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Mint ismeretes, a jövõ évben nem csak
elnökválasztás lesz Szerbiában, de
megtartják a tartományi és önkor-
mányzati választásokat is. Mint meg-
tudtuk, a Nagy Állattanács az Állatfar-
mon is összeült, és az önkormányzati
választások napjára kiírta az állatfarmi
választásokat is. Most bemutatjuk
azokat, akik már jelezték, megméret-
tetik magukat.

Alamuszi Nyuszipárt

Vezetõjük, Nyúl II. Béla zváni Nyuszi
lapunknak elmondta: programja, hogy a
parkból ipari park legyen, az ipari parkból
viszont park. Ha viszont a többség úgy véli,
helyesebb, hogy ne legyen park a parkból,
se ipari park az ipari parkból, de ipari park
se legyen a park, ahogyan a park se legyen
ipari park, a maga részérõl ezt a megoldást
is támogatná. A lényeg, hogy elég répa
legyen. A perszonális autonómiát is támo-
gatják, ha éppen olyan a kedvük. Fontos-
nak tartják a répapálesz és a káposztaser-
ellátás stabilizálását is, és támogatják, hogy
piaci napokon továbbra se legyen elsietve a
piactér takarítása, mert addig rágcsálhatják
az elhullott káposztaleveleket. Mint
nyúlpárt, a rágcsálókkal lépnének koalí-
cióra, s elzárkóznak a radikális vadállatok-
tól.
Szlogenjük: Mi nem fogunk mindent
leNYÚLni! 

Egységes Eb- és
Kutyaszövetség

Mani Puli, a párt elnöke úgy véli, elég volt
abból, hogy a politikusok a választópol-
gárokat a szavazás után kutyába sem
veszik. Elég volt abból is, hogy a bács-
feketehegyiek folyton több kutyatápot kap-
nak a kishegyesiektõl. Ezért terveik szerint,
ha hatalomra jutnak, Kishegyes lesz
Bácsfeketehegy, és fordítva, aztán majd
meglátjuk, ki ugat a végén! Szabad
vonyítási jogot követelnek a községi
képviselõtestület ülésein! Ha nem, továbbra
is levizelik a fákat. Ha mégsem sikerül a két
falut kicserélniük, úgy akad egy póttervük
is: ez falunk elfordítása kilencven száza-
lékos szögben. Ennek megfelelõen a
Moholi - Dr. Babcsányi - Zöldkert - Kulai út
fog Szabadkára, illetve Újvidékre vezetni,
míg a Fõ utca - Topolyai út Moholra és

Kulára. A Kutyaszövetség szerint ugyanis
meg kell adni az esélyegyenlõséget azok-
nak az ebpolgároknak is, hogy a fõútvona-
lon szaladgáljonak, akik eddig a mellék-
szárnyon éltek. 
Szlogenjük: Elég volt a pitizésbõl! Ugass!

Süldõk Borjak Ifjak Fóruma

A szakértelmükre hivatkozó fiatalok pártpoli-
tikától mentes szövetsége azt mondja: elég
volt a szülõi akolmelegbõl, önállóságot a
szakértõ fiataloknak! Illetve hatalmat, pozí-
ciót, szolgálati autót és laptopot. Ideje kilép-
ni a szófogadó állati sorsból, és szakmailag
nézni a dolgokat. Ehhez sok bizottságot kell
alapítani! De legelõször is a bizottságokat
megalapító bizottság elõkészítõ bizottságát.
Minden bizottsági elnöki posztot szívesen
ellátnak, szakmailag, pártmentesen. Ehhez
csak szép öltönyöket kérnek, szép autót és
szép lányokat, esetleg elég szép külföldi
napidíjjal. Mindebbõl lesznek a szép
bizottságok. 
Jelige: Szép az élet, szép az állat!  

Svarglimentes Állatfarmot
Mozgalom

Választási Malac, a mozgalom irányítója
kiemelte: elég volt az állatfarmi disznósá-
gokból! Soha ennyire nem éltek vissza még
településünk lakóinak jóhiszemûségével.
Hisz mit ígért a polgármester? Hogy kol-
bászból lesz még a kerítés is! De ez csak a
malacok kárára valósítható meg. Ez ellen
tiltakoznak, disznói jogaik érvényesítése a
céluk. A trágyából pedig kérik a jogos
százalékot, elegük van abból, hogy priva-
tizálják a ganéjukat, de szalmát cserébe
nem kapnak, csak üres ígéreteket. Síkra
szállnak azért is, hogy tovább már ne
miskárolják a malacokat, ez náci sterilizá-
ciós módszert! 
Szlogenjük: Dögöljön meg a szomszéd
tehene!

Vajdasági Magyar Baromfiak

Annak ellenére, hogy a párt Baromfiaknak
nevezi magát, ez csak álca: tipikus nõi civil
egyesületrõl van szó. Elnökasszonyuk, dr.
vitéz Kendermagfalvyné Tyukodi Szeszél
szül. özvegy Tanyasibaromffy Csibe szerint
végsõ ideje, hogy kikotródjon az ólból az a
sok macsó állat, akiknek máson sem jár az

eszük, csak azon, hogy felcsinálja õket,
khmm, már elnézést... Meg hogy a vályúhoz
oda sem engedik õket, de a családot nekik
kell eltartaniuk! Plusz a házimunka, a
ganyézás! Mert a sok baromja a kocs-
mában gyakorolja, hogyan álljon fel két
lábra, miután négy lábra ereszkedtek.
Kakaskodni persze tudnak, a párt vezetõit
lelibázzák, útszéli csirkéknek nevezik õket,
de mindez üres kukorékolás! 
Szlogenjük: Lábosba a kakastökét, ne
éltesse a fõnökét!

Krivajáért Polgárok Egyesülete

A legyeket, szúnyogokat és mindenféle
egyéb undorító bogarat, kukacokat, a
dögtetemeket és a koszos-büdös vizes
környezetet kedvelõ állatfajok egyesülete
csupán egy közleményt juttatott el hozzánk,
amelyben köszönetet mondanak az állat-
farm lakóinak, hogy önös érdekeik okán
nem engedélyezik a Krivaja kikotrását,
hiszen számukra éppen ez az ideális
állapot. Szeretnék, ha még mocsarasabb
lenne a patak, ha még több dög úszna a
vízben, de belátják, a jelenlegi gazdasági
helyzetben nem lehetnek telhetetlenek.
Jelmondatuk: Ne öntsünk tiszta vizet a
pohárba!

Haszonállatok Dombosi
Szakszervezete

A fõleg igáslovakat, teheneket tömörítõ
szakszervezetének képviselõje, Szódás
Lova lapunknak elmondta: õk, mint
munkavállalók nemigen mondanának sem-
mit, csókoltatják tulajdonosaikat, a nemes
kishegyesi vállalkozókat, akik dehogyis
kezelik õket rabszolgaként, az sem igaz,
hogy nem kapják meg az állatorvosi biz-
tosítást, minden hó elején euróban kapják
meg a jutalékot, aztán úgy osztják be,
ahogyan... Az sem igaz, hogy látástól
vakulásig dolgoznak, ez csak a vak lovakra
igaz, de nekik így jó. Hogy a teheneket meg
megfejik, ugye, az normális. Szódás Lova
tiltakozott amiatt is, hogy tulajdonosáról
nevezték el a szódás-mondást (veri, mint
szódás a lovát), ez félreértésbõl adódott, a
helyes mondás: veri, mint boroskólás az
asszonyt. 
Szlogenjük: Éljen a fõnök! (Ennyibõl, mint
mi...)

Micimackó György
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Ez a reggel más volt, mint a többi.
Paradicsom József, átlagos vegyesi
polgár ezt már akkor tudta, amikor
fölébredt. Ma bemegy a vezetõség
irodájába, és visszakéri!
Paradicsom jó ember volt. Ezt vallotta
magáról, és mások is ezt mondták
neki. Nem pletykázott, annak ellenére,
hogy szeretett beszélgetni, viszont
mindig a színtiszta igazat mondta.
Persze, nem mindenki szereti vissza-
hallani magáról az igazat, ezért sokan
tartották pletykásnak, de Paradicsom
tudta, hogy ezek irigy emberek. Nem
úgy, mint õ! Neki sohasem kellett a
másé! Persze, szívesen elfogadta
volna a Répa szomszéd új kocsiját, de
neki is lehetett volna olyan, csak õ nem
lopott úgy, mint a Répa. A Répa az õ
portájából is ellopott vagy fél métert,
és kerítést épített rá, a szemét. Aztán,
amikor följelentette, akkor az a rohadt
Répa, a szemét anyját, lefizette a föld-
hivatalt, és azt mondták, hogy az õ
háza nyúlik be másfél méterrel a Répa
portájába. Azóta is köp egyet, amikor a
hivatal elõtt jár.
Paradicsom József felvette az ünneplõ
ruháját, összegyûjtötte régóta fortyogó
gondolatait, s megindult a vezetõség
irodájába. Most meg fogja mondani,
gondolta.
Határozottan lépett be az irodába,
kopogás nélkül. Érezte, hogy az ott
lévõk félnek tõle. Gépelni is alig
mertek, néha-néha lecsaptak a billen-
tyûkre, amúgy meg csak a képernyõt
bámulták reszketõ tekintettel.
Annyira féltek, hogy csak öt perc múlva
mert az egyik megszólalni:
-- Jó napot, Paradicsom bácsi! Miben
segíthetünk?
-- A Kist keresem! -- mondta büszke
hanggal.
Kis volt Vegyes fõnöke. Minden fontos
dologról tudott, és mindegyikben
benne is volt. Kis épp barátjával, a helyi

újság újságírójával iszogatott békésen,
amikor Paradicsom bácsi belépett az
irodájába.
-- Jó napot, Paradicsom bácsi!
-- Csak semmi hízelgés! -- válaszolta
Paradicsom keményen, és gyorsan
tovább mondta mondanivalóját -- Én
már akkor rég, amikor te még meg se!
Mi építettünk itt mindent! Azt hiszed,
hogy nem? Lehet, hogy közben voltam
egy kicsit szabadságon, meg beteg-
szabadságon, meg korábban
elmentem nyugdíjba is, de akkor is az
én pénzemet kóstálta! Minden egyes
szegecsért megizzadtam! Igaz, akkor
még adtak fizetést is, meg krediteket
is, meg nyaraltunk is sokat, de nem
volt könnyû! Épp ezért azt akarom,
hogy adják vissza, amiért megdolgoz-
tam!
Kis kezében megáll a pohár, és ijedt
tekintettel Paradicsomra nézett.
Néhány másodperc is eltelt, mire
megszólalt:
-- Rendben van Paradicsom bácsi!
Visszaadjuk, de mit?
Paradicsomot eltöltötte a büszkeség
érzése. Az õ szavának súlya van. Õ
valaki. Bejött ide, és úgy oda mondta,
hogy Kis kezében még a pelinkovác is
megfagyott! Néhány másodpercig
önnön dicsfényében sütkérezett, majd
szépen, lassan a meglepetés vette át a
büszkeség helyét. Értetlenül nézet
Kisre, s próbált valami értelmeset talál-
ni agyának tekervényei közt, de csak
az jutott eszébe, hogy „hej bicigli, piros
bicigli”. Végül ijedtség lett rajta úrrá, és
elpirosodott, mint egy paradicsom.
Odahaza ezt sohasem gondolta végig.
Tudta, hogy meg kell, hogy mondja,
meg hogy visszakérje, de hogy mit…
-- Hát, akkor minden jót! -- mondta
zavartan, majd sarkon fordult, és
elment.

Janez

Az EGFKE (Elégedetlen Gáz-
Fogyasztók Kishegyesi Egyesülete),
elégedetlenségét fejezte ki azon okból,
hogy a gázszolgáltató nem elégíti ki az õ
gázfogyasztási igényeiket. Az
elégedetlen tömeg kivonult a
községháza elé. Transzparenseiken a
GÁZ VAN, MERT NINCS GÁZ!,  a NEM EZT

ÍGÉRTÉTEK! és a A POLGÁRMESTER MONY-
NYON LE! voltak olvashatóak. A EGFKE
szóvivõje elmondta riporterünknek,
hogy nem tudják fûteni lakásaikat mert,
a tüzelõs- és villanykályhákat eladták,
hogy meg tudják venni a gázkályhákat,
mert azt az ígéretet kapták, hogy

októberre gáz lesz. Azt nem vitatják,
hogy most gáz van, de õk ilyen for-
mában nem tudnak fûteni vele. 
Megkerestük a Községi Gázosításért
felelõs illetékest, de az éppen terepen
volt, már egy hónapja. A polgármester a
szolgáltatóra hivatkozik, a szolgáltató az
oroszokra, az oroszok meg a kínaiakra.
A kínaik nem tudnak segíteni, de fel-
ajánlották, hogy szívesen nyítnának pár
kinai boltot Kishegyesen. 
A EGFKE gondjai továbbra sem oldót-
tak meg, de ameddig nem lesz gáz,
legalább a düh fûti õket.  

Nowk

Paradicsom József 
visszakéri

Paradicsom József 
visszakéri

Gáz van, mert nin
cs gáz!

Gáz van, mert nin
cs gáz!

Végre fölépült az ipari
park. A hosszú évek
óta húzódó, és oly
sokat vitatott beruhá-
zást december 31-én
fogják átadni. A hegye-
si polgárok sajnos nem
tekinthetik meg a mo-
numentális komplexu-
mot, mert a magát
megnevezni nem óhaj-
tó, japán befektetõ, aki
a teljességében pén-
zelte az ipari park
megépítését, ragasz-
kodott hozzá, hogy
õsi, japán szokás
szerint az ipari övezet a
föld alatt legyen.

Új világítást kapott a
falu. Az új égõk
telepítése még folya-
matban van, és ha
nem viszik õket
máshova, akkor a jövõ
év tavaszáig minden
második villanykarón
már a vadi új, bio-
energikus égõ fog
világítani esténként.
Ezek az égõk ener-
giatakarékos üzem-

módjuk mellett bio-
energiát sugároznak.
Sikeresen gyógyítják a
másnaposságot, az
elmebajt és más
hasonló betegsé-
geket. Ha ilyen nyava-
lyában szenvedünk,
akkor elég, ha egy
éjszakára alájuk állunk,
és reggelre gyógyultan
távozhatunk.

A Tartományi Nagybe-
fektetési Alap által
támogatott útfelújítási
projektum sikeresen
zárult le falunkban. A
korábbi évektõl elté-
rõen az idén valóban
sor került útfelújítási
munkálatokra. A Ver-
bászi út Pöndöl elõtti,
majdnem teljes 20
méteres szakaszára új,
minõséges aszfalt-
burkolat került. A
m e g a p r o j e k t u m o t
Bojan Pajtiæ-nak, a
tartományi kormány
elnökének kellett volna
átadnia, de sajnos az
esemény esõ miatt
elmaradt.

Hírek 2007-bõl

Hírek 2007-bõl
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ÉÉJFÉL I
ÚÚ J S Á G

- Keveselli a privátoknál
kapott fizetését? Jöjjön
hozzánk! Doktor Szem-
csavarenko, ukrán cso-
dadoktor várja Önt! A
fizetését nem növel-
hetjük, de a legmo-
dernebb laser-es be-
avatkozással tartósan
kitágítjuk a pupilláját.
Többnek fogja látni a
fizetését, és a fõnöke is
nagyot fog nõni az Ön
kedves szemében!
Jelige: Ez van!

- Sürgõs!!! Oklevéllel
rendelkezõ légi-
kísérõk és pilóták
azonnali jelentke-
zését várjuk! Rövid
meghallgatás után

rögtön alkalmazzuk a
kishegyesi ipari park-
ban. Magas fizetések
mellett  természetes
környezetben lévõ
munkahelyen dolgoz-
hat! Jelige: Szállj
velem!

- UFO-t láttam. Kérem
azt a 18-30 éves, kar-
csú, hosszú hajú, szép-
séges hölgyet, aki ezt
elhiszi, hogy jelent-
kezzen! Jelige: galak-
tikus élvezet.

- Föld eladó! Ugyanott
föld eladó. Jelige: na,
most mi van?

Egészen apró hirde
tésekEgészen apró hirde

tések

***

***

***



Ha nem szavazol ránk az önkormányzati és a tar-
tományi választásokon, akkor feltúrjuk a kerted, és
lerúgjuk a veséd! A te választásod csak a Vajdasági
Vakondok Pártja lehet, különben nem is vagy ember! Mi
hosszabb, tágasabb alagutakat igérünk! Igaz, az
alagutakba hulló rovarokat mi esszük meg, de te ezzel
ne törõdj, csak segíts ásni, és szavazz ránk! Jobb ma
egy vakond, mint holnap egy disznó! VVP! Egy vakond,
aki közel áll hozzád!

Fizetett politikai
 hirdetés

Fizetett politikai
 hirdetés

Szept. 1. - hétfõ
Kedves naplóm, ma kezdõdött a suli, de
tanítás még nincs, csak ünnepélyes meg-
nyitó volt. Megjelentek a falu elöljárói, a
tanárnõk kiskosztümben és új frizurával.
Elénekeltük a himnuszt, volt tánc,
szavalat. Én énekeltem, táncoltam, szaval-
tam. A nyár után jól esett ez a kis kultúra.
Utána mehettünk haza, bár mi inkább a
parkba mentünk cigizni. A tanarak marad-
tak ünnepelni a falu elöljáróival, babpap-
rikást fõztek vodkás-csilis alapon.

Szept. 2. - kedd
Ma sem volt oktatás, mert a suliban tartot-
ták meg az Országos Tûzoltó- és
Talicskatologató Szövetség éves nagy-
gyûlését. Én szavaltam, ugrósat néptán-
coltam, és a talicskatologatásban har-
madikok lettünk. Kaptunk kitüntetést is,
meg két pogácsát. Utána mehettünk
haza, mert a vendégeknek volt vacsora,
disznótoros. 

Szept. 3. - szerda
Ma ugyan volt tanítás, csak éppen nekünk
párunknak nem, mert falunk testvérfalujá-
ba mentünk fellépni Magyarországra. A
hangulat kiváló volt már a buszban, fõleg a
határon dekkoltunk sokat, addigra a foci-
csapat tagjai bennünket is berúgattak.
Úgyhogy amikor táncolni kellett a szín-
padon, én majdnem leestem, de aztán a
rántott velõ pacallal észhez térített min-
denkit. Falunk elöljárói meg is dicsértek
bennünket, hogy tisztességgel helyt áll-
tunk. Kaptunk egy kiflit meg két kiló
diplomát, a felnõttek ajándékcsomagot
borral.

Szept. 4. - csütörtök
Ma kicsit forgott a gyomrom ébredéskor,
beteget akartam jelenteni, de aztán rájöt-
tem, hogy nincs suli, fel vagyunk mentve,
mert délután a bácsfeketehegyi publi-
cisztika- és bornapon lépünk fel. A falu
elöljárói kocsikkal vittek át bennünket, én
prózát mondtam, hegedültem, második
lettem a borosüveggel a fejemen táncolva.

A marhapörköltre rá se bírtam nézni, kicsit
fáradt vagyok már, és szeretnék a
kisautóimmal játszani, és tavaly karácsony
óta még az új Play Station-t sem volt idõm
kipróbálni.

Szept. 5. - péntek
Ma a tanítónéni elmondta a jövõ heti prog-
ramot: németországi testvérfalvak jönnek,
toleranciatábor, úszó- és kézimunka-
verseny, népdalénekes elõdöntõ. Szóval,
iskolára nem jut idõ, bár a számítógépes
versenyt be lehetne számítani, az állítólag
hasznos valami, mármint a komputer. 
Délután még el kellett máma mennem a
pszichológushoz. A doktor úr szerint
ragyogóan táncolok, hegedülök, szava-
lok, tüzet oltok, sportolok és a többi, csak
mintha az alapvetõ tudásommal lennének
problémák, amivel majd boldogulni fogok
az életben. Tehát matek, olvasás-írás,
angol, fizika és a többi. Meg is kérdezte,
mi szeretnék lenni? Mire én: Hát falusi
elöljáró!

Micimackó György

IV. b.

Egy iskolás naplój
ábólEgy iskolás naplój

ából

Kishegyes község tanácsterme
ad otthont a 2oo8-as Ki ígér
többet a választóknak
versenynek, ezért egy bizottsá-
got hoztak létre, akik a tanács-
terem az alkalomhoz méltó áta-
lakítását és renoválását lebo-
nyolítják. A bizottság egy külön
bizottságot alakított, akik fela-
data a terem modernizálása
volt. A falról leakasztották Titó
elvtárs képét és Jugoszlávia
címerét, helyére egy birkákból
álló kompozíció került, ame-
lynek a címe Pásztor a birkák
élén. A szerzõtõl megtudtuk,
hogy elõször egy pásztort
kaszával szeretett volna
lefesteni, de a fal színével nem
tudta összehangolni a fest-
ményét. Renoválás közben a
polgármester megtalálta a négy
évvel ezelõtti választási
ígéreteit, de ismét nyomuk
veszett. Az ellenzék szerint a
polgármester a ludas a doku-
mentumok újbóli eltûnésében.
Az illetékes cáfolta, hogy õ bár-
mit talált volna, azt is hogy
valamit ígért volna, de meg-
ígéri, ha újra megválasztják,
nem ígér többet semmit. 

A emelvény alatt egy barlang
bejáratát találták, amely egy
összkomfortos szobába nyílt,
ahol egy köteg szerelmes lev-
elet találtak .  Idézet  levelek-
bõl: „Kedves Ratko, kis cukor-
bogaram! Rossz kisfiú voltál,
de a te aranymókusod nem
haragszik rád, ha még néha
csúnyákat is mondok a TV-ben
rólad. Tudod, nekem ez  a
munkám. ... Miért nem jössz el
velem Hágába, ott legalább
mindig együtt lehetnénk. Dr.
Koštunica az üdvözletét küldi..
Legyél jó. A te aranymókusod,
Carla.” 
Természetesen a levelek eltûn-
tek, az ilettékesek pedig
cáfolják, hogy õk lennének az
illetékesek. A sok nemvárt
esemény meghoszabította a
felújítás folyamatát, de a
bizottság alakított egy másik
bizottságot, akiknek sikerült
befejezni az átalakítást.
Így a 2oo8-as Ki ígér többet a
választóknak versenyt akadály
nélkül rendezhetik falunkban.

Kishegyesen tanácskoztak a
magyar pártok november
végén. A megbeszélésen dön-
tés született volna a magyar
elnökjelölt személyét illetõen,
de elmaradt. 
A tanácskozást a harcsa-
bajúszú falubíró nyitotta meg.
Nagy vita alakult ki azon
kérdésben, hogy melyik párt-
ból válasszák az elnökjelöltet.
Természetesen mindegyik saját
soraiból szeretett volna a jelölt
személyét. Felmerült a
lehetõsége annak, hogy a négy
pártelnök DNS-ének fel-
használásával klónoznának egy
négypárti elnökjelöltet, de ez a
folyamat igen hosszadalmas
lenne, ezért elvetették.
Ajánlották, hogy szervezzenek
versenyt abban, hogy melyik
párt hazudott többet a választói-
nak, de  négyes holtverseny
alakult ki. Végül arra az
elhatározásra jutottak, hogy az

elnökjelölt ne legyen politikus,
hanem legyen pártonkivüli.
Mivel idõszûkében voltak, már
mindenki szeretett volna
átmenni az állófogadásra, szét-
széledtek a faluban, hogy
keressenek egy politikailag
független jelöltet. A kerítõk
sorra érkeztek vissza csalódot-
tan, mert nem találtak, olyan
embert, aki mind a négy pártot
egyformán szerette vagy útálta
volna. 
Ezért úgy döntöttek, hogy
alakítanak egy közös pártot, és
az állít majd elnökjelöltet, de
ismét vitába keveredtek, hogy
mi legyen a közös párt neve, és
hogy a gumicukor az medve-
cukor, vagy sem. A négy párt
vitája, oly sokáig elhúzódott,
hogy nélkülük zajlottak le a
választások, és még ma is
vitatkoznának, ha nem felejtet-
ték volna el, hogy min kezdtek
el vitatkozni.

Lesz-e magyar elnö
kjelölt

Lesz-e magyar elnö
kjelölt Felújították a Tan

ácstermet

Felújították a Tan
ácstermet
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Év vége közeleg, a számvetések
ideje. 
Akarva-akaratlan gondoljuk végig
ilyenkor mindannyian ered-
ményeinket, kudarcainkat, hogy
aztán friss erõvel vághassunk bele
az új esztendõbe. Akarva, mert
büszkék vagyunk ered-
ményeinkre, és akaratlan, mert
kudarcélményektõl sem volt
mentes a 2007-es év. Akarva,
mert úgy gondoljuk, valami elin-
dult, akaratlan, mert szerettünk
volna többet is tenni.
A 2007-es év a Nemzeti
Fejlesztési Terv ígéreteinek
árnyékában indult, azonban igen
korán kiderült, a nagy csinadrattá-
val beharangozott eszközök
csupáncsak a kormány választási
kampányához kellettek, a valóság-
ban a pénz csak papíron létezett,
illetve csak Belgrádtól délre jutott
belõle lényegében, északra csak
apró falatokat küldtek belõle. Így
részben felújult az egészség-
házunk, igaz, a fõvárosból ide-
vezérelt vállalkozó nem a legszük-
ségesebb javításokat végezte el,
az útfelújítás szintén szimbolikusra
sikeredett, a beígért második
részlet, melybõl néhány rövidebb
utca is szilárd útburkolatot kapott
volna, sehogysem akart meg-
érkezni, az illetékes minisztéri-
umokban senki nem akart tudni
róla. Legjobb példája a centralizált
hatalomnak az iskola elõtt felállított
villanyrendõr, amelynek felál-
lításáról senkit nem értesítettek
elõzetesen, és senki véleményét
nem kérték ki a felállítás helyét
illetõen, majd a szerelõk anélkül
távoztak, hogy a lámpát - igaz
téves helyen - beüzemeltették
volna.
Az év második felében megalakult

Va j d a s á g i
Nagyberuházási Alaptól talán töb-
bet remélhetünk, az ottani
ígéretek eddig teljesültek, közel
három millió dinár érkezett eddig a
tûzoltóotthon nagytermének újjá-
építésére, és a közvilágítás
felújítása is tartományi pénzekbõl
kezdõdött el. 
A Helyi Közösség költségvetését
pályázati pénzekbõl közel 6,5 mil-
lió dinárral sikerült megnövelni a
2007-es évben, ennek köszön-
hetõen kezdõdött el a Helyi
Közösség tetõterének beépítése,
az ún. Boris Kidrics-kút fel-
erõsítése, ezekbõl a pénzekbõl
lesz felújítva a nyugati temetõ
kápolnája és a kézilabdapálya is.
Apróbb eredményekkel is
büszkélkedhetünk a mögöttünk
álló évbõl: felállítottuk a
falutérképet, a központi helyén
felállított emlékoszlop körül
megszüntettük a sártengert, a falu
határában közel 2500 facsemetét
ültettünk el, a Nagypark mellett
kikotortattuk a Krivaját, aminek
köszönhetõen Takács Edwárd ter-
vei nyomán elindulhatott e terület
rehabilitációja is.  
A faluban a tavalyi évben is jeles
mûvészek fordultak meg, járt
nálunk Zorán, a Kaláka, a
Ghymes, de ellátogattak hozzánk
falunk távol élõ nagyjai is, ha csak
vendégként is, de többször járt
nálunk Németh István, zenéjével
és hangjával Rúzsa Magdi és
Lajkó Félix is megtisztelt bennün-
ket. Nem feledkezhetünk meg az
itt élõ tehetségeinkrõl sem, tánco-
saink továbbra is elkápráztatják a
közönséget, bárhol is lépnek fel a
nagyvilágban, de szavalóink,
zenészeink, sakkozóink is rendre
remekelnek. Az utánpótlás
nevelése is javában folyik, így
hamarosan nõi kézilabdázóink és

fiatal focistáink is bizonyíthatnak.
Hosszabb mélyrepülés után az
Egység FK is magára talált, ennek
köszönhetõen tavaszi bajnok lett,
az õsszel pedig az élmezõnyben
végzett.
Írtam, kudarcaink is voltak. A
mögöttünk levõ háborús idõszak
alatt azonban nem volt lehetõség a
problémák megoldására, így
bármerre nézünk, mindenhol csak
a gondot látjuk. Magam részérõl a
legnagyobb kudarcnak azt tartom,
hogy a Helyi Közösségre továbbra
is sokkal inkább mint ellenségre,
mintsem társra, partnerre tekin-
tenek a falu polgárai. A beérkezõ
telefonok elenyészõ százaléka
csupán a konstruktív kritika vagy
ötlet, amellyel közösen tudnánk
segíteni a település fejlõdését.
Márpedig összefogás nélkül
továbbra sem lesznek látványos
eredményeink. A következõ évben
tehát szeretnénk kiemelten támo-
gatni azokat a programokat, ame-
lyek egy-egy utca, egy-egy
közösség és a település össze-
fogásával valósulhatnak meg.
Új év, új remények. Minden
évkezdet reményteljes, mert
ilyenkor mindannyiunkban hatvá-
nyozottan mûködik a szándék,
hogy mind magunkat, mind
környezetünket jobbá tegyük.
Ugyanakkor reményekbõl és
ígéretekbõl már túl sokat kaptunk
az elmúlt másfél évtizedben, ideje
hogy végre látványos ered-
ményekrõl is beszámolhassunk. 

Ennek reményében kívánunk
békés, boldog karácsony, és
eredményes új esztendõt a
település minden polgárának. 

a kishegyesi Helyi Közösség nevében
ifj. Virág Gábor, titkár

Új év, új reménye
k(?)

Új év, új reménye
k(?)
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A nyár elején olyan hangok kezdtek hallat-
szani, hogy valami történni fog közvilágítás
ügyben. Akkor még, mint tervrõl szóltunk
róla, ma már valóság. Az elõkészítõ
munkálatok után, szeptember 26-án bein-
dult a szerelés, vagyis a munkálatok azon
szakasza, amikor már látható is az, amirõl
addig beszéltünk. Addig csak örültünk,
hogy végre megoldódhat egy régi
gondunk, most viszont különbözõ
kérdések merülnek fel, elégedett, vagy
elégedetlen megjegyzések hangzanak el.
Ez így természetes és jó, de szükséges-
nek tartom, hogy - mint a projektum
vezetõje - a Kishegyesi  Szó-beszéd nyúj-
totta lehetõségeket kihasználva, polgártár-
saimat tájékoztassam néhány, a munkála-
tokkal kapcsolatos tudnivalóról.
Mint azt már közöltük, a felújítást a tavalyi
évben, december 12-én megalakított
Tartományi Nagyberuházási Alap
eszközeibõl pénzeljük. Résen voltunk és
már az elsõ körben pályáztunk. A
Vajdasági Magyar Szövetség hathatós
érdekképviseletének köszönhetõen
nyertünk is. E pénzeszközökbõl a
következõket tudjuk elvégezni:
A jelenleg használt lámpákat leszerelés
után hiánytalanul átadjuk a Helyi
Közösségnek, mint jogos tulajdonosnak.
Helyettük pedig új világítótesteket
szerelünk. Ezek a zágrábi TEP gyár tet-
szetõs kivitelû termékei, narancsszínû,
magasnyomású nátriumégõkkel fel-
szerelve. Mûszaki szempontból megfelel-
nek az európai követelményeknek és errõl
certifikátummal is rendelkeznek. A gyártó
négy év minõségi garanciát ad rájuk.
A fõutcákon minden villanyoszlopra 150W-
os lámpatestek kerülnek, míg a mel-
lékutcákban minden második oszlopra
szerelünk 50W-os világítótestet. Ehhez
ragaszkodnunk kell, mivel egyrészt így
tudjuk biztosítani az utaink relatív egyen-
letes megvilágítását, másrészt pedig köte-
lesek vagyunk a pályázatra benyújtott terv-
dokumentációval összhangban kiépíteni a
rendszert. Ez kellemetlenül érintheti
azokat a polgártársainkat, akiknek háza (
kapubejárata) elõtt eddig volt lámpa, a
mostani elrendezés szerint pedig nincs.
Megnyugtatásukra elmondom, hogy ez
csak ideiglenes állapot lesz. Célunk, hogy
az eddigiekben leírt munkálatok befe-
jeztével  az elsõ fázisban kihagyott,
közbeesõ oszlopokra is ugyanilyen
világítótestek kerüljenek. 

Eredetileg úgy terveztük, hogy a
Kishegyes-Szikics közötti
kerékpárutat is 150W-os lám-
pákkal világítjuk meg. Késõbb
azonban módosítottunk ezen,
mivel okosabb ezt az energiát a
lakott részek problémás pont-
jainak jobb megvilágítására fel-
használni. Emellett, idõközben
újabb pályázatok révén sikerült
plusz eszközökhöz jutni, minek
eredményeként még e fázisban a
Község területén kb. 300 lámpát
tudunk elhelyezni. Számításaim
szerint ezzel kiküszöböljük azt a
kellemetlenséget, amit a minden
második oszlopra való szerelés
okozott, nevezetesen azt, hogy
így egyes sarkokon gyenge
megvilágítást tudunk elérni.
Azonban, ott, ahol a nem cél-
szerû helyre ültetett, vagy túlsá-
gosan terebélyes fák árnyékol-
nak, sajnos, nem érhetõ el
minõségesebb megvilágítás. E
helyeken csak a koronák ésszerû
gallyalása hozhat javulást. Ez
fölöttébb kellemetlen megoldás, hiszen
mindannyian tudjuk, mekkora, pénzben ki
nem fejezhetõ érték egy-egy fa. Azonban,
a biztonságunk érdekében el kell gondol-
kodnunk egy ésszerû kompromisszumos
megoldásról. 
Köztudott tény, hogy folyamatban van az
autóutunk még nyitott részének zárt rend-
szerûvé tétele. Ennek óhatatlan
következménye a falvainkon áthaladó
gépjármûforgalom jelentõs növekedése
lesz. Ez is egy jelentõs ok arra, hogy
utainkat a lehetõ legjobban megvilágítsuk.
Sajnos, a leírtakkal még nem oldódik meg
a mindannyiunkat irritáló, nappal is, - éjjel
pedig nem mindig - világító lámpák prob-
lémája. Ezt azonban csak úgy tudjuk
megoldani, ha a közvilágítás irányítását
átvesszük az áramszolgáltatótól. Erre is
van tervünk, konkrét és megvalósítható
elképzelésünk. Realizálására azonban
(elsõsorban anyagi eszközök hiánya és
idõjárási tényezõk miatt) csak a jövõ évben
számíthatunk. Idõvel ezekrõl a dolgokról is
szeretnék beszámolni.
A munkálatok befejezésének határidejérõl
jelen pillanatban beszélnünk felelõtlenség
lenne, lévén, hogy az eredeti számítások
szerint ezt a fázist jóval a tél beállta elõtt be
kellett volna fejezni. Azonban olyan, elõre

nem látható komplikációk léptek fel, ame-
lyekre nem tudtunk hatni. Elsõsorban a
gyakori csapadékra, illetve a már-már
gyanúsan gyakori meghibásodásokra gon-
dolok. E sorok írásakor már tizenhatodik
napja szünetel a munka a szerelõkosár
javítása miatt.
Amennyiben további kérdés, észrevétel
merülne fel, minden polgártársam biza-
lommal fordulhat a Helyi Közösséghez.
Jómagam is szívesen tájékoztatok min-
denkit személyesen, vagy a 738-603-as,
ill. a 064 163 50 79-es telefonon.
A közvilágítás felújításának idejére minden
polgártársam megértését és türelmét
kérem a munkálatokkal járó kisebb-na-
gyobb kellemetlenségek elviseléséhez.
Meggyõzõdésem, hogy megéri mert - tart,
amíg tart - ezt követõen egy olyan falunak-
községnek örülhetünk, mely üzembiztos
rendszerrel, jól megvilágított lesz. Olyan
falunak- községnek, ahol nagyobb bizton-
sággal közlekedhetünk és nagyobb biz-
tonságban tudhatjuk iskolából hazatérõ,
vagy éppen szórakozni induló gyer-
mekeinket és anyagi javainkat is.

Hallgató Sándor

Amit tudnunk kell 
a közvilágítás fel

újításáról

Amit tudnunk kell 
a közvilágítás fel

újításáról
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A kishegyesi községi képviselõ-
testület díszülése a község napja
alkalmából

Az eddigi ünnepi beszámolókban rend-
szerint az hangzott el, hogy a község az
elmúlt esztendõben szolíd ered-
ményeket ért el, az elmúlt esztendõre
viszont azt kell mondani, valóban
elégedettek lehetünk. A Nemzeti
Fejlesztési Alapnál mintegy másfél mil-
lió eurónyi pénzt nyertünk különféle
célokra. Sajnos ez esetben meg kell
állapítani hogy a beígért eszközök nem
realizálódtak maradéktalanul és olyan
értesüléseink vannak, hogy az alap a
pénzügyi gondok miatt nem is tudja
megvalósítani vállalt kötelezettségeit.
Ezzel szemben sokkal ütemesebben vál-
tak valóra a Tartományi
Nagyberuházási Alapnál nyert
pénzeszközök. Elkezdõdött az utcák
aszfaltjának felújítása, befejezõdött a
bácsfeketehegyi színházterem és
mûvelõdési ház kiépítése, befe-
jezéséhez közeledik a gázvezeték
kiépítése és remélhetõ, hogy Kishegyest
és Szeghegyet még ebben a fûtési
idényben rákapcsolják a vezetékre -
mondta többi között Szûgyi István
kishegyesi polgármester a képviselõ
testület díszülésén, amelyet a község
napja, a község megalakulásának évfor-
dulója alkalmából tartottak.
A képviselõket és a vendégeket az
ünnepi ülésen elsõként Pál Károly, a
testület elnöke üdvözölte, külön Nagy
Ferencet a szabadkai fõkonzulátus
fõkonzulját, Milovan Jankoviæot ,
Cetinje székváros polgármesterét,
Branko Gvozdenoviæot, Bar alpol-
gármesterét, Virpazar küldöttségét, a
történelmi egyházak képviselõit, Szabó
Józsefet, a Tartományi
Mezõgazdasági Alap igazgatóját,
Klebecskó Makai Hajnalkát, a
Tartományi Gazdasági Titkárság
titkárhelyettesét, Csikós Jánost, a
Sport és Ifjúságügyi Titkárság titkárhe-
lyettesét, Szabadka és Zenta
képviselõit továbbá a község
intézmányeinek és vállalatainak képvise-
lõit. Alkalmi beszédében rámutatott,
hogy a kishegyesi község szerbiai vi-
szonylatban is politikailag az egyik
legstabilabb község, ami mindenekelõtt
annak köszönhetõ, hogy mindenki a pol-
gárok érdekeit tartja szem elõtt, s aki
csak segíteni tud megtalálja a helyét a
többiek között. Rámutatott, hogy a

községben tapasztalt aszálykár évekig
rányomja bélyegét a község polgárainak
anyagi helyzetére, hiszen háztartá-
sonként a felmért kár mintegy 3000
euró. Annak érdekében, hogy némileg
enyhítsenek ezeken a károkon, a közsé-
gi vezetés mindent megtett azért, hogy
minél több pénzt hozzon pályázatok
révén a községbe.
A vendégek közül Nagy Ferenc
üdvözölte elsõként a díszülés
résztvevõit, kiemelvén: lehet, hogy a
község fejletlen, de a konzulátus és a
nagykövetség képviselõi is már szinte
haza járnak a községben szervezett ren-
dezvényekre, fesztiválokra, lakossági
fórumokra, mûvészeti találkozókra. A
község vezetõi ugyanis mindent
megtesznek azért, hogy megvalósuljon a
szülõföldön való megmaradás és
érvényesülés elve. A montenegrói
vendégek nevében Milovan Jankoviæ
üdvözölte a díszülést kiemelve, hogy a
község ékes példája annak hogyan élhet
harmonikusan egy multietnikus közös-
ség. Külön is köszönetet mondott az
önkormányzat vezetõinek, amiért
hathatósan támogatják a montenegróiak
szervezetének munkáját. A történelmi
egyházak nevében szólva ft. Brasnyó
Ferenc kishegyesi plébános Isten
áldását kérte arra, hogy a közösséget
továbbra is békében lehessen építeni.
Mint mondta a legfontosabb szeretetben
élni Istennel és felebarátainkkal. Külön
köszönetet mondott a községi
vezetõknek azért, hogy az egyház
egyedüliként az egész országban
használatra visszakapta az elkobzott
vagyont. A tartományi szervek nevében
Csikós József köszöntötte a díszülés
résztvevõit kiemelve, hogy a község
jelen pillanatban ugyan fejletlennek
számít, de kétségtelenül nagy lendület-
ben van és tervei elõretekintõek.
A díszülést követõen a bácsfeketehegyi
színházteremben megtekintették az al-
kalmi mûvelõdési mûsort, délután pedig
a belgrádi Nemzeti Szinház elõ-
adásában Bora Stankoviæ: Koštana
címû darabját.
Az ünnepi ülést megelõzõen a képviselõ-
testület rendkívüli ülésén határozatot
hozott  arról, hogy elemi csapássá nyil-
vánítja az idei szárazságot a magas
hõmérsékletet és határozatban kéri a
köztársasági szerveket, hogy hozzák
meg a már korábban kért könnyítéseket
a károk enyhítése érdekében.

P.I.

András-nap 

Békésszentandráson

András-nap 
Békésszentandráson

Község napja

Község napja

A Körösön levõ duzzasztógát , Békésszentandrás
legjellegzetesebb építménye

Kishegyes és Békésszentandrás
testvéri kapcsolatainak értelmében az
idén is mintegy tíztagú küldöttség vett
részt a hétvégén az András-napi ren-
dezvényeken. Ifj. Virag Gábornak, a
kishegyesi helyi közösség titkárának
vezetésével. Az András-napi ren-
dezvények keretében részt vettek az
erdélyi simonyi-falvi küldöttséggel
közösen a falujáráson, a falu
nevezetességeinek megtekintésén,
majd a helybeliekkel együtt jelen voltak
a Harcsási úti üdülõsor új bekötõútjá-
nak átadásán. A Körös mellett fekvõ
település nagy  figyelmet szentel az ide-
genforgalom fejlesztésének és ezt a
célt szolgálja az üdülõtelepi út átadása
is. Hamza Zoltán polgármester több-
ször is hangsúlyozta, hogy a helybeliek
támogatása nélkül az útból nem lett
volna semmi, hiszen a beruházás felét
az ott lakók adták össze. Az utat átadó
Domonkos  László országgyûlési
képviselõ  kiemelte, hogy a beruházás
lehetõvé teszi a falusi turizmus kibon-
takozását, amelyre a térség komoly
hangsúlyt fektet. Az András-napi ren-
dezvények este a helybeli mûvelõdési
otthonban folytatódtak, ahol alkalmi
mûsor keretében átadták az elis-
meréseket a község legérdemesebb
polgárainak. A kishegyesi küldöttség
Németh László festményével
ajándékozta meg a testvértelepülés
lakóit.

P.I.
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Egy hetet tartózkodkodtak Hódmezõ-
vásárhelyen azok a fiatal, középiskolát,
egyetemet végzett szakemberek, akik
részt vesznek a Kishegyesi Fejlesztési
Társulás valamint a Szegedi
Tudományegyetem Mérnöki Karának a
falusi turizmus kérdéskörét taglaló
továbbképzésen. Még néhány hód-
mezõvásárhelyi elõadássorozatot köve-
tõen ezek a fiatalok fogják majd tovább-
vinni a program második részét az
akcióban résztvevõ településeken:
Kishegyesen, Adán, Doroszlón és
Satrincán. 
Az egyhetes magyarországi képzést
követõen volt alkalmunk beszélgetni a
résztvevõkkel tapasztalataikról,
élményeikrõl.
- Gyorsan eltelt az egy hét és számomra
nem volt úgymond húzós a program,
délelõtt 9-tõl délután 15-ig tartottak az
elõadások, azzal hogy közben volt egy
ebédszünet is. Egy egész napot töltöt-
tünk Ópusztaszeren, ahol a gyakorlatban
is láthattuk hogy néz ki és mi minden kell
egy sikeresen mûködõ vendégházhoz.
Úgy gondolom, hogy a látottak-hallottak
nagy részét nálunk is lehet alkalmazni -
összegezte az egyhetes továbbképzést
Lukács Andor.
Hasonló tapasztalatokról számolt be a
zentai Bezdán Klaudia is. Szerinte
azonban mindenképpen további elõadá-
sokra és képzésre lesz szükség ahhoz,
hogy minden tudást hatékonyan tudjanak
továbbadni a falusi turizmus iránt érdek-
lõdõ embereknek.
Tóth Anita azt mondja, hogy nagyon sok
hasznos, és gyakorlati újdonságot látott
és hallott.
- Sok új dolgot hallottam kezdve a fel-
szolgálástól a gasztronómiai titkokig.
Annak, aki ilyesmivel akar foglalkozni
elengedhetetlenül tudnia kell például,
hogy mit mivel lehet felszolgálni, mi az
ami megkülönbözteti a paraszti házban
történõ felszolgálást az éttermitõl.
Tanultunk marketinget is, vagyis azt,
hogy hogyan kell eladnia magát a falusi
turizmusban résztvevõ vállakozónak, mi
mindent kell tennie azért, hogy vál-
lakozása sikeres legyen. Minden ezzel
kapcsolatos rendezvényen ott kell
lennie, hirdetnie kell magát, szerepelnie
kell kiállításokon, izléses reklám-
anyagokat kell készítenie kínálatáról.
Ezeken kívül a gyakorlatot is láttuk az
ópusztaszeri vendégházban, láttuk hogy

mi min-
dent kell
t e n n i
a n n a k

érdekében, hogy a vállakozás gazdasá-
gos legyen, s mi az, ami valóban vonzza
a vendégeket-mondta Tóth Anita.
A továbbképzés többi résztvevõje Szabó
Pósz Kinga, Vörös Andrea, Lepeda
Csilla, és
Németh Mó-
nika is mind
azt állítják,
hogy nagyon
hasznos volt
az egyhetes
továbbképzés,
különösen a
g y a k o r l a t i
rész. Kedvet
adott szinte
mindenkinek
arra, hogy
falusi turizmus-
sal foglalkoz-
zon. Tennék
ezt annak
ellenére, hogy tudatában vannak az
emberekkel foglalkozni a legnehezebb,
de a legszebb is, ha másért nem hát
azért, mert  sohasem lehet tudni, hogy
az így megteremtett kapcsolatok mikor
jönnek majd jól.
- Hasznos volt ez az egy hét és számom-
ra tanulságos is. Egészen biztos vagyok

benne, hogy a tapasztalatokat hasznosí-
tani tudjuk. Itt Vajdaságban nagyon sok
az üres ház, ezeket kell felkészíteni arra,
hogy vendégeket tudjanak fogadni. Meg
kell mutatni a turistáknak, hogy mi az,
amit mi tudunk felkínálni. Kellenek ter-
mészetesen az ilyen elõadások is, hogy
mindezekkel komolyan megalapozottan
tudjunk foglalkozni. Magyarországon

már sokan meg tudnak élni a falusi turiz-
musból és meggyõzõdésem, hogy sok
ember meg tudna élni belõle nálunk is.
Egyszerûen hozzá kell látni és csinálni
kell - vélekedik Németh Mónika.

P.I.

Húsz éve nyitotta meg
Bácsfeketehegyen Nik
Tomrecaj koszovói szár-
mazású pék pékségét, s ebbõl
az alkalomból nyeremény-
játékot szervezett legjobb
vásárlói számára. A Vojvodina
pékség a közelmúltban üzle-
teket nyitott Szeghegyen és
Kishegyesen is, Bácsfekete-
hegyen a pékségen  kívül a
központban is. Az egy hónap-
pal ezelõtt meghirdetett nyere-
ményjátékon azok a vásárlók
vehettek részt, akik egy hónap
alatt legalább 2500 dinárért
vásároltak a pékségben. A
nyereményt, egy-egy kerék-
párt Kishegyesen Tóth
Tihamér, Bácsfeketehegyen
pedig Göncöl Boglárka
nyerte meg.

Ajándék a legjobb 
vásárlóknak

Ajándék a legjobb 
vásárlóknak

Nálunk is el lehe
t kezdeni

Nálunk is el lehe
t kezdeni

A nyertesek nevét 
Lucia Tomrecaj húzta ki
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A tartomány jelentõs eszközökkel
támogatja a kishegyesi község
fejlõdését. Hamarosan több kivitelre
termelõ kapacitás nyílik meg a tar-
tományban - mondta Bojan Pajtiæ, a
Tartományi Végrehajtó Tanács elnöke a
Bácska Nova téglagyár két új termelési
vonalának átadásán. Az egyik segít-
ségével nagyméretû blokktéglákat gyár-
tanak, a másik gépsoron pedig
klasszikus kistégla méretben gyártanak
majd többféle téglát.
A gépsorokat átadva rendeltetésének
Pajtiæ kiemelte, hogy a tartományi kor-
mány mindent megtesz annak
érdekében, hogy a tartomány minden
része egyenletesen fejlõdjön.
- Ez már a második részleg, amelyet
ebben a gyárban átadtunk rendel-
tetésének. Ezt az újabb beruházást a tar-
tomány mintegy 45 millió dinárral támo-
gatta és ez a beruházásnak mindössze a
fele. Az új termelési vonalak beindulásá-
nak köszönhetõen újabb 27 munkahely
nyílik, meg de talán még fontosabb, hogy
a termeléshez kapcsolódóan megnövek-
szik a bedolgozók aránya, vagyis a

számítások szerint
legalább még száz
ember munkája kap-
csolódik majd valami-
lyen formában ehhez a
termeléshez. Fontos
azt is megjegyezni,
hogy ez a termelés
jórészt kivitelre készül,
s a tartomány külön is
támogatja ezt a fajta
orientációt s ennek
köszönhetõleg a közel-
jövõben még nyolc,
fõleg kivitelre termelõ
üzem nyílik meg a tar-
tományban. A tartomány az idén jelentõs
eszközökkel támogatta a kishegyesi
község ütemesebb fejlõdését, a
Tartomány Nagyberuházási Alaptól a
község mintegy 160 millió dinárt kapott
kulturális közmûvesítési és tervezési
célokra - nyilatkozta az ünnepélyes meg-
nyitót követõen a sajtó képviselõinek a
tartományi kormány elnöke.
Az új termékek a szakemberek szerint
megfelelnek az európai szabványoknak

és elvárásoknak, javítják a blokktéglák
hõszigetelési tulajdonságát, azzal viszont
hogy megnövelték a méretet 40 cen-
timéterre jelentõs idõ és kötõanyag-meg-
takarítás érhetõ el az építõiparban.
A megnyitót követõen a tartományi kor-
mány elnöke megtekintette a gyár régi és
új részlegeit, valamint laboratóriumát.

P.I.

Az utóbbi öt évben mintegy 12-13 ezer
fát ültettek el a kishegyesi községben,
elsõsorban tartományi segítséggel.
Nemrégiben újabb szállítmány
érkezett. A kishegyesi helyi közösség
munkásai, valamint a közvállalat
markológépe azonnal munkához lát-
tak, a topolyai út jobb oldalán
elkezdték a fák ültetését.
-Az õsszel  a Tartományi Mezõgaz-
dasági Erdõ- és Vízgazdálkodási
Titkárság pályázatán ismét több mint
kétezer fát nyertünk. A fák
megérkeztek s közülük 1500 akác,
600 szibériai szil, 200 ostorfa és ezen
felül még 500 bozótféle. Az ültetés a
község és a helyi közösség
szervezésében azonnal el is
kezdõdött, de reményeink szerint a
munkába bekapcsolódnak a civil-
szervezetek is, elsõsorban  a vadá-
szok, a fák megóvásában  pedig eddig
is pótolhatatlan szerepe volt a
tûzoltótestületnek, hiszen a szárazság

és a hõség idején rendszeresen
öntözik a fiatal csemetéket - hallottuk
Csóré Róberttól, a Községi Tanács
tagjától.
Mint megtudtuk, a fák többsége az
egykori nemzetközi út mellé kerül.
Nem csak Kishegyes és Topolya,
hanem Kishegyes és Szeghegy,
valamint Bácsfeketehegy és
Szenttamás közötti szakaszokra.
Bizonyos mennyiségû fát átengednek
a vadásztársaságnak, hogy szükség-
leteinek megfelelõen ültesse el. 
Annak ellenére, hogy az utóbbi évek-
ben szinte egyetlen esztendõ sem múlt
el, hogy a község ne nyert volna a tar-
tományi fásítási pályázatokon, továbbra
is pályázni fognak, mert az ütemes
faültetés ellenére a kishegyesi község
határa továbbra is a legkopárabb és
messze elmarad a környezõ községek
erdõs területeitõl és fásított dûlõutaitól.

P.I.

Az egyenletes fejl
õdés érdekében

Az egyenletes fejl
õdés érdekében

Akácok, szilek, os
torfák

Akácok, szilek, os
torfák

Pál Károly, Kishegyes község
képviselõ-testületének elnöke közle-
ményben tudatta, hogy a testület kará-
csony elõtt sorra kerülõ, következõ
ülésén napirendre tûzik azt a határozati
javaslatot, amelyben megtiltják a Nyugat-
Európából kitoloncolt személyek,
valamint az esetleges koszovói menekül-
tek szervezett betelepítését Kishegyes
község, illetve más magyarlakta
települések területére. 
Kishegyes község önkormányzata eddig
is eredményesen ellenzett és meggátolt
minden kezdeményezést, hogy bármi-
lyen program keretében a menekültek
anyagi támogatást kapjanak a község
területén való szervezett letelepülésre
vagy házvásárlásra - olvasható a
közleményben. 
Pál Károly, a testület elnöke ugyanakkor
kiemelte, hogy hazavárnak mindenkit,
aki ebben a községben született, és itt
szeretne újra a közösség hasznos tagja
lenni.

Kishegyes sem akar
ja fogadni

a kitoloncoltakat
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A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági
Fórumának kishegyesi községi
szervezete pénteken tisztújítást tartott
Bácsfeketehegyen, a Tüziben.  A
szervezet eddigi vezetése - közülük is
kiemelkedõen ifj. Juhász Bálint, a
VMSZ alelnöke és a VMSZ IF eddigi
községi elnöke - szerepet vállalt a helyi és
a községi szervezet, a községi
képviselõtestület és a központi VMSZ
munkájában is, így nem tudtak annyi idõt
szánni a helyi Ifjúsági Fórum
tevékenységére, mint amennyit szerettek
volna, felajánlotta lemondását.
A gyûlést megtisztelte jelenlétével
Csíkos János, a Tartományi Sport- és
Ifjúsági Titkárság titkárhelyettese, Szûgyi
István, Kishegyes község elnöke, Pál
Károly, a községi képviselõtestület
elnöke és Fremond Árpád, a VMSZ IF
elnöke, akik néhány szóban
véleményezték az eddigi vezetõség
munkáját, illetve kitértek a kihívásokra,
melyek az új vezetõségre várnak.
Ezt  ifj. Juhász Bálint kronológiai áttekin-
tése követte, melyben  a szervezetnek
az elmúlt idõszakban kifejtett tevé-
kenységérõl beszélt. Ebben elmondta,

hogy a párt ifjúsági szek-

ciója 2006. júniusában
alakult, de csak azon év
októberére érte el mai
formáját. A Kishegyes
községi szervezet
alakuló ülésére 2006.
november 4-én került
sor, mely azóta több
szervezettel is
együttmûködve számos
akcióban vett részt,
eközben folyamatosan
növelve tagságát.
Legnagyobb eredménynek mégis a
januári parlamenti választásokon való
községi szinten kiemelkedõ szereplést
tekinthetjük, ami többek között a fiatalok
aktív bevonásának is betudható.
Hangsúlyozta, hogy a fiatalok ilyen, vaj-
dasági szinten egyedülállóan pozitív hoz-
záállása nagy mértékben a község
vezetõségének, közülük is fõképp Pál
Károly az új generációk felé való nyi-
tottságának köszönhetõ.
Elemzése végén ifj. Juhász kiemelte,
rendkívül fontosnak tartják, hogy a
szervezeten belül más fiatalok is
lehetõséget kapjanak a bizonyításra
illetve hogy részt vállaljanak a munkából

és a jövõbeni eredményekbõl. 
Szem elõtt tartva már a jelölés alkalmával
is az elvet, hogy a község egyik ma-
gyarlakta falvából az elnök, a másikból az
alelnök kerüljön ki, a helyi szervezeti
vezetõk megnevezték jelöltjeiket, akiket a
közgyûlés olyan egyhangúlag el is
fogadott, hogy ilyen összefogást
Belgrádban még Koszovót illetõen is
ritkán látni. Az új vezetõség tehát:
Farkas Hajnalka - elnök, Kiss Kornél -
alelnök, Mohácsi Viktória, Tóth
Zsuzsanna, Tarkó Lilla, Horkai Zsolt,
Kelemen Adél - elnökségi tagok. 

Kiss Kornél

Tisztújítás a fiat
alok között

Tisztújítás a fiat
alok között

A nemek egyenjogús
ágáért

A nemek egyenjogús
ágáért

Továbbra is kevés a nõ a közéletben és
a döntéshozatalban, a gazdaságban...
A  kishegyesi Nõi Fórum és a valjevói
Hora nõszervezet közös tanácskozá-
son vett részt. 
Annak ellenére, hogy a 2000-es rend-
szerváltást követõen volt némi elõreha-
ladás, továbbra is tény, hogy kevés a
nõ a közéletben, a politikában, a gaz-
dasági vezetésben, a döntéshozatal
folyamataiban. Ennek megváltoztatását
szolgálja többi között a Nõk ezt is meg
tudják tenni elnevezésû program,
amely Szerbiában elõször Belgrádban
kezdett kibontakozni, majd a prog-
ramot kiterjesztették az egész régióra,
Koszovótól Vajdaságig. Kishegyesre a
Nõi Fórum és a Hora nõszervezet
együttmûködése révén jutott el.
A fentieket Dragana Milojeviæ, a belgrá-

di szociális központ munkatársa mond-
ta, a szülõi egyenjogúság témájára
megrendezett kishegyesi tanácskozá-
son, aki hetedik éve egyik koordináto-
ra ennek a programnak. Mint mondta,
a mozgalom Norvégiában kezdõdött,
mert ott vették észre elõször, hogy a
döntések meghozatalából hiányoznak
a nõk. A program elsõdleges célja
elõsegíteni, hogy minél több nõ kap-
csolódjon be a közéleti munkába, vagy
ha már közéleti szereplést vállalt, segít-
séget nyújt ezeknek a nõknek. Annak
érdekében, hogy  problémák nélkül
meg tudják értetni magukat, ügyesek
legyenek a vezetésben és sikeresek az
érdekérvényesítésben. A mozgalom
egyébként a norvégok segítségének
köszönhetõen több országban is
kibontakozott, eljutott  Afrikába is. A

programot Szerbiában is  a Norvég
Királyság belgrádi nagykövetsége
pénzeli. A szerbiai mozgalom munkájá-
nak elismerését jelenti, hogy a prog-
rammal kapcsolatos elsõ nemzetközi
tanácskozást, amelyen 26 ország
képviselõi vettek részt, nemrégiben
Belgrádban tartották meg.   
A tanácskozás összegezéseként a
résztvevõk megállapodtak abban,
hogy a három település nõ-
szervezeteinek képviselõi megbe-
szélést kezdeményeznek az önkor-
mányzat nõi képviselõivel, valamint a
község vezetõivel, hogy a nõk
helyzetének javítása érdekében a
községben hozzák létre az egyen-
jogúsággal foglalkozó testületet.

P.I.
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Ifj. Juhász Bálinttal már nem egyszer volt
alkalmunk lapunk hasábjain találkozni és
mindig más-más szerepkörben szólalt meg,
ami nem is csoda, hiszen - a politika keretein
belül - annyi mindennel foglalkozik, hogy fel-
sorolni is nehéz. Mégis megkísérlem: a
Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, a
VMSZ Ifjúsági Fórumának alelnöke, az újon-
nan alakult Ifjúsági és Sport Minisztérium poli-
tikai pártok ifjúságával foglalkozó tanácsadó
testületének tagja, a tartományi  Sport- és
Ifjúsági Titkárság külmunkatársa, községi
képviselõ és a községi ifjúsági megbízott.
Mostani beszélgetésünk apropója az egyre
többször hallott IFJÚSÁGI STRATÉGIA kifejezés,
amivel mostanában annyit találkoztam, hogy
komolyan felkeltette az érdeklõdésem. Mivel
a közelmúltban egy egyetemi tanártól hallot-
tam, hogy nincs buta kérdés, csak buta
válasz, belevágtam:
- Mi is az az ifjúsági stratégia?
- Egy dokumentum, ami tartalmazza azokat az
elemeket, amit meg kell tennünk közösen, a
községnek, civil szervezeteknek, vállalkozók-
nak, intézményeknek ahhoz, hogy a fiatalok
jobban érezzék magukat a saját környezetük-
ben, ebbõl eredõen pedig hogy itt marad-
janak. Magába foglalja a szociális kérdést, az
oktatás kérdését, a biztonság, a foglalkoz-
tatás kérdését, a szabadidõ kérdését, a
környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés
kérdését.
Több párhuzamos folyamat zajlik ebben az
országban: van egy köztársasági szintû
akcióterv, ami a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
kidolgozására vonatkozik. Szerbia is fölis-
merte azt a tényt, hogy a fiatalok rossz
helyzetben vannak, nincsenek kilátásaik,
veszélyeztetett helyzetben vannak és ez ellen
tenni kell. Szerbia-szinten egy olyan doku-
mentumot készülnek létrehozni, amely az
egész országban lévõ fiatalok életét kívánja
javítani. Ez március-áprilisra készül el, akkor
kerül majd elfogadásra, majd a pályázatok
kiírása következik a meghatározott célok meg-
valósítása érdekében. 
Ezzel párhuzamosan van egy tartományi szin-
tû dokumentum, amely 2002 és 2005 között
került kidolgozásra és a 2005-2008-as
idõszakra vonatkozik. A vajdasági fiatalok
helyzetével foglalkozik, ebben különbözõ
kutatások és konzultációk alapján meg-
határozták, mik azok a prioritások, melyek a
fiatalok helyzetének javulását kell, hogy ered-
ményezzék. Nos, itt kapcsolódunk mi be,
mert minden valahol lentrõl kell, hogy
kezdõdjön,  minden közeg a maga nemében
egyedi, ezért van az, hogy ki kell dolgozni egy
helyi szintû dokumentumot - ez van most
folyamatban. 
2006-ban ismertük fel annak a szükségét,

hogy ezt létre kell hozni, akkor elvégeztünk
egy felmérést, ahol elmondták a fiatalok,
hogy mit szeretnek a községben, mik a kilátá-
saik. Mint ahogy Szerbiában ez jellemzõ, elég
kedvezõtlenek voltak a mutatók, ebbõl egye-
nesen következett, hogy valamit tenni kell.
Kishegyes község nyitott a fiatalok problémái-
nak megoldására, tett már lépéseket. Akár oly
módon, hogy a képviselõ-testületben négy
25 év körüli fiatal van. Akár úgy, hogy egy
fiatal csapat dolgozik a pályázatokon, a
fejlesztési projektumok megvalósításán, van
ifjúsági megbízottunk, amit kevés község
mondhat el magáról illetve legutóbb döntött a
községi képviselõ-testület arról, hogy ifjúsági
irodát nyisson a község. Sokkal erdeménye-
sebbek tudunk lenni azonban, ha van egy
dokumentum, amelyben le van fektetve, hogy
hol tartunk most, hova szeretnénk eljutni, mit
kell megtenni azért, hogy eljussunk oda.
Tulajdonképpen olyan ez az akcióterv, mint
egy minta a kis mozaik-kockák kirakásához,
így tudjuk, hogy ha az önkormányzat, civil
szervezetek,  vállalkozók, intézmények hoz-
záteszik a maguk darabját, az eredmény hatá-
sosabb lesz és elkerüljük azt, hogy egymásra
rászervezünk dolgokat.
Megtartó ereje kell, hogy legyen, mert egy
bizonyos finanszírozási rendszert is elõsegít,
az 1+1 az 2-t, aminek a lényege, hogy a
község és a tartomány által a fiatalokkal kap-
csolatos programokba befektetett 1-1
dinárhoz a köztársaság kettõt tesz hozzá.
Magát az akcióterv kidolgozását milyen
forrásokból  biztosítjátok ?
A község fiatalokból álló pályázatíró csoportja
nemrég két pályázatot is nyert - 450.000
dinár összértékben - a kishegyesi ifjúságpoli-
tikai akcióterv kidolgozására. Ennek  két
része van: az elsõ az informálási rész, ahol a
község vezetõivel, a fiatalokkal leülünk és
elmondjuk, hogy mit is szeretnénk csinálni,
hogy miért fontos ez. A másik rész a munka-
csoportban való munkára összpontosít, ahol
egy közel tíz fõbõl álló csapat dolgozik ezen a
dokumentumon, minden szakterület képvise-
lõivel egyeztetve a problémákról, aminek
alapján kidolgozásra kerül a tervezet, amit a
községi képviselõ-testület elfogad. A meg-
valósítással kapcsolatban el kell mondani,
hogy a község a költségvetésbõl kiválaszt egy
bizonyos összeget önrésznek a majdani
pályázatokon való részvételhez. Egyike
vagyunk azon vajdasági községeknek, ahol
ifjúsági iroda megnyitásáról döntöttek, ahol
ifjúsági megbízottat neveztek ki és esélyünk
van arra, hogy Vajdaságban elsõként fogad-
juk el ezt a dokumentumot. 
Az ifjúsági iroda mikortól nyílik meg a fia-
talok elõtt?
Ki kell jelölni magát a helyiséget, ami már

folyamatban van, fel kell szerelni, a minisztéri-
umhoz tudunk fordulni ilyen kérelemmel. Ezt
követõen pedig konkrét tartalommal, élettel,
fiatal aktivistákkal kell megtölteni, akik majd a
projekteket dolgozzák ki.
Az iroda az emberek szintjén tulaj-
donképpen már mûködik, hiszen mi  itt
vagyunk, dolgozunk. Ki az a mi?
Farkas Hajnalka Bácsfeketehegyrõl, õ lesz
az iroda egyik alkalmazottja és a projektum
koordinátora és én, mint ifjúsági megbízott,
illetve a tartomány részérõl a titkárság néhány
külmunkatársa, viszont mielõbb szeretnénk a
helyi fiatalokat is bekapcsolni a munkába.

Kiss Kornél

Célunk a fiatalok 
helyzetének javítá

sa

Célunk a fiatalok 
helyzetének javítá

sa

Szeptember óta tart Kishegyes úgy-
nevezett hivatalos honlapjának a
felújítása. Azért kell így fogalmazni, mert
létezik egy másik Kishegyes nevet
viselõ honlap is, amelyet magánszemé-
lyek mûködtetnek. Ezt a hivatalos hon-
lapot a  www.kishegyes.org címen
érhetik el az érdeklõdõk.
- Új területekkel nem bõvítettük az
oldalakat, viszont rendszereztük õket és
a honlap látogatói így megítélésünk
szerint könnyebben jutnak hozzá a
tájékoztatóhoz. Megtalálható az
oldalakon továbbra is a szerb, magyar
és angol nyelvû összefoglaló a falu
történetérõl, a legfontosabb intéz-
mények, azoknak telefonszámai és ter-
mészetesen a közérdekû információk
is. Arra törekszünk, hogy a leg-
fontosabb rendezvények idõpontjáról is
értesülhessenek. Mindegyiket azonban
sajnos nem tudjuk minden alkalommal
feltenni a honlapra. A tájékoztatást szol-
gálja az is, hogy a honlapon megtalál-
ható a Szó-Beszéd címû lapunk is. A
fórum, vagyis az a rész, ahová mindenki
eljuttathatja véleményét, álláspontját,
javaslatait, sajnos technikai okok miatt
egyelõre nem mûködik, de remélem,
hogy a közeljövõben ez is megoldódik -
mondta a honlappal kapcsolatban ifj.
Virág Gábor, a helyi közösség titkára.
Pontos adatai a helyi közösségnek nin-
csenek a honlap látogatottságáról,
annyit azonban tudni lehet, hogy
leginkább külföldrõl látogatják.
Valószínûleg a külföldön élõ kishegye-
siekrõl van szó, akik szeretnék tudni, mi
történik a szülõföldjükön.

Megújult Kishegyes
 honlapja
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Hogyan él a magyar néphagyomány-
ban a világban legismertebb Árpád-
házi szent - Dr. Szõke Anna elõadása
a kishegyesi könyvtárban

Árpádházi Szent Erzsébet, II. András és
Gertrúd lánya, második honalapítónk, IV.
Béla testvére igencsak kiveszett  a ma-
gyar köztudatból, vele kapcsolatban
kevés hagyomány maradt fenn. A nép-
rajzkutatók szerint egészen biztosan
azért, mert túl késõn fogtak hozzá ennek
az anyagnak a begyûjtéséhez. Erre nem
lehetünk büszkék, hiszen Szent Erzsébet
a legismertebb a világban az Árpádházi
szentek közül. Halála után mindössze öt
év elteltével IX.Gergely pápa már szentté
avatta, s a szenttéavatási ceremónián,
amelyen részt vett agg apja,  András, és
IV.Béla is, a korabeli krónikák szerint
mintegy egymillió ember vett részt -
mondta többi között dr. Szõke Anna a
kishegyesi könyvtárban megtartott

elõadásán, amelynek középpontjában az
állt, hogy milyen formában maradt meg az
árpádházi szent a néphagyományban.
Az elõadás kezdetén Szöllõsi Vörös
Julianna, a könyvtár igazgatója köszön-
tötte a zsúfolásig megtelt olvasóterem
közönségét és dr. Szõke Annát abból az
alkalomból, hogy októberben meg-
szerezte a NÉPRAJZI TUDOMÁNYOK DOKTORA

címet. Szent Erzsébetrõl szólva kiemelte,
hogy élete jól példázza a XIII. századi nõk
sorsát.
Az elõadás során elhangzott még, hogy a
sors nem kímélte a magyar királylányt,
négyéves korában elszakították szüleitõl,
hat éves volt, amikor édesanyja
összeesküvés áldozata lett, kilenc
évesen pedig elvesztette jegyesét,
Hermannt. Jegyese halálát követõen
legszívesebben visszaküldték volna
Magyarországra, de akkor vissza kellett
volna adni azt a bõséges hozományt, amit
annakidején magával hozott. Hermann

öccse, Lajos vette nõül. Bár nem neki
szánták, Erzsébet szerette Lajost, aki
azonban az V. keresztes háborúban
meghalt, így Erzsébet már 20 éves
korában három gyerekével özvegy
maradt. A népi emlékezetben a
szegények istápolójaként ismerik, ami
nem véletlen, hiszen Wartburgban õ
alapította meg az elsõ árvaházat, majd az
elsõ beteggondozót, ispotályt vagy mai
szóhasználattal kórházat. Emlékét az
Erzsébet-napi jótékonysági szokások
valamint a pünkösdi szokásokhoz tartozó
dalok õrzik, amelyekben a rózsákról
énekelnek. 
Az elõadás keretében Csõke Márk
fuvolán korabeli zeneszámokat adott elõ,
a Marcipán gyermekcsoport tagjai
pedig pünkösdi dalokat énekeltek
Tumbász L. Kornélia vezetésével.

P.I.

Mindannyiunk Szent
 Erzsébetje

Mindannyiunk Szent
 Erzsébetje

Felújítják a Nyuga
ti temetõ kápolnáj

át

Pályázati eszközöket
kapott a kishegyesi
község a temetõk
felújítására a tartományi
önkormányzati titkár-
ságtól. A temetõkben tett
helyszínelést követõen
olyan döntés született,
hogy a pályázaton nyert
pénzbõl felújítják a
Nyugati temetõben levõ

kápolnát. Megállapodtak
azonban  Pesti Attila
építészmérnökkel, hogy
elkészíti a tervet a Keleti
temetõ kápolnájának
felújítására is. A Keleti
temetõben nem ter-
veznek nagyobb beruhá-
zást, csak egy elõteret
szeretnének kialakítani,
hogy rossz idõ esetén is

zavartalanul lehes-
sen végezni a szer-
tartásokat. Ameny-
nyiben sikerül
ismét pályázati
eszközökre szert
tenni, a Keleti
temetõben egy új
kápolnát fognak
felépíteni, amely
minden tekintet-
ben eleget tesz a
követelményeknek. 

Iskolanap

November 22-én, Ady
születésnapján a nagy ma-
gyar költõ nevét viselõ kishe-
gyesi iskolában iskolanapi
ünnepség keretében ünne-
pelték meg az iskola napját.
Az alkalmi zeneszámokat
követõen a jelenlevõ
diákokat, szüleiket, valamint
a községi és tartományi tiszt-
ségviselõket Molnár Márta
igazgatõnõ üdvözölte, kife-
jezvén örömét, hogy az
ünnepségre ezúttal is eljöt-
tek mindazok, akik valami-
lyen formában kapcsolódnak
az iskolához. Rámutatott arra
is, hogy a diákok akárcsak
eddig minden alkalommal,

ezúttal is hetekig készültek
az ünnepre,  hogy ezzel
tiszteljék meg a vendégeket.
Külön köszönetet mondott a
helybeli AGRIROMAGNA vál-
lalatnak, valamint a HELYI

KÖZÖSSÉGNEK, és a TAR-
TOMÁNYI IFJÚSÁGI- ÉS SPORT-
TITKÁRSÁGNAK az alkalmi
ajándékokért. Az ünnepség
keretében  a diákok fer-
geteges tapssal köszönték
meg Tóth Pál zenetanárnak,
hogy negyven évig vezette és
szép eredményekhez segí-
tette az iskola kórusát és
zenekarát.

Iskolanap
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A kishegyesi romatelep életének pillanatképeibõl
készített kiállítást Linka Csaba, melyet az iskola elõ-
csarnokában tekinthetett meg a közönség. A kiállítást
megnyitva Pataki András, a gyõri Forrás Színház igaz-
gatója kiemelte, hogy a képek láttán az ember elgondol-
kodik arról, hogy mi is a kultúra: az a közeg , amely
meghatározza az ember életét, teljes egészében áthat-
ja azt, hiszen az ember csak a kultúrában tudja kifejteni
önmagát. A romák világában, ebben a sajátos életmód-
ban olyan emberi sorsok villannak meg a képeken,
amelyek nem hagyják szó nélkül elmenni az embert
mellettük. A cigányokkal kapcsolatban mindenki mást
gondolhat, érezhet szánalmat, sajnálatot vagy bor-
zongást, de a roma kultúra az egyetemes emberi kultúra
részévé vált. 
Hogyan merült fel az ötlet, hogy a kishegyesi
romákról készíts kiállítást?
Egy pályázatra készítettem a képeket. Zsidai Erzsébet
segítségével mentem ki a romatelepre. Két délután
fotóztam, de a képek java része az elsõ napon született.
Az emberek nagyon közvetlenek voltak, azért is sikerül-
tek ilyen életszagúra a felvételek.
Milyen benyomást szereztél, hogyan élnek a
romák?
Nagy a szegénység, de meglepett, hogy az emberek
boldogok. Vagy lehet, hogy nem is boldogok, de
mosolyognak... A nyomor is jelen van, egyik képemen
egy anya áll a gyermekével a karjában, mögöttük
szeméttelep.
Milyen eredményt értél el a pályázaton?
Nem kerültem be.
Mi azért hozzátesszük: pedig megérdemelné.

Figyelj rám!

Figyelj rám!
A kép mint adatho

rdozó

A kép mint adatho
rdozó

A helytörténet kutatásának
rendkívül fontos területe a régi
fényképek felkutatása és
azoknak értékelése a
helytörténeti adatokkal kap-
csolatban. A fényképek ter-
mészetesen elsõsorban azt
bizonyítják, hogy egy-egy
település vagy épület hogyan
nézett ki a múltban, de fontos
az ismert személyek fény-
képeinek rendezése is. A
fényképek rávilágítanak olyan
dolgokra is, amelyeket elsõ
látásra rendszerint nem is
veszünk észre. Ilyen például a
korabeli viseletek rekon-
struálása. 
Errõl a kérdéskörrõl tartott
elõadást a kishegyesi könyv-
tárban dr. Virág Gábor, a
Bácsország címû lap fõ-
szerkesztõje. Mint mondta, a
régi képeket nagyon sok eset-
ben egyszerûen feltüzelték
azok, akik úgy gondolták,
hogy semmi értéket nem
képeznek. Éppen ezért dí-
cséretes az, hogy Marto-
noson például mintegy 6700

képet gyûjtöttek össze a falu
lakosaival és a település
történetével kapcsolatban.
Szeretnének ebbõl az anyag-
ból egy fotómonográfiát
elkészíteni és olyan helyen
tárolni az egész anyagot, ahol
mindenki számára elérhetõvé
válik. Kishegyes esetében a
legrégebbi fényképek a faluról
1903  és 1905 között készül-
tek s egyik érdekességük,
hogy ezeken még látszik az
ún. Puruczki-szélmalom. Vagy
egy másik 1914-bõl származó
faluképen már látszanak a vil-
lanykarók, ami azt jelenti,
hogy valószínûleg igaz az az
állítás, hogy a villany
bevezetése 1912-ben kez-
dõdött. Mint mondta, egészen
biztosan nagyon sok régi
fénykép van a polgárok bir-
tokában, olyanok amelyekbõl
értékes adatok szûrhetõk le.
Ezeket jó lenne összegyüjteni
és többi között digitalizált for-
mában közkinccsé kellene
tenni.

P.I.
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Nemrégiben visszahallottam egy kissé rossz
indulatú megjegyzést: Még a csapból is a Nõi
Fórum folyik… De el vannak magukkal kev-
eredve…
Így egy kis idõre leálltam: úgy a Dombos
tévén, mint a helyi lapban igyekeztem kerülni
a Nõi Fórumról szóló híreket.
De rájöttem. Nem kellett volna. Egyrészt, úgy
gondolom, akit zavar, az úgy sem fogja olvas-
ni, akit meg érdekel, annak hiányzott.
Másrészt, miért nekünk kellene szégyell-
nünk, hogy dolgozunk, és miért ne dicseked-
hetünk, ha vannak szép eredményeink?

Annak idején, amikor alakultunk, elsõsorban
a falun élõ nõk helyzetének javítását céloztuk
meg, de már a kezdetekben kiderült, hogy a
szervezetbe tömörülõ tagok nem egyformán
gondolkodnak - ami persze cseppet sem
káros, sõt! Így sokfélébe csipegettünk és
csipegetünk még ma is és lassan - lassan
kialakul a szervezet arculata.

Hogy a megalakuláskor kitûzött célunkról
nem feledkeztünk meg teljesen, mi sem
bizonyítja jobban, hogy november végén a
valjevói Hora nõszervezet projektumának
részeként falunkban szemináriumot
szerveztünk a falun élõ nõk helyzetének
javítása érdekében. A kishegyesi könyvtárban
szervezett elõadáson összesen 17 nõ vett
részt - a község mindhárom településérõl. A
két elõadó: Dragana Milojeviæ és Olga
Zdjelar. A szeminárium eredményeként a
résztvevõk megegyeztek abban, hogy
mielõbb akciót indítanak a Nemek egyen-
lõségével foglalkozó községi bizottság
létrehozására. A jelenlévõk még a szeminári-
um idején kidolgozták a bizottság mega-
lakítását szolgáló aktivitásokat. 

Szervezett ruhaosztási akciót most õsszel is
tartottunk - és hogy nagy a szegénység a
faluban, mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az összegyûjtött ruhák nem egész egy
óra leforgása alatt „elkeltek”. Különösen a

kisgyerek holmik iránt volt nagy az érdek-
lõdés, ezért kérem egyrészt azokat, akiknek
van felesleges gyermekholmijuk, juttassák el
a Nõi Fórumhoz, ugyancsak kérem azokat,
akiknek szükségük van gyermekholmira,
jelentkezzenek a Nõi Fórum bármely tagjánál. 
Legközelebbi ruhaosztáskor elõnyt élveznek
azok, akik legutóbb nem jutottak ruhákhoz. 

A Nõi Fórum egy magyarországi támogatójá-
nak köszönve 50 euró értékben az idén is
hozzájárult a Mûvelõdési Egyesület Mikulás
házhoz megy akciójához, melynek során a
Mikulások ellátogattak a hátrányos helyzetben
élõ gyerekekhez. 

Terveink szerint karácsony elõtt - a korábbi
évek hagyományaihoz hasonlóan - az idén is
meglátogatjuk az idõs, magányosan élõ pol-
gártársainkat és szerény süteménycsomag-
gal tesszük ünnepélyesebbé számukra az
ünnepet.

A Nõi Fórum berke
ibõl

A Nõi Fórum berke
ibõl

Azt mondta a minap egyik ismerõsöm:
mostanában sok olyan szót használsz, amit
én nem ismerek, nem tudom, mit jelen-
tenek! 
Való igaz, elszégyelltem egy kicsit magam,
mert éppen azt szerettem volna elérni,
hogy az, amit mondani szeretnék, minél
több emberhez eljusson, minél többen
megértsék és elfogadják. 
Ezért úgy döntöttem, hogy egy, most
lezárulóban lévõ hat hónapos munka
végén, csakis olyan szavakat fogok ebben
az írásban használni, amiket mindenki
érteni fog, de fõként azok, akiknek a
legjobban szánom, akiknek a segítségére,
támaszára a következõ öt évben nagyon is
számítok. Nem kell ecsetelnem - milyen
nehéz most az élet a falunkban. Nehéz a
megélhetés még azoknak is, akiknek a vál-
lalatok eladása után sikerült megõrizniük
munkájukat, nem beszélve azokról, akiknek
sajnos nem. Hogy a tragédia még nagyobb
legyen, a fiataloknak is nagyon nehéz
munkát találniuk, a 45 éven felüli
munkanélkülieknek meg szinte lehetetlen.
A Szerbiai Foglalkoztatás- és Szociálisügyi
Minisztérium a szociális védelem teljes áta-
lakítását tervezi. Legfontosabb alapelve,
hogy a szociális szolgáltatások helyben
szervezõdjenek meg, a helyi lakosság

igényeinek megfelelõen, a helyi erõkre,
lehetõségre támaszkodva. (Például az
idõsek házi betegápolása és gondozása, a
mozgássérült emberek igényeinek
kielégítése, középiskolás és egyetemista
gyermekeink iskoláztatási gondjai, a
szegény sorsú gyerekek iskolai
étkeztetése, tankönyvek beszerzése, a
munkanélküliek gondjai, a roma
közösséghez tartozó polgártársaink
beilleszkedése, életkörülményeik javítása,
stb.) A felsoroltak mind-mind létfontosságú
feladatai egy közösségnek. A miénknek is.
Elkészült a község öt évre szóló szociális-
védelmi terve. Ha minden a tervek szerint
halad. És miért ne haladna, hiszen önkor-
mányzat, szociális központ, egészségügy,
tanügy, civil szervezetek, ebben az ügyben
mind-mind egy akaraton vagyunk, (legalábbis
reméljük) és a községi képviselõ testület
idei legutolsó ülésén megvitatja és
reményeink szerint el is fogadja azt.
Természetesen jól tudjuk, a terveink meg-
valósításához pénzre is szükség van.
Ismerve a szûkös lehetõségeket, úgy az öt
éves terv, mint a jövõ évi feladatok
meghatározásakor a földön jártunk, nem
tûztünk ki eget verõ célokat, csak meg-
valósíthatókat, olyanokat, amelyeket ha
összefogunk, közös erõvel meg tudunk
valósítani. A terv kidolgozásával és elfo-
gadásával újabb feladatok várnak ránk. A

terv végrehajtása. Ez a terv elkészült.
Reális és nyilvános. Bárki betekintést
kérhet és kaphat. Még valami: ez a terv
nem szent és sérthetetlen, hanem bármikor
változtatható és módosítható. És még vala-
mi. Nem szabad megengednünk, hogy
csak papíron létezzen! Mert akkor a szo-
ciális ügyi bizottság tagjai hiába dolgoz-
tak….
Ki kell követelnünk, hogy a tervben kitûzött
célok, feladatok a gyakorlatban is érvényt
kapjanak. Magunk miatt is, és másokért.
Magunk miatt elsõsorban, hiszen nem
feledhetjük: soha nem tudjuk, mikor esünk
mi magunk is a tervben felsorolt valamelyik
kategóriába…
Hiszem és tudom, hogy közös erõvel - az
önkormányzat költségvetési eszközeivel,
tartományi és köztársasági pénzekbõl,
hathatós érvekkel, jó projektumokkal igenis
megvalósíthatók lesznek a tervezett célok.
Csak tartsunk össze: a mi és az õk közötti
határvonalat lépjük mi át, hogy egy gondo-
laton legyünk, hiszen egy az érdek! Hogy
jobban éljünk. 
Végül hadd álljon itt a hosszú távú szo-
ciálisvédelmi terv jelmondata:  
„Kishegyes község szociális védelme
esélyegyenlõséget nyújt minden pol-
gárnak, hogy közösségünkön belül
méltóságteljes és minõséges életet
valósítson meg”.

Hogy emberhez 
méltóbban...
Hogy emberhez
méltóbban...

****

****

****

****
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Azt hiszem még mindig kevesekben
tudatosodott, hogy már az EU elõcsatlakozási
folyamatban csak azok az önkormányzatok,
intézmények, szervezetek és magán szemé-
lyek tudnak pénzbeli támogatáshoz jutni, akik
az elgondolásaikat célszerûen, velõsen meg
tudják fogalmazni, vagyis a pénz adomá-
nyozóját meg tudják gyõzni arról, hogy miért
fontos éppen az õ pályázatukat támogatni… 

Azoknak azonban, akik mindezzel tisztában
vannak, és akik hangyaszorgalommal már
most gyûjtögetik a pályázat írásának, le-
vezetésének apró fortélyait - a Vajdasági
Falusi Turizmusfejlesztési Központ nyertes
pályázata egy újabb lehetõséget jelent. A
Központ képzésének elnevezése önmagáért
beszél: Ésszerûen az elõcsatlakozásig -
multiplikátor képzés. 
Mint ahogy azt Csernik Teréz projektvezetõ
kihangsúlyozta - a képzésre itt helyben került
sor, összesen 114 órában, hétvégenként
magyarországi elõadók tartanak elõadásokat,
ugyanis a  Vajdasági Falusi Turizmus-
fejlesztési Központ szeretné minél jobban
kihasználni az idõt az elõcsatlakozásig és ala-
posan felkészülni a majdani anyagi támogatá-

sok fogadására és lehívására. Mintegy húsz fõ
részére szervezték ezt a képzést, a hallgatók
az önkormányzati képviselõk, intézmények
dolgozóinak, a civilszervezetek képviselõinek
körébõl kerültek ki, Kishegyesrõl,
Bácsfeketehegyrõl, Telecskáról, Topolyáról. 
Az egyik elõadó, Kõvágó Zoltán a Szegedi
Tudományegyetem Projektfejlesztési és
Innovációs Igazgatóság munkatársa
elmondta, hogy õ több mint nyolc évvel
ezelõtt, még Magyarország uniós elõcsat-
lakozási idõszakában kezdte, saját maga
képzésével. Az elején õ maga járt külföldi
képzésekre, ahol felkészítették õket arra,
hogy a késõbbiek folyamán õk maguk is tart-
sanak képzéseket. Következõ lépésként a
külföldiek tartottak elõadásokat Magyar-
országon, melyeken szintén részt vett, ezáltal
olyan képesítésre tett szert, hogy uniós szin-
ten tarthat képzéseket. Emellett, hogy ne
csak elméletileg meséljen a pályázatírásról -
különbözõ felkérésre (civilszervezetek, egy-
házi intézmények) õ maga is ír pályázatokat.  
Ugyanakkor kormányzati felkérésre pályáza-
tok lebonyolításának ellenõrzését is végzi.
Vagyis úgyis mondhatnánk a pályázatírás és a
pályáztatás oldalán is jelen van.

Az így szerzett ismeretekkel - valamint a
gyakorlati tapasztalatok alapján, esettanul-
mányokat is készít.   Az általa tartott képzések
40 százaléka elmélet - az összes többi gya-
korlati útmutató-tanácsok mind a majdani
pályázatok elkészítéséhez, mind azok ered-
ményes megvalósításához. Véleménye
szerint ez a képzés elegendõ óraszámban jött
létre ahhoz, hogy a pályázatírás elõkészületi
mûveleteit a megírástól kezdve a végrehajtás,
a pályázati elszámolás apró buktatóit is
elsajátíthassák a hallgatók.
A képzést, melyet a Határon Túli Magyar
Oktatásáért Apáczai Közalapítvány támoga-
tott, a kishegyesi Ady Endre Kísérleti
Általános Iskola ebédlõjében tartják, hétvé-
genként - pénteken és szombaton.
Végezetül, annak bizonyságául, hogy Kõvágó
Zoltán vérbeli elõadó lehet, hiszen jómagam
csak egy röpke félórára néztem be az
elõadásra, a beszélgetésünk idejére, de si-
került máris újat tanulnom: hogyan kezeljük a
sajtót, hogyan készüljünk fel az újságíróval
való beszélgetésre, mire figyeljünk. Vagyis jó
magam is megbizonyosodhattam. Van még
mit tanulnunk.  

Lassan végéhez közeledik a Nõi Fórum Lépjünk tovább, mert a
gyermek - gyermek, hogy  szeressétek és megértsétek el-
nevezésû projektuma, melynek legfõbb célja a gyermekek
agresszivitásának csökkentése. 
Június 23-án indult a projektumunk, Szentivánéji álom címmel.
Partnereink: Maronka Károly Önkéntes Tûzoltó Testület, a
Marcipán gyermekbarátok köre, Dombos Polgárok Egyesülete.
A résztvevõ gyerekek betekintést nyertek a tûzoltás fortélyaiba és
azt hiszem aki ott volt, nem felejtette el a frissen, nyárson sütött sza-
lonna ízét.
Július 22-én a Dombos Fest keretében szerveztük meg a Családi
napot, melyen a felnõtteknek Maruzsenszki Erna kiskunhalasi
gyógypedagógus tartott elõadást a gyermekekhez való megfelelõ
viszonyulásról, a gyerekek pedig mozaik alkotást készítettek külön-
bözõ terményekbõl. Családi napon a Nagycsaládosok Egyesülete
volt a partnerünk. 
Augusztus 18-án Csodaország címmel tartottunk játszóházat az
Ifjúsági Otthon udvarában. A közösségfejlesztõ játékok mellett a
gyerekek két csoportban ötleteket dolgoztak ki. Azon a délutánon
Csodaországban jártak, 1 millió eurót költhettek saját belátásuk
szerint. A feladatuk szerint egy olyan falut kellett kialakítaniuk, mely-
ben mindenki jól érzi magát. Vagyis, tisztelt Polgármester Úr, ha
egyszer lesz a falunak 1 millió eurója, és nagyon nem tudjátok mire
költeni, szólni kell a gyerekeknek, nekik fantasztikus ötleteik van-
nak, mire lehetne elkölteni.

Szeptember 18-án az iskola ebédlõjében Tribünt szerveztünk
az óvoda és az iskola pedagógusai részére - az elõadást ez alka-
lommal is Maruzsenszki Erna tartotta. Témája: a gyerekek

agresszivitásának kezelése.
Október 6-án a labdarúgó pályán Sportnapot tartottunk az isko-
la tanulói részére. Különbözõ labdajátékok, staféta játékok,
kézmûves foglalatosságok voltak mûsoron. A projektum támo-
gatójának - a belgrádi BCIF - jóvoltából minden résztvevõ gyerek
egy feliratos pólót is kapott. 
Október 20-án a Fácán Vadászegyesület tagjainak segítségével
a roma telep közelében két hinta lett felállítva. A játszótér létre-
hozása a roma közösség tagjai és a vadászok közötti
együttmûködés eredménye, ami tavasszal a közös fásítási akcióval
kezdõdött. Jövõ tavasszal, amikor az idõjárás megengedi, a roma
telep környékén egy focipálya létesítésével folytatódik a munka. 
November 14-én az iskola tornatermében a budapesti Méta
Kommunikációs Nevelési Kör drámapedagógusai, Vági Eszter és
Meleg Gábor drámapedagógai elõadást tartottak az általános isko-
la mintegy 50 gyermekének. A foglalkozás címe: A banda. A
gyerekek a komplex dráma eszközeivel szerepjátékot játszottak - a
drámapedagógusok segédletével bandát alakítottak. A megélt -
átélt helyzetek talán betekintést nyújtottak a gyerekeknek a mi
történik, ha…  
A projektum záró-rendezvényét eredetileg december 14-ére ter-
veztük, de mivel egy részét - az esõs õsz miatt  nem tudtuk meg-
valósítani, a projektumzáróra a BCIF munkatársaival, projektumunk
támogatóival történt egyeztetés alapján - tavaszra kerül sor.

Vajon megvalósult-
e a cél?

Vajon megvalósult-
e a cél?

Pályázatot írni tu
dni kell

Pályázatot írni tu
dni kell
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Jólmenõ szakma lenne a bádo-
gosság mégsem képeznek ilyen szak-
munkásokat - mondja ifj. Cékus
Árpád, az év kishegyesi vállakozója
vállakozásáról és gondjairól.

Amikor február elején Maráz József, a
kishegyesi vállakozók egyesületének
elnöke átadta AZ ÉV VÁLLAKOZÓJA el-
nevezésû elismerést ifj. Cékus Árpád-
nak, azzal indokolta, hogy olyan vál-
lakozóról és vállakozásról van szó, amely
évek óta sikeresen mûködik, szélesebb
körben is ismerik és pénzt hoz a
községbe, nemcsak itt hasznosítja a
meglevõt. Az év vállakozója cím ter-
mészetesen egy korábbi idõszak ered-
ményeit vette alapul, s most az év vége
felé inkább az érdekelt bennünket, hogy
milyen volt az idei esztendõ, hasonlóan
sikeres mint az elõzõek, bõvül-e a vál-
lakozás van-e gondja a megfizettetés-
sel...
- A kereslet a szolgáltatásaink iránt
továbbra is óriási. Az építõiparban
ilyenkor szokták befejezni az épületeket s
akkor jöhetünk mi. Általában azt kell mon-
danom, hogy jó a megfizettetés is, több-
nyire olyan emberekkel dolgozom, akiket
évek óta ismerek. Igaz, ez sem szabály,
legalábbis nekem az volt a tapasztalatom
hogy éppen az csapott be, akit évek óta
ismertem. Sokkal nagyobb gondom,
hogy nincs kivel dolgoznom. Legtöbb-
ször abba fáradok bele legjobban, hogy
banális dolgokat kell újra és újra elma-
gyaráznom. Nincs igazi mesterember.
Amikor elkezdtem saját vállakozásomat,
egyedül dolgoztam, majd felvettem egy

embert, amikor már volt annyi munka,
hogy egyedül nem gyõztem. Úgy ter-
veztem, hogy ha tovább növekszik a
kereslet a munkánk iránt kialakítok egy-
két brigádot az én feladatom pedig az
lesz, hogy megszervezzem a munkát, új
munkákat szerezzek, de nem így sikerült.
Azt látom ugyanis, hogy ha nem vagyok
ott, nem megy a munka sem - mondja ifj.
Cékus Árpád.
Továbbra is fõleg vidéken dolgozik, elsõ-
sorban a városokban, ahol sokkal erõtel-
jesebben folyik az építkezés mint
errefelé.
- Nagyon sok, szinte állandó üzletfelem
van az építõiparban. Ilyenkor szoktak
finiselni s ilyenkor van nekünk is a
legtöbb munkánk. Új évig szinte mindig
van munkánk, hogy alig gyõzzük, utána
elkezdõdik a pangás, amit nagyon vi-
szonylagosan kell érteni, mert azt jelenti
hogy munkánk az van annyi, hogy még
szombatonként is dolgozunk, de már
komótosan gyõzzük a teendõket. Télen
sem szoktam elbocsátani a munkásokat.
Tavaly egyébként is olyan tél volt, hogy
egész idõ alatt dolgoztunk, alig volt fagy.
Korábban a téli hónapokban pálinkafõzõ
kazánokat csináltunk s azokat árultuk.
Azok is elkeltek, bár úgy tapasztalom,
hogy újabban sokan nem készíttetik,
hanem készen vásárolják a kazánokat.
Most, ha bekényszerít  bennünket az
idõ a mûhelyben dolgozunk, elõkészítjük
a csatornákat és egyéb félkész  ter-
mékeket, hogy a nyáron emiatt ne kelljen
idõt vesztenünk - mondja ifj. Cékus. 
A mûhelyen, ahol a beszélgetést   kezd-
jük, látszik, hogy fokozatosan hoz-
záépítéssel  bõvült s a vállakozó szerint az
a legnagyobb baj,
hogy a hatméteres
darabokkal nemigen
lehet dolgozni benne. 
- Újabban a vállakozók
többsége ilyen hat-
méteres darabokkal
dolgozik. Én még a
régi hagyomány szerint
magam készítem a
különféle csatornákat
és a hozzávaló kel-
lékeket, de sok városi
mester már megvásá-
rolja a kész terméket.
Egy petrõci gyárban
készítik ezeket nagy
mennyiségben és
különbözõ formákban.

Én egyelõre magam készítem, így nem
kell felmondanom télen a munkásaim-
nak. Nemrégiben vásároltam egy olyan
gépet, amely szintén hatméteres
darabokat tud legyártani, de ahhoz, hogy
zökkenõmentes legyen a munka, új
csarnok kellett, a régiben ekkora
darabokkal nemigen tudunk mozogni. Az
új csarnokot eredetileg garázsnak és
nyersanyagraktárnak szántam, de a ter-
melésre fogjuk használni. Jelenleg félig
kész, talán jövõre elkészül - mondja a vál-
lakozó.
Beszélgetésünk végén megint azt
hangsúlyozza, hogy nagyon hiányzik a
mesteremberek képzése. 
- Kétségtelenül azt kell mondani, hogy a
bádogosság jólmenõ szakma, nem köny-
nyû, de nagy iránta a kereslet és meg
lehet belõle élni. Ennek ellenére nem
képeznek új mestereket. Általános fém-
szakmákat tanulnak az iskolában, de
amikor befejezik, valójában semmihez
sem értenek. Így azután, ha többet vál-
lalok, akkor nekem kell jóval többet dol-
goznom, ettõl többet viszont már nemi-
gen tudok dolgozni. Vasárnaponként
nem dolgozunk s én ilyenkor szoktam
járni Vajdaságot, az építõhelyeket, hogy
lemérjem az épületeket. Sokkal köny-
nyebb lenne, ha lenne nem is egy olyan
szakmunkásom, aki tudná mindazt amit
én s akiben meg tudnék bízni. Annak ide-
jén egyszer beszélgettünk errõl a szak-
munkásképzõ igazgatójával, de elõrehal-
adás nem történt - mondja ifj. Cékus
Árpád.

PAPP Imre

Ha lennének jó me
steremberek...

Ha lennének jó me
steremberek...

Ifj. Cékus Árpád:Ezek a sablonok
igazi szellemi tõkét jelentenek
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Az esztergomi Szent Lázár alapítvány
és a jugoszláviai Lazarus szeretetszol-
gálat tagjai a hetedik és nyolcadik
osztályos diákoknak a kábítószer káros
hatásairól tartottak elõadást.
A hatodik osztályos diákok megkap-
ták a Hepatitis elleni védõoltást.
November 3-án a speciális tagozatos
diákok Bácsfeketehegyen, a Záporka
szavalóversenyen léptek fel. Jovanoviæ
Lazo díjjal tért haza.
November 5-én iskolai sakkversenyt
tartottunk. Miljkoviæ Viktor elsõ, Papp
Zsolt pedig második helyezést ért el.
A harmadik Kocsis Lóránd lett.
November 10-én a MÉTA Dráma-
pedagógiai Kör játékos foglalkozást tar-
tott az agresszív és félénk viselkedésû
gyerekeknek és az iskola pedagógu-
sainak. A találkozót a Nõi Fórum
szervezte.
A szabadkai színház szerepelt
Kishegyesen. A Charley nénje címû
vígjátékot iskolánk diákjai is meg-
nézhették.
Az Elektrovojvodina az iskola
környékén is felszerelte az új égõket,
ezzel növelve gyerekeink biztonságát.

November 14-én a Nõi Fórum
ruhaosztást szervezett a rá-
szoruló gyerekeknek.
November 17-én Feketicsen, a
Dudás Kálmán szavalóversenyen a
következõ diákok képviselték

iskolánkat: Lénárd Ticián, Csõke
Márk, Kalmár Evelin, Hajdú Emília,
Miljkoviæ Tamara, Éter Gréta és
Csõke Andrea. 
November 22-én iskolanap - Iskolánk
54-ik születésnapját ünnepeltük. Az
Agriromagnától egy villanytûzhelyt
kaptunk ajándékba, míg a Tartományi
Sport- és Ifjúsági Minisztérium
képviselõje, Csíkos János 10 labdát
ajándékozott a gyerekeknek, a Helyi
Közösségtõl 3000 dinárt kaptunk. Az
ünnepi mûsorban diákjaink szavalat-
tal, tánccal, énekkel mutatkoztak be,
a hatodik osztályosok pedig egy szín-
darabot adtak elõ, mely Spasojeviæ
Magdolna  segítségével készült el.
November 23-án a hatodik, hetedik és
nyolcadikos diákoknak 18-tól 20 óráig
tinidiszkót tartottunk. Nagy sikert ara-
tott a gyerekek körében.
November 26-án a község napjának
megünneplésében diákjaink is részt
vettek. A negyedik osztályosok
énekeltek, Miljkoviæ Tamara szavalt,
és a mûsort színesebbé tette a Szajkó
énekcsoport is.

November 28-án Valkovics Edit hor-
gosi írónõ az alsósoknak könyvbemu-
tatót tartott.
December 4-én megérkeztek a civil
kiskatonák iskolánkba. Szabó Ferenc,
Szabó Árpád, Molnár Csaba és
Ocsenás László segédkeznek nálunk.
December 4-tõl sztrájkba lépett az
iskola munkaközössége is, 30 perces
órákat tartanak a tanárok.
December 4-én Szülõi Tanácsot tartot-
tunk, ahol az iskolában történõ dolgok-
ról, javaslatokról beszélgettünk a
szülõkkel.
December 6-án érkezett a Mikulás. A
gyerekeknek kis csokikat osztoga-
tott. A III. Csengõszó verseny audí-
cióját is lebonyolítottuk, melyet az
újvidéki Szórakaténusz Báb-egye-
sület és alkotómûhely szervezett. A
karaokee versenyen több mint húsz
produkciót mutattak be a gyerekek.
Nyaralási lehetõség Šoltán
(Horvátország) 2008. július 19-tõl
28-ig, az ára 250 euró. Fizetni lehet
részletekben is. Jelentkezni Szûcs
Karolina és Kormányos Andrea
tanárnõknél lehet.
Iskolánkba látogatott a budapesti
XVI. kerület polgármestere, alpol-
gármestere, a kerület képviselõi,
valamint a Rácz Aladár Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény küldött-
sége. Varga György igazgató és Kovács
Péter polgármester felajánlotta segít-
ségét iskolánknak. 

Csõke Andrea ismét bizonyított! És
nem is akárhogy. És nem is akárhol.
Olaszországban egy nemzetközi zon-
goraversenyen 3. helyezést ért el.
November 26-tól december 1-jéig
édesapjával, és Diósi Rózsával, a
topolyai Zeneiskola igazgatónõjével
részt vett Goriziában a VII. nemzetközi
Citta di Gorizia zongoraversenyen.
Tanárnõje, Székely Mária sajnos nem
kísérhette el tanítványát, de neki is
nagy része van benne, hogy Andrea
ilyen kiválóan szerepel mindenfelé. 
Azért már kijutni sem egyszerû erre a
versenyre. Egy meghatározott prog-
ramot kell játszani, majd a helyszínen
egy 16 perces (pont 16 perces)
összeállítást kell bemutatni.  Minden
versenyzõ kötelezõ programként
Scarlatti szonátáját adta elõ. Andrea

Chopen, Clementi és Despiæ mûveit
játszotta még ezen kívül. 
A zsûri is nagy elismeréssel méltatta
tehetségét. Egy olaszországi zene-
szerzõ saját mûveit ajánlotta fel még
különdíjként Andreának. És azért ez
sem semmi.
Nagy tehetségünknek nem ez az elsõ
nemzetközi versenye, megcsodálhat-
ták játékát már Horvátországban és
Magyarországon is. Azt hiszem, kevés
ilyen gyerek van Kishegyesen, aki
ennyire sokoldalú, ennyire ügyes több
téren is. Legyen szó zongorázásról,
népdaléneklésrõl, néptáncról, iskolai,
községi versenyekrõl különbözõ tan-
tárgyakból, Andreára bármikor
számíthatunk… Mindemellett beszéli
az eszperantó nyelvet, kiterjedt
nemzetközi baráti köre van. És azért

megérteti magát angolul, németül és
szerbül is. 
Valahol titkon mindenki ilyen gyerekre
vágyik. És miközben az iskolában
beszélgettünk, olaszországi élmé-
nyeirõl, Velencérõl, a sóhajok hídjáról
mesélt, a fényképeket nézegettük,
érkezett az újabb hír: december 14-én
Újvidéken a Tartományi Végrehajtó
Tanács elnöke fogadja Vajdaság legte-
hetségesebb gyerekeit. Köztük a mi
Andreánkat is!  
Andrea most 8. osztályos. Hogy merre
tovább? Bármit is választ, bárhová is
iratkozik, hisszük, hogy becsületesen,
szorgalmasan halad majd az úton… 

Molnár Márta

Akire nagyon büszk
ék vagyunk

Akire nagyon büszk
ék vagyunk

Iskolahírek

Iskolahírek



14

A minap Vígh Aninál jártam, csak úgy, egy kis
traccspartira jöttünk össze hárman. Ritkán
esik meg velünk, de olyankor igazán jó
hangulatban folyik a csevegés. Ez alkalom-
mal kellemes meglepetésben volt részem.

Ani a kezembe nyomott egy kis csomagot.
Benne egy füzet nagyságú könyv és egy
boríték. Sajnos a szemüvegem nem volt
nálam, így kénytelen volt Ani közölni, hogy a
füzetnagyságú könyvben férjének, Rudinak
megjelentetett versei ékeskednek, a boríték-
ban pedig a Családi Körben megjelent írás
fénymásolata található Rudiról. Mindkettõnek
szívbõl megörültem, de bevallom, a megjelen-
tetett versek jelentik nekem az igazi örömet.
Bementem Rudihoz a szobába, nem is
tudom, de alighanem meg sem köszöntem a
könyvet, hanem gratuláltam Neki, és valami
olyasmit dadogtam, hogy a szívem csücske,
meg a versei, meg öröm, meg nem is tudom,
mit mondtam még, de azt tudom, hogy
kimondtam: végre -valahára. Azután váltottunk
szokásunkhoz híven pár szót, de persze
vitatkozva. Ki-ki hajtogatja a magáét, nem
engedve a 21-bõl, de ez így van jól! Ezek
vagyunk mi ketten!
Elbúcsúztunk és hazafelé vettem az irányt a
barátnõmmel, Irmával, aki hazakísért
egészségügyi sétát téve. 
Amikor beértem a szobába, elsõ dolgom volt
a könyvet átolvasni. Ekkor láttam a dedikálást,
és hálás mosoly jelent meg az arcomon. Ez
áll a könyv elsõ lapján: Radmilának -
köszönettel a közremûködésért - Rudi.
Le kell írnom, ezzel tartozom Neked, Rudi, a
köszönet nem engem illet, hanem Téged, aki
megajándékozol bennünket kincset érõ
alkotásaiddal. Hogy eljuthassanak verseid
mások kezébe is és gyönyörködhessenek
benne, ezért minden elismerésem Péter
Róbertnak, aki lehetõvé tette a könyv megje-
lenését. A verseskötet címe: 

STÁDIUM anno MM
versek

A könyvben megjelent legszebb verseket már
ismertem. Ezek: Csak szabadon, Jó reggelt
XXI. SZÁZAD, Halottak napján, õszi hangok
és Szépunokák álma.
A verseskötet versei a polgárháború borzal-
mait átélõ költõ lelkivilágát türközik vissza.
Verseskötetének címe is erre utal: anno MM
(2000). Saját érzéseinkre ismerhetünk
benne. Emlékszem, benzinért álltunk sorba,
és hallottuk az ágyúdörgést. Sápadtan
figyeltünk. Féltünk, és ezt Rudi így fogalmaz-
ta meg:

„Ágyútûztõl mozog az ég és a föld,
összeérnek a dörrenések
fákon rezeg a levél,
torokba szorul a szívverés.
Távolodik vagy közelít a vész?”

Ebben a pár sorban benne van tény, borza-
lom, félelem és rettegés a jövõt illetõen.
Szebben, egyszerûbben, reálisabban, mégis
sejtetõbben, költõiesebben szóban lefesteni,
érzékeltetni nehezen lehetne. Mindazt, ami
benne, bennünk és mindenkiben, aki
háborúellenes, akkor dúlt; érzelmek för-
getege volt az. Most mégis a Halottak napján
címû versérõl írnék többet.
Kezdeném azzal, hogy a vers hangulata azt
adja vissza, amit minden ember érez Halottak
napján a temetõben, valami mély megható-
dottságot, lelki kapcsolatot az elhunyt
õsökkel, szeretteinkkel, akiknek a sírjánál a
gyertyaláng világít. A vers elsõ négy sora
ecseteli a temetõben égõ gyertálángok
fényét, és a felcsengõ ellentéttel kiemeli az
ember jelentéktelenségét a „mindent kitöltõ
túlvilággal” szemben. Az ötödik sort fel-
sorolással, egyben fokozással indítja el a
költõ, amely az újabb gondolatsor kezdete.
Ez tulajdonképpen az elsõ költõi kép második
része. Benne az emberi gyarlóság
tükrözõdik, hiszen a néma keresztek elõtt
állók önmaguk üdvözülését keresik imáikban.
A  harmadik költõi képnek nyomatékot ad a
„halottak napján” kezdet, amely a vers elsõ
sorát  erõsíti meg, ugyanis a „Halottakért” szó
az elsõ költõi kép kezdete. Nem véletlen.
Ezen a napon élõk és holtak lélekben
találkoznak, s e gondolatot ezzel a költõi kife-
jezéssel érzékelteti Vígh Rudolf: „ég és föld
összeér”. Emlékek hada lepi el a sírnál álló
„semmiségeket” , vagyis az embereket, akik
emlékeikkel a „sötét világba” zuhannak.
A negyedik költõi kép elsõ sorát a rákövetkezõ
három sor színezése, hasonlata igazi lírai
hangulattal telíti meg. Mint fénysugár villan ki
a nyomasztó hangulatból, bár itt sem engedi
elfeledtetni: porszemnyit érõ a létünk a világ-
mindenség Tejútján, amikor azt mondja
„parányi pontként” imbolygunk valahol.
Az ötödik költõi képben a költõ a háborúban
áldozatul esettekért kiált a mennybe.
Milliókról szól, akik a földteke bármely pont-
ján eshettek áldozatul. Sem hely, sem idõ,
csak áldozatok, akik „millió és millió gyer-
tyán/Lebegve várnak örök türelemmel”.
Nem vádol, nem átkoz, nem sír a költõ, mégis
a magas égig zeng a hangja: rengeteg értel-
metlen halált követel a háború. A holtak „nem
kérnek számon semmit”, de nekünk azt su-
gallja a költõ, akkor is, ha nem mondja ki (ez
a szép benne): béke kellene, parányi életün-
ket ne a háborúval keserítsük meg.
A hatodik költõi kép lehangoló, reménytelen
hangnemben íródott. Ez egyben a befejezõ

három sora a versnek. Az élõk emlékeikben
életre keltik a holtakat, de az élõk magukban
hordják a halált, mit „gyertyányi idõre”
megértenek és elfogadnak.
Amint látjuk a vers nyomasztó hangulatát a
költõi jelzõk adják meg: imbolygó apró,
jelentéktelen, nehéz, piciny, néma
ragaszkodó, sötét, parányi, meggyalázott
ártatlan, örök.
Az elsõ és az utolsó költõi kép közrefogja a
verset, ahol az elsõben megadatik a kegyelet
a halottakért, az utolsóval pedig azt üzeni a
költõ: mindannyiunknak egyszer majd valaki
megadja a gyertyalánggal a kegyeletet.
Ezzel a verssel Vígh Rudolf bizonyítja, mi min-
dent ki lehet fejezni az elmúlással.
Végezetül nem tehetem meg, hogy ne mond-
jam el azt is, hogy a kötetben megjelent
versekhez nem illik a Dunakeszi fülemüle
címû vers. Ennek szerintem nem itt a helye.
Van a költõnek kéziratban egy Levelek címû
ciklusa. Ennek a versnek ott lenne a helye. Itt
kirí a sorból, de lehet, hogy megvan a miért-
je, amiért ide került, de én azt nem tudhatom.
Lehet, hogy ezt elhallgathattam volna, de az
igazi barát nem csak dicsér. Ettõl eltekintve
mindenkinek melegen ajánlom Vígh Rudolf
verseinek olvasását, mert értékesek,
költõiek, sejtelmesek, mégis valóságosak a
borzalmak világából. Kedves olvasóim, ha
elolvassátok a verseskötetet, és nem értetek
velem egyet „Nyugodtan fogjatok szavamon”
(V.R.: Csak szabadon) 

Radmila Markoviæ

Végre!
Végre!

Halottak napján

Halottak napján

Halottakért gyertyaláng a kegyelet,
Imbolygó apró melegség és fény,
Amit jelentéktelen, élõ ember adhat
A mindent kitöltõ túlvilágnak,
Szemnek, szívnek, agynak, tudatnak.
Nehéz imák után önmagáért. 
Mert a piciny, égõ semmiség 
A néma keresztek elõtt állók 
Kanócba kapaszkodó üdvözülése.
Halottak napján ég és föld összeér,
Temetõkben ég s lobog az emlék,
Semmi különbség a lángok között,
Élõkkel, holtakkal együtt borul
Észrevétlen, sötét világra. 
E napon mindenki csak gyertyaláng,
Parányi pont imbolygása valahol,
S emlékezést, virágot hint a kéz, 
Ahogy a Tejútról idõk mélyébe néz. 
Halottak napján mindig hazajönnek 
Eltüntek és holttá nyilvánítottak, 
Meggyalázott ártatlan áldozatok,
De nem kérnek már számon semmit,
Csak millió és millió gyertyán 
Lebegve várnak örök türelemmel.
Halottak napján mindenki egyforma:
A holtak élõk - az élõk holtak
Hantok között gyertyányi idõre. 

Vígh Rudolf
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Olvasói levél
Helyzet
Helyzet

Ha minden igaz, 2008 tavaszán kerül
sor a helyhatósági választásokra, így
nem árt elemezni az elmúlt évek
tevékenységét, történéseit.
Kishegyes település azért tart ott, ahol
tart, mert minden év az elpackázott
évekrõl szól. Sem stratégia, sem célok,
sem prioritás nem létezik, nálunk alka-
lomszerûen, a valószínûségszámítás
szabályait is meghazudtolva születnek
ígéretek, döntések.
Négy éve a választási ígéret  a feketicsi
ipari parkra, az utcák betonozására
fókuszált. Ipari parkunk lesz, ez nem
kérdés, ezt már 4 éve tudjuk. Ebbõl
fakadóan munkahelyek százai is
lesznek, ezt is már 4 éve tudjuk. Ehhez
képest elég egy pillantást vetni a ter-
vezett területre, hogy reálisan lássuk a
helyzetet.
Betonozott utcákat az elmúlt 4 évben
már sokszor ígértek, meg útjavításokat
is. Tessék megszámolni az új aszfalto-
zott vagy betonozott utakat  és tessék
megszámolni a javításokat méterben,
majd azt összehasonlítani a Feketicsen
vagy Lovæenacon elvégzett felújítá-
sokkal. 
Úgy tûnik Kishegyes település érdekeit
senki sem képviseli. A miért kérdésre
kell a választ megkeresni, de a helyzet
megértéséhez elõbb az alábbi  minden-
ki által látható és érezhetõ problémákon
is gondolkodjunk el!

Emlékszik-e Ön arra:
- hogy már 2007 márciusára biztosra
ígérték a gázzal való fûtés lehetõségét.
Ezzel szemben 2008 márciusában sem
fogunk gázzal fûteni.
- hogy Feketics sportcsarnokkal ren-
delkezik, Lovæenacon mûfüves pálya is
van már. Kishegyesi helyzetrõl, a kézi-
labda-pálya állapotáról, a kishegyesi
fiatalok sportolási lehetõségeirõl pedig
továbbra sem illik beszélni...
- VMSZ hatalomnak egy fél játszótér
megépítésére tellett az elmúlt idõszak-
ban.

Sejtette- e Ön, hogy:
- Polgármesterünknek az elmúlt 4 évben
egyetlen saját kezdeményezése, saját
projektje, egyedi döntése nem akadt?
- Községünk dolgait egyetlen ember
látja át igazából? Tessék találgatni, hogy
ki lehet az!

- a Községi képviselõ testület tanács-
nokainak sincs betekintésük a községi
folyamatokba?
- Feketicsen úgy a színházteremre, mint
a kultúrotthonra milliókat költenek, ezzel
szemben Kishegyes a színháztermével
sem rendelkezik, csak ad-hoc használ-
hatja.

Tudta- e Ön, hogy:
- Biztos karrierre és munkahelyre annak
a vajdasági magyar fiatalnak sokkal
nagyobb esélye van, aki belép a VMSZ-
be? Sajnos Kishegyes Községben
sincs ez másképp, mint azt az új káder-
politika is bizonyítja.
- Kishegyes Község költségvetésében a
reprezentációs tétel teljesül elsõként?
- Minden valamirevaló községben a
törvényekkel összhangban a civil-
szervezeteknek szánt pénzt pályáztatás
útján nyerhetik el az érintettek. Ezzel
szemben Kishegyes Községben sem
pályáztatás, sem nyilvános betekintés
nem létezik a folyamatokba.
- A civilszervezeteknek esetlegesen
odaítélt pénzt soha nem utalják át
100%-ban?    
- Nincs éves munkaterve a községnek,
így nincs is mit számonkérni rajtuk!         

Meddig lehet ezt az utat folytatni? Nem
kellene megálljt parancsolni? Nem kel-
lene a civil szférát nagykorúsítani végre?
Nem kellene a kishegyesi érdekeket
összeírni, egyeztetni? Nem kellene már
egy kicsit a XXI. század szellemében
gondolkodni, még ha Szerbia olyan is,
amilyen? Nem kellene mindezt végre
korrektül csinálni? Nem kellene már a
felelõsöket is megnevezni?

A civil szféra lényege, hogy problémákat
felvesse és azokra megoldásokat
mutasson.  Valamint, hogy elérje, hogy
a hatalmat ellenõrizni tudja. Ez lesz a
tétje  a tavaszi választásoknak. Vagy lesz
egy kishegyesi érdekeket érvényesíteni
tudó lobbi, koalíció, szövetség - vagy
minden megy az eddigiek szerint...
Mert lehet majd választani!

Horváth László
Dombos Polgárok Egyesülete

Megjelent Rúzsa Magdi T-mobile
kapcsolatkoncertjét megörökítõ
CD-je, DVD-je. 20 zeneszám talál-
ható a hanghordozón, Magdi leg-
nagyobb slágerei, kedvenc külföldi
elõadóinak dalai. Olyan számokat
hallgathatunk meg, mint az Ederlezi,
a Queen-mix, a Led Zeppelin-mix, a
Most élsz valamint a Vigyázz A
Madárra. A DVD-n a CD-hez képest
van néhány plusz dolog is, Magdi
klipjei, kulisszák mögötti felvételek.
Magdi különben ismét eseménydús
évet tudhat maga mögött. Az ÖRDÖGI

ANGYAL az év legnagyobb példány-
számban vásárolt albuma lett
Magyarországon. A Kapcsolatkon-
certen a becslések szerint százezrek
elõtt lépett fel, világhírû zenészekkel,
énekesekkel találkozhatott. A
Felvonulás téren Bryan Adams elõtt
lépett fel június 30-án. És ki ne
emlékezne az Euroviziós Dalfesz-
tiválra, ahol milliók hallhatták ének-
tudását, láthatták egyszerûségét. És
még számtalan dolog: UNICEF
gála, Talmácsi Gábor világbajnok
motoros fogadása… 
Nagyban megváltozott az élete,
sokkal boldogabbnak, kiegyensú-
lyozottabbnak tûnik. Imádja a
„munkáját”, azzal foglalkozhat, amire
mindig is vágyott. Olvashatunk róla
továbbra is a neten, különféle bulvár-
lapokban, láthatjuk a tévében. A
szülinapját november 28-án az egyik
pesti bevásárlóközpontban töltötte,
dedikálta CD-jeit, DVD-jeit. Azért a
rajongók nem felejtették el ezt a
napot, csokitortával, virággal ked-
veskedtek neki. Boldog születés-
napot! 
Mit is kívánhatunk Magdinak? Legyen
sok koncertje, új lemeze, tanuljon
sokat, hódítsa meg a világot, sokáig
énekeljen még nekünk! Érezze na-
gyon jól magát a bõrében és  tel-
jesüljön minden kívánsága…

mm
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Az Egység Labdarúgó Klub a 2007/08-as
bajnokság õszi fordulói után a táblázat 6.
helyén áll. A csapat kimagasló teljesítményt
nyújtott az õszi szezonban, kivéve az utolsó
három mérkõzést, amelyeken nem sikerült
pontot szerezniük, de a korábbi jó szereplés
így is elõkelõ helyet biztosított számukra a
táblázaton.
A tizenöt forduló során 25 pontot gyûjtöttek,
kilenccel kevesebbet az elsõ helyen álló
Ðurðinnál. A mérlegük 7 gyõzelem, 4 dön-
tetlen és 4 vereség, a gólarány 30:19. 
Szeptember folyamán idegenben sikerült
gyõzelmet aratniuk a Csóka ellen (1:2), majd
hazai pályán szerezték meg a három pontot a
bajsai Partizan ellen. Elsõ vereségüket
Bácskossuthfalván szenvedték el. A Sloboda
2:0-ás gyõzelmet aratott felettük.  
Október 7-én kezdetét vette egy veretlenségi
sorozat, amely november 11-ig tartott, és az
elsõ helyre emelte az Egységet. 
Nagyarányú gyõzelmet aratott az újonc AFK
ellen (5:0), majd Szabadkáról, a Severtõl
rabolták el a pontokat. Tavankut ellen hazai
pályán ismét nagy gólkülönbségû gyõzelmet
arattak (6:1). A 12. fordulóban a Solid fogad-
ta a kishegyesieket, a gyengén szereplõ
együttest nem sikerült legyõzniük, 1:1-es
végeredmény született. 
Ekkor az Egység 22 pontjával a második
helyen állt, és a 25 ponttal elsõ helyen álló
Ðurðint fogadta. Kemény és nehéz
mérkõzésen  2:1-re verték az éllovasokat,

ennek kö-
szönhetõen a
táblázat elsõ
helyére kerül-
tek.
Már úgy tûnt,
hogy nem tud
ellenfelére ta-
lálni a kishe-
gyesi csapat,
amikor a har-
cias fiatalok-
ból álló njego-
ševoiak meg-
törték az
Egység ve-
retlenségi so-
rozatát. Hazai
pályán veszí-
tették el a
m é r k õ z é s t
1:2-re, így az
uralkodásuk a bajnokságban csak egy hétig
tarthatott. A hátramaradt két mérkõzésbõl
egyet sem tudtak megnyerni, a bácsfeketehe-
gyi Jadran (2:0), majd a pacséri Bácska
(1:2) bizonyult jobbnak náluk.
Az utolsó három fordulóban való rossz sze-
replés miatt fokozatosan visszacsúsztak, de
ennek ellenére is nagyszerû eredményt értek
el. 
Az Egységet esélyesnek tartották a bajnoki
címre, tavasszal lesz lehetõségük a javításra,

a kilenc pontos hátrányt nehéz lesz lefaragni,
de nem lehetetlen. 
A községbeli Njegoš a Vajdasági Ligában az
utolsó helyen áll, nagy a valószínûsége, hogy
jövére visszatérnek a Szabadkai Ligába. A
bácsfeketehegyi Jadran, amely egy ligában
szerepel az Egységgel, a 11-ik helyen áll 17
pontjával.
Az Egység serdülõ csapata szintén 25 pontot
gyûjtött, amely a 7-ik helyre volt elegendõ. A
bajnokság tavasszal folytatódik.

N.A.

Az élmezõnyben az 
Egység

Az élmezõnyben az 
Egység

1.Ðurðin 15 11 1 3 38:18 34
2. Proleter 15 10 2 3 41:20 32
3. Vinogr. 15 9 2 4 37:21 29
4. Csóka 15 9 2 4 28:20 29
5. Tisza 15 8 3 4 32:25 27
6. Egység 15 7 4 4 30:19 25
7. Sloboda 15 6 3 6 32:40 21
8. Bajsa 15 6 1 8 23:28 19
9. Tavan. (-1) 15 5 3 7 21:30 17
10. Potisje 15 5 2 8 24:37 17
11. Jadran 15 5 2 8 22:30 17
12. Bács. (P) 15 5 2 8 16:30 17
13. Sever 15 4 4 7 20:28 16
14. AFK 15 5 1 9 27:35 16
15. Bács. (M) 15 3 4 8 17:19 13
16. Solid 15 2 4 9 19:34 10
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Szél Csilla (20)
Segédmunkatárs

Nagy elõrelépésnek tekintem a
közvilágítás innovációját.
Sokkal jobb a helyzet, végre
mindenhol vannak lámpák, nem
csak elvétve.

Hegedûs Zoltán (36)
Pincér

Nagyon meg vagyok elégedve
vele. Örülök, hogy eszébe jutott
valakinek végre cserélni õket.
Kifejezetten örülök, hogy a park
környékén is jobb lett a
közvilágítás.

Mi a véleménye:

......aazz  úújj  lláámmppáákkrróó
ll ...20077-rrõl

Bíró Matild (39)
Háziasszony

Az idei év is szegényes, egyre
kevesebb a munkalehetõség.
Persze, mint mindig, jövõre job-
bat várunk.

Bede Magdolna (52)
Kereskedõ

Nehezebb volt, mint a tavalyi.
Sokkal szegényebbek az
emberek, az utóbbi 10 évben az
idén a leggyengébb a vásárló-
erõ.


