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O KEDVES
OLVASÓINK!
TIÍI rng_rnnk /vlik11/áso11, i11 a karácson\'. és
nrnku11ko11 a;: ófr blÍcsú:1atása. llrenkor illő meg ném i, mit tettünk idén a csi;:111ába, a pullonyba.
Sajnos, idén mi sem „hegedültiink" i•alamifénye sen, a tervezettnél kevesebb lapszámol készítettün k. Öröm az ürömben, hogy olvasóink, vagyis
Önök '' artanak mellettünk. Annak, hogy egy-két
számot elblicceltünk, nem pusztán az az oka, hogy
-..._,,
témaszegénységben szenvedünk, hírből - főleg
jóból - meg még kevesebb akad. Hanem az is,
hogy szerkesztőségünk több tagja is, már ahogyan
mondani szukás, fontos pozícióba került, az idő
pedig nagy ú1: A szabadidő meg főleg. Kész
szerencsénk, hogy úgy tíinik, pár tehetséges fiatalt
is egyre gyakrabban sikerül rábírni a
közremíiködésre
Hogy 2006-ot, legalábbis Kishegyes szempontjából hogyan könyvelhetjük el, még mi magunk
sem tudjuk. Az első félév kétségkíi·iil Rúzsa Magdi
sikereinek jegyében telt el. Hogy falunk híre
messze szállt, az elsőso rban neki köszön!!l:tő,
amiért még egysze r külön köszönet, de ne feled kezzünk el diákjaink rc1syogó eredményeiről sem.

Ahog_rnn a rról sem, a lán·ányos fejlődés idén sem
indult meg. Az (gaz , hogy feluírták az utcákat a
gáz miatt, épült-szépült ez meg az. de S;:erbia
olyan 1á1•ol áll m111dentffl, hogy a legjobb
jóakarattal sem lehel ill már csodái tenni. Fogy a
lakosság, a fiatalok egy jó rés ze az eli·ándorlá.1ba11
látja a jövőt, hisz új munkahelyek sem 1ere111tffd11ek. Vagy ha mégi.1 - hisz újraindult idén o
téglagyár-, a meglél'ffk kd;:iil szt'í11ik meg nem is
egy. A közbizton ság sem az igaú: grilkosslÍg.
fegyveres rablás „. És minde;:, ha részben is. a
kilátás1alan hely:e1 egvik mellékköi•etkezménye,
jele.
Ili!, rem ény, sze re/el - mondják. És ha nem
hiszünk abba11, hogy rnn remény, szeretni se
fogunk tudni.
Nézzünk hát bizakodl'll a jöi·őbe . más! úgysem
érdemes tenni. E;:én hál fal unk minden lakosának,
olvasóinknak kellemes ka rácsonyi ünnepeket és
boldog, békés új esztendőt kíván „.
.. . a Szó-Beszéd

szerkesztősége

GÁZ VAN
A fővezeték kiépítésének némi késése
miatt mindössze 15-20 napot késik majd
az első kishegyesi fogyasztók bekötése a
gázvezetékre. A tervezett december végi
időpo nt hel yett január közepén vagy vége
fe lé kapcsolják be az első fog yasztókat hallottuk Miodrag Strugartól, a községi
tanács gázvezeték kiépítésével megbízott
tagjától, aki tájékoztatott bennünket arról,
hogyan haladnak a munkálatok.
- Kedde n a 38 . kilométeren fektettük le a
telepü lésen be lül a vezetéket, a tervek
szeri nt 67 kilomé ter vezetéket kell lehelyezni . Ki csit soknak tűn ik, de minden
utcában mindkét oldalon lesz vezeték ,
mert a későb b i rákapcsolódások szempontjából ez a legésszerűb b . Egy kicsit
késünk, mive l a főveze ték dokumen tumai
nem érkeztek meg id őben. A község
mindh árom településén fokozato san
növeksz ik a szerző dé skötések száma. A
legtöbb sze rződést eddig Szikicsen írták
al{i (öss7esen 209-et ), következik Bácsl'cketehegy 135 sze rződéssel. Legkevesebben Ki shegyesen írták al<Í a sz erződés t,
107 háztartás igényli a gázfűté s t. Ezek a
számok azonban minden nap változ nak,
é\ folyamatosan nő az érdeklőd ő k száma.
A7ok számára, akik megkötö tték a
szerződést, az e l ső részlet befi zetése e hó
tizedike körül esedékes. Csak emlékeztctőLil hangsúlyozná m. hogy azok, akik
k éső bb sLánják el magukat a gáz
bevezetésére, be kell fizetniü k a korábbi
részleteket, januárban például a januárit
és a decemberi! is. A munkál atokkal
kapc solatban minden héten összeül egy
nem formáli s testület . hogy a kivitelező 
vel meg vi tassa a heti munkaterve t és az
esetleges gondokat. A telefonvonalak és a
kábeltévé vezetékei sérül tek eddig leggyak rabban, és saj nos ezeket nagyon
nehéz elkerülni. A legfontosabb az. hogy
a polgárok azonnal értesítsenek bennünket, vagy a helyi közösséget, hogy azon nal reagálhassunk. A telefon esetében a
Javításokkal adódhat némi gond , mert a
posta karbantartói nem tudnak mindig
azonnal kiszállni a helyszínre . A tervek
sze rint, ha Kishegyesen befejeződik a
hálózat kiépítése, azonnal megkezdik a
munkát Szikicsen.
A gáz bevezetése - mint már korábban
tájékoztattuk olvasóinkat - 1014,8 euró
dinárellenértékébe kerül, amit 46 havi
részletben kell befizetni. Korábban az
volt az áll ás pont. hogy az első részletet
már novembe rben be ke ll fize tni , a szo l-

gáltató azonban úgy döntött . hogy az első
részlet befizetésének határideje december
15-e.
A fővezetéket Topolya felől még nem
kezdték kiépíteni, sajnos késik a csövek
leszállítása Macedóniából. Ez azonban
nem jelent különösebb gondot, mert a
fővezetéket
mi\'el szinte teljes
egészében gépek segítségével végzik akár tíz nap alatt is lehelyezhetik.
A gáz a legtisztább energiahordozó és
nem kell attól tartani, hogy ára egyik
napról a másikra megugrik , hisz az alapár
állami ellenőrzés alatt áll, és a most
várható emelés után sem kellene. hogy
meghaladja a köbméterenkénti 26-27
dinárt. Nem vevélyes. ha betartják az
alapvető
biztonsági intézkedéseket.
Fulladás csak akkor következhet be . ha
szabálytalan ul ha<;ználják, és robbanás is
csak akkor történhet. ha a gáz 15 százalékos arányban keveredik a levegővel, ez
alatt az arány alatt kicsi a koncentráció,
felette,pedig túl nagy és azért nem robban. Eppen ezért nagyon fontos. hogy
csak szakosított me'>terek végezzék a
munkát. Azokat pedig. akik ezt nem
tudják bizonyítani , nem kel l beengedni a
házba . Egészen biztos. hog y felkeres ik
majd a kishegyesi község falva it a viszonteladók. akik o lcsón kínálják a
gázkályhákat. bojlereket. A gázszolgáltató a nem e ll enőrzött berendezéseket
nem is kapcsolj a rá a hálóz atra, másrészt
a jó minőség ű kályhák és bojlerek jobban
hasznosítják a gázt. így kevesebb a
fogyasztás is.
P.I.

Az idősek panaszkodnak, mert senki sem
gondolt arra, hogy a gázvezeték miatt
feltúrt utcákat el is kellene rendezni. A
felvétel a Vasút utcában készült.

ÚJ

SZEMETESLÁDÁK

Húsz új szemetesládát helyezett el
az elmúlt hetekben a kishegyesi
helyi kö1ö<;ség elsősorban a
főutcán. de más helyeken is, ahol
rendszerint több szemét akad.
Többnyire a meglevőket
pótoltuk. mert tönkrementek. a
használhatókat új helyekre raktuk.
Még legalább ennyi kellene. hogy
a leg szűkebb kozpontot elláss uk
szemete sládákkal. Azért említem
a szűkebb központot. mert sajnos
a legtöbb apró s1emét éppe n a
fő utc án halmozódik fel. A hol tok
előtt a bolt tulajdonosa kötele>
fel ál lítani egy szemeteslád<Ít hogy az alkalmi szemetet oda
rakják az emberek. és gondo,kodnia kell a tisztántartásáról. Ezt a
rendelke;éq a tulajdonosok be i'
tartják - mondta ifj. Virág
Gábor. a helyi közö~~ég titkára.

- Tisztántartás ukról a kommunáli s
vállalat gondoskodik . s ebből
ítélve az emberek való ban
használj ák ő k e t . m~gis azt kell
mondani. hogy a szeméttel kapcso latos kultúránk igencsak alacsony szinten van. Ennek igazolás ára
elég
veg1gmen ni
utcáinkon . Kag yon jó lenne
mielőbb és alaposa n meg vá ltoztatni ezzel kapcsolatos vi,elkedé sünket. Ennek é rdekében első
sorban az iskolában kellene ismét
kampányt indítani, mert az apró
szemét nem kis részét éppen a
gyerekek szórják szét. Nagyon
fon tos lenne végre megszerve zni a
sze lektív hulladékgyűjtést, ami
kétségkívül
hozzájárulna
a
közterületek szemetének csökkentéséhez. Ha végre megkezdődik a
szervezett szemétkihordás. valószínű, hogy ez a gond is megoldódik - véli ifj. Virág Gábor.

P. I.

KúLA-KISHEGYES- CSATORNA ?
Több mint harmin c évve l ezelő tt készültek el az e l ső ter vek , me lyek szerint a
csatorn án keresztül odaveze tett víz
segítségével a Ki shegyes és Szeghegy
közötti határrészbe n vízgyűjt ő tavat
létesíten ek. Az egész projek tum
elősegítené az öntözés elterj edését ezen
a vidéken, fellen dít ve a növé nytermesztést. An nak idején fo lytatódott a
tervezés, a leendő tó környékén sportpá1yákat és szab ad i dő kö zpon tot építettek
volna, aztán évtizedeken keresztül nem
történt semmi, de újra idő sz erűvé vált a
terveze t. Hallgató Imre , a topo lyai
DTD Vízgazdálkodási Közvállal at igazgatój a szerint jó esély van arra. hogy a
csatorna hi ányzó szakaszát hamarosan
elkészítsék.

- A globális vajdasági v1zugyi terv
alapján valóban létezik ennek a csatornaszakasznak a terve. A Kúl a és
K isheg yes közötti mintegy tíz kilométeres szakasz egy része már elkészült,
megvan a szivattyútelep is, csupán kb. öt
kilométer hosszúságban kell kiépíteni a
csatornát . A m eg lé vő szakaszon,
Verbász határában a vizet m ár
használj ák ö ntözésre. Ki shegyes és
Szeghegy határába n, a ben zi ntöltő
állomás mögötti részen, melyet nép nyelve n Potok határrésznek neveznek, egy
vízgyűj t ő tó létesülne, a vizet a Ferenccsatornából vezetnék oda. A nemrég
elfogadott szerbi ai alkotm ány több pénzt
irányoz e l ő Vajdaság számára, többek
között ilye n tervezetek megvalósítására.
Ebből
finanszíroz nák
az
il ye n
elképzeléseket. Tudo másom szerint ez a
projektum e l őnyt fog élvezn i. Kedvező
szempontn ak mondható, hogy e szakasznak a nagyob b része, mely a tervdokumentációban már pontosan ki van
jelölve, áll ami fö ldeke n haladna át.
Természetesen
a
magá nparcellák
esetében
a
v1z ugy i
igazgatóság
felvásárolja majd a föld eket. A vizet
tulajdonképpen a Dunából vezetjük ide,
keve redik a Kri vaja és a Bácsér patak
vizével. A víz a bizonyos fokú szennyezettség ellenére alkalmas lenne haltenyésztésre, de fürdőzé sre sajnos nem mondta Hallgató Imre .
P.I.

EGY-Kf:T ÉVEN BELÜL MEGSZŰN HETNEK A KÖR'.\TY EZETS ZENNYEZŐ
SZEMÉTHEGYEK
A topol yai község is tá mogatja a
Sza badka, Kishegyes. Magyarkani zsa,
Csóka és Zenta községekke l közös kommun áli s szi lárd hull adék gazdálkodási
régió létrehozását, melyre a törvény is
köte lezi ezeke t, de az EU-ho z va ló
kö ze ledés is megköveteli . A közös vállal at létrehozása és üzembe hel yezése
Szabadka község területén valószínűleg
csak jövőre vagy két év múl va sikerül.
miu tán végre eltűnhe tnek a települések
határából a jele nlegi, többnyire illegális
szemétlerakók és a körül öttük fe lhalmozódó hulladékhegyek. Ezek amellett ,

hogy viss zatet s ző látvá nyt nyújt a nak,
szennyezik a környezetet és fer t őzé se k
gócai lehetnek. A regionál is sze métlerakó
l ehet ővé tes zi a szaks zerű hulladékkezelést. szele ktálást, a szemét felhalmozá sának megakadá lyozását és újrahasznosítását energiatermelésre, valamint
másodlagos nyersanyagok gyártására. A
kö zös vál lalat létrehozásának e l ő
készületeit a szabadkai község illetékesei
végzik.
de
annak
koordinálásá ra
községközi munkacsoportok is alakulnak.

P.I.

FÁSÍTÁS
Több mint két és fél ezer fa került az utak mellé
Októberben zárult a tartomány i me zőgaz
dasági és vízügyi titkárság fásításra kiírt
pályázata és ezen a kishegyesi község
összesen 2600 különféle fát és bokorfélét
kapott a határ fásítására. A fák a hét elején megérkeztek a községbe és azonnal el
is kezdődött az ültetésük.
- A legtöbb az akác és a szibéri ai szi l.
amel y jól bevált erre fe lé, szemmel
láthatóan j ól bÍlja az időjárás i és talajviszo nyokat
is.
Kap tunk
ezenk ívül
galagonyát és bokorféléket , vadrózsát és
vadszilvát. Az ültetésbe bekapcsolódnak
a vadászok és a méhészek is, hi sz nekik
közvetlen érdekük, hogy több fa legyen a
határban - hallottuk Csóré Róbertt ő l , a
községi tanács tagjától, aki az akciót
koord inálja.
Nem kérdéses, hogy elkel a fa a község
határában, de ismerve a körülményeket,
ez a ké tezer csak csepp a tengerben.
- Ennek legal ább a százszorosára len ne
szükség, vagy is mintegy kétszázezer fa
kell e ne a határban . Persze nem bec süljük
le ezt sem és ezzel is szebb lesz a határ,
nem is szólva arról hogy szé lfogónak is
jók lesznek az utak m e ntén , télen
kevesebb lesz az átfúvás. Továbbra is
jelentkezni fog unk az ilyen pályázato kra.
Három éve fo lyik a tartományi me zőgaz 
dasági titkárság akciój a annak érdekében,
hogy a tartománynak főleg ez a része ne
váljon teljese n pusztasággá. Igaz, mindig
csak a töredékét kapjuk a nnak , am it
kérünk, de a jövőbe n val ósz ínűle g nagyobb lendületet kap ez a munka, hisz
várhatólag a községi költségvetés is tervez ilyen célokra pénzt. Akkor való sz ínű
leg látványosabb is lesz az előrelépés .
Maguk az ültetvények nem is kerülnek
olyan sokba, inkább a szállítás drágítja
meg ezt a munkát. A legfontosabb, hogy
azután ezeket a fákat meg is őrizzük . A

tűzoltók

megígérték , hogy az ültetés után
meglocsolják a kisfákat, utána remélem a
gazdák sem kezeli k mostohagyerekként
őke t és vigyáznak rájuk . Természetesen a
fe lüg ye l ő k is vigyázn i fognak rájuk, de a
községi re ndelkezések értelmében a földtulajdo nosok is fele l ősek a földjük mellett
le vő fáért - mondta Csóré Róbert.
A fák hé t fő n érkeztek meg és a helyi
közösség munkásai, valamint az útügyi
közvállalat mu nkagépe azonn al meg is
kezd te az ültetést.
- Az ültetést a to pol ya i úton kezdtük é' a
fák nagyobb része itt is kerül földbe, de
visz ünk más határrészekre is. Az akcióba
bekapcsolódtak a méhészek és remélh e t ő l eg bekapcsolódnak a vadászok is ,
hisz nekik kö zvetlen érdekük. hogy minél
több legyen a fa. A pályázat értelmében
minde n fát a határban kell elülteni, a faluba ezúttal egy sem kenilhet. Jó, hogy
végül is megérkezett a száll ítmány, hi sz
egy hét múlva már nem biztos: hogy el
tudtu k volna ültetni őke t. Ertesíteni
fogjuk a földulajdo nosokat is, hogy kötelességük vigyázni a fákra, amíg ki cs ik,
később meg megóvni a kivágástól mondta ifj. Virág Gábor, a helyi
közösség titkára.
P.I.

4

2007.

JANL:ÁR

21.

PARLA'\1El'ffl SZAVAZ.Á.S

SZAVAZÓHELYEK
BEOSZTÁSA
1. Galambász otthon, Bolmán utca 14.:
Harc os, Csépe Imre. Hő s. Matija Gubec. Május 1.,
Köztársaság, Varga Gyula. Vajdasági. Október
18. és Júl ius 7. utcák
2. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito
marsall utca 27.: 1a piactérre néző épiile1 1.
terme, bejára1 a nagykapun keres::,tiil}
Ad y Endre. Bácska, Bolmán. Marks. Tartomány
és a száll ások
3. Tűzoltó otthon, Tito marsall utca 63.:
II. Rákóczi Ferenc , Kenderg yár. ~ 1 ak~im
Gorkij, Munkás, Simókovit y Rók m és a

FELSZERELTÉK AZ ÚJ UTCANÉV-TÁBLÁKAT
Negyvenegy utca neve változatt
A hónap elején a helyi közösség
megkapta az új utcanévtáblákat , és a
komm unális
vállalat
munkásai

egyelőre,

Sző lő sor

4. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola , Tito
marsall utca 27.: (a kiállítóterem. bejúrm u
templom fel(íl)
Testvériség. Duro Salaj. Ivo Lola Ribar. E g ;,~ g.
Partizán. Proletár. Sport. s, etoz::ir \ farJ...o, ié.
Vuk Karad zié és a Decembe r 22. utc::i
5. Ady Endre Kísérleti Által á n os Iskola . T ito
marsall utca 27.: (a: e bédlő. be_1árat fő111ca
felől a sarkon)
Papp Pál , Győzelem. Él munkás . \ 'erbás zi út.
Iparos és November 29.
6.Ady Endre Kísérl eti Álta lános Iskola . T ito
marsall utca 27.: (a piacté rre né::. ő épiile1 2.
terme, bejárat a nagykapun keres::,1iil J
Hegyalj a. Vadász, Nikola Te sl a. Njeg o~ . Széb.
Vásár. Fűzfa és a Vasút utca
7. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito
marsall utca 27. : (a főépület csarnoka. bejáraT
főutca felől)

Kertsor, Temető , Kókai, Végső , Kulai, Le nin .
Népfront, Sutjeska és a Keskeny
8. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola , Tito
marsall utca 27.: (a főépület csarnoka, bejára1
a főutca felől )
Kossuth Lajos, Tito marsall és az Alko tm ány
9. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Tito
marsall utca 27.: (a piactérre néző épület 3.
terme, bejárat a nagykapun keresztü l)
Bori s Kidric , Fruska gora, Rövid, Malom,
Ifjú ság, Petőfi brigád, Halász ,és a Topolyai út
10. Ad y Endre Kísérleti Altalános Iskola,
Tito marsall utca 27.: (a piactérre néző épület
4 . terme, bejárat a nagykapun keresztül)
Dózsa György, Zsák, Engels, JNH , József
Attila, Kis Ferenc, Nyár, Lovéen, Magyar,
Csendes és a Pet őfi Sándor utca

Mindemellett az Önkormányzat felkéri a
választópolgárokat, hogy amennyiben az előző
választásoknál bármilyen probléma merült fel
az adataik pontosságával kapcsolatban, akkor
azt jelezzék a községháza 2. számú ternzében(
földszint, balra az 1. ajtó) Celebié Sonjánál,
vagy a 730-010 szám 102-es mellékén.

valószínűleg már az új elnevezések
lesznek érvényben . Akkor azutá n az
új dokumentumokban má r e1eket az
utcaneveket kell használni . Ennek ellenére a
régi megnevezéseket is

néhány nap leforgása alatt fel is
szerelték a táblákat azokban az
utcákban, amelyek nek neve megváltozott.
- Az illetékes szerbiai minisztérium
jóváhagyta a változtatásokat. de
hivatalossá majd csak akkor válik,
ha a községi képviselő-testület
(várhatólag hamarosan) véglegesíti
a z új neveket és megjelenteti a
Hivatalos Lapban . Az új évtől tehát

Az

való szí n űleg

még legalább egy év ig.
a helyükön hag yjuk.
hogy ne támadjon bonyodalom, ha valakit a
régi címe alapján ke resnek - mondta ifj. Virág
Gábor,
a
helyi
közösség titkára.
Az új táblák nem fémből, hanem speciális
műanyagból készültek ,
::i
gyártók
szerint
ellenáll óak az időjárási viszontagságokkal szemben és nem fakulnak ki
a napfény és a fagy követkcztéban.
Az utcanevek megváltoztatása a
helybelieknek nem kerül pénzükbe.
mert erre a tartományi kisebbségügyi titkárság pályázatán nyertek
pénzt, a dokumentumokat meg, tekintettel arra. hogy ismét megváltozott az állam, íg y is - úgy is. ki kell
majd cserélni .

ÚJ UTCANEVEKRŐL

Az utóbbi időben a legnagyobb felháborodást kiváltó esemény, a gáz
vezetése után, az új utcanév táblák kihelyezése volt. Amikor megjelent
az Szó-Beszédben a ki tudja hányadik variáció a névváltozásról. még
csak legyintettünk, de amikor kihel yezték a táblákat, már dohogtunk is.
Igaz. nem kell azért rögtön igazolványt cserélni , arra majd rákény-.zerít
bennünket a hatóság, amikor eldönti, minek is nevezik az államot. De
addig is meg kell emészteni az új neveket. Mert, hogy szükséges volt
vál toztatni. nem vi tás, de talán kevesebb reformkori magyar politikust.
avagy magyar zenészt és festőt kellett volna választani . Nem az említettek nemzeti vagy szakmai nagyságával van bajom , hanem azzal hogy a
településünkre ízléstelen volt őket ide biggyeszteni . Feledésbe sü lylyes zt ve olyan régi, hagyományos, és már csak sajnos néhai használatban lev ő utcaneveket, mint: Régi posta utca. Els(í 1111111era. Honvéd sor.
Ez az utóbbi a fordítás miatt lett mell ő z ve , de talán nem hallottak a
betűhíves írásról. ekkor „Honvcd for" lett volna. Igaz. ennek a futballrajongók örültek volna a legjobban . A Petőfi brigádban kishcgycsiek
harcoltak, többen életüket vesztették, talán ezért hagy ni kellett volna az
utca nevét. Nekem sem tetszik az utcám neve . hiába szeretem Munkácsy
képeit , cl nem tudom képzelni , mit keres egy sáros faluszéli
utcanévként? Tud valaki válaszolni?
Kedves olvasóink, ezzel megnyitom a vi tát az újságb::in, í1janak .

Linka B. Gabriella
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DÍJSZABÁSI ADOK-KAPOK

KED\"EZŐ KÖLCSÖNÖK MU NKAHELYTEREMTÉSRE

Lecsapolási mu nkálatok címén a Vajda ság Vi ::,ei
Közvállalat hárommillió dináros számlát állított ki a
községnek. s mivel a pénzt nem utalták át azonn al. a
közváll alat a kereskedelmi bíróság útján kényszermegfi zettetéshez folyamodott. Az összege t e gyszer űen le vették a községi költségvetés számláj áról. A község természetesen vi tatja a számlát, hi sz területén a köz\ál lalat nem végzett lecsapo lási munkálatokat. de a pénz
visszafizetésére ninc s sok esély. ezért a kép\ i'elő 
testület úgy határozott. hogy telek használati díja t
fi zettet meg a közvállal attal arra a területre. amely a
törvény szerint megilleti . Min t i>meretes. a Krivaja
mindkét partján háromméteres sá\ a kbz\·állalat tulaj dona.
A tel ekh asználati díjról szóló községi határozat
módosítását Szűgyi IstYán polgármeste r indoko lt a
meg. Ki emelte. hog y hasonló a helyzet. mint néhány
évve l eze l őtt , amikor a Vi1S1íri Kih"állnlat állított ki
hatalm as ö ss zegről . zámlát a községnek azon a címen,
hogy karbantartja a \as úti átjárókat. Az ügybő l akkor
per lett. majd \·égü l peren kí\'üli egyezség. olyan formában , hog y amennyit a vasút leszám láz karbantartás
címén. ugya nannyit szám láz a község is telekJ1asználat
címén . Ezt szeretnék elérni ebbe n az esetben is. A
képvi se lők is rámutattak arra, hogy a község hatalmas
összegeket fizet ki vízgazdá lkodás cím én. de eddig
szinte nem volt haszna a v izekből, hisz az öntözést sem
tudják minden esetben szavatolni .

A nemrégi ben módosított mércék alapján Ö<;szesen öt venkét sze rbiai
község került a fejletlenek korébe. köz ülük mindö~sze három vajdaság i:
T11el. Karlúrn és Kishegw:, . .-\ fejletlen területeken tö rt é n ő beruházásokról és a foglalkoztatá s nö\elé-.,é rő l vól ó program értelm ében a
S;erbia i Fej/es;tési A lop hosszabb tá\ on kedvező hiteleket kínál a vállalkozóknak. amennyiben a fejl etlen köz-,égekbe n működ nek . vagy ott
szeretnének beruházni . és ezált al nö\elni a foglalkoz tatottak 'zárnál.
A z alap szabál yai szerint új vállalkozás esetéhen a legki,ebh Ö<;>zeg 300
ezer, a legnagyobb ped ig 1.5 milli ó dinár lehet. A már működő vállalkozáso k terme lésé nek b ő\'ít ése esetén a legki,ebb igén) e lhctő összeg
500 ezer. a legnagyobb 2,5 milli ó dinár. Eg ) munkahely létrehozása. a
sz abályok érte lmében. nem kerü lht:t 300 OOO din árn:il tobbe . A kölc,ön.
a banki kölc sö nökhöz viszonyít va \'a lóban ked\ ez ő . hi '7 eg;.vázalékos
kamatot kell rá fi zetni . a vi~szal" i zetési határidő 3-5 é\. a nyugalmi idő
pedig egy év. A törl esz t é~ háromhavonként történik.
Juhász Bálinttól. a vá llal kozók községi szervezetének titk(\rától megtudtuk , hogy a kedvezménye' kölc ,bnöket mindenki igén;.elheti. aki
úthálózati vagy energetikai infrastru ktúráját szeretné javítani, új épületet
építene, b ővítené a meglévő ipari létesítménye it. új ki'ipari rnühelyt
sze ret ne nyitni, vagy a meglévőt b6vítené. Az alap azonban bizonyos
szempont ból korlátoaa a kölcsönök felha sználását. vagyis szemmel
láthatóan szeretné elker[ilni a visszaé lé seket. A szabál yok értelméhen
ezeket a pénze,zközöket nem lehet sem az els6d leges mezőgazd asá gi
termel ésbe. 'em a kere,kedelem fej lesztésébe beruházni . de gépkoc si
vásárlására sem szabad költeni. A kölc sönök visszafizetését az i llető
ingatl anának jelz álogga l való megterhelése, vagy a banki szavatosság
garant álná .

A !{ÁTAI-TANYA GONDJAIRÓL
Több mint tíz éve, egésze n pontosan a
nyáron múlt ti ze negy éve annak, hogy
megny ílt a ki shegyes i Kátai-tanya, ahol
nemcsak a nyári szünetben. hanem
tavasszal és 6~szel is a gyerekek ezrei
tö ltöttek el néhány napot vagy hetet ,
maradandó élm ényekkel gazdagod va .
Ki se bb-na gyobb gondok mindi g
akadtak, de a tanya sohase m jutott
olya n köze l a felszámo lásh oz, mint az
idén. Történ t ugyani s, hogy augusztu s
végén az idegenforgalmi felügyelők
látogatásuk alkal mával olyan megj egyzéseket. észrevételeket tettek ,
amel yeket aligha lehetett egy
hónapon belül helyrehozni (amennyi
határid6t a hiba elhárítására adtak) .
merthogy közöttü k olyanok is szerepeltek, hogy a hel yiségek mennyezete
2.6 méter magasa n ke ll. hogy legyen.
Ny il vá nvaló tehát, hogy a törvé nyt kidolgozó bürokraták egy adott város központjában álló szállodát vette k alapul és az
annak irányába támas ztott (egyébké nt
jogos) elvárások kényszerzubbon yát akarják rákényszeríteni mindenkire.
Szeptemberben a Kátai-tanyán már volt
egy megbeszélés. s decemberben ismét

tal álkoztak a kishegyes i létes ítményben
az idegenforgalmi szervezetek és a mini sztériumok képv i se lő i is , hogy meg-

próbáljanak megoldást találni a helyzetre.
Szükség va n erre annál is inkább, mert a
kormány k é p v i se lői is tudják . hogy a
vendéglátói par jöv6jét a falu si turizmus
jelenti. az emberek mind ke vésbé kíváncsiak az úgy nevezett „konfekci ós turizmu ~ra" , arra van igény, ami elt ér a
szokványostól. Márpedi g, ha val aki egy

villany és vezetékes víz nélküli tanyán

sze retné kipihenni magát. ettől a létesítmé nyt6 l aligha lehet elvárni egy
nagyyárosi szálloda luxuskörülményeit.
Eppen az benne a lényeg . hogy nem
ol yan, mint a má<;ik. Európa -sze rte
éppen ez a fa_1ta turizmus van terj edőben. nem csoda. hogy az országok többsége támoga tja is, hisz
Európában a fal u<;i tu rizmu s forgalma min tegy 12 mi ll iá rd eu róra
tehet6. a közvetett fo rgalom azonban
ennek több mint a dupl ája. emellett
legalább fél milli ó embern ek ad
megél hetést.
Néhány hónapon belül megszül etik
az új idege nforgal mi törvény, ame lyben kü lön tag lalják a fal usi turizmu s
kérdéskö rét. Való színűl eg ez fogj a
jelenteni a megoldást a Kátai -t anya
ese tébe n is. A tanyán a felügyel 6k által
é ~z lelt hiányo~ sá gok egy részét pótolják,
a szobákha tesznek több fogast, sőt a
föépüle tet - nem kevés be ruházás fol ytán
- megemelték. úgyhogy meg fog fel elni
az előírásoknak , de ha nem történik másfajta besoro lás. az egész ügy holnap újra
k ez d őd het valamil yen má' ürüggyel.

P.I.

KÉPEK A Női FÓRUM ÉLETÉBŐL ••••
A községháza el(ftt felúllított
karácsonyfát
az.
idén
Brezovszki Lajos és családja
ajánlolla fel a falunak. A
karácsonvi díszeket a N(fi
Fórum
kézimunkacsoportja
készítetre . Rem élher(f/eg az. idei
díszeknek is legalább akkora
sike rük les::. mint a ta valyi,
csuh éból készült ang ya lkák nak. melyek a::. idén a parókia
előtti. a Szentháromság s;,obo r
mellett lé1·ő fenyőfá t díszítik .

Decemberben véget ér az
a felzárkózá sra eln evezesu
projektumunk ,
melyet 100 ezer diná rral a z
új vid éki Ökum enikus Szeretetszolgálat is támogatott. A
proj ektum ke retében adatokat gy űjt ö ttünk a faluban
élő hátrányos helyz e tű ma gyar és roma sz ármazású
gyerekekről, összeállítottunk
egy adatbázist, amely a
későbbiek sor á n segítségül
szolgál a hátrányos helyzetű
magyar és roma családok
egészségügyi, lakás és személyi higiéniai körülményeinek
javítása
érdekében
tett
Esély

erőfeszítésekben , elsősorban
ké s őbbi pályázatok esetében.
Ugyanakkor
elősegíti
a
gyerekek szocializációját, a
környezettel való elfogadtatását,
és
a z oktatás
intézményeibe való bekapcsolását. Ennek érdekében a
hözelmúltban Tóth Ilona
védőnő előadást tartott a felnőttek részére, és a belgrádi
BCIF támogatásának köszönve az előadás résztvevői
600 dinár értékű vásárlási
utalványt kaptak, melyet
kizárólag a személyes és
lakáshigiéniai cikkek beszerzésére költhettek ...
Az Ökumenikus Szeretetszolgálattól kapott pénzen a
Női Fórum vásárolt egy
mosógép-szárítót,
melyet
január
fol yamán
fog
beüzemeltetni, valamint a
mosáshoz, vasaláshoz szükséges eszközöket (műanyag
edényeket, vasalókat, vasaló-

deszkát).
Az
elképzelés
szerint a mosógépet-szárítót
a tagok felügyeletével leh et
m aj d használni , ugya nakkor
a
15-16 éves lá nyokra
hamarosan a s ütés-főzés
fortélyainak
megismerése
vár.
A Női Fórum másik projektu ma. a „ Gyerm ek , gye rm ek ,
h ogy szeressétek és m egértsétek" ju1111 ár 5- én családi
11ap1)(/I ; árul. Jl /\°el o rerreink
s::.erint elsdsorbun .. ha1·as ··
játékok s::,erepelnének a prog ramban. bi::,unk benne. hogy a::.
égiek me s::,ánnuk ben11ii11ke1,
és ha nem is les::, fehé r karácsonrnnk, de új é l' re kapunk
lw \'Cl t.

Hogy mindig akadnak jó
szándékú emberek, mi sem
bizonyítja jobban, mint az,
hogy
a
Női
Fórum
Alkotóműhelyébe
tartozó
gyerekek decemb er 16-án
Vörös Péter, Angliában é lő
fiatalembernek
köszönve
gazdag karácsonyi csomagot
kaptak.
Köszönet é rte Péternek és
családjának, aki fára dtságot
nem ismerve gyűjti az
adomá nyoka t, a Női Fórum
tevékenységének
megsegítésé re.
Az idén is megszerveztük a
magányosok karácsonyi láto gwásár. Örömmel tapaszta ljuk,
hogy siitemé1111yel nem csak a
tagok járuln ak hozzá ehhez az
akció/10::.. de s ;: ép számban
vannak olyan ass::,onyok, akik
önkéntes adományukkal
s ütem énnyel,
gyümölccse l
veszik ki részüket ebb(ff az
akcióból.

A Női Fórum kéri mindazokat a nőket, akik az
eddigiek folyamán kaptak
kérdőívet
a
Községközi
Rákellenes Egyesülettó1, mielőbb töltsék ki azt és juttassák el dr. Celluska Frindik
Erzsébet nőgyógyászhoz.

MEGNYÍLT A „KINCSTÁR"
Szeptember 27-én a ki she gye si Hely i Közös ség
ki stermében megalakult a
KIN CSE
(Ki !,/1 eg_\'e~i
Naf{ycsaládosok EgYesiilete)
kbnyvtára.
a
Kincstár. A dís zülésen

jelent vo lt Bot a Piroska . a
budape sti I-t. kerül etbe n
Jé, ·ő alsórákosi közmű\ el ődé~i egyesulet titkára. aki
kön~ 'eket hozott. Krizsá n
P. \"il mos é Dóra .-\dáról.
a \ «11d{l5ági .\"ug.YCsuládow/.. Egyes1i/erei S~o1·e1 sege11e
e lnökpárma . a
ki~heg)esi \' ői Fórum i'il
szen ez ert ől Zsida i Erzsé bet. Delonga Júlia pedig a
bác sfeketeh egyi
Izid át
kép vise lte. Jelen vo lt még
ifj. Virág Gábor, a ki she gyesi
helyi
közös ség
titk ára, és a KI NCSE
aktivistá i.
A jel en l évőket Kerepes
Árpád , a KI NCSE elnöke.
valamint Rúzsa '.\1ári a

kb szci ntötték .
ak ti vista
Elmondták , hogy a helyi
közös,ég azonnal a rende lkezés ükre bocsájtott ké t
megfe l elő termet a saját
épületébe n. Ezeket ham aro-,a n (természetesen közbs
munkával) rendbe tesz ik ,
berendezik. A bel s ő teremben le,znek a kö nyvek. a
kültérben iroda lmi esteket,
tárlatokat. író-o lvasó találkozókat. különfé le mű
hel~ mun ká kat é' egyé b
ha~znos időtö l tés re alkalma, rendez,é nyt fognak
szenezni. Itt be mutatkozhat majd 'ok olyan helyi
é' kbrnyékbeli te het,é g,
akiket nem ismer a
közösség. A tervek sze rint
kéthete nte vendége-,kedne
egy-egy il ye n szemé ly,
meg ismertetn é a közönséggel a munkásságát, s
munkáiból megajándékozná a klubot.

RÚZSA MAGDI
JÓTÉKONYSÁ GI KONCERTET TART
23-Á N AZ ISKOLA TORNAT E RMÉBEN

A KINCSE szervezé sében versekkel, énekszámokkal,
zeneszámokka l és a M ik ul ásról szóló összeállítással
várták a gyerekek a Mikul ást az iskola e l őcsa rn oká b an.
A mű so rb a n , amelyet az ún . kincsrári esték kere tében
szerveztek, nemcsak a fe ll é p ő gyerekek , hanem a jelenle vő k is tetszés szerint elmond- ~"'\.:\,
hatták mondókáikat, versikéiket. A szervezőknek és
\1 1
ré sztvevőknek a mű so r r·
végén Kerepes Árpád , a
KI NCSE elnöke mondott :-- kö szö netet
és
kívánt w' - egyú ttal bold og kará--:;
csonyi ünnepeket, Rúzsa f.
Annamária pedig beje lentette. hogy december
23-á n R ú zsA MAGDI -... \
jótékonysági ko ncertet ~· - -.>,#
tart a kis hegye si iskola \
l :„ ""
torn atermében, ame ly- · .f ~
nek telj es bevé telét a ·- _ !;,e
KODDE javára ajánlj a fe l.
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HELYZETBE KELL HOZNI A FIATALOKAT
Több mint harminc fiatal VMSZtag részvételével megtartotta
alakuló ülését a VMSZ Ifjúsági
Fórumának helyi szervezete. Az
alakuló ülésen jelen volt Kasza
József, a VMSZ elnöke , aki
beszélt a párt és a fiatalok feladatairól, valamint az időszerű politikai he lyzet ről is. A fiatalokat és a
vendégeket üdvözölve Szügyi
István kiemelte, hogy a VMSZ a
legutóbbi helyhatósági választások
alkalmával úgy döntött. hogy nyit
a fiatalok felé, több fiatalt feh·ett a
listájára, annak ellenére. hog:
azok akkor még nem rnltak a párt
tagjai. Bebizonyosodott. hog: ez
jó lépés volt. s most Kisheg:es
egyike azon kevés községnek. ahol
a képviselő-testületben sok a
fiatal.

- Bizonyára nem lesz mind a 31
fiatal értelmiségiből és egyetemi
hallgatóból politikus, mégis példaértékű az. ami a községben
történik, és bizonyára másutt is
meg lehet valósítani . A község
irányításában részt venni annyit
jelent, mint szolgálni a közösséget.
Az embereknek érezniük kell,
hogy a vezetők értük teszik azt,
amit tesznek. A VMSZ-nek nem
szabad bezárkóznia. hanem nyitnia
kell mindenki. elsősorban a civil
szervezetek felé - mondta Pál
Károly.
Kasza József, a VMSZ elnöke
üdvözlő szavaiban kiemelte. hogy
a politizálás elsősorban felelősség
vállalás , de meggyőződése. hogy a
fiatalok nagyon is jól tudják, hogy
mit kell tenni, csak helyzetbe kell
őket hozni, persze ehhez szükség
van arra is , hogy a fiatalok jelen is
legyenek az ötleteikkel.
- A VMSZ-ben jelenleg mintegy
ezer fiatal van és ez olyan erő,

amire büszkék lehetünk. s ha az
és a fiatalabb generáció
összefog, akkor a \ aJdasági magyarságnak \'an esélye a megmaradásra - mondta Kasza. Az
időszerű politikai helyzetről szólva kiemelte. hog: az elmúlt egy
hónap alatt a párt képviselői
körüljárták a mag: arlakta települések legnag:obb részét. s megpróbálták ec,ctelrn az új alkotmán: előn:eit é;;, hiányosságait.
'.\!indenkit arra buzdítottak. hogy
szmanon lelkii,merete szerint. és
a \aJda-.ági mag:arság íg;. is tett:
akár ellen sz a\ azatá\ al. akár a
sza\ azáson
\aló
résl\étel
elmaradásá\al. de tudomására
hozta a szerbiai politikai erőknek.
hogy ez még nem az. amit
szeretnénk, nem elégszünk meg
alamizsnával
és
félmegoldásokkal. Sok
esetben
eddig
megelőlegeztük a bizalmat, most ők szolgáljanak rá erre a bizalomra.
- Hiányoznak a képzett
politikusok és én bíztatni
szeretném azokat, akik
politikával
óhajtanak
foglalkozni. Mi többnyire
belecsöppentünk ebbe a
helyzetbe, nekünk nem a
szakmánk. és ma már
nyilvánvaló, hogy érzésből politizálni nem lehet, nem elegendő.
Ennek a pályának is megvannak a
szabályai, melyeket tanulni kell,
mint például a kapcsolatteremtést,
az idegen nyelveket, stb. Nagy
szükség lesz a fiatalokra nemcsak
a választások alkalmával, hanem a
választások után is . Számításaink
szerint, ha 5-7 képviselői helyet
szerzünk, akár a minisztériumokba is be tudunk juttatni fiatal szakembereket. Ehhez azonban vállalni
kell azt, hogy a fővárosba
költözze nek - mondta többek
között Kasza József az alakuló
ülésen.
A beszédeket követően Mészáros
Klaudiónak, a VMSZ Ifjúsági
Fóruma elnökének vezetésével
megtartotta alakuló ülését a párt
helyi ifjúsági szervezete, megválasztotta az elnökséget és az
elnököt. Egyhangúlag elfogadták,
hogy az elnök ifj. Juhász Bálint
legyen.
idősebb

,

OSZI HELYZETKEP
A hosszantartó jó időnek köszönhetően jóformán mindent sikerült betakarítani a topolyai és a kishegyesi
határban, és többnyire elvetni a tervezett területeken a
búzát is. A termelők kukoricát termesztettek legnagyobb területen , 30 OOO hektáron. és átlagban több
mint 7 tonna termett hektáronként. A cukorrépa termesztésére még mindig inkább csak a nagybirtokok
vállalkoznak, hiszen komol y befektetést és korszerű
agrotechnikát igényel. 3000 hektáron termesztették és
hektáronként átlagban 45 tonnát sikerült felszedni. A
napraforgó és a szója betakarítása is befejeződött,
sajnos nem dicsekedhetünk kimagasló hozamokkal.
Szójából 2,5 , napraforgóból 2,2 tonna termett átlagban
hektáronként. Az őszi árpát kevesebb mint 3000 hektáron termesztik, sikerült időben elvetni , és már mindenütt szépen zöldell.
A búzatermesztésbe n uralkodó áldatlan helyzet és alacsorn árak miatt tovább csökkent a búza vetésterülete.
Évekig 25 OOO hektáron termesztettek búzát a két
község teruletén. azonban az utóbbi években kevesebbet. Az idén a tervezett 17 OOO hektáron is csak késve
tudtak vetni a termelők. részben a kedvezőtlen talajviszonyok miatt, a november eleji esőzésekig ug yanis
egyes parcellákon szinte lehetetlen volt előkés zíteni a
magágyat. A másik ok, hogy nem sikerült a vetés optimális idejére betakarítani az előveteményt, többnyire a
kukoricát. Az esőnek és az utána következő kedvező
időjárásnak köszönhetően azonban máig már a tervezett területek több mint 90 százalékán földbe került a
mag. Rakk Lajos agronómus szerint a fennmaradt
területeket is be lehet még vetni, bizonyos szabályok
tiszteletben tartásával:
- Oda kell figyelni a magágy előkészítésére. Ha rögös
a parcella. ne ~ajnáljuk rá a költséget, ha kell. többször
is rögtörőzzünk, hengereljünk stb. Az előírt vetőmag
mennyiséget ilyenkor már 10- 15 százalékkal növelni
kell. Ajánlatos a korai fajtákat ültetni, mert tenyészidejük rövidebb. így nagyobb biztonsággal termeszthetők
kései ültetés sel. Őszi árpát azo nban már nem érdemes
vetni , arra ilyenkor végképp késő van. A hónap elején
hullott csapadé knak köszönhetően az időben elvetett
búza és árpa viszonylag jó kondícióban van . Veszélyt
jelenthet a futrinka, elsősorban a monokultúrás
gazdálkodásnál. és továbbra is a rágcsálók, főleg a
hörcsögök kártevése, ami - amin t az idő megfelelő lesz
- folytatódik. Tudtommal községi kezdeményezésre
egy átfogó akciót indítanak, melybe bevonják a
Mezőgazdaság-fejlesztési Intézetet is. Az egyik
hatékony módszer a foszfor alapanyagú mérgek alkalmazása lenne, melyeknek a használata tiltott . Lehet,
hogy felül kellene vizsgál ni , hogyan lehetne legalább
egy átfogó akció erejéig feloldani a tilalmat. E mellett
nagyon hatékony még az ősi módszer. a kiöntés , ez
azonban komoly munka, mivel nagy területekről van
szó. Bízok benne, hogy tavaszig, mire újra elkezdődne
a hörcsögök nagyfokú aktivitása, az intézet előáll egy
hatékony és végleges megoldási tervve l. Remélem, a
pénzt is biztosítani tudják egy módszeres és az egész
területre kite1jedő rágcsálóirtási akcióhoz. Ellenkező
esetben jövőre még több kárt okoznak.

T. P.

ÁRVERÉS VAGY BORÍTÉKOLT ÁRAJÁNLAT?

MEZŐGAZDASÁGI HÍREK

Sok a tisztázatlan kérdés az állami földek bérbeadása körül
A kataszteri hivatal elkészítette a
kisheg ye si község mindhárom
kataszteri község területén az
állami földek elhelyezkedésének
térképét. Ennek alapján kell
elkészíteni a parce llák listáját és
meghatározni azokat a tömböket,
amelyeket egy tagban adnak ki.
Az állami földek bérbeadási tervének kidolgozásával foglalkozó
bizottság megvitatta az előzetes
tervet, de a minisztériumtól és az
állami vagyon igazgatóságától
arra
adatokat
kell
kérni
vonatkozóan, hogy mekkora
területet kell elkülöníteni az egyházak részére. mert a tör vény
értelmében ezeket nem lehet kiadni. Kérdés az is. hog y ezeke t a
területeket ki adj a majd bérbe.
hisz parlagon nem maradhatnak.
Ki kell vonni az állami területből
azt a részt is , ame lyet pillanatnyilag még a szikicsi Njegos használ.
mert a birtokot még ne m
magáno sították, ezért jogalapja
van a föld használatára. A
bizottságnak nincs végleges állásfoglalása abban a kérdésben, hogy
melyik módszerrel ejti meg a bérbeadást. Ott, ahol árverést hirdettek mindenfajta korlátozás nélkül,
az egekig szökött a bérlet, és ez
kétségtelenül nem a helybeli gazdaságok felfejlődését szolgálja,
hanem a tőkével rendelkezők
újabb nyerészkedését. A másik
megoldás
az
ajánlatok
borítékolása. Ennek az az előnye ,
hogy a helybelieket bizonyos
fokon előnyben lehet részesíteni.
Az árverések első és második fordulójában csak helybeli gazdaságok és olyan cégek pályázhatnak,
amelyeknek a községben van a
székhelyük, és korlátozva van,
hogy egy-egy érdeklődő hány
árverésen vehet részt. A terv javaslat szerint a magángazdaságok legfeljebb 100, a vállalatok
pedig legfeljebb 300 hektárt
bérelhetnének. Egyeseknek az a
véleménye, hogy a magángazdaságok és a vállalatok ilyen
megkülönböztetése is már szabálytalan és inkább az árverésen
való indulás esetében kell korlátozásokat alkalmazni .

Felvetődött ·az is , hogy a határrendezést is ké s őbbre kellene halasztani , arra az időre , amikor már
rendeződött a helyzet , és visszaadták az elkobzott földeket , mert
az
az
állapotok
tartósabb
rögzítését jelentené. Igazuk lehet
viszont azoknak is, akik azt
állítják. hogy teljesen szétszéledt
az a képzett jogászokból és földmérőkből
álló gárda, amely
Vajdaság több községében sikeresen elvégezte a komeszációt. A
határrendezés folyamatát el kell
indítani, mert e nélkül
különösen a bác sfeketehegyi
határban - szi nte lehetetlen bármit
1s
tenni .
a
hihetetlen ül
összekuszál t tulaj donjogi szálakat
csak ezzel lehetne helyre te nni .
.\ li\ el a bérletből befolyó pénzt
teljes egészében erre fordítanák.
az nyih án kecsegtet ő lenne egyes
cégek számára. hogy megszer\'eZzék a határrendezést. és bizonyára
talál nának m e g fe l e lő kádert is
annak el végzésére.
A vagyonvisszaszármaztatáss al
foglalkozó
topolyai
polgári
kezdeményezés elnöksége átirattal fordult az illetékes községi
bizottsághoz azzal a kéréssel,
hogy az állami földek bérbeadása
előtt egyeztessék az adatokat a
vagyon-visszaszármaztatási ügynökséggel az illetékes minisztériummal és más szervekkel.
A z em lített polgári kezdeményezés 75 tagja összesen 3500
hektár föld visszaszármaztatására
tart igényt, melynek nagy részét
j elenl eg a nagybirtokok : a
Panonij a, Zobnatica, Pobeda,
Kri vaja, Dózsa György, Bajsa,
Njegosevo, Karadordevo, Novo
Orahovo, Moravica és a Bácska
szövetkezet használják . Az érintettek a fentiekkel kapcsolatos
kérdéseikkel
a
polgári
kezdeményezé s elnökségi tagjához, Mihalec Józsefhez is fordulhatnak (tel.: 024/712-059), akinél
kapható az az űrlap is, amellyel a
földek visszaigénylését megerő
sítik az egykori tulajdonosok,
illetve örökösök.

A disznóhizlalással foglalkozó ki shegyesiek, de nem
csak kishegyesiek , hanem a kö zség másik két
településén élő sertéstenyésztők is évek óta hiányoltak
egy
minden
követelménynek
eleget
tevő
jószágfelvásárló helyet. Ugyanis az eddigi felvásárló
hely nem felelt meg a törvény által megszabott
feltételeknek ezért nem lehetett jószágot a kö zségen
kívülre szállítani, ami különösen túlkínálat esetén jócskán leszűkítette a sertéstermelők lehető s égeit.
Azonban ez már a múlté. Bácsi Gábortól, a községi
önkormányzat mezőgazdasági osztályvezetőjétől megtudtuk, nemrégiben kezdte meg üzemelését a kishegyesi vasútállomásnál a korszerű, minden
követelménynek megfelelő jószágfelvásárló állomás,
amely az összefogás szép példájaként jött létre . Úgy is
mo ndhatnánk , az együttműködés ideális példája.
ahogyan a nagykönyvben meg van írva, hiszen a közös
cél érdekében, ebben az esetben az önkormányzat, a
magánszektor és a civil szféra fogott össze. A községi
önkormányzat anyagilag támog atta a felvásárló hely
létrehozását és részt vállalt a szükséges engedélyek
beszerzésében. F öldi Oszkár jószágfelvásárló cége
úg~ szintén
anyagilag. míg a Sertéste nyés ztők
Eg \·esiile1éneJ.: tagjai.
Fabó Dudás Róbert
szer\'ezésében önkéntes munkával járultak hozzá az
akció sikeréhez.

A zak a f öldtulajdonosok. akikn ek a Szöllősi-jé/e
halastó környékén van földjük, bizanyára már észrevették, hogy a falu határában megoldódott egy sokakat
érintő probléma. Arról van szó. hogy a határrendezés
folyamán az egyik díílőút a lápos, nádas közepére
került, és a nagyobb esőzések idején szinte járhatatlanná vált a felgyülemlett esővíz és talajvíz
következtében. Az arra lévő földek tulajdonosai sokszar csak kilométerekben mérhető kerülővel tudták
megközelíteni a földjeiket. Nemrégiben a községi önkormányzat által biztosított anyagi támogatásból ez a
probléma is megoldódott, ugyanis á teresztő csöveket
fektettek le. amelyek a Krivajába vezetik úgy az
esővizet, mint a felgyülemlő talajvizet.

Bácsfeketehegyi meggypálinkával, meggy-, méz- és
más borokkal, tormával. mézzel, kishegyesi és szikicsi
kecskesajtokkal , -kolbásszal , baromfi termékekkel.
fűszerpaprikával szerepeltek a kishegyesi termelők a
nemrég megrendezett belgrádi nemzetközi népi konyhák , népi élelmiszerek vásárán, mégpedig igen sikeresen. A fővárosi bemutatkozás csak megerősítette, hogy
komoly piaca lenne a sajátos termékeknek Belgrádban,
de egész Szerbiában is. Az ott felállított standot felkereste a Eko plus unió képviselője, aki az egészséges
táplálék termelésének megszervezésével és forgalmazásával foglalkozik , és elmondása szerint cége
tudna segíteni abban, hogy mielőbb megalakuljanak a
szakmai szövetkezetek Ezzel kapcsolatosan hamarosan
megkezdődnek a tárgyalások

HÍREK 2056-BÓL
A gázve:::eték rekonstruálásakor, a:: ásatások
során értékes /e/erre bukkantak a régészek,
miután a gá zosok értesítették őket a furcsa
valamiről. Kiderült, hogy ezek valójában azaknak a vezetéknek a nyomai, amelyek révén
sosem lett bevezetve az internet a kábelokon
keresztül. Egyes régészek szerint viszon t éppen
az internetet találták meg. furcsa. nem
működő. vezetékes formájában, ami a világon
egyedülálló leletnek mondható.

Visszahelyezték a vásártérről a piacot oda,
ahonnan fél évszázada került el, tehát az
úgynevezett piactérre. Szakértők szerint az
elsődleges ok az lehet, hogy elfogyott falunk
lakossága, nem kevésbé az árusok is, és ilyen
értelemben már nem jelent semmiféle kockázatot a piac áthelyezése, hisz senki sem
fog már felháborodni.

érdeklődőket. hogY a
2006-ba n a háborzís blínösök á/ra/ o/Y 11épszerífré telt éhségs :::rrájkolás folyta1ód ik
falu11k ba11. A::: akcióho:: bárki csatlakozhat, aki
ehhe::: ked\'et érez. vagy egyszerííen oka van rá ,
mert nin cs mit ennie. A jelentke:::ők NEM fog nak kapni sem pénzügyi-, sem élelmiszerse gélyt, a spájzban maradt ételmaradékokat
pedig ingyen átveszik megőrzésre. A beszolgáltatott ji·izsiderek révén pedig ki lehet egyenlíteni a víz-. gáz- és villanyszámlát, de a
szeméthordás díját is, bár utóbbiról még foly nak a tárgyal/ások , hisz aki nem eszik, az

A Hi vatal érreslti a:::

aligha szemete l.

Lanyhulni kezd a politika iránti érdeklődés
falunk polgárainak körében. Ezért a még
működő pártok megegyeztek abban, hogy
bárki egyszerre lehet több párt tagja, de
heti bontásban meg kell határoznia, hétfőn,
kedden stb. mely párt tagja.
A funkcionáriusok megegyeztek, hogy az
újítás azért is jogos, mert ennek már régi
hagyománya van falunkban , igaz, pontosan
nem ebben a formában, de némi hasonlatosság van, csak akkortájt egyvalaki nem
egy idóoen volt több párt tagja, hanem
mikor melyiké, és hol látott nagyobb esélyt
karrierje építgetésére. Így viszont most e
probléma könnyedén megoldható.
- micmac -

A.z újított
ugyanann . verzió·
kapacit , Y1 tároló-·
„
as , nehezebb
ürítés.

A kb . 3-4 éve kihel yezett családtag:
tárolókapacitás. mint elődeié.
ürítése problematikus.
Alig maradt meg pár ebből is.
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A Falu Vezetfoégi Tanácsá- Hat, létezik e
:.mcyd így szól·
telkek egyikét választja a nak szóvivője erre a követnem hozták nyigly' iy gyógymód ,;1e'
ag ,
,
vanossá '
g
kező megnyugtató vál as zt
bizottság 1
. yogyulas. A köv
g_1a, de biztos
A Falu Vezetőségi Tanácsákz"
J l' etkezoket kell t
nze:
tegyen
adta:
·· ,
1ter t ·
ennak szóv ivője a következőket - Ez a feltételezés reális . de
sutesre, azután igy €)et 4 napra na'P
nyilatkozta lapunknak:
enge m egy csöppet sem
s ro m lott nyers at meg
. , ' egyen hozzá- H á. ez a varázsbab azért jó a aggaszt. A biog ázé a jö\ ő. és
~othadt savanyú k , o1ast és fél kiló
falu lakosságának . mert csinál könnyen meglehet. hogy a
Ja .20 ,napon keresztül
aposztát
.
, . E zt csmálfalu si turi zmust. Ebből lesz lefektetett csöveken mi külda
, es megg ,
M iutan
nővé
k pasas hálálkod
yogyul.
vagy l OOO jól fizető munka- jük a gázt a gáz.műveknek és
- ;u
r: e odafordul ad k.va elmegy, a
hely. meg infrastruktúra is!
1va de dokt . ,
o ihoz:
nem ő nekünk!
Q;,zt ez nem minden. Egy
Követke ző számunkból megmiért nem n~~,:~; miért csinálta ezt
ekkora varázsbab azért terem tudhatja az olvasó. hogy
negatív lett a tesz(ja? meg neki, hog;
is rendesen 1 Úgy számoljuk. poten c i anövelő
\e sz-e
a
- Most legalább e.
hogy éve nte \ 50 tonna babot hegyesi varázsbab. majd ha
buzi, hogy mi
megtanulja a k .
re való a segge.'
is
tudL1nk termeln i be ~ és
\esz'l
]anez
kivitelre . Íg y a m ezőgaz 
daság. meg az épülő babgyár
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rossz a címzett, úgyhogy
, , " LENCSESALÁ'
vagyok keverve . Beme- visszament a mézéhez.
Hozzávalók·
.
fA
gyek a Méztárba, és azt És ekkor nem csak arra
;erl'/encse
2 lojás, só, 50 dk
NYALT LEVÉL
mondja a figura:
vaoi· ) 'o'
/ ('"cJk
g konjöttem rá. hogy nem is
· ·-·. rt).
FALL;..;K ÁLLAT6 -6,,_ , „ara.i,ny
i. póré-!" or UJ' 'Jwgrma
„Kad mogu da dodjem azzal kevert össze, aki. eiokaná/
. wgymu.4 ,·_.
POLGÁRAIHOZ!
iskanál
, majonéz .; .
. i us/i,
kod tebe , da pogledamo vel össze szokás keverni,
kél
ill//SIG!; néh , ' é.I lejfól. /
te farbe , pa da kupite?"
csokor
am
csep
.
hanem még őt is
fi
P citromlé,
petrezselyem.
Alul aláírott Micimackó Na, mo ndom én erre
összekeverte a polGyörgy hosszas mézelő szőröstalpú medveny~)
Elkészítés·
.
gSrmestenet -· ~ - _
zuk a k . A tojásokat k
,
dés után arra a követ- ven: „Kod mene? Gde,
„' „
o nzer v 1
, emenyre f"
De olyan is van még,
csopogtetjuk.
encset Jeszűzjuk ol zkeztetésre levonakodni kod mene? l za koga ja
hogy azt hallom vissza
megtzsztít'Jll k , vek
, Az
"J1aavzn
' ebátorkodom, hogy tessék da kupim farbe, pikalatillJ
Nagyon Jól Info rmált
A ma1onéz . . onya n felk - ":' at
engem békén hagyni.
materina?"
mustárral _r a teJfolJ eJ össz kankazzuk.
Kö rökből . ahol nem is
„
es a ·
e ever · k
Pontosabban
ne
is Erre az állat: „Oj oj oj,
szeretik a mézet, ho gy
olaprított
cztromléveJ , , JU , a
f
engem hagyjanak békén, ajoj meni kukulele , izv i.
petrezselye
ues1t1ük, a
zük
A
Micimackó külonböző
· virsl'k
mmel f"
hanem
azt ,
aki vel ni , ti nisi taj, nego onaj
csével,
ha
;
~t
folkarikiízzuk
, ;zs~erezpártok listáján \ an rajta.
"ar' k
gy l1aval egy„
es a lenösszekevernek . Vagyis drugi . Oj, izvini~"
és indul a 'álasztásokon.
b
JU .
Cikk
utr az ön
díszít „
,
ekre v ,
tetbe forne azt, akivel összeke- Hát és akkor izvinizek,
A med\'éknek nem
, JUk, talalásicr beh" agott toiással
b
UtJÜk.
,
'
vernek, hanem engem . hogy én nem én vagyok,
szabad az effajta állatde akit mindig valaki mert nem valaki más
vásárokon indulni. tehát
másnak néznek.
·w eö res Sándor
sem vagyok. Vagy hogy kijelentődik, hogy \1ici Mi ez , valami új népmackó
György
mint
S.
ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK
szokás? Hát errefelé már \Na.
és a másik, hát az is ilyen nem indul sem senki sem hord szem- bej önne az irodámba.
miféle
választáson .
üveget?
Hát
pedig Amire alulírottan monP1i/Yka melle. malac kö rme.
kifolyólag ebből ninc s is
Domboson
is
van dom. ho gy: „De hát
liba lába. csőre rajta semmilyen pártálMit kfl'ánjak 111ind1míj1111kna k
optikus, és ha jól tudom. neke m nincs irodám.
latlistán. Különösen, s
olyan emberről még Nem
a: zíj es -:.rendőre '!
kever
össze mégvégérvényesebben
sose hallottunk, aki valakivel?''
igaz. hogy nem lesz
elment volna a szemor- .Jaj , jaj. mondj a ő, boTi s-:.ra ötös /Ji :onYlrwínYf,
semmiféle szélsőakol
voshoz , és a szemorvos csánat, összekevertelek.
ti s: ra nYakot. 1111i1icsor.
beli pártféleség helyi
nyárra lab dát. f1ird6r uhár.
azt állapította meg, hogy jaj , jaj, elnézést és ezer
akárkije. mert a medve„magának semmi baja, kartács , nem is te vagy
télre jó bakancsor.
bocsok messze tesznek
magát rá lehetne szerelni
te ."
egy
mesterlövész- Nahát, hogy ne lennék az ilyesmire. őket csak a
Tavasz.ra sok rigófii11\'iir,
méz érdekli , és ha mézet
puskára, mert olyan én én. Mint a mondáshóvirág haran gját.
csenni megbocsátandó
szépen lát". Nem . aki ban : Én vagyok én , te
őszre fehér új kenyeret.
bűn is számukra saját
szemorvoshoz jár, arról vagy te, ki a hülye , én
diót, sz6lőt, al111ár.
szemszögből mézve, de
mindig kiderül, hogy vagy te? Ki mondja meg.
az egész csuprot mégse
szemüveg is jár neki.
A fiúknak pléh harisnYár.
én vagy te'l
Már most alul aláírt Aztán máskor, ugyanott, akarják . Pillanatnyilag
ördögbőr nadrá got.
per. Télen a medvék barMicimackó György pont egy másik aszondi , némi
a lányokna k ríír és cémá r,
langban alszanak, nem
azért néz ki olyannak, méztöl már lemézelve:
ha mégis ki1·ásorr.
járnak irodába, nem járamilyenn ek. ho gy ne „Hé, vaszdki. milesz
nak nagyon sehova, csak
nagyon lehessen össze- azza a hatmillijó eurojóHétkö znapra erőr. 1111111kát,
keverni. Minden mici- val ? He? Micsinász te mézért.
iinn ep re parádér,
És akinek ez nem tetmackóra jelle mző. hogy azza a pézze'l"
kémén )fiisrbe dis -:.nósonkát,
szik, tehet nekem egy
kicsi. nagy és kockás a Ezt egy ilyen tapasztalt
::.sebbe csokoládér.
feje, a füle viszont medvebocs se érti me g nagy mézességet.
relatíve
percepiálva el őször, mint alul aláírott
Trombirá -:.ó. Jwrs onázó,
Itt alul aláíró
nagy. Lehetőleg a szőr Mi cimackó
gu rg11 lá -:.ó gégér,
György.
Micimackó György
haja is vörös, hogy az is Sok-sok pislogást kellett
1·ecld a : é11 eket a sz.áclba,
jól
megkülönböztet- lepi slogno m. mire a
ne ceni::.a végét.
hetővé tegye .
csávó is rájött, hogy
Erreföl mindig össze
Teljék /Je a kívánságunk,
111i11r víz::.el a teknő,
mint negyvennyolc kecske
lába s::.ázkilencvenkettő.
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CIVILSZERVEZET

FALUNKBAN
Vannak, akik még ajá rdánjámak! néven

a

<"

')'( M

újabb civ ilszervezet alakult falunkban. A
IT KÍVÁN
kisszámú csoport szóvivvője múlt héten
Vu!evié s, . KISFIEGYE
me gtartott sajtótájéko ztatóján kijeleniewna és B
SNEK 20
rezovszki A
07-RE?•
tette , szeretnén ek mindent me gtenni ,
naszta'Zta
. 8.b
hogy jogaikat maradéktalanul érvényesíthessék. s a járdára szorult autósokat viszszakényszerítsék az úttestre . Tisztában
vagyunk vele - nyilatkozta a szóvívő nehéz és hosszantartó munka elé nézünk.
de kitartó ak leszünk. Céljaik elérése
érdekében egy projektumot szeretnének
kidolgozni. amely feldolgozná mindazon
lehetőségeket. melyek szabad teret nyitnának a járda ismételt használatának. A
projektummal mind kö ztársasági. mind
Európai Uniós eszközöket szeretnének
megpályázani . egyetlen gondjuk . hogy
il yen célokra egy ik szerv sem ír k i
pályázatokat . A Vanna k, akik még CT
járdán Járnak Polgárok Egyesiilete a
héttől kezdődően több demonstrác iót is
szervez,
első akciójuk fo lyamán
szórólapokat osztanak, melyekben fel hívják az autósok figyelmét, hogy az
úttestek kiépítése annak idején az ő cél-

jövő

jaikra lett el őlátva.
Az úttesten megtartott sajtótájékoztató
után a szóvivő elvegy ült a gyalogló
tömegben.
Céljaik. eléréséhez sok sikert kívánunk~-yg
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KARÁCSONY
Kezdte egy kicsit jobban érezni magát,
amikor elérte a kanadai nagykövetség
épületét. Nem fűzte különösebben semmi
sem a kanadaiakhoz. sohasem vágyódott
oda, legfeljebb a zászlajuk volt neki szimpatikus. Akkoriában váltottak át a jávorleveles lobogóra és ez neki egy szép nagy
hippi virágra hasonlított. Azért örült.
mert a masik háztörnbnél a sarok mögött
lakott és már nagyon ott akart lenni .
Elfelejtett sapkát tenni a fejé re és
időközben eleredt az e ső. Nem akármilyen , hanem randa havaseső, érezte,
ahogy lassan végig folydogál a tarkóján
le egészen a háta közepéig és átázik a
kabátja : kívülről is. meg belülről is.
Gyakran átszelte ezt az utcát, de magában
az utcában nem sokat járt. Legutóbb
a magyar nagyköve tségen volt valami ünnepségen , mert Újvidékről
nem akart emiatt senki sem leutazni
a fővárosba . Az is ebben az utcában
volt, meg a központ felé még néhány
külképviselet. U gy emlékezett. hogy
egyszer itt valahol látta a brazil
követséget. meg az iránit is. ,\bban
viszont biztos volt. hogy ebben az
utcában volt a török nagykövetség.
meg
az
Ez
azért
maradt
emlékezetében, mert egy örmény
terrori sta lelőtte a sugárút előtti
kere sz teződésben várakozó török
nagykövetet.
Az
örmény
a
Tasmajdan felé akart lelépni , de egy
a
indiai fiú utánalépett, és
dulakodásban az örmény őt is lelőtte .
Aztán elfogták a merénylőt és jókora
börtönbüntetést kapott. El is
kezdődtek utána találgatások, nem
kell-e tartani emiatt az örmények
bosszújától, de a végkövetkeztetés mindig
az volt, hogy ez egy nagyon is biztonságos ország, nem kell félni senkitől. Ebben
volt is valami, mert akkortájt valóban
nyugodtan lehetett csavarogni szerte az
országban, ahogy akkor mondták
Gyevgyeliától a Triglávig.
Neki is
mondták, hog y azért legyen óvatos
Belgrádban, mert ott sok minden meg tud
történni, de ő úgy érezte, a legnagyobb
veszély mindig az állomásokon fenyegeti:
ott aztán tényleg volt minden, csavargók,
koldusok, magukat nyíltan áruló kurvák,
zsebesek, egyszóval a fővárosi alvilág
legalja gyülekezett ezeken a helyeken .
Mindig úgy nézte, hogy minél kevesebb
időt töltsön az állomásokon , de ez nem
mindig sikerült és néha egy álló éjszakán
át kellett ilyen társaságban várakoznia.
A vracari községházáról tartott a lakása
felé. Ki akart jelentkezni a katonai
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ügyosztálytól. mert csak azért jelentkezett
itt be, hogy békén hagyják. Otthon minden évben kétszer-háromszor hívták
gyakorlatra, s gondolta, itt majd
meg húzódik
az emberrengetegben.
Tévedett. Két hónappal a lakóhely szerinti bejelentkezése után megkapta a
beosztását hadtápos altisztként a kettes
számú vracari területvédelmi századhoz
és bizony gyakorlatra is el kellett mennie.
Sejtette. hogy a nemzetiségi kulcs miatt
osztották be , hi szen arra mindig vigyáztak . Igaz, nem sok mindent csináltak, de
neki utolsóként kellett távoznia, mert ő
írta be mindenki katonakönyvébe a
gyakorlaton való részvételt. A parancsnok
meghagyta neki, hogy déltől előbb senkit

se engedjen el, aztán eltűnt. A többiek azt
mondták, hogy inni ment a többi tiszttel a
közeli faluba, így a katonák is szépen
elszállingóztak, mihelyt beírta nekik az
igazolást. Egyetlen i s merőse volt csak a
csapatban , a Lasta jegykezelője, aki
évtizedeken át a Belgrád-Szabadka vonalon dolgozott. Úgy emlékezett, hog y
Hrisztovnak hívták, az biztos, ho~y dimitrovgradi bolgár volt, ezért Saban
bác si, a sofőr csak Bugarinnak becézte.
Szinte mindig együtt voltak, pedig nem
volt mindig felhőtlen köztük a kapcsolat.
Egy alkalommal az öreg elfeledkezett
róla, pontosabban azt gondolta, hogy már
felszállt a buszra, holott a jegykezelő még
a csomagokat rakosgatta a csomagtérbe.
Az öreg elindult, emennek viszont nem
volt mit tennie, az utolsó pillanatban beugrott a csomagok közé. Onnan integetett
az őket elkerülő autósoknak, hogy állítsák

le az öreget. Az egyiknek végül sikerült
is , bár majdnem pofont kapott érte az
öregtől. hogy miért akadályozza az útját.
A jeg ykez el ő megvolt, de megsértődött és
nem akart kijönni a boxból a csomagok
közül. Az öreg vagy fél órát könyörgött
neki , mire kötélnek állt. Utána egy
hónapig nem beszélgettek , csak mutogattak egymásnak. gyakran csúnyákat.
Amikor befordu lt a ház felé , elállt az eső,
de ennek sem nagyon tudott örülni. Arra
gondolt, hogy már régen otthon kellett
volna neki lennie. Ebben a pillanatban
tudatosult benne , hogy érdekesmód a belgrádira mindig lakást mond, az otthon
viszont az mindig a szülőfalu, a tanya a
falu szélén. Nem tulajdonított ennek túl
nagy fontosságot, csak megállapította. Úgy tervezte, hogy szenteste
révén , csinál egy hosszabb hétvégét,
de valamelyik túlbuzgó párttag
megint úgy találta jónak, hogy aznap
este tartsanak dolgozói gyűlést.
Eg yszer már szóvá akarta tenni ,
hogy ez a primitív valláselle nesség a
\'allási ünn epekről való egy fajta
megemlékezés
inkább.
Aztán
szokásához hí\'en mégsem szólt
egyszer sem. Ezek az ülések úgysem
tartottak sokái g, még K és E közötti
viták sem nagyon voltak, s ha így
lesz, eléri a kései bu szok egyikét. A
társaságot biztosan már ott találja a
Pokolban , megbeszélik a heti
eseményeket, megisznak egy pohár
vermutot, mert B-vel mindig vermutot ittak és aztán átsétálnak az éjféli
~ misére. Az éjféli misére mindig el
kellett menni . Egyszer azt hallotta
egyik ismerősétől, hogy az éjféli
misét még a párt is elnézi tagjainak.
Azzal érvelt a pasi, hogy Magyarországon is kommunisták vannak, és azok
mégis ünneplik a karácsonyt, ezért
elnézőbbek a „mieink" is. Azt is tudni
vélte, hogy egyik-másik tanár, meg más
párttag magukat a felismerhetetlenségig
beburkolva jelennek meg a szertartáson.
Ő sohasem látott ilyen furcsa alakokat a
misén, sőt szinte mindenkit megismert és
nem volt közöttük senki, akiről szó
szerint le lehetett volna rántani a leplet.
Mire felért a lakásba, felszakadoztak a
felhők is, s amikor leült az asztalhoz,
hogy megnézze jövő heti beosztását pontosan a szemébe sütött a koradélutáni
lefelé menő nap. Felállt, az ablakhoz
ment és leeresztette a rolót.
PAPP Imre

0
IFJ. VIRÁG GÁBOR
IRODALMI DÍJA
A vaj dasági irodalmi élet egyik legjelentősebb díja került Kishegyesre. Ezúttal
ifj. Virág Gábor vehette át december
elején Temerinben a Szirmai Károly
Irodalmi díjat, amelyet az elmúlt két
évben Vajdaságban megjelent legjobb
magyar nyelvű kötetért adnak. A díj
jelentőség é t az is növeli , hogy egyik
évben szerb, a másikban magyar író
kapja. Ifj. Virág Gábor olyanok mellé
zárkózott fel, mint Tolnai Ottó vagy
éppen a kishegyesi származású Németh
István.
Az író kötete idén jelent meg Csáth ko csit hajt címen, és Aaron Blumm írói
néven jegyzi első könyvét, amelynek
történet ei ről azt is állíthatnánk, hogy
falunkban játszódnak, már ha úgy gondolkodnánk az irodalo mról, hogy a szereplők, a hel yszínek, maguk a történetek
beazonosíthatóak, mert valóságosak„ .
Aaron
Blumm
„zsákutca-szerű"
történeteiben ugyan találhatunk a valóságra utaló jeleket, mégis, ez színtiszta
irodalom, ahol a fikciónak, de legelőször
is a nyelvi megformáltságnak van ki tüntetett szerepe. Új kötetében el szakad a
dombosi-mitológiától. Ízelítőül megemlítjük egyik szövegének történetét: egy
furcsa alak nyer a lottón az l , 2, 3, 4, 5
számok kombinációjával.
Lapunk munkatársának, egykori szerkesztőjének magunk is gratulálunk ,
remélve, hogy bokros teendői a Helyi
Közösség titkáraként nem akadályozzák
meg a további alkotásban és a sikerek
elérésében.
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MEGSZŰNT AZ EGYOLDALÚ
MEGÍTÉLÉS
Kettős rendezvényt tartottak a kishegyesi könyvtárban: az előcsarnokban
megnyílt a szikicsi németek életéről
szóló dokumentum- és fotókiállítás,
utána pedig a nép emlékezetében élő
ötvenhatos kishegyesi vonatkozásokról hangzott el értekezés.

A kiáll ítás címe A mi S-:,ékicsúnk, mivel
a dokumentumokból egyértelmű, hogy a
SYábok magyarul így nevezték fa luju kat.
Ezt a kiállítást először a szikicsiek
teki nthették meg. a németek letelepedésének jubileuma alkalmából hozták
a Sz ikicsről elüldözöttek és azok leszármazottai. Az ő kérés ük volt az is , hogy
az anyagot a község másik két
te lepülésén is bemutassák. Az előzetes
híresztelések ellenére az idei jubileum
felemelő volt, a szikicsiek és a montenegróiak szépen fogadták a település
egykori lakosait, beengedték őket
szülőházaikba, sokukat a mostani tulajdonos vasárnapi ebédre is meghívta. A
kapcsolatok folytatódnak, a ter vek
szerint jövőre megjelentetnek egy nég ynyelvű (angol, magyar, német és szerb)
könyvet az itt élt és é lő népekről.
A kishegyesi önkormányzat kép vis elői
és a szikicsi képviselők Georg
Morgenthalerrel. a Duna menti Svábok
Népi Közösségének elnökéve l és
Oswald Hartmannal, a Szikicsrő l és
B ácsfeket ehe g yről sz ármazó svábok
egyesületének elnökével fo lytattak
megbeszélést. A. megbeszé l ése kről Pál
Károly ny ilatkozott:
- Jö vő év szeptember 3-án tartanánk egy
találkozót a ki shegyesi községben, ame1yen minden vaj dasági település
kép v i selői részt vennének, ahol egykor
németek éltek , továbbá az innen
elüldözött németek és leszármazottaik,
valamint azoknak a német településeknek a polgármesterei, ahol a legnag yobb számban élnek az innen
elüldözött svábok. Ezen a, mondhatnánk, világtalálkozón megbeszélnénk ,
hogy milyen tartalmakat lehetne adni a
további eg y üttműködésnek. Megállapodnánk abban is, hogy minden évben
tartanánk ilyen találkozót, egyszer
Vajdaságban, egyszer pedig Németországban, mindig más településen. Az
a célunk, hogy megerősítsük a svábok és
leszármazottaik kötődését az őshazához,
másrészt, hogy kiépítsük az együttműködést az európai önkormányzatokkal. A végső cél a gazdasági

együttműköd és

kialakítása. de a fiatalok
közötti együttműk ödéssel. rendszeres
cserék és a kulturális é-, sporttalálkozók
révén hidat szeret nénk kiépíteni a
települések kö zött. A találkozó második
napján a németországi \'endégek ellátogathatnának azokba a helységekbe . ahol
egykor őseik éltek.
Elmondta még, hogy a községben létrehoznak egy civil szervezetet, amely a
megfelelő németországi szervezettel
állandó
kapcsolatot
tartan a.
Tájékoztatott
arról
is,
hogy
Morgenthaler úr segítségével j övőre a
kishegyesi község vendégül lát eg y
német gazdasági küldöttséget, amelynek
házigazdája az osztrák érdekelt ségű
autóút menti ipari park tulajdonosa lesz.
Szőke Anna néprajzkutató arról tartott
értekezést, hogyan maradtak meg az
ötvenhatos
események
a
né p
emlékezetében.
- Kishegyesre az első menekültek 1956
november második fel ében érkeztek
vonattal Szabadka irányából. k: i•olt a::.
érzésünk, hogy nem kés::.iilte k a
menekülésre. Kis szatyorka volr náluk.
az iratokat hozhatták magukkal meg
néhány fén yképet. Fénykép mindenkinél
volt - mesélte az egyik adatköz lő.
Elhelyezésükről a Kom munista Párt
községi szerveze~e és a belügyi osztály
gondoskodott. Atmene tileg a Pec-:,ekastélyban szállásolták el őket. Akkor az
épület még kifogástalan állapotban volt,
hiszen alig nyolc év telt el azóta, hogy az
új hatalom megfosztotta vagyonától
Pecze Ferenc földbirtokos t. A befogadóközpont létszáma állandóan változott . Innen szállították az embereket a
menekülttáborokba. A jugoszláv hatóságok külön ügye ltek arra, hogy a többségében magyaro k lakta településekre
é rkező menekülteket csak átmenetileg
szállásolják itt el. A falu rokonszenvvel
fogadta őket, de az itt élő lakosság félt
otthonaikba befogadni a menekülteket.
Fri ss volt még a megtorlások emléke,
1956-ban még nem halványodtak el a
szerb hatalom terrorjának emlékei. A
Pecze-kastélyhoz viszont rendsze resen
kijártak a helybeliek, és lehetőségükhöz
mérten segítették az ott lakókat. A hatalom egyébként is vigyázott arra, hogy
ne alakuljon ki túlságosan szoros kapcsolat a helybeliek és a menekültek
között.
P. I.
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SZÁZTÍZ ÉVES AZ ÓVODA
Az óvoda mú ltját bemutató fo tókiállítással és a nyitott napok ren dezvényeinek egész sorával ünne pl i
fe nnáll ásának 110 éves éYfordulóját a
kishegyesi óvoda. A százéves é\'fordulóról saj nos az intézmény nem

- Minden teremben felúj ítottuk a parkettát, az egyikben teljesen újat kellett lerakn i, kerámialapokat rakattunk a folyosó padlój ára, a bútorok
közül is sikerült néhányat fe lúj ítani.
és új tévé nk, kompu terün k van . A
HTMH egyik pályázatán
nyertünk és ennek köszö nhe tjü k, hogy megúj ultak
az udvaron levő játé kszerek, és a mun kálatok
után kifestett ük a terme ke t
is - mondja az igazga t ó n ő,
hozzátéve, hog y nag yon
szeretnék stílusosan felúj ítani aL intézmé ny kerítését. de a legfo nto sabb
lépé~ek egyike a gazdászae mlékezett meg . Tudtak róla. de ti Ó\ oda rendbetétele . .\leg:tudtuk
ahogyan Kőműves Gizell a. a kishe - tőle azt is. hog~ az Ó\ odába; három
gyesi iskol áskor e l őtti intézmém
é\e működik a napközi. Ez annak
igazgatója mondta, olyan idők já;- köszönhető . hogy a tartomány teljes
tak, amikor senkinek nem mit ked\e egészében fedezi a harmadik és a
ünnepelni.
negyedik gyermek teljes ellátását.
- Az idén fotókból és írásokból alkal - .\1int mondja. jó lenne, ha a s z ülők
mi kiállítást készítettünk az órnda igényelnék is ezt az ellátást. ha már
múl tj áról, s ezt mutatj uk be a ingyenes. A szolgáltatást reggel 5
sz ül őknek és mindazokórától délután 16 óráig
nak, ak iket érdekel.
tart.
Magát a kiállítást gyorA z óvoda szeretné
san összeállítottu k, de
gazdagítani a gy űjte 
ez természetese n nem a
ményt, így kérik a poldokumentác ió ,
teljes
gárokat, ha van valacsak a töredéke . Sokat
milyen emlékük óvoköszönhetünk Kovács
dás é veikrő l , hozzák
Etelka nyugdíjas óvóel. ~em szükséges az
n ő nek , aki mindenben
óvodának ajándékozni
segített, az ő visszaema dokumentum okat,
l é kez ése iből
ism erjük
csak
másolatot készíKőm űves Gizella
az óvoda újabb kori
tené nek ró luk, hogy
történetét, hisz 1948-tól dolgozott az mi nél több anyag ö s sz eg y űljön. A z
intézmé nyben . A ki állításhoz is szá- é rd ekl ő d ő k a kiállítást reggel , kezdés
mos régi fotót kaptunk t ő l e . Kü lön e l ő tt , vagy dé lt ő l tekinthetik meg.
ünnepség a ju bileu m mal kapcsolatban nem lesz, az évfordul ó jegyé ben
vezettük be a j átszó házas nyílt
am ikor
a
sz ül ő k ,
napokat,
n agys z ülők együtt dolgozhatnak az
óvodában a gyerekeikkel , az
unokái kkal. Il yenkor az eml ékek
fel idézésével jelen van az óvoda
történetének ki s híj án mind a 110 éve
- mondja K őműve s Gizell a.
Talán nem ki mondottan a jubileumnak kö s zö nh ető , de tény, hogy az
idén az óvodában számos beruházás
történt.

A ki shegyesi óvoda története, pontosabban
az első kezdeményezés 1890-re nyúlik vissza.
Az év júniu s 9-én tárgyal e l ős zör érdemlegesen az iskol aszék óvoda l é t esít ésérő l:
Karaszy Sándor 1skolas-: , éki tag úr említi,
hogy a z érdemes kö::.ség i képvise/(ftestületh ez bead1'á11yt te1 jesztett gyermek menhely ügyében. s kéri a-: . iskolasz.éket, hog_v
az ügyet magáévá regye s a g1·ermekmenhely
m egalakítását sürgesse, a111eln1 ek szükséges
volta már innét is kiríínik, hogy karo likus
sz ülők zsidó menhelyre küldik gyermekeiket.
Ftdő Elnök úr (Balassy Endre esperes, V. G.)
f elszólítja Ka rasz.y S. iskolaszéki rag urat,
hogy a szóban fo rgó gyermekmenhely nap i
rendjét s költségvetési te rvét készítse el, s azt
az érdem es kö zség i testületnek nyújtsa be. Az
isko laszék magáévá tevén ez ügyet megke resteti a községi elöljáróságot. hogy Karasz.y
úr beadFányára a kép v i selőtes tüle t már
hozott határozatot vele közölje.
Az iskolaszéki j e gyzőkö ny v b ő l ezek szerint
vil ágosan k itű n ik, Kishegyesen ekkor már
létezett egy zsidó fe lekezeti óvoda, ame lye t a
katol ikusok is használtak . A háborús
pusztítások kö\·etkezményeként nemcsak az
izraelita iskola. hanem az óvoda anyaga is
meg„emmisült . így csak megáll apíthatj uk,
hogy Hegyesen már ko rábba n is m ű ködö tt
óvoda . amirő l sajnos semmit sem tudun k.
Az órndákról szóló első törvény 189 1. május
20-án lépett életbe. Ez a XV. tc . szabál yozza
e l ő s zö r az óvodák létesítéséve l és fenntartásával kapcsolatos jogo kat és kötelességeket.
Bács-Bodrog vármegye 1892. évi 1750 és
4428 szám alatt kelt határozat ai alapj án
elrende li a topolyai j árási fő s zol ga bírón ak,
hogy a j árá s községeiben, ez üg yben
intézkedj en.
Csá szár fős zol gabíró 1892 . augus ztus 28-án
kelt 451 7/1892 . sz. re nde lete az óvodai
törvé ny értelmében az óvodás korú gyermekek részére szükséges intézet mi e l ő bbi
felállításá ra szólítja fel Hegyes községet. A
képvi se l ő - te s t ül et ugya nazon év szeptember
24-i ülé sé n megtárgyalja a rendeletet, és
határo z:
A község elöljárósága előte1jes ;,ri a kép v ise lő
testületnek az ómda fe lállítása iránt hozandó
meghagyást teki11tettel arra, hogy a község
éppen m ost szándékozik 6-ik isko latermet
felállítani.
TO\•ább pedig mi1·el a község nek közköltség
kivetése m eghaladja a 28 százalékot végre
pedig mivel itt.falu heten az ó vodát télen ugy
leh et sen kisem venne igényben, mert az uri
osztálynak nincsenek óvoda köteles gyermekei, a t e hetőse bb f öldmíves osztály legnagyobb részt tagosított birrokán a tanyán
lakik a szegényebb pedig alig képes iskola
köteles gyermekét ruházn i. ennélfog m
meghagyatik az elöljáróságnak tegyen ez.
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g_v ermekét menedékházba. A tan felü g)elő működött, hiszen „tanerőhi á nn ya r· nem
igen optimi sta a továbbiakban , mert kifej- küszködött. Eg ysz erű oknál fogva: az
ti: Eltekintve azanban népünk e:en óvónő t nem hívták be frontszolgálatra.
intézmény ellen elfoglalt merev álláspont- Természetesen minden egyéb nehézségjától - hisszük és reméljük, hogy miheln ben osztozott az iskola sorsában: fűtő- és
megyénk egyes kisdedóvodáinál rend- vi lágítóanyag hiány és egyebek.
szeresített dajka tanfolyamok elegendő Az impériumváltás után is fennm aradt az
képzett dajkát képesek kiképe:;,ni, 11épi111k óvoda, de erről egye l őre csak két dokube fogja lámi e:en ment um tanúskodik, egy óvodai csointézmény áldá50s portkép (ami t illu sztrációként közl ünk ),
voltát s örömmel meg egy rövidke újsághírecske. Ezek
adja gyermeké! a alapján tudjuk, Greiner Emma. az el ső
menedékhá:ba.
..\ Ó\Ónő a vi lágháború után tovább do lgodajkák
munkába zott. Ezt megerősít i 1928 -ban egy
állítása elháríthatat- topolyai újság tudósítása. Az idős óvón őt
lan
akadályba harmi nckétévi működése alkal mából
ütközött. A köz égek ünne pi műsorral köszöntötték óvodásai.
mi ndös sze haYi 10
fo rintot rnltak haj - A k ét háború közti óvoda
landók fizetni a
dajkákn ak. ennyiért Az 1929. évi iskolai törvény szerint az
azon ban enki sem óvoda kötelező volt. A községek a sz ül ők
vállalt a a munkát.
kérelmé re nyitottak óvodá t, azza l a
A megyei közigaz- felté tellel, ha legkevesebb 50 gyermeket
Greiner Emma óvodásai körében
gatas1
bizottság beírnak az óvodába. Az iratkozás nem
hi vatkozYa az 1 93. volt kötelező. A negyedik életévüket
táró! a kö ve tke zőke t írja: Kish egyes ev1 márciu s 6-án kel t 4 _l/l 92/kbiz. betöltött fiúkat, lányokat egyará nt bevetközség képviselő testülete a 7. /. alatt számú határozatára ismételten elrendeli ték. Az óvodai programot és munkamódcsatolt határozatával egy óvoda felál- Hegyes községn ek. hogy
lítását kimondta, tekintettel hogy a község megfelelően megalakíwu kis 28 % községi adóval van megróva, egy dedóvodai felügyelő bi:ousáóvoda felállÍlásának kimondását és 3 % gokka l egyetértőleg a kö:ségi
pótadó
ki vetésének
engedélyezését kisdedóvodák felál!Ílása és
véleményezem tisztelettel.
fenntartása irálll a kellő
A hegyesi község képviselő-testülete a intézkedéseket haladéktala 1
bemutatott je gyzőkö nyv szeri nt a kis- nul fogan mba 1·e11111 és
dedóvoda
felállítását
határozatilag eljárásának eredmém'éről a
kimondta és mivel a községi pótadó a járási főszolgabíró úr úTján
megyei közigazgatási számvevőség által 1895. április l -ig jelentést
összeállított kimutatás szerint az állami tenni szaros köTelességüknek
egyenes adó 20 %-át nem haladta meg, a isme1jék.
megye utasította a községet, állítsa fel a A községnek ezek után továbEgyik legkorábbi kép az óvodáról
kisdedóvoda i felügyelő bi zott ságot, bi kibú vója már nem volt,
amel ybe a községi orvost és főleg n ő ke t óvodát kellett létesíte nie. 1896-ban került szert a kö zoktatás ügyi miniszter írta elő.
válasszon be.
sor az órnda megnyitására, e l ső óvónője Tilo s vol t azo nban az elemi iskolai
Gráff Nikáz megyei tanfe lüg ye l ő a j árási Greiner Emma volt. Egy községi kimu- tananyag oktatása az óvodában.
szo lgabírók jelentései alapj án 1893 tatásból isme rjük az óvónő és a dajka Kétféle végze ttségű ó vó nők dolgozhattak:
júliusában fe lterjesztést tett a közok- fizeté sét: Greine r Emma 200, a dada - ó vó n ők . aki k tanítóképezdét végeztek és
tatásügyi miniszterhez, amelyben obj ek- pedig 80 Ft fizetést kapott.
ó vónői vizsgát tettek;
tív okokra hivatkozva megindoko lja, A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy - ó vó nők, akik algimn ázi umba vagy polmiért utasítj ák vissza a megye községei az óvoda kö zségi jell e g ű volt, tehát fe nn- gáriba jártak, kisérettségiztek, majd
az óvodák létesítését: A nyári illetve az, tartása is ennek a feladata volt.
óvónői tanfolyamot hallgattak és vizsgázállandó men edékhá: s-::,ervezése - tekintet1908 . máju s 7-én Aradi Árpád királyi tak.
tel népün knek a föl dmíve léssel való tanfelü gyelő tett e llenő rző látogatást a Az óvónők állásá t csak akko r állandósífog lalkozására - igen nagy akadályokkal hegyesi óvodában, ahol mindent rendben tották, ha két gyakorlati év után szakvizsküzd. A legTöbb kö:;,ség a ny a n
talált, megvolt a n eve l ő i munkához szük- gáztak.
menedékház, szerl'ezését megtagadta, séges felszerelés, és ami a fő, a gyer- A népiskolai törvé ny értelmében az
indokul azt hozván fel, hogy a föld - mekeket az óvó n ő megtanította gondol- óvodák az elemi iskola igazgatósága alá
mívéléssel foglalk ozó nép már korán kozni . A tan fe lügye lő min ős ít e tte Greiner tartoztak .
reggel 4-5 órakor elhagyja házát és egész Emma óvó nőt:
szorgalmas nak és
nap künn a szabadban dolgozik, s így kifogástalan magav i se l etűnek talált.
Dr. Virág Gábor
legjobb igyekezete mellett sem vezetheti Az el ső világháború idején az óvoda
ügyben jelentést, és es:kö:ölje ki, hogy
egy ó1·oda felállítás engedélyeztessék a jö1·ő rarns:i idő beálltával.
Egyelőre tehát nem lett semmi az óvoda
megnyitásából. A járási szolgabíró azonban véleményezte a határozatot és azt
1893. március 6-án fel terjeszti a
megyéhez. Ebben a hegyesiek határoza-

előlegessen

-·-
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ELŐADÁS MOZARTRÓL
Mozart születésének 250. és halálának 215. évfordulója alkalmából
december 7-én Lin ka László, az Újvidéki Rádió népzenei
szerkesztője tartott e l őadás t a könyvtárban a nagy zeneszerző éle térő l
és munkásságáról. Előadásában Linka László hangsúlyozta, hogy
Mozart mindössze 35 évet élt, de ennek ellenére hatalmas életművet
hagyott maga után, vagyis több mint 600 mű vet, közöttük 20 operát
és más nagyobb lélegzetű munkát. Lehet hogy az évforduló is hozzájárult ahhoz, hogy a világ pillanatnyilag legnépszerűbb zeneszerzőjévé vált, de tény, hogy műveinek kiadását tekintve maga
mögé utasította az eddig vezető Beethove nt és Bachot is. Az előadás
keretében feldolgozások formájában hangzottak el részletek a sze rz ő
műveiből.
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MŰVELŐDÉSI HÍREK
A Petőfi Sándor MűYelődési Egyesület december 23egy an gwls::ó hang::ék fülembe ... "
án 16.30-kor
címme l karácsonyi mű s ort ké sz ít. Fellépnek az
egyesület szakosztályai. Mindenkit szeretettel várunk.

„ts

December 26-án 15 órakor Karác 1011ri knnwlY::enei
míísort hallgathatnak a templomban . A Dombos
zenekar és a Szent Anna Kórus szólistái tolmácsolásában ismert ze nemű vek hallhatók .

A Petőfi Sándor Míívelődési Egyesület tagjai áldott
karácsonyt és boldog új esztendőt kívánnak mindenkinek.

ELŐADÓI EST A KÖNYVTÁRBAN

H ÁROM ÉVTIZED ALKOTÓTEVÉKENYSÉGE
Mű vészte lep képtárában mutatták be Cservenák
keramikus kiállítását, mely három évtized
alkotótevékenységét mutatja be. A művésznő kép zőm űvé sze t
szakos tanárként Ki shegyesen rendszeres részvevője volt a
Dévics Imre Kerámiai Művésztelepnek, kialakítva itt sajátos
kifejezési formáját. Stílusa többnyire impresszionista. A technika i kivitelezés azonban igencsak lehetőségekhez kötött, a rendelkezésre álló eszközökt ől függ, ami a színeket is nagyban
meghatározza. A ki állításon látható alkotásoknak nem csupán az
anyagu k fö ld - mint Ádor Pál, a művésztelep vezetője a kiállítást megnyitva hangsúlyozta -. témájuk is kötődik a fö ldhöz, a
vidékhez, a vajdasági tájhoz és az itt é lő emberekhez.

A Topolyai

E r zsébet

Önálló előadói estet tartott Tóth Anita, Kormos Irén
A Szólt az ember cím1T előadás után a
közönség ráadást is kért az előadóktól.
közreműködésével.

TÉLI SZÉP SZÓ TÁBOR
A Vajdasági Mag_var Versmondók Egwsiilere 2007. január
2-tól 7-ig szervezi meg téli \ers mondó táborát
Bácsfeketehegyen . A S::ép S::ó a költészet és a próza továbbítását művelő fiatalok egyetlen közös, intenzív műhelye
Vajdaságban . A táborban több csoportban folyik a munka,
minden csoport elkészít egy közös produkciót, ezeket a
gálán bemutatják, ké s őbb tájolnak \.ele. A tábor oktatói dr.
Stollár Katalin beszédtanár Budapestről, Pataki András
rendező Győrből, Németh Ervin dramaturg, drámapedagógu s Pápáról és Lódi Andrea bácsfeketehegyi
tanítón ő, drámapedagógus. A részvételi díj 45 euró.
Érdeklődni Barta Júliánál a 024/738-003-as vagy
Szatmár i Melittánál a 024/713-275-ös telefonszámon
lehet hétköznapokon az esti órákban . A jelentkezési cím:
Barta Júlia , Lenin u. 29., 24323 Bácsfekerehegy vagy a
bartatenyi@neobee.net e-mail cím.
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GONDOLATOK A SZERETETRŐL
A sze retet a ke re>z tény<;ég közpo nti
üze nete . A kere sztén~ i >tenkép é<,
emberkép a szeretet alap w tő dimenziója
nélkül ol yan nyira cson ka . hogy már
kereszténynek sem ne\ e zhető. A szeretet
nem jel z ő, nem is\ alami külö n adomány,
hanem éppen az élet lé teleme. János
apostol az btent azonosítja a szeretettel,
s a k ije l e nté~ből gyakorlati következtetést
von le: aki Iste nben akar élni. annak
sze retetben kell él nie. '.'vlivel a foga lom mal gyakran visszaé lhetünk- és a mindenn apokban saj no-, ezt meg is teszi az
ember-. álla ndóan tisztítani, fe lülvi zsgú lni ke ll a s zerete tről alkotott fogal mu nk at„
Az ember csak akkor
valósíth atja meg önmagát . ha a sze retet
útj át járja: ekkor ér el önmagához, fel ebarátj ához és az btenhez„ .
Ahh oz. hogy a szeretet embe rei
leh essünk , elsős orban el kell fogadnunk
életün kben azt a tényt. hogy sze retett
lények vagy unk. A hívő ember ezt úgy
foga lm azza meg, hogy Isten meg e l őz i ő t
a szeretetben . Megkapjuk már akkor,
amikor még értelmünk arról sem tud,
hogy mi a szeretet, és hogy egyáltalán
létezik. Nincs alapunk és jogunk megvetni , lenézni vagy lebecsü lni magunkat.
Isten sze rete te valamennyiünket a te nyerén hordoz . Ha ő minden embert
ki vétel nélkül szeret. akkor az embern ek
is sze retni e kell önmagát. min di g
különbséget téve az önzés és a szeretet
között. hi szen sokak nagyon neheze n
tudj ák felfed ni a két állapot közötti határvo nal at. Ha az Isten számára szeretett
valaki vagyo k, akkor il yenként kell el fo gadnom maga mat minden gyönge ségem mel és bűnö mmel együtt. Ha Isten szereti
a tökéletlen lényt, akkor nekem is kell
sze retnem maga m minden tökéletlenségem ellenére.
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E ténynek az elfogadása egy má sik
következtetéshez ve zet : ha Isten mindenkit teljes szívéve l 'izeret. akkor az őt
követő ember tehet máskép pen.
Akit hten szeret, azt nekem is szeretnem
kel l. Ha szeretem az ajándékozót. akkor
szeretem az ajándékát is. Megtörténhet.
hogy úgy látjuk , az ajándék tökéletlen, a
másik ember nem szeretetre méltó . rend kívül nehéz el viselni„.
Talán arra kellene gondolni. ami gyakori
tapas1talatunk: ha valami szépet ' a l ó~ í 
tunk meg. ha egy tökél etlen kődarabhól
gyö n yörű múalkotá<.,t hozunk ki . akkor
bennünk
is
\é gbemegy
\alami
csod;ílatos . Lel kimh: szebbé ,·áli k. A
szép, ég belü lről érim meg.
A szeret et kitúnő e,zkö1 arra . hogy
ugya ne ll
te g: ük
„a
tö kéletlen
ajándékkal ": -.zercternnkkel megszép ítsli k. ,4. szeret.:tben eltlínik minden csúfság , ronda,ág. Ki megszeretjük, szé ppé
varázsoljuk. _-\ „h1ké letlen ajándék"
kih í, á..; . feladat. -.őt a kit Lintctés és a bi zalom jele: hten megbízi k be nnem. hogy
szeretetemmel ,zebbé a más ikat és a
'ilágor.
Átengedi ne em . hogy azt tegyem , amit
ő ,zünet nelkül cse lek szik.
Ha ~zerctetet adok . jómagam is a sze retet
emberé'é \álok. '.\1mt ahogy az is igaz,
bog: ha ,zt\ emben gonoszság, bos<;zú.
irig: ~é g \ag: más neg atív érzelmek
élnek_ akkor én - és nem a más ik 1- le szek
gonO>L. bo,<-z ú\ágyó vagy iri gy emberré.
Eg: értelmű fe ladat: ha a lényünkbe van
ína a szeretet-. hisze n szeretet nélkü l
nem élh et az ember-, akko r csakis a
sze re tet g: ako rlása ált al maradhatunk
igazán emberek a szó neme s értelmében.
Harmath Károly

NÉPHAGYOMÁNYAINKBÓL
A télközépre e s ő, karácsonyi , új év i évkezdés a napév szerinti id őszá mításs al együtt
honosodott meg Európában, s a római birodal omból sugárzott szét. Feltételezhetjük,
hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett. A
nomadizál ó püsztornépeknél a két időpont j e l entő s égét növelte a nyá ri l egelők re
vo nul ás és az ős zi. téli legelőkre, szá ll ásra való visszavonulás gyakorl ata. Ennek a
régi, t avaszi - ős zi é\'ford ulónak em léke az ősz i és tavaszi pásztorünnepe kben maradt
fenn. Az évkezdő újé vi szoká>ok főkén t abból a hitből n őtte k ki , hogy a kezdő periódu sokban végzett cselekmények mag uk után vonjük e cselekmények ké s ő bbi megi sm é tlődé sé t, ezért az emberek. hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák , igyekeztek
csupa kellemes dolgot cselekedni. Közisme rt szokás az is, hogy az óévtől hatalmas
lárma , zaj. kolompolás közepette búcs úznak el. E zajkeltés ősi oka sokféle lehetett: a
gonosz hatalmak , az óév kiűzése . vagy csak az általános ünnepi féktelen ség. A jósló
szokások közé tartozik a hagymakalendárium készítés (12 gerezd fokhagymába sót
tesznek; amelyik gerezd reggelre nedves lesz, az annak megfelelő hónapban sok eső
vagy hó fog esni ).

EGYHÁZI
ESEMÉNYEK:
Fájdalommal jelentjük, hogy elhunyt
Ft. '.\1olnár András plébános, aki
falunk szülöttje volt, életének utolsó
éwibe n Keviben teljesítette papi
hirntását.
Végakarata
szerint
Kishegyesen temettük el, MSGR
Pénzes János megyés püspök végezte
el a szertartást.
Hor\'(ífh Kornél Iestvér Pndm ,ában
bcd/tii;ii!l fe ren ces kapucinus (lfYlÍnok.
i111ádko::::11nk érre. hogy \'égc::::e el
1111111 /111iÍ11\'oi1 és kitw·1son him1ásn/Ja11.

Sipos Angéla befejezte hitoktatói
tanulm ányait, így ünnepélyes keretek
között ' ehette át a diplom áját a
szabadkai Katedrálisban.
Bém11ílko;:iÍsi éi· áll eléí!tiink, lltdnunk
kell, ki le/Jer bérn1lílko:á és ki lehet bérnws:iil fí. A kiosz/o!t adatlapokat kérjük. min él e/(fbb jurossák i'iss::.a a
plébániánkru. Lelkiekben is kés::Ji!ji111k
a bénnn/ko::.ási évre.

A Szentmisék előjegyzése a 2007.
évre már megkezdődött. Kérjük a
tisztelt híveket, hogy szándékukat
minél előbb jelezzék, hogy tudjunk
az újságban havi miserendet közzétenni.
No\'ember 26. - Kris::.tus Kirá!r rnsárn.apján, a::. egy/uí::.i él' utolsó \'osárnapján, 1en11én Híldá:, l'ége::tiink o
Nagrnlise kere1ébe11. megköszi1m'e a::
Úrtól kapon jarnk(lf.

December 3-a az Úrjövet 1. vasárnapja, az egyházi év kezdete,
valamint a hajnali ájtatosságok
ideje. 2007 Szent Erzsébet-év.
Árpád-házi
Szent
Erzsébet
születésének 800. évfordulója alkalmából.
M egke::.d(fdö!l a karácsony i kész.iilődés: betegek és az idffsek m1honi
gyó111(1fása, a hittanosok pnsz1orjátéko1
és énekeket tanulnak, gyíijtés a korácsonyi csomagokra. s1b. A templom
dís::.ítésére az. idén is ajnndékoz,tak a
bu::.gó hívek feny(f{ákat.

Falunk minden kedves
polgárának
boldog
ünnepeket kíván:

hívőjének

és
karácsonyi

Ft. Brasnyó Ferenc plébános
és Kocsis Miklós kántor

„
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KÖNYVEKKEL GAZDAGODOTT
A KÖNYVTÁR

Fodor Pált nem kell külön bemut:itnom.
fa lunk kulturális életének meghatározó figurája ő. Néhány héttel ezelőtt fLilcmbe
jutott a hír: könyveit a ki~heg ye s i künyvtárnak ajándékozta . Ennek apropóján beszélge ttem el ve le.
- Úgy érzem - kezdi Pali bác'i a mesélést az eddigi kacskaringós életutam célegyenesbe é rt, 77 éves vagyok. má~fél éve
műtöttek, vég rendelkeztem i ~ . :imi nek
érte lmében
még
életem
fo lyamán
könyveimet a könyv tárnak ajá ndékozom.
A könyvek szeretete még középiskolás
koromban ragad t rám. igaz, akkor még
inkább a ponyva-, vadnyugat i- és szerelmes
regényeket olvastam nagy buzgalommal.
Ennek köszönhetően később a komolyabb
mlíveket is megszerettem. Abba n az időben
még nem nagyon voltak magánkönyv tárak.
az iskoláho z szük sége s kötelez ő oh·as mányokat a Hegresi Kmolikus Legén\ egylerből,
vagy ahogy m1 hívtuk. a
Kere szte s Egyletb ő l kölcsönöztem . Ott
lehetett Zolát, Adyt és Pet őfit is találni.
Annyit kell erről tudni , hogy Kiss Lajos .
topolyai földbirtoko s és testvére, Lászl ó. a
huszá rka pitá ny elgondolásának köszönhetően gyarapodott fel igen szép könyvtárrá, ezt azo nban sajnos a II. vi lágháború
végén majdnem teljesen széthú zták.
Az o lvasásnak köszönhetem változatos életutamat is: amint befej eztem a szabadkai
Tanítóképzőt , újságírássa l kezdtem el
foglalkozni . Mivel ann ak idején nem volt
fiatal új ságíró , tudósítókat verbuváltak,
mive l tanító voltam, engem a Pionírújságba
tettek , oda is főszerkesztőnek. Később át-

ke rültem a Magyar 5-::.óba , e lőbb kül-. majd
belpolitikával foglalkoztam. az tán a
sp ortrovat hoz kerülte m , ennek köszönhet őe n egé~z Európát bejárhattam , különböző európai vagy v ilág v et é lkedőről tudósítottam . 1976-ban az új vidék i S::.uks;:,erl'e::.eri
Tanács ale lnöke lette m. valósz ínűl eg
nem ze ti hovatartozásom miatt . mivel akkoriban még fig ye ltek arra. hogy a szerbek
mellett mag ya rok és más nem zeti ségek is
kép vise lve legyenek. 8 év után ismét v iszszakerü ltem a Fórumba . a kön yvterjesztő
rész leg igazgatójaként fejeztem be a pál y<'ímat.
Szeretném még e lm o ndani a könyvajándékozás okát is : mivel annak idején én
is könyvtárnak köszönhet ően kerü ltem a
könyvek közelébe. s1e retném. ha az
emberek szélesebb körben is honájutnának
ezekhez az oh·a,mámokhoz. :-\ mai korban
drága is a kön: \. de tudjuk. a J..;on: \ 1árból
aprópénzért
kölc-,önöLhető.
'.'\éhán:
köny\ et megiartottam magamnaJ..; . Dosnojevszkijt. Adyt. Pet őfit. de úgy gondolom.
hogy minden irodalommal foglalkozó
ember polca in ezeknek kötelezően ott kell
lenni e .
Pali bácsinak a falu olvasói nevében is
szeretnénk megkös zönni a 400 könyvből
álló adományt, remélhetőleg sokak kezében
fordulnak meg a különféle atlaszok,
szépirodalmi , gazdasági, po litikai és sporttal fogla lkozó könyvek.
-ág

MÉG MINDIG
IGÉNYELHETŐ

KÖNYV
Több niin t negyvenezer könyv
érke?ett
az
ősz
elej é n
K ishegycsre.
a
Hatvannégy
Vrím 1!!gH:'

lfjlÍsági

Mozgalom

gylíjtésébcn. A kö nyveket a
szervezet akti\·i,tái néhány hétig
rend szerezték. majd meghirdették
pályáz atukat
az
iskolák.
~zervezetek
és
egyes ületek
számára. Az akció igen sikeres
volt. a könyveknek kétharmada
gazdára talált.
- A kö ny vek nagyobb ré sze e lke lt,
dc megmaradt még lega lább egyharmada. úgyhogy jelen tkezhetnek továbbra is a délvidéki
sz ervezetek és intézmények mondja l'lyírádi Roland. a
<;zene1e1 kishegyesi koord inátora. '.\li\el a J..;ön)'\'ek nagy részét a
budape~ti tankönyvkiadó tól kapták. a legtöbb közöttük a
tankön: v.

A meg maradt könyvek jelentős
részét képezi a világirodalom és a
szórakoztató irodalom. A könyvek
iránt érdeklődni lehet a (063) 83
72 358-as telefonszámon, vagy a
delvidek@yahoo.com
e-mailcímen.
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Mit vár aválasztásoktól?

Készítette:
Brezovszki Anasztázia és
Szabó Krisztina 8.b

KOVALCSIK ILDIKÓ (39)
Őszintén megmondva, nem
igazán követem a politikát.
Mindig a jobbat ígérik. de
soha sem következik be. Az
emberek egy része bízik még
valamennyire, hogy jobb
lesz, ezért a demokráciára
fognak szavazni, ha maradt
még egy csepp j óakaratuk.
Csak az az egy baj van. hogy
az emberekből már ki szorult
minden becsület a másik
iránt.

CSÉPE GÉZA (32)

KRATOK GÁBOR (37)

Reménykedünk egy szociá lis

békében!''!!!!

Nagyo n sok jót várok. s
re mélem így is lesz. Bízunk
benne , hog y nem fogunk
csalódni. mint eddig. nem
csak a szöveg lesz. hanem a
tettek mezej é re lépnek mo't
már'!!

„
UJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK

ISKOLANAP

S::.il\'eszter estéje a s::,címl'etés ideje. Boldog újévet kíl'án1111k
családunknak. s::.ererreinknek. ba rátainknok. munkllfársainknuk
és kö::.ben arra keresslik a 1ú/aszt. mjon teljesülnek-e e::.ek 11
jó~í1:ánságok és a::.oknak a kfránscígai, akik nekünk mondják :

Több száz diák , taná r. <;zülő, n y u gdíja~ . valami nt a
község, a helyi kÖlösség és a szom~zéd telep ülések
i">koláinak kép v isel ői jelenlétében az Ad\' Endre Kísérleti
Általános Iskola tornatermében ünnep.élye<;en megemlékeztek az i<;kola napjáról. a költő születésnapjáról. Az
alkalm i ünnepség a névadó költő magyar és szerb nyelvű
versei nek szavalásával kezdődött, majd fellépt ek a
zenekar és a1 énekkar tagjai. továbbá a legfiatalabb és a
legidősebb korosztályok i~. A tanulókat, pedagógu ~okat.
s1ülőket és vendégeket Molnár Márta igazgatónő
üdvözölte, külön kös zö netet mond va a szponzoroknak.
akik lehetővé tették az ünnepséget.

BUEK.'
El(ís:ör is s::.ere111é111 a::.t kí1únni. hogy minden ranár, diák. s::11lő
s::.ánuíra elégedett és boldog legYen a 2007-es él'. A111i111 kidurrant a pe::.sgő. és elhang::.ott a Boldog Új É1·et. máris wrnhról é'
miÍltról bes::.éliink, rnn, aki mérlegel. i·an. aki csak ér::.i é1 brul.
rngy lehel. hogy bánja, mert elmúl!, s öregedett eg\ kics i1 ..\fi
volt jó és kevésbé. mi mit a::.. ami miatt 1-iss::.opörgeménk a:: id61.
és 111i a::.. ami miatt soha.
A::. el111últ él'hen a::. iskolában sok mindeni meg\'(/ lósilommk.
rende::.vényeket s::.erveztiink, kirándultunk, \'ersen\'eke1 mer:ud.
wnultunk, okosodtunk. Sírtunk, nevettünk. Ta1;á1: s::;;h·í. d1iik
egyaránt.
Talán a::.ért fontos egy újév ke::.dele, hogy le le/11.'11rn _-,irn1 .i:
e/1111íltm, és ralán a::.ért, hogy ne hi\'(/tko::.::11n k ,; m;í/;r,;. i:c
hamg11clj11nk a múltban történt dolgokén és ke:di!td Ii1 : :u
lapokkal, his::.en e::. a lehetőség is benne rej1(í::he; I!'.?\ lli!i!/,;r
e/~cjébe11, csak hinni és akarni kell. Ére::.::iik jcíl /llU!!lll'Í.«1; ,J/...or.
amikor ezért a közösségért tettiink rnl(//11i1.
A.:: iinnep elsősorban a lelkünkben él. fi a llld1111k 1111nepl'ln1.
öriilni, s::.eretni, akkor már nagy baj ne111 lehel. A hÍ! nem
kérhető s.::ámon se11kin. A figyelmess ég. a s::.ere1e1re \'(/ló n' fl!sú!!
a::.011ban igen. Örömet szere::.n i. harmó11iá1 lopni. a 1il
legsötétebb napjaiba. nem is olyan nehé::..
A tan árok a wdásukot. ötleteikei adjcík ajcíndékba a wnél'ben.
Nekik és a s::.ülőknek is egrnrán1 kíHínok kitartás!. en>r.
111unkake11·et a::, új él'ben. A dicíkoknak pedig sok jó jeg' ei„
Tamási Aron írta: „A::,ért rngrnnk a i·ilágon, hogy rnlah ol
otthon legyün k benne. " Kö::.ösen (ranár-diák-s::.iilő) teg\'iink
meg mindent az.ért, hogy a::. iskolcíban is rnlame11n\'ie11 ouhon
legyünk...
.

Molnár Márta

2006. december 16-án tartották meg Szenttamáson az
általános iskolások második vajdasági népdaléneklési
s:,emléjét. A megmérettetésen diákjaink (Patyerek Réka,
Povázsánszki Csilla és Kerekes Zsuzsanna) kiemelkedően
jól teljesítettek. Csilla és Zsuzsi harmadik helyezettként
egy-egy dvd lejátszóval tért haza.
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KOR'.VIO S BEÁTA (14)
A barátaimmal fogom köszönte ni az új esz tendőt. Biztosan
nagyon jó buli lesz, mert minde nki együtt lesz.

TÓTH TIHAMÉR (14 )

Én a Kratok Renénél fogo m
várni az új évet. Azért dön töttem így, me rt nagyon jóban
vagyunk , meg mert másokkal
nem volt kedvem együtt köszönte ni az új esz t endő t.

i-·

s
•u

'--------------------------------------=--_J

JLLYF.S l\<l7.ALA l'JT\'AJ\'Y
A 1 A !' J 'l

\' A

J

<> <> (1

„A

KITARTÁS ÉS PARTNERSÉG A LEGFONTOSABB ... "

A kitartás a legfontosabb, ezt vallja
Sinkovics Laura, aki három hónapos
képzésben sajátította el a vidékfejlesztési-menedszment alapjait. Arról
kérdeztem: milyen egy 20 éves fiatal
szemével a környezetünk, és hol keressük a megoldást kulcsát az esetleges
problémákra.
Honnan az ötlet, hogy éppen vidékfejlesztéssel ismerkedjen meg?
Én eredetileg fényképész vagyo k, ami így
hangzásra nem kapcsolódi k a vidékfej lesztéshez. de mivel a képzés vállalkozás-menedzsmen tet is tartalm azott
úgy gondoltam. nem árthat. És ami a legfontosabb: sohasem árt , ha az ember
tanul, és növeli tudását.
e ls ő

Mint frissen végzett vidékfejlesztési
menedzser mit emelnél ki, hogyan kezdjen neki egy kis település, a környezete
megváltoztatásához?
Két fontos eleme van a vidékfej!e<;ztésnek . ami - mondhatni - sablon minden
egyes tel e pülés esetébe n: a környezet
szebbé tétele, az utcák, a parkok rendezése, szemétszedés és -szállítás megszervezé se, egységesíteni a fa lu arc ul atát.
A második lépés megnézni, mi vel is
tudnánk el adni a fa lut, mire vevők a látogatók.

Mire költenek a leggyakrabban a külföldi vendégek?

A kül fö ldi vendégek sokat fordítanak a
hagyomán y őrző táborokra . a hagyományos ételekre. Állatbarát szolgáltatáMikor kezdődött a képzés?
sok biotanyáko n nag yon ha,znosak lehetSzeptemberben ke zdtük. hét végenként nek, mert akár egynapos kirándulásokat
több órán át hallgattuk az előadókat. is ~1enezhetünk a \árosi g~ereJ..:eknek.
Szakért ő k vol tak, akik tudják. melyek
akiknek több~ége még képen látott
azok a tém ák és fogások. amel lyel hoz- tehenet. malacot. 10\ at. Ez jól eladható . .--\.
záj árulhatun k a falufejle sz té shez. Az termőföld nálunk péld:íul nag~on alkal előadás
interaktív
volt : bármikor mas biogazdálkodásra. mert már alapból
kérdezhettünk. vagy ha volt esetleg saját · több benne a hasznos anyag. mit mondjuk
tapasztalatunk a támá va l kapcsola tban. a Szeged környéki biotanyá k földjében .
megoszthattuk a többiekkel.
ahol a biogazdaság fellendülőb e n van .

Kik is voltak azak a bizanyos „többiek"?
A
csoport nagyon
vegyes
volt:
munkanélküliek, kis váll alkozók , fiatalok
és idősebbek egyaránt. Ez viszont egyáltalán nem vol t gond, mert a fiatalok
ambíci ói meg az id ősebbek tapasztal atai
jól kapcsolódott egymáshoz , megtaláltu k
a kö zös hangot.

A biotanyafogalma egy egészen új dolog
vidékünkön. Mit takar ez a fogalom?
A bi otanya az agrárturi zmu s egy ik legfo ntosabb eleme. Ez olyan tanyákat jelől ,
ahol kizárólag vegyszermentes termesztés folyik, persze bevizsgált földterületen.
Nagy munka és bizony sokszor nehézkes
a környék zöldségpiacára való bejutás. de
regio nális és talán mondhatom nyugodtan, hogy országos viszonylatban folya-

rnatosan nő a kere slet az ilye n je ll egű
egészséges étele k iránt. Nagyon fontos
továbbá. hogy jó legyen a cég marketingje. üzlet vezetése. Itt is a cél a profit
növelése és a piaci részesedés növe lése.

Miben van a fejlődés kulcsa?
A kitartás a legfontosabb. illetve nagy
hangsúl yt kell fektetni a szakszervezetek
létrehozására is. A partnerség a faluturizmu ssal fo glal kozók legnagyobb támpontj a kell, hog y legyen. Ezt többször is
hangsú lyozták az e l őadók.

Tanulmánykiránduláso11 is jártak.
Igen. Szeged környéké n jártunk, biotanyáka t, szállá sadó helyeket néztünk
meg. Második ízben Mórahalmon töltöttünk egy egész napot. Ott vehettük át a
dipl omá mkat. illetve szintén meglátogattunk néhány szállásadó helyet. Hátha ránk
ragad 'a lami - mondja nevetve.

Sok új lehetőséget nyújt a fa lu- és agrárturi;,mus. Gondolja, a gazdák képesek
ennek a lehetőségnek a kiaknázására?
:vfindenképp. Mint ahogyan azt már
mondtam , a vajdasági termőfö ld kiváló
min őség ű , így e l sőso rba n a gazdáktól
függ, hog y akarnak-e váltani.

Mi a helyzet azakkal, akik kedvet kaptak
a falusi vendéglátáshoz?
Ylindenképp vegyék fel a kapcsolatot az
érdekvédelmi szervezetekkel, keressenek
vállakozó ked vlí partnereket a mun káho1: ,
járjanak képzésekre. És nem lehet elégszer hangsúlyozni: a kitartás és a partn erség a legfontosabb 1

S.N.

Nem a; érr hirdetiink , hogy
rábes::,é/jilk
mlamire
a::,
embereket. han em a;:ért, hogy
1·ásárláskor megerősíts ük a
döntéseiket.
(McCa 11 11-Ericson )

LA KÓHÁZA K, GAZDASÁGI ÉS MÁS ÉP UL ETEK
KO RSZER Ű ÉP ITÉSE,

RÉ GI EP UL ETEK ADAPTÁLÁSA

RETINA-MOCCA
,Band1-bolt1a" (Kossuth L. 31 )
Mindent az iskolához, az irod<iJához. a
haztartasahoz. telefonok. motorolaJak

OPTIKA RETINA
M Tita bb
Szam itogépes szemv1zsgalat. szemorvosi
vizsgalat. szemuvegek. keretek.
vedöszemuvegek. k1egészitö kellékek

Ttl: 024·730 017
Mob: 063·66·32·061

Kisheg y es , Kos suth Lajos u. 1.
Te l
0 24 1731 -377 Mobil. 063 /8 -235 - 849

www.kokai.co.yu

SAKK
PACAL MIHÁLY AZ EGYÉNI

BAJNOK
December 14-én ért véget a már
hagyomá nyos topolyai-ki shegyesi
Községkö::.i egyéni Sakkbajnok ság. Ezt a ve rsenyt már több mint
húsz éve rendszeresen megszervezik és mindig Topol ya vol t a
házigazdája, az idén azonban első
alkal ommal Kishegyesen tartották.
22 sakko zó 9 fordulós svájci rend'izerben mérte össze erejét. A
verse ny színvo nal át tükrözi , hogy 7
mesterjelölt és 7 első kategóriás
volt közö ttük . A végig harcias, de
baráti légkörben zajló torna főbírá 
p
Mirko Zavodja topolyai
~akkbíró volt. aki kifogás talanul
veze tte végig a versenyt. A
kilencedik
fo rdul ó
után
a
köve tkező sorrend alakult ki:

HELY j

NÉV

PONTSZA'.\1

!...................~ · . .. ...................... .... ........ ..... .. ... .. ............................ .

!

1.-2 .

: Pacal Mihály.

! Raut Boris,
3.-7.

: Pajzer István,

! Ikras Djura,
! Brindza István .
! Linka Lászlo,

! Deák József,

8. -10.

! Janjusevié Branislav.
! Rózsa József,
! Papajcsik Lajos.

11.- 16 ~Kátai Tibor,
: Music Nemanja,
! Bojovié N ikola.
· Komáromi Sándor,
: Mi lj kovié Viktor.
Tóth Péter.
17.- 18 ! Milodanovié Stanis lav,
Balaton Jozef,
19.
! Popovié Mirko,
20.
Magyar László,
21.
: Huszár Norbert.
22.
~ Tóth A.

!
!

!

7
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A REJTÉLY NYOMÁBAN ..•
Hé tvégenként a nagymisére igyek vők
szo katlan zajokra lettek figyelmesek.
Ha so nl ó hangokat már hallhattak
régebben. de az utóbbi tíz évben néma
csönd uralkodott a pályán. Nem tudták,
hog y csak elméjük tréfálja-e meg őket,
vagy va lóban egy kézilabdameccsre
jellem ző hangokat hall anak. Akik a rejtél y kide ríté se hel yett inkább a hara ngok
hívó szavára hallgatt ak. ami persze te ljesen helyé nvaló, azok is ráj öttek az idők
folyamán. hogy újra van aktív férfi kézilabdacsapata Kishegyesnek, azaz nekünk.
Az örömben nem osztozott minden ki
egyformán. de a hegyesiek nagy több sége
po zi tív előrelépés nek tartja a dolg ot,
halad un k Európa felé, ólom-csizm ákkal
és csigaléptekkel, de egyszer majdcsak
elérjük .
A fiat a lok körébe n nagy a játék népsze rű sége, en nek köszönhetően nin cs
hiány j átékoso kb ól. Edzés heti három
alkalommal va n, a szombati a legtömegesebb, mert ekkor a vidéken tanuló diákok
is rész tvesz nek rajta. Örülnek az új
sportolás i lehető sé gnek, mert végre ők is
abban verse nyezhetnek, amit a legjobban
szeretnek. Sokan közülük a sportban látnak kitörési leh etőséget.Az átlagéletkor
húsz év, ami hosszútávon csapatépítés
szempontjából meg felelő , mert 23-24

éves korukra ve rsenyképes csapatot
alkothatnak .
Jelenleg a zombori legalsó ligában szerepeln ek. innen a feljutást 2-3 éven belül
tervezik. A ligában tíz csapat verseng
egymással. a hegye siek nem büs zkélkedhetnek fényes győzelmekkel, de ez a jelen
körülmények között ért het ő, a többi csapat rutinosabb.
Az első mérkőzésüket kétheti edzés után
játszották, a kilenc mérkőzé sből egye t
megynyertek és egy döntetlen eredmény
szü letett, a táblázatban az utolsó előtti
hel yet foglalják el. Ennek az évnek még
nem az eredményekről kell szólnia. már
az is hatalmas győzelem, hogy újraalakult a csapat. A j átékosok és edzőjeik
is elégedettek az eredményekkel.
A szakmai stábot volt játékosok képezik ,
akik még néha mérk őzése ken is besegítenek a fiatalabb generációnak. Jó
lehetőség arra, hogy csökkents ük a távolságot fiatalok és idősebbek között.
Támogatók nélkül lehetetlen lenne fenntartani a csapatot, köszönet jár azoknak a
magánvállalkozóknak és magánszemélyeknek. akik bármi módon támogatják a
klubbot. A pálya egy id őre ismét elnémult. de tavasszal újraéled ő is.
Sok sikert a folytatáshoz'

nwa

MAGYAR LÁSZLÓ
1928-2006
Elment a Laci bácsi. 1928. március 26-á n született Kishegyesen .
Itt járta ki az általános iskolát .
majd fényképésznek tanult. A
sak kművé sz ettel
viszony lag
későn, 19SO- ben ke zdett behatóbban foglakozni, amikor Gorazdéban töltötte katonaidejét. Ettől
kezdve viszo nt folyamatosan
sakkozott. Mé g halála pil lana tába n is. Sokoldalú ember
lévé n a fényképészet mellett
Szarajevóban elvégezte a közgazda sági középiskolát, majd a
főiskolát is. Ebben az időben
Vlasenicán él t és sakkozott.
1968-ban
a város legjobb
játékosa
címet
nye rte
el.
Országos szinten is jelentő s eredményeket ért el levelezősakkban ,
amit a 70-es években történt viszszaköltözése után Kishegyesen is
folytatott , egészen a 90-es évek
közepéi g. Lehet. hogy kevesen
tudták róla, de zenész is volt.
He ged űn . mandolinon. gitáron ,
klarin éton. harmonikán és citerán
is játszott. Egy ideig a bo<>zniaherc egov inai
filharmónikus
ze nekar tagja volt.
Ki s hegyese n
veg1g
igazo lt
j átékosa vo lt az Egység Sakk
Klubno k. A 2006-os évben is fel lépe tt bajnoki fordulóban , sőt
veret len maradt. A több mint
hú sz éves hag yo mánn yal rendelkező téli községkö zi egyén i
bajnok ságot mindi g Topolyá n
tartották, egyik oka annak. hogy
az idén elvállaltuk a szervezést.
a z vo lt , tudtuk, Laci bácsi is
szeretne játszani, de idős kora
miatt nem tud majd Topolyára
utazgatni. A harmadik forduló
játszása közben a sakktábla mellett érte a szívroham. Talán a sors
keze volt benne, hogy halála pillanatában az t csinál ta, amit a
legjobban szeretett. Sakkozott!
Nem is akárhogy' Utólagos
elemzés ünk mutatta meg . nye rt
partija volt akkor is' A szíve vi szont feladta ezen az estén .
Emlékét megőrizzük, mint egy
példá s
sportemberét
és
sakkozóét. Nyugodjon békében .

Az Egység Sakk Klub

,

EGYSÉG, A MEGLEPETÉSEK CSAPATA

,

UJ VASUTI MENETREND
2007. DECEMBER J.IG

12 GÓL KANIZSÁN

KISHEGYES- SZABADKA
Az Egység számára az utolsó négy forduló nagy
nehézségeket jelentett. mert
a liga legerősebb csapataival
kelet! szembeszállnia. A
gyengébb csapato kat sem
tudta legyőzni, azok a
mérkőzések, ahol a hegyesiek voltak az esélyesebbek,
általában döntetlenül végződ te k„ Nem sok remény
fűződött a pontszerzéshez.
A kapott gólok aránya is
eme lkedett , Kanizsán nyolcszor, Szabadkán négyszer
kelet! kapusunknak a labdát
a gólvonal mögül kiszed nie.
Az őszi fordulóban az
Egység Potisje elleni mérkőzése volt a le ggólerősebb
( 12) , ami tudomásom szerint
rekordnak számít az idei
bajnokságban, de jóval elmaradunk attól az angliai
csapattól, amely 90 perc
alatt több mint negyven gólt
kapott, megérdemelten ők a
világcsúcstartók.
A 12. fordulóban az őszi
bajnokot, a moholi Bácskát
fogadta az Egység . Győ
zelemre nem lehetett számítani, mivel a tis zapartiak
tőlünk sokkal erősebb csapatokat is legyő zte k . Jó
játékunkkal ismét sikerült
meglepetést okoznunk az
ellenfélnek, amely egyérte lmű győzelemre számított,
de sajnos a végeredmény
mégis nekik kedvezett,
nye rtek 0: l-re . A bírókkal
nem voltak megelégedve a
h egyesiek, ennek többs zör
hangot is adtak , és kisebb
tettlegességhez is folyamodtak, de végül mégis az ellenfél játékosát állította ki a
bíró. A kapusunk nagyon jól
teljesített, neki köszön h et ően a mérkő z és utolsó
percéig 0:0 volt az állás, a
70. percben érvénytelenítettek egy hegyesi gólt, majd öt
perccel később nem adtak
~„ ,~
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a kis/1cgycsi<"ic lapja

meg egy szabályos tizenegyest. A bíró ké,őbb már
megbánta a döntését. de ez
nem érdekelte a hegyesi
szurkolókat,
el indultak ,
hogy meglincseljék, de
kisebb
ren d őri
végül
közbeavatkozásnak köszönhetően ez elmaradt.

kellett volna legyőzni az
utolsó előtti fordulóban.
hogy
értékes
pontokat
szerezzünk, de nem így
alakult. Viszonylag béké-,
mérkőzésen 4:0-ás vereséget
szenvedett az Egység, már
csak az utolsó, Bajsa elleni
sikerben lehetett bízni .

Kanizsán vendégszerepelt a
csapat a 13. fordulóban.
Ismét bebizonyosodott, hogy
az Egység szeret meglepetést okozni az esélyesebb
ellenfeleknek. A mérkőzés
eh ő felében sikerü lt vezetést
szerezni, igaz, csak két percig, de ez is több a semminél. Öt perc múlva már az
ellenfél vezetett. A kanizsai
szurkolók és játékosok nagy
meglepetésére kiegyenlítet tünk, a döntetlen állás nem
tartott sokáig, de felébresztette a kialudni látszó
reményeket. A félidő állása
3:2
volt.
A
második
félidőben az újbóli meglepetések sorozata sokkolta a
kanizsai közönséget, furc sa
elváltozásokat lehetett rajtuk
tapasztalni, és egy számomra idegen, kevert nyelven
harci kiáltásokat üvö ltöztek,
hogy
megfélemlítsék a
hegyesieket. Az ellenfél nek
a félidő elején sikerült 5:2-re
növel ni az előnyét, erre
válaszul a hegyesiek is rúgtak két gólt, hogy ne maradjanak túl ságosan le . ;\1ajdnem megszerezték az ötödik
egyenlítő góljukat is, de a
kapufa ezt másképp gondolta.
A végén a Potisje lőtt még
három
gólt,
és
így
megszületett az említett 8:4es rekord. A pályán történtek kisebb incidensek, így a
főbírónak eltört(ék) a bordáit, ezért a kanizsaiak
emberhátrányban játszottak.

A nagy bizakodás győzel
met hozott a csapatnak , 2: 1
arányban verték a Partizánt.
Nagy harcban álltunk a
tornyosi Radnicskival az
utolsó előtti helyért, végül
mi kerültünk ki győzt esen ,
ám azt nem mondani , hogy
büszkén áll a hegyesi C'>apat
a 15 . helyen, de legal ább
nem vagyunk utolsók .
Minden bizonnyal nagy
problémákkal küzd a csapat,
ami az eredményekre is
kihatással van. Ebben a
helyzetben nem lenne helyes
bárkit is hibáztatni, akik a
csapat körül dolgoznak, ők a
legjobbat szeretnék. de a
rossz anyagi helyzetet nehéz
leküzdeni.
Reméljük, hogy a tavaszi
szezon több szere ncsét és
több sikert tartogat az
Egység számára '

A szabadkai Solid csaptál

D5.29
D8.33
11.21
16.14
17.57
20.20
23.14

SZABADKA ·KISHEGYES
D4.10
07.14
10.39
14.54
18.D7
19.53
22.18

ÚJVIDÉK ·KISHEGYES
04.25
07.23
10.20
15.07
16.57
19.12
22.14

KISHEGYES· ÚJVIDÉK
05.10
08.18
11.48
15.56
19.D9
20.55
23.22

Kishegyes minden polgárának,
meghitt és boldog karácsonyi
ünnepeket, valamint sikerekben
gazdag 2007-es újesztendőt
kívánok, a kishegyes i KISKOMMUNÁL minden dolgozója nevében! Kívánok még rendezett, szemét nélküli utcákat,
jobb min őségű ivóvizet és
zökkenőmentesebb vízszalgáltatást!
Dudás Béla

Novák Attila
A

BAJNOKSÁG Á LLÁSA:

l .Bácska-Mohol

37 pont

2. Csantavér

33 pont

..... „ . „ . „ . . „ .... .

10. Gyurgyin

20 pont

... . . . „ .... ..... . ....

13 . Granicsár

15 pont

14. Tavankút

14 pont

15. Egység

10 pont

16. Tornyos

9 pont

A kishegyesi helyi közösség
kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint boldog, békés, sikerekben gazdag új évet kíván a
falu minden polgárának!
Helyi közösség
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