Leg utóbb i szerkesztőségi ülésünkön azon morfo nd íroztunk , hogy talá n nem is a Szó-Beszédet
ke lle ne kiadnunk, hane m az Éjféli Újságot, am i,
ugyebár. lapunk szil vesz teri. tréfás melléklete.
Hogy miért? Azért , mert ami falunkban folyi k,
az olykor leginkább már kabaréba ill ő. És
dehog y is keresünk mi már felelősöket 1
Karinth y Frigyes úgy mondta: a viccben nem
ismer tréfát. Hát már mi sem merü nk„.
A filozófusok azóta vitatkoznak azon, mi is a
valóság, mióta létezik maga a filozófia . Nos,
hát mi is len ne a kishegyes i valóság? Mi is az,
ami tényleg van, am i megtörténik ?
Du nsztunk si ncs . A híresztelésekn ek ugya ni s
vagy nem akarun k, vagy nem merünk hinni.
Azo n például nem is most, 2007 legelején
kezdt ün k el hül ledezn i - új abba n meg
röhörészni -, hogy fal unk melle tt ipari park
létes ül , ahol több ezer, ső t , akár tízezer új
munkahely fog létes ülni! I dőnként beszámo ltunk arról, hogy a község pályázik, a község
projektot gyárt a pályázatra, majd a község
pályázati projektet ír és így tovább. Ne m tu djuk
~o nt osan, igaz-e a hír, ezért amolyan Éjféli
Ujságosan mondjuk (e rgo ne vegyék komolyan.
vicc az egész„.): félm illió eu ró már elment erre
a n agyívű semmire. Amiről mindig a választások előtt hallunk„. Aztá n meg főleg semmit.
Még viccessebb, hogy úgy hallottuk: újabb
mű so re losztó társaság fog működ n i fal unkban .
Csak ez nem kábelen szállítja majd a tévéprogramokat, hanem műhold ve vő n keresztül, ohne
kabe l, via sateli t 1 Egy fa luban két il ye n szolgálatatás? Nem lesz ez sok'I Ráadás ul az az egy,
a Dombos TV se azt teszi, amire vá ll alkozott és
am iért a polgá rok fize tn ek - olykor e ltűnn e k a
programok (e pi llanat ban éppen Spektru m nincsen), és az egyko r beígé rt intern etszolgáltatásról sem tudu nk semmit. Ja, persze, majd ha
Feketicsen is lesz , ha eső nem lesz, ha lesz, nem
lesz stb.
A leges leg humorosabb azonban az, hogy azt is
hallottuk: felszámolj ák a nemrégiben lefektetett
gázvezeték-rendszert. No nem azért, mert alig
több, mint száza n fi ze ttek e l ő a gázra, hanem
mert az egész oly trehányan lett megcs in álva,
hogy se nem legál is, se nem fe lel meg a m ű sza
ki kö ve telm énye kn ek. Ninc s elég mélye n,
péld ának okáé rt . Bele se merünk gondoln i, mi
lesz itt, ha újra ás ni kezdenek„. Az a
legkevesebb, hogy fa lunk megint úgy fog
kinézni, mint a vakondtúrás, vagy min tha bombatámadás érte volna, és minden sáros lesz , de

újfent panasz kodh at unk arra is, hogy átvágták a
telefon-, a víz- és egyéb vezetéket.
De hangsúlyozzuk, mindez egy Nagy Vicc '
Nehogy komolya n vegyék„. Igaz, má r a
választások után vagyunk, tehát vége a
felelőtle n ígé rgetés nek . Most aztán munkára fel.
Szerke sz tő ség ün k jókedvében ki is dolgozo tt
pár „projektot": a gázszolgáltatás történjen
műh oldas sugárzás révén ; az így felszabadu ló
gázvezetéken át a fiat alok nagy örömére
vezessé k be az internetet; a Dombos TV programja it adják a kiti sztított Krivaja medrében (ez
utóbbi akc ió is elvileg már november óta
fol yik). A köLséghá zát húzzák a szintén nagyban (projekti leg nézve) készülő reg ionáli s
szeméttelep mellé, me rt ezáltal az ab lakból
kinézve láthatn ának rá sokk al jobban a témára,
s ezáltal az ipari telep, ami nincs, sokkal kedvezőbb helyen lehetne magának a közs ég házának helyén, és a befektetők is jobban észrevehetnék így. Az egészet pedig ne vezz ük el
területfejlesztésnek. Mert hát ez is az - épp úgy
n e mlét ező és nem mlíködik , mint amire azt
mondj ák most, hogy van és virul.
De mégis, legyünk optim isták 1 Hi szen új kormány alakul nem so ká ra, és az országos
körülménye ket ismerve abban is reménykedhetünk, hogy még a globális felmelegedést is
meg fogják állítani.
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Az alábbiakban a helyi közösség Tanácsa álta l
a 2007. évre elfogadott tervekről szeretnénk
beszámolni . Hangsúlyoznunk kell, sajnos
ebben az évben sem minden esetben azokkal a
dolgokkal tudunk fogla lkozni, amelyek a
legsúlyosabb problémákat okozzák, hanem
elsősorban azokkal, amelyekre a pályázati
lehető sége k
útján eszközöket tudunk
előteremteni ,
ill etve melyekre a költségvetésünk l ehetőséget teremt.
1. A NAGYPARK RENDEZÉSE

A DTD Közválalattal kötött megegyezés
alapján a 2007-es év elején sor kerül a Krivaja
Nagypark melletti részének kitisztítására.
Ennek köszönhetően elkezdődhet a park régóta halogatott rehabilitációja is. Elsősorban a
kiöregedett és kiszáradt faállomány felfrissítését szeretnénk elindítani. a vadringló
helyett neme s fajták (tölgy, platán. szil,
gesztenye, stb.) ültetése a célunk, de szükséges
egy új sétány kialakítása is. A Nemzeti
Fejlesztési Tervnek köszö nh etőe n remélhető -
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Szintén a Nemzeti Fejlesztési Tervnek
köszönhetően az idén sor kerülhet egy
régóta
halogatott
beruházás
elindítására, történetesen a szilárd
útburkolat kiépítésére . Mindez azonban
nem történhet meg tervek hiányában,
ami csak magában 2,5 millió dinárba
kerúl. Ezt saját eszközökből nem tudjuk
előteremte ni. mindenféleképpen tartomány i és köztársasági támogatásokat
szeretnénk elnyerni célunk valóra
váltásához.
A tavalyi évben elnyert pénzeknek
köszönhetően várhatóan az év végé ig
kiépül a Liget (November 29.) utca egy
része, a Tamsz (Alkotmány) utca . a /1.
Rákóczi Ferenc utca 1•ége, a Magvar és
a Park (Kiss Ferenc) utca egy része , a Malom
és a Rövid wcák, valamint a Vadús; 111ca is.

4.

TERVEK KÉSZÍTÉSE

Mint már az el őb biekben említettük, tervek nélkül egy pályázaton sem ve hetünk
semrrn fél e
részt.
in frastru kturál is
fejlesztésre nem kerulhet sor. A 2007 -es
évben valószínűleg elkészül az új piactér
kialakításának, valamint a régi piactér
rehabilitációjának a terve. Március
hónapra rendelkezé sü nkre áll a hdyi
kö zösség tet őtere felújításának és
beépítésének a terve is. melyre remélhetőleg az év végére támogatásokat is
sikerul szereznunk.
5. A

SPORTPÁLYÁK RENDBETÉTELE

A Nemze ti Fejlesztési Tervből nyert
a sportpályáink sorsa is rendeződn i látszik. Az iskola tulajdonában
lévő kézilabdapál ya felújítása remélhe t ő
leg hamarosa n elkezdődik, valamint a
foc ipálya kerítését is srkerül felújítani.
összegből

leg még az idei évben újabb elemekkel bővül 
het a játszótér. A terveink szerint a park
körülárkolása is megtorténik. Hosszabb távon
lehető ség nyílik a folyó mellett kia lakítandó
sétány kandeláberes megvilágítására is, s ezáltal egy kulturált környezetet tudunk teremteni
a falu központjában.

2. A TűZOLTÓOTTHON

FELÚJÍTÁSA

A Tartományi Mezőgazdasági Titkárságtól
elnyert 400.000 dinárnyi támogatásnak
köszönhetően elkezdődhet a Tűzoltóotthon
hátsó részének rendbetétele. Ha az épület renoválása megtörténik, sikerul egy olyan saját
tulajdonban l evő teret nyernünk , ahol lebonyolíthatóak lesznek a képzések, konferenciák
valamint a közösségi rendezvényeink .
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Saját eszközökből szeretnénk rendbetenni falunk két olyan pontját is. melyekre a.
későbbiekben méltán büszkék lehetünk .
Hamarosan rendeződni látszik a Vasút
utcai csomópontnál felá//ítotl emlékoszlop környéke, valamint a topolyai ú1i
falubejárat is.
FONTOSABB VÍZELVEZETŐ ÁRKOK
RENDBETÉTELE

7. A

Súlyos problémát jelent minden
komolyabb esozes alkalmával a
víztömeg elvezetése. Ez az elhanyagolt
és sok helyen el tűnt árokrendszer miatt

olyan gondokat fog okozni , melyekre a falu
nincs felkészülve. Ugyan mindenkinek kötelessége és egyben kö zös érdeke lenne a saját
háza előtti árkok rendbentartása. ezt csak
nagyon kevesen tartják tiszteletben. A nagyobb károk elkerülése végett mindenféleképpen e lke zdődik a fontosabb vizesárkok rendbetétele.

8. A KÖZÖSSÉG!

Tt:OAT ÁPOLÁSA

A helyi kö zfüség a polgárok segítsége nélkül
nem képes látványos eredményekre. Az elmúlt
másfél évti zed háborús rombolásai sajnos a
közös gondolkodás t is sikeresen lerombolták,
a közterületekhez való viszonyunkat leépítették. Szemetelési kultúránk nincs, a falu utcáin
hetente termelődnek újra a szeméthegyek. Az
új szemetesládák nagy rész ét egy hónap alatt
szétrugdosták. Szeretné nk olyan kampányokat
beindítani, melyek novelnék a közösségi tudatot, s ezáltal a falu lakóival közösen élhetőbbé
tudju k tenni környezetunket.
a helyi közösség nevében
ifj. Virág Gábor, titkár

••
Karácso ny táj án röppent fel a hír. mi sze rint a
tarto mányi kormá ny december elejé n létrehozo tt egy pénza lapo t, ame ly a me nekült ,
és
szétte le p ült
sze mé lye k
e luld özött
megsegítését szo lgálja. Az alapró l szó ló kormányjavaslatot a vajdasági parl ame nt - igaz,
heves vi ta utá n - megszava? ta. vagyis a tartomány 1,5 milli ó e urós alapbó l fogja segíteni
a me nek ültek Vajdaság ban való letelepedését
és boldog ul ásá t. Ez az t jel e nti , ho gy az
e lköve tkező két hónapban pál yázatot írnak ki
az é rintett sze mé lye k lakásg ondj a inak a
mego ldásá ra, fog la lkoztatásá ra , ill etve az
ö nfog lalkoztatás t
cé lzó
tevé kenység
pé nzelésére !
Pe rsze em be rie sség sz em szögébő l nézve
eb ben semmi k ive tnivaló nin cse n, természetes , hogy egy ország (jelen esetben
Vajdaság) po li tikusai t örődnek az adott
terül ete n é l ő emberekkel, akár állampol gár az
i l le t ő, akár nem. Akár az államalkotó néphez
ta rtoz ik, akár valame ly kisebbségi népcso po rthoz.
A hi vatalos stati sz tika szerint a délszláv
háború alatt Vajdaság fo gadta be a Sze rbi ába
érkezettek 48 százalékát s a menek ültként bejegyzett 142 OOO ember közül még ma is 51
eze rnek van menekült státusa Vajdas ágban.
Ugyanakkor tudval evő, hogy a már e mlített
okok következtében sokan innen is e lm enekültek, magyarok , szerbek, hor vátok . . . és jöttek
he lyükbe mások .. . A háborúk, a fé le lem , a
nin cste lenség, munka né lküli ség meg tette a
magáét, mondh atni . az el őzőek term észetes
következménye - tetszett nekünk vagy se m - a
lakosság nem zet iség i öss zetéte lének megvál toztatása lett .
Azonban ami kor az említett korm ányj avaslatot
„elénk tál alták" o lyan érzésem vol t, m inth a ez
a vajdasági prog ram e l s ő so rb a n a magyar
tö bb sé gű vajdaság i települések ne mzeti ségi
ö sszetételének megváltoztatására irán yult
vo lna.

~res

házak

A köve t ke ző gond olatom pedi g az vo lt , hogy
az al ap ve tő embe ri és ki sebbségi j ogo kró l
szóló ne mzetköz i konve nció, s ő t az érvény ben
l évő szerbiai alko tmá ny 78. sza kasza (ez a
kit éte l a VMS Z j ava slatára
ke rült bele az alko tmá nyba! )
ne m e ngedél yez i az etn ikai
ará nyo k e rőszakos megvá ltoztatását.
Akkor ez most hogy is van'l
A z illetékesek cáfo lnak'
Nem írták, és nem írják össze
az üres házakat. az állam nem
fogja szervezetten felvásárolni
az ingatlant, vagyis a szervezett
ingatlanvásárlás nem engedélyezett.
csakis
egyénileg,
pályázat útján lesz majd lehetséges!
Törvényszerű,
hogy akinek
eladó ingatlana, pontosabban
háza van , m i el őbb szeretne túl
ad ni raj ta , kül önöse n, ha neki
magának, illetve a csa ládjának
nin csen sz üksége rá.
És az is törvé nysze rű , hogy a
közvetle n szomszédn ak egyáltalán nem mindegy, ki lakik a szo mszédos házban .
Vi szo nt egyálta lán ne m tartom tö rvé nysze rűne k, hogy az EU területén é lő men ekültek és me nekü ltstátu ssal re nd e lk ező k id e
Vajdaságba legye nek betele pít ve , h isze n
ne veze ttek ann ak id ej é n fő l eg Ke le t
Szerbiábó l és Koszovó területé rő l kerültek ki
Nyugatra.
K ülönös en nem szabad arról meg feledkern i,
hogy Szerbia középső részé ben és dé lebbre is
rengeteg elnépte lenedett fal u va n, tele üres
há zakkal , és talán azon kéne munkálkodni,
hogy az Európábó l visszatolo ncolt szere ncsétle n embe re knek a már említett Kele t- ,
illetve Dél Szerbiai falva kban terem tse nek
ot thont '

EPILÓ GUS :

A veze t ők megígérték sze rveze tten ne m
tö rtén het be te lepítés! Egyenlő re hi ggyünk
nekik'

Hogy egyénileg megtö rté nhet-e maj d a házak
fel szá mo lása, e l sősorban t őlü nk függ !
Te rm észet esen , akinek az e ladott in gatl an
érté kére van szüksége, csak a saját érdekeit
fogja sze m előtt tartan i. Ez így is van rendj é n.
Az én utcám nemze tiségi össze téte le is
megváltozott az utóbbi húsz év ala tt, és nincsen nekem semmi bajom sem a magyar, sem
pedig a szerb szomszéddal , de má ig az t va llom: a me nekü lteknek arra kell l e h etőség et
teremten i, hogy visszaté1j enek szü l őfö l djük re .
Ugyanakkor összeszámoltam , az én utcámban
jelenleg három ház áll üresen , nem szeretném
ha tu lajdo nosa ik apró pénzért elkótyavetyélnék. és pers ze egyá lt a lán nem lesz nekem sem
mindegy: mil yene k lesznek az új szomszédok !
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Intézmény~síteni az
ifjúságpolit:~kát
t>"

;t~

A V!'v! SZ Ifjúsági Fóruma beszélgetést ;;(: a legalább három nyelvet beszélő, a jövő
szervezett a ki shegyes i község fiataljaival ii!l kihívásainak megfelelni tudó fiatalok
és ifjú<.ági szervezeteive l a fi at alo kat ':~ ki képzése. Ennek érdekében m111de nt
leginkább é rintő ké rd ésekrő l, azokról, ~ meg kell tenni azért. hogy a fiatalok a
amelye knek megoldását közös erőve l elő fi~ továbbtanul ást válasszák, isrn e1jé k meg a
is tudnák mozdítani. A megbe szélés ről, ~. hagyo mányokat és ápolják azok at. és
valamint a szervezet további akcióiról i~j . .~' legye n lehetőség ük a szabadid ő tart almas
Juhász Bálint, az Ifjúság i Fórum hely i ) eltöltésé re - mondta ifj. Juhász Bálint,
szervezetének elnöke, Molnár Zita és t: hangsú lyozva. hogy az Ifjúsági Fóru m a
Fontányi László vezetőségi tagok tartor- ·'.'. jövőbe n is vállalja hasonló megtak sajtótájékoztatót.
beszé lések , kerekasztal értekezl ete k
- A Bácsfeketehegyen megtartott beszél - ; megszervezését. mert többen is hangsúgetés re mintegy hú sz fiatal jött el, e l ső - ~1 lyoz ták, hogy <;z ükség van id őközön ké nt
sorban a fiatalokat tömörítő szervezetek li:: arra, hogy a fiatalok elbeszélgessenek
és egyes ületek ve zet ő i és akti vistái s i; kö zös go ndj aikról.Az elnök rámut atott
''
meglátásuk szerint a
hely i fiatalok egy ik
l egfő bb gondj a a
szórakozási l e h et ő 
ségek hiánya, valamint a sportolási és
mű velődés i

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy
a márciusi számunktól ke zdve szeretnénk
kö zö lni a hav i miserendet, ezért
jegyez tes sék be id őben igé nyü ket a
szentmisékre.

Németh István

Kékkő

lovaknak

című

gyűj t emé nye s

kötetét, amely kishegyesi
vonatkozású írásokat tartalmaz, február
10-én mu tatjuk be az iskola e b édlőj ében.

A vízu m igény lést továbbra is átadhatj ák
Ki shegyesen minde n kedden és pén teken. Bővebb információkért forduljanak a magyar iroda munkatársához.

leh e tő

ségek hi ánya. Nincs
olyan hely, ahol
minden id őbe n össze
tu dnána k jonni és
hasznosan el tudnák
tölteni szabadidejüket. A beszélgetés
egy fontos kitétele
volt, hogy az ifjúsági
szervezetek nek
a
j övőbe n össze kell
hangolniuk
programjaikat, hogy ne
fo rdulhassanak elő
átfedések - mondta
Molnár Zita.
A fiatalok megállapodtak egy másik
kez demén yezés ben
is.
- Mindenki támogatta azt az ötletet,
hogy a Magya r
Nemzet i
Tanács
keretében ala kuljon
meg az ifjúsági bizottság, amelynek az
lesz a cé lja, hogy kidolgozza és meg is
valósítsa az ifjúság i stratég iát, amely kifejezné a vajdasági magyar fiat alok túlnyo mó
többségé nek
igé nye it
és
elősegítené a sz lilőföld ö n való boldogulás t. A fiatalokat leginkább é rint ő problémákat akkor lehet a leghatékonyabban
megoldani , ha intézmé nyes ített fo rm át
nye rn ek. Szervezetünk egyébként is
nagyon fontosnak tartj a, hogy a fiatal
nemzedék tevékenyen rész t vegyen a
j övőjé t érintő kérdések megv itatásában és
megoldásában és ez összhangba n va n az
Európai Únió ifjús<1gról szóló áll ás foglalása ival is. A lényeg, hogy ezt a
munkát koordin álni kell. A végső célunk

A LACSONY

RÉSZVÉTE LI ARÁ NY

arra is, hogy véleménye szerin t a magya r
fiatal ok nem apolitikusak. Ezt bizonyítja,
ho gy a VMSZ ifjúsági sze rvezetének
megalakulásakor 34 fiatal tagja volt a
szervezetnek. Van egy bizonyos százalék
apol it ikus is, dc a többség inkább bizo nytalan. Nem látja azo nban reménytelen nek
a helyzetet, s mint mondta a legfonto<;abb,
hogy mindannyian já1junk szavazni. mert
csak ak kor va n jogunk bírálni. ha nem
esett nehezi.111kre és éltünk azzal a joggal,
hogy elm ondj uk, milye n Sze rbi át
sze retnénk.
P.I.

Ak árcsak a korá bb i válasz tások
esetébe n, a kishegyesi kö zségbe n ezúttal is az volt a jellemző. hogy igen
alac sony volt a részvételi arány.
Különöse n Ki shegyese n vo lt ez a
hel yzet, ahol a bejeg yzet t 447 1
valasztópolgá r közül csak valami ve l
több mint a fele , összesen 2363-an
adták le szavaza tukat, vagyis 52,8
százalékuk. Sokkal jobb vo lt az arány
Bácsfeketchegye n is és Szi ki csen is.
Az e l ő bbi településen 61 ,9, a másikon
pedig 62 száza lékos vol t a részvétel. A
legtöbb szavazatot. a szavazatok 35 ,3
százal ékát , összesen 2187 szavaza tot a
VMS Z li stája kapta, a második helyen
a radikálisok állna k a szavazatok 20
százalékával, 1240 szavazattal, a harmadik helye n a Demokrat a Párt áll
15 , 1 száz alékkal, 940 szavazattal.
Érdekes megjegyezni , hogy az egykor
<;zocialista
fellegvá rn ak
számító
Szik icsen a párt mindössze
szavazatot gyűjtött, a radikáli sokat és a
demokratákat követően a harmadik
helye n éppen , hogy m egelőz ték
Kostunica demokratáit.

IDŐBEN REAGÁLNI
A helyi közösség álláspontja Linka B.
Gabriella Az új utcanevekről címmel megjelent vitairata kapcsán

la n esetben maga is kompromisszumos döntéseket vo lt kénytelen ho zn i. A munka
folyam án több cé lkit űzés érvényesü lt:
1. A hagyományos utcanevek visszaállítása

Kishegyes területén még a kilencvenes évek
közepén felmerült bizonyos utc aneve k cseréje. Az elmúlt rendszer utcanévadási gyakorlata a szocia li zm us eszméjének, jelszavainak
és személyiségeinek népszerű síté sé t szo lgálta (Tito, Boris Kidric, Lenin, Enge/sz.
Marx, A/kormány, Ifjúság. Élmunkás stb.),
és minde nféleképpe n inaktuális sá vált már
az elmú lt év ti zedbe n is. Néhány példát
sze retnék csak említeni: a Ju goszláv
Néph adsereg 90-es évekbe! i sze1·cplése,
mely a háború s bűnök elk övetését és a
népirtást is magában foglalta, méltá nytalan ná tette arra, hogy utcanévként sze repeljen a
településen. De Josip Broz T ito történelmi
megítélése is meg változot t a 90-es évekre,
ezt talán nem kell külön részle teznem . A
Petőfi b1igád pedig ne m az ö nkéntes magyar
partizánhad se reg vo lt, ahogy ve lünk el hitetni próbálták, hanem az erőszakka l elhurcolt
falubelieink vesztőhe l ye, emléküket a falu
központjában emlékmű ő rzi. A 90-es években azonban a vál toztatás csak terv maradt,
pénzeszközök hi ányában nem történt meg .
A helyi közösség T anácsa 2006. március
e lsejé n kezdemé nyez te az utcanevek
felülvizsgálatát. A kinevezett bizottság még
márciusban összeült, első javaslatát május
12-é n te1jesztette a Tanács elé. A bizottság
munkája elkezdésekor ti sztában volt azzal,
hogy nem születhet olyan javaslat, amel y
mindenki megelégedését szolgálja, számta-

(Fő utca, Téglagyár utca, Moholi út, Sziváci
út, Híd utca, Korona utca, Iskola utca stb.) ;

2. A magyar történelem és kultúra jeles
személyiségei e lőtt i tiszteletadás (S::.échenyi

!srván, Munkácsy, Bartók, Kodály, Fehér
Ferenc, Herceg János stb. ):
3. Megemlékezés a falu életében fontos
szerepet betöltö tt sz emél yek ről (Gu yon
Richárd, Balassy Endre, Cúráky, Greiner
Endre, Dr. Babcsányi Sándor) ;
3. Valamin t praktikus okok (a Bika isrálló és
az Első numera utcák például a fordít ás beli
félreé rthetőségek miatt nem kapták vissza
régi nevüket - a betűhíves átírás, ami t a
sze rző a Honvéd sor esetében javasol, az
utcanévadási gyakorlatban nem létezik).
A javasolt új utcanevek listája megjelent a
Szó-Beszéd májusi számában, a Magya r
Szóban, Kishegyes hivatalos honlapján, a
helyi közösség fali iíjságján, vala mint
elhangzo tt a Régió Rádióban is. A változtatásokra beérkezett javaslatokat a Tanács
megv ita tta, észrevételei t visszajutatta a
bizottság elé , majd augus ztu si ülésén
vég legesítette . M indezek után a helyi
közösség a li stát továbbította az Önkormányzat Képviselő-Testü l e t éhez , amely
el fogadva azt eljutatta az Önkormányzati
Minisztérium
illetékesei
felé .
A
Minisztéri um jó vá hagyása után 2006.
dece mber 13-án kezdődött el az új
utcanévtáblák kihe lyezése. Mindezeket azért

tartom hangsúlyozni, mert nem egys zer ű és
egyetlen n:ip alatt lezaj lott folyamatról vol t
szó. több hónapon kereszt ül vol t leh e t őség
elju ttat ni a j avas latokat és észrevételeket a
helyi közösség részére: ez több esetben meg
is történ t, kezdve az írásbeli és szó beli
javas latoktó l, a bi zot tság i tagok telefono s
zaklatásáig.
Az utcanevek megvá ltoztatása nem kishegye s i jelenség : Szabadkán, , Ma gyar ka ni zsá n. Bácstopo ly án. Zentán, Uj vidéke n,
Ant a lfal vá n (Kovac icá n) és számos más
tele pii lé:,e n is lezajlott. Az utcanévváltoztatá s a pol gáro kn ak NEM K ER ÜLT
PÉ NZÉBE, az új táb lák nyomtatása
P Á L YÁZATl (konkrétan a Tartomá ny i
Jogalk o tás i. Köz igazgatá<; i b, Nemzeti
Ki sebbség i
Tit kárság tól
nyert)
PÉNZEKBŐL tört é nt. a vá lto ztatásoka t a
magán személyeknek csak irataik esedé ke s
cseréjeko r kell bejegyeztetn i. a JOgt személyeknek erre két é v áll re ndelkeLésére.
Különfüen sajnálatosnak tartjuk. hog y a
cikk írója, aki a Szó-Beszéd szer k c~z t ő
j eként idő előtt megi smerkedhetett a Ja vaso lt
változtatásokkal, a Művelődé;i Egy c:, ul et
el nökeként pedig szinte napi kapcsolatot tart
fenn a helyi közösséggel, észrevétele ivel
megvárva a procedúra le zárultát , egyúttal
elvitatva a helyi közösség döntésein ek kompeten ciáját újabb zavart okozott a
közvéleményben.
Magunk rés zé ről a vitát lezártnak tekintjli k .

A helyi közösség nevében:
ifj. Virág Gábor, titkár

MI A VÉL,E MÉNYE A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEKRŐL?

BOGNÁR ERIKA,

CSABAI KÁROLY,

ÚJVÁRI GIZELLA,

SÁNOOR Gf:ZA,

eladó

mechanikus

nyugdíjas

villanysze relő.

Sajnos nem tu dtam szavazni,
mert beteg voltam . Remélem ,
hog y a fiataloknak lesz
munkalehető s ég és nekünk
nyugdíjasoknak pedig lesz
nyugdíj.

A körUlm ényc "hez képesl JÓ, nem 1s

A VMSZ-nek több szavazatot kellett
volna kapnia és 1gy nekunk ma·
gyaroknak több e., élyünk lenne. Kár,
hogy széthúwak a pártok üalócloll
vagyok a rad1kál1sok fölénye miau. Jók
a demo kraták is, csak. ha megadják
am it ígé rtek. JÓ lenne, ha a magyar fia ·
talok nak !lthon 1s len ne e"'lyuk.

Valami il yesmit vána m. hogy gyó111ek
a demokratiku s

e r ők.

Nem tel3Zlk,

hogy a magyar pártok nem fogtak
ös.~1e.

é~

így nem túl sok magyar
JU IOll
parlamentbe.
Remélem. hogy JObb le"-. Sleretném.
ha fi atalok kerulnénck a parlarncnthe.
kép v iselő

kézilabda

ed::.ő

lehetett volna JObb a tubb1 pcirl 1nten ·
1.ívebb kampJny.i lllldll ~11vel a
demokratúk nMg y<Ht '"' JClö!teh.
képvi,ct6nck . ..;oJ... . . 1.m.azatot el vH tt.'k
Bfint, hogy C':>ak enny i kép\.1',elönh.
JUtott .1 p.1rlamentbc? Rl!méll:'m. hogy a
Jcmokrat~í!... a 111.igy<1rnk<1t egy h.:tpoc1., 11ah. teh.int1k :11 tU kié
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- December 6-án a Mik11/ás-11ap a lk al mábó l isk olá nk tanulói sze rény ajándékcsomagot kaptak a Miku lástó l.

1
.

~

December 19-én karácso11yi vá1ár volt
iskolánkban. A gyerekek sa1át készítésű tá1gyakat árultak az iskola ebédlőjében .

DOLGOZATJAVÍTÁS

Azt nem teher b1;;tosan t11dlll, hogy i'. A sarkv idéken olyan hid eg van, hogy az
Álmo> mlóba11 élt -r 1•agy crnk mo11da- ·"' ott é l ők a kézmozdulatokhoz 1s kesztyűt
belt alak, de hog_\ Arpád a::_ ő fia volt, az : húzn ak .
már bizonyos.
I•
~ Az ebihal átmenet az eb és a hal között.
Az osztrák katonák úgy megijedtek a
magyar hu szároktól. hogy ha nyatt '' Az Antarkti szon so k halat bán yás zh atvágódva futni kezdtek.
' nak.

Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt
- Decem ber 22-én a Baptista szeretetszol bika ö lte meg.
gá lat jóvoltából az alsósok és a kisegítő
Többféle kerek számor ismerünk. de a
tagozat tanulói ajándékcsomagot kaptak. A
csomag átadása az isko la tornate rmében l!~&l&il~~~~ legke rekebb a nulla.
történt egy műsor keretében , ame lyen a
baptista sze retetszolgálat tagjai léptek fel.
Az ő se rdő ol yan terület, ahov á emberi
kéz még nem tette be a lábát.
- A téli szünet december 22-én k ezdődött
és január 15 -ig tartott.
Az emberiség hálás lehet Edisonnak,
- Decembe r 28-án bizonyítvá ny és csomagosztás volt tanu lóink ré szé re.
- Január 26-án Szent Száva -napi ünnepség
volt iskolánk torn atermében. Jovan Kezan
atya és Brasnvó Ferenc atya jelenlété vel
növe lte az ünn ep i mű s or színvonal át, amelyet tanulóink kész ítette k.

Iv. Béla i·árromokat építetetr.

II. József Mária és Teré::_ fia \'Olt ...

hog_v lángelm éjéből kipartant a villamosság szikrája.

1241 -ben törtek be hazánkba a tanárok.

' Kolombus::_ háromswr indult IÍlllak, bár
a második iímál éleré! 1·es;rerre.
'' A sö tét középkor
be vil ág ított a.
~

egész

E urópát

íi!.

Sza/imánr a szig eri ostro11111ál megölték,
m ezért felha gyotr azzal a szándékkal,

mhogy Magya rországor meghódítsa.

~

A gombok azért vannak a kabáton, hog y
A végek vitézei többny ire nem éltek " melegítsene k.
haláluk napj á ig, me rt m ár korábban 11'
Fran ciaors zágban búzát és francia e lestek.

' salárár rermeszrenek.
Barharossa seregében kitorr a 111a/ária.
E malária elől maga a csás::_ár is csak
álruhában 111dorr e/111enekiilni.

A víz 100 fo knál o lvad.

HOGYAN TELT A SZÜNIDŐ?

KECSKÉS ANETTA ,

L lJ KÁCS LÓRÁNT,

NYIRÁDI KLAlJDIA,

középiskolás

középiskolás

nyolcadikos tanuló

Mi ve l Szabadkán tanul ok , a
sz ün etben élveztem az itthonlé tet. Körbejártam a hegyesi
barátaimat, velük
szi lves ztereztem egy házib uli ban.
Ezen kívü l más t nem ige n lehet
Hegyesen cs inálni.

Az e lőz ő te lekh ez képes t ez
vo lt a legjobb, miv el sok id ő t
tölthettem a barátaimmal.
Nem vol tam telel ni, há zibulikba és szórakozóh e lye ken
múlatta m az időt. Jó bó l is
megá rt a so k, vártam már,
kolhogy találkozha ssak
lég ista i s merő se imm e l.

A szünetben a Karácsony és a
szil veszte r volt a legj ob b. Jó ,
hogy Karácsony k or együtt
vo lt a család és a szi lveszterezé s is jól sik e rült. Kár,
hogy nem ese tt a hó, pedi g
nagyo n sze rett e m vo ln a. A
télen nem uta ztam se ho vá,
baráta immal és barátnőimm e l
tö lt öttem a szünidőt.

Tóth Att ila,
kozépiskolás
Ahhoz képe st, hogy menn yi
tervem vol t a téli sz ünetre ,
nem so k mindent s ikerült
megvalós ítanom. Az otthoni
mindennapos te end ő im me llett juto tt id ő m olvasga tni ,
gitároz ni és a sulival kapcsola tos dolgokk::il foglalkozni,
de a szórakozás sem maradt e l.

,

Egy paraszt NAPL()JA
A ki shegyesi isko la ebédlőjében a
hel ytörté né sz és író Fodor Pál
könyve bemutatására kerlilt sor, mely
immáron a negyedik kötete. A bemutatón részt vettek: Dr. Matisa László,
Ki s h egy esről elszármazott, je le nl eg
Magyarországon élő váll alkozó, a
könyv kiadója, és Vigh Rudolf, a
könyv szerkesz tője, aki - ahogyan azt
elmondta Pali bácsi - min d a négy
kötetének születésé nél jelen vo lt. Az
est különleges vendégge l is szolgált,
aki ne m más, mint Varga Géza
bácsi , a tan yavi lág jó i smerője, aki
ma is szívesen beszél élet é rő l , melyet
eme kü lön leges vil ágban töltött. A
könyv a ki shegyesi tanyav ilág életébe
enged betekintést, a 30-as évektől
egészen a 60-as é veki g, és mely
kö nyv nem más, m int Fodor Pál atyai
öröksége, vagyis édesapja naplója. A
könyv első ré szében a naplót író
Fodor József élettörténete nyer meg fogalmazás t, a másodi k részbe n pedig

az olva só részleteket talál az eredeti
naplób ó l, melyet a szerző fé nyképekkel illusztrált. A szép számban
összegyűlt közön ség érdekes dolgokat hallh atott például arról , milyen is
volt az éle t akkoriban a tanyákon, a
földre fo rmról, valami nt megdöbbentő ad atokat arról , hogy a XX. századba n o lya n s űrűn benépesült határ,
mel yben 1941-ben még 314 tanya
áll t, mára olyann yira el néptelen edett,
hogy csa k 17 tanyát száml ál. Dr.
Mari sa Lás zló , a könyv kiadója
elégedettségét fejezte ki a szép számban ös s zegy űlt közö nségnek, és
elmo ndta. hogy ha a jövőben bárki,
bá rmiféle
he lytö rténeti
jellegű
könyv nek keres ki adót - hiszen j ómaga is a tanya porában hemperegte
magát fe lnőtté - készségesen vállalja
a haso nl ó j e llegű köny vek támo gatását.

Szűg y i István ki shegyes i pol gá rmes te r
fogadá st rendeze tt a fi atal bírkózó k részé re .
Egykoron, a múlt század 50-es éveiben már
mű ködö tt bírkózó egyeslilet Ki shegyese n és
Bácsfeketehegyen is, vol tak is fig yele mre
mél tó eredm énye ik az akkori sporto lóknak,
még is megs zünt az egyesület. A mostani
klub alig töb b, mint egy éve, 2005 őszé n
alakult meg, a mikor is külföldön do lgozó
honfitársaink bírkózószőn yegeket ajándékoztak a községnek. Ekkor kezdett el bírkózn i
több helybeli kisgyermek , azóta már
versenyeke n is felléptek, ső t érmeket, ser-

Kalmár Fece Annamária

legeket
és
okleve leket
szerez tek, ezzel öregbítve a
teleplilés hírnevét.
A kö ze l ötven
ki sgye rmek
Sebők István
ed ző
vezeté séve l nem
ment
üres
kézzel
a
fogadásra. Egy hatalm as se rle ge t, egy ik
trófeájukat vitték el ajándékba Szűg yi István
po lgá rme ste rn ek és Pál Károlyn ak, a
k épv i selő testlil et eln öké nek. A polgármes ter
meg köszönte az ajándé kot és meg ígé rte ,
hogy meg őrz ik , va lamint további so k sikert
kív ánt a fiat al sportolóknak. Sebők edző ezek
után felsorolta , mely verse nyeken vettek részt
határon inne n és túl , valamint, hogy mil yen
díj akat, ho ztak haza, mil ye n helyezéseket
é rtek el. Elmondta az t is, hogy sok jó
versenyző van és már csak a tapasztalat

hiányzott sok esetbe n a még jobb eredményekhez. Szerinte a siker záloga egyed ül
a munka, ezu tá n pedi g még többet kell dolgozn i, hi sze n a l egyő zö tt ellenfe lek is azért
edze nek , hogy visszavágja nak a vereségért.
A sport győze l mekb ő l és vereségekből áll, de
figyelmeztette a gyerekeket arra. hogy a legfontosabb a tanulás , va lamint bi ztos ította
ő k e t , hogy az egyeslilet mindenben igyekszik
majd segíte ni haladásukat. Az id én még több
verse nye n való részvételt helyezett kilátásb a,
márciusban Bácsfeke te hegyen , áp rili sban
Ho rvá tország ban,
májusban
Magyarországon mutatk oznak be a fi atal birkózók.
Hallgató Sán dor , az egyes ül et e lnöke
megköszönte a támogatást azoknak, akik
hozzájárul tak az egyes ület munk ájá hoz.
Sikertörténetnek ne vezte azt , hogy ezek a
fiatal bírkózók il yen rövid idő alat t il ye n szép
e redményeket tudtak felmutatni . Mint mondotta, ez arra tanít bennünket, hogy az élet
egyé b te rül e tein is me rn i ke ll vá llalni
esete nként a bizonytal ant is, mert az hozhat
e l ő rehalad ás t.

T.P.

Anyakönyvi híre,_
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 2006-BAN
01. Kecskés Ferenc és Brezovsz ki Beáta
02 . Dubinyi Tibor és Kara Andrea
03 . Tóth Károl y és Horváth Éva
04. Csordás Mihály és Balla Henrietta
05. Gericke Dieter Adolf és Madanca Margita
06. Szvority József és Sebők Gizella
07. Pozsonyi Szabolcs és Papp Ildikó
08. Prnjat Dej an és Hajdú Bern adetta
09. Juhász Kri sztián és Kis s Brigitta
10. Szél Csaba és Faragó Il ona
11. Bede László és Uj vári Csilla
12. Sándor Károly és Sejfryd Aleksandra
13. Rácz Róbert és Brezovszki Angéla
14. Mészáros Csaba és Kurny ák Márta
15. Hajas István és G yőri Va léria
16. Fridrich Siegfried és Apró Beáta
17. Darkó Zsolt és Tóth Tamara
18. Ország Georg és Simonyik Carmen
19. Berkecz László és Kanyuh Verona
20. Mendler Péter és Magó Erika
21. Szügyi Szilárd és Korozs Hajna lka
22. Kerepes Ottó és Ferle Anja Lieselotte
23 . Szakács Sándor és Urbán Varag Szilvana

Sim. Rókus 11.
Partizán u. 32.
Csépe Imre 45.
Orosháza, Ma gyarország
Ettlinge11, Ném etország
Boris Kidric 57.
Sport 1.
Feketics, 13. Juli 29.
Tatabánya, Magyarország
Feketics, Bolmán u. /.
Iparos 20.
Magyarország
Maxim Gorkij 4.
Verb ászi út 107.
Végső 12.
Simonkovics Rókus 69.
Petőfi Brigád 40.
Ifjúság 2.
Máju s I u. 3.
Munkás 24.
Szeg ed, Magya rország
Bremerhaven, Németország
Feketics, Bácska 6/a

SZÜLETÉSEK

1
1

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK VIDÉKEN, VAGY KÜLFÖLDÖN
01 . Cibula Goran és Halas i T ímea
02 . Nagy Zsolt és Horváth Acl ri ann a
03. Kisimre Róbert és Vörö s Beáta
04. Rincl Igor és Kel emen Szil via
05. Toldi Kri sztián és Vajda Bri gitta
. 06. Tamási Attila és Kó kai Melinda
07 . Kókai Szabolcs és Szpaszoj ev ics Natália
I_ 08. Papp Tamás és Fodor Ildikó
IS 09. Kiskároly Ferenc és Juh ász Erzsébet
10. Huzsvár Norbert és Moldvai Marika
11 . Szakács Tibor és Jerrnendi Andrea

·.
I

KöszöNÉT ·A. ·N ö1 FóRUMNA~
Az

idősebb ,

egyedül é l ő ki shegyesi polgárok és a j ómagam ne vében

ezúto n sze retném megköszönni a Női Fórum tagjain ak, hogy karácsony ünn epe előtt meglátogattak bennünket és ajándékcsomaggal
kedveskedtek! Határta lan jóérzéssel töltött el bennünket az, hogy
fal unkban szép szám mal ak adnak olyanok, akik gondolnak azokra,
------,
kik a szentestét nem mindig tölthetik szeretteikkel , illetve az év nagy
részé ben magányosak. Nagy örömöt jelentett számunkra az, hogy a
N ő i Fórum tagjai áldozatos munká val készültek, és idejü ket, erejüket
nem saj nálva látogattak meg bennünket a szeretet ünnepe előtt.
Kedvességü ket nagy szeretettel kös zönöm sorstársaim nevében is

Gálik Ferenc

2006-BAN:

Lengyel Andor és Utasi Mónika
Viola
Uta si Gábor és Bakanics Erika
Márk
Á dám
Lás ~ ló László és Karna Anasztázia
Dóra
Fullajter József és Koszó Szuzanna
Benedek Kecskés Ferenc és Brezovszki Beáta
Dankos István és Sinka Ottilia
Dorina
Déviry Jó:sef és Sípos Andrea
Tamás
Kormos Tokodi l/dikó
Helena
Pozsonyi S:abolcs és Papp l/dikó
Blanka
Dudás István és Swbó Erika
Emil
Tórh Károly és Horl'áTh É1•a
Sára
Bede Zoltán és Sztancsik Edit
Noel
Varga Tibor és Jaksa Erika
Zsóka
Rácz László és Szakács Amália
Tibor
Blanka
Dubinyi Tibor és Kara Andrea
Anita
Csépe Géza és Kiss Elvira
Szabolcs Odor Ferenc és Feh ér Nóra
Péter Csaba és Koma Erika
Csaba
A nna Dorka Erdei Auila és Kovács Onilia
Anett
Majláth Arnold és Tórh !ldikó
Jol'iéié Goran és Utasi Erika
Ana
Kelemen Sándo r és Szabó Tünde
I vett
Fárbás Péter és Mi ller Zvezdana
Ernébet
Zsanett
RápóTi Zsolt és Gombos Kornélia
Vilmos
Úri László ~s Nyirádi Edit
Krisztina Se varac Krisztián és Tábori Kaúca
Lakatos András és F arkas Aranka
József
Csere Ferenc Ú Csordás Orsolya
Maja
Krisztián ·.· Hajdu István és Domány Daniella
· Dávid , · :,Faragó Károly és Tóth Ibolya
Deán .
Radák Miroszláv és Kolompár Aranka
Richárd
Vida Ferenc és Vajda Renáta
Vrn ~KÉN;

VAGY KÜLFÖLDÖN SZÜLETETTEK 2006-BA N

Becske Antal és Sipos Gabriella
Attila és Fehér Szilvia
Réka
Tóth Vince és Török Tünde
Bojac Milorad és Csáki Zita
Stefan
·Mariella
Herke Norbert és Fridrich Beáta
Márton-László
Szakács Ján os és Hajn al Csilla
Réka
Josvai Lajos és Szabó Csilla
Barna Szebasztián és Komáromi Ildikó
Edina
Botond-Ábel Horváth Szilveszter és Bocskorán Beáta
Egon .
Pataki Zoltán és Ocsenás Eleonóra
Nagy István és Hu kity Szilvana
Noémi
Lengyel László és Csáki Dóra
Petra
Huzsvár Norbert és Moldvai Marika
Dávid
Szakács Tibor és Jermendi Andrea
Nándor
Zsófi
Bence·

Fejős

LEGIDŐSEBB HÁZASPÁROK
,."1($ Kormos Dá niel és Kerepes Gizella

69 - 1938. v. 27.
60 - 1947 . x. 22.

Horn ok Istvá n és Kovács Julianna
Dudás P éter és Fontányi Gizella

60 - 1947 . II. 12.

i
~

!:!

Safrankó M ihály és Tóth Erzsébet

50

2007-BEN

60 - 1947. IX. 27 .

v. 25 .
x. 24.
1949. x . 16.

Körm öczi Tibor és Fuksz Julianna

60 - 1947.

Csernik L ászló és Bacsa Gizella

59 - 1948.

Varga Imre és Becskei Matild

58 -

Döme István és Kovács Julianna

58 - 1949. VII. 9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telecska
Kishegyes
Kishegyes
Kishegyes
Apa tin
Kishegyes
Kishegyes
Kishegyes

"'-"

ÉVES HÁZASTÁRSAK:

Sipos Józse f és Ki ss Juli anna
Sinkov ics Já nos és Szo kola Erzsébet
Tó th Pé te r és Malkács i Juli anna
Sü veges Fe renc és M agó Erzsébet
Paróczi G y ul a és Ki ss Erzsébet
Maronka Péter és Kecs kés Jol án

25

ÉVES HÁZASTÁRSAK!

1. H aj agos Bo ld izsár és Ocse nás Erzsébet
2. Mészáros Fere nc és Karn a fl o na
3. Moln ár Itván és Bu1j án Veronika
4. Kovács Józse f és Gyalu s Val éri a
5 . Heg yi István és Hunyadi Tünde
6. Herbut József és Dudás Ilona
7. Pribiczki József és Vass M agdolna
8. Szabó János és Sáfrá ny Etelka

.

Elhunytak 2006'-'b"'an;·•.'' · ,

." .

„„!"···: .· .·

FÉRFIAK:
01. Balázs Ferenc
02: Burj án Mih ály
03 .' Dudás Tamás
04: Dudás Gusztáv
05 . Duga ndzié Vl ado
Q6. Fülöp Tibor
07 .. Fodor M átyás
08. Faragó Lehel
09. Fárbás István
10: Gaudi a Mihály
11 ; Halasi Kálmán
12. Hessz Béla
13 ~ Horváth Ferenc
l~. id. Janó István
(5 ; Janó János
16.' Klamár Ferenc
Kri vóbacse nkó Péter
18.· Koll ár István
19. Kovács József
20. Ki ss Tibor
21 . Kálmán Imriske
22. Lepos a Vilmos
23 . Lénárd László
24: M ol dv ai Sándor
25 . ft.M oln ár András
26. M aronka László
27 . M aronka József
28.' id. M agy ar László
29.' M olnár István
30: Nagy Farkas István
31 : Opp P~t~r .
32. Paróci János

íi i

75
76
94

72
45
66
68
76
64
79
82
73
83
86

33 . Paróci Damj ánka
34. Pandurc sek Károly
35 . id. Pecze Zózsef
36 . Süli Péter
37 . Süli Ferenc
38 . Sinkovics Vilmos
39 . Süveges József
40 . Szerencse Sándor
41. Tóth Géza
42. Tóth Kálmán
43 . Vík.or János
44. Vastag Ferenc
45. Varmuzsa Róbert

3
66
81
61
70
83
82
82
64
66
81

64
72

NőK:

72
66
51
85
76
50
16 hónap
88
59
59
61
56
80

78
54
86

01. Anetics Kopunovic s Erzsébet
02. Butterer Rózsa
03. Brezovszki lvani cs Ve ron a
04. Barna Moln ár Erzsébet
05 . Berkec Papp Jol án
06. C ső ke Sipos Rozá lia
07 . Deák Bakos Mária
08. Dabanovié Lén árt Ete lka
09. Dudás Sáfrán y Erzsébet
10. Dugandzié Berkes Szandra
11 . Fejes .Csincsák Margit
)2. Frindik Csernik Teréz
13. Faragó Teréz
14. Faragó Molnár Borbála
15. Frindrich Papp Margit
16. Gálik Frindik Rózsa
IV. Gavlik Dunja Janja
18. Hajas Uj vári Margit

75
49
82
88
85
81
55
70
75
23
71
82
83
91

77

-

68
63
84
~,

.~

..

19. Haj agos Vig Mária
20. Jo vanov ié Lakatos J úl ia
21 . Juh ász Novák M argi t
22 . Kormos M o ln ár Erzsébet
2 3. Ko máromi Paróci M argit
24. Kotnyek Hu szka Juliann a
25. Ki ss To ldi Juli anna
26 . Kramli Cs ik Etelka
27. Len gyel Be ncs ik Erzsébet
28. Lakatos Vörös M agdo ln a
29. Morvai Faragó M atild
30. Ne uge ba ue r .Barta Juliann a
31. Nagy Szabó Katalin
32. N yirádi Ho rváth Ágnes
33. Ora vec Gi ze ll a
34. O rszág Kalacs i Il ona
35 . Rubu s En g i Ilo na
36. Rác Kovács Matild
37 . Rác S ző ke Ann a
38 . Ri stié Aleksié G rani ca
39. S ző k e Cse rn ai Viktóri a
40. S z ű cs 1va ni cs Il o na
41. S ző k e Ki ss Jul ianna
42 . Szvoreny M aron ka Borbála
43 . S zesztá k Szabó M ári a
44 . Szokol a Urbán Varga Juli anna
45. Szügy i Ko ll ár Il o na
46. Sző ke Bodza Margit
47 . Sáfrány László Erzsébet
48. Sipos Hege l Elisabetta
49. Tokodi Be nkó Ete lka
50. T ó th Süt ő Juli ann a
51 . Tóth Vásárh elyi M atild
52 . T akács Sipos Julianna

86
46
80
94
83
86
86
94
87
57
94
73
73
76
81
80

77
80
86
73
66
81
91
68
75
56
81
81
39

77
75
85
85
83
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VIDÉKEN, KÜLFÖLDÖN ELHUNYTAK:

01 . dr. Süli Béla
02. Raul Frenki
03. Kocsis Ferenc
04. Mengy án Erdélyi Irén
05. Csőke Erzsébet
06. Bíró Máté Éva
07. Vastag Anna
08. Karip Tóth Erzsébet
09. Bogdán Sipos Margit
10. Pesti Kovács Etelka
11. Csernai Faragó Etelka
12. Mokány Papp Julianna
13. Dubinyi Farkas Mária

86
28
62
86
70
88
94
69
83
84
80

77

LEGIDŐSEBBEK
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Vörös Baranyi Molnár Matild
Csulják Szilágyi Erzsébet
Almási Krunc Rozália
Deák Szilveszter
Brencsics Krisztián Margit
Papp János
Jáni Mihály

97
96
95
95
94
94
94

08. Horváth Fere nc - cipész
09. Safrankó Mihály
10. Pecze Szilágyi Margit
11. Dudás Balog Bálizs Zsófia
12. Kókai Kiss Etelka
13. Török Rubu s Piroska - Rózsa
14. id. Rózsa György
15 . Földesdi Csabai Julianna
16. Mátyus Jó zsef
17. Csordás József
18. Ki ss Truzsinszki Margit
19. Horváth Károly
20. Zsadányi S ző ke Rózsa
21. S ző ke Hajdú Veronika
22. Szabó Süge Gizella
23. Sztipánovics István
24. Ács Frindik Erzsébet
25. Bacsó Kálm án
26. Csépe Tóth Erzsébet
27. Malkácsi Fodor Gizella
28 . Firány Gábor
29. Szőke Mackó Aranka
30. Kurnyák Bodza Mária
31. Safrankó Tóth Erzsébet
32. Klacek Zsidai Rozália
33. Paróczi Viktória

93
92
92
92
91
90
90
90
90
89
89
89
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

34. Dudás Péter
35. Visontai Fö ldesdi Anna
36. Kormo s Kratok Erzsébet
37. Maronka Ferenc
38. Nyírád i Kormos Mati ld
39 . Sipos Ki skovács Ilona
40. Fridrich Magó Margit
41. Komáromi Béla
42. Pesti Nagy Katalin
43. Kecskés Faragó Etelka
44. Molnár Elek
45. Fejfár Dudás Jul ianna
46. Uhor Sándor Teréz
47. Mihájlovics Tóth Erzsébet
48. Bata Lénárt Ju li anna
49. Szilágyi Bogdán Hilda
50 . Pintér Juli anna
51. Vastag Bozsó Erzsébet
52. Lukács Szabó Mária
53. Fodor Tóth Piroska
54. Kiss Pásztor Erzsé bet
55. Báli nd Balázs Margit
56. Czékus Tóth Juli anna

1
1•
~'
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87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
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Kocsis Miklós kántor ,!
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ERIKA NÉNI EMLÉKÉRE

„Az élet teljességét nem években
mérik, hanem örömben. Kinekkinek annyit ér az élete amennyi
örömet szerez másoknak." És ő
nagyo n tudott örömöt szerezni
másoknak.
Kancsár Erika 1939. február 7-én
született Újvidéken. Az általános
iskolát, valamint a sza ki skolát is
ott végezte. A telepi Petőfi
Sándor Művelődési Egyesü letbe
amatőr színészkedett és énekelt.
1959-ben került Kishegyesre, itt
Tatus bácsi társulatában folytatta az amatőr színészkedést. A
falu közéletében is igyekezett
erejéhez mérten részt vállalni, a

helyi és a községi Nyugdíjas
Egyesület eln öke vo lt.
A Női Fórumnak szinte a mega lakulása ó ta aktív tagja volt.
Sokat vállal t magára. nem mon dott soha nemet, segített ott, ahol
tudott, sokszor erején felül, és
tette ezt észrevé tlenül , halkan,
tap intatosan, közösség ünkért, a
faluért, családjáért, barátaiért, és
mindenkiért, aki hozzáfordult.
Eközben sikerült mindvégig
megmaradnia a családjának élő
édesa nyának, nagyanyának és
feleségnek .
Súlyos betegsége alatt már
megéreztük hiányát, de neki arra
is vo lt ereje, hogy fokozatosan
arra készítsen fel bennünket, mi
magunk is képesek vagyunk és
leszünk megoldani ügyeinket.
Rá fokozottan érvényes az a gondol at hogy „Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott ahol vagy, de
nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész".
Csak most indu lt útnak, és máris
nagyon hiányzik nekünk ...

Erika néni, mindent köszönünk,
nyugodjon Békében.

11:-~eeé
Kőműves

és ács munkálatok

J1íllalom lakóházak, gazdasági és
más épületek korsze1ií építését,
régi épületek adaptálását

Két rendezvénnyel, Cservenák Erzsébet
kerámiáinak kiállításával és Aaron Blumm
Csáth kocsit hajt című Szirmai-díjas
könyvének bemutatásával emlékeztek meg
Kishegyesen a Magyar Kultúra Napjáról, a
Him nusz megírásának évfordulójáról.
A szépszámú közönséget a sze r vező nevében
Szöllősi Vörös Julianna, a könyvtár igazgatója köszöntötte, külön a kiállítást megnyitó Ádor Pált, a Topolyai Művésztelep

Linka B. Gabriella, a Művelődési
Egyesület elnöke elmondta, hogy fontos
ünnepnek kell tartani e napot, nemcsak a
magyarság szempontjából, hanem a
nemzeti összefogás életben tartása miatt
is.
Mit gondolsz, a Magyar Kultúra Napja
ugyanolyan fontosággal bir, számunkra
ki.llhoni akra, mint az anyaországi magyarokra nézve?
-Sőt, talán még nagyobb fontosságúnak
kell lennie, hiszen az ehhez hasonló
ünnepek adnak lehetőséget arra, hogy ne
feledjük kik is vagyunk valójában, és
ehhez a politikának semmi köze nincs.
Bár ez a nap dominánsabb az
anyaországban, azt hiszem itt is méltán
becsben van tartva.

vezetőjét, aki egy nappal korábban vette át
az életműért járó Életfa-díjat. A kiállítást
megnyitva Ador Pál kiemelte, hogy
Cservenák Erzsébet munkássága - bár
Péterrévén született és Topolyán élt - egybeforrt a kishegyesi kerámiai művészteleppel,
hiszen 1975-től Kishegyesen tanított és
kezdettől fogva szervezte a művésztelepet is,
alkotásra serkentve nemcsak a fiatalokat
hanem az idős ebb nemzedékek tagjait is. A
korabeli kri tikák munkásságával kapcsolatban is azt emelik ki, hogy az alkotói
munkára való ösztönzéssel új tartalmakkal
gazdagította a képzőmű vészeti oktatást.
Kerámiáira a nag ypl asztikai formák
jellemzőek, amelyek már-már szobro k. Sokszor idézik a múltat, úgy tűnik, mintha már
találkozott volna velük az ember. Ezért az is
lehet, hogy ezek mindig is bennünk éltek, s
bizonyos, hogy Cservenák Erzsébet őrzi és
megörökíti ezt a földet.
Az irodalmi est az alkalomhoz illően a
Himnusz elszavalásával kezdődött, majd
Linka B. Gabriella, a Petőfi Művelődési
Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar kultúra napjáról
nemrég
óta
emlékezünk meg, annak tiszteletére, hogy
Kölcsey 1829. január 22-én fejezte be a
Himnuszt.
Aaron Blumm, azaz ifj. Virág Gábor Csáth
kocsit hajt című Szirmai-díjas kötetéről a
szerzővel
Szabó Szivia beszélgetett.

CSÁTH ÉS BLUMM SOROK MÖGÖTTI KAPCSOLATA,
Ha már a könyv bemutatásáról magáról említést tettünk, nem fel edkezhetünk meg magának a

kon~

\ nek

az 1smertetéséról sem . amn nem lehet és nem 1s 5zabad

Meglepő módon a könyvtár épülete zsúfolásig megtelt. A kötet ismertetéséből meg tudtuk, hogy a benne szereplő rövidprózák
hosszú évek felgyülemlett munkái, melyeket
a szerző átszőtt egy fiktív Csáth-i
világérzettel. A prózák nagyrészt a gyermek,
és fiatalkor élményeit dolgozzák fel, aizal,
hogy a való' események egy fiktív
környezetben és ugyamgy fiktív szereplőkkel váltanak szerepet, megadva ezzel a
játszadozás lehető-;égét az ll'Ónak. Maga
ifj. Virág Gábor is úgy véli, hogy az olvasónak nem kéne azzal törődni, hogy beazonosítsa a szereplőket, a könyvet tekintse
ann ak, ami, és ne próbáljon a soro k mögött
megoldásokat találni ai ra, vajon ki kicsoda .
Arra a kérdésre, Csát hnak m1 a ,zerepe a
kötetben, a szerző csak an nyit mondott, hogy
Csáth, mint a vajdasági magyar irodalom
tal án legdominánsabb alakja, a maga ismert
tragikumokkal romantikus szerelmekkel,
kábult, a morfinoktól fikciókkal megtelt
világát igencsak a magáénak érezte, sok
hasonlóságot vélt felfedezni kettőjük között,
igy kihagyhatatlanná vált a kötetből. „ Csáth
munkássága olyan érték({ példa s~ámomra,
és rem élem a mjdasági magyarság számára
egyaránt, megérdemli tehát hogy a kötetemben szerepet kapjon." - mondta Aaron
Blumm , azaz ifj. Virág Gábor.

KFA

avagy egy igazán pozitív kritika

é~

fogtok 'w csóz111, de
senk.1 nem \'Olt a /...ocjmdban, a:: Eta meg bi::,tus kefélr a

a többi szerepló. \JIJmmt az egyes -.zJm eh.ó -.zemé -

háHó L:obában " - Ír.Ja az iró TekinthelJUk naturalistá-

az

IS.

hogy
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o]\a-,ó nem talál

ű'i"Lefilggéq

C..,áth

h es elbeszé lómódot leginkább alkalmazó író kozött

nak . bár ez nem a legpontosabb. A modern irodalom

az alábbi kn -

Csáth .;;1erepe a lépc5Ó a fiktív és a realitáo; vil ága

egyre rnkább

tJkát jogosan tekrnthel! utólagos belemagyarázásnak. a

kozou. mel: ha kell. u1.tt ad a kép zeletnek de ott áll,

ség stavakbaöntését. Blumm többet te5l még ennél 1s

pár mondatban ehntézn1. Bár a
szándékom

messzemenőleg

szerző

nem ez. A könyv csak a

m111ap került a kezembe, azzal az ajánlással. hogy egy
szuszra kiolvasható. Valóban így van és ez nem a terjedelmét

illető

negatív knlikaként
egyszerűen

t ekinthető

kommen -

binos talapzaton engedi mozgatrn az eseményeket. é'i
azok

szereplőn

V1-.zont, aki ol vassa

olvasta a

kon) \et . egyértelmű párhuzamokra bukkanhat Csáthot
és Aaron Bl urnm -ot

illetően

Művészetükhöz ha~on

Az ösztönök

előtérbe

helyet1 a

termév~·te<;ségét

pőreség

és az outs1der-

hirdeti. árnyalatnyi pir

nélku l
Hasonló párhuzam
mekek jelenlétét

fedezhe t ő

Illetőleg.

fel a könyvben a gyer-

azzal, hogy míg Csáth óp 1u -

annyira lekötött. hogy bár

lóan életüket 1s bizonyos ambivalencia jellemz1.

mo" novelláiban a gyermekek nem

mégsem tudtam letenni. és

egy1kuk sem tervezte tudatosan az írói létet, sem a

lelJ...ű,

valóban egy szuszra olvastam, ső t Jttam a mondatait.
Ez nem csak azért tortént, mert ismerős világban ját-

fel ugyanez a

többi ember gyarlók. szám ítóak, akik még akár ölni is

tudatos;:íg. melyet Blumm hangsúlyozott 1s, és ez

képesek, Blummnál ezzel szemben abszolút szelídek,

tár. A könyv

nem volt túl sok

időm,

szódik, hiszen akármilyen

ismerős

1s a dombo s1

későbbi

művekb en

nem

fedezhető

bizonyítható a röv1dpró zákban

megjelenő

nem ter-

környezet, a röv1dprózákból álló kötetet mégis átszövi

vezett szerke1et1 lépésekkel, mint például a

az író fiktív kis világa. melyet természetszerűen nem

111011 -

<;;z.eplőtlen.

tiszta

angyali teremtmények, hanem olyanok m111t a

csínye1któl azonban nmc<;;enek megfosltva,
gyermekek. kiket megront a

felnőtt

egyszerű

világ, mintegy

dattsmétlés. Mindketten az élet mélységeit vágytak

felkészítve

kifolyólag k1váncsiságot szul

feltárni. annak 1ennész.etes volta után áhítoznak, ez

A Csáth konit hap al író önknttkáJa és

bennem, és szándékot annak megismerésére, vajon

már-már a pucérság kézzelfoghatósága a kötetben. a

lomása egyben, mely betekmtést ad egy falu plety-

ismerhetek, és

ebből

hog yan is látja. látta

ő

őket

- lássátok hát, t1 1s Ilyenné lesztek.
beismerő

val-

maga Dombost, vagy. ha úgy

szemérem leghalványabb jele nélkül A szereplők azok

kákkal teli m111denn.ipp1ba (mely pletykák maguk 1s a

tetsnk, K1shegyest, és annak lakosait. Bár a helység

akik. ruhában vngy ruhátlanul egyaránt. Ha Csáth

fikciót

azonos. a két eltérő megnevezés Játszadozni enged, két

jelenlétét tekintjük a kor snmbólumának, az sms-

alapjuk). hogy egy másikkal még1' elfüggönyözze azt.
mit látrn nem enged, megőrizve inkognitóját. mellyel

világ között tengód111. de vajon
valódi"
Csáth szerepe egyszerre

eldönthető-e

egyértelmű,

melyik a

ám mégis elgon-

dolkodtató. Nem tagadható ugya111s, hogy Csáth Géza
a vajdasági magyar 1rodalom egyik

verseket, a JOtnttekerést. a komJulertársadalmat pedig
egy

legkiemelkedőbb

má~,

mrndjárt

úgymond Jelen, vagy modern korszaknak,
egyé rtelműbbé

válik

a

párhuzam

és

megválaszolást kap a kérdés, mit 1s keres Csáth a
könyvben. „Az utcák tele szemeteszsáknkkal,

é~

alakja, így méltó posztot v1vott k1, fogalmazzunk így -

1mkózhe11 a kávémat 11z.urnöltem, arra gondoltam,

kiérdemelte helyét a könyvben. Viszont, megtörtén het

hogy nut keresek én még itt egyáfwlán Azt h1tte111, lent

képv1~ehk .

ht<;;zen csak kevéo; e.stben van valós

úpbb tönénetek(k1találtak vagy valódiak) létrehozására ad Jehetfüéget

Remélhetőleg

pedig lesznek

Ilyen történetek, legyen az if] Virág Gábor vagy Aaron
Blumm tollából

Kalmár Fece Annamária

-

- -- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- --
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A KISHEGYESI

EGYENLŐSÉGI KÖR

(HEGYES! NEMZETI OLVASÓ KöR)
(Befejező rés::.)
A „hegyesi egyenlőségi kör" 1872. évi január
20-án közgyűlé st tartott, amelyen Kirchner
Antal elnökölt. A közgyűlés hitelesítette az
előző ülés jegyzőkönyvét, majd áttértek
gyűlés el ső tárgyáu l kitűzött tisztújításra. Az
következőleg ment végbe:
Elnökké: Bene Antal úr, Alelnökké:
Köröskényi Károly úr, Jegyzővé: Dudás
Ödön, Pénztárnok- és könyvtárnokká:
Vilfling Sándor, Válaszmányi tagokká:
Varga Gergely, Kirchner Antal, Kriszhaber
Lipót, Csemik Gergely, Molnár Ruffi, Kiss
Boldizsár, Csepelei János urak egyhang1ílag megválasztattak.
Második tárgy a hírl apok és képek eladása,
ami a köve tkező módon intéztetett el:

Reform napilap, /. félév: Siern Fülöp - 70
kr, Pester Lloyd egy része: Fratricsevits
János - 1/ 28", Reform ll.félév: Stern Fülöp
85", Pester Lloyd egy része: Berger Ignátz Jf 20", Pester Lloyd egy része: Bydeskúthy
Sándor - Jf 20", Politikai Ujdonságok :
Szabó András - 56", Pester Lloyd esti lapja :
Dudás Ödön - 50" (Ezen /apcsomago1 azan ban Dudás Ödön utólagos eladás Fégeu a
kör javára átadta, amil megveu: Bydeskúthy
Sándor - 53", Bolond Miska: Varga Gergely
-85", Stir: Bydeskúthy Sándor - 22 ",
Borsszem Jankó: Fratricsevits János - 81 ",
Bácska: Bencsik Máté - 48", Apró darab
ujságok: Stern Fülöp - 31"
Az átverésre került és elkelt képek:
Erzsébet és Mária királyn ék, megvette:
Bydeskúthy Sándor - 50 ",
Három bajtárs: Stern Fülöp - 75"
négy képet együtt: Molnár Ruffi - 33 "
négy képet együtt: Fratricsevits János - 22"
négy képet egyiill: Stern Lipót - 50 "
négy képet együu: Fratricsevits János - 20"
A lapokból és képekből tehát összesen bejöu:
1lf90", Azaz: Tizenegy Ft 99 kr o. é„ amelyet a pénztár bevételezte.
A napirend harmadik pontja a kör pé nzügyi
gazdálkodásának és a könyvtár állaga
megvizsg álásának kérdése volt. Ezzel a feladattal az újonn an megválasztott választmányt bízták meg.
Néhány indítvány is elhangzott. Stern Dávid
egyleti tag indítványozta egy - a kör
könyvtára javára rendezend ő - táncvigalom
megtartását, amit a tagok el is fogadtak,
annak rendezésére Bydeskúthy Sándor
elnöklete alatt Dudás Ödön és Stern Dávid
urakból álló bizottság bízatott meg. Dudás
Ödön viszont azt indítványozza, hogy a már
megrendelt lapok mellé még a Bácska c.

fi

lapra is fizessenek elő . Ezt is elfogad ták, és
az e lőfizetési árat fé lévre a pénztárbó l k.iutalványozták.
Figyelemre méltó ajánlat hangzott el Elek
János egyleti tagtól, aki indítványozta, tart sanak felolvasásokat a kör hel yiségében.
Elfogadták a j avaslatát, a tagokat felolvasá sok tartására azonnal felkérték.
Az Eg ye nlőségi Kör által bérelt hel yiség
nem volt a legcél sze rűbb , többször is szóba
került ez a kérdés. Ezen a közgyűl ése n is,
amikor Varga Gergely egyleti tag indítványozta, hogy köri helyiséget a tulajdonos
beleegyezésével helyezzék át a célszerűbb és
alkalmasabb nak látszó első egy szobába.
(Korábban már szó esett arról, hogy az
kibérelt két utcai szoba egyikét a bedőlés
veszélye fenyegette, ezért Wilfling Jozefa
házának két hátsó szo báját bérelték ki . Mivel
köri teremnek eze k nem feleltek meg, ezért
tette a fenti javaslatát Varg a Gergel y, termé szetesen mindezt a múlt, 187 1. évi júl ius
hó 16-án tartott gyűlésünk 5. számú
határozatában
felh ozot t
feltételeknek
m egfe l elően.

A kör helyiségének díszítése is szóba került.
Megbízták a pénztárost, három m űlapo t
kereteztesse n be. éspedig Szigetvár végpe rczei az 1870-71 -es háború békeangyala és a
Malom alatt címűeke t.
Az Eg yen l őségi Kör következő ülését 1872.
évi február 24-én tartotta. Ezen a pén z- és a
könyv tár állapotának megvizsgálására
kiküldött bizottság jelentése vo lt a legfontosabb téma . A vizsgálat szeri nt a
könyvtár rendben volt, a pénztárban pedig
44 Ft 56 kr készpénzt találtak, de ebből az
összegből még 8 Ft 8 kr a pénztárnok
Vilfling Sándornál maradt. A gyíílés
elhatározta, a készpénzt, a 44 Ft 56 kr-t
árverés útján június végéig kamatra kiadják,
de a 8 Ft 8 kr a pénztárnok terhére marad.
A készpénzt az árverésen Vilfling Sándo r
nyerre, aki kamattal egyiill 48 Ft 25 kr-t volt
köteles fize tni. A kezességet Horváth János
vállalta .
A kör tagsága igen hanyag volt a tagdíjak
megfizetésében, a közgyűlésen fel szólították
ezeket, nyo lc napon belül egyenlítsék ki
tagdíji tartozásokat, különben ügyvéd által
be fogják őket pereln i.
A gyű l és végén bálbizottság terjesztette be
számadását. A táncvigalom hasznát: 1 Ft 56
kr-t a pénztárba befizette.
Az 1872. évi június 22-én tartott ülésének
tárgya a hírlapok megrendelése volt. A jelenlévők abban állapodtak meg, hogy minden
eddig járó hírlapot a második fé lévre is
megrendelik.
1872. évi aug usztus 17-én a pén ztárnoki és

könyvtárnoki

áll ások

betöltése

kerlilt

sző nyegre.

Pénztárnokká
Fratricsevits
Jánost.
könyvtárnokká Stern Sámuel egyhangúlag
megválasztattak. Erre a választásra Vilfling
Sándor addigi pén ztáros és könyvtárnok
lemondás miatt került sor. Így ismét szükség
mutatkozott a könyvtár és pén ztár állapotának , illetőleg a számadások megvizsgálására. Ezzel C~iráky Józsefet, Varga
Gergelyt és Dudás Ödö111 bízták meg.
Közeledett az év vége, rend ezni kellett a kör
helyiségének bérletét, erről 1872. évi október
hó 23-án tartott közgyűlésen vol t szó: A mult
ülésből kiküldött bi;.ouság a lakás iránt
beadván jelentését hogy az eddigi Vilfling
Jozefa asszony1ól o. é. Egyszázhúszftokért f
é. november l - től jö vő 1873. évi november 1ig haszonbérbe vé1e1ik. Oly megemlítéssel
hogy a helyiség az u1cza Jelöli szobában
lészen. egyéb fe/1ételek maradván a régiek.
A tagdíj ak rendszertelen fizetése az
E gyenlőségi Kör tovább i fen nállását veszélyeztette . Az 1872. év i decembe r 17-én tartott gyűlése jegyzőkö n yve napirendjének két
pontja is aggódóan szó l a kérdé s ről:
1. sz. A köri 1agdíj hátralékok behajtása
irányt ha1ároztatott mikép: minden taghoz az
esedékes járulék összegről szóló nyugta
elküldenék 's így ennek ellenében fognak az
összegek pénztárnok úrnak átadatni. Külön
felhivatnak a tag urak, a fizetni kötelezett díjjaikat a kör fennállh atása tekintetéből
mielőbb befizetni iparkodjanak. Majd a harmadik pont: A kör jövő évre további fennállása tárgyában egy aláírási ív nyilvánosságra tétetni határoztatik, melyre mindazon
urak, kik tagok ohajtanak lenni, nevöket
tagsági minőségük kijelentéséül alájegyezni
fogják.
A je gy zőkönyvekből az is kiolvasható, hogy
nem mindegyik tag tartotta be az alapszabályzatban e l ő írt a kat, különösen azon pontj ait, amelyek a lapoknak olvasásra való
kivitelét szabályozták. Erre hívja fel a figyelmet a napirend másod ik pontjában Kirchner
An tal, aki nek indítványára isméte lte n
jegy zőkönyvileg kényszerül a közgyűlés
fig yelmeztetni némely tagtársakat az alapszabály azon pontjaira, melyek a lapoknak
olvasásra való kivitelét szabályozzák 's ez
irányban felhív mindenkit mikép azok
intézkedéseinek érvényt sze rezni iparkodjanak.
Az közgyűlé s t Vilfling Sándor pénztáros és
könyvtárnok lemondása miatt alakított vizsgá ló bizottság jelentésével zárták. A
kiküldött tagok mindent rendben találtak. A
pénztárban levő o. é. 22 Ft 2 kr maradvány
az új pénztárnok Fratricsevits János úrnak

átadván bevételeztetni utalványoztatik 's ennek
kapcsában Vilfling úr a felelősség alól felmentetik.
Pótlólag a hírl apok megrendelése is szóba jött:
azak az eddig hozarotrakban á/lapítatnak meg,
hozzátévén a Bácska czím űt, mely szintén
megrendeltetni rendeltetik.
1873. évi január 13-án éves közgyűlést tartott
az Egyen lőségi Kör, amelyen az egyleti
tisztviselő válasz tás megtürtént. En nek eredménye a következő vo lt:
Elnök: Köröskényi Károly, Alelnök: Berger
lgnátz, Jegyző: Dudás Ödön, Pénztárnok
Stern Dá vid, Könyvtárnok: Vilfling Sándor,
Bizottsági tagokká : Stern Sámuel, Bene
Antal, Varga Gergely, Kirclzner Antal,
Kris zhaber Lipót, Molnár Ruffi, Kiss
Boldizsár urak választattak meg.

jövedelme könyvek megrendelését lehetővé
teszi, ezért elhatározták, hogy a jövedelemből,
esetleg a pénztár hozzájárulásával Horváth
Mihály Függetlenségi harc történ ete és Jókai
Kőszívű ember fiai címíí mííveket a könyvtár
javára megrendelik.
A múltkori lapkihordási tiltásnak nem vol t
foganatja, ismét napirendre tűzték a kérdést és
az eshetőleges visszaé]é,ek elke rül ése
czéljából határoztatik: hogy a helyiségből lap
semmi esetre ki nem vitethetik, az ez ellen
hibázók az egyletből kilépettnek tekintetnek 's
egyszersmind az illető lap egész évi árár megfizetni kötelesek. A lapoknak a tartókb a leendő
helyezését Stern Dávidra bízták.
A korábbi jegyzőkönyvekben már olvastuk,
hogy a kijátszott kártyákat árveré sen eladták,
a kártyázás - úgy látszik szokássá, ső t problémává vá lt- mert a napirend harmadik
pontjában ez áll: A hazárd játékok habár
kisebb mértékben is 6 szavazattal 5
ellenében eltöröltetnek.
1873. évi szeptember 27-én tartott közgyűlésre a tán cvigalmi számadás megvizsgálására kikü ldött bizottság a közbejött
akadályok miatt feladatát nem teljesíthette,
ezért azt a későbbiekre halasztották.
Népművelés sze mpontjából igen fontos
határozatott hozott a közgyűlés - megbízták Dudás Ödön jegy zőt: mikép ha
netán sikerülhetne ingyenes nepies
felolvasások tartása, ez esetben a módozatok felett intézkedjék.
Végül az 1873-as év utolsó negyedére a
következő lapok megrendelésében állapodtak meg: Hon, Bolond Miska , Pesther
Lloyd, Vasárnapi és Politikai Újság.
Említettem volt, a füzet csonka, az utolsó
1873. december hó 21-én tartották. Számunkra igen lényeges annak első
pontja, hiszen akkor még az egylet további
fennállása forgott kockán. Itt ezt olvashatjuk :
A közgyíílés elnökileg megny irtarván a ~ egYlernek továbbra leendő fennállása iráni az
i11tézkedés megrérefl1i s ~ ilkségrelen. Egy
aláírási fv köröztetni rende lrerik, melyre a
tagokul megmaradni, 1·agv ujolag belépni
szándékozók magukar sajárk e~ííleg a/áírandják. Az eredmény kirudása, a folyó évi szá madás beadása és a végleges alaku lására a
folyó év ura/só napján tartandó közgyíílés
tűzeti k ki.
A szokásokhoz híven ez alkalommal is
elárverezték az egylet birtokában l évő lapokat,
annak eredménye a következő:
!. Egy csomag Hon , vevő Krishaber Lipót: 3
Ft 30 kr
2. Pester L/oyd - vevő Molnár Ruffi: 3f 45"
3. Vasárnapi Újság - Dudás Ödön : 85"
4. Magyarország - Dudás Ödön: l"
5. Politikai Ujdonság - Krishaber Simon: 45"
6. Bolond Miska - Molnár Ruffi : 60"
7. Közvélemény és Bácska - vevő Berger
Ignác : 30"
azaz: Tíz forint 45 kr-ról, mely összeg
pénztárnok úrnak bevételbe utalványoztatik ...
Dr. Virág Gábor

h

a rnb

Manapság, am ikor robbanásszerűe n
változik a világ, s benne mi magunk
is, gyakran elfelejtjük azokat a sporttársainkat, akik a galambászat nak
szentelték életu ket. Régen a galambok szeretete párosult a másik ember
megbecsülésével , ennek ma is így
kellene lennie.
lme a 2006 -os évi ve rsenyszezon
eredményei:
Postagalambok versenyén : 14 útból
állt és 97 versenyző vett részt. Vörös
Sándor a 3. hel yezést, Hajdú
Károly pedi g 8. hel yezést ért el. A
versenyen részt vett még Lukács
Andor és Tóth Attila postagalambjai is. Szerbiai mugasszál/ói Péter
Sándornak röplilték a legj obb eredményt, Paróczi Péternek és Lénárd
Endrének nem sikerült eredményt
elérniük. A budapesti magasrdptíí
keringők országos versenyén Kátai
Sándor galambfalkája 10 óra 45 perc
repüléssel 3309 ponttal 1. helyezés t
értek el. A bajnokok torn áján szintén
!. helyezést értek el 10 óra 15 perces
röpűléss e l. Ne mzetközi ve rse nye n
egy !. illetve 5. he lyezést szereztek.
Ezzel az eredm ény sorozattal a 2006
első csoport A osztályának abszolút
bajnoki cím ét nye rték.
A 2007-es évben sok sikert, kiváló
versenye re dményeket és jó galam básLatol ki dn ok 1

közgyűlést

Az elmúlt évi hírlapok eladása is megtörté nt:
Stern Dávid a Honért adott: lf 10 kr
Köröskényi Károly Pester Lloydért: 55"
Stern Dávid Pester Lloydért: 2f 55"
Berger Ignátz vegyes lapok: 50"
Berger lgnátz Bolond Miska: 50"
Összesen: 5f 15"
Amely összeget a pénztárnok a bevételbe
utalványozta.
A kör rendezésében rendszeressé vált a táncvigalom
rendezése.
Köny vtárbővítésre ,
jótékonysági célra rendeztek bálokat. Ezen a
közgyűlésen is határozat született két táncvigalom rendezésére , amelyre Stern Dávid,
Oszlánszki Imre és Gubriczky Ferencz
urakból álló bizottság küld etett ki. A
jövedelem a könyvtár (utólag beírva: hegyesi
nemzeti olvasó kör) javára fordittatik.
1873. évi április 6-án tartott közgyűlésen
tánczvigalmi bizottság benyujtja jelentését,
illető leg számadását, annak megvizsgálását és
jelentés elkészítését Molnár Ruffi, Berger
Ignác, Gubriczki Ferenc és Rein József
tagokra bízták . Már ezen a közgyűlésen a
szervező bizottság szóbeli jelentéséből a
tagság értesült: mikép a tánczvigalom

RETINA-MOCCA
„ Band1-bof~a"

(Kossuth L 31 )
Mindent az iskolához, az irodiiJ<ihoz, a háztartásához. telefonok. motorola1ak

OPTIKA RETINA
M Tita bb
Számítógépes szemvizsgálat. szemorvosi vizsgálat.
szemüvegek. keretek, védöszemüvegek. k1egészitö kellékek

lel: 024-730 017
Mob: 063·66·32·061

G
N
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K

Számítógépek: konfigurációk és alkatrészek, CD &
DVD lemezek, VHS kazetták, nyomtatók, fix- és mobiltelefonok.
Nyomtatópatronok töltése.

computer ~ video
stud10
Gondja van a programokkal,
lassú vagy nem elég stabil a
rendszere? Keressen fel!
Vállalom videófelvételek
készitését és szerkesztését,
valamint régi felvételeinek
digitalizálását.

Kókai József::: Varga Gyula u. 2. :::
tel.: 731 -626 ::: mobil: 064 28 21 149

Nem taCka , hanem roé/w - fordul t há tra,
egészen az arcához ingerlilten Ante és szikrázott a szeme a cl u ht ől. hog y Isten tudja
hanyadik alkal ommal j avítja ki é'i ismétcsak
hibázik: mindig a szerb és nem a horvát
m eg fel e lőt használja (mégpedig Rijeka kellős
kö zepén!). Egyszóval ké 'iz 'zentségtörés!
Korábban már megpróbálta megmagyaráz ni
neki, hogy a zrak meg a m~du lz megklil önböztetése most már megy neki . meg a h lebet
sem keveri a kruhhal, cle a taCká l'(l/ meg a
tockával sehogyan sem boldogu l. Énsd meg mondta neki egyszer-, én a szerbhorvát horvát
változatát tanultam meg e l őször, de néha
tévedhetek. Sokszor azt sem tudom , hogy
mikor ke ll )e-vel és mikor ije-vel ejteni a
szavakat. Nem érdekel - volt rá a rövid válasz
-, itt nekem horvátul beszélj, és jegyezd meg
azt is, hogy nincs szerbhorvát nyelv csak
hor vát, meg esetleg szerb.
Esze ágában sem volt vi tába bocsátkozni
Anteval , nem nagyon izgatta a fiú pattogása.
Isztriai (pazini) volt
és vezeték neve alapján
olasz szárm azású lehetett. Ő természetese n
horvátnak vallotta magát és lehet, hogy azon is
megsértődött volna, ha felveti neki nevé nek
eredetét.
Ráh agy ta és az ab lak felé fordult. A bóra
megint fodrozni kezelte a tengert. Kellemetlen
volt ez a szél. Többször is meggyőződött róla.
igazuk va n a tenge rmelléki ekn ek: a bóra

ilyenkor télen minden
lyukat megtalál a lakásban
s néhány óra alatt úgy
ki s zell ő ztetett,
minth a
nem is fűtöttek volna. Az
egyik éjjel nem tudott
aludni - mert valamely ik
ökör t évedésből felcs apta
a villanyt a háló;zobában.
amikor kiment a dolgát
vágczni s az alvóknak a
felét felébresztette - halhatta micsoda fütyörészés!
c>ap a szél a kulc sJyukakon.
A
fiumei
internátus ablakából pontosa n rá lehetett látni a
régi kikötőre. Ezt már csak
személyforgalomra has ználták, a te h e rkikötő a
foly tat ásában,
a déli
oldalon
ép ült
évfolyamtársa.
Drago
tudni vélte, hogy az igazá n
nagy tengerjáró teherh ajók nem is itt , ha nem
Bakarban szoktak ki kotn 1.
Ennek ellenére gyakran
lehetett a látni a kikötőtől
rá1olabb a K1arnerói öbölben 1eszreglő teherhajókat. l\émelyikLik hetekig állt a nyílt tengeren .
Amikor megszabadu ltak terhükt ő l jóc-;kán
kiemel kedtek a víz ből s csak ilyenkor látszott
igazán. mekkora behemótok. A ki kö tőb en
sétál va ezek az óriások néha telje se n
eltakarták a két szigetet : Krket és Crest.
Ha rá akart látni a Kvarnero isztriai részére
kicsit hát ra kellett nek i fordulnia és akkor
láthatta az Uckát is. Sokat beszélgettek arról,
hogy meg ke llene mászni a hegyet, mert az
onnan nyíló látvány mindent megér s egysze r
ez t meg is tették. A hercegovinai Nid Zü
veze tte a csapatot, ak in ek természetesen
Nikola volt a becsületes neve, de erre a névre
talán még ő maga sem reagált volna. Alig
tudták a több iek követni, olyan tempót diktált,
pedig ő vitte az elemózs iás táskát is. a többieknél nem volt semm i. Szerinte szégyen
lett volna rá, ha nem ő ér e ls őké nt a csúcsra.
Azt mondta sose lássa a hercegov inai
hegyeket többé, ha egy bodul ( így nevezik
Dalm áciában a szigetl akókat) megelőzi. Ton e.
aki félig <; zJovén vol t fél ig horvát, ezen is csak
rötyögött . mint minden máson. Nevetett, még
azon is amikor elvágódott a viz-;gán. Ne m sikerült - mond ta és egy jót rötyögött, hogy csak
úgy rángató?Ott a háj a pocakján. Irígye lte a
fiút, nemcsak jókedvéért, hanem azért is, mert
ilye n nyíltszivű embert nem sokat látott. A
lcgsértődékenyebbcknck is a szemükbe mondta véleményét. rötyögve persze és ment
tovább. Nem is lehetett rá megh aragudni .
NidZü egyebként majdnem lemaradt a töb-

b iektől. Nem emlékezet t már arra, hogy kinek
aL otlcte 10!1 . hogy a legrövidebb utat
dJa,-,zák ó, a1. egyik több száz métere'i
törmeléJ...ko1·e-; e melkedőn kaptallak felfelé.
K ésőbb a tap:v„z talt hegym<1szók mondo gatták
is nc J...1. ho!:!1 baromi szerencséjük volt, hogy
egyi klik se~{1 indított cl egyetlen követ sem .
pedig ott mi nde nnaposa k a kőomlások„ Ott i'i
maradh atott volna va lamelyikl1k. Nagyon
nehezen haladtak. olyasvalami érzése vo lt ,
mint amikor a fri-;s szántfü,on kellett végigmennie . Úgy érezte . hogy nincs szilárd talaj a
lába al att. bárhol'a lépett legaláb b tíz centit
mindig vi-;szacsC1szott. :\idzo maga előtt rakva
a táskát halad jól hallható fújta tás közepette,
de egyszerre elnémult. majd a ko vetkező pillanatban hatalmas ordítás hallatszott: vigyázzatok, kígyó ! Fent a csúcson aztá n már ő is
mosolyogva mesélte, hogy <;Le renc sére nem
mérgcskígyó volt. Tone ezen is csak rötyögött.
Gatyát hoztál cserére. ugye? - kérde zte a
hercegovinai!. mire az hülye Janez nek nevezve
clklllcltc a búsba.
A csúcsról valóban g yönyörű \'O lt a kilátás, a
szi !:!etek felé e!:!észe n Los inj ig le hetett látni, a
má~ 1k oldalon ~i1eg a teljes is1tn ai félszigetet.
Antcból ott 1'i kibug gyant a hon át ön érzet.
ilyen s1ép i-; csak Horv6tország lehet. mondta,
de a tobb1ek c-;aJ... hallgattak és sz uswgtak.
..\zt gondolta sokáig. hogy csak a hor vátok
ilyen nacionalisták . Egy-.zer ezt a véleményé t
el is mo ndta belgrád i háziasszonyának, ho zzátéve . hogy a szerbek ré sz é ről il yesmit nem
tapasztalt. Hagyd a fenébe, mondta neki a
ház iasszonya, nem láttál te még szerb
nacionalizmust, százszor rosszabb mint a
horvát. Ezen sokáig csodálkozott, mert a házias-;zonya szerb volt.
Arra gondolt, hogy délután újra tesz egy sétát
a z; icló t eme tőb e n. Eléggé elhagyatott volt. de
szeretett itt, mert ez volt az egyik hel y. ahol
magyar fel iratokat látott. A másik a régi kikötő
volt, a hajó k kikötéséhez hasL11álatos va<;oszlopokon diósgyőri felirat volt. A zs idó
t eme tőbe n viszo nt szinte mindegyik síre mléken a héber fel irat mellett ott volt a magyar
is. Szemmel látható vo lt, hogy ragaszkodtak
magyar mi voltukhoz is. Egyik világjárt kollégájától hallotta eg ysze r, hogy valahol DélAmerikában egy alk alom mal ar ra lett
figyelmes , hog y hibátlan magyar beszédet
hall. Két id ős ass zony beszélgetett, s kiderült
róluk. hogy ; zázacl elej i kivándoroltak, mindketten zsidók, de egymá<,sal mindig magyarul
beszélgenek. Ezen az útján találkozott más
magyar ki vándoroltak kal is . ak ik sokka l
ké s őbb mentek Ame rikába, mégis alig tudott
velük szól érten i.
Közben eleredt az cső s az üvegen végigcso r!:!Ó víz elmosta a kilátást. Ahogy így
eml ékez ni próbált,
egy pill anat ra valós zerűtl ennek tűnt neki az egész. mintha meg
sem történt volna.
PAPP Imre
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Szemtelenü l
Bizo ny azok vagy unk ,
mert az egész fa lut
elborító szemétáradatot
nem az idegenek hozták
odaátról 1 Mi (legalább is
közülLi nk sokan) járulunk
hozzá a fa lu im ázsához a
magunk ki s szemétadagjáva l. Egész vá ltozatos
teríték fogad bennünket az
utcákon: üvege k. cigis
dobozok, zacskók, csoki s
papíro k, stb. Pe rsze ez
csak a bolt ból hazafelé
tartó k
maradékai.
A
szemetelés másik közkedvelt formája. ami kor zacskóba, vagy z5ákba összegyűj t ött
szemetet
a
feled ékeny polgár valahol ottfelejti.
Ezutóbbi néps?erűsége a szervezett
szemétkihordás
bevezetése
óta
ugrásszer(íen meg növekedett. Korábban csak a spórolós parasztok pakolták ki szemeti.Jket a fold likre menet,
de a zsá konkén ti 27 din áros ár
sokakat késztet e1Te 1 Hm „. Persze
lehet, hogy cs upán szokásaik rabja i
egyes sze m é t kedvelő k , és éven te
egyszer viszi k ki a szemetet, amiért
term észetesen vétek lenne 500-600
dinárt kiadn i. Nem tudo m, hogy va n
ez , de valahol azé rt egy másra ke llene
találn ia a fal u lakosságának és a ko mmu náli s vállalatn ak. Talán, ha mind-

s ze met el ők

kette n

elme nn ének a Món ika
showj ába') Ki tudja')
Ha hangu lat i szempon tbó l köze lítem
meg a dol go t, akkor nyil vá nval ó,
hogy egy szép. ápolt kertbe n wk kal
jobban érzem mag am , mi nt egy koszos, elhagyot t sikútorban. Vagy a
ki áb rándu ltság má r akkora lenn e,
hogy az sem érdekel be nn ünke t, hogy
hol és hogyan é!Li nk') Hav i 150-200
euró ke reset mellet t az embern ek
nem le het egy rózsás j övő k é p a
fejében, de a teljes igé nytelenség sem
lehet megoldás' Kicsit mi is olyanoká
válunk, mint a környeze tünk, vagy
épp fo rdít va') Egy ik l e h etőség sem t(1l
bíztató! Falun k lakossága
lassan elfogy (e lég a
születési st atiszti kákba
belekukkantani!). A legj övő kép em
sötétebb
KI A FELELŐS?
Hegyes ről az. hogy 5 geA fén vképek a Kelet i temető terüle tén
ne ráció múlva már csak
szemét lesz a falub an,
kész ültek. Más he lye ken a t emetők a
lako> egy szál se m, de
tisztelet és a kegye let jelképei. nálu nk már
legvégul a sze mét is
sajnos a sírkertből is szeméttelepe t
eltűnik, me rt nem lesz, aki
csi nálunk.
<;ze meteljen 1
Min t közt ud ott, a te m e t ő az egyház tu la jLesz, ahogy lesz, az akkor
donában van . az t azo nb an nem
is bunkó marad. aki
feltételez heti senki . hogy ők szemetelnek.
szemetesnek néz i az egész
fa lu t!
A <;?e m ete l ő k mi vagy unk. Mi mind annvian.
Ja n ez
A szégven m inda nnviu nké.
k i beszélő

A kishegyesi kö nyv tárak igazgató bizo ttsága még
dece mber köze pén ki nevezte a kis hegyesi kö?Ség
könyvtárainak új igazgatóját, S zöll ősi Vörös Julia nnát,
s ezt a döntést a szabályok értelmében januárban a
szabadkai kö nyv tár is jóvá hagyta. s ezzel vált hi vatalossá a kin evezés . Az új igazgatónőtől az intézmény
go ndjairól a t e r ve krő l és e lk é p zelésekről beszélgett Link.
L eh et-e lény egi válto ztatásokat eszk özöln i a
, könyvtárak munkájában, hisz tevék enységük ado tt?
- Szeret ném. ha a község mindhárom könyvtárában
m egkez d ő dn e a számítógé pes feldolgozás. Az info rmációáraml ás ugyan is úgy felgyo rsult, hogy már a
kö nyvt<írak :-.em le het nek meg világ háló nélkül. Las•;a n
ugyani s megvá ltozik a könyv tárak funkc iója. Korábban
őr i z tü k és kölcsönadtuk a könyveket. Ez volt aL alapfunkció, mára viszo nt az informác ió vált a lényegessé,
vagy is az, hogy hol mit le het megtaláln i. Ha valakineJ..
sz üksége van egy meg hatá ro zo tt iroda lomra. te rmésze tese n szeretne m i elő bb választ kapni arra. hogy
mit hol ta)ál meg. Ezért ke ll a számítógépes adatfeldolgozfü„ Eszak Bácskában kial akulóba n va n egy
könyvtá ri re nd>ze r, amely l e h e t őséget ad arra. hogy
más könyv tára k ál lományában is keresgélji.mk. Ez
rész be n műkö di k is, de egyelőre nincs minden
könyv tárban szé lessá vú intern et é<> ez egye l őre gátolja
azt. hogy 1«íkapcsolódJunk az egész Kárpát-medence
mintegy 1600 könyv tárát fe l ö l e l ő rendszerre.
Foly1atódik-e a rendez vények szervezésén ek gyakorlata a könyvtárban ?
- Természetese n szeretném fo lyta tni a rendezvények
szervezését. Minden rendezvé ny ugyan is bizonyos formában pote nciál is olvasótoborozás is. A közönség
saj nos leszűkül t , az em berek is rés zbe n elfás ult ak. de
rendezvény sem sok akad. Színházi előadás pé ldáu l
nagyon rége n nem vo lt. A könyvt;'\r szerinte m ideál is
hely a kisebb összejövetelekre. rendezvénye kre.
Rendszeresen. havi rendszerességgel fogla lkozunk is az
általános
iskolák diákjai vaT 1s7nerkednek a
kézikönyvek hasz nálatával. irodalm i veté l k e dőke t
:-.zerveLlink, de néha kézmlíves fog llakozásokat is tartunk.
A k önyvtár épiiletét 111hule11 bizonnyal vissza kell adni
az egyháznak. Gon dolkodt ak -e azu11, hogy hol leh etne
berendezni tartósan az új k öny vtárat ?
- Valóba n nem tudo m, hogy mi lesz a so rsunk a vagyo n
visszaadása ut án. Egye l őre sajnos nem látsz ik semmi lyen más megoldás. Egyébként azé rt is va n ilyen
áll apo tban, mert nem a mi tu lajdonu nk, komolyabb
beruházásokra így gya korlatil ag nem is p:ílyáthatunk.
Meg kel lett volna például oldani a flítést , mert dohosodnak a könyvek é.'. saj nos kö nnyen tö nkre is mehetnek.
Szere tt ünk vo lna már korábba n egy ga lériát is nyitni, de
ezt sem le hetett.
Me nnyivel bővült a könyvá llomá ny?
- Nagyon fo ntos nak tartom hangsúlyozni. hogy tavaly
tobb mint eze r köte tt el gyarapodtunk. Ha figyelembe
vesszü k, hogy edd ig évente legfeljebb 40-50 kö nyve t
tudtunk vá<>áro ln1. akkor vi lágos, hogy ez mekkora
ered mény. Eze kn ek túlnyomó részét természetesen nem
vásáro ltuk, hanem pályáza tok útján kaptuk . Fonto'> aL
is. hogy ezek a kö nyvek igen értéke-;ek. Az Illyés
Alapíll •á11y11ak kösz önh e t ően sok szótára t, enc iklopédi át, lexikont kaptunk. Kaptunk kö nyveket kulfóldi
(s~egedi) gyí(jtésbfíl, a Han ·annégy Vármegye Jjjúság1
~ Mo::.go/omtól, és Fodor Pcíl is nekü nk ajándéko1ta
il magá nkö nyv tárát. A legfo ntosabb tehát mos t a
I~ meg fe l e l ő szá mítógépekkel való fel5zerelés. s en nek
J értel mében meg is pályáztu nk is a szerbiai m111isLtériumná l. A komp uterre e l sősorrban a bác,feketehegyi
~ könyv tárnak van nagy szüksége.
r::
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Az BuKA (ABC)

PÁRT
ABC-ÉNK

CÉLJA,

HOGY

EBBEN

A

ZŰRZAVAROS, POLITIKA I KÖZÉLETBE N

SEGÍTSÉGET NYÚJTSUNK A TISZTÁNLÁTÁSHOZ. ÍRÁSUNKBAN EGYSZERŰSÉG
RE ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGRA TÖREKEDTÜNK. FANATIKUS PÁRTAGOKNAK NEM
AJÁNLJUK!

NÁP
(NAGY ÁLMOK PÁRTJA)

Szlogen:
„Mi
nagyban
gondolkozunk'
Azonnali változások, már tegnap' Zsiveli!"
Vezetőség:

Voj Szláv Sen
Sei zvani Vajda (a párt
abszoluti sztikus elnöke és
profétája, jelenleg politikailag inaktív, híveinek
e-mailben jelenik meg)
Tamási Miklós zvani
Tomica Tomo (a Sen Sei
leghűségese bb tanítványa, ő
tudja a legjobban, de jelenleg
nem árulja el! Kedvenc nótája: Oj Kosovo, Kosovo; A
Dinári hegyek alatt)
Hitvallásuk:
A NÁP mindenben hisz,
ami nagy, egységes és
e /ide geníthetetlen.
Nem
hisznek
benne,
hogy
Koszovón albá nok
is
élnek.
Elutasítják az EU-t, a NATO-t és mindent, amit nem ők találtak ki. A kisebbségeknek teljeskörű autonómiát ígérnek,
de nem itt'
A NÁP kishegyesi szervezete ígéri
Hegyes polgárainak: Az utcanevek
újbóli és azonnali megváltoztatását. Pl.
Petőfi Sándor utca - Petrovié Safo utca,
Munkácsi Mihály utca - Radnicki Miéo
utca. Tol'ábbá egy nagy. egységes és
elidegenítehetetlen ipari park azonnali
létrehozását.

SZPSZ
(SZÁGULDÁS PORSCHE SZERELEM)

Szlogen:
„Mi már megmutattuk!" (Meg hát' a
szerkek.)
Vezetőség:

Szabados Miklós (Volt vezér és szellemi
vezető. (Ma már igazán szabad és
szellemi' a szerkek.))

lvica Dacié (Egyesek szerint Szabados
és Buddha 42. reinkarn ációja)
Hitvallásuk:
Hisznek az őszinte megbocsájtásban,
m.indenkinek jár Új esély! Szeretnék
ismét megmutatni' (Mi nem szeretnénk '
a szerkek.)
A Az SZPSZ Kishegyes
t li;.f) Polgárainak ígéri: Az
' ,,, utcanevek
azonnali
megvál!oztatását. Pl. Fő
utca - Szabados Miklós
bulevár, Bika istálló utca Hága áldozatai tér. Ipari
park létrehozása. Kishegyes
direkt csatlakoztatása a moszkvai
Szabadság gázvezetékre. Ingyenes
zarándokút Szabados vezér sírjához.
első

(HAZUGSÁGOK EREJE PÁRT)

Szlogen:
„Aki hazudik az lop, aki hazudik az
adócsal, adócsalni extraprofit! Nem mi
voltunk 1"(Nem hát' a szerkek.)
Vezetőség:

III. Charles Bogo zvani Bobo 063
(E ls ősor ban család fő, másodsorban
' bukott üzletember, harmadsorban
száműzött miniszterelnök jelölt.)
111+11.
Charles
Bogovbrat
(El s ősorba n alcsaládfő , másodsorban
bukott testvér. Kedvenc tv csatornája
a sugárzásmentes BéKá)
· Hitvallásuk:
Csak a hazugság ereje mentheti
meg az országot' Cece'
A HEP Kishegyes polgárainak
ígéri: Nagyobb falut vagy egy
kisebb várost! Óriási extraprofitot hozó
ipari övezetet.1 Új utcanévtáblákat a régi
utcanevekkel.'

LP+CD+HDD+NTSC
Koalíció
(LP+CD+HDD+NTSC KOALÍCIÓ)

Szlogen:
„Még szűzek vagyunk , de hódítani
akarunk! Mindenki rossz, mi még nem.1"
(Még igaz' a szerkek.)
Vezetőség:

Kiss Csédó (Aranyos gyerek, csak
nagyon karikásak a szemei . Biztos
keveset alszik')
Nagy Nenád (Az újvidéki aranysógor.
Régi motoros, aki eddig keveset mutatott.)
Hitvallásuk:
In gyenes autóbuszjáratok Hágába a
bűnösök számára (Bűnös: Az utóbbi 20

év összes politikusa. Tiszteler a nemlétező kivételeknek.'). Szabadon hiszn ek
mindenben, amiben szabad.' Szeretnének szabadon legalizálni, hogv ne
kelljen nekik illegálisan.1
Ígéretek
a
kishegyesieknek:
A
LP+CD +HDD+NTSC Koalíció Kishegyesen szeretne szabadon létrehozni
egy szabad ipari parkot. Az utcane1•eket
mindenki liberálisan megváltoztathatja
tekintettel vallási, faji és nemzeti hovatartozására .' (Ahány ház , annyi
utcanév' A szerkek.)

VMP
(VAJDASÁG I MOSTOHÁK PÁRTJA)

Szlogen:
„ Új esernyő, új nadrág, ha még nincsen, szavazz Ránk! Ha nem teszed meg bánod, elvesszük a nadrágod.'"
Vezetffség:
Nissan Kassa San (Három százezer
árva magyar maradandó atyja.)
Mouses Shan Dor (Id ős ebb korban
lévő , ifjú magyar fotel tervező.)
Hitvallás:
Sze rbiában a magyar fiataloknak nincs
munkalehetősége.'
Nem
is
lesz!
Nyugdíjat minden fiatalnak, azonnal!
Gyarapol/junk, magyar fiúnak magyar
lányt.1 Noxot a magyarnak!
A VMP kishegyesi szervezete a falu
lakosainak ígér: Egy önálló, ifjú, magyar ipari övezetet.' Új, fiatalos és magyaros utcaneveket. Pl.: Tito Marsall
utca-Új Kas záló utca, Magyar utcaIjjúság utca, Ifjúság utca-Magyar utca.

DMP&Co.
(DEMOKRATIKUS MAFFIÓZÓK PÁRTJA)

Szlogen:
„ Guca, Sljivovica 1
Pazi Európa, gyüvünk!"
Vezetőség:

Don Costulone di Wois Lav (Mi nden
szerbek kere sz tapja, pé ldaképe A!
Capone. Hisz a demokráciában , amíg ő
irányítja. )
Hitvallás:
Leszámolunk a korrupcióval és a Maff
fiával! És leszámolunk Veled, ha nem
szavazol ránk!
A DMP ígéri Hegyesnek: Lesz ipari
park, lesz új utcanév, ha ránk szavazol,
de ha nem ...
VÉGE .••

No Wak & Ján Ez

