A TRAGÉDIA
Október elején, egy szép, napsüréses őszi vasárnap délután kimentünk
az Egység focimeccsére. Kicsit késtünk, és hirtelen nem is tudtuk, miért
a nagy izgalom - talán megtáltosodort az Egység .? (Igaz. ami igaz, akkor
végre sikerült nyernie.) De aztán megrudruk, hogy nem sokkal korábban
egy rendőrségi helikopter szállt le a focipálya mellett, de el is
ment nemsokára. Ám jópár, kommandós egyenruha-félesége!
hordó rendőr még ott mászkál!, egy hatalmas dzsippel jöttekmentek.
Ekkor mesélték, hogy a külön leges egység tagjai egyik
falub élinker keresik, aki felfegyverkezve eltíínt, miután
megölte a feleségét. Nevüket itt mosr nem írjuk le, egyrészt
kegye leti okokból, másrészt, merr annyi pontatlan,
egymásnak ellentmondó információ merült fe l eddig is,
hogy nem kívánjuk tetézni a bajt. Tudja mindenki, hogy egy
kocsmárosról van szó. akinek már e lőtte bezáratták a kocs111ájár mindenféle szabálytalanság okán.
De térjünk vissza ama vasárnap délutánra. Ekkor ugyanis egy féligmeddig vicces eset is tö rtént, már ha itt viccről beszélni lehet. Ha minden igaz. tán szabadkai illetőségíí tolvajok portyáztak falunk utcáján,
fel is törtek egy kocsit - gondolták, vasárnap délután, miközben az
u1cán egy reremtett lélek sincs e nyugodt falucskában, nyugodtan
garázdálkodhatnak. Azt álmukban sem gondolták, hogy éppen kommandósokba fognak bele ütközni.
A tragikus eset kapcsán aztán kiderült, hogy afé1j valójában később
robbantottafelfeleségét és magát is, valahol kinn a keleti határban.
Az okok számosak, de a jól értesültek szerinr elsőso rban az váltotta
ki a tragédiát, hogy a kocsmárost elha gyta fiatal fel esége, miközben
őrá börtönbünretés várt. A ztán felfegyverkezve azén rabolta el a
papíron még mindig a nejének számíró fiatal lányt, hogy családfenntartóként wdja magát megmutatni, s így mégse kelljen börtönbe
vonulnia .
Az eset sokko/ra Kishegyes népér. Érdekes, hogy míg más hasonló
esetek kapcsán rele1 ·íziós rá rsaságok lepik el a helyszínt, itt
mindösszesen pár napilap számolt be a gyilkosságról és az ön gyilkosságról. Azok is igen szííkszavúan. Szó sincs arról, hogy a SzóBeszéd mosr l'Cllami szenzációhajhász módon akarná tárgyalni az
ügyer, de végül isfelríínő, hogy pár héttel az eset után mintha senki sem
foglalkozna a dologgal: minden világos, tudjuk, ki az áldozat, tudjuk,
ki a(z ön)gyilkos, tudni véljük az okokat, körülményeket, az
előzményeket. Ad acta .
Ám mégis, pár kérdést fel kell tennünk, hiszen ha egy ilyen eset
megtörténhetett ama vasárnap, megtörténhet bármikor. Szeretjük
· ugyan azt hinni, hogy éppen velünk nem fognak megtörténni ilyen
tragédiák, aztán meg mégis.„ Az eset tanulsága ugyanis az, hogy a
falunkban is van/lehet még fegyver, lősze1; robbanóanyag, amely a
kilencvenes évek után is „tulajdonosuknál" maradt. Közismert, hogy
a frontot megjárt emberek közül hányan szenvednek poszttraumatikus
szindrómában. Velük sem törődik senki, miközben világos, hogy bármikor előjöhet belőlük az agresszi vitás, pont azért, mert senki sem
törődik velük, kilátástalannak látják életüket. Ez persze nem speciális
kishegyesi helyzet, hisz egész Szerbiára, illetve a volt Jugoszláviára
jellemző. Nem az egészségügy, vagy a rendőrség tehető ezért
felelőssé, hisz egy gyilkosságot nem lehet előrejelezni, de mégis, az
esetek gyakorisága Szerbiában arra utal, valami nagyon nincs rendben és senki sem törődik ezzel.

folytatás a 2. oldalon

a kishegyesiek lapja

-fj

www.szobeszed.org.yu 1J

2006. október

A

TRAGÉDIA

folytatás a címlapról
A másik fontos probléma a nők helyzetével kapcsolatos, akik afé1jek, élettársak agressziójának vannak kitéve. E helyütt nem fogunk a szerencsétlen
áldozat életével foglalkozni, nem fogjuk azt vizsgálni, milyen is volt az a
házasság, de már a pletykák is elég rém isztőek ahhoz, hogy feltegyük a
kérdést: ki törődik ebben a faluban, ebben az országban azan nők sorsával,
akiket házastársuk terrorizál? Ez esetben ugyanis tudnivaló, hogy nem ez volt
az első eset ezen ügy során, amikor a férj agresszív volt. Ám a sokkal fiata labb feleséget végül senki sem védte meg, senki sem tudta megvédeni. A
rendőrség állítólag nem tehet mindaddig semmit, amíg nem történt valami amikor meg megtörténik a legrosszabb, már megint semmi dolga sincs -, ám
más országokban pont ezért van a szaciális védelem, ezért van az ügyészség,
a bíróság, hogy döntésük értelmében léphessen fel akár a rendőrség is a
(potenc iális) áldozat érdekében. Itt viszant a baljós jelek ellenére sem történt
semmi. Egyáltalában: tudjuk-e, tudják-e a nők, hogy kihez fordulhatnak
hasonló esetben, amikor elharapódzik a családon belüli erőszak ? Mert egyáltalában: van kihezfordulni?
Sze rkesztőségi ülésünkön sokat beszéltünk erről az esetről. Mit és hogyan
lehet, kell e rről megírni? Feltételezzük, hogy olvasóink, a fal u polgárai az
esetről sokat hallottak, s szintúgy rengeteg verzió, pletyka jutott a fül ükbe. Mi
amellett döntöttünk, hogy nem ezek számát gyarapítjuk, hanem inkább pár
kérdési teszünk fe l. Mert könnyű azt mondani, hogy megvan a fe lelős a gyilkos
személyében, de mégis, nem hisszük, hogy a felelősség kérdését ne kellene feltenni más irányban is - azért élünk közösségben, társadalomban, hogy odafigyeljünk egymásra, megvédjük a másikat, ha veszélybe került.
A

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A község mindh árom helyi közösségében 8-12
óráig fogadjáka földgázvezeték-hálózatra való
kapcso lás iránt é rdeklőd ő ke t. Az előírt
feltételek mellett a szerződ és t ez év november
25-éig lehet megkötni . A használó az 1014,80
eurós összeget (az euró dinárelle nértékét) 46
havi részletben köteles törleszteni. A havi
részlet 22,06 euró. Aki egy összegben fizeti
ki a rákapcsolási díjat, 10 százalékos kedvezményben részesül.
- A szerző dés megkötéséhez nem szükséges
külön dokumentác iók besze rzése, elegendő a
személyi igazolvány, a többi adatot a helyszínen vesszük fel az érdeklőd ők től. Mint
ismeretes , a háztartások rákapcsolása a
gázvezetékre a ki vi tele zőve l kötött szerződé
seink értelmében igen ked vezményes lesz:
1014,80 eurónak megfelel ő dinárösszeg a
bekötés háztartásonként, és ezt 46 rés zletben
lehet kifizetni , ami havonta 22,06 eurót jelent,
azzal hogy a kifizetés napján érvé nyes eladási
árat veszik alapul. Az, aki egy összegben fizeti
ki a rákapc solás i díjat, tíz százalék kedvezményt kap - hallottuk Szügyi István polgármestertől, aki azt is hangsúlyozta, hogy
e ttő l kedvezőbb feltételeket már nem is várhatott a község, his z a beruházás t teljes
egészében a kivite lező vállalta magára.
A szerződés megkötését követőe n az első részletet november 15-éig kell majd befizetni és a
polgármester felhívta a polgárok figyelmét

KÉZIGRÁNÁTTAL VÉGZETT
MAGÁVAL ÉS FELESÉGÉVEL
EGY KISHEGYESI FÉRFI
Hír a Magyar Szóból
Borivoj Mucalj rendő r főnök aláírásáva l tegnap az
alábbi közle mény érkezetl sze rkesztőségü nkb e:
Szombaton, szeptember 30-án 22.45 óra kor bejelentés
érkezett a rend őrségre , hogy a kishegyesi V. D. (45)
puskával és kézigránáttal arra kénysze rítette feleségé t,
S. D-t (23), hog y szállj on be a kocsijába. majd
ismeretlen irányba hajtott. A rend ő rök átku tatták a
te repet, de a nevezett személyeket nem találták meg. Vve l édesapja több alkalommal is beszélt mobiltelefonon ,
de ő nem vo lt hajlandó elengedni feleségét és felad ni
magát. Október elsején ismét átkutatták a terepet a szerbiai rendőrség helikopterével és nyomozókutyával, de a
keresett szemé lyeket akkor sem talált ák meg.
Ugyanaznap, 19.30 órakor Ki shegyes határában egy
tanya közelében két holttestet találtak, mel ye krő l
megállapították, hogy V. és fele sége, S„ akiknek a
halálát kézigránát robbanása okozta. V. és S. között már
hosszabb ideje megromlott a kapcsolat, és az asszo ny
válópert akart indítani.

szerkesztőség

arra is, hogy az említett ked vező feltételek
csak november végéig , egészen pontosan
novem ber 25 -éig érvényesek, a község és a
kivitelező közötti sz erződés eddig garantálja
ezt az árat. Ez nem jelenti azt köte l ezőe n , hogy
utána drág ulni fog a gázvezetékre való rákapcsolódás, de megtörténhet. Ezért, aki szeretné
bevezetni háztartásába a hálóza ti gázt,
legjobb, ha nove mber folyamán jelzi
szándékát és meg is köti a szerződést.
Jelenleg egyébként az utcai vezetékek lefektetése van fo lyamatb an a József Auila és a
Petőfi Sándor utcákban. A vezetéket eddig a
Simokovits Rókus, a Kendergyár, a Munkás, a
Szőlőso r, a Makszim Gorkij, a Győzelem, a !!.
Rákóczi Ferenc , a Pap Pál, a Magya r, és a
Kiss Ferenc utcákban fektették le. A tervek
szerint ezt követően a Topolyai út körüli utcák
és az Újfalu következik, majd a Verbászi út és
az Alvég s végezetül a téglagyár és a Vasút
utca környéke kerül sorra. Ha nove mber és
december folyamán nem lesznek erős fagyok,
a kivitelező szerint a hálózat kiépítése az év
végéig be is fejeződik és rá is kapcsolják a
fogyasztókat a hálózatra.
Az eddigi munka során a legtöbb gondot az
elvágott kábelek okozták. Az árkot ásó alvállalko zó számos helyen átvágt a ugyani s a telefon - és kábeltévé-vezetékeket, de néhol a vízés villanyvezetéket is.
- Az el s ő napokban nagyon sok probléma volt
a berendezések sé rülé se miatt, ezért úgy
egyeztünk meg, hogy mind en hét elején
találkozunk és megbeszéljük a munka

menetét , a ki v i te l ező rendelke zésé re bocsátunk minden ter vrajzot a föl dben levő
veze tékekről és a kábeltévé -társaság is megadj a vezetékei rajzát. Így valószínűleg le lehet
majd csökkenteni a vezetékek sérülésének
számát - mondj a Dudás Béla, a kommunális
vállalat igazgatója, aki arra is fel hívja a polgárok figyelmét, hogy ha fenn akadást észlelnek ezekben a szolgáltatásokban, jelentsék a
helyi közösségben , hogy azonn al intéz kedni is
tudj anak.
P. l.

MIT GONDOLNAK A GÁZRÓL?

ÚJ ŰDVÖZLÖTÁBLÁK FALUNK BEJÁRATAINÁL

Megkérdezte:

Szabó Krisztina és Brezavszki Anasztázia 8.b
FARAGÓ ALÍZ (40):
Támogatom. Ez kellett is a falunak, mert
így is le vagyunk
maradva a többi
várostól, falutól. A
munkások is nagyon
gyorsan és szépen
dolgoznak. Mi nem
csatlakozunk, mert
szó, ami szó, drága
is, de a későbbiekben
lehet hogy bevezetjük.

TÓTH

ERZSÉBET

(40):
Semmi kifogásom a
gáz bevezetése ellen,
de szerintem ez a
nagyobb
vállalkozóknak felel meg a
legjobban.
Nem
hiszem, hogy sokan
bevezetik, mert a falu
lakosságának
nagyobb része munkanélküli, és több
fontosabb dologra is
kell a pénz.

Falunk két szélén október közepétől egy-egy
üdvözlőtábla köszönti az idel átogatókat. A
táblákat Ragács Ervin bácsföldvári fafaragó
készítette .

MOLNÁR ERZSÉBET

(47):
Nem jó véleménnyel
vagyok, mert egyáltalán nem szeretem a
gázt,
az
egész
házban inkább nélkülözöm. Az sem
tetszik, hogy kérdezés nélkü l elkezdték
túrni az utcákat.
Biztos, hog y nem
fogjuk
bevezetni.
Inkább az utcák
betonozását
kezdenék el, mintsem a
gázvezetést, mert az
aszfaltozásra sokkal
nagyobb szükség van
a faluban.

Az elején biztos hozzáférhető ár lesz, de a későb
biekben, mint a többi városban, úgy nálunk is
drágítani fogják. Szerintem fontosabb munkálatokra kellene költeni a pénzt.

JAVULNI FOG A VÍZ
MINŐSÉGE
A kishegyesi verbászi úti vízközösséghez
tartozó háztartásokban panaszt tettek a
víz minőségére , és a kommunális vállalat
a helyzetfelmérés alapján megállapította:
a víz magas vastartalmát az okozza, hogy
a közösség egy részét az egykori, igen
rossz állapotban levő kúton keresztül
kapcsolták rá az Egység vízközösség
kútjára. A November 29. utcában ugyanis,
amelyet közvetlenül kapc soltak rá az
Egys ég kútjára. nem volt ilyen panasz. A
verbászi útiak, a hírek szerint, már
szeptember elején észlelték a szenynye ződ és t , de csak most értesítették a
kommun ális vállalatot. Az illetékesek
arra kérik a polgárokat, hogy hasonló
esetben egy-ké t napon belül értesítsék a
helyi közösséget.
(pi)

MENEDZSEREK A VIDÉKBEN
~z. EU után loholó világunkban a pályázati
orulet virágkorát éljük. Ott még nem tartunk, hogy ha Józsi bácsi di sznóólat akar
építeni , akkor ráfogja, hogy EU komform ,
öko-bio, újrahasznosítható ólról van szó,
amely akoljában kisebb konferenciákat
képzéseket lehet tartani, és az úniótol kér rá
támogatást, de jó úton haladunk e felé'
Lássuk, milyen lesz' - jelmondattal részt
vettem egy két hónapos, vidékfejlesztési
mened.zser képzésen. (Ráfér Hegyesre egy
kis fejlesztés, persze nem túl sok, mert
nálunk minden O.K. ')
A kishegyesi AROMI szervezésében, a
szegedi Katedra Alapítványi Szakképző
Iskola közreműködésével két
hónapon keresztül minden
pénteken és szombaton
előadások folytak a kishegyesi Vadászotthonban. A
tanfol yamon majdnem 40-en
kaptunk diplomát, meglepő
módon én is, és úgy érzem,
nem elvesztegetett idő volt
ez a jónéhány hétvége. A
magyarországi
előadók
magas szinten beszéltek a
PR-től kezdve egészen a
keretmátri xig egy csomó

dologról. Voltak pillanatok, amikor bágyadt
tekintettel csak bámultunk , mint borjú az új
kapura.
de
összeségében
rengeteg
hasznosítható tudást sajátítottunk el.
Kérdés , hogy ki hogyan kamatoztatja'l
Két magyarországi kiránduláson (egyikről
sikerült lemaradnom, pech!) a csoport azt is
megláthatta. megtapasztalhatta, amiről az
előadásokon szó vol t. Biogazdálkodás,
falusi vendégház, mórahalmi panzió, kulcsosház , stb.
Összeségében hasznosnak ítélem meg
képzést, és szívesen részt ven nék más
h~so~lón .. Azt még megemlíteném, hogy a
kepzes rngyenes volt, mindös sze a
tananyagért kellet 3000 dinárt fizetni .

LJ.

RETINA-MOCCA
Band1-bott1a
Kossuth L 31
Mindent.
- az iskolához
- az irodájához
- a háztartásához
- telefonok. motorolaJak

Mob: 063·66·32·061

OPTIKA RETINA
M Tita bb.
- számítógépes
szemvizsgálat
- szemorvosi vizsgálat
- szemuvegek
- keretek
- védöszemuvegek
- k1egészitö kellékek

A

Női

Fórum hírei

FŐZŐVERSENY
A Női Fórum a belgrádi BCIF és az
újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat
anyag i támogatásával október derekán
családi főzőversenyt szervezett, melyen a
benevezett
csapa tok
csirkepaprikást
főz tek. A verőfényes szombat délelőtt az
Egység úgynevezett segédpályáján - azaz a
pálya és a Krivaja közötti füve s területen
28 csapat vetekedett a jelképes díjakért.
A Gálik Ferenc, Bíró Akos és Grác
Mária összetételű zsűri végül is a Nyírádi
Klaudia csapata által készített csirkepaprikást találta a legjobbnak, második helyen
Ország Georg csapata végzett, harmadik
, , .
,
,
, ,
pedig Jovanovié Ana lett.
Dicséret illeti a résztvevőket, hiszen a koradelutamg tarto rendezveny vegen csak a hamukupacok
árulkodtak arról, hogy pár órával előtte több százan bitorolták frissen nyírt pázsitot. Elmondhatjuk,
szemét még mutatóban sem volt.

Bizonyára sok kishegyesi
gyerek emlékezik vissza
szívesen arra a két napra,
amit május végén a kelebiai
Karitász Egyesület jóvoltából Magyarországon, pontosabban
Kelebián
és
Kecskeméten tölthetett. A
Női Fórum október 21-én
látta vendégül az Egyesület
tagjait.
Az egész napos közös program keretében igyekeztek
vendégeiknek bemutatni a
falu látványosságait, a templomunkat, hegyesi csata
emlékmű vét, valamin t az 1.
világháborús h ősök emlékmű vét, a kemence-kápolnát, a Kátai tanyát, és az ahhoz tartozó létesítmén yeke ~ . A ~endégekne~ ~
színházban röv id programmal kedve skedtek: Péte; Mária, Zelenka Karolma es Kere~z~un
Tünde szavalattal a Míívelődési Egyesület Szajkó Enekcsoportja. Patyerek Orsolya vezetesevel
népdalcsokorral, ~z alakulóban lévő roma gyermektá~ccs?port ~ov~kovié .Rozalija ve:.e_t~sé~el
pedig cigánytánccal. Az egész napos program a Kantasz es a N01 Forum ko zos vacso raJa\ al ert
vége t. Ami a lényeg: a két szervezet vezet ői me gegyeztek abban, hogy a megkezde tt
együttműködést folytatni kell.

Október 25-én a Női Fórum megtartotta
tisztújító Közgyűlését, melyen a jelenlé vő k
meghallgatták
a
szervezet
négyé ves
munkájáról készült beszámolót, valamint
megismerkedhettek a Fórum pénzügyi
helyzetével. Mivel a szervezet négy évvel
ezelőtt alakult, szükséges volt a választások
megtartására is.
Az új vezetőség: Ba~a Ibolya, Bulato_vié
Magdolna, Burján Agnes, Juhász Eva,
Kemencei Irén, Kocsis Margit, Lukács Klára,
Pesevszki Szabó Flóra, Petri Leontina, Rácz
Maronka Etelka, Tóth Anita, Tóth Erzsébet,
Zsidai Erzsébet. A Közgyűlés elnöke: Lukács
Klára, titkára: Tóth Anita.
Az igazgatóbizottság elnöke: Zsidai Erzsébet.

A nemrégiben törté nt bűncselekmény újra
fel színre hozta a nők elleni erőszak, illetve a
családon belüli erőszak problémáját.
A nők többségének nincsen tudomása a
jogairól, hogy igenis jogában áll védelmet
kérni, a szociális központtól, a rendőrségtől,
az ügyészségtől. És nem csak a nőknek, a
férfiaknak is, ha ők a bántalmazott személy,
és a gyerekeknek is. A községben is elfogadott az Erőszakmentes élet elnevezésű
program , melybe az említett hivatalos
szervek mellett a Női Fórum is bekapcsolódott.
A bántalmazott személy gondjával-problémájával nyugodtan forduljon Zsidai
Erzsébethez.

MEGJEGYEZNÉM •••
Nem új keletű dologról van szó, hiszen
már szinte mindannyian tudjuk, hogy
október első hete minden évben a
gyerekeké. Ha másból nem is, - abból
igen, hogy óvodásaink ilyenkor színes
krétákkal gyönyörű képeket varázsolnak
a beton terekre„. Színt visznek a
szürke ség be ,
persze
nem
csak
rajzaikkal „ .
Lelkes gyerekek az óvónők vezetésével a
pénteki piaci napra apró dísztárgyakat
készítettek és igazi zsibvásár hangulatot
teremtettek először a piactéren, majd a
községháza előtti té ren . A gyerekek
beleélik magukat, fig yelik a velük lévő
óvónőjüket, gyermekien ártatlanul, tiszta
szívvel invitálják portékájuk felé a piacon
megfordulókat. Nézem őket és egyre
azon drukkolok, vajon akad majd egyáltalán felnőtt„. aki „belemegy" a játékba,
aki majd, úgymond, veszi a lapot, aki
egyáltalán felfigyel a csöppnyi gyerekek
egyre erőtlenebbül hallatszó kínálgatására:
- Itt a zsibvásár„. tessék„. tessék„.
Kedves felnőttek vegyenek valamit„. nem
drága .' Ezek itt csak húsz dinár„. emezek
meg ötven„.
Ha akad is felnőtt aki felfigyel rájuk,
inkább elfordítja a fejét (tisztelet a
kivételnek, és most nem is róluk, nem is
nekik akarom mondani , amit mondani
szeretnék). Pedig csak egy apró mozdulat, egy apró lépés ... Csak megkérdezni a
gyereket , csak szólni hozzá. Csak belemenni az ő játékába . . .
Persze. Nincs pénz
hallom a
korh olást. . . Másra se m, nem ilyesmire . . .
Tudom én ezt, de mégis ...
Legal ább játszásból megkérdeznénk őket
mir ő l is van szó„. Ha nincs miből
kifizetni a gyerekek által elkészített tárgyak értékét, nyugodtan elháríthatjuk egy
kedves mosollyal, esetleg eljátsszuk,
hog y drágáljuk„. De belemegyünk a
játékukba. Nem. Mi csak komor arccal
megyünk tovább. Megelégedés tölt el
bennünket, ma is sikerült megvennünk az
almát, a paradicsomot, esetleg azt a pár
kilónyi krumplit... Mert ez számít . ..
Igen, lesz mit ennünk holnap is; .. De a
szellemi táplálékkal mi lesz 9 Es vajon
milyen példát mutatunk a gyerekeknek?
Persze, mint mondtam, tisztelet a kivételnek. Mert szerencsére mégis akadtak felnőttek , akik belementek a játékba. Mint
ahogy a mellékelt kép is igazolja ...

LEMORZSOLÓDNAK A FÉRFIAK

DÖNTÉSEK A FIATALOK
BEVONÁSÁVAL
A kishegyesi községi képviselő
testület a múlt hónap végén megtartott ülésén ifj. Juhász
Bálintot községi ifjúsági megbízottá nevezte ki. Feladata, hogy
elősegítse a fiatalok bekapcsolódását a közügyek intézésébe, különösen pedig azoknak a
döntéseknek a meghozatalába,
amelyek lényegesek a fiatal
korosztály helyzete szempont-

jából. Az ifjúsági megbízottat az
önkormányzat és a fiatalok
közötti
egyeztetés
eredményeként a Kishegyesi Ifjúsági
Koalíció kérésére nevezték ki .
- A koalíciót a Kishegyesi
Ifjúsági Központ és a bácsfeketehegyi Zöld Dombok civil
szervezet hozta létre, azzal, hogy
várjuk a szikicsi Ifjúsági Tanács,
vagy más ifjúsági szervezet társulását is, mint ismeretes, több
ilyen szervezet is létezik
Szikicsen, többek között a Krstas
egyesületnek is van ifjúsági
tagozata. Számunkra az a fontos,
hogy vállalják a feladatokat. Ez
nem formális együttműködés a
civil szervezetek között, sokkal
inkább érdekérvényesítő lobbi .
Véleményem szerint az ifjúsági
megbízott intézményének létrehozása európai szellemiségű
döntés volt, hisz az Európa
Tanács határozata is ezt sugallja,
de összhangban van a tartomány
ifjúságpolitikai cselekvési tervével is. Mindkettő kimondja
ugyanis, hogy a fiataloknak részt
kell venniük az őket érintő
kérdések meghozatalában
mondja ifj. Juhász Bálint.
A nyáron a fiatalok egy csoportja felmérést készített a jelenlegi
helyzetről, a fiatalok meglátásairól, önmagukról és az egész
közösségről , és ezt a felmérést be
is mutatták.

BESZÉLGETÉS SZŐKE AN NÁVAL EGY NE:VIRÉGI FELMÉRÉSÉRŐL

Az
igények
felmérése
megtörtént és az ebben vázolt
problémák megoldására kell
választ adnia a ké sz ül ő stratégiának, vagyis arra, hogy milyen
irányba kell haladni, hogy a
vázolt gondok megoldódjanak.
Ez természetesen nem könnyű
feladat. Folyamatban van az idevágó dokumentumok begyűjtése,
de a munkába természetesen
szeretnénk bevonni a fiatalokat is, továbbá az
ifjúságpolitikai szakértőket,
azokat, akik a szabadidő
megszervezésével, oktatásügg yel ,
spor ttevékenységekkel, a munkavállalással foglalkoznak. E doku mentum elkészítését követő e n dolgozzuk ki a cselek vés i tervet, ami már
konkrét lépéseket is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy
mikor mit kell tenni, és ezek
mellé pénzeszközöket is rendel a községi vagy tartományi költségvetésből.
Az ifjúsági megbízott szerint a
két fontos dokumentum a jövő év
első negyedének végéig el is
készülhet.
Remélem, hogy március
végéig,
április
elejéig
a
képviselő-testület
elfogadja
ezeket a terveket. Ez azt jelenti,
hogy addig az időpontig kidolgoznánk a dokumentumokat,
elkészítenénk az összehasonlító
tanulmányt, megszerveznénk a
nyilvános vitát róluk, vagyis teljes egészében előkészítenénk a
döntés meghozatalát. A tervek
valóra váltásában mindenekelőtt
tartományi eszközökre számítunk, hisz a tartománynak 2008ig terjedő idevágó programja van
és éves szinten mintegy 8 millió
dinárt fordítanak ezek megvalósítására. Számítunk tehát az
anyagi támogatásra, annál is
inkább, mert dokumentumaink
összhangban lesznek a tartományival, másrészt úgy készülnek, hogy pályázati anyagként is
hasznosíthatók lesznek. Nehéz
persze választ adni arra, hogy
mikorra várhatók e munka eredményei. Véleményem szerint
azonban, ha jó munkát végzünk,
az első eredmények már a jövő év
vége felé érezhetők lesznek - véli
beszélgetőtársunk.
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A Nemzedékek kutatóúton elnevezésű projektum keretéb en
szeptember végén Túrke vén tartottak egy tanácskozást, amelyen
Szőke
Anna arról tartott
értekezést,
hogy
hog yan
befolyásolja a kisebbségi sors a
házasságok alakulását.
- A témával kapcsolatos eddig
megjelent tanulmányok központi
helyén a demográfiai adatokra, a
mobilitásra, a vezetéknevek
kutatására vonatkozó adatok állnak, az én kutatásom viszont
olyan jelenségeket vizsgál, amelyekről eddig írásos formában
nemigen olvashattunk: az iskolai
végzettség alakulása a házassági
kapcso lato kban. A kutatásnak
háro m nagy területe volt,
Kishegyes, a közép-bácskai
tömbmagyarság élettere, Udvarszállás, a délkelet-bánsági,
erősen szórványjellegű település
és vizsgálatom tárgyát képezte a
Magyarországra áttelepültek
párválasztása
is.
Mindkét
faluban létezett endogámia,
vagyis a településen belüli házasodás, de egyesek exogámiára
kényszerülnek és elsősorban a
lányok hagyják el a falut - mondja Szőke Anna.
Az iskolai végzettség és nyelvtudás, valamint a házasságok
összefüggéseiben a szocialista
új
helyzetet
társadalom
teremtett.
- Új korszak kezdődött a női
nem életében . Szándékosan
használom a női nem kifejezést,
mert a szocialista társadalmak
által kitűzött cél a dolgozó n ő
volt és ebben az erőteljes emancipációban lassan eltűnt az anyaszerep. Kishegyesen például
jelentős
szerepet játszott a
kendergyár. A foglalkoztatottak
fele nő volt és az idő múlásával
ezeknek a nőknek változott a
világnézete,
tájékozottsága,
jelentősen különbözni kezdtek a
háztartásbeliektől,
szabadelvűbbek lettek. A hatvanas
években jelent meg az úgynevezett irodista réteg, az állami
vállalatok kiterebélyesedett irodahálózattal rendelkeztek. Ők
jelentették az új értemiséget s
ezek a munkás és paraszti családokból
kikerülő
„káderértelmiségiek" utánozni kezdték
a polgári életmódot, csak kicsiben. Alaptörekvésük a társadalmi státus megőrzése lett, az
öröklött társadalmi milliőből

va ló kiszakadás volt a legerősebb motivációjuk. A nők
elsőként léptek ki a hagyományos életformából, kultúrateremtő szereplővé váltak és
megkezdődött
a
női-férfi
szerepek febomlása - hallottuk
Szőke An nátó l.
A nemzetiségi státus is kétségtelenül szerepet játszott a továbbtanulásban.
- A továbbtanulás szempontjából
a legtöbb megkérdezett a nyelvet
tartotta dönt ő tényez őnek. Az
1945-től 1980-ig terjedő idő
szakban toleránsabb viszo nyok
között
végezhették
tanulmányaikat a magyar diákok. Az
első időszakban a fiúg yermekek
jelentek meg nagyobb számban
az egyetemeken, mérnökök,
jogászok, orvosok, nye lvészek
kerültek ki a belgrádi, zágrábi,
újvidéki
egyetemekről.
Az
anyanyelvhasználat
leszűkü
lésével azonban a továbbtanulási
szándék is megcsappant. A
magyar fiúk többnyire szakmát
tanulnak. A magyar nemzetiségű
lányok, akik sze rb tannyelvű
egyetemeket
fejeztek
be,
leginkább az egyetemi évek alatt
kialakult kapc solatban lelik meg
a házastársat. A szerb tannyelvű
egyetemet befejezett magyar
lán yo k
legtöbbje
vegyes
házasságban él, a néprajzi ,
történelmi gyökerek így már
heterogé nek s ezek megnyilvánu lnak a mindennapi életben
I S.

A néprajzkutató szerint abban,
hogy ilyen komoly gátat jelent a
nyelvi
akadály,
ugyancsak
közrejátszik az , hogy nagyon
rossz a szerb nyelv tanítása az
iskolákban.
- Ma is rengeteg a nyelvtan és a
gyerekek alig gyakorolnak, nem
tanulnak meg beszélni. Nagy
segítséget jelentenek ezért a
nyelvi táborok. A nyelvhasználat
nélkül a magyar gyerekek gátlásosak lesznek és azt sem kellene
beléjük sulykolni, hogy csakis és
kizárólag szabályosan szabad
kiejteni a szavakat. A magyarországi környezetekben igazából
nem nagyon értik, miért olyan
nagy akadály számunkra a nyelv
megtanulása, mert, mint mondják, ha Amerikában akarnak tanulni, nekik is meg kell tanulni
angolul. Csakhogy ez esetben
nem áll fenn az identitásvesztés
veszélye - mondja Szőke Anna.

„
KÚTBA ESETT MÉG EGY KÍSÉRLET
Két évvel eze l őtt azért fulladt kudarcba a
Krivaja medrének kotrás a Kishegyesen,
mert a part menti telkek, kertek tulajd onosai
azt kérték , hogy a vízügy i közvállal at ne
hagyja kertjeikben az iszapot - ami szerintük
m érgező lehet - hanem szállítsa el. Az újabb
követe lés, hogy azonnal szállítsák el, amit a
vízügyiek már nem tudnak teljesíteni , mert
nincs hozzá fel szerelésük.
- A két évvel ezelőtti igényeket fig ye lembe
véve tavasszal, am ikor ezen a terepen járt
Branislav Radovanovié, a Vajdasági Vi~e k
Közvállalat igazgatója, a polgármesterrel
kö zöse n megemlítettük neki , hog y köl csönöse n elfogadható megoldást kellene
találni. Az igazgató megértette a kéré st.
tisztában vol t a több mint 40 évig elmaradt
kotrás hiányának veszélyeivel. A közvállalat
végül elfogadt a, hogy a November 29.
utcában még az ősz fol yamán végezzük el a
kotrást, s tavasszal, am int az idő megengedi,
a vízgazdálkodás költségein szállítsuk el az
iszapot. Az igazgató ti sztában vo lt azzal,
hogy ez eltérést jelent az eddigi gyakorlattól,
de a probléma súlyosságára való tekintettel
rugalmasan viszonyult a kérdéshez , és ezért
tette lehetővé a kotrást. A helyi közösség
magára vállalta az újabb megbeszélést a
kertt ulajdonosokkal, mert a tör vén y
értelmében a közvállalat tulajdonát képező 3
méternyi sáv nem elegendő a munka
elvégzéséhez, még legalább 3-4 méter kertet
is igénybe vettünk volna. Kalkulációink
szeri nt ezen a szakaszon a kotrás mintegy
300 ezer dinárba került volna, az iszap
elszállítása viszo nt 1,3 milliób a. A
November 29. utca polgárainak egy csoportja ezúttal sem fogadta el az ajánlatot, újabb
követelést támasztott: az iszapot azo nnal
szállítsuk el. Ezt a követelést viszont már
nem tudjuk teljesíteni, mert nincs hozzá
gépezetünk. Az 550 méternyi szakaszon,
becsléseink szerint, 3867 köbméter iszapot

kellene els zállítani - nyilatkozta Hallgató
Imre. a DTD Krivaja topolyai ré szlegé nek
igazgatója.
Azt is elmondta, hogy az el utasítás ellenére
a közvállalat az ősz fol ya mán a park melle~
ti szakaszon elvégzi az iszaptalanítást,
ann ak ellenére, hogy a kotrás ilyen rövid
szakaszon nem sokat ér.
- Az önkormányzat úgy gondolja, hogy a
közvállalat kedvezően viszonyult a problémához. Két évvel ezelőtt arra kértük őke t ,
hogy vigyék el az iszapot, most pedig egyesek újabb követelést támasztottak, ami
gyakorlatilag teljesíthetetlen. Ennél jobb
me goldást már nem tudunk fel ajá nlani.
Tény. hogy megpróbáltuk demokratikusan
megoldani a gondot, de nem sikerült, a
magunk részéről lezártnak tekintjük az
ügyet. Igaz, a folyópart kö zvetlenül az ott
lakókat érinti , de közvetve az egész
települést, azonban a tul aj dono sok nélkül
mégsem teszünk lépése ket. Nem csodálnám
viszont, ha a vízügyi közvállalat sem állna
ve lünk szóba az el köve tkező évtizedekben mondta az üggye l kapcsolatban Szűgyi
István polgármester.
A November 29. utca lakóival a múlt hét
vege n a helyi kö zösség ben tartottak
megbeszélést, de az érdekelt polgárok közül
mindössze öte n jelentek meg. Az azonnali
elszállításo n túl kérték még azt is, hogy a
partot cölöpökkel erős ít sé k meg és az iszapot oda rakják le. ne a jobb, hanem a bal
partra. A vízügyiek szeri nt a cölöpös módszert már régóta nem alkalmaz zák. mert
csak rövid ideig tartja meg a partot. Mindez
teh át azt jelenti . hogy sikertelenül végződö tt
még egy megoldás i kísérlet, és a jelek
sze rint ez a kérd és egy időre lekerül a
n apire n dről.

P. /.

BLOK

25x zox 40

Kishegyes Tito Marsall. 106/a
Tel./Fax 024/ 731-491
-Betonoszlopok
-Betonvas egyenesités és hajlítás
·Bután gáz, gipszkarton, háló vas, falazó és
sziporex blok, tég la, mész, cement.homok,
sóder, szigetelö anyag , csövek, vinklik,
kerámia lap, kűlsó és belsó falfesték, cserép,
BETONCSÖVEK:
VENT. BLOK
szalonit, vizvezetéshez, kanalizációhoz,
F1 200x1M
20X20X25 f"l• 14
F1 300x 1M
központi fűtéshez teljes felszerelés,szög, MONTÁzS
F'ERT GERENDÁK: F1 400x 1M
KÉMÉNYEK:
demit vakolat, fürdöszobai felszerelés,
0,00·5,40M·IG
F1 SOOX 1M
F1 135· 150-200
fűrészelt fa, gerenda, deszka és léc.
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UTCANEVEK

A
kishegyes i
Kép \·ise lő te s tülete
utc anévvál to zások:

által

Önkormányzat
elfogadott

1.
2.
3.
4.

Bolmán - Szivá rvány
Harcos - Liliom
Boris Kidric - Forrás
Testvériség - Széchenyi István
S. December 22. · Kis utca
6. Duro Salaj - Szekicsi utca
7. Engelsz - Bartók Béla
8. Hő s · Rózsa
9. lvo Lola Ri bar - Rem ény
10. Egység - Guyon
11 . JNA (az Iskola urcáról a Dózsa
György utcáig) - Dr. Babcsá nyi Sándor
12. JNA (Dózsa György 111cá1ól) Moholi út
13 . Július 7. - Akácfa
14. Kis Ferenc - Park
15. Lenin - Sziváci út
16. Lovéen · Kis köz
17. Maxim Gorkij - Korona
18. Marx - Kodály Zoltán
19. Tito mars all - Fő utca
20. Matija Gubec - Hosszú
21. Népfront - Zöldkert
22. November 29. - Liget
23. Njego.S - Avar
24. Október 18. - Napfény
25. Ifjúság - Iskola
26. Papp Pál - Dudás Kálmán
27. Partizán - Híd
28. Petőfi brigád - Arany János
29. G yőzele m - Greiner Endre
30. Tartomány - Herceg János
31. Proletár - Alvég
32. Május 1. - Lehel
33. Munkás - Hajnal
34. Köztársaság - Cziráky
35. Sutjeska - Téglagyár
36. Svetozar Markovié - Deák Ferenc
37. Simokovics Rókus - Fehér Ferenc
38. Élmunkás - Munkácsy Mihály
39. Alkotmány - Tavasz
40. Varga Gyula - Szentandrási út
41. Fruska Gora ·Balassa Endre
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A hat ároza t az önkormányzat hivatal os
lapjában való megjel enéstől lép életbe. A jogi
személ yek 2 éven belül kötelesek a változásokat dokumentációjukban rendezni.
A fizikai szemé lyeknek irataik lecserélésekor
kell a változásokat regisztráltatni.

A ZSEBÜNKRŐL
A talaj ter mőké p e ss égének ismerete manapság már a fö l d mű velés eg y fontos
ismérve kellene hogy legyen. A topolyai
Mezőg a zda s ág -fejlesz tés i Intézet a tartományi kormány támogatásán ak köszönhetően in gyenese n végzi a földminták
elemzését. A kishegyesi Gazdakör, az
egyem
mezőgaz dasági
termelők
érdek védelm i sze rvezetének e lnökét,
Benkó Józsefet kérdeztem, hogy ebben a
községben mekkora az érdeklődés ez iránt.
- Hónapokkal e z előtt meghirdettük az
akciót, hajlandóak lettünk volna a földmintáknak az intézetbe történő szervezett
eljuttatására is, sajnos azt kell mondanom,
hogy jóformán nincs érdekl őd és iránta,
mindössze egy-két termelő jelentkezett. Ez
a dolog pedig a zsebünkről is szól , hiszen
a műtrágya manapság igen drága, mondhatni , luxusnak számít vaktában elszó rni .

Vi szont igazat adok azoknak a termelőknek is, akik azt mondják, hi ába az
ismeret, ha a piacon nem lehet megfelelő
műtrág y át kapni . Pedig az elemzés
valóban alapos: megállapítják a talaj phértékét, a nitrogén, foszfor és kálium ,
valamint más mikroelemek százalékarányát is. Aztán megkapja a te rmelő az
ajánlást, hogy pl. 8:24: 16 típusú műtrág y át
szórjon, a pi acon pedig az általunk
vásárolt kis ebb tételekben csak a hagyományos 3x 15-ös kapható.
- Mennyiben tud segíteni az egyesület a
termék értékesítése és az újratermelési

SZÓL

ÜKTÓBERI TEENDŐK A KERTBEN

anyagok beszerzése terén?
Hagyományos
értelemben
vett
kereskedelemre nem vagyunk bejegyez ve ,
ezé rt a gyakorl atban áru fo rgalmunk nincsen . Abban viszo nt segítünk, hogy
kipuh atoljuk , ho l a l eg ked vezőbbek a
felt étel ek, úg y a beszerzést, mint az
értékesítést i lletően . Ezen a téren nem árt
az óvatosság, mert nem minden cég teljesen megbízható. Értékesítéskor a termelő k
ált alában azt szeretik, ha a rég i,
megszo kott
JUS-s zabványok szerint
min ősítik a terményt. Ezt ismerik, ebben
bízn ak, és hát nagy úr a megszokás.
- Ilyenkor mindenki a hozamot emlegeti,
milyenek a kilátások?
- Folyamatban van a napraforgó és a szój a
betakarítása. A hozamokat illető e n optimi sták lehetünk, hiszen legalább közepes
átlagtermés várható, azonban vann ak
gyengébb parcellák is. A hörcsögök és a j ele nt ős mértékben
elszaporodott mezei nyul ak sok
esetben károkat okoztak. Az a
véleményem , hogy az idén
nyúlból is jóval több van a kelleténél , és lega lább akkora
károkat okoztak, mint a hörcsögök.
- Megkezdődik az állami tulajdonban lévő földek bérbe
adása,
mi
a
helyzet
Kishegyesen?
- A községi k é pviselő-te stül e t
kinevezte az illetékes bizottságokat. Mi most felm érést
végzünk arról, hogy mekkora az
igény a bérbevételre. Az érdekl ő d ő k személyese n nálam jelentkezhetnek,
vagy a 730-943-as te lefonszámon. Azt
sze retnén k, ha az itteni földeket itteni termel ő k vennék bérbe. Most van a munka
dandárj a, hi szen fol yik a betakarítás és
kü szöbö n a vetés is. A tél beálltával és a
mu nkálatok befejeztével azonban ismét sor
kerül a hagyományos téli s zakel őad ás ok
megszervezésére . A már ismert témákat
sem árt fele leveníteni. de mindig vannak
újdon ságok , a m e l ye krő l beszélni kell ,
hiszen haladni kell a korral - mondta a
Gazdakör elnöke .

Tóth Péter
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A röv i dü l ő nappalok, a hű vö södő éjszakák arra
fig yelmeztetik a s ző l ősgazd á t, hogy elérkezett a
szüret ideje. A jó bor készítéséhez magas cukortartalmú , sava kb an . íz és illatanyagokban gazdag
szőlő(mu s t ) és tiszta táro lóedény kell. Nem szabad
arról sem me gfeledkezn i, hogy a must forrása idején
mérgező gázo k is fel sza badulnak. Am ennyiben
hű vö s , levegős, fag ymentes tároló helységünk van ,
néhány k éső n ér ő szőlőfü rt ö t egy-egy rúdra
akaszthatunk rafiára kötve. Így családunkn ak a tél
fol yam án is fri ss csemegé vel szolgálhatunk . A
szürettel egy időben érik a más ik ki váló csemegé nk.
a dió. Ez a kiváló csonthéjas gyümölcs nem hi ányozhat az asztalunkról. A házias>zo nyok a karácsonyi asztalt el sem tudj ák képzel ni ezen vitamindús és ízes gyümölcs nélkül , dís z ít őké n t vagy
beigli fo rm áj ában.
A gyümölcsöskertben elérkezett a szaporító anyagok
ülteté si ideje. Fontos tudnivaló , ho gy eze k a
csemeték több tíz évre kerülnek a helyükre .
Gondoskodnunk kell a me g fe l e lő méret ű ült e tő
gödör ki ásásáról (80 x8 0x 80 cm ), és ann ak
megfel e lő menny i ségű tápanyag utánpótl ásáró l. Az
összetett műtrágyákat , kö tel ezően kövesse szerves
vagy komposzttrágya is, csak így teremthetünk optimális feltételeket a tápanyag felvételhez, illetve a
növenyek növekedéséhez. Az október-n ove mberi
telep ítés so kk al eredmé nyese bb (90-95 %-os az
eredés), mint a tavaszi, mi ve l jobb a téli csapadék
kihas ználása. Fontos hogy csak államil ag eli smertellenőrzö ll megbízható fai skolából, egés zséges, érett
hajtású fajtaazo no s olt ványokat vásáro lj unk .
Betartandó íratlan szabályok még, hogy telepítés kor
a koron ás fákat (dió, alm a stb. ) min. 3m-re, a
sövénymagasság ú növénye ket (málna) min . 1m-re
ültessük a telekhatártól. Jó tanács , hogy villanyve zeték alá ne ültess ünk magas n övé s ű
növényeket.
A kiskertet, a szántóföldhöz hasonlóan készítsük e l ő
a téli csapdék befogadására, végezzük el a szerves és
műtrágyázás t , ezeket ásással, szá ntással, fréze reléssel dolgozz uk a talajba. A hűvö s ödő id ő mi att virágoskertünk sokat ves zített dísz ítő érté k é b ő l. A
fagyve szély közeledtéve l szedjük ki a kardvirághagym ákat, dáliatöveket. Most ültethetjük a
tavas szal virágzók hagymáit (tuli pán, nárcisz, liliom, króku sz). Arra feltétl enül ügyelj ünk. hogy a
virághagym ákat csak jól e l ő k é sz íte tt , porh anyós
talajba ültess ük. A most elültetett hagymácskák szín
és illatfelh ő t varázsolnak kora tavasszal a kertünkbe.
Most id őszerű az örök zö ldek ültetése is. Le h ető l eg
földlabdás növényeket szerezzün k be, és telepítés
után gondoskodjuk az alapos b eö ntözé s rő l.
A magyar kertek nélkül özhetetl en növé nye a rózsa,
ez a szép , kecses és illatos cserj e ültetése is most
aktuáli s.
A halottak napja idej én elhunyt szeretteink sírj át,
emlékhel yé t á ltalában kri zantémmal dísz ítjük .
Ennek a szép, dekoratív virág nak nagy hátránya,
hogy a fagyo kra nagyon érzékeny. Ezért sokan
választj ák azt a megoldást, hogy az emlékhelyet kétnyári virágpalántákkal dís zítik.
Október végén várhatóak az éjszakai fag yok , ezért a
szabadon lé v ő , fagyérzékeny növényeinket vigy ük
fagymentes, telelő hel yre.

Sípos Tibor

KINDE ANNAMÁRIA:

MEGEMLÉKEZÉS MINDEN
ELHUNYT KATONÁRÓL

MINDENSZENTEK

Az aradi vértanúk kivégzésének
évfordulóján a hagyományokhoz
híven koszorút helyeztek el a hősök
sítjánál, illetve a hegyesi csata emlékművénél, az első és a második
világháború, vala mint a délszláv
hábo rúk áldozatainak állított emlékműnél.

A hegyesi csata emlékművénél, a
Nyugati temetőben tartott megemlékezésen Szűgyi István polgármester üdvözö lte az egybegyűl- l...!.._ _::--1
teket, kiemelve, hogy az aradi vé rtegyék le a fegyvert, mert csak tőlük remél tanúk magatartásából nekünk ma is erőt kell
hettek kegyelmet. Az osztrák hatalom , bár
merítenünk gondjaink megoldásához. A 157
megígérte a kegyelmet, kegyetlen üldözésbe
évvel ezelőtti eseményekről Laczkovics
kezdett, a vértanúkon kívül sok személyt
Annamária mondott történelmi i sm ertetőt ,
kiemelve, hogy itt még egy g yőz tes csata kivégeztek, s a megtorlás csak akkor hagyott
alább, amikor az európai hatalm ak tiltakozn i
em lékmű ve előtt állunk, de néhány hónappal
kezdtek emiatt a bécsi udvarnál.
a csatát követően már megtörtént a fegyverA megemlékezés a Himnusszal kezdődött és
letétel, és a szabadság harc elbu kott.
a
Szózattal zárult, és felléptek az iskola
Görgeiék azt akarták, hogy az oroszok előtt
szavalói. Szűgyi István és Laczkovics Imre
az önkormányzat és a VMSZ, ifj. Virág
Gábor és Lukács Klára pedig az önkormányzat nevében hel yezte el a koszorút az
emlékműnél, majd a polgármester és a helyi
közösség titkára megkoszorúzt a az első
világháborús emlékművet és a színház előtti
téren levő második világháborús emlékművet, amelyre felkerültek a délszláv
háborúk helybeli katonaáldozatainak neve i.
P. /.

A JUGOSZLÁV KAPCSOLAT
Filmvetítéssel és a Bácsország temati kus
számá nak bemutatójával emlékeztek meg
Kishegyesen az '56-os forradalom évfordulójáról.
Az 1956-os magyar forradalom ötvenedik
évfordulója alkalmából a ki shegyesi iskola
ebédlőjében az érdeklődők megtekinthették A
j~goszláv kapcsolat, valamint Vicsek Károly:
Ertünk haltak meg című dokumentumfilmeket, amelyek az '56-os budapesti és magyarországi eseményeket taglalták. Az első
egy menekülő történetén keresztül mutatta be
Magyarország déli szomszédjának a viszonyu lását, Vicsek filmjében viszont ismert
szerbiai és vaj dasági írók , publicisták
mondták el a magyar forradal ommal kapcsolatos élményeiket. A filmvetíté s előtt ifj.
Virág Gábor üdvözölve az egybegyűlteket
köszönetet mondott a Vajdasági Magyar
Művelődési Inté zetnek, amely a szervezők
rendelkezésére bocsátotta a filmeket.
A Bácsország című honismereti lapnak a forradalommal foglalkozó tematikus számát dr.
Virág Gábor főszerkesztő mutatta be. A lap
is szinte kizárólag a jugoszláv kapcsolattal
foglalkozik, s mint hangsúlyozta, az egykori
jugoszláv vezetés igen tartózkodó magatartást
tanúsított,
először
ellenforradalomnak

nevezték, azután forradalomnak, és indokoltnak tartották a második szovjet intervenciót.
Egyféleképpen nyilatkoztak a magyaroknak és
másféleképpen a szovjeteknek. Kezdődőben
vol t ugyanis a szovjet-jugoszláv viszonyokban
az eny hülési folyamat és ezt nem akarták
kockáztat ni. A történelmi adatok szerint
Jugoszlávia felé mintegy hús zezren hagyták el
M agyarországot, de a menekülőket nem a
magyarok lakta országrészben létesített
táborokban szállásolták el, hanem a tengerparton és Macedóniában. Mindent megtettek,
hogy ne jöjjön létre kapcsolat a menekülőkkel.
A menekülteket nem kényszerítették vissza
Magyarországra, de a Kádár-kormánnyal való
jó kapcsolatok érdekében beengedték a magyar tisztségvi se l őket a táborokba, hogy ott
agitálhassanak a hazatérés érdekében, és a
jugoszláv hatóságok is sokukat erre serkentették. Tudni kell azt is, hogy a Jugoszláviába
menekülők között sok olyan bácskai sorkatona
volt, aki az ötvenes évek elején szabadult az
orosz hadifogságból. de az ismert informbirós
események meggátolták abban, hogy foly tassák útjukat Jugoszláviába. Ezeknek a
száma mintegy ezerre tehető . Dr. Virág
elmondta, hogy az összegyűjtött terjedelmes
anyagmennyiség miatt a szemle folytatja a
témával kapcsol atos tanulmányok közlését.

P. /.

Sötétség kapuja
sarkig tárva.
Rontó-ártó lidérc
hogy ki-be járna.

Dilettáns intrikus
önvermébe pottyan.
Se-hall-se-lát szunnyad
nagy nyugalomban.

Elvigye álmomat,
vissza se hozza,
lássam: osztódik
hatalom konca.

Orráig se lát el,
örömei ritkák,
fülei betömve.
elfeledte titkát

Pénz, paripa, fegyver,
presztízs, státusz ...
Leszúrt vezéren
mindenki áthúz,

régi mulatságnak,
mikor együtt mindig
segítettük egymást,
úgy, ahogyan illik.

Hátulról mindig
Sohasem szembe.
Rút valóságot
ki vesz figyelembe?

Nem rias zt már semmi.
Nagykarácso ny álma.
Új fény születése
Vár most a világra.

1956

OKTÓBERE

Miközben 1956 októberében , a forradalom
kitörése után Magyarországon, s különösen
Budapesten, ropog tak a fe gyverek, addig
fal unk élte boldog, békés, álmos szocializmu sbéli életé t. A korabeli M agya r Szó
tudósításai alapj án idézzük fel ama id ő ket.

Október 7-én például arról számoltak be a lap
hasábjain, hogy Ki shegyesen „VAN PÉNZ, de
nagyo n csínjá n bánnak vele". Csak akkor nem
a bankok kínálták a kölcsönt, hanem a népbizottság (értsd : a kommunista párt jó emberei)
os ztogatta. Az Újkor termelőszö vetkezet
központi istállóra kért pén zt, hogy ne a
tanyákon össze-viss za tartsák az áll atokat.
Aztán az utak építésére költöttek, továbbá
lakása lapot léte sítettek - ám csak hárman
é rd e klődtek a kölcsön iránt. Ezekben a napokban, október elej én angol újságírók jártak a
fa lu nkban 1 De nem a nemzetközi helyzet
kapcsán, hanem éppen az Újkor szövetkezetbe
látogattak el. S ő t , egy szövetkezi tag házát is
megnézték. Ny ilván ezek szocialista érze lm ű
új ságírók lehette k, ak ik aztán Londonban
lelkes cikket írt ak falunk fejlődésérő l. Ahol ez
id ő táj t, talán a té vé hiányában is, még igen
aktívak voltak a fiatalabbak . Igaz, ma is vannak felderítőink - akiknek talán ma már nincs
olyan problémájuk, hogy egész nyáron nem
tu dtak semmit sem csinálni, mert a topolyaiak
egész nyárra elvitték a járás sátrait, mint ötven
évvel ezel ő tt , és ha már náluk vo ltak, vissza
se m adták azokat. Pár nap múl va ferderítői nk
egészen Gun aras ig bicik-liztek, felderíte ndő a
határt.
Október 18-án meg ünnepelték falunk ,,felszabadulásának" napját. Akkor persze még nem
id ézőjelben írták le e szót. A nyolcadikosoknak atlétikaversenyt szer veztek, lovéenáci
kortársaikat hívták meg ez alkalomból. Ünnepi
beszédet Vig István n épképvise l ő mondott, a
fi atalok stafétát hordtak körbe , a felderítők
meg tábortüzet raktak.

- KISHEGYES

Mint írta a Magyar Szó, eközbe n a fö ldserénye n dolgoztak a fö ldeken , bár
egy ki s e ső elkelt vo ln a. és a műt rá gya iránt is
nagy vo lt az é rde klődés. Akkortájt a tojáskivi tel ige n jel e nt ős \ tételt tett ki az o rszág
exportjában, de a szövetke zet arról tájékoztatta a termelőke t , hogy tcibbet most ne
hozzanak. Eközben megérkezett az
új Ferguson traktor (egy ekével) a
szövetkezetbe.
Falunk focicsapata , az Egység
akkortáj t a bácskai ligában játszott, a
kö zé pm ező n y ben helyezkedett el.
Október 14-én idegenben a Sport
csapatát - nem tudj uk. hová való verte három ke tt őre , de egy hét
múlva már megszerezték harmadik
győze lmliket is, egy nullra vervén a
ZsAK-ot. A né ző ket ekkor még nem
válas ztotta el kerít és a pályá ró l.
éppen októberben indították meg a
gyűjtést, hogy körbekeríthessék. A
kerítés mai állapotát látva, talán
azóta
sem
tudták
fe lújítani
hel yenként.
De a vasárnapoko n ne m csak
focim eccs vol t. hanem 21-én még
lóverse ny is a Kende rgyár melletti
pályán (a nyegosevóiak arattak nagy
sikert ), m indeközben a Nyári
vendégség című ame rikai , maj d A három
jóbarát cím ű mexikói film et ve títették.
Eközben Magyarországon már csak két nap
volt a forrad alom kitorésé ig, amin ek egyik oka
- ha nem is túl nagy, de mégis egy ik oka - az
volt, hogy ame rikai film eket is láth assanak, ne
csak szovjet és szoc ialista realista film eket„ .
Ki shegyesen e tekintetben nem kellet t a
szabadságért klizde ni. Szombaton még színházi előadás is vol t, a már rég meg sz űnt
topolyai Népszính áz adta elő a Bus Fekete
László János című darabot. A könyvtár e
hó napban költözött új hel yiségbe, igaz. csak
négy székük volt, ami t a Krivaja kereskedelmi
vállalattól kaptak. Akkortájt szinte minden
nap zajlott a tekedobók verse nye is, három
héten át. Az iskol ában megalakult a kis techniku sok klubja.
De a gondok mintha ötvenévente újra jelentkeznének. Ekkor határozták el ugyanis, hogy
fe l kell újítani a Vasú t utcai Kri vaj a hidat,
mert egyik vége teljesen leszakadt. Hát, ném ely hidunkat most se m ártana felújítani„.
Hogy a forrad alom kitörésének napj án, 23-án ,
kedden pontosan mi történ t, azt nem tudjuk a
hírekbő l rekon struáln i. Aznap nem vo lt vetítés
a mo ziban , de más nap igen : a Lukrécia
Borgiát adták. Eközben zajlott a fö lvásárlás is:
a szövetkezet 2 1 vagon paradic so mot, tíz
vagon zöldpaprikát és egy vagon szilvát
vásárolt fel. A sertés felvásárlási ára 20 dinárra l csökken t, ezért a kisheg yes iek inkább
kivártak az eladással.
A
forrada lom
előtti
napo n,
h é tfőn
Ki shegyesen összeül t a közoktatás ügy i tanács,
és a téli mezőg azdaság i iskola megnyitásáról
művesek

tárgyaltak . Eközbe n koszovói küldöttség járt
az iskolában. A Népi Technika ve ze t ősége meg
úgy döntött, november 4-e és 11-e köz t mű sza 
ki ki állítást sze rvez. Cellik Károly ud varán
eközben meg kigyullad t a szalma , de a
tű zol tóság gyo rs kcizbelépésé nek hála nem
ke letkezett jelentő seb b kár. Akkort ájt még ez
is újságh írn ek számított. akárcsak az, ha
valak it megrúgon a lova és megsérült. Igaz, ez
az eset nem Ki shegyesen történt.
Október vége fel é a ko mm unál is tanács
e lh atároz ta, hogy folytatják a p iac tér
kikövezését, miut án megérkezett a szükséges
tég la. Nos, ötven év múl va épp a piactér fel szá molásáról, á th e l yezésé ről beszél hetlink se mmi sem tart örökké (bár a tégla még ép). A
Szoc iali sta Szövetség meg úgy döntcitt, a
kö nyvtár kirakatában eze ntúl rendszerese n
„esemény kiállítást" szerve znek a legfontosabb
haza i és klilfö ldi esemé nye kről. Nem tudjuk , a
magyar forradal omról beszámoltak-e - vélh e t őe n nem , hi sz gyorsan megváltozott a
helyze t, és Titóék is ellenforrada lo mnak
min ősítették a magyarországi esemé nyeket,
Kádár Jánost tám ogatvá n.
Azn ap, nove mber 4-én vasárn ap, am ikor a
szovj et csapatok mindent elsöprő támadást
intézte k Budapest és az ország ellen , bevonultak a tankok és három nap sem kellett, hogy
leve1jék a forradalm at, nos, tehát aznap, vasárnap a feketic si (akkor mé g nem vo lt

Bácsfeke tehe gy) nyo lc adiko sok színjátszó
csoportja a Pál utcai fiúkat adta e l ő a ki shegyes i sz ính áztere mben . Míg Budapesten
patakokban fol yt a vér, falunk népe nagy
békességben dél e l őtt tíztő l és délután n ég ytől
a Casanova éjszakája című ame rikai
vígj átékon nevetgélhetett„.
Aztán ford ult a kocka , igaz, vagy jó három és
fé l év tizeddel később. 35 évvel ké ső bb , 1991ben Magyarors zág népe m ár nyugo dtan
mehetett a mo zikba akármilyen film et megnézni. fa lunk népe viszo nt a dél szláv háború ,
a behívók miatt retteghetett vagy é ppen
menekült. Éppen úgy, ahogyan a magyarok
1956-ban.

- szerbhorváth -
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POLGÁRMESTERNÉL JÁRTUNK

A Gyermekhét alkalmából 13 felsős tanulót (a
7. és 8. osztályokból a Gyermekparlament
képviselőit, az 5. és 6. osztályokból pedi g a
polgári nevelés re járó tanul ókat) Magó F.
Emese ta n árn őve l október 2-án d é lelőtt 10
órakor fogadta a polgármester. Szerencsé nk.re
S zűgyi Istvánn ak vo lt elég ideje, hogy mindegy ik diák kérdésére válaszoljon. A gyerekek
a következőkre voltak kívánc siak:
Tóth Anasztázia: Mit érzett, amikor
megválasztották polgármesternek, és megvalósította -e a céljait?
Polgármester: A gy őzele mn ek mind ig örül az
ember, de ennek a g yőze lm e mnek különö se n,
mert most volt először, hogy a falu lakossága
kö zvetelenül választott polgár mestert. A
választást két hónapos kampány elő z te meg,
ami nem egyedül nekem, hanem az egész
csapatnak sikerült. Köszö nöm szépen nekik is.
- Milyen a polgármester egy napja? - tette fel
a kérdést az ötödikes Vass Nikita és Nyírádi
Ágnes.
- A munkaidőm kötetlen , és ezt leginkább a
családi életem sínyli meg.
Vojtér Emese: Sok ember fordul -e Önhöz, és
milyen panasszal ?
- Igen, különféle panaszokkal, de nem mi nden
esetben tudom meghallgatni ő ket , mert néha el
kell utaznom, ezért kérek mindenkit, hog y
j elentke zzenek be,
miel ő tt
jönnéne k.
Panaszaikat pedig kérem , hogy írják meg levé lben, hogy át tudjam adni különféle
szerveknek, akik megfelelő megoldást tudnak
nyújtani .
Székely Amanda arra volt kíváncsi, hogy
ho;;yan zajlott Rúzsa Magdi foga dása ?
- Oszintén bevallom, hogy nem igazán tudtam
kezelni a hel yzetet, de e ttő l függetlenül na-

gyon, de nagyon örültem . Sok riporter vo lt.
Remélem, hogy lesz még Hegyes nek so k
Magdihoz hasonló híressége.
Povázsánszki Elek is kíváncsi volt a polgárm ester véleményére: Kishegyes sokat
fejlődött-e az elmúlt években ?
- Látványos fejlődés nem volt, de az évi költségvetésen belül még 60 millió dinár került
Hegyesre, és ennek nagyon örülök.
Jelena Mitrovié a 8. osztályt befejezett nő vére
problémáját vetette fel, hogy mikor lesz
falunkb an m egfe lelő szórakozóhely a fiatalok
számára.?
- A helyi közösséggel együtt már kiírtunk egy
pályázatot. Reméljük , j elentkezi k olyan
sze mély, aki tartana diszkót nálunk.
Nagy Farkas Fannit az érdekli, hogy mikor
újítják fel a járdákat és az utakat.?
- Mivel nincs elég pénz, sajnos javításra nem
kerül sor, csak amiket eddig még nem
betonoztak le, azokat tes zik rendbe.
Bá n szki Ákost me gnyugtatta, hogy az
Alkotmány utca is most fog sorra kerülni.
Kovalcsi k Anna: Mikor fogják kitisztítani a
Krimja folyói a faluba n.?
- A Kri vaja mellett é l ő lakosok nem engedték
a korrógépeket telkeik.re, de már vannak új abb
fejlemén yek. E lőször a parkra kerül sor.
Miljkovié Tamara : Mikor les: 1dbb munkahely szüleink számára ?
- Ez nem éppen a polgárm ester dolga. de tárgyalok , és megpróbálom meggy őzni a
cégeket, hogy telepítsenek ide is ipari létesítményeket. Feketicsnél már kés z ül őbe n van az
úgynevezett IPARI PARK.
Egyedi Emese: Miért romlik Hegyesen
ennyire a közbiztonság?
- Mivel nagy a szegénység, így sok a lopás is,

a rendőrség sokszor tehetetlen, és a törvény
sem túl szigorú.
Vass Szabolcs: Hogyan tudnánk mi iskolások
segíieni, hogy a falun k szebb legyen?
- Köszö nöm a felajánlást , és jó példával sokat
segít hetnétek. Ezenkívül elúj ságo lom, hogy a
faluban sze retnénk megszüntetni a dögtelepet,
és helyette álla tkrematóri umot létreh oz ni .
Ki shegyes község más községekkel együtt
létesíteni szeretne Szabadka határán szelektív
hull adék-feldolgo zó üzemet is.
- Mit tervez Kishegyes jövőjét illetően?
- Minél többet, és legfőképpe n befejezni azt,
amit elkezdtem.
Az iskola nevébe n a kis küld öttség nagyon
szépen kös zönte, hogy id ő t szakított rájuk. A
polgármester pedi g örült, hogy il yen érdeklődő gyerekek vannak a fa luban, és szívesen
válas zo l máskor is a fiatal ok kérdéseire.

Szabó Szénia 8.b

A polgármester és a titkár az óvodá-

ba is ellátogattak

"

MIT TENNÉL, HA TE LENNÉL A POLGÁRMESTER?

(Herbut Krisztina és Szikora .Sarolta 8.b)

KANCSÁR KAROLINA l.A:

KORMOS BENCE 4.A:

KóKAI ZSOLT 7.B:

KOVALCSIK ANNA 8.A:

A parkban ö_sszeszedetném a szemetet. ·
Segítenék a rászorulóknak.
Játszóteret építetnék.
Elmennék Becsér:e.

Lebetonoztatnám a Földes
utakat. Minden háztól
INGYEN kivitetném a
szemetet. Az ·összes .utcát
kivilágítanám „. Minden
pénzemmel támogatnám a
Művelődési Egyesületet
és a focistákat.

Beszüntetném
az
állatkínzást. Felújítatnám a szórakozóhelyeket. Felújítatnám
még a kézilabdapályát
és a focipályát.
Az iskolát körülvevő
területet beparkosítatnám.

Az első dolog , amit tennék, hogy az ifjúságnak
egy szórakozóhelyet biztosítanék. A környezetvédelemre sokkal jobban
odafigyelnék. Lebetonoztatnám az utakat.
Kitisztítanám a Krivaja
folyót.

KOCSMATURIZMUS

Sok érd eklődőt vonzott az
örök zöld
(evergreen)
diszkóest. A zenét DJ Ottó
biztosította, akit inkább az
idősebb ek ismernek, de most
nagy né pszerűség re tett szert
a fiat alok körében is, megszerettette velük a szüleik
által dúdolgatott slágereket.
A fiata lok (80-20 év közöttiek) és a fi atalabbak (20 év
alatt) együtt szórakozhattak,
ami sajátságos hangulatot
adott az esté nek. Szórakozásra csak hétvégenként

ségből akad így is éppen elég.
A jelenlegi helyzet azt
mutatja, hogy csak a kocsmák kínálnak szórakozási
lehetőséget „. Volt mozink,
volt diszkónk, de érdeklődők
híján ezek bezártak, de ez
már egy másik probléma.
Jó, hogy vannak még vállalkozó kedvű emberek, akik
szerveznek táncos-mulatós
esteket, de ezt mi igyekszünk
nem kihasználni, hisz ebben
sokszor szerepet játszik a
pénz . ami nincs„. Ez meg egy
harmadik probléma.
Problémák tehát vannak, de
megoldások is általában, csak
sok a gátló tényező a megvalósításuk
körül„„
Az
Evergreen-esten megmutattuk, hogy tudunk tisztességesen is szórakozni, nem történtek incidensek, és mindenki a
saját lábán ment haza.
Reméljük, a szervezőkre a
siker ösztönzőleg hatott, és a
jövőben is szerveznek hasonló esteket.

van lehetőségük a fiataloknak, és akkor is elég kevés.
Legtöbben valamelyik
„caffe bar"-ban, jobban
mondva
kocsmában
találják meg ezt a
lehetőséget. „Bezzeg a
mi időnkben ez nem így
volt„. " - mondanák
sokan , de azokról az
időkről már csak mú lt
időben
beszélhetün k.
Jelenleg a szórakozóhelyeken (értsd: koc sma) a
14 éves gyerekek együ tt
szórakozhatnak az alkoholista szomszéd bác sival. ez
az igazi társad almi élet és
egyenlőség. ha szere ncséj ük
van, még egy sört is fiz et.
Nekik ugyanis már ni ncs
pénzük, mert az anyutól
kapott kétszázasukat el költötték, vettek sört me g bort,
amit a templom meletti parkban gyorsan elfogyas ztottak.
Legegyszerűbb lenne, ha a
parkban árulnák a piát, biztos
jó üzlet lenne, csak egy kicsit
erkölcstelen, de erkölcstelen-

ÚJVIDÉKI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
Az idén 11. alkalommal tartották meg a
Vajdasági Táncháztalálkozót és Kirakodó
vásári.
Déle lő tt a fiataloké volt a
fő s zerep , a gyermekcsoportok léptek fel, majd
rövid tánctanítást tartottak. A műsort a kisheGARAGULYA
gyesi
tánccsoport nyitotta meg,
Rábaközi játékokat és
táncokat mutattak be,
mell yel nagy tetszést
arattak, az emberek
tömegesen mentek táncot
tanulni.
Délután az idősebb, ruti-

- na -

nosabb táncosok sajátíthattak el táncokat,
mind Magyarországról, mind Székelyföldről. Patyerek Csaba és Kovács Hanna
GALGAMENTI táncokat oktattak.
Akik pedig még mindig nem tudták
elfoglalni magukat, azok a Mesterségek
bemutatóján a gyöngyfűzést,
a nemezelé st, a
szövést és még sok érdekes
kézműves mesterséget sajátíthattak el.
Este megtelt a tornaterem
CDkíváncsiskodókkal,
bemutató, majd gálaműsor
következet. Ezek után a
legkitartóbbak átsétáltak a
Művelődési házba, és ott
hajnalig táncolhattak és
szórakozhattak

Kormos Beáta 8.b
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ANGELINA IS UTÁLJA A MESZELÉST

Angelina Jolie, a híres színésznő, aki
többek között a Tomb Raider című
akciófilmben tündökölt, a múlt héten
meszeltette lakását. A nagy felfordulásban nem találta meg a legszebb ruháit,
így a legrongyosabb ruhájában sietett a
sajtótájékoztatóra a legújabb filmjével
kapcsolatban . A Waldorf Astoria
hotelbe nem akarták beengedni, amit a
színésznő zokon vett. és kijelentette,
hogy többet be nem teszi a lábát ilyen
ócska útszéli motelba. A Barcsik család
együtté rző
e-mailt
küldött
a
hírességnek, mivel náluk is hasonló
káosz van a meszelés után.

A TEA-BOTRÁNY

Az angol királynő elfelejtette a délutáni
teázást, így a parlament úgy döntött,
hogy eltörli ezt a szokást. A teagyárak
felháborodtak, és nemzetközi sztrájkba
kezdtek. A sztrájk Indiát is elérte . Az
indiai lakosok felháborodásukban
háborút indítottak Anglia ellen. Szerbia
még nem tudja, hogy kinek a pártjára
álljon.
ŰR-ZŰR

Egy csillagász nemzetközi felhívást
intézett a világ államaihoz, hogy
Európát, Ázsiát és Afrikát óriási meteorpusztítás fenyegeti . Amikor eljött az
idő,
a szörnyű katasztrófa nem
következett be. Később kiderült, hogy a
tudós teleszkópját nem tisztították meg
rendesen. Ezért az óriási tévedésért a
három kontinens meg akarta büntetni a
tudóst, de az Amerikai Egyesült Államok elnöke megakadályozta ezt a
szörnyűséget.

EGY GYŐZELEM,

Mif:RT JOBB A SÖR
„

,

NÉGY DÖNTETLEN, HAT VERESÉG •••

?

A NOKNEL.

A hideg sör is jó sör. O A régi sörösüveg

Az őszi szezon ti zenegyedik fordulója utcín
az Egység 7 pontjával még mindig az utol'>ó
előtti ( 15. ) helye n áll a táblázatban. A
legutóbbi ugyan sikertelen volt, de az az előt 
ti öt forduló mégis inkább vol t sikeresnek
mondható, 6 pontot gyűjtöt t a csapat, három
döntetlen és egy győze l em a mérleg.
Az első győzelmet a Tavankut elleni
mérkőzést ől várták a szurkolók és játékosok
egyaránt, mivel haza i pályán egy viszo nylag
gyönge ellenfelet kellett vo lna legyőz111, de
számunkra nem vol t elegendő a 90 perc.
hogy gólt érjünk el. szerencsére az ellenfélnek sem, így született meg a 0:0-ás végeredmény, a hazaiak legnagyohb bánatára. Kettő
pontunkal sikerült a táblázat utolsó helyéről
egyel feljebb lépni. a tornyos1 Radnicskit
megelőzve. A következő fordulóban a nyegosevói Proleterhez látogattunk , nem 'ok
remény flíződött a győzelemhez . mivel a
nyego<.evói csapat mindig nehéz elle nfél vol t
az Egység számára. A többi mérkőzéshez
hasonló forgatóköny érvé nye, ült. Hiába
védekezünk. mindig bepottyan egy gól a
hálónkba. majd még egy, a mi csapatunk a
gólok után feléled, egy ik támadás után
szervezi a másikat, de a helyzeteinket nem
használjuk ki. és ismét kikaptunk.
Pozitívumként kön yve lhet ő el. hogy sikerült
lőnimk egy gólt , de sajnos a 2: l-es végeredmény nem ért pontot szám unkra.
Október 1-jén a Csantavér érkezett hozzánk.
a két csapat előző mérkőzése még erősen élt
az
emlékezetekben,
ezért
mindenki
felkészult akár az ötgólos vereségre is. Az
első félidőben a csantavériek elkezdték a gólgyártást, de nagy meglepetésre sikerült gyor-

visszaváltható. O A sör 70 év után is jólesik.
A sor csak habzik, sohasem habozik O A
sörfoltot ki lehet mosni.

O

A sör kupakját

könnyü levenni. O A sor mindig nedves . O
A sor m1nd1g turelmesen vár. O A sor nem
beszél vissza

O A sör nem borul ki, ha

nószagúan jössz haza. O A sör nem borul
ki, ha sörszagúan jossz haza O A sör nem
hagy el - másik férfiért, - másik nóért, - másik

O

sorért.

A sör nem követel egyenlóséget

A sör nem lesz féltékeny, ha megkívánsz egy
másik sárt.

O

A sár olcsóbb.

O

A sor

sohasem késik. O A sárból van valaszték.

O A sorodet
O A soriváshoz

A sörödet biztos megkapod
megoszthatod barátaiddal
nem kell búvárruha.
got venni.

O

O A sörnek nem kell virá-

A sörnek nincs anyja.

O

A sörnek sohasem fáj a feje O A sört egész
honapban élvezheted. O A sört maximum
egyszer látod viszont. O A sört könnyü
ledönteni. O A sört nem érdekli, hogy mikor
mész el. O A sort nem kell megmosni ,
mielőtt

megkóstolod.

0

A sort nyilvános

helyen is élvezheted. O Az üres sörösLiveg
eldobható.
elbírsz.

O

O

Egy éjszaka több sörrel is

Ha egy éjszaka egynél több sört

iszol meg, nem lesz büntudatod.

O

Ha kiittad a sorödet, akkor az Liveg még
mindig ér pár dinárt.

O

Ha otthagyod, nem

fenyeget öngyilkossággal vagy
terhességgel. O Mindig tudhatod , hogy te
nyitottad k1
nőzni ,

elsőnek.

0

Sor mellett lehet

de nő mellet sorozni ..

0

Több sör

egyLitt sem beszél hülyeséget.

Weboldalak elkészítését vállalom
kedvező áron.
Tel.: 063 893 83 31
Csernik Márton
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'an kiegyen líteni. A végeredmény még nagyobb meglepe tést váltott ki. a csantavériek
edzőjébő l
meg
legrnk ább
dilhöt.
Meg sze rezték a hegyesiek az első
győz e lmLi k et , 3:2 arányban g yőzték le ellenfe!Liket.
A kilencedik ford ulóban a szabadk ai
Szeverrel
kelle tt
megküzdenie
az
Egységnek. kissé nehézkesen. de összeállt a
csapat. Egy érdekes füszecsapást láthatott az
a pár (kb. 10-en + a jegysze dők, magárus)
ember. aki kilátogatott a mérkőzé s re. Az
1: 1-es végeredmény rosszul érintette a
szabadkaiakat. de ez nem gátolta a hcgye-;iek
örömét.
A két sikeres mérkőzé'> után győzelmet vá rtunk a csapattól. Az ellenfél a Gyurgyin volt.
de rortu na szűken mérte a 'zerenc<.énket,
csak egy újabb 1: l-es döntet lenre volt elég.
~ajd Pacséron vendégszerepelt az Egység.
de a Bácska három nullra megérdemelte n
nyert. Még jó, hogy fiatalpmk itt legalább
kettő nullra nyertek.
Egy győzelemmel három helyet javíthatn ánk
a jelenlegi pozíciónkon. a tornymiak
hátránya csak két pont, ha nekik sikerül e lőbb
a három pontot begyűjteni . könnyen újra a
táblázat legalján találhatjuk magunkat.
Az első hel yezett majdnem húsz pontal veze t
clő ttLink . ha az első helyre nem is. de a
középmezőn y be, annak is a hátuljára még
beférkő z hetn énk, ha sikerlilne pon tokat
g y űjteni az utolsó öt fordulóban.
A lovéenaci Njegos az előkelő nyolcadik
helyet foglalja el a vajdasági ligában ...
-na-

