az él ö fákat
kivágni . Ezért javasolom a kaszáló n végighúzódó fás rész fácán-farm körül i, és azon túli
részeit. Erre igen gyako ri ak az elszáradt és k i dől t fá k , amit még kivág ni sem kel l. A még
fá n lévö , de már elszáradt vastag ágak is erre találhatók meg a legnagyobb mennyiségben. Kü lön felhívnám a figyelm et , hogy a lopás ne korlátozódjon mindössze az úthoz
közel esö részekre . Kicsit beljebb hatolva a sürübe, sokkal nagyobb biztonságban
tevékenykedhetün k, és itt sokkal több száraz fa található.
Rőzse - Gyakori jelenség, hogy a tolva1ok csak a vastag ágakat viszik el, az apróbb
gallyakat a helyszínen hagyják Ez hibás hozzáállás, ugyanis egy kötél segítségével
rengeteg apróbb gallyat tudunk összerögzíteni, és az így kapott köteg már könnyen szállítható. Ha sok rő zsét használunk begyújtáskor, hamarabb elérj ük a kívánt hőfokot , és
kevesebb vastag ágat kell feláldoznunk. Ismételném önmagam: Ne legyünk válogatósakl

•"

Egyébb hasznos tudnivalók - A szállítóeszközön és fürészen kívül mindig legyen nálunk
kötéll Ennek mind a szállításban, mind az apróbb gallyak kötegbe rögzítésében nagy
hasznát vesszük. Öltözködjünk rétegesen 1 A falopás fizikailag is igénybe veszi a
szervezetet, gyorsan kimelegszünk , és így a hazafelé úton könnyen megfázhatunk. Ettől
óv meg bennünket a réteges öltözködés. Mindig legyen nálunk folyadék , lehetőleg ne
alkoholl Lopás közben ébernek kell lennil
És legutolsó tanácsom: Ne lopjunk!
./anez

FARSANG
A P e tőfi Sá ndor Művelőd é si
Egyesület szervezésében február utolsó vasárnapján az idén is
mókás-jelmezes felvonulással , a
telet jelk é pez ő bábú elégetésével és bőg ö t e metéssel fiatalok,
gye rekek serege búcsúztatta a
telet.
Ennek a felvonulásnak immár hagyománya van, ha a szitálo eso
meg
a
nem
gáto lta
volna
felvon ulókat, szinte a fél falut bejarták vo lna. Így viszont, tekintettel az
1d0Járásra, csak egy rov1deb b kort
tettek A menet a színház epuletétól
indult, végighaladt a Pondol kocsma - Dóczi bolt - Kúla1 út - Bandi
bolt útvonalon , s a Rodié áruház
elott1 téren fejezodótt be a fazekak,
fedók csorompöltetése. a bá-

Marc1us elsö hetvégeJén , a nönap tiszteletere. a
Fórum szervezeseben eladással egybekotott
kez1munka-k1all1tast tartottak az altalanos iskola elocsarnokaban Töth Gizella, a k1allitas szervezó1e a
faluban kez1munkaval foglalkozo nök mu nkait
igyekezett egybegyuJten1 es a nagykozonseg ele
tarn1 A kiallitott cs1pkéknek, h1mzeseknek, szotteseknek sok latogatóJa vo lt, ami azt 1elent1 , hogy van
igény az ilyen 1ellegu k1állítasok irant 1s, annal is
inkább, mivel az érdeklödók kozul tob ben 1s
Jelezték, sz1Vesen bemutatkoztak volna Ezert a
szervezek azt latolgat1ak, a JOVÖben meg1smeteilk.
ezert mar most kenk azokat, akik kéz1munkaJukkal
reszt klVii.nnak venni egy hasonló k1ál litason , ohaJukat Jelezzék Toth G1zellanál
Nő i

Az elmúlt 15 év demográfiai kimutatása
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A Kincse április 15-én és 16-án megszervezi a
Népviseletbe öltöztetett babák kiállítását. A kiállítás részese lehet bárki , aki szeretné bemutatni
az általa/általuk népviseletbe öltöztetett babát. A
népviseletek tipusa és fo rmai l.éltozata nincs
meghatározva, bemutatható a világ bármelyik
népvise lete a táji és történeti tagolódás
szabályai szerint.
A kiállítás nem verseny jellegű , a babák mérete
pedig tetszés szerin ti, nem korlátozott . A
népviseletek kompozició formájában is bemutathatók.
A kiállítás sikeres megszervezése érdekében a
sze rvezők máris, de legkésőbb ápri lis 10-ig l.érJák a jelentkezéseket a (024) 730- 146 telefonszámon , Horváth Eleonóránál (Népfront u. 4.)
vagy a kin cse @stcable. com - e-mailen.
Jelentkezni minden nap du. 3 órától.
A népviseletbe öltöztetett babák bemutatójára
2006. április 15-én, délután 16 órakor kerül sor
az iskola ki ál lítótermében. A kiállítás húsvét
vasárnapján és húsvé t hétfőn egész nap
megtekinthető lesz.
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NÉPVISELETBE ÖLTÖZTETETT
BABÁI< HÚSVÉTI KIÁLLÍTÁSA

mészkodok liszttel valo megtrefalása
A felvonulást kovetoen az
lfj uság1
Otthonban
Tu mbász
Kornélia ovó nö veze tésével a
gyerekek nagy oromére Jatszohazat
tartottak , es k11.élasztották a
legszebb jelmeze ket
A telet
jelképe z ő bábút a régi Stoteks mellett , a Knvaja partján égették el es
dobták vízbe. jelképesen búcsúzva
a télt ől (Arrol , hogy ma, amikor
ezeket a sorokat irjuk, még m1nd1g
itt ólálkodik a tél. igazan nem a
fe lvonu lók te hetnek 1)
A farsang i felvonulás bogótemetessel feJezödott be Az 1den eloszor,
táncosaink.
illetve
a
népi
múvelődés1 egyesulet mas szakosztalyan ak tagjai mellett . az iskola
felzá rkóztató
tagozatara
jaro
gyerekek 1s nagy izgalommal
kés zultek es vettek reszt a
felvonulason
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A kimutatast Kocs is M1kl os kantor úr végezte . Az adatok alapjan láthatjuk, hogyan
fogy Kishegyes lakossaga. Igaz, a kil encven es évek elején az adatok egy 1·észe pontatlan.

SZULOFO'LDON MAGYARUL PÁLYÁZAT

ABLAK RÁLÁTÁSSAL
Egy kellemes, marcius1 délelóttön a
föutcat lesem az Ablak mogul. Békés,
hegyesi csendélet. Nénikék baktatnak
békésen, m1kózben gyerekek jatszanak
a Krivaja hídjan Egy bicikliző bacsika
odaköszön a jarókelőknek, akik vidaman
viszonozzak az üdvözlést A Nap fénye
reménykeltőn arasztja el az utcat, és egy
pi llanatra minden helyénvalónak tűnik.
ldósödő hazaspar kutyat sétaltat, és örül
a lelkem, hogy némely emberek mennyire törcidnek az allataikkal. Sótl A
kutyan keresztul a környezettel isi A kisborjúny1 kutyus vi daman körbeszag lassza a Rod1é előtti kertecskét , majd
kerek-perec odavégzi a nagyon nagy
dolgat Egy hétig lehetett székrekedése
szegenynek, de ezen a szép napon,
neki is sikerült megkönyebbülnie, a
Rodié elótti novények nagy-nagy
oromere
Örüljünk mi is!

2005-2006

a

.Március folyaman megjelenf pályazat az
oktatási-nevelést támogatás, valamint a
tankönyvés
tanes~k\)z-támogatás
igénylésére. Minden. magyarul. • tanuló
általános és. középiskolás . tanuló szülője
igényelheti . a tamogatást. Az óvodások
szülei NEM •.. pályázhatnak. Áz igénylések
május 5-ig adhatók át <t<ishegyesen a
Magyar irodában, h. é;.fsn.·.· >~.•.~.•..•••·P
.·/·én. te ken . 9-.14
?óra közt. •>•
•F,<•:• <
~ Csatolandó dokumentumok:
1. A pályazó szülő érvényes személyigazolványának 2 darab fénymásolata
2 . Isko lai igazolás, lehető leg kétn yel vű,
amelyn ek tartalmaznia kell az aktuális tanév
2005/ 2006 jelzést, és hogy magyar nyelven tanul.

„ • •

VIGYÁZZUNK
A KICSIKRE!!!

FÁ.

MAGYAR VÍZUM
A szabadkai CMH informaciós iroda kishegyesi kihelyezett kirendeltségén 1s lehet
magyar vízumot igényeln i. A kére lem
feltételei :
- Egy darab útlevél nagysagú fénykép
- Nyugdíjasoknak az utolsó nyugd íjcsekk
- A munkaviszonyban levóknek egy bizonylat a munkaltatótól (eredeti) és a
munkakönyv fénymasolata.
- A foldműveseknek az adób1zonylat
(Resenje) és az idei befizetett adócsekk
fénymasolata
- A magam.é.llalkozóknak a cégbejegyzés
és az utolsó banki kivonat masolata (lzvod)
- Meghívólevél, amelyben leírjak, hogy
többszori magyarorszag1 beutazasra hívJak
az egyént, két tanúval kell alaíratni , és a
garancialevelet hitelesíteni kell.
A vízumokat kb. 10 napos kezelés utan
kapjak meg' altalaban egyéves vízumot
kapunk, de megtörtént mar, hogy 3 hónaposat kaptunk csak. Nyilatkozatot 1s kell
írniuk az 1génylciknek, de erről bóvebben
az atadaskor
Hétfón és pénteken lehet vízumot igényelni 9-12 óra kozt

3. A gyerek(ek) anyakönyvi
fénymásolata (lehet régebbi is, de olvasható
legyen,
kell a

Ismételten fel kell hívni illetékeseink
figyelmét arra, hogy az óvoda utcáJában,
azaz a 11 Rákóczi Ferenc utcában számtalan kutya koborol, éppen legk1seb bje1nket
riogatva. Úgy tűnik , az évek ota Jelenlévő
probléma érzéketlenul hagyja a kozség 1
v ezetőséget
Pe rsze , megé rtjük ciket,
hisze n ők autóval járnak, sőt, úgy
vásároltak maguknak új gépjárműveket,
mint más egy kiló krumplit. Életkori
adottságaikból kifolyólag viszont az óvodások nem tudnak autóval járni, sőt sofőr
sem jár nekik, ezért találkozhatnak minden áldott nap a kóbor kutyákkal. Akik
szintén nem tehetnek arról, hogy kóborolni kényszerülnek.

SEGÉLY A RÁSZORULÓ
DIÁKOKNAK
A tartományi oktatási titkárság pályázatára március végéig lehet jelentkezni
A tartományi oktatási titkárság egyszeri
pénzsegélyben részesíti az általános- és
középiskolás diákokat és azokat az
egyetemi hallgatókat, akik az állami költségvetés terhére folytatják tanu lmányaikat.
A súlyos anyag i kö rü lmények között élő és
tanuló fiatalok kérvényének elbírálásakor
előnyt élveznek azok, akik eleget tesznek
a megszabott feltételeknek.
Ezek s:EJ\iQt.\ egyebek között számításba
veszik: a tanulmányi .. erEJd[Tlényt, a
t~nórákon kívüli aktivitást, >a családtagok
szá[Tlát, a család egy főre jutó jövedelmét,
a lakásviszonyokat, a hiányszakmákban
való_képzést.
E feltételeket a www.psok.org.yu honlapon az Oktatás rovatban az Aktuális hírek
címszó alatt találják meg a szülők vagy fiatalok.
A fiatalok március 31-éig juttathatják el
kérvényüket, önéletrajzukat és a kért
dokumentumokat .a .. tartományi oktatási
titkárság címére: ••·<•·· . , ... .

Pokraiin~~lsekret'áii)'átza

obrazovanje i ku/turu,
21 OOO Novisad,
Bulevar Mihajla Pupina . 16.

ÉrdE'.~IS\dhia 021 /487-4183-as, illetve a
0..2 1/487-4519-es telefonon lehet.

Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok gyártása

Maráz József
Kishegyes, Dózsa György u. 48.
tel.: 024 / 730. 314
e-mai l: maraz@topolanet.co .yu

REMÉLEM,
NEM CSAK ÉN GONDOLOM ÍGY ...
Már régen készülök ezeknek a gondolatoknak a közreadására , de valahogy az utolsó pillanatban mindig visszakoztam. Őszintén megmondva, eddig is csak az tartott vissza ,
hogy úgy éreztem, a faluban nincs szükségem sem ellenségekre , sem semmiféle konfrontációra , ezért jobban
teszem, ha hallgatok. Viszont akik ismernek, tudják rólam, ha
valamit eltervezek, vagy valami kikM3.nkozik belőlem, előbb
utóbb sort keritek rá, s elmondom. Miről is van szó?
Mindennapi szemetünkről. Tudom, most, amiko r a Kis-Kommunál kirukkolt a szemétkihordás díjszabásával, nem éppen
ildomos és népszerű a "szemét" szót még csak ki sem mondan i. Nem is a szemétkihordási díjszabást akarom kommentálni, sem védeni, sem támadni az ott dolgozók munkáját. A
falu polgárainak szeretném a figyelmét felhívni „. Mert azt
hiszem, nem az egyedüli vagyok, aki ebben a faluban nyitott
szemmel jár, illetve , aki néhanapján más településekre 1s
elj ut, és bizony szégyenkezve tapasztalom , szeretett falum ,
Kishegyes , a szemét faluja lett. Elég megnéznunk a boltjaink
környékét , a szűkebb központot , a főutcánkat, az iskolaparkot, a látottak magukért beszéln ek. Annak ell enére , hogy
már vannak kihelyezve szemetes kannák - igaz, valójában az
utcán heverő szemétmennyiséghez viszonyítva számuk
elenyésző-, a csokis papírokat , az ures cigarettás dobozokat
és hadd ne soroljam tovább - mégse azokba dobjuk, hanem
ott, és ahol éppen elfogyasztottuk, kiürítettük. És persze
gyerekeink mindezt látják ... szép példával szo lgálunk nekik'
Persze eszünkbe sem jut , hogy az üres zacskót az első
szemetesig a kezünkben tartsuk , vagy ne adj isten, egészen
hazáig cipeljük (tán csak nem én fizetem majd a kivitelét?)
Pedig igazán nem lenne nagy ügy, ha nincs a közelben
szemetes kanna, saját szemetünket zsebre vágjuk, táskába
tegyük és máris kevesebb szemetünket forg atná a szél „.
Amióta beköszöntött a rossz idő , gyalogszerrel megyek dolgozni. Ha száraz az idő, csupa por, esős , latyakos időben
pedig csupa sár a lábbel im , mire a munkahelyemig érek.
Pedig nem egy nagy táv, és hát a kapun kilépve, egésze n a
községháza bejáratáig betonúton közlekedem . Igen , biztosan
vannak olyanok, akik most mondják , a pénztelenség, a
Könyörgöm , ahhoz, hogy az utcát néha
szegénység. „
felseperjük, összekapkodjuk az előttünk mások által eldobott
szemetet, ha kitavaszodik, levágjuk a füvet , pénzünkbe nem
kerül, esetleg csak egy kis munkánkba. Ha megkérdezzük az
idősebbeket, bizony ők még emlékeznek arra az időre,
amikor a háziasszonyt a háza elejének tisztántartása alapján
íté lték meg. Szeretem a telet , főként, amikor hó lepi be a
falut, mert a hó eltakarja a rengeteg szemetünket.
De
hamarosan kitavaszodik. A Kátai-tanya újra benépesül távoli
városokból érkező gyerekekkel , egy-egy befektető is erre
téved , újra itt a nyár, ismét lesz Dombos Fest , és itt lesz a
búcsú is. Vidékiek, külföldiek jönnek jönnének - jöhetnének a
faluba, megsegíteni bennünket olyasmivel, ami egy kicsit felrázná ezt a szegény sorba jutott kishegyesi népet , talán jbnne
olyan valaki is , aki szépet álmodna ennek a falunak, és ha
eljön, mit talál? Mindenfelé szemetet . Könyörgöm , ne fessünk magunkról ilyen képet. Mert az átutazó nagyon csúnya
képet kap rólunk , ha látja rendezetlen utcáinkat, házainkat, az
utcán heverő sok-sok szemetet.
Zsidai Erz!ibet

FALUNAP: MITJ<ÍVÁNNAK A HEGYESIEK?
Bábity Daniella (17)
Az összes utat le kellene betonozni ,
az utcákban a világítást re ndesen
megcsinálni, hogy ne csak a főutca
ússzon fényárban.
Nyissák meg az Ifjúsági Otthont rendesen , nyáron pedig a fürd őt. A fiatalok számára több . szórakozási és
sportolási lehetőséget kellene biztosi-

Kádas Mária (28)
A felnőtteknek ne kelljen elutazníuk
külföldre azért, hogy tisztességes
fizetéshez jussanak, hogy gyermeküket rendes iskolába tudják járatni.

Balaton József(55)
BETONOZZÁK LE A SÁRTÓL ÚSZÓ
UTCÁKAT!!! Ilyen vezetősége van a
községnek, hogy elpártol, Bácsfeketehegynek és Lovéenacnak minden
utcája le van aszfaltozva, Kishegyes
pedig kimaradt ebből is! A politikusoknak hozzá kellene járulniuk a mező
gazdaság fejlesztéséh ez. Az iskolát
sem ártana támogatni, a sportolókat
segíteni , hogy kil.é.ló eredményeikkel
eljuthassanak külföldre is.
Juhász Mária (39)
Azt kívánom a falunak, hogy vil<Í.gozzon
fel végre a gazdasága, ho gy az
emberek munkahelyhez jussanak, és
olyan fizetést kapjanak, amelyből el
tudják tartani a családjukat, és ha a
gyerek szeretne tol.é.bbtanulni, az anyagi háttér biztosítva legyen. Kíl.é.nom
még, hogy az emberek között kerüljön
előtérbe a kölcsönös tisztelet, megbecsülés,
bizalom,
odafigyelés,
szeretet.
Készítették:
Brezovszki Anasztázia, Szab6 Krisztina
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olvasói levél
Mivel a közelmúltban végre megalakult a
kommunális közvállalat, illetve beindult a
szervezett szemétkihordás, az utóbbival
kapcsolatos kérdésem: mi a módja az igen
káros - a környezetre mérgező "elektronikus" szemét tárolásának? Konkrétan
tönkrement a monitorom és van néhán;
kidobnivaló .hardwerem is. MIT TEGYEK
VELÜK? Beteszem .egy szemetes zsákba a
többi szeméttel együtt, és (mivel kötöttem
szerződést a Kis-/(om. közvállalattal), annak
munkásai feldobják a traktorra és a szeméttelepen egyszerűen kiborítják?! Feltehetően
egyre több lesz az elavult-elromlott - tehát
kidobnivaió komputer, illetve annak ta rtozéka (monitor, hardwerek, stb), de televízió,
mobiltelefon és egyéb szerkentyű is, s talán
el kellene gondolkodni a szomszédos
országokban és európai tagállamokban már
alkalmazott megoldásokhoz hasonlókon ...
Ha már a Krivaj szennyezett, ne mérgezzük
a talajt is - még akkor se, ha a szeméttelep
is az olasz tulajdona.
mg

Válasz: Helyi Közösség
A Helyi Közösség udvarán hamarosan fel
lesznek állítva a szelektív hulladékgyűjtésre
alkalmas konténerek, így a veszélyes hulladékot el tudjuk választani a többi szeméttől
és biztonságosan tudjuk majd tárolni. Emellett
azt tanácsolom mindenkinek, aki hasonló
problémával küszködik, hogy jöjjön be a Helyi
Közösség irodájába és jelentse be a speciális
hulladék elszállításának igényét.

LOMTALANITÁS · lesz-e és mikor?
A hétvégén eltemettük a telet, lassan itt a
tavasz és a tavaszi nagytakarítás ideje ..
LESZ-E és MIKOR (INGYENES!?) lomtalanítás a faluban - tervezi-e a Kis-Kommunát
e~ne~
megszervezését, a
környező
kozsegekhez hasonlóan?
tisztelettel
mg

A Kis-Kommunál . nevében Dudás Béla
válaszolt:
·
A tavaszi nagytakarításból a Kis-Kommunál is
kiveszi a részét. Azoknak, akik meg szeretnék
oldani a szemételhordást, azt javasoljuk, hogy
minél e lőbb keressenek meg bennünket .a
He lyi Közösség irodájában és kössenek
szerződést.

SZABADULJON
MEG INGYEN A
SZEMETÉTŐL!
A kishegyesi Helyi Közósség, a K1s-Kommunál és a Net-globe vállalat képvise lői
megbeszélést folytattak a belgrádi Újrahasznos itási Ügynökséggel , aminek
eredményeként le he tőség teremtod1k az
Újrahasznosítható szemét ingyenes
átadására. A kozeljovóben felállitásra
kerulő
konténerek
e ls ősorban
a
múanyaguvege k és a pap írhu lladek
ingyenes elhelyezését teszi k lehetóve a
polgarok számára. Emellett a belgrád i fél
képzeseket szervez az Önkormányzat, a
polgárok es az iskola számára. melyeken
a szemet Újrahasznosításara vaió nevelés
lesz a tema

EU-S PÉNZEK A
VÍZHÁLÓZAT
FEJLESZTÉSÉ RE
2006 március 15-én a kishegyesi Onkormányzat és a Helyi Kozosség
vendége volt Zoran Prcié , az északbacska1 korzet vezetője, és Bogyó
Krisztián, az /ngrad vállalat képviseloje
A látogatás oka az Európai ÚJ1áépítés1
Bank számára készulo pályázat volt, mely
lehetóséget teremt a vízhálózat további
rehab1l1tác1ójára Az eszak-bacskai korzet
képviseloi által meg irt projektum lehetővé
tenné egy Újabb kút fe lé pítését, és a körgyűrű teljes felújítását. A 200 OOO euró
értékű pályázat eredménye várhatóan ez
ev augusztusaban lesz ismeretes.

' A Ginkó Környezetvédelmi
Egyesület
várja a természetbarátok
jelentkezését!

FALUNAP
"Másnak csak táj és sík világ,
nekem akác és hársvirág.
Másnak most kapott otthona
nekem édesszép mostoha ...
Olykor jégszfvű jégverem,
ahol tőkén is jég terem;
máskor ribiszke gyöngyei,
pipiske szőke könnyei,
Tisza-könyökben altató,
lányvállra hulló barkahó .. .
Mezítelen talp alatt mácsonya,
mákvirágmezők mákonya;
tavasszal krajcárka, fecske fű,
gond, jégverés, pa1zstetű;
nyáron szeder és kék kökény
marokverő lányok gyöngy ölén ...
Eperfák, porcfű, láng, utak,
titkot lehelő mély kutak,
tarlón át vízhordó kisgyerek,
akit még nevéről ism erek„ ."
Fehér Ferenc: S yefr és l'ará:s (rés:let)

Szeretettel meghívjuk Kishegyes
újratelepítésének 237. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi műsorra,
melyet 2006. március 24-én 19.00
órakor tartunk a

Művelődési

Házban.

Az ünnepi műsorban bemutatkoznak:
- aPetőfi Sándor ME szakosztályai ,
- a · kishegyesi Ady Endre Általános
Iskola tanulói
- a Pán Péter Iskoláskor Előtti
Intézmény óvodásai.
A falunap alkalmából 18.30-kor kiállítás
nyílik a Krivaja folyóról a színház elő
csarnokában.
A ki<hegyegi Helyi Közö.« ég

Jelentkezés
telefonon:
063 851 9448
levélben:
miu-@directbox.com

FOCI
.Elkezdődött a tavaszi idény. Az Egység
március 12-én 1 :O-ra verte a szabadkai
Solid csapatát. Falunk csapata továbbra is
a Szabadkai Körzeti Ligában verseng, a
16 csapat közül a nyolcadik helyen áll.
A következő meccs március 26-án lesz az
Egység a visnjevaci Udarnikot fog~dja
Kishegyesen.
Aki teheti, jöjjön ki a focipályára és
az Egységnek!

Koszonízás és megemlékezés az 1848/49-es
szabadságharc emlékművénél március 15-én

-

- - - -

------------------------- - - - --

OVIS HÍREK
Február 14. - A szerelmesek napja Valent1nnap Az iskolában évek óta a gyerekek e napon
szerelmes üdvozletet kuldenek egymásnak
lden rengeteg levél érkezett, és azt az iskola
postásai kézbesítették

Környezetvédelem: A Ginkó Környezetvé delem Egyesu let február 18-án szemétszedési akciót szervezett. A 7-8. osztalyos tanulók vettek részt rajta.
Farsang: Februar 23-án iskolank tanulói
jelmezbe bujva vonultak fel a föutcán és a 11
Rakóczi Ferenc utcán A p1acteren tankkal
várták öket a Szulói Tanács tagjai.
Iskolarádió és diszkó: Február eleje óta az
iskolában minden kedden és pénteken zene
szól . A gyerekek által választott szamokat
játsszák le a szü netekben. Február 24-en 1820 óráig su l1diszkót 1s rendeztek a fe lsösok
számára a k1ál lítoteremben.
Március 8.: A nök napja Az ünnepi musort a
színházban tartották, melyen iskolánk tanu lói
léptek fel

Versenyek:

- Lazarevacon minden evben megrendezik az
lfJú H egedűs Tehetségek vers en yét A
to polyai ze neiskolából isko lánk tanulóJa ,
Dudás Virág Ervin (3 a) vett részt ezen a
versenyen , és az elsö osztá lyosok
kategóriájában 1. díJjal tért haza
- Sabacon megrendezték az ifjú zongonsták
10. nemzetközi fesztiválját , ahol iskolánk
tanulója, Csőke Andrea a második korcsoportban 1 helyezést ért el . míg Pap Orsolya
az első ko rcsoportban szintén 1. helyezést
ért el. Gratulálunk nekik!
- Kral1evó n a karatisták versenyén Szabó
Kri sztina (7 b) II. helyezést ért el a 13
évesek korcsoport1aban
- Februar 25-én Feket1csen tartották meg a
A
kozsé g1 ve rs enyt id egen nyelvbol
kovetkezo eredmeny szuletett
Német nyelvből:
Halasi Laura 8 b - 1 hely
Szab ó Henrietta 8 .b - II. hely
Angol nyel vből:
Tóth And rás 8.b - 11 hely
- Március 4-én tartották meg Feketicsen a
kozség1 versenyt magyar nyelvből.
5 osztaly Gavlik Zénó 5 a - 1. hely
Németh György 5. b - II. hely
Hajdú Emília 5 b - 111 hely
6 osztály· Csők e Andrea 6 .a - 1 hely
Sipos Ákos 6 .b - II. hely
Mi lj kovié Vikto r 6 a - 11 hely
Povázsánszki Csilla 6 b - II. hely
7. osztály. Kerekes Zsuzsanna 7 a - 11. hely
Brezovszki Anasztázia 7.b - 11 . hely
Szabó Szén ia 7.b - 111 hely
8. osztály Holló Emese 8 .b - II. hely
Tóth András 8 b - II. hely
Szabó Hen rietta 8 b - 11 hely
Fa bó Evelin 8 a - 11 hely

A HETEDIKES LÁNYOK SIKERE
A nónapi músorra lazasan keszü ltun k.
Kevesebb , mint egy honap kellett, mire
osszBraktuk a koreográf1ánkat, amibe n
Milo Em ília, a tánciskola tanárnóje
segített neku nk M1nde nk1t s1kerult
meglepnunk Látszott néhány lányon ,
hogy nagyon izg ult. Amikor színpadra
léptunk , akkor mar csak arra gondoltunk, hogy Jó! érezzuk magunkat tanc
közben. A músorszámunk a legutolsóként szerepelt. Boldogan jottün k le a
színpadról , es tudtuk, hogy sikerü lt a fellépésunk Emllia lejott az oltozönkbe , és
kozolte velunk a hírt , hogy a falu napjan
ezzel a tánccal ismé t fell épunk
Köszon1uk Juhász La1osnak , hogy a
zene osszeal lításában segítségunkre
volt . valamint osztályfonökeínknek,
Em1nek, és mindenkinek, aki seg ített
nekünk

- Március 11-en iskolánkban tartották meg a
kozség1versenyt matematikából.
Eredmények:
Sta nkovié Ádám 4.a - 1 hely
Mitrovié Jelena 4 c - Ill. hely
Csőke Andrea 6.a - 1. hely
Herbut Krisztina 7 b - II. hely
Kerekes Zsuzsanna 7.a - Ill. hely
Ujvári Lilla 8.a - II. hely

Kormo.-.. Beáta
7.b
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Dávid

Március elején apukás játszóházakat
tartottunk az oviban. Legkisebbjeink
édesapjukkal ajándékot készítettek a
nemzetközi nőnap alkalmából .
Március 8-án nőnapi játszóház
keretében óvo dásaink a közösen
elkészített ajándékokkal köszöntötték
fe l édesanyjukat.

*
A falunap i

műsoron

fellép az óvoda

Tangó táncklubja, a ritmikus táncok
mell ett kacsatánccal és cowboytánccal is! A

Müvelődesi

Egyesület

Marcipán gyermekbarátok kl ubja

is

fellép népi játékokkal.

*

Márc iu sban és áprili sban alkotóházak keretein belül kés z ü lődunk
húsvétre.

SZERETEM
KISH EGYEST...
óvodás óda egy faluért
Kincső

rajzához

Szeretlek.
me rt utcá1d csu1x1 virágosak „.
Szeretl ek. mert itt jókedvűek az
em berek , még ha vomorúak 1s„.
Szeretlek.
mert mcgvéde,z benni.rnkct az
árvíztől. .

S1eretle k, mert a Kriva1 ában
mindig C1v kál négy kac -;a„.
Szeretlek. mert dornboc-,káidon
nagyokat ,zánk.í1hatok,
ha e'ik a hó„
S1c1-ctl ek.
mert :,zép a templomod é-. fe lér az
ég ig .. .
S1,erctl ek .
mert sok búzát ads1 nekü nk„.
Szeretl ek,
mert itt röpköd a legtobb pill angó
S1.cretlck.
mert va n egy gölyá> t e tejű házad„.
Szeretlek. mert utcáidon
a némk még m111d1 g k1uln ek a padra„
Szeretlek.
mert JÓ a játvtÍt crcdcn.
még ha le 1s szakították a hint át
Sze retle k. mert a te parkodban nyílik
a legtöbb 'ó1.;,zor-;zép„ .
Sze retlek.
még akkor is. ha mások nem
szeretnek...
S1crctl ck .
mert anya azt mondta: mi mindig lt t
maradunk 1

,

KEMENCE KAPOLNA
Csete György építész az organikus építész
iskola megteremtője , az ópusztaszeri Erdők
temploma tervezője . Ö az, aki nem mellesleg
mi nden l étező díjat megkapott már
Magyarországon. Három éwel ezelőtt a
Campus-építésztalálkozó vendége volt , és
akkor ajánlotta fel, hogy a köze lgő nagy évfordulók kapc sán, a nándorfehérvári csata 550.
és a 1956-os forrada lom 5 0. évfodu lóJ a
kapcsán egy kis épület-tervet fog a k1shegyesieknek fe lajánlani megépítésre.
Egy ilyen felaján lásra mit lehet mondani?
Természetesen azt , hogy köszönjük, örömmel állunk az építkezés elé!
A m egépítendő Kemence Kápolna a Hegyalja
utca újabb színfoltja lesz - ezzel a Dombos
Festé is -, emel lett pedig minden kis
közösség
ren delkezésére
áll
majd,
kenyérsütés, találkozók helyszínéül , és kis
galériaként is mükódík majd!
Ezzel az épülettel kíshegyesiek-dombosiak
újra bebizonyíthatják, hogy lehet célokat, terveket megvalósítva, a múlt értékei , emlékei
előtt tisztelegve egy új közösségi színteret
létrehoznil

Azért is fontos ez, mert új kózépület , legyen
az ilyen kicsi és jelképes is, mint a Kemence
Kápolna ,
évtizedek
óta
nem
épült
Kishegyesen 1

Csele György

m űleírcísából:

A kishegyesi 1456-1956 emléktorony,
szent hely, Kemence Kápolna.
Az építés módja:
mint

A Kemence Kápolna megépítését a Dombos
Polgárok Egyesülete koordinálja, minden
községbeli vállalkozó, polgár és az Önkormányzat, valamint a magyarországi és a vajdasági pályázati és egyéb támogatási forrásokra számítva!
A Szó-Beszéd az épület megépuléséről
havonta tájékoztatja majd a kishegyesieketl
Horváth László

':i.'C
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Kőműves

és ács munkálatok

\JI;' ,,$' .. \

akóházak, gazdasági és más
letek korszerű épitésit,
régi épületek adaptálását

„

MAGDISZTAR
Egy egész autóbusznyi szurkolótábora
volt Magdinak március 11-én Pesten , a
harmadik Megasztár-dön t őn. A Jó Pajtás
újságírónője
is jelen volt a nagy
eseményen, a tv2 engedélyezte az interjú k észítést. Hogy a riport mégsem a Jó
Pajtásban jelenik meg , hanem a SzóBeszédben , annak külön története van. És
akkor következzen a beszámoló :
Nem tévedés: MagdiSztár Ez volt olvasható a
hegyesi Magdi-szurkolók egyik legötletesebb
transzparensén a Megasztár harmadik döntőjén. De ne siessünk e l ő re. Kezdjük ott,
hogy a Kishegyes rő l induló autóbusz tele volt
"Magdi-dizájnos" lepedőkke l (tényleg l epedő
volt) "Magdi Kishegyes KINCSE" fe lirattal ,
papírcsillagokkal stb. A szurkolók mi nden
mögöttünk, illetve mellettunk haladó autóst
igyekeztek meggyőzni, szavazzanak Magdira .
Óránként vég 1gpróbáltuk a drukkerszbvegeket , szóval jó hangu latban és komoly
alapozással érkeztünk meg a TV2 stúdiójába .
Azok hangulatának h ő fokát, akik nem készültek ilyen módszeresen , Kálmán (aki a
Megasztár porond mestere és élő tapsgépe)
emelte a m e gfelelő magasságra eredeti
előadásával (Ö is énekelt. Jo neki , őt soha
nem szavazzák k1.). A szünetekbe n is ó
szórakoztatott bennünket.
Végre elkezdődött a Megasztár. Jöttek az
énekesek sorban„. Most mondjam azt, hogy
mind a tíz fe ll épő kiérdemelné a megasztár
jelzőt? Azt hiszem, én kihagynám a jelöltek
méltatását, hiszen, ha nézitek a műsort , ti is
egyetértetek velem, hogy mindegyiki.Jk fantasztikus előadó Tillát idézve: "bármi történik ,
már nem tudnak a nézők jól donten1."
A vegen , bevallom , nagyo n izgultam
Magdiért. Igazából nem hittem, hogy nem kap
elég szavazatot, mert az előadása tényleg jó
volt, és a közonségnek is tetszett, de azért
csak ott volt a "mi lesz, ha .. "
A búcsúdal után, mikor már vége volt a
közvetítésnek és az énekesek csak
tébláboltak a színpadon, sikerült Magdival fé lrevonulnunk a stúdió egy csendesebb zugába. A fellépéssel járó feszültség elmúlt, Magd i
se gyűrögette már a papírzsepijét, hanem
mosolygott , és készségesen válaszolt a Jó
PaJtás kérdéseire, pedig odakint szü lei és
barátai vártak rá .
JP: Gratulálok, nagyon jól t eljesítettél a
színpadon . Me nnyiben más ez a szitu áció
mint otthon , a szobában énekelg etni?
MAGDI: Ez itt egy egészen más világ, és más
le h etőségek. Talán nem is érzékeljük igazán,
de itt mindennel ellátnak bennünket (.. .ááá,
hát ezt nem 1s tudom elmondani) , amire csak
szi.Jksége lehet egy énekesnek . És ez nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon nagy
fe l e l őség is .
JP: Megjegyeztem Novák Péter kritikáját.
Azt mondta, am it t e csinálsz, az parasztbarokk. Erről te mit gondo lsz?
MAGDI: Arról, ahogy ő mondta? Én értem,

hogy a Peti mire utalt. Arra gondolt , hogy én
soha nem tanultam énekelni, élete mben nem
jártam énektanárnál, fo galmam sincs a harmóniákról , semm iről; hogy csak azzal az én
"paraszti belsőmmel ", a képzetlenségemme l
kiál lok , és eladok valamit , amit mások évekig
tan ulnak. Ö erre értette ezt a szót, ki is
hangsúlyozta , hogy ne értsék félre. Értem,
hogy mit akart ezzel mondani, s igen, ez így
van, én tényleg nem jártam énektanárn ál. Ezt,
egyébként, szégyellem , és amint l e h etőségen
lesz, pótolni fogom a mu lasztást.
JP:
Nincs
egy
k icsit
Csodaországban" érzésed?
MAGDI: Nem . Nincs. Azért, mert annyira jó a
színpadon, hogy hidd el, olyan jól érzem itt
magam , mi nt am ikor télen hazaérsz és
bebújsz a meleg ágyba. Jó itt lenni . És, igen ,
végül is ez egy mese, egy nagyon csodálatos
mese, de az az igazán szép benne, hogy ez
valóság. Nem ís hagyom , hogy elfáradjak.
Tudod, annyira sok be nnem az ambíció , és
annyira akarom , hogy nem fáradhatok el. Ha
zenélés ről, é n ek l ésről van szó, mindig kész
vagyok
JP: Saját dalok? CD?
MAGD I: Egyre csak gyulekeznek Van ,
amikor a rossz hangulat adJa az ihl etet , de az
se ritka , amikor Jó passzban ulök le alkotni.
CD-m nincs, nem tudom, lesz-e . Szép lenne,
örülnék neki.
JP: Mit üzensz a Jó Pajtás olvasó inak?
MAGDI: Csak azt szeretném mondani , hogy
(ezt jól véssétek bel): a határ tényleg a csillaFekete Szuzan na

Magdi üzenetét a Jó Pajtás olvasói sajnos
nem olvashatják. A fősze r kesztő így dbntött, a
Megasztár rontja a gyerekek lelkivi lágát. „
Bntney és a tobb1ek meg persze nem.. Mi
meg úgy dbntötti.Jnk, hogy leközoljük Szuzi
írását . Kü lö nben a pest i út feleJthetet len
maradt mindenki számára, Magdi is
meglepődbtt ennyi ismerős arc láttán A tv2sók is felfigyeltek a hangos kis társaságra, az
Aktív kamerája rbgtón a rajongótábor nyomába eredt , és szalag ra vette a hegyesiek
buzdítását. Fantasztikus élmeny volt Magdit
é l őben hallgatni
A dö n tő után Magdi mindössze pár percet
kapott , hogy édesanyjával , testvére ivel
beszé lgessen. Ekozben megérkezett egy
taxis. Autogramot kért . És elmondta. hogy
nagyon szurkol Mag dinak , és nem csak ő,
hanem még nagyon sokan Magyarországon. . Érdekes lenne egy kimutatást
látni arról, hogy hány szavazatot kap Magdi a
Vajdaságból és hányat az anyaország ból. De
hát az adatok titkosak .. .
A magyarországi lapok nagy érdeklődéssel
követik a Megasztár! Magdi képe v1sszakbszbn a Best, a Story, a Hölgyvi lág, a
Gyongy oldalairól . A Megasztar újságban 1s
benne van . az internetról pedig ne is beszeljek ... És Kishegyes! sem emlegették ennyit az
utóbbi i dőben. „
A Színes Bulvár La p márc . 9-i számában
a követ kező cikket közölte:

RÚZ SA MAGDI:
ANYU MEGSZ IDOTI, MERT CSAK
RÁ FIG YE LTEM
Rúzsa Magdi talán magának okozta a legnagyobb meg lepetést éneklésével. A vájt
fül ű zs ű ri elhalmozta a lányt dicséretekkel ,
ő mégis el pityeregte magát.
·
- Túlságosan megijedtem ettől a daltól. A
főpróbán nagyon elszúrtam és tele voltam
félelem mel, amikor kiléptem a színpad ra.
Végül csak jó dolgokat mondtak rólam ,
ami akkora megnyugvás volt , hogy elsírtam magam - emlékezett vissza Magdi a
szombat estére. - Csak a dalra szoktam
koncentrálni , most viszont az járt a fejemben, hogy képtelen vagyok az egyik szakaszával megbirkózni - mesélte a 21 éves
lány, aki elhatározta, hogy soha többé
nem hagyja, hogy bármi is elterelje a
figye lmét az é n eklés ről. Bár szinte csak jó
kriti kát kapott a lány, elmesélte, hogy
édesanyja megszidta egy kicsit.
- Nem érzem , hogy annyira megszidtam
volna. Inkább csak tanácsoltam neki,
hogy az egész szurkolótáborra próbáljon
figyel ni, ne engem nézzen. Szoros
kötödés van kett ő n k között, szereti tudni,
hogy a közelében vagyok - mesélte Magdi
anyukája, Marika néni.

kis
mit írnak Magdiról
Vas. Márc. 05, 2006 12:23 Szia Magdi!
Amikor elkezdtem nézni a 3. Megasztár szériát,
gondoltam itt is sok jól én eklő fiatalt láthatok-hallhatok„. Az elődöntőkből csak egyet-kettőt láttam,
de a döntőket már nézem„. Az eddigi produkcióid
nagyon tetszettek, remélem Te leszel az Év hangja,
és még valami: az a helyzet hogy.„ nagyon bejössz
nekem, igencsak rabul ejtettél„.
Egy pécsi rajongód
Kedd . Márc: 14, 2006 11 :26

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉN llSSSSSSSSSSSSlll
nagyon szeretem a MAGDIT! a hangját is„„
(is őszintén remélem, hogy a műsor végén azt jelentik be, hogy: .2006 HANGJA - RÚZSA MAGDOLNA!!!
olyan jól hangzana ... nem?
Csüt. Má rc. 16, 2006 9 :13

Az az érzésem, hogy egy olyan Isten áldotta tehetséget ismerhettünk meg Rúzsa Magdi személyében, amilyen egy évszázadban egy születik. Én
már eléggé ' öreg• ember vagyok, hogy tiszta szívvel
állítsam mindezt. Nem túlzok akkor, ha azt állítom:
egy hihetetlen értékes csiszolatlan gyémántot
fedezett fel a Megasztár műsor harmadik menete.
Akár azt is mondhatnám, hogy itt a "magyar Tina
Turner". Ez a lány egyéniségével, őszin te előadás
módjával, szokatlanul erős szuggesztivitásával
bárhol, bármikor megtöltene egy egész stadiont! És
ezt egy "öreg".- 53 éves - róka állítja, aki látott már
élőben egy-két világsztárt. Szurkoljon mindenki
érte!!!
Az i nternetes sza vazás jel enlegi állása:
Varga Ferenc 20% - 31166 szavazat
Szabó Eszter 19% - 29008 szavazat
Rúzsa Magdi 15% - 23946 szavazat
Hoffmann Mónika 12% - 18302 szavazat

Erre is érkezett kommentár:
Csüt. Márc. 09, 2006 5:59 pm
Sziasztok!
Voltatok most fent a Megasztár szavazásán? Magdi
nem áll elég jól, szóval mindenki, aki itt jár, az látogasson el a Megasztár szavazás honlapjára, és
gyarapítsa Magdi szavazatait, mert most épp Varga
Feri vezet. Magdinak jobb hangja van, mint Ferinek,
és segítsünk neki győzni. Mert szerintem egy nagyon jó hangú csaj és nagyon jó a stílusa is!

A tv2 hu a korábbi évekhez hasonlóan , idén is
ontja magából a Megasztár híreit Csak egy
regisztrác iódba kenl l, és máns fe liratkozhatsz
a Megasztár hírlevél listájára.
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Kedd esté nként Magd iék a pesti New
Orleans-ban találhatók. A Megasztár döntő
sei együtt lépnek fel.
Válogatásalbum is készül. A "Ki lesz 2006
hangja?" című korong a legsikeresebb
e l ődö n tős produkciókat tartalmazza. Ezen a
CD-n Magdi is énekel.

Érdekességként szerb nyelvű buzdításra is ráakadtam
a weben:
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Márc. 15, 2005 11 :58 pm
Imádunk Magdi„„„„„OD TVOGA GLASA ZVEZDE
PA DAJU SA NEBA
Egy óbecsei látogató ezt írta:
Ebben a lányban nincs negyven kiló, de hangja,
mint egy motorfűrész. Hihetetlen erejű hangja van,
szurkoljunk neki.
VAJDASAGIAK FOGJUNK ÖSSZE, NYOMJUK MAJD
AZ SMS-T NEKI.
Ne já rjon úgy, mint Dér Henny.

J ó ötlet. És mi, kishegyesiek, is fogjun k össze !

Molnár Márta

..

,

EGY MAREK FOLD
Beszélgetés Mohácsi Zoltán

festőművésszel
felvették a zadari Akadémiára 1s Sajnos
megromlott a látása , nem repul hetett volna
sugárhaitású gépekkel, irányító nem akart
lenni, azt mondta, lóról nem nyergel szamárra, így lett grafikus .
- Térjünk vissza az iskolai évekhez. Kik
vo ltak a tanárai?
- Az. o sztályfőnököm Miodrag Nedeljkovié
volt, emel lett lejártak úividékre tanítani neves
belgrádi professzorok 1s, mint Tasnik vagy
Dodik. Ebből a szempontból szerencsém
vol t, kiváló mestereim voltak Később az
újvidéki Művészet i Akadémiára iratkoztam,
ahol Bogumil Karlovaris és Bosko Petrovié
tanították a festészetet, Pavle Vasié a
müvészettörténetet, Milivoj Nikolajevié a rajzot Halil Tikvesa csoportjába jártam, 82ben szereztem oklevelet, mint grafikus és
képzőmüvészet-tanár.

Mohácsi otthonába lépve Sosó, a magyar
vizsla üdvozol, pontosabban morog rám ,
fenyegetően, míg meg nem jelenik a házigazda. Észreveszem, hogy kissé nehezen
mozog, rákérdezek, rögtön egy meglepő dolgot tudok meg: a festőművész egyben profi
sportolói
- A hétvégén tekézés közben meghúztam a
hátam - mondja Mohácsi.
Három éve a magyarország i, első ligás
Szolnok csapatában űzi ezt a sportot. 15
évesen kezdett tekézni, az újvidéki
Vojvodina klubban.
- A tekének köszönhetően ismertem meg a
feleségemet, pontosan 28 éve, március 15én. A sógorom, Komáromi Ákos - a 7 Nap
volt újságírója mutatta őt be nekem egy edzés
utáni 1szogatáson„
- Hogyan került kapcsolatba a tekével?
- A szüleimnek köszönhetően. Édesapám
edzősködött is , a hatvanas években a nagy
Jugoszlávia ifi csapatának szövetségi
kapitánya volt, több szakkönyvet írt. A sportszeretet családi örökség, nagyapámmal
egyetlen Vojvodina meccset sem hagytunk ki
gyermekkoromban, a nagybácsímmal boxmérkőzésekre Jártunk. Apám focizott is,
hívták a Partizanba , de hivatása miatt nem
tudott szerződni. Apám katonatiszt volt , így
történhetett, hogy én a Dubrovnik melletti
Trebinjén szulettem , apám akkori állomáshelyén. Két éves voltam , amikor Szarajevóba
helyezték át. 59-ben született a húgom,
ekkor
apám
kérvényezte ,
hogy
szülővárosában, Újvidéken teljesíthesse a
szolgálatot, arra hivatkozva, hogy szeretné
anyanyelvukön tanítattatn1 a gyermekeit.
- Hol végezte a tanulmányait?
- Az. újvidéki Petőfi általános iskola után a
Bogdan Suput iparművészeti középiskolába

iratkoztam, grafikus-tipográfus szakirányra.
Nagyon JÓ iskola volt, nem csak elméletet és
műhelymunkát tanultunk, hanem kipróbálhattuk magunkat élesben is, például gyakorlati
órán ránk bízták a Magyar Szó RTV-mellékletének műszaki előkészítését is. Egyébként ,
a bátyám , aki a három éwel idősebb nálam , a
mai napig a Forum grafikai osztályán dolgozik .
- Ezek szerint a képzőművészet iránti vonzalom családi vonás?
- Ezt nem mondanám, apám inkább a sportszeretete! nevelte belénk. A bátyám is fest,
de alapvetően pilóta szeretett volna lenni.
Elvégezte a mosztári szakközépiskolát, aztán

- Említette, hogy 197 8-ban ismerte meg a
feleségét...
- Ágnessel 1980-tól él ünk együtt A megismerkedésünk után hamarosan közösen
béreltünk albérletet, aztán köl tbztunk
Kishegyesre. 81-82-ben vo lta m katona
Eszék mellett, mire hazaértem, már másfél
hónapos volt a fiam, Zozó (Zoltán). 85-ben
szü letett Viki.
- Hol helyezkedett el az Akadémia
elvégzése után?
- A topolyai Topola Un iverzál vallalat Rapid
nevű részleg én voltam osztályvezető kirakatrendező-de ko ratőr. Nyolc évig dolgoztam itt,
számtalan plakátot , emblémát, logót terveztünk. Izgalmas időszak volt, vigyázni kellett
a politikai megnyilatkozásokkal , már abba is
belekötöttek, ha nem pont középre helyeztem
a köztársaság címerét egy emblémán
Egyszer megrovást kaptam egy grafikai ter-

vem miatt, melyen négy nyelven - Topolya
kbzség négy hivatalos nyelvén - helyeztem el
fe li ratot, szalagszerü elrendezésben, és a
szalagok vége kettényilt - ebben egyesek azt
vélték felfedezni, hogy nyolc kbztársaságot
akarok.
- Ez a politika vezetett a polgárháború
kitöréséhez. Hogyan vészelte át azt az
i dő s z a kot?

- Elveszítettem a munkámat, a kilencvenes
évektöl szabad müvész lettem. A Vajdasági
Ké pzöművészek Szbvetsége (ULUV) tagiai

nöttem fel, de meg retten tett a mi nde nt
elárasztó erószak. A tekecsapattal sokat utazgattunk, az egész országban, Prist1 nától
L1ubljaná1g, mindenhol voltak barátaim, nagyon nehezen viseltem az ország széthu llását
- Meg tudott élni a festészetből?
- Az általános leszegényedés idején nem
sokan áldoztak a müvészetre. Talpa i András
barátom mal kózbsen nyitottu nk egy galériát
és festékbo ltot a mai fagyis helyén , de nem
nagyon ment az üzlet. Igaz, még akkor is
voltak falunk lakói között
olyano k,
akik
vásárolt ak
képeket ,
értékelték
a
művészetet.

közé választott. A szakmai kibontakozást
azonban megakadályozta a háború. A
sógorom akkreditált parlamenti tudósító volt,
hamar felismerte a közelgő veszélyt , ezért
úgy döntött , hogy családJával Magyarországra koltoz1k, szétszakadt tehát a család .
Mi is fonto lgattuk a menekülést, aztán mégis
vállaltuk a megpróbáltatásokat Megkaptam a
behívómat , szerencsére voltak barátaim a
katonai-ügyosztályon, így politikai refe rens
lettem, nem kel lett gyakorlatra járnom. Aztán
Jbttek a szörnyű napok. sok hegyesit elvittek,
volt, aki soha nem is tért haza. Nem fé ltem a
katonaságtól , hisz tiszt fiaként kato nák kozótt

- Jelen leg az iskolában dolgozik rajzt anárként. Mit
j ele nt Ön nek ez a m un ka?
Két éve dolgozom az
iskolában , szeretem a munkámat és szeretem a gyerekeket .
Két módon lehet bánni velük·
szigorúan - am i eleve utközik a
természetemmel , vagy barátságosan - am i viszont ké t é lű
dolog. A mai gye rekek az
eröszakon nötte k fe l, számukra az agresszió az
érvé nyesu lés leg egyszerűbb
módszere Próbálom őket a
szépre nevelni , de ha kezukb e
adom az albumokat . bsszefirkálJ ák , osszegyürik őket. Az ecseteket , ceruzákat
széthányják, nem vigyáznak rájuk Sok tehetséges gyerek van, pontosabban . nincs tehetségtelen , csak mindenkit a saját szintjén kell
mérni. Nem ők tehetnek arról, hogy nincs
módJuk megfe lelö módon kö zelíteni a
képzőművészethez , hisz nem hogy a Louvreba, még a topolyai galériába is nehezen
tudom öket elvinni.
- Hogyan lehetne ezen változtatni?
- Remélem . hogy hamarosan újraindul a
Dévics Im re Kerámiai M űv észtel e p , mely
59-ben alapult, e l ső ilyen Jellegü műhelykén t

az országban A Dombos Fest keretében is
össze lehet hozni mű h e l yeket. 95-ben indítottuk Fürsztn er Ete lkával a Fi rka-tábort. Ez
volt az e lső gyerektábor a Kátai-tanyán, ezért
megmaradt hagyománykent, hogy minden
évben Fi rka-táborral indul a tanya nyári programja A topolyai müvésztelep gyerektagozataként sikerült regisztráltatni, ezért a
művelödési minisztérium 1s támogatja Szóval,
lennének le hetős ég ek a gyerekek fog lalkoztatására
- Hog yan tudja tartan i a lépést a modern
művészettel?

- E gyel őre még tan ulgatok szám ítógépen dolgozni, néhány képem megtalálható a
vi lághálón is , az ULUV oldalán A képeim
eladása kissé háttérbe szorult, nem nagyon
iut idóm tárlatok szervezésére.
- A legtöb b ké pe pasztellkrét áva l készült.
Ez a kedvenc techni kája ?
- Szeretem a pasztellt, mert időt á lló, nem sárgu l meg , mint az olaj . Érdekes. hogy sok vizet
festek, szeretem a vízfelület tukröződését.
egy barátom meg is jegyezte, hogy az én stílusom a legnedvesebb száraztechnika A
pasztell igazi p i g m en t ekbő l keszul , képes
akár az akvarell leheletf1nomságát 1s visszaadni
Mindehhez
hozzátartozik,
hogy
m1nóseges, francia és olasz papírokat
használok
- Kriti kusai az Al föld fe st őjé n e k nevezik .
Mi ad Ön nek insp iráci ót?
- Esetemben a téma tényleg az utcán hever,
hisz sokat utazgatok a tekem eccsek miatt, és
ilyenkor újra és újra rácsodálkozom az Alfold
szépségére Úgy gondolom, hogy azt a
helyet kell szeretni, ahol élünk, és noha én
újvidéki vagyok, ma már kishegyesi lokálpatriótának vallom magam.
Mohácsi Zoltán jelen leg Dudás Kálm án
hegyes1 költő, mű forditó ve rseibő l meriti az
ih letet és tervezi egy tárlat bsszeállítását "Egy
marék föld" címmel
MiC

Mohácsi Zoltán munkásságát a vajdasági t áj szép~é~e inspir.álja, ésj 9Y·
ben · ez k itejez$smódjának közpo11ti
témája. Minden megrajzolt látvány
o lyan érze} mekkel telített, ami
isrri'e~etes y~lamennyi síkságon élő
embér számár'a: beláthatatlan cséíld ,
valamilyen síkvidéki világegyetem„.
A tájfestészetnek s orsdöntő szerepe
van ,~az égész'[,v~jdasági művés~etre
nézve. (.„)
Ebben a festészetben sok csendes
örölll van, búb~nat és m;,lflnkólifl, y~íl
valami szépséggel tölt ött néma
szenvedély.
Sava Stepanov
1!lŰvészettörténész
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EGY FEJLODO CSALADI VALLALKOZAS
A Maráz család \é.llalkozása valójában akkor
indult rohamos fej l ődés ne k, amikor a cipő
gyártásban használatos kések vagy pontosabban \é.góeszközök gyártását követően
beindították a fe ls őrészek gyártását is.

Maráz József

fajtára más kés kell , és még minde n méretre is kulcin-kulbn Ha tehát legyártanak egy
sorozatot, az újabbra már új kések is kellenek. Némelyik cipőhö z 14- 15 kés 1s kell,
vagyis ennyi darabból áll össze a fe ls ő rész magyarázza a kezdeteket és a termelés
lényegét Maráz József, a Metalpep1 magán\é.llalat tulajdonosa
A tulajdonos ugyan csaladi \é.llalkozásnak
nevezi a céget , de a \é.llalatban most már
osszesen 34-en dolgoznak. A létszámnbvekedés elsősorban a felsőrészkészítés
beinditásának koszönhetci.
- 1998-ban fogtunk hozzá a bóvítéshez, és
2000-ben fejeztük be. A cipőfelsőrésze k
készítésének beindítására azon ban néhány
évet \é.rni kellett , a termelést ugyanis
valójában csak tavaly kezdtük. Fokozatosan
szereztük be a gépeket is , de tulajdonképpen az volt a legfontosabb, hogy meg\é.rjuk
a kell ő pil lanatot. Egy olyan partnerre \é.rtam , aki hosszabb távra tud munkát biztosítani szám un kra, s végü l egy hazai céggel
kozosen \é.llaltuk a felsőrészek gyártását

- Egy kisipari műhellyel ketten kezdtuk
1990-ben. Eper Róbert a mai napig nálam
dolgozik. Korábban is volt műhelyem , és
fő leg a földműveseknek végeztem jav1tásokat , készítettem alkatrészeket. Am iko r
onálló\é. \állunk , mindjárt a cipőipari
késeket kezdtuk el készíteni. Persze nem
felkész ule tl enű l
és
próba-szerencse
alapon. A bácsfeketehegyi Ant1lopban láttam ezeket a késeket, és úgy gondoltam,
hogy ezt én is meg tudom csinálni. Az
Antilop munkásaival jártam azután más
c i pőgyárakban is, ami természetesen azt
jelenti, hogy végeztem egy kis piackutatást
is , mielőtt vég leg rászántam volna magam.
Tudn i ke ll , hogy ezek a \é.góeszkozök fogyo
áru k a cipőgyártásb an, vagyis minden cipő-

A1fágóeszközök gyártása nagyon pontos munkát követel

egy olasz cég számára. Olyan partnerrel
dolgozunk , aki az év 11 hónapjára tud
nekunk megrendeléseket adn1. Ezzel
kiku szciboljúk a bizonytalanságot és természetesen azt is, hogy a munkásokat ne
tegyuk ki a felmondás állandó veszélyének mondja Maráz József.
A felsőrészkészítő üzemet egyébként a tulajdonos fia , Maláz Róbert vezeti, aki nemrégiben diplomáit a gépészeti karon
Egyetemistaként inkabb meg a kése k
gyártásában vett reszt
- A kések készítésében segítettem tobbet. s
amikor beindult a felsőrészek gyártása .
akkor vettem át ennek a részlegnek az
irányítását A tapasztalatszerzés miatt én is
jártam tcibb c1p()gyárba n, de Mák Matild
személyében
van
egy
tapasztalt
munkavezetőnk , aki a konkrét munkák
elosztását intézi - mondja Maláz Róbert .
A késrészleg alkalomszerűen hét-nyolc
embernek ad munkát.
- A késrészleg bővülése nem volt olyan
láMnyos , és számbelileg sem ncivekedett
olyan mé rtékben . Kezdetben csak az
Antilop és a zombori Borel li számára gyártottunk keseket , de ez a kor mára jócskán
bővült , s ma megrendeló1nk közé tartoznak
a hazai \é.llalatok kozü l a belgrad1 BN-Bos ,
az Újvidéki Gepard es Manual cégek, de a
németországi Salamander és Tom Tylor, a
dán Sanita és az olasz Lenci 1s. Ezenkívul
Boszn iába is szál lítunk kése ket néhány
magáncégnek . Tudni kell azt is , hogy
bőrdíszmű-gyá rt áshoz használatos \é.góeszkózöket 1s gyártunk Ezt kisebb magán\é.llalatok szokták rende lni tolunk - mondja
Maláz József , és hozzáteszi, hogy a fe lsőrész uzemben a megrendelésektől fu ggóen lehet, hogy be tudják majd indítani a
második műszakot . Ez azonban elsösorban
a kulfoldi pa rtne rtől függ

Maráz Róbert

P. l

Folyik a munka a felsőrész-készítő üzemben

"
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A KISHEGYESI EGYENLOSEGI
Kovács Endre doroszló i helytorténész
jóvoltából kaptam egy értékes kishegyesi
vonatkozású dokumentumot. ő az írást egy
Doroszlóra koltozbtt volt hegyesi vendéglős
leszármazottJától kapta A dokumentum egy
jegyzőko nyv része , sajnos nem teljes a fuzet ,
annak elsö harminc lapja négy év anyaga! tartalmazza, de így is felbecsülhetetlen érték ,
mert hírt ad a fal u polgáriasodásának kezdetéről.

A szabadságharc leverése után közel egy
évtizednyi idő az önkényuralom, a Szerb
Vajdaság korszaka volt. Bár ez utóbbi soha
nem teljesedett k1 , hiszen a hatalom csúnyán
rászedte a nemzetiségeket a magyarok elleni
harcra. Terulet1 és kulturális autonóm iát ígért a
délvidéki szerbeknek.
Végül
jutalmul
ugyanazt kapták , mint a magyarok büntetésből. A szerb nyelv hivatalos használata sem
te ljesedett ki Már az ötvenes elején, majd a
Bach-korszak végéig a német volt a hivatalos
nyelv.
Ausztria a nyolcszázotvenes évek végén kétszer 1s sú lyos katonai vereséget szenvedett,
ez kesztette a pol1t1kai gyeplők lazítására , az
önkényuralom megszüntetésére.
A hatvanas években már érezhető a változás
szele , amely a kiegyezésben teljesedik ki. A
kiegyezéssel a magyar államisag Jórészt
helyreállt , aminek egyik következménye ,
hogy a magyar országgyűlés - néhány közos
kérdés. pénzügy, hadugy, kulügy kivéte léve l onálló törvényhozási Joggal bír. 1868-tól sorJáznak a kü lö nbözo, most már polg ári
szellem ű törvények meghozatala. Megindul a
polgarosodás Magyarországon.
A kiegyezés nagy fordulatot hozott v1dékunk
társadalm i és művelő d é s i él etébe . Gomba
módra alaku lta k a k ü lönböz ő eg yletek ,
egyesuletek, részben a polgárosodás,
reszben pedig a hatályos torvények és rendeletek hatására Alig akadt olyan település,
ahol ne szervezték volna meg az olvasókort, a
tüzoltótestuletet, a műkedve l ő egyesületet .
Ezek sorába tartozott a kishegyesi
Egyen l őségi Kor 1s. Fülöp Géza, múltunk
kbnyvtán ku ltúráJával foglalkozó könyvében
elmarasztalta
ezeket
az
azonban
olvasókoroket· A polgárság és a középosztály minden rétege létrehozta a maga kasz1nó1t , olvasókbreit , társasköreit , gazdaköreit ,
1paregyesülete1t stb , amelyek a tagság
tagozódása szerint más-más társadalmi Jellegüek , de egész m űkodésük és könyvtáruk
jellege is sok tekintetben hasonló a dzsentri
uri kaszinókéhoz. Múvelődéspol1tikai jelentőséguk csekély, néhány kivételével a hivatalos politika és ideológia fórumai Tokéletesen
igaza van Fülöp Gézának, de - tegyük hozzá mégiscsak ezek az egyesületek Jelentették
akkor a vidék művelődési életének szinte
egyetlen lehetőségét
Az elkövetkező számainkban részletesen
foglalkozunk a Jegyzőkönyvekben foglaltakkal Ízelítöü l most csak a kö ral apitás
kezdeményezési! tárgyaljuk .

1869.
József,
Jakab,
V1llfl1ng

Június 11-én Bene Antal, Blázek
Cziráky József, Varga Gergely, Stern
Kriszhaber Mór, Kirchner Antal,
Sándor, Molnár Rufi s még többe n
egybegyűltek olvasóegylet létesítésének
célJából Az ulés eredményes volt, ideiglenes
vezetoséget választottak , amelynek tagjai
gon doskodnak az egylet hivatalos megalakításáról , elnoke Cziráky József, Jegyzöje
Blázek Jozsef , pénztarnoka Knszháber Mórt
lett . Az újon nan alakult eg yesül etnek az
E gyenlőségi ko r nevet adták .
A jelenlévők megbízták az elnökot az alapszabályok megszerzésével. Az egyesület ideig lenes helyiségéul a nagyvendéglő (az iskola
rég i épülete) egyik termét havonkénti 5 forintért bérelték ki. Azt 1s meghatározták, hogy
mely lapokat rendelik meg . Ezek a Hon, Ung.
Lloyd, Üstökös, Vasárnapi Újság, Politikai
Lapok és a Styx vo ltak. Varga Gergely az
Aranytromb1tát , Molnár Rufi pedig az
lgazmondót engedte át nagyle l kű l eg , díJtalanul a körnek, mire a gyűlés szétoszlott. Az
alapítási ügyekkel megbízottak gyors munkát
végeztek, mert már június 28-án sor került a
kör hivatalos megalapítására :

Alapít ógyűlés
Elnök a megszerzett alapsza bályokat a
megvitatás végett e/öterjeszté,
melyek egy 3 tagú bizottságnak átvizsgálás
s kőrünkhözi kidolgozás végett átadattak,
melynek ta91ául t. Rezsnyák János r.k.
se g édlelk ész Blázek József és Varga
Gerge ly !önn ek megválasztva. Ezután az
elnök és hivatalnokok megválasztása került
sző n yegre : Elnöknek Cziráky Józse f, a/elnöknek Be ne Anta l, j eg yzőnek Blázek
József, pénztárnoknak Krishaber Mór,
könyvtárnoknak Ernyes Márton bízatott
meg, bizottsági tagoknak Rezsnyák János,
Némedy Imre, K1rchner Antal, Stern Jakab,
Kriszháber Lipót, Kis Boldizsár és Varga
Gergely választattak meg, s így meg /évén
az egyenlöségikör alakulva a gyűlés szétoszlott.
gyű lésnek
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azt 100 Ft-ért hajlandó volt a ko r használatára
átengedn i Az alkunak eredménye az lett,
hogy a kör 11O Ft-ért a nevezett helyiséget oly
kikötéssel vette ki , hogy az Illető berbeado
szolgálatot , korlátlan világítást adni tartozik, a
kártyapénz! pedig a kör fenntartJa magának
1869-ik évi november 2 1-én határozatot
hozott, hogy a könyvtáros tartozik bizonyos
időt kiszabni , am ikor a kori helyiségben
tartózkodni, akadályoztatása eseten pedig
he lyettesröl gondoskodni, továbbá köte lessége a lapokat rendben tartani , a napilapokat minde n másnap, a heti lapokat pedig
het végé n a konyvtárba (szekrénybe) betenn i
Végul Kiss Bo ld1zs ar es Vll lfl1ng Sándor
(szabó) kori tag okat megb 1zták a Toth
fűtésr e
vásáro lt
szalma
Fe rencto l
el hozatalára

(Folytatjuk)
Dr. Virág Gábor

Vegyes magá11lí,p-.sfisáés és
Úítszerészet.i szak,üzfet

Az Egyen l őségi Kö r nagyvendég l ői elhelyezése ideiglenes volt. Már az augusztus 11 én tartott bizottmányi gyű l és a bútorzat vásárlásáról, alkalmasabb hely1seg béreléséről és
más szükségletek elintézésé ről tárgyalt
A bútorzat beszerzésénél a kör három asztalos tagJat fö lszólították a meghatározott két kis
és egy hosszú asztal, két pad, egy konyvtár
(könyvszekrény) és 1O szék elkészítésére A
megrendelés arleJtéssel történt. Lénárd
Ignác, mint vállalkozó asztalos 52 Ft-ért
kötelezte magát, hogy november 1-Jére,
am ikor az ÚJ he lyiségbe fog torténn i az
átkoltoztetés , a bútorzatot elkészíti. Foglalóu l
10 Ft-ot kapott.
Az olvasókor céljaira a nagy utcában Villfling
Josefa asszony két, utcára néz() termét
szemelték ki. Az asszonyt felszólították , aki

.f

,,;;:.._~>&<

a.z Önöl(,sz oiiJá(atára.

7>1ináent:
-a.;: isk,gfáf1Óz
- ~. On-·iroáájáfioz
- az On fzáztartásálioz

- tde·i·fionol(,(Panasonic, Q.'E)
~ . Comma motoro(aja1t

==
0
c:r

- számítógépes szemvi.zsgálat
- szenw1w~ vizsqáfat
- szemuvegek,

- fisretel(,
- véáöszemüvegeft
lijegészítö {;§((é{;§li.,

Az elmúlt száml.lnkból kimaradt az egyházi
hírek az anya~9~yvi jelentések miatt, ezért
a januári eseményekről is írunk.
Január,, 14„én szülőértékezletet tartottuk az
idén elsőáldozók számára. A következő számunkban
elsőáldozók névsorát.

*

Január 27-én Ft.Brasnyó Ferenc plébános
az idén is részt vett a Szent Száva napi ünnep~
ségen a kishegyési és a bácsfeketehegyi
iskolában.

*

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén szenteltük a gyértyákat,
majd körmenettel zárult az ünnepség.
·

*

'

Az idén .· szép számban tartották a hívek a
Lurdes~i kilei;icedet, a.magánájtatosság végén
a hívek Témerinbe zarándokolhattak, ahol
együtt imádkozhattak. Kishegyesrő l több mint
50 hívő ment Temerinbe a záróünnepségre.

*
Szt. Balázs napján balázsáldásban .részesültek

A magyar parlament elnöke , Szili Katalin könyveket ajándékozott a vajdasági magyar könyvtáraknak. A kishegyesi könyvtárba így 51 darab könyv érkezett, melyek
az Európai Unió kérdéseivel foglalkoznak : az európai integráció, a fog lalkoztatás ,
az adózás, a mezőgazdaság, a környezetvédelem , az ösztöndíjak . Az
intézmények iránt érdeklődők választ kaphatnak mindenre .
....

Új mezőgazdasági könyvek:
Czáka Sarolta - Vall ó László: A metszés
ábécéje
Mercz Árpád : A must és a bor egyszerű kezelése
Almatermésűek és bogyósok: alma,
körte. birs, naspolya, koszméte, áfonya,
bodza, josta, szamóca, málna, ribiszke .
szedermálna , szeder
Csonthéjas és héjas gyümölcsfajták:
cseresznye, meggy, őszibara c k , kaiszi,
szilva, dió , mandu la , mogyoró

Zám bó Sándor - Mátray Árpád A biobaromfi tartása
Paszternák Ferenc· Biozöldségek termesztése
Csurgó
Sánd or
Gyógynövény
embernek, állatnak, növénynek
Bioszölö, biobor: ökologiai szólötermesztes és bo rászat
Az
ökokertek
Rasztik Viktória·
növényvédelme
Barcsák Zoltán: Biogyep-gazdálkodás
Galambos Bertalan. Fűszernövények
és gyógynövények
Horváth György: Zöldség- és füszerkülönlegességek termesztése

MIÉRT NEM OLVASNAKA•MAI FIATALOK?
HOGYAN LEHETNE EZEN SEGÍTENI?

a szentmisén jelenl evők. A pap égő gyertyát
Bafázshoz imádkozik.
tart torkuk álá és

*'

A falunkban müköcjő Kamil.iánus csoport tagjai
részt vettekTótfalüban megtartott lelkigyakor~
laton. A kámiliánusok a . betegek és idősek
segitői.

Az iri;iacsoportja) i;i~ ~endszeresen tartják,
főképp vasárnap délután az összejöveteleiket.

*

A

esti

$zent~égimádást

tartunk a lelki

*

Tart a Nagyböjt, igyekezzen ek a hívők .ezen
időben gyónni és áldozni , a betegeket folyamatosan gyóntatja a tisztelendőatya.

*

Lőrik

János 6.b

Povazsánszki Csilla 6.b

A mai fiatalok azert nem szeretnek olvasni. mert ma
mar van szam1togep. es 1nkabb azon 1atszanak ahelyett, hogy olvasnanak De szorakozn1 1s mennek
kulonbozo szorakozohelyekre. es senkit nem
erdekel. hogy meg k1skoruak

Folya'matbarl van a jegyespárok oktatása is,
márci.us el~(:!jéig ,k€)11ett. jelentkezni a há;zasulandó jegyeseknek. Folynak a pótoktatások a
felnőtt keresztelkedők
··
málkozók részére is.

Szerintem a mai gyerekek tobbsege egyszerubbnek
tartia megnezni a reg eny film1.0ltozatat. mintsem
elolvasn i a konyvet Ebbol kovetkez1k . hogy kevesebbet olvasunk Talan ha a reg1 es · unalmas· haz1olvasmanyokat lecserelnek porgos es 1Zgalmas gyermekkonyvekre . akkor tobbet olvasnank l

*

Pa.sztorá.lis •Tanács megtartotta évi.
ahol a tem etők állapota ' most
napirende~,. szerepelt. A Nyugati temető
kaszálását 'ézentúl a Kis-Kommunál végzi. ·
gyűlését ,

*:

··•·•
.szombaton
·.••
'· .. < énekpróbát tart a
Minden·
diákok részére Kara Ildikó és .Tóth Erika, de
sajnos még kevésajélentkező. ~
__,p,
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HíVeink panaszkodtak; ·. oogy ·a. templomban'

Nagy Farkas Fanni 5.a

Kecskés Viola 5.a

En azert szeretek olvasni, mert az olvasas fe1leszt1 a

Azert nem szeretne k a mai gyereke k olvasn i. mert
unalmasak a konyvek Ezen sehogy sem lehet 1.0ltoztatn1

levő padókón a műanyag ülőke hideg , ezért át

szokincsemet

lesznek húzatva , erre kérjükiltámogatásukat

tórténeteket szeretem a le91obban a Tom Savvyert .

Nagyon hasznos

a Harry Pottert, a Gyürúk urat

Az izgalmas

Nem ertem, hogy a

d1akok tobbsege m1ert nem szeret olvasni '

Készítették:
Szabó Szénia, Herbut Krisztina 7.b

KEDVES

NÉNIKÉM!
Most én írok magának, a kis unokaöccse ,
mert anyukám azt mondta apukámnak, hogy
elege van a magával való levelezésből , mert
apuka mindent kifecseg, és ez nem tesz jót a
család renoméjának. Hogy a renomé mit
jelent, azt nem tudom , mert még csak a 6.bébe járok
Úgyhogy ap ukám azt mondta, titokban most
én írjak magának a családi és a falusi állapotokról Mert anyukám nem engedi , hogy
apukám megirja magának a legfrissebb falusi
híreket , mert ap uka öss ze-vi ssza pletykálkodik, igy nem írhatom meg magának,
hogy a falu vezet ő s ége testvértelepüléses
disznótorokra jár, ahelyett , hogy a fal u dolgával torődne , és apu ka még azt is mondta .
hogy nagyon szép dolog a disznótor, fől e g ,
ha hivatalos útként lehet elkonyveln1 , amiért
napidíj is jár, és reméli, eléggé jóllaktak a
vezetőink, hogy most egy ideig ne kelljen
reprezentaHve ve ndégl őkb e járniuk. amúgy is
böjt van . És anyukám azt is mondta apukának, hogy többé ne írjon arról , hogy a mentőkocsi focistákat szállít, mert ha beteg lesz ,
akkor nem lesz mi bevigye a kórházba. De
erre apukám azt mondta , nem Milosevié ő ,
hogy csak úgy meg betegedjen , kem ényebb
fából faragták őt, és nem szed se mmilyen
gyógyszert, így a pálinka sem semlegesíti a
hatást.
Apuka külonben , akár az egész fa lu, mostanság jó kimulatta magát - vo lt itt farsang, nők
napja, ilyen bál meg amolyan bál , nosztalgiadiszkó is , és anyukám mondta is , hogy no,
nagyon jó helyre nő s ül t , ez a falu mulatni tud.
ha dolgozni nem is. Amire apuka azt mondta ,
még mindig jobb így, hogy mulatunk unalmunkban , mert munkahely nincs , mintsem ha
úgy lenne, mint ahogy a Milosevié bácsi
mondta , hogy ha dolgozni nem is tudun k,
háborúzni azt igen. És apuka azt is idézte
Szlóbó bácsitól , hogy "A sad svi na svoje
radne zadatkel", és a konyha felé mutatott s
vacsorát kért anyukától. Amire anyuka azt
mondta, hogy ő is in kább háborúzni tud job-

ban , semmint dolgozni , és különben is ,
minek vacsora, amikor mi kórón 1s elélünk
ezer évig. Úgyhogy ő nem is érti , miért nyilatkozta azt a polgármester, hogy nagy a
munkanélküliség , amikor mi nem is akarunk
munkát, és az lenne a rettenetes, ha a
községházán régóta dédelgetett tervek megvalósulnának. Még jó , hogy a munkahelyteremtés sincs rájuk bízva, noha folyton arról
beszélnek. hogy miket terveitek ki.
Apuka egyébként azt tervelte el , hogy elutazik
a Szlóbó temetésére - ami miatt a községi
képviselőtestulet ülése is elmaradt , mert a
radikálisok és a szoci alisták Belgrádba utaztak megcsókoln i a koporsót, a többiek meg
nélkülük nem 1s mernek osszeülni ezek
szerint , pedig ők a többség , ők vannak
elvben hatalmon ,- de anyuka azt mondta ,
hogy a családból ebben a hónapban már ült
buszon ember, úgyhogy nem megy sehova
Ez az ember én voltam , meg a komplett
hatodik osztály, mert elmentunk Budapestre
megnézni a Magdit. A Magdi a mi sztárunk.
Akkora sztár, hogy a mi falunkban már minden
második ember az első unokatestvére a
Magd inak. Apukám is nagy Magdi-rajongó
lett , bár azt mondta , ő még nem kuld most
SMS-ket a Magdi számlájára , mert úgyis
olyan 10. hogy a zs ű n benn tartja , és majd
akkor kell küld en i. ha párbajo zn 1a ke ll
Apukám szerint a községi költs égvet ésb ől is
el kellene külo niteni egy Magd olna SMSalapot , anyuka viszont azon az állásponton
van , hog y mindenki szórakozzon a saját
pénzén, és például a Krivaját kellene előbb
kipuco lni , mert ha ide1önnek a tévések ,
amikor melegebb idő lesz, el fognak ájulni a
b űztől , beleesnek a Krivajába, és nem lesz
riport a tv2 Naplojában meg az Aktívban
Apuka szerint viszont a mi falunkbélijeink
olyan ügyifogyik , hogy sose engednék meg a
Knvaja iszaptalanitását , mert akkor a kertjükben nem tudnának veteményezni Már aki a
Krivaja partján lakik Marha bonyolult probléma ez, még jó, hogy csak VI. bés vagyok. és
nem tudom megérte ni, mi itt a probléma.
Szerintem buldózserekkel kellene menn i, és
ki kel lene lokni a patakparton azt , ami nem
odavaló. Három méteren , ahogy a szabály
mon d1a. De nál unk nem érvényes semmilyen
szabály Például hiába van a madárinfluenza

miatt elrendelve, hogy nyílt helyen nem
tarthatók baromfik, a falu központ1ában egy
egész libatelep működik , kinn gágognak a
libák, olyan hangosan, hogy amikor a parkban stikában cigizni akartunk . kiesett a
szánkból a csikk.
Apukát azonban mostanság nagypolitikai
kérdések érdekelték , azt mondta , hogy falunap alkalmából nem illő a kbzség gondjaival
foglalkozni , ilyenkor unnepelni kell . bár anyuka szerint elég furcsa, hogy éppen böjt idején
annyi a zabálós ünnepély, hogy meg is lesz
még ennek a bojtje, Isten ugyan nem ver bottal, de Kishegyes! valahogyan egészen JÓI
tudja büntetni. És akkor JÓ osszevitatkoztak
azon, mikor is éltünk jól - a Milosevié alatt
vagy az Orbán Viktor alatt? Szerintem egyik
alatt se, de ehhez én még kicsi vagyok.
Mindenesetre most jönnek a magyarországi
l.é.lasztások, es az egyik fideszes megígérte
Szabadkán , hogy kapunk kettős állampolgárságot , aminek nagyon fogunk orűlni , bár
úgyse fogjuk megkapni, de ha megkapjuk ,
akkor mehetünk Budapestre Megasztárt
nézni magyar álompolgárokként, és lobogtathatjuk a Kisheg yes feliratot . Mást
Kishegyesből úgyse nagyon lehet már mutogatni.
Ked ves nénikém, jelzem azt is , hogy
beiratkozt am a birkózóegyesületbe, mert
egyrészt ez a sport illik az alakomhoz, másrészt . hogy erős legyek , harmadrészt, mert
nincs más . de leginkább azért , mert e sport
kap legtobb pénzt - még ha magánszemélytől
1s, és nem a költség vetésből, csak épp a koltségvetésen át. És politikai érzékem is van ,
hiszen a b1rkózóegyesületnek csupa olyan
igazgatója , igazgatóbizottság1 elnbke és
egyebeke van , akik mind politikuso k ,
kozségunk vezető il És amíg m1 birkózunk .
addig ők iszapbirkóznak
Ez utóbbit,
jelezném, apuka mondta
Az időjárásról csak annyit, hogy alighanem
idén is elmarad a tavasz , már az is elkerül
bennunket . akár a prosperitás és az Európai
Unió.

Micimackó György családja nevében udvózli kedves nénikémet a sógorral együtt
M icímack6 Gyurk a VI. hé

Miközben a híradások arról szólnak,
hogy
Kishegyes
• gazdasága a pad, lóra került, nem
kisebb iparág, mint
az autógyártás vetette meg a lábát
falunkban.
Igaz,
nincsenek ércmezőink, mint a jappóknak és a németeknek, de vannak
pihentagyú , ötletdús mérnökeink,
így örömmel számolhatunk be az
első
kishegyesi
gyártmányú gépkocsiról, a Járgányról (Jaguár után
szabadon).

SZÍV A HEGYE.SI,
HA SZABAD, HA NEM
Bolcs kormányunk hozott egy szép, új törvényt,
amely kitiltja a dohányzást a nyillic!nos helyekrő l.
Mint vérbeli nem dohányos teljes mértékig
támogatom ezt az elképzelést, de tartok tőle ,
hogy mint sok minden más, ez is megmarad idealista kezdeményezés szintjén. Nekem olybá
tűnik , hogy az 5000 dinártól 50 OOO dinárig terjedő buntetést senki sem vette komolyan . Igazam
van, vagy tévedek? Ennek jártam utána
falunkban.
Nulladik típusú kocsmai élményeim alapján
megálapitom . hogy a helyzet a kocsmákban a
legkatasztrófálisabb! A kishegyesi kocsmák
99%-ában zavartalanul
fo lyik tolic!b b a
dohányzás Gondolom , arról lehet szó , hogy a
kocsmában inkább otthon érezzük magunkat,
mintsem nyillic!nos helyen. Ezen talán egy kézigránáttal lehetne lic!ltoztatni, de másképpen nem
hiszem
A helyi közösségben és a községházán k1Jelölték
a dohányzóhelyeket, amit tobbé-kevésbé
tiszteletben is tartanak a dohányosok
Jutalomból plusz 1 napidíjat kapnak
Az iskolában egy félreső hely lett a dohányosok

Fehér Zoltán , a 19 éves Szeszták Szabolcs es
a 22 éves Lönk Zsolt , isme rtebb nevén
Darazs Mindhárman onkéntes tüzoltók Zoli
Becsén végezte az autovillamossag1 szakot,
;' Szabi pedig Topolyan tanult autómechan1kus· nak
\ Az autógyártás ötlete már régebben felmeru lt,
el is készü lt néhány prototípus, mig meg nem
: született a Járgány terve Szeptemberben
· kezdödött a gyártási folyamat A modell külön. féle alkatrészekbö l epult fel az eröfo rrás egy
· Pégla motor, termeszetese n a hátsó kerekekre
fejti ki a nyomatékot , olyan el ödök nyomán
jarva, mint a Ferrari és a Porsche A szeles,
Forma 1-es autokra em lékeztetö gumik (13
· colos Lada felnik , Tum bász Miklós donációJa)
' és a szarvként fenyegetö kipufogócsövek
határozott karaktert adnak a iármünek ,
\árhatóan a fiatalabb generáció korében fog

i

menhelye, máshol szigorúan tilos cigizni. Ezt a
tanárok maradéktalanul be is tartják, ezért ők
csillagos 5-öst kapnak.
Az egészségház is kijelölte a maga dohányzó
helyét, és amint azt belső 1nformációforrásomtól
megtudtam: a dolgozók valóban csak ezen, az
elrendelt helyen dohányoznak Egészséges hozzáállás az egészségügyisek részé ről!
A civil szervezetek viszont egyáltalán nem veszik
komolyan az új törvényt (tisztelet a kivételnek),
amínt arról személyesen is meggyőződtem. A
közelmúltban községünk civil szervezetei orosz
civil szervezetek látogatását fogadták a
községháza kistermében. Megdöbbenve láttam ,
hogy fél óra elteltével Kishegyes, Lovtyenác és
Feketics civiljei egybehangzóan fújták a füstöt az
oroszok arcábal A civil szervezetek ezért rossz
pontot kapnak, és egy évre megvonom tőlük a
támogatást!
És most egy kis cikkvégi okoskodás: Kedves
dohányosokl Ha nem törödnek a saját
egészségükkel , akkor legalább figyeljenek oda a
környezetükére! Köszönöm!
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sikert aratni a meresz formate rv Es egy 10 h1r
Fehér San dor badogos (c1v1lben Zoli edesap1 al
1géretet tett arra. hogy elkesz1t1 az auto
karosszéná1át a próbatesztek elvegzese utan
(azaz. amennyibe n az autó három het1g
műkod i k)

Hogy mennyibe kerul egy valódi Járgany? Igaz,
a gyártás nem emesztett fel nagy osszegeket
(50 euró volt a Pegl1ca, kel zsák kukorica a
felfuggesztések, a lobbi alkatrészt es a \0Z alapanyagát hulladekokbol szedték össze). de ez
az autó mégis megfizethetetlen '
Csa1o k, v1gyazzatok, Járgányveszély van
Kishegyesen'
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