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A kishegyesi HELYI KÖZÖSSÉG és a PETÕFI
SÁNDOR MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET szervezésében
január 5-én hóemberkészítõ versenyt szerveztek
a Hegyalja utcában. A csípõs hideg és erõs szél
miatt, de legfõképpen azért, mert a hó nem
tapadt, a szervezõk majdnem lemondták a ren-
dezvényt, de mivel mintegy húsz gyerek már
összejött, a versenyt végül is megtartották. Jól
döntöttek, mert késõbb sem lett volna ked-
vezõbb a feltétel a folyamatosan szemerkélõ
ónosesõben. A csoportokban versenyzõ
gyerekek végül több hóembert is összelapá-
toltak. A verseny végén forró tea mellet
melegedtek meg a résztvevõk.

Hoemberkeszito verseny
’ ”’ ’



A mûvelõdési egyesület, az iskola, az óvoda és a
Nõi Fórum közösen vett részt február 2-án a
Farsangi felvonulásban. A jelmezes, maskarás lako-
dalmas menetet természetesen az „ifjú pár” vezette.
Süli Szilvi kocsija is telve volt, hisz a talpalávalóról
kiváló és szolgálatkész zenészeink gondoskodtak, ki
tudja hányadik alkalommal. Köszönjük nekik. A
tengernyi felvonuló igen szép kört sétált, míg a piac-
térre ért, ahol mindenki bõségesen lakmározhatott a
finomabbnál finomabb farsangi fánkokból, majd
forró teát kínáltak az iskola képviselõi, és persze a
kiskatonák.
Mindenkinek köszönetet mondunk, aki csak egy kis
morzsát is hozzátett a szombati farsangozáshoz. A
legszebb jelmezeket is próbáltuk kiválasztani, de hát
ennyi ötletet és fantáziát ki tud díjazni?
Olyan sokan voltunk és úgy lármáztunk, hogy a tél
ijedtében fejvesztve elmenekült, és a jövõ télig meg
sem áll. 

Linka Gabriella.

Farsang Kishegyesen



Kedves naplóm!
Ez a hét elég furcsán múlt el, ugyanis az igaz-
gatónõ a hétfõ reggeli katonai díszszemlén
bejelentette: ezentúl minden másképp lesz,
fõleg nekünk, nyolcadikosoknak, akik, íme,
hogy múlik az idõ – és itt mutatóujját jelen-
tõségteljesen az égnek irányította –, a
pályaválasztás elõtt állunk. 
És ekkor bemutatta nekünk a polgármester úr
különös küldöttjét, aki magát úgy jellemezte,
mint az oktatásügyért felelõs nagy és fontos
polgármesteri tanácsadót, aki egyszersmind
egy brazíliai törzs kisebbségi akadémiájának
fõdoktora – és itt mutatóujját jelentõségtelje-
sen az égnek irányította –, majd az oktatás-
ügyi polgármesteri tanácsadó belekezdett
beszédébe (mi ugyan kicsit nagyon fáztunk,
mert januárban ki ne fázna kinn, vigyázállás-
ban):
„Kedvesek Gyermekek! Általánosos
Iskolásosok! Azt hiszitek, nagyokosok vatto-
tok? Nem, ezentúl minden másképpen lesz. A
változó és rohanó világunkban a
pályaválasztásnál minden eldõlhet! Mert
íme, mit láthatunk falunkban?! Van, aki
zenészbõl lett vendéglátós. És van, aki
vendéglátósból lett zenész. Hová vezet ez? A
munkaerõpiaci igényeket kell kielégíteni,
nem egyéni vágyaitokat. Ezért mától kezdve,
hogy kedveteket vegyük mindentõl, különös-
képp az önálló és káros gondolkodástól,
megcseréljük az órát a tananyaggal, a
tananyagot az órával: matekórán futtok, tor-
naórán számoltok. Énekórán fõzni, ház-
tartástanórán dalolni tanultok!”
És itt mutatóujját jelentõségteljesen az égnek
irányította, majd ismeretlen irányba távozott.

*
Kedves naplóm, az iskolaügyi reform igen jól
halad. A bicikliparkolót új helyre tették, és
száz év múlva kész lesz a kézilabdapálya is.
Isten éltesse az önkormányzatot, amelynek
nagy és fontos tanácsadói annyit törõdnek
velünk. Az olajozott rendszerbe ugyan néha
fáradtolaj vagy szõkített nafta kerül, pon-
tosabban: az iskola fûtési rendszerébe éppen-
hogy semmiféle nafta nem került. Az igaz-
gatónõ állítólag azt mondta – miközben
mutatóujját jelentõségteljesen az égnek
irányította –, hogy ugyan egy hétig nyaggat-
tatta a községházán a naftafelelõst, de si-
kertelenül, mert annak csak a füle mögött
lehet olaj, vagy vaj. Különben is, azt üzenték
a községházáról, hogy amikor választásokról
van szó, a hazáról, Koszovóról, ne ugráljunk,
hogy nagykabátban felelünk a félév végén, ez
minimum hazafias kötelességünk.
A tanárok némelyike megindult, hogy a
községháza elõtt sztrájkoljon és a politiku-
sokból sajtoljon ki, ha nem is olajat, de egy
kis zsírt, ám amikor kiderült, hogy a
fûtéshiány pontosan beleillik az új oktatás-

ügyi koncepcióba, amikor is minden fordítva
van, lemondtak akciójukról, és ismeretlen
irányba távoztak. 

*
Kedves naplóm, be kell valljam, rosszul
megy sorom. Még mindig nem rázódtam bele
az új rendszerbe, s ma zeneórán igencsak
meglepõdtem, amikor a szendvicsbõl kellett
ellenõrzõt írni. Én ugyanis Bachból, a kan-
tátákból és fúgákból, a barokkból és egyéb
hülyeségekbõl készültem, különben is,
múltkor már eredményesen feleltem a
„zsíroskenyér pirospaprikával megszórva”
témájára, azt hittem, ezen a héten nyugodt
lehetek. Most meg a szendvics! Ebbõl kellett
dogát abszolválni. Odáig még ment is, hogy
van zárt és nyitott, de teljesen belegabalyod-
tam a hideg- és melegszendvicsbe, amikor
arról kellett írni, hogy milyen a melegszend-
vics, ha kihül? Egyikünk sem tudta. A helyes
válasz: ropogós... Ezt a tanárnõ mondta, aki
itt mutatóujját jelentõségteljesen az égnek
irányította.
Matekórán viszont felkészületlenül is simáb-
ban ment a dolog, mert azt kellett elénekelni,
hogy Száz dinárnak ötven a fele, igaz, a
kalkulátort nem használhattuk, de az úgyis
csak a tanárnak kell mindig.

*
Ma bejelentették, hogy a változások jegyében
ezentúl a polgármester választja meg a népet,
és nem fordítva. Ez azért is praktikus, mert a
jelenlegi polgármester és nagy és fontos
tanácsadói maradhatnak a helyükön, hova-
tovább ez nekünk is jó, mert akkor
reménykedhetünk, hogy fûtés is csak nyáron
lesz folyamatosan. 
Közben mindenki csak az ingyenes
részvényekkel foglalkozik. Még jó, hogy föl-
találták az internetet, mert amekkora sorok
kígyóztak itt a postán, sosem tudtam volna
bélyeget venni. 
Mi is beszélgettünk gazdasági kérdésekrõl a
szünetben, az iskolaudvaron majszolva az
ehetetlen margarinos racsnit, figyelembe
véve, hogy tõzsdepánik van az egész világon
(homage a Robi K.). Az a marha Jucus aszon-
ta: „az utolsó kvartál valorizált jövedelme
nem ad okot sok reményre a multiplex va-
riánsok terén”. Mire az a kretén Gézu csak
legyintett: „ez igaz, Jucus, de ha az egészéves
dzsídípít nézed, a tendencia méginkább
negatív!” Erre az osztály hülyéje, Ágica: „na
és az önkormányzati szuficit?! Az nektek
semmit sem számít? A megvalósulatlan
ígéretek mintegy 24 százalékkal csökkentet-
ték a tõzsdén az árpa féléves átlagát, globális
szinten, magától értetõdõ!” Mintha mi ezt
nem tudtuk volna. A mindig maga elé bam-
buló Józsika meg hozzáfûzte: „Látom, senki
sem olvasta a Suisse Creditanstalt pénzügyi
tanácsadóinak hajnalban, még a rajz-pótóra
elõtt közzétett elemzését, miszerint a banki
hitelkockázat tíz százalékos növekedése

önmagában 45 százalékkal csökkentheti a
nominális kihelyezések értékét! Tudjátok,
mit jelent ez?” De erre az önelégült,
nagyokos Kriszti csak legyintett: „lefutattat-
tam a legújabb PDX-500/B21-es Question-
Answers revíziós programot, amit meglök-
tem egy progresszív, nem lineáris differen-
ciálegyenlettel. Nem kérdéses, hogy egyenes
arányosság áll fenn a mobil GPS-rendszerek
fiktív tenderei és a tárgyalt áruforgalom tran-
zakciós egyenlege közt!” Erre azért csak
bólogattunk egy picit, bár tudjuk, hogy
Krisztire jellemzõ, nem veszi figyelembe a
részvénypiaci ingazodások középértékét, ami
mégsem elhanyagolható esetünkben, amikor
a stagnáló periódusok földrajzilag aligha
determináltak. Épp én akartam elmondani,
hogy ne higyjük készpénznek az olajpiaci
áringadozás miatti, még adózatlan
számítástechnika-ipari jövedelmet, amikor
észrevettük, hogy mögöttünk tágra nyílt sze-
mekkel hallgatódzik az igazgatónõ, a falusi
elöljáróság és a polgármester meg a nagy és
fontos oktatásügyi tanácsadója, s egyikük
megkérdezte:
Hát ti kölykök meg mi a francról beszélget-
tek? 
Ó, semmi, semmi, csak arról, hogy meg-
drágul-e még ebben a félévben az uzsonna... 
Majd mindnyájan középsõ ujjunkat jelen-
tõségteljesen az égnek irányítottuk, s
ismeretlen irányba távoztunk.

Micimackó György VIII. b.

(A helyszín és a szereplõk kitaláltak – 
reklamációt nem fogadunk el!)
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Beszélgettünk az iskolában az egyik
tanítónõvel. Segítséget kért. Az osztályában
több gyerek is éhezik. – Ugye, nem gond,
hogy adok nekik uzsonnát? – kérdezte.
Természetesen nem gond. Csak az a problé-
ma, hogy a kisdiák otthon sem kap enni.
Sûrûn kenyér sincs a házban. És a szülõk öt
gyereket nevelnek. 
Másnap jött egy jószándékú néni. Elmondta,
hogy a szomszédjában három kisgyerek
éhezik. Vasárnap óta nem kaptak sem
reggelit, sem ebédet, sem vacsorát. És akkor
csütörtök volt. Csak azt eszik, amit az
iskolában kapnak, pedig nem is fizetik az
uzsonnát. A tanítónõk már itt is felfigyeltek a
problémára. Többször hívatták Anyukát, de
nem nagyon látták az érdeklõdést rajta.
Anyuka „csak megszülte” õket, folyamatosan
iszik. Apukát pedig már „váltott” egy párat.
És ma is bejött a szomszéd néni. Érdeklõdött,
hogy mi történt. Anyuka nem jött be, a nagy-
mama igen. Értesítettük a szociális közpon-
tot. 
Az iskolában 370 kisdiák uzsonnázik. 130
nem. A 130 közül csak nagyon kevesen hoz-
nak otthonról ennivalót. És egy kis száza-
lékuk vásárol a pékségben. Ha egy
körkérdést is végeznénk, siralmas adatokat
kapnánk, hogy hányan esznek levest hetente,
hányan esznek fõtt ételt, a gyümölcsökrõl
nem is beszélve… De ezeknek a
gyerekeknek nem az a gondjuk, hogy válo-
gatósak. Ezek a gyerekek nem kapnak enni.
Éheznek. A XXI. században. 
Most jön a kérdés, hogy miért? Igen,
Kishegyesen nagy a munkanélküliség. Az
egyik legfejletlenebb község Szerbiában.
Sokan szorulnak szociális segélyre, családi
pótlékra, ami persze nem elég semmire sem.
Fõleg, ha a szülõ elissza… Italra, cigire vi-
szont mindig jut. Hol spórolnak? A gyereken.
Ezek tények.  
Beszélhetünk a következõ családról is.
Szintén három gyerekrõl. Éhesek, koszosak,
rühösek, büdösek. Anyuka kisminkelve,
hatalmas körmökkel különbözõ részeg férfi-
akkal „flangál” az utcán… A gyerekeivel mit
sem törõdve…
Szép dolog a népszaporulat, a nagycsalád…
De valahol a családtervezéssel sem lenne
rossz dolog foglalkozni. Annyit tervezzen az
ember, annyit is szüljön, amennyit el tud tar-
tani… 
És senki nem tehet semmit. A nõgyógyász az
anyuka beleegyezése nélkül tehetetlen. A
szociális központ nem gyõz már számot
vezetni a problémás családokról. Vagy nem

tud? Vagy nem akar? Az iskola sajnos nem
tud ingyen uzsonnát adni a gyerekeknek. A
község az iskola alapítója, pénzelõje. De a
községháza szegény. Vagy mégsem? Ilyen
fontos dolgokra nem jut? Másra viszont
pazarolják a pénzt? Kishegyes község
állítólag az egyetlen az országban, amely
nem biztosít ingyenes iskolai uzsonnát a rá-
szorultaknak… De ki a rászoruló? Mi
alapján kapja valaki az ingyen uzsonnát?
Segíteni próbál a Nõi Fórum, a Vöröskereszt,
a KINCSE, a jószándékú emberek, a szom-
szédok, az ismerõsök. De jelentõs elõrelépés
nem történik. Egyre több a speciális
tagozatos gyerek iskolánkban, egyre több a
szociális helyzetû gyerek, a viselkedés-
zavaros, a beszédhibás… Nincs megfelelõ
szakkáderünk, nincs gyógypedagógusunk,
magyar nyelven értõ szociális munkásunk,
logopédusunk, pszichológusunk…  Mi, az
iskolában dolgozók nem tudunk kihez fordul-
ni. Senki nem illetékes. Sem a község, sem
az egyház, sem a szociális központ… És
ezek a gyerekek idejük nagy részét az
iskolában töltik, mi találkozunk velük a
legtöbbet. Nekünk mesélik gondjaikat a
gyerekek és szülõk egyaránt, tõlünk várják a
megoldást… És sok gyerek nem is jár iskolá-
ba… Mert nincs ruhájuk, cipõjük, a vizet
lekapcsolták, az áramot „levágták”, éhesek…
És néha még ki is csúfolják õket. Tudom,
nem szólhatok bele, hogy ki hány gyereket
szül. Más sem szólhat bele… Mindenkinek
joga van mindenre! De az ártatlan kis-
gyerekek nem szerettek volna megszületni!
A gyermekjogi törvény szerint minden
gyereknek joga van az alapvetõ dolgokra.
Elõször is enni. És normális körülmények
között élni! És itt jön a szülõ felelõssége…
És hogy szeretheti a szülõ a gyerekét, ha nem
ad neki enni? Ha nem törõdik vele? A
legrosszabb megoldás az intézetbe kerülés.
Mégis a család támogatására lenne szük-
ség…
Mi hívattuk a szülõket, nagyszülõket.
Vannak, akikkel tudunk együttmûködni, van-
nak, akikkel nem… És ezeket a gyerekeket,
akikrõl írtam, „normális, fehér, tõsgyökeres”
hegyesi fiatal nõk szülték….
A roma kérdésrõl még nem is beszéltünk…
A „telepi” embertelen körülményekrõl… A
szokásaikról, hagyományaikról, gond-
jaikról… 2005-tõl 2015-ig tart Európában a
romák évtizede, márciustól Szerbia az akció
soros elnöke… 
Megoldás???  Tud valaki segíteni???

Molnár Márta

ELFOGADHATATLAN,
HOGY VANNAK ÉHEZO GYEREKEK…

Az Hegyesiek viselt dolgairól
Kevés olyan hagyománytisztelõ nép van,
mint a hegyesi. Néha az olyan furcsa
hagyományokhoz is ragaszkodik, mint az
úton-járás, vagy archaikusabb elnevezés
szerint nagyúton-járás. Ez a szokás
azokra az idõkre vezethetõ vissza, amikor
kezdték szilárd útburkolattal ellátni
utcáinkat (a jelenlegi vezetés megígérte,
hogy kb. 250 éven belül minden utcát
lebetonoznak), viszont még kevés gépjár-
mû volt, azok pedig meglehetõsen lassan
és hangosan közlekedtek. Ez idõtájt az
emberek beöltöztek népviseletbe (amirõl
akkor még nem tudták, hogy népviselet),
és 10-es, 20-as csoportokban járkáltak az
út közepén. Ez a hagyomány annyira be-
ágyazódott az emberek tudatába, hogy
mai napig is a járda helyett az úton jár-
nak. A falu lakossága igen megfogyatko-
zott, ezért ma már csak 3-as, 4-es csopor-
tok jönnek össze, de leggyakoribb, hogy
egy-két ember kóvályog az út közepén.
Ami miatt bátorság (vagy a gondolkodás
hiánya) kell e szokás megõrzéséhez, az az
a veszélyességi tényezõ, amit az autók
számának, valamint sebességük jelentõs
megnövekedése jelent. Épp ezért is di-
cséretes a hegyesi ember ragaszkodása
õseinek érdekes szokásához.
Külön érdekesség, hogy falunkban nem
csak megtartották ezt a hagyományt,
hanem az extrém sportok mintájára
tovább is fejlesztették. A jeges úton-járás
nevet adtam ennek az extrém
tevékenységnek, amit havas, fagyos idõben
lehet mûvelni a kibetonozott utcákon.
Maga a jeges úton-járás úgy néz ki, hogy
a hagyománytisztelõ polgár figyelmen
kívül hagyja a letisztított, kibetonozott
járdát és szándékosan a jeges, csúszós
úton evickél. Ezt az extrém ha-
gyománymûvelést az teszi különösen
veszélyessé, hogy ilyen idõben a 20-30
km/h sebességgel haladó gépkocsi sem tud
megállni, mert fékezés esetén megállás
helyett bepörög. Egyes adrenalinbolond
hagyománytisztelõk még inkább tudják
fokozni a veszélyt azzal, hogy részegen,
egy lejtõ lábánál megvárnak egy lefelé
haladó kocsit, és amikor az már majdnem
odaért, akkor megállíthatatlan lendülettel
kibotorkálnak az út közepére.
Kevés példa van rá, hogy egy falu lakossá-
ga ilyen hûen megtartson egy ha-
gyományt, sõt tovább is fejlesszen a mai
extrém életkörülményeknek megfelelõen.
Õszintén csodálkozom, hogy sem a falu
vezetése, sem a civil szervezetek nem tet-
tek lépéseket e szokás felkarolása és támo-
gatása érdekében.

Janez

”
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A községi költségvetés ebben az évben
290 millió dinárt tesz ki. A tétel nem
növekedhet 6,5 százalékkal nagyobb
mértékben, vagyis a pénzügyminisztérium
hivatalos adatai szerint a lehetséges inflá-
ciós mérték szintjén. Tudvalevõ azonban,
hogy a várható inflációs szint 10 százalék
körül fog alakulni és ez eleve kisebb
bevételt fog jelenteni.
Ezeket a hiányokat a
község várhatólag a
pályázatok útján fogja
majd ellensúlyozni. De
várhatólag komoly
bevételekre tehet majd
szert abból is hogy
eladásra kerül a szeghe-
gyi Njegoš-birtok is—
mondta többek között
Szûgyi István pol-
gármester a testület
ülésén, amelyen határo-
zatot hoztak a költ-
ségvetési kereten kívül a
szociális lehetõségekrõl,
a feladatokról, az autóú-
ton épülõ újabb benzin-
töltõ állomásról valamint
a lehetséges motel
épitésérõl.
A testület  elfogadta  a
község idegenforgalmi
egyesületének megala-
kitásáról szóló megál-
lapodást is. Az idegenfor-
galmi szervezet igazgató-
ja Kelemen Kornélia lett
az igazgató bizottságban
pedig 15 idegenforgalom-
mal foglalkozó vállakozó
foglal majd helyet.
Az ülést a képviselõk
nem fejezték be délig, így
úgy határoztak, hogy másnap délelõtt
folytatják az ülést.
A képviselõ testület ülését követõen
Szûgyi István polgármester fogadást adott
a képviselõk, az intézmények igazgatói
valamint az egyházak képviselõi számára .
A fogadáson Szûgyi a község tavalyi ered-
ményeirõl beszélt kiemelve, hogy a
község fiatal pályázati csapata igen jól
mûködik és a politikai háttértámogatás is
jól alakul.Az egyházak részérõl az egybe-
gyûlteket üdvözölte Csete Szemesi István
református püspök, Dolinszky Árpád
evangélikus szuperintendens, Brasnyó
Ferenc kishegyesi plébános valmint

Jovan Kezan pravoszláv lelkész is.
A képviselõ testület a tavalyi  év utolsó
munkanapján Pál Károly elnökletével
folytatta az egy nappal korábban
megkezdett ülését s mindjárt az ülés elején
módosították a községi idegenforgalmi
szervezet  igazgató bizottságáról szóló
határozatot és a bizottság  tagjává válasz-

tották  a szeghegyi Vladimir Strugart és
a kishegyesi Deák Zsuzsannát is.
Az ülés középpontjában a tolonc-
egyezménnyel kapcsolatos községi
határozat meghozatala volt, amelynek
megindoklásában Pál Károly elnök
kiemelte, arról van szó, hogy a község
nem járul hozzá a szervezett és államilag
támogatott letelepedéshez, vagyis a
nemzeti összetétel ilyen formájú megvál-
toztatásához. Ezzel szemben a község
visszavárja mindazokat, akik a községbõl
menekültek el a háború elõl, tekintet
nélkül nemzetiségére. A határozatra a szo-
cialista Petar Pejoviæ tett megjegyzést,

hangsúlyozván, hogy egy ilyen határozat
nem lehet kizárólagos és kötelezõ jellegû,
csupán ajánlat formájában szerepelhet,
mert ilyen formában szeparáló dokumen-
tum. A község nem tilthatja meg a
letelepedést senkinek sem, ha erre meg-
vannak a feltételek. Véleménye szerint a
határozat ellentétben áll a törvényekkel és

az alkotmánnyal és korlá-
tozza az alapvetõ emberi
jogokat. Válaszában az
elnök ismét hangsúlyozta,
hogy kizárólag a szervezett
és államilag támogatott
letelepedésrõl van szó. A
képviselõk végül három
ellenszavazattal efogadták a
határozatot. A képviselõi
kérdések keretében fel-
vetõdött egy hasonló
kérdés. Desanka Ivoševiæ
radikális képviselõ nehez-
ményezte, hogy a község
semmit sem tesz annak
érdekében, hogy a
menekültek letelepedését
támogató tartományi alap
eszközeibõl Kishegyesre is
jusson. Annál is inkább,
mert csak Kishegyesen
legalább 400—500 ház áll
üresen. Pál Károly  elnök
válaszában ezúttal is
hangsúlyozta, hogy tar-
tományi döntésrõl van szó s
ennek értelmében a vegyes
lakosságú környezetekben
nem lehet megváltoztatni a
lakosság nemzeti
összetételét.
A képviselõi kérdések
keretében Orosz Kálmán
felvetette, hogy továbbra is

folynak a tárgyalások a helyi rendszeres
közlekedés megszervezése érdekében s
arra kérte a képviselõket támogassák az
egyik vállalkozó kezdeményezését, hogy
felmérje a lehetõségeket és az esetleges
érdeklõdést. A képviselõi kérdések
keretében többen is felvetettek a közbiz-
tonsággal kapcsolatosan problémákat,
ezért a testület úgy határozott, hogy
következõ üléseinek egyikén napirendre
tûzi a község közbiztonsági helyzetének
megvitatását.

P.I.
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ELNÖKVÁLASZTÁS 2008
Kishegyes községben 10633 választójoggal
rendelkezõ polgár él, Kishegyesen 4457-en,
Szeghegyen 2825-en, Bácsfeketehegyen
3351-en. Az elnökválasztás második, döntõ
fordulójában, február 3-án községi szinten a
polgárok 67,38%-a szavazott. 
Kishegyesen 2876-an szavaztak, 21
szavazólap érvénytelen volt. A Szerb
Radikális Párt jelöltjére, Tomislav Nikoliæra
263-an voksoltak, a Demokrata Párt jelöltje,
Boris Tadiæ 2592 szavazatot kapott, ezzel
falunkban 90,79 %-os gyõzelmet aratott.
Bácsfeketehegyen is Tadiæ nyert, a szavaza-
tok 70,38%-ával, míg Szeghegyen a
radikálisok jelöltje kapott több voksot,
63,52%-kal nyert.
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Kishegyesen a Hosszú utcai
elosztóközpontnál az év utolsó
munkanapján Szûgyi István pol-
gármester és Jovan Vujanoviæ, a
Novi Sad-Gas közvállalat igazgatója
üzembe helyezték a község újonnan
kiépített gázvezetékhálózatának kis-
hegyesi és szeghegyi részét és ezzel
megkezdõdött a gázszolgáltatás a
község két településén.
A polgármester és az igazgató alkal-
mi beszédeikben kiemelték, hogy a
községben az elmúlt két esztendõben
több mint kétszáz kilométer vezeték
épült ki, s az átadással többszáz   ház-
tartás kezdhette meg a vezetékes gáz
használatát. Elhangzott az is, hogy a
beruházás keretei elérik az 5,7 millió
eurót, ami azt jelenti, hogy hasonló
méretû beruházás az utóbbi fél
évszázadban nem volt a községben.
A beruházás terheinek nagyobbik
részét a Novi Sad-Gas vállalta
magára, de mint hangsúlyozták,
annak ellenére, hogy a beruházás
még nem fejezõdött be, ez mégis si-
kertörténetnek számít.
- Biztos vagyok benne, hogy a szol-
gáltatás megindítása után újabb
érdeklõdõk jelentkeznek, mert látni
fogják, hogy ez a legtisztább, legjobb
energiahordozó. De azt hiszem, hogy
nemcsak a háztartások fognak mind
nagyobb számban rákapcsolódni a
hálózatra, hanem a vállalatok, gyárak
is. Ezt a beruházást sikertörténetnek
tartom máris, annak ellenére, hogy
Bácsfeketehegyen még nem vehetik
igénybe a gázszolgáltatást, de

tavaszra már ott is befejezik a
munkát. - mondta többek között
Szûgyi István polgármester.
Jovan Vujanoviæ, a Novi Sad-Gas
igazgatója azt hangsúlyozta, hogy
szebb újévi ajándékot aligha tudtak
volna adni a kishegyesieknek és
szeghegyieknek.
- Kicsit késtünk a gázszolgáltatással,
de tudatában kell lenni annak is, hogy
nem egész két év alatt mintegy 200
kilométernyi vezetéket fektettünk le.
Az egész község területén mintegy
500 háztartás fog rákapcsolódni a
hálózatra, s reméljük ez a szám
növekedni fog. A beruházás értéke
minegy 4 millió euró a jelen pilla-
natig, de mire teljesen befejezõdik,
eléri az 5,7 millió eurót - hangsúlyoz-
ta a Novi Sad-Gas igazgatója.
Az átadáson jelen volt Zvonimir
Ðurakoviæ, a németországi Wiss-
mann gázkályhákat és egyéb beren-
dezéseket gyártó cég képviselõje is,
mivel a gázt bevezetõ háztartások
nagy része e cég mellett döntött. Mint
a képviselõ mondta, nem csak az a
céljuk, hogy minél több berendezést
eladjanak és felszereljenek, hanem,
hogy a fogyasztók legalább 30 száza-
lékot takarítsanak meg az eddigi
berendezésekhez és tüzelõkhöz
képest. A megnyitó résztvevõi ezt
követõen ellátogattak id. Cékus
Árpádhoz, s a polgármester és az
igazgató szalagátvágással indították
el a háztartásban  a gázszolgáltatást.

P.I.

Tavalyi utolsó ülésén a kishegyesi képviselõ-
testület  egyhangúlag támogatta azt a tervet,
miszerint néhány éven belül a bácsfeketehe-
gyi határban a meglevõ (egykori Rodiæ)
motellel szemben üzemanyagtöltõ-állomást,
szervízt és motelt épít az új tulajdonos. A
képviselõk a döntés meghozatalának indok-
lásában kiemelték, hogy a beruházás
indokolt, hiszen várhatólag kiépül az autóút
másik sávja is és azon az oldalon egyetlen
ilyen létesítmény sincs. A képviselõk
számára az sem volt mellékes, hogy a  motel
és töltõállomás új tulajdonosával, a belgrádi
székhelyû Europen vállalattal nagyon jó
együttmûködés alakult ki, de még kevésbé
az, hogy az új tulajdonos elsõsorban a
községbõl alkalmaz munkásokat, nem úgy
mint a korábbi tulajdonos.
A beterjesztett terv szerint a létesítmény több
szakaszban épül majd fel. Elõször a töltõál-
lomás, utána a szervíz és alkatrészbolt és a
legvégén a motel. Természetesen az elsõ sza-
kasz építkezése fogja jelenteni a legnagyobb
tételt, mert  az elõkészületek során meg kell
oldani a kommunális infrastruktúra
kiépítését. A szabályok értelmében ugyanis
sem a villanyt, sem a vizet nem lehet a
túloldalon levõ létesítménybõl átvezetni, sem
az autóút felett, sem alatta. A villanyáramot
ezért a bácsfeketehegyi elosztóból vezetik
majd, hasonlóképpen a telefonvonalakat is ki
kell húzni a faluból, a vízellátás megoldására
pedig saját kutat fúrnak. Az átmenõ forgal-
mat szolgáló létesítmény 3,2 hektáron fek-
szik, s ha elkészül, a töltõállomása 8 kiszol-
gálóhellyel rendelkezik. Személyautók
számára, teherforgalom számára és az
autóbuszok számára is lesz parkolója, nyil-
vános kútja, vizesgóca, információsközpont-
ja, nyilvános telefonfülkéje, autósegélyszol-
gálata, javítómûhelye és alkatrészboltja, a
motelben étterem, kávézó és természetesen
éjszakai szálláshely.     
Az engedélyeztetés még folyamatban van,
ezért nem tudni, hogy mikor kezdõdhet el az
építkezés, de a tervek az indoklás szerint a
gyors felépítést teszik lehetõvé. A számítá-
sok szerint az új létesítmény üzemeltetéséhez
legalább 40-50 munkásra, szakemberre lesz
szükség.

P.I.
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ÚJ  BENZINKÚT  -  
ÛJ  MUNKAHELYEK
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Tavassszal helyrehozzák a
feltúrt járdákat
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A község mezõgazdasági szervezetei,
valamint a környezõ községek
falugazdász irodái képviselõinek jelen-
létében hétfõn Dušan Katiæ, a mezõgaz-
dasági minisztérium szóvivõje és Szûgyi
István kishegyesi polgármester a
községháza emeleti  részén ünnepélye-
sen megnyitották a helybeli
falugazdász irodát, amelyben Janó
Krisztina és Lukács Andor segítik
majd a termelõket ügyes-bajos dolgaik
intézésében.
Az ünnepélyes megnyitó elõtt megtar-
tott beszélgetésen elsõként Csóré
Róbert, a községi tanács tagja
üdvözölte a vendégeket, a minisztéri-
um képviselõit, a földmûves-
szervezetek, valamint a környezõ
községek falugazdász irodáinak
képviselõit. A házigazda nevében szól-
va Szûgyi István polgármester elmond-
ta, hogy az iroda megnyitása a községben
rendkívül fontos, hiszen mezõgazdasági
jellegû községrõl van szó, amely egyúttal
fejletlennek is számít, ezért sokkal inkább
oda kell figyelni a kedvezõ hitelfel-
tételekre, a támogatások kihasználására.
Dušan Katiæ szerint jó, hogy a község
megértette az iroda fontosságát, azt, hogy
az információknak  a minisztériumból
mielõbb el kell jutniuk a termelõkhöz és
segítséget is kell nyújtani nekik, hogy
jogaikat érvényesíteni tudják. A konkrét
teendõkrõl szólva kiemelte, hogy

hamarosan megjelenik majd a szarvas-
marha-tenyésztést támogató egyik
intézkedés, amelynek értelmében minden
törzskönyvezett jószág után a föld-
mûvesek 70 eurót kapnak. Megmarad a
terület alapú támogatás és 30 százalékról

40-re növekszik az elemi csapás elleni
biztosítás támogatása, és továbbra is ked-
vezõ hitelekhez juthatnak az idén is a ter-
melõk. Elmondta azt is, hogy a minisz-
térium nemsokára elindítja A XXI. század
szerbiai falva elnevezésû programját,
amelybe 10 falu kapcsolódhat be és ezek-
ben kialakítanak   minden feltételt, hogy a
falunak e századi arculata legyen, kezdve
az infrastruktúrától az oktatásig, a
közlekedésig és a kommunikációs
feltételekig. Slavko Goliæ, a törökkani-
zsai iroda vezetõje, aki szintén hoz-

zájárult ahhoz, hogy a kishegyesi iroda
megnyíljon, elmondta, hogy az eddig
megnyitott irodák gyakorlata bizonyította
létjogosultságukat és reményét fejezte ki,
hogy ugyanez történik majd Kishegyesen
is. A legfontosabb, hogy naprakészen

közvetíteni tudja az információkat a
minisztériumból a földmûvesek felé.
A földmûvesekkel folytatott beszél-
getésben szó esett az állami földek bér-
beadásáról, s ezzel kapcsolatban a szó-
vivõ rámutatott, hogy a kataszteri be-
jegyzések és a tényleges helyzet között
óriási különbségek mutatkoznak, nyil-
ván mûholdas felvételek alapján kell
majd pontosítani az állapotokat.
Elmondta azt is, még mindig nem dõlt
el, hogyan visszaszármaztatni az elkob-
zott vagyont. A kormány ugyanis arra
törekszik, hogy a károsultak egyformán
kapjanak kárpótlást. Nem lehet, hogy a

földtulajdonosokat teljes egészében kár-
pótolják, a házak vagy gyárak tulajdono-
sait pedig csak részben. Sok szó esett
arról is, hogy a különféle szubvenciók
megvalósításakor egyet állít a mezõgaz-
dasági minisztérium, viszont másképpen
cselekszik a pénzügyminisztérium, ame-
lyen keresztül mindez lebonyolódik. A
szóvivõ szerint  az új irodáknak  egyik
feladata, hogy ezekben a kérdésekben
eljárjon, magyarázatot kérjen az eltérõ
viselkedésekre. 

P.I.

Pásztor István, a Magyar Koalíció
elnökjelöltje 2008. január 11-én ünnepé-
lyesen megnyitotta a Vajdasági
Fejlesztési Háló kishegyesi irodáját. A
Háló létrehozásáról és a benne való
együttmûködésrõl szóló megállapodást a
VMSZ elnöke mellett a Vajdasági
Magyar Mûvelõdési Szövetség, a CMH
Polgári Egyesület, a Vajdasági
Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége, a
Vajdasági Magyar Diákszövetség, a
Vajdasági Ifjúsági Fórum, az Észak-vaj-
dasági Földmûves-egyesületek Szövet-
sége, a Regionális Tudományi Társaság,
a Kisgazda Vállalkozásfejlesztési
Központ, a Pannon Invest Consortium
Kft. és a Prowag Fejlesztési Alap vezetõi
is aláírták.

Mi is ez a Fejlesztési Háló? Mert ugye,
itt, a Krivaj(a) mellett, halászhálóról még
csak-csak tudunk, de, hogy mi a közös a
fejlesztésben meg az említett halászati
eszközben, ezt ifj. Juhász Bálinttól, a
Háló kishegyesi megbízottjától
kérdeztem.
- A Vajdasági Fejlesztési Háló célja a
szakmai segítségnyújtás a vajdasági civil
szféra és vállalkozások számára, fõként a
pályázatírás és a tanácsadás terén.
Irodáinkban pályázatírói tapasztalatokkal
rendelkezõ fiatal munkatársak várják az
érdeklõdõket, úgy a kezdõ, mint a már
sikeres kis- és középvállalkozások, illetve
civil szervezetek képviselõit. A Háló
edukatív jellegû is, ugyanis a kezdõ vál-
lalkozóknak nincs elég tapasztalatuk,

tudásuk a projektumok kidolgozása terén. 
Most adatott meg a lehetõség egy ilyen
fejlesztési hálózat megvalósítására, a
községben megvannak a kiváló fiatal
szakemberek, akik be tudnák tölteni ezt a
munkakört. Akár akarják ezt egyesek,
akár nem, közeledünk az Euópai Unió
felé, igyekeznünk kell mielõbb megfelel-
ni az általa támasztott elvárásoknak.
Vajdaságban egyébként a kishegyesi mel-
lett, még csak két helyen, Zentán és
Bácskossuthfalván nyílt meg a Háló
irodája. Tehát ebben az esetben is
elmondható, hogy gyorsan tettük
magunkévá ezt a kezdeményezést, amitõl
ha nem is a tökéletes jólétet, de pangó
gazdasági életünk javulását várhatjuk. 

Kiss Kornél

FFAALLUUGGAAZZDDÁÁSSZZ    IIRROODDAA    NNYYÍÍLLTT
Gyors és alapos tájékozódás a mezõgazdasággal kapcsolatos elõírásokról, pályázatokról, támogatásokról

VVAAJJDDAASSÁÁGGII     FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII     HHÁÁLLÓÓ
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A szerb kormány törvényben határozta
meg, hogy a polgárok ingyenes részvényeket
igényelhetnek, és azok kifizetése hat
nagyvállalat eladási díjából történik majd. A
részvények január 28-ától július 31-éig
igényelhetõk a postahivatalokban.
Az ingyenes részvények íratásának módjáról
és a kifizetés ütemérõl kérdeztük Szecsei
Mihály neves közgazdászunkat.
A most meghozott törvény értelmében
ingyen igényelhetõek nagyvállalat-
részvények. Mi a különbség a részvény és a
kötvény között? 
- A kötvények után kamatot fizet a bank,
amely a kötvényt kiadja, a részvénnyel azon-
ban egy-egy vállalat tulajdonából
részesedünk, vagyis osztalékot kapunk. Úgy
kell ezt elképzelni, mint amikor az orvos
vényre felír egy gyógyszert, és azzal
kiváltható az orvosság a patikában. A
részvény után nem kamat, hanem osztalék
fizethetõ ki. Tudom, hogy a legtöbben, akik
részvénytulajdonosokká válnak, hogy minél
elõbb készpénzhez jussanak, nyomban elad-
ják részvényeiket, pedig azokkal akár
kereskedni is lehet. Ha egy jól menõ vállalat-
ról van szó, akkor a részvényünkkel évente
részesedünk a vállalat által megvalósított
haszonból, de a tõzsdén is értékesíthetjük.
Jelen esetben hat nagyvállalat - a NIS kõolaj-
forgalmi vállalat, a Telekom postaforgalmi
vállalat, az EPS Villanygazdaság, a Galenika
gyógyszergyártó vállalat, a JAT légiforgalmi
vállalat és a Nikola Tesla repülõtér részvényei
igényelhetõk ingyenesen.
Ki igényelheti ezeket a részvényeket?
- Mindazok a polgárok, akik szerb állampol-
gárok, akik eddig még nem írattak részvényt
más vállalatoknál, ebbõl kifolyólag nem is
értékesíthették õket, továbbá azok, akik 2007.
december 31-éig betöltötték a 18. életévüket,
illetve a Kosovóról igazoltan áttelepült
személyek. Azt sem árt figyelembe venni,
hogy ha valaki most jegyeztet ingyenes
részvényt, és a vállalatot, amelyben dolgozott
vagy dolgozik, még nem magánosították,
nem jogosult más részvényre.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki már
részvénybirtokos, vagy akár csak fel-
íratkozott valamely más vállalat rész-
vényigénylési listájára, az a most igényel-
hetõ ingyenes részvényekre nem jogosult?
- Igen, pontosan azt jelenti. Sajnos, nagyon

sokan lesznek olyanok, akik hiába igényeltek
már részvényt valamely más vállalatnál, a
magánosítás sikertelensége következtében
nem kapják meg a részvényükért járó
pénzösszeget, ugyanakkor a mostani ingye-
nes részvényigénylésre sincs joguk. Tudjuk,

hogy ez igazságtalanság a polgárokkal szem-
ben, de sajnos nem tehetünk ellene semmit.
Az ingyenes részvények igénylése azonban
bizonyos elõírásokhoz van kötve. Milyen
okiratokat kell felmutatni az igényléskor?
- Elsõsorban a személyazonossági iga-
zolványt, emellett pedig igazolást arról, hogy
az igénylõnek van szavazati joga. Erre a célra
tökéletesen megfelel annak a szavazásról
szóló értesítésnek a fénymásolata, amelyet
minden polgár postán megkap a szavazás
elõtti napokban. A postahivatalban ki kell
tölteni egy ûrlapot két példányban, közülük
az egyiket meg kell õrizni. Nem árt tudni,
hogy az igénylés kizárólag személyesen
történhet, illetve, hogy a részvények nem
ruházhatók át hozzátartozóra, és nem is
ajándékozhatók el. Ha a részvényigénylõ
netalán elhalálozik, egyenes ági leszármazot-
tait illetik meg az értékpapírok.
Mi történik abban az esetben, ha valaki
téves adatokat közöl, vagy netalán elhall-
gatja, hogy jegyeztetett már más vállalat
részvényeibõl?
- Ebben az esetben az igénylõ több ezer
dináros pénzbírsággal sújtható. Nagyon
fontos, hogy még az igénylés átadása elõtt
ellenõrizzük a szükséges okiratok
érvényességét és a bennük szereplõ adatok
pontosságát. Az ûrlapon pedig olyan beval-
lást tegyünk, amely nem fenyeget azzal a
veszéllyel, hogy esetleg elutasítják a
részvénykérelmünket. Magyarán: ne
próbáljunk téves információkkal szolgálni,
mert annak végzetes következményei lehet-
nek. Az igénylõlapokon szereplõ adatokat
ugyanis a vagyonügynökség ellenõrzi. Ennek
a hivatalnak kiváló információs központja
van, így szinte biztos, hogy a valótlan beval-
lásokra még idejekorán fény derül. Ezért arra
kérek mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos
és körültekintõ részvényigényléskor.
Mikor várható a részvényjogosultságról
szóló bizonylat kézbesítése, illetve a
részvények kifizetése?
- 2008. december 31-éig minden igénylõt
értesítenek arról, hogy jogosult-e az ingyenes
részvényekre vagy sem. Ám a kifizetés nem
kezdõdik meg azonnal. Azok a polgárok,
akik úgy döntenek, hogy eladják a
részvényüket, 2010-ig kapják meg az érte járó
pénzösszeget, miután a szóban forgó
nagyvállalatok eladása megtörtént. 
Az elõzetes becslések szerint hány polgár
igényel majd ingyenes részvényt, illetve
mennyi pénzt kapnak azok, akik eladják a
részvényüket?
- Elõrebocsátom, hogy a meghirdetett 1000
euró, amennyit állítólag minden részvény-

igénylõ megkap a részvényeiért cserébe, csak
névleges összeg. Hogy végül mennyit
fizetnek majd ki érte, az elsõsorban a szóban
forgó nagyvállalatok eladásából származó
pénz mennyiségétõl függ. Jelenleg mintegy 4
millió igénylésre számíthatunk, de szerény
véleményem szerint legalább két-három-
százezer polgárnak lesz hiányos az
igényléshez szükséges dokumentációja,
következésképp õk nem részesedhetnek a
részvényekbõl. Nagyon fontos megemlíteni
azt, amit valószínûleg még nagyon kevesen
tudnak: készpénzkifizetésre is sor kerül azok-
nak a vállalatoknak a részvényeibõl,      ame-
lyeket eddig már sikerült magánosítani.
Összesen 68 van belõlük, és az eladásukból
250 millió euró gyûlt össze. Ez a pénz szin-
tén szétosztásra kerül azok között a polgárok
között, akik még máshol nem igényeltek
részvényt. Aki tehát részesedik a már említett
hat nagyvállalat részvényeibõl, az
készpénzben mintegy 50 euró dinárel-
lenértékét is megkapja. Voltaképpen ez is
egyfajta részesedés a már elõzõleg magánosí-
tott vállalatok tulajdonából, de ezt a
részesedést nem részvények formájában,
hanem készpénzben fizetik ki. Az ingyenes
részvényt igénylõk ez év végéig megkapják
azt a jóváhagyást, amely igazolja, hogy
részvénytulajdonossá váltak, ezzel az iga-
zolással pedig azonnal felvehetik a
postatakarékokban vagy a bankokban az
említett 50 euró dinárellenértékét
készpénzben.
Az említett hat nagyvállalat minde-
gyikének a részvényei szétosztásra kerül-
nek a polgárok között?
- Aki megkapja az igazolást arról, hogy jogo-
sult a részvénytulajdonra, az mind a hat vál-
lalat részvényeibõl részesedik, ellentétben
azokkal, akik e hat vállalat közül valame-
lyiknek a jelenlegi vagy a korábbi alkalma-
zottai. Õk csakis a saját vállalatuk
részvényeibõl kaphatnak.
Mi a teendõ, ha valaki úgy dönt, hogy
eladja a részvényeit?
- Egy értékpapírokat értékesítõ, ún. bróker-
irodát kell megbíznia a részvények eladásá-
val. Ez a megbízott csakis a kormány által
hivatalosan is jóváhagyott iroda lehet - zárta
a beszélgetést Szecsei Mihály közgazdász.

RENCSÉNYI Elvira
(a 7NAP cikke alapján)

AAZZ    IINNGGYYEENNEESS    RRÉÉSSZZVVÉÉNNYYEEKKRROOLL””
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A  kishegyesi kulturális élet vezetõ szervezetei:  a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Egyesület és a Dombos Polgárok Egyesülete  az alábbi
kéréssel fordul Szûgyi István polgármesterhez:

Tegye mindenki számára nyilvánossá és hozzáférhetõvé a község kul-
turális eszközeinek felhasználását az elmúlt idõszakra!

Információink szerint az Ön polgármestersége alatt a bácsfeketehegyi kul-
turális élet, a bácsfeketehegyi szervezetek többszörös támogatásban
részesültek, mint a kishegyesi szervezetek és események. 
Magyarázatot várunk arra vonatkozóan is, hogy miként lehetséges, hogy a
község 3 személy fizetését biztosítja, akik a bácsfeketehegyi kulturális élet-
ben tevékenykednek, míg egy kishegyesiét sem, amikor is szerénytelenség
nélkül állíthatjuk, hogy a kishegyesi kulturális élet eredményei nagyobb
elismerésnek és látogatottságnak is örvendenek.

Tisztelettel: 
Linka B. Gabriella – Petõfi Sándor ME vezetõje és a tagság

Horváth László – Dombos PE elnöke és a tagság

Szülõföldön Magyarul
A Szülõföldön Magyarul elnevezésû
pályázatra február 11-tõl március 31-ig lehet
átadni a kérelmeket. Az a szülõ igényelheti a
támogatást, akinek a gyermeke magyarul
tanul valamelyik szerbiai általános vagy
középiskolában. Azok a fõiskolások vagy
egyetemisták, akik teljesen vagy részben tan-
ulnak magyar nyelven, szintén jogosultak a
támogatásra.

A csatolandó dokumentumok a következõk:
- a pályázó szülõ érvényes szerbiai szemé-

lyi igazolványának fénymásolata
- kétnyelvû iskolai igazolás, amelynek tar-

talmaznia kell az aktuális tanévet
(2007/2008), valamint azt, hogy a diák ma-
gyar nyelven tanul.

- a gyerek(ek) anyakönyvi kivonatának
fénymásolata (lehet régebbi is, csak tartal-
maznia kell a gyerek adatait, beleértve a
személyi számát és a szülõkrõl szóló bejegy-
zést), ha a gyerek betöltötte a 16-ik életévét,
akkor a személyi igazolvány fénymásolata
kell.

A hallgatói támogatásra a következõ doku-
mentumok kellenek:

- a pályázó hallgató személyazonossági iga-
zolványának fénymásolata

- a hallgató egészben vagy részben magyar
nyelven történõ felsõfokú oktatásban való
részvételét igazoló irat eredeti példánya.

A pályázatokat Kishegyesen minden ked-
den és csütörtökön fogadjuk a Teleházban
(bejárat az ifjúsági otthon udvarán keresztül).

Magyar Igazolvány
A szabadkai CMH kishegyesi kirendeltsége
felhívja a Magyar Igazolvánnyal rendelkezõk
figyelmét, hogy a dokumentumok továbbra is
érvényesek, ugyanis 2007 júniusában a
Magyar Parlament törvénymódosítást
fogadott el, amelynek értelmében az iga-
zolványok nem jártak le, így nem kell õket
hosszabbítani. Akinek tele lett a ked-
vezményes utazást biztosító kis kocka, az
jogosult pótfüzet igénylésére. Mindezt
megtehetik a CMH irodákban.
A Magyar Konzulátus által kiadott Schengeni
vízumokat Kishegyesen a nyugdíjasok és a
vízumdíj menetességet élvezõk igényelhetik,
akiknek fizetniük kell a vízumért csak szemé-
lyesen, Szabadkán intézhetik el.
Mindenkinek kell utas biztosítást kötnie a
kijelölt biztosító társaságnál. Bõvebb infor-
mációt kaphatnak a „Magyarirodában”.

A Vajdasági Magyar Szövetség kishegyesi helyi szervezete ezúton is
szeretné köszönetét kifejezni azoknak a polgároknak, akik támogató
aláírásukkal segítették a Magyar Koalíció köztársasági elnökjelöltjét,
Pásztor Istvánt, ezáltal hozzájárulva, hogy a vajdasági magyarság önál-
ló elnökjelölttel képviseltesse magát, rajta keresztül kifejezve igényeit,
elvárásait, egy olyan Szerbiát megálmodva, ahol mindannyiunknak jó.
Hasonló köszönet illeti mindazokat, akik a köztársasági elnökválasztás
alkalmával az urnák elõtt  biztosították szavazatukkal Pásztor Istvánt
támogatásukról. 

A VMSZ kishegyesi helyi szervezete nevében:
Csáki Róbert, elnök

Nyílt levél

politikai közlemény
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A Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.
pályázatot hirdet EU és nemzeti gaz-
daságfejlesztési támogatás pályázati for-
mához (EUT).

1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.
(továbbiakban Corvinus Zrt.) a magyar
nemzetiségek által lakott területek gaz-
dasági fejlõdésének támogatására egysze-
ri, vissza nem térítendõ támogatást nyújt
olyan projektek megvalósításához, ame-
lyek társfinanszírozása 
- az EU tagállamokban (Románia,
Szlovákia, Szlovénia) az EU által az adott
országban aktuális EU és Nemzeti
Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályáza-
tok keretében,
- az EU csatlakozásra készülõ
(Horvátország, Szerbia) továbbá az EU
partnerségre váró országokban (Ukrajna)
az EU elõcsatlakozási lehetõségek
érdekében meghirdetett, vagy az interre-
gionális együttmûködést erõsítõ EU for-
rásokhoz kapcsolódó pályázatok
keretében történik. 
A vissza nem térítendõ támogatás a pro-
jektekben részt vevõ vállalkozások
számára, a projektkiírásban szereplõ saját
erõ követelmény megteremtéséhez biz-
tosít támogatást.
A pályázatból elnyerhetõ támogatás az
1998/2006/EK bizottsági rendelet (2006.
december 15.) alapján nyújtott csekély
összegû (de minimis) támogatásnak
minõsül, az ilyen jogcímen kapott támo-
gatások összege egy vállalkozás
vonatkozásában három év alatt nem ha-
ladhatja meg a 200 000 EUR-nak
megfelelõ forintösszeget.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

- Vállalkozások, amelyek:
- az 1. pontban megjelölt országokban
bejegyzett, legalább 1 éve mûködõ
egyéni-, vagy társas vállalkozások, 
- termelõ, szolgáltató, vagy kereskedelmi
tevékenységet folytatnak,
- 250 fõnél többet nem foglalkoztatnak,
- a helyi Vállalkozásfejlesztési Központ
elõminõsítési rendszere alapján verseny-
képes, nyereségtermelõ vállalkozási célt
kívánnak a projekttel megvalósítani.

- Közjogi és közérdekû szervezetek: 
- Önkormányzatok és önkormányzati tár-
sulások,
- Egyesületek, Alapítványok,

- Egyéb nem nyereségérdekelt jogi
személyek,
- Gazdasági és szakmai kamarák,
- Térségi vállalkozásfejlesztési szerve-
zetek,
- Önkormányzati költségvetési intéz-
mények,

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A támogatás az EU pályázati kiírásban
megjelölt saját erõ készpénzhányadának
max. 50%-ig, de legfeljebb 4.000.000
HUF-ig terjedhet. A támogatásra azon
pályázók nyújthatnak be kérelmet, ame-
lyek érvényes, a kiíró szervezet (vagy
nemzeti képviselete) által befogadott
pályázati kérelemmel rendelkeznek. 

4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A pályázatot az 1. pontban említett orszá-
gokban mûködõ Vállalkozásfejlesztési
Központoknál írásos formában, két ere-
deti példányban, (egyik a VFK-nál
marad), magyar nyelven, az Internetrõl
letölthetõ pályázati adatlappal együtt
lehet benyújtani. 

A támogatás alapjául szolgáló pályázati
adatlapot a Vállalkozásfejlesztési
Központoknál lehet beszerezni, vagy a
Corvinus Zrt. www.corvinus.hu hon-
lapjáról lehet letölteni. Ugyancsak itt
található a Corvinus Zrt.-vel szerzõdéses
kapcsolatban álló Vállalkozásfejlesztési
Központok elérhetõsége.

Csak a tartalmilag és formailag
kifogástalan, a pályázati felhívásban fel-
sorolt összes mellékletet tartalmazó,
cégszerûen aláírt pályázat fogadható be!
Amennyiben Vállalkozásfejlesztési
Központ, vagy dolgozója pályázik, a
pályázatot másik Vállalkozásfejlesztési
Központon keresztül kell benyújtani. 

További információért keresse fel
irodánkat!

A Prowag csapata

PÁLYÁZATFIGYELÉS, TANÁCSADÁS,
PÁLYÁZATÍRÁS, ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE

TELEFON: 731 424
E-MAIL: PROWAG@GMAIL.COM

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTFFIIGGYYEELLOO

A Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.
pályázatot hirdet kis- és középvál-
lalkozások éven túli hiteleihez kapcso-
lódó kamattámogatás(KAT) elnye-
résére.

1. A KAMATTÁMOGATÁS CÉLJA
A Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.
(továbbiakban Corvinus Zrt.), mind a
jelenleg még nem EU tagországok
(Horvátország, Szerbia, Ukrajna), mind
pedig az EU tagországok (Románia,
Szlovákia, Szlovénia) magyar
nemzetiségûek által lakott területeinek
gazdasági fejlõdése támogatására, kamat-
támogatást biztosít, a területeken mûködõ
kis- és középvállalkozások éven túli
hitelfelvételéhez
2. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Támogatásra pályázhatnak azon vál-
lalkozások, amelyek:
az 1. pontban megjelölt országokban be-
jegyzett, legalább 1 éve mûködõ egyéni-,
vagy társas vállalkozások, 
a helyi Vállalkozásfejlesztési Központ
elõminõsítési rendszere alapján, munka-
helyteremtõ, vagy megtartó, verseny-
képes, nyereségtermelõ vállalkozási célt
kíván a hitelfelvétellel megvalósítani,
bármely országban mûködõ, törvény által
hitelezési tevékenységre felhatalmazott
pénzügyi vállalkozástól hitelt kívánnak
felvenni, vagy érvényes hitelszerzõdéssel
rendelkeznek.
3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A kamattámogatásra csak azon vál-
lalkozások nyújthatnak be pályázatot,
amelyek érvényes hitelszerzõdéssel, vagy
az adott hitelintézmény által a
hitelkérelem befogadásáról szóló nyi-
latkozattal rendelkeznek. 
4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot az 1. pontban említett orszá-
gokban mûködõ Vállalkozásfejlesztési
Központoknál írásos formában, két erede-
ti példányban, (egyik a VFK-nál marad),
magyar nyelven, az Internetrõl letölthetõ
pályázati adatlappal együtt lehet benyúj-
tani. 
A kamattámogatás alapjául szolgáló
pályázati adatlapot a Vállalkozás-
fejlesztési Központoknál lehet beszerezni,
vagy a Corvinus Zrt. www.corvinus.hu
honlapjáról lehet letölteni. Ugyancsak itt
található a Corvinus Zrt.-vel szerzõdéses
kapcsolatban álló Vállalkozásfejlesztési
Központok elérhetõsége.

””
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Választások táján mindig szóba kerülnek a
választói névjegyzékek és renszerint az a
megállapítás, hogy megint nem idõ-
szerûsítették azokat, és megint elõfordul,
hogy rég elhunyt személyek is kapnak
idézést. Sokkal ritkábban fordul elõ az,
hogy a 18. életévét betöltõ választópolgár
ne kapna felszólítást... A választások elõtt
nem egyszer kérték meg Kishegyesen
Kocsis Miklós kántort arra, hogy segítsen
a névsor idõszerûsítésében - hiszin szinte
fejbõl tudta a meglevõ állapotot, ki él még,
ki halt meg, ki költözött vidékre, ki jött a
faluba... 
- Édesapám ordenáncos volt és az ötvenes
években, amikor írták össze a tanyák
lakosságát, én kisgyerekként segítettem
neki. Valószínûleg innen az a tudásvágy,
hogy mi hol van a faluban, ki hol lakik...
Eredeti szakmám szobafestõ volt s
inasként Kurin Mihály bácsival sokat jár-
tuk a falut. A katonaságot követõen 1970-
tõl 1982-ig postásként dolgoztam és mon-
danom sem kell, hogy szinte beosztásbeli
kötelesség volt tudni, ki hol lakik. A
postáskodás idején készítettem elõször
névsort az utcák lakóiról, utána pedig a
házak tulajdonosairól is. Ezeket azután
idõrõl-idõre felújítottam, idõszerûsítettem.
Amikor 1982-ben kántor lettem, már
dokumentumok alapján is követhettem a
falu lélekszámának alakulását, hiszen
hozzá tudtam férni az anyakönyvekhez. A
falu névsorát úgy ötévenként fel szoktam
frissíteni - kezdi az  adatgyûjtõ szenvedé-
lyérõl szóló mesét  Kocsis Miklós.
A névsorokat követõen más adatokat is
kezdett gyûjteni, rendszerezni.
- Hozzáláttam a temetõk feltérképe-
zéséhez. Adán láttam egy alkalommal,
hogy ez hogyan néz ki és ennek alapján
készítettem el a hegyesi térképet is. Ezt a
munkát még nem fejeztem be, de több
mint 90 százalékban készen van. Egy
másik rendszeres kimutatást viszont
felkérés alapján kezdtem készíteni.
Egykori polgármesterünk, Sípos Béla a
kilencvenes években egyszer felkért, hogy
írjam össze az egy év alatt születettek és
elhunytak névsorát a Szó-Beszéd számára.
Nagyon meglepõdött, amikor látta milyen
alapos munkát végeztem: nemcsak a kért
névsorokat adtam le, hanem azt is, hogy a
Kishegyesrõl elszármazottaknak szület-
tek-e gyerekei és hányan haltak meg

közülük. Ez utóbbiak természetesen nem
teljes adatok, de nagyobb részüket sikerül
beszerezni. Amilyen érdekes, legalábbis
számomra, olyan kellemetlen is tud lenni
az ilyesmi, ha téved az ember.
Leggyakrabban azonban a tévedések úgy
adódtak hogy egyesek belejavítottak a
névsorokba, vagy elírták azt - mondja
Kocsis Miklós.
Az utóbbi idõben egy újfajta munka is
adódott számára.
- Nyolc-tíz éve egy innen elszármazott
pesti hölgy kért fel elõször, hogy készít-
sem el családfáját. Ez csak most kezd
felénk is népszerûvé válni, eddig ugyanis
legfeljebb a szülõkrõl, nagyszülõkrõl
kértek adatokat az emberek és azt nem is
volt nehéz kiállítani. A családfa
elkészítése azonban sokkal összetettebb.
Az adatokat már fel kell kutatni a
könyvekben, gyakran hiányosak, valamint
le kell õket ellenõrizni... Sokan azt hiszik,
hogy csak bejönnek a plébániára és öt perc
alatt meg is kapják a kért adatokat.
Nagyon kell figyelni a születési dátumokra
és az elhalálozási idõpontokra, mert a
halotti anyakönyvben gyakran csak az
szerepel, hogy hány éves volt s mikor utá-
nanézek, kiderül, hogy az adatokat bedik-
táló rokonok annak idején nem jól tudták a
születés idõpontját. A  legtöbb buktatót
azonban a gyakori családnevek jelentik.
Ha mondjuk állandóan és csak ezt csinál-
nám, akkor körülbelül egy hónap kellene
egy teljes családfa elkészítésére. Ez ter-
mészetesen magába foglalja a teljes
leányágak felvázolását is, dokumentálva a
születések, házasságok és elhalálozások
idõpontját - mondja Kocsis Miklós.
Nemrégiben készült el egyik legnagyobb
munkája az 1800 és 1829 között
Kishegyesen születettek és elhunytak tel-
jes névsora. Most dolgozik a
soronkövetkezõ idõszakon.
Természetesen érdekelt, tudja-e pontosan
pillanatnyilag a falu létszámát.
Gondolkodás nélkül rávágta, hogy
valamivel kevesebb mint ötezren élünk ma
a faluban, majd pár pillanaton belül elõ-
keresett egy ívet és már sorolta is, hogy
adatai szerint egészen pontosan 4720-an
vagyunk. Hozzátette, hogy sajnos,  a falu
igencsak elöregedõben van. 

P.I.

EEGGYY    FFAALLUU    SSZZÁÁMMOOKKBBAANN

Házasságot  kötöttek  2007-bben

1. Kormányos Károly-Körtés Zsuzsanna
2. Dudás István-Szabó Erika
3. Szabó Mihály-Bulgakov Marija
4. Magura Mihály-Magura Ágota
5. Karna Zoltán-Csabai Angéla
6. Molnár Szabolcs-Keler Kornélia
7. Sipos István-Molnár Rozália
8. Kisimre Alpár-Sándor Kinga
9. Szûcs Gyula-Barcsik Karolina

10. Varga Attila-Dudás Anikó
11. Tóth István-özv. Kurnyák Erika
12. Hajdu Ferenc-Frindik Andrea
13. Csabai Károly-Pál Márta
14. Szántó Zoltán-Milunoviæ Valéria
15. Szílágyi László-Tóth Gyöngyi
16. Tóth Attila-Magó Anita
17. Gyõri Endre-Németh Magdolna
18. Gulyás Antal-Kerepes Brigitta
19. Fekete Árpád-Kormos Kinga
20. Savkovic Saša-Sarap Snežana
21. Gábor Vilmos-Csabai Hajnalka
22. Fajferity Lajos-Brezovszki Eszter
23. Papp Attila-Bíró Marianna
24. Szikora Róbert-Fullajter Csilla
25. Papp Benjamin-Kovács Lidia

Vidéken-KKülföldön

1. Szecsei Dániel és Novák Andrea (Zenta)

2. Nenad Nankov és Paróczi Csilla (Szabadka)

3. Nagy Mélykúti Walter és Kiskovács Ildikó (Topolya)

4. Papp Attila és Bíró Marianna (Magyarország)

5. Schöffer Ottó és Belecz Erzsébet (Topolya)

6. Kátai Attila és Vajda Gyöngyi (Szabadka)

7. Éter Zsolt és Máté Anasztázia (Topolya)

8. Tóth Kornél és Lantos Tímea (Topolya)

9. Heinrich Rudolf és Szalai Alexandra (Horgos)

10. Fodor Krisztián és Lengyel Emese 
(Magyarország, Makó)
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VViiddéékkeenn-kküüllffööllddöönn  sszzüülleetttteekk

1. Mirnics Gyula-Éter Ágota                       CSONGOR (Topolya)
2. Kocsis Miklós-Tóth Regina          DORINA (Baja-Magyarország)
3. Jovaniæ Zdravko-Süveges Valéria                      MILAN (Szabadka)
4. Kovács Károly-Szabó Elvira                                  ÁRON (Szabadka)
5. Gyurik János-Harangozó Anita                             BENCE (Topolya)
6. Szél Csaba-Faragó Ilona                                   MÁRTON (Feketics)
7.  Fodor Zoltán-Zugi Rácz Mária                LAURA-RITA (Kiskunfélegyháza)
8. Pelle Károly-Govorcsin                                       RÓMEÓ (Feketics)
9. Lévai Attila-Török Aranka     ANGÉLA (Újvidék)

LegidOsebb  házaspárok  (2008)

1. Safrankó Mihály és Tóth Erzsébet  
7o-1938.5.27. Telecska

2. Kormos Dániel és Kerepes Gizella  
61-1947.1o.22. Kishegyes

3. Nagy János és Farkas Ilona  
62-1946.5.4. Kishegyes

4. Hornok István és Kovács Julianna 
61-1947.9.27. Kishegyes

5. Dudás Péter és Fontányi Gizella  
61-1947.2.12. Kishegyes

6. Körmõczi Tibor és Fuksz Julianna  
61-1947.5.25. Apatin

7. Csernik László és Bacsa Gizella  
6o-1948.1o.24. Kishegyes

8. Varga Imre és Becskei Matild  
59-1949.1o.16.

9. Döme István és Kovács Julianna  
59-1949.7.9. Kishegyes

10. Homogyi József és Brezovszki Erzsébet 
58-195o.2.4. Kishegyes

11. Rác Mihály és Turcsik Mária  
58-195o.5.28. Kishegyes

12. Faragó András és Péter Anna 
57- 1951.5.5. Kishegyes

13. Mátyus József és Kancsár Irén 
57-1951.5.14. Kishegyes

14. Hornyák Lajos és Molnár Amália  
57-1951.5.21. Kishegyes

15. Dudás János és Fridrich Ilona  
57-1951.11.1o. Kishegyes

16. Papp István és Sipos Éva  
57-1951.12.22. Kishegyes

5o-ééves  házaspárok

1. Paróczi András és Rencsár Irénke
2. Csernik Lajos és Berkec Margit
3. Szabó János és Sipos Jolán
4. Komáromi János és Hermec Irénke
5. Kecskés Béla és Kancsár Anna
6. Nyirádi Sándor és Káplár Rózsa

25-ééves  házaspárok

1. Fabó László és Jáni Éva
2. Simonyik Antal és Horkai Erzsébet
3. Burján József és Bacsó Erzsébet
4. Szûgyi István és Petri Gizella
5. Bacsó József és Fejes Magdolna
6. Szabó János és Lengyel Judit
7. Fodor József és Magó Julianna

2007-bben  születtek
1. Fabó Dudás Róbert-Karna Andrea                           RÓBERT
2. Nagy Zsolt-Horváth Adrianna                                      HÉDI
3. Mendler Péter-Magó Erika                                     PÉTER
4. Szakács Sándor-Vujnovics Szilvana                  ANRELINA
5. Morel Márton-Kopasz Kornélia                       KORNÉLIA
6. Bede Bálind-Hajnal Lilla                                BARNABÁS
7. Bede Bálind-Hajnal Lilla                                  BORBÁLA
8. Rác Róbert-Brezovszki Angéla                             RÓMEÓ
9. Kiskároly Ferenc-Juhász Erzsébet                         GERGÕ

10. Iliæ Goran-Szlancsik Csilla                                   DÁVID
11. Papp Albert-Ács Tímea                      BENCE
12. Süli Péter-Huber Irén                                           DÁVID
13. Ország Zoltán-Szilágyi Ildikó                          NIKOLETT
14. Toldi Krisztián-Vajda Brigitta                               MIKLÓS
15. Jovanovics Szilveszter-Kovacsevics Desza                CSABA
16. Tóth József-Gombos Valéria                                   DÁVID
17. Tábori Zsolt-Puhalák Aranka                              KLAUDIA
18. Zelenka Zoltán-Opp Erzsébet                                  ZOLTÁN
19. Novakoviæ Dragan-Jovanoviæ Jasmina                      ENDI
20. Virág Gábor-Klivinyi Beáta                                      ANNA
21. Erdélyi Zoltán-Tóth Anett                                          LEÓ
22. Ivoševiæ Jovan-Sekicki Ivona                                     JOVANA
23. Úrfi Zsolt-Huszár Piroska                                           TIMEA
24. Csete Zsolt-Csordás Orsolya                                     VIVIEN
25. Novakoviæ Živko-Hasani Resnija                               ENDRIA
26. Zoranovic Lazar-Szolga Ildikó                                    JANA
27.Szilágyi János-Fehér Andrea                                        EVELIN
28. Kukac Mahio                                                              VEROLIND
29. Nagy Mélykúti Walter-Kiskovács Ildikó              CSONGOR
3o. Dudás Attila-Koncz Szilvia                                          IVÁN
31. Juhász Attila-Emersics Katalin                             ATTILA
32. Molnár Szabolcs-Keler Kornélia                          SZABOLCS
33. Kovács Tivadar-Huszta Henrietta                     TIHAMÉR
34. Bácsi Zádor-Hessz Izabella                                   ZÁDOR
35. Novakoviæ Jasmina                                                 SINAI
36. Goda Róbert-Kovács Mária                            KAROLINA
37. Novakoviæ Zdravko-Jovanoviæ Maria                     MILICA  
38. Zelenka Csaba-Takács Natália                                DÁVID
39. Papp Benjamin-Kovács Lidia                            DOMINIK

”
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ELHALÁLOZÁSOK  2007-BBEN

1. Antality József                           77
2. Apró László                             65
3. Berta György                          75
4. id. Barna József                       67
5. ifj. Bakanics József                    43
6. Csordás Béla                            79
7. Csordás Péter                            73
8. Deák Szilveszter                      95
9. Deák László                             74
10. Id. Dudás László                     81
11. Dudás Tibor                            54
12. Elek András                            84
13. Fontányi József                       84
14. Fleischmann Hans                    64
15. Gáll Antal                                77
16. Gulyás Béla                             74
17. Hegyellai András                     62
18. Horváth Károly                        89
19. Jáni Mihály                              93
2o. Kancsár Ferenc                        69
21. Kurnyák László                       57
22. Kubik István                            8o
23. Kiss Mihály                             76
24. id. Kókai Béla                          78
25. Kara Sándor                             57
26. Kovács István (tanár) 77
27. Kovalcsik László                     86
28. Karna Nándor                           7o
29. Komáromi Benjamin                86
3o. Lakatos Géza                            78
31. Molnár Béla (kereskedõ) 52
32. Mendler Sándor                        65
33. Mátyus Géza                             75
34. Molnár Ferenc                           66
35. Miloševiæ Ðorde (Sógor) 56
36. Pál Béla                                      7o
37. ifj. Papp Ferenc                          55
38. id. Papp János                            94
39. Péter József                                66
4o. Rápóti László                             5o
41. Rauer Franck                              32
42. Sipos József (juhász) 73
43. Szabó László                              86
44. Szabó Mihály (légiós) 55
45. id. Szabó Menyhért                   76
46. id. Szõke Vendel                        71
47. Szabó Szabados Márton          84
48. Szentgyörgyi Barna Károly   68
49. id. Szvoreny Ferenc                  76
5o. Tóth Béla (Csucsik) 66
51. id. Tantity József                        74
52. Tóth József (kereskedõ) 64
53. Vujnoviæ Stevan                         51
54. Zsolnai Antal                              81

1. Brezovszki Juhász Matild           69
2. Benkó Tandity Mária                71
3. Csordás Csabai Piroska               74
4. Ðokiæ Vastag Margit                77
5. Faragó Almási Erzsébet               51
6. Fábrik Kiss Erzsébet                77
7. Fodor Harangozó Zsófia             81
8. Hajdu Brezovszki Margit           79
9. Homogyi Csabai Julianna           42
10. Huszka Goda Julianna               7o
11. Horváth Horváth Erzsébet         82
12. Hornyák Márta                             75 
13. Kovalcsik Homogyi Teréz         85
14. Kancsár Lorchmann Erika         67
15. Kalmár Makra Ilona                 7o
16. Kiss Pásztor Erzsébet                86
17. Kovács Sáfrány Rózsa                65
18. Kocsis Szokola Jolán                 75
19. Kiss Truzsinszki Margit             89
20. Kalapáti Zórád Piroska               75
21. Kiss Zelenka Matild                  81
22. Karna Csépe Éva                     74
23. Éter Udvardi Gizella                   78
24. Janó Rózsa Ilona                       85
25. Lábadi Zelenka Matild                81
26. Molnár Csõr Piroska                   65
27. Mokány Gavlik Piroska              98
28. Mirnics Jáni Berta                    59
29. Matijevics Szõke Mária             65
30. Mihájlovics Tóth Erzsébet         86
31. Novákovics Sárközi Ágnes         75
32. Nagy Marecskó Julianna            55
33. Papp Berec Piroska                    74
34. Papp Mezi Julianna                    55
35. Pintér Julianna (tanítónõ)  87
36. Paróczi Viktória                            87
37. Péter Virág Etelka                         76
38. Péter Péter Ilona                        88
39. Papp Gizella                            65
40. Radóc Gombár Rózsa               68
41. Rakk Herminka                             86
42. Simonyik Szalma Mária             76
43. Sándor Tóth Etelka                  79
44. Suták Huszka Ilona                  8o
45. Süli Gizella                            75
46. Szabó Kalapáti Etelka               8o
47. Szabó Lukács Jusztina               71
48. Szûgyi Szõke Cecilia               55
49. Szungyi Utasi Ilona                 79
50. Tóth Etelka                             51
51. Tóth Tóth Mária                           83
52. Vikor Süli Mária                           75
53. Vörösbaranyi Molnár Matild     97
54. Zsidai Kántor Piroska               85

Vidéken-kkülföldön  temették
2oo7-bben

1. Szabó Sándor                                      (Feketics)
2. Molnár István                                  5o (Lovæenac)
3. Halász István                                  8o (Verbász)
4. Becskei Fodor Margit             82 (Vörösmart, Baranya)
5. Fejõs Imre (kertész) 58 (Bajsa)
6. Péter Imre                                     85 (Budapest)
7. Gombár Miloševic Andelka        59 (Ausztrália)
8. Szõke Hajdu Margit                    75 (Szabadka)
9. Kovalcsik Tóth Ilona                        82 (Horgos)

Legidosebbek  2oo8-bban

1. CSULJÁK SZILÁGYI ERZSÉBET 97
2. ALMÁSI KRUNC ROZÁLIA 96
3. ID. GAVLIK PÉTER 96
4. HORVÁTH FERENC-CIPÉSZ 94
5. SAFRANKÓ MIHÁLY 93
6. PECZE SZILÁGYI MARGIT 93
7. DUDÁS BÁLIZS ZSÓFIA 93
8. KÓKAI KISS ETELKA 92
9. TÖRÖK RUBUS PIROSKA RÓZSA 91

10. ID. RUZSA GYÖRGY 91
11. FÖLDESDI CSABAI JULIANNA 91
12. CSORDÁS JÓZSEF 9O

13. ZSADÁNYI SZÕKE RÓZSA 89
14. SZÕKE HAJDU VERONIKA 89
15. SZABÓ SÜGE GIZELLA 89
16. SZTIPÁNOVICS ISTVÁN 88
17. FIRÁNY GÁBOR 88
18. DUDÁS PÉTER 88
19. ÁCS FRINDIK ERZSÉBET 88
20. BACSÓ KÁLMÁN 88
21. CSÉPE TÓTH ERZSÉBET 88
22. MALKÁCSI FODOR GIZELLA 88
23. SZÕKE MACZKÓ ARANKA 88
24. KURNYÁK BODZA MÁRIA 88
25. SAFRANKÓ TÓTH ERZSÉBET 88
26. KLACZEK ZSIDAI ROZÁLIA 88
27. DUDÁS DUDÁS PIROSKA 88
28. VISONTAI FÖLDESDI ANNA 88
29. SZABÓ BUDAI PIROSKA 88
30. KORMOS KRATOK ERZSÉBET 87
31. MARONKA FERENC 87
32. NYIRÁDI KORMOS MATILD 87
33. SIPOS KISKOVÁCS ILONA 87
34. FRIDRICH MAGÓ MARGIT 87
35. PESTI NAGY KATALIN 87
36. KECSKÉS FARAGÓ ETELKA 87
37. MOLNÁR ELEK 87
38. FEJFÁR DUDÁS JULIANNA 87
39. UHOR SÁNDOR TERÉZ 87
40. BATA LÉNÁRT JULIANNA 87
41. SZILÁGYI BOGDÁN HILDA 87
42. LUKÁCS SZABÓ MÁRIA 87
43. FODOR TÓTH PIROSKA 87
44. CZÉKIS TÓTH JULIANNA 87
45. NAGY FARKAS ILONA 87
46. TÓTH TALPAI IRÉN 87
47. HAJAS DUDÁS MÁRIA 87
48. KANCSÁR ÁGOSTON 89
49. CSÉPE CSÕR ERZSÉBET 88
50. NÉMETH JÓZSEF 88

”
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Ólmos festék, éles szélek, vedlõ
plüssjátékok: mindezek igen veszé-
lyesek a gyermekek egészségére.
2007 decemberében és 2008 január-
jában a szabadkai egészségügyi
felügyelõség 800 játékot gyûjtött
össze Szabadkán, Topolyán,
Kishegyesen. Ezek a játékok nem
rendelkeztek megfelelõ törzs-
könyvvel.
A 800 játék közül 13 játékot
egészségre ártalmasnak találtak,
nagy mennyiségû ólom volt a fes-

tékanyagban, vagy nem megfe-
lelõen voltak eldolgozva.
A szabadkai egészségügyi felü-
gyelet elnöke elmondta, hogy foly-
tatják a kutatást a nem megfelelõ
játékok után, sõt  a közeljövõben a
gyermekruházatot és a bébifel-
szerelést is vizsgálat alá vetik.
Sajnos arról nem szól a történet,
hogy nyilvánosságra hozzák-e a ter-
mékeket tartalmazó listát, de biz-
tosítottak bennünket arról, hogy a
játékokat kivonták a forgalomból.
A játékok fõleg kínai és hongkongi
gyártóktól származnak, de ez nem
azt jelenti, hogy csak a kínai boltok-

ban árulnak hibás játékokat, mert
sajnos már beszivárogtak más
üzletláncok polcaira is, és hiába
próbálunk a CE (az Európai
Unióban elõállitott termék jele, ami
megfelel a szabványoknak) jelzésre
hagyatkozni, mert hamisítják azt is.
Míg nálunk csak most kezdõdik a
harc a mérgezõ játékok ellen,
külföldön már részletes feketelistát
dolgoztak ki, amin többek között
ciánnal, arzénnal mérgezett játékok,
veszélyes ruhák is találhatók. 
Kedves szülõk, próbáljanak meg hát
jól dönteni, kaparjanak, tépjenek,
próbálják ki a játékot még az üzlet-
ben, és csak akkor vásárolják meg,
ha úgy érzik, tényleg biztonságos.
Figyelmükbe ajánlanám a
www.bebac.com oldalt, ahol
bõvebb tájékoztatást lehet kapni, és
ott található egy lista is, amit
érdemes megnézni. Ezen a listán
megtalálhatók az Európai Unión
belül betiltott mérgezõ játékok és
kiegészítõik, fotókkal és teljes
leirással együtt. 

Összefoglaló a bebac.com cikke alapján

ÓÓLLOOMM    AA    JJÁÁTTÉÉKKOOKKBBAANN

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

A festékanyag erõsen mérgezõ, olyan
kémiai anyagokat tartalmaz, amelyek
ártalmasak a gyermekek egészségére.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA
Olyan kémiai anyagokat tartal-
maz, ami szem, bõr és légzés-irritá-
ciót okoz. 

A község öt évre szóló szociális
stratégiai terve, amelyet a képviselõ-
testület tavalyi utolsó ülésén fogadott
el, az idei esztendõre lebontva nem
lát elõ látványos megmozdulásokat a
szociális védelem terén. Sokkal
inkább az mondható, hogy a tervet
készítõ bizottság tartotta magát
ahhoz, hogy mindenképpen reális
tervet tesz le az asztalra és a realizá-
ció elsõ esztendejében inkább a terv
megvalósításának felkészítõ munkái-
ra összpontosított, azokra a felada-
tokra, amelyek elengedhetetlenek a
terv életre keltésében.
Az idei év túlnyomó része ezek
szerint a tervezéssel valamint tan-
folyamok megszervezésével fog eltel-
ni. A terv szerint az egyik elsõ
teendõ, hogy káderek szempontjából
a stratégiai terv valóra váltásában
résztvevõ szervezetek és intézmények
felkészüljenek a házi ápolás és -segít-
ség szolgálatának megszervezésére.
A terv szerint a bácsfeketehegyi Izida
Anya- és Gyermekvédelmi Központ-
ban meg kell tartani a mintegy 120
fogyatékkal élõ gyerek napközi
ellátását és foglalkoztatását, azzal,
hogy mindent meg kell tenni a
bõvítés érdekében. Az idei évre
vonatkozik az a követelmény is, hogy
legalább a terveket el kell készíteni a
község legfontosabb intézményeinek
akadálymentesítésére. Ezt annál is
inkább el kell végezni mert várható,
hogy az európai csatlakozási folya-
matokban ilyen jellegû pályázatok is
meg fognak jelenni. A felkészülés
szerves részét képezi a szociális
védelemben résztvevõk, a szakmai
intézmények alkalmazottai és a
volontõrök  folyamatos képzési ter-
vének kidolgozása. Ez a terv szerves
részét képezi majd a jövõ évi pro-
gramnak is.
A jövõ évi terv elkészítése során
pedig az egyik legfontosabb teendõ
növelni  az érdeklõdést, bõvíteni
azoknak a számát, akik bármilyen
formában részt vesznek a program
valóraváltásában és az évekre lebon-
tott tervek kidolgozásában is, még-
pedig azért, hogy a tervet az emberek
többsége a magáének tudja tekinteni.

P.I.

SZOCIÁLIS
STRATÉGIA
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A Helyi Politikai Akciós Terv kidolgozásának
munkacsoportja január 26-ára százötven  18-
30 év közötti fiatalt hívott meg, hogy segít-
senek a kezdeti lépésekben, elsõsorban a fia-
talokat érintõ problémák feltérképezésében
helyi szinten. A meghívottak közül nyolcvanan
jelentek meg az összejövetelen, ami azt mutat-
ja, hogy a fiatalokat érdekli  a jövõjük és
készek is tenni érte. 
Az összegyûlteket ifj. Juhász Bálint, a
munkacsoport koordinátora köszöntötte, és
tájékoztatta õket a Helyi Akciós Terv kidolgo-
zásának állásáról,  és az aznapi munka
menetérõl. Kiemelte, hogy a Nemzeti és
Tartományi ifjúsági stratégiatervek mellett
fontos, hogy kidolgozásra kerüljön a Helyi
Akciós Terv is, és ebben aktívan részt ve-

gyenek a kishegyesi fiatalok, mert õk
tudják legjobban felmérni  saját prob-
lémáikat és igényeiket.
A jelenlévõk három csoportba osztva
mondhatták el véleményüket az
aktuális témákkal kapcsolatban
(oktatás, ökológia, foglalkoztatottság,
tájékoztatás, szabadidõ, önkéntes
munka, egészségügy, szociális
helyzet, biztonság). A fiatalok
munkáját segítették és koordinálták:
Jasmina Peroviæ, Muhadinoviæ
Jovana pedagógus, Szulocki László
és Bojtos Inci a munkacsoport tagjai,
Dragana Panin, Sörfõzõ Kornél és
Simjanovski Ozren a tartományi
titkárság külmunkatársai, Csernik
Teréz és Raduloviæ Gordana az
AROMI képviselõi, Zsidai
Erzsébet, a Nõi Fórum elnöke. 

A foglalkoztatottság
kérdésében a legfõbb
problémák közé so-
rolták a munkale-
hetõség hiányát, a-
mely egyaránt sújtja
a fiatal és idõsebb
generációkat, hiá-
nyolják a tovább-
képzési lehetõ-
ségeket, és a munka-
vállalók jogainak
védelmét. 
Az oktatás és az
ökológia területén
igényt tartanának
különbõzõ szakcso-

portok és szak-
elõadások szervezésére. A tájékoztatás
terén felmerült egy helyi rádió vagy
tévéstúdió létrehozásának az igénye.
Kiderült, hogy a legtöbb fiatal támogatja
az önkéntes szervezetek létrehozását, és
maga is részt venne munkájukban, de a
szervezetek hiánya ezt nem teszi lehetõvé
számukra, vagy késõn tájékozódnak az
aktuális önkéntes megmozdulásokról. A
szabadidõ terén általános elégedetlen-
ségüket fejezték ki a szórakozási
lehetõség és sportolási lehetõségek
hiánya és alacsony színvonala miatt. 
Az egészségügy tekintetében a fiatalok
szerint nagy gondot okoz az ivóvíz
minõsége, és a fiatalok korai és túlzott
alkoholfogyasztása, a szórakozástól ma-
napság elválaszthatatlanná váló alkohol.
Az egészségügyi problémák között
említették a drogproblémát, és a drogfo-
gyasztás következményeit, amelyek
mostanáig csupán hallgatólagosan voltak

a köztudatban, viszont fiatalok szerint ezzel is
foglalkozni kellene.   
A biztonság kérdésében problémaként említik
a bûnüldözõ szervek viszonyulását a fia-
talokhoz bizonyos esetekben, hiányolják a
bûnözést megelõzõ intézkedéseket, és
aggasztónak tartják a családon belüli erõszak
egyre gyakoribb megjelenését.
Szinte minden kérdésben felmerült a szakem-
ber és tájékoztatás hiánya.
A problémák felsorolása melett a részt-
vevõknek lehetõségük volt megoldási
lehetõségek ajánlására is. Ezeknek az adatok-
nak a birtokában a kidolgozással megbízott
munkacsoportra vár a feladat, hogy az
igényeket és a problémákat a megfelelõ for-
mába öntse és létrehozza a dokumentumot,
amely segíthet a kishegyesi fiatalok
helyzetének javításán.
Hasonló összejövetelt tartanak február 9-én
Lovæenacon és 16-án Bácsfeketehegyen. 

Nowk

FFOONNTTOOSS    AA    FFIIAATTAALLOOKK    VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEE

Miért tartottad fontosnak, hogy
részt vegyél a Helyi Akciós Terv
kidolgozásában és mit vársz tõle?

Csernik Márton fõiskolai hallgató:
Szeretnék valamilyen szinten hoz-
zájárulni a fiatalok jelenlegi
helyzetének javulásához. Fellendülést
és az alapkultúra változását várom tõle.
Lakatos Zoltán fõiskolai hallgató:
Szerintem jó, ha több ember alakítja ki
az általános véleményt. Minnél elõbbi
változásokat várok - pozitív irányba.
Mocnár Mónika egyetemi hallgató:
A fiatalok bekapcsolódását a
történésékbe mindig fontosanak tartot-
tam. Eredményeket várok tõle és min-
denkitõl maximális együttmûködést!

Közlemény
A diszkó estek szervezõi
elhatárolódnak attól az
obszcén videofelvételtõl,
amely a közelmúltban jelent
meg az interneten. A jelenet
erkölcstelen, sértõ és rossz
fényt vett a diszkóra,
valamint az egész falura. 
Sajnálatos módon a fölvétel
a diszkó épületében készült
a február 2-ai DJ verseny
után, viszont szeretnénk
kihangsúlyozni, hogy az

eset a rendezvény után
történt, amikor már csak
néhány fiatal tartózkodott a
helyiségben. A felvételen
szereplõ fiatal részt vett a
versenyen, így maradhatott
bent zárás után is. A jelenet
obszcén része alatt a
szervezõk nem tartózkodtak
a helyiségben, ezért nem
tudták megakadályozni azt.
Ennek ellenére úgy érezzük,
hogy felelõsséget kell vállal-
nunk az általunk használt
épületben történt dolgok
miatt. Ezért, s annak
érdekében, hogy az eset ne

ismétlõdhessen meg, a
felvételen szereplõ fiatalt
határozatlan idõre kitiltjuk a
diszkó területérõl.
A biztonsági személyzet a
jövõben jobban oda fog
figyelni az eseményekre a
rendezvények elõtt, alatt és
után egyaránt. Szeretnénk
elkerülni minden hasonló
történést, s a fiataloknak
minõséges, változatos és
ingyenes szórakozást biz-
tosítani minden szombaton!

A szervezõk nevében:
Lakatos János

Februarban Ès marciusban

Minden szombaton

INGYENES
BULI

az IfiOtthoNban!!!

Gyere el Ès bulizz!

, ,
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A közelmúltban bevégeztetett a piac tér mel-
letti telefonfülke üvegjének sorsa. A fülke
egyik felén már korábban leverték az üveget,
de úgy látszik, hogy egy szimmetria kedvelõ
vandált zavart a másik felén megmaradt, árva
üveg, ezért azt is leverte. Roppant erõ és
értelem kellett e „hõstett” végrehajtáshoz, de
legalább három sör biztosan. 
Aki ilyent tesz, az csöppet sem tartja szülõ-
falujának Hegyest. Ha saját otthonukban az
„asztalra szarunk”, akkor a rakást nem a szom-
széd fogja szagolgatni, hanem mi magunk. De
egyeseket úgy látszik nem zavar, hogy mi van
az asztalon, mert valószínûleg odahaza már
megszokták, viszont   tetteiket mindannyian
„élvezzük”. Személy szerint azt javasolnám,
hogy ha valaki látja, hogy más ilyet tesz, az
nyugodtan verje meg, de sajnos ezt a törvény
bünteti. A telefonfülke szétverését nem.
Domesztikált vandáljainknak legutóbb az
Ifjúsági Otthon elõtti szemetes esett áldozatul,
de ez amolyan apró-cseprõ, említésre sem
méltó dolog, amivel foglalkozni sem kell.
Valóban?

LJ.

Tavaly augusztusban a temetõben a
fiatalok egy csoportja több fa-
keresztet kitépett a helyérõl és a
temetõben szórta szét, néhányat
szét is törve. Az esetet a károsultak
egyike jelentette a rendõrségnek és
azok azonnal nyomozásba is
kezdtek, s mivel az esetnek volt
szemtanúja is, a kiskorú tetteseket
rövid idõn belül kézre is kerítették.
A rendõrségi nyomozást követõen az
eset a szabadkai bíróságra került, a
rendõrség hivatalból tett feljelentést
az elkövetõk ellen. 
A szétszórt vagy szemétre vetett
keresztek alapján több személyt is
beidéztek, akik  nem terhelték a fia-
talokat mivel saját bevallásuk
szerint az elkorhadt keresztet maguk
vitték a szemétre. De természetesen
voltak károsultak is, akik viszont,
mint megtudtuk peren kívüli
egyezséget kötöttek az elkövetõk
szüleivel, hogy megelégednek azzal,
hogy elkészíttetik az új kereszteket,
vagyis visszaállítják a korábbi
állapotot. A kereszteket a
temetkezési vállakozó el is
készítette.
- Amikor elkészültek a keresztek,
ajánlott levélben értesítettem a káro-
sultakat, hogy január 19-én a déli
órákban jöjjenek a keresztekért, és
vegyék át azokat. Az egészet
hivatali kötelezettségbõl vállaltam,
mivel a kántorkodás mellett a
temetõ gondnoki tisztségét is én
látom el. Meglepetésemre a

temetõben a jelzett idõpontban az a
személy, aki az esetet jelentette a
rendõrségnek, a sértetteket arra
próbálta rábeszélni, ne vegyék át a
kereszteket mindaddig, amíg errõl a
bíróságtól nem kapnak értesítést.
Néhányan nem hallgattak rá és
átvették a keresztet, a többség vi-
szont nem,  így a keresztek továbbra
is a Keleti temetõ kápolnájában van-
nak. Nem tudom pontosan milyen a
peren kívüli egyezség esetében az
eljárás és egyáltalán szokta-e
értesíteni ilyen esetekben a bíróság a
feleket,  amikor perre nem is került
sor, de úgy vélem, hogy szükségte-
lenül bonyolítják egyesek az ügyet.
Ha esetleg kapnak is valamilyen
értesítést a bíróságtól egészen biz-
tosan az áll majd benne, amiben
megegyeztek. A sértettek tehát
kiegyeztek az elkövetõk szüleivel, s
amit követeltek, megkapták, nem
értem, hogy miért kell emiatt hiva-
talos értesítésekre várni - mondja
Kocsis Miklós.
A temetõ gondnoka szerint
egyébként az ilyen és ehhez hasonló
esteket el lehet és el lehetett volna
kerülni, ha betartják a temetõ rend-
szabályát, miszerint a temetõben
gyerekek szülõi kíséret nélkül nem
tartózkodhatnak, sötétedéstõl virra-
datig pedig minden személy
számára tilos a temetõben való
tartózkodás.

P.I.

SSÍÍRRRROONNGGÁÁLLÓÓKKA VANDÁLOK 
KÖZTÜNK VANNAK

Hõsiesen védekezett
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- December 1o-én a Kaláka együttes
vendégszerepelt a templomban, iskolánk
diákjai is részt vettek az ünnepségen.
- Ismét megmutattuk segítõ
szándékunkat. Egy topolyai leukémiás
kislány, Csizovszki Emília gyógy-
kezelésére gyûjtöttünk pénzt.
- A III. Csengõszó verseny audícióját is
lebonyolítottuk, melyet az újvidéki
Szórakaténusz Bábegyesület és alkotó-
mûhely szervezett. A karaoke versenyen
több mint húsz produkciót mutattak be a
gyerekek. A legjobbak az alsósok közül a
gyerekek szavazatai alapján: Cékus
Noémi (Zsoldos Sára és Zsófi kíséreté-
vel), Péter Fanni és Fodor Gábor. A fel-
sõsök közül: Miljkoviæ Tamara, Csõke
Andrea és Moldvai Anna.
- December 21-én a Télapó is megérkezett
iskolánkba. Köszönjük a segítséget min-
den jó szándékú embernek, aki pénz-
adománnyal hozzájárult ahhoz, hogy
örömet szerezzünk a kisdiákoknak:
Agriromagna, Radovanoviæ, Tempotrade,
Pöndöl, Szépségszalon, Agrokons, Kis-
Kommunál, Ibolya virágüzlet,
Continental – Szabadka, Chick-prom,
Burján Anikó fényképész, Kókai Béla,
Montel, Metalpepi, Sipos Imre, Helyi
Közösség, Kurin Szikvízüzem, Lengyel
Andor, Ðovani – Feketics, Profit, Utasi
Miklós, Limbad, Simonyik Antal,
Substratum, Aroma, Minti, Kókai József,
Község. 
A legértékesebb ajándékok nem becso-
magolhatók!!!
- Tumbász Tibor vállalkozó kézilabda-
kapukat készített a tornaterembe. 
- A Tabita Szeretetszolgálat az idén is cso-
magot osztott az alsós kisdiákoknak. A
„cipõsdobozok” nagy sikert arattak. 
- December 22-tõl január 12-ig tartott a
TÉLI SZÜNET. Idõközben pótórákat is tar-
tottunk, ahol a gyerekek javíthattak még a
félév elõtt. Egy hétig a pótórák fûtés
hiánya miatt elmaradtak. 
- A Palóc Társaság pályázatán, amit a
Magyar Kultúra napja alkalmából
szerveztek meg Budapesten, iskolánk
diákjai kiváló eredményt értek el.
Kancsár Larissa (6.b), Magó Ádám
(8.a), Juhász Egon (8.b) és Miljkoviæ
Dejan (8.b) III. helyezést értek el.
- Január 28-án Szent Száva-napot tartot-
tunk. Brasnyó Ferenc és Jovan Kezan
atyák, az Agriromagna képviselõje, Tóth
Attila, a község elöljárói valamint falunk
vállalkozói is megtisztelték jelenlétükkel
iskolánk védõszentjének ünnepét.  
- Január 29-én kezdõdött a II. félév. Már

le is dolgoztuk a nagypénteket és a
húsvéthétfõt. 
- Megkezdõdött a szisztematikus fogor-
vosi vizsgálat, minden kisdiák fogát
átnézik az egészségház szakemberei: Dr.
Kósa Endre és Dr. Boljanoviæ
Veroslava. 
- A félévi bizonytványokat is kiosztottuk.
Azt tanácsoljuk a gyerekeknek, hogy
rendszeresen, folyamatosan tanuljanak,
hiszen mindjárt itt van a háromnegyed-
év (április 3.)!
- A 7. és 8. osztályos olvasni szeretõ
diákok részt vettek a könyvtárban
Nemundir, a másik világ címû könyv
bemutatóján. A mûvet Tóth Lambert
szerzõ és Czene Zoltán mutatta be. A
bemutatót zenés játékkal kezdték és
próbajátékkal zárták.
- Február 2-án közös farsangon vettünk
részt. A felvonulást a Mûvelõdési
Egyesület szervezte. A sétát szokásos
fánkevés és teaivás zárta.
- Február 5-én Jódal Rózsa írónõ látoga-
tott iskolánkba.

Terveink erre a negyedévre: 
- február 14. - Valentin-nap,
- február 15. – állami ünnep – nem lesz
tanítás,
- március 7. - nõnapi ünnepség 17 órai
kezdettel a színházban,
- március 21-én és 24-én megemlékezünk
a szabadságharcról, 
- húsvétkor nem lesz tanítás, 
- részt veszünk a falunapi mûsorban,
- játékos vetélkedõkkel kezdjük az
áprilist, 
- és nem utolsó sorban: részt veszünk a
községi és körzeti versenyeken! 

Molnár Márta  

IISSKKOOLLAAHHÍÍRREEKK
Január 27-én a bácsfeketehegyi és szeg-
hegyi, hétfõn pedig a kishegyesi iskolában
is alkalmi ünnepséggel emlékeztek meg
Szent Szávának, a szerb nép tanítójának
napjáról. Az alkalmi liturgia keretében fel-
szentelték a Száva-napi kalácsot majd ezt
követõen Jovan Kezan pravoszláv pap
kiemelte a Nemanja-ház sarjának pél-
damutató életét: hercegként  élhetett volna
és a szolgák százai lesték volna minden
óhaját, ehelyett õ amellett döntött, hogy
mindenki szolgája lesz. Ez a mélységesen
keresztényi tett ma is példaértékû lehet. A
bácsfeketehegyi alkalmi ünnepségen
Bojtos Béla igazgató üdvözölte az iskola
diákjait, a tanárokat és közéleti személyi-
ségeket, a keresztapa szerepét a Small
Steps vállalta, amelyet Csóré Róbert
képviselt. A kishegyesi iskolában a
pravoszláv pap ft. Brasnyó Ferenc kato-
likus plébánossal és Tóth Attilával,  a
keresztapa képviselõjével együtt szentelte
fel az ünnepi kalácsot, majd Brasnyó
Ferenc Szent Szávát méltatva rámutatott,
hogy az egykori szerzetes és egyházi
mélóság életének ma is van üzenete. Az
egyik, hogy rendkívül fontos a tanulás, a
másik pedig az imádság és az istenkeresés
útja. A tudás és a vallásosság az õ
esetében is kiegészítik egymást, ahogyan
ki kell egészítsék egymást ma is. Példát
lehet tehát ma is venni Szent Száváról,
vagy Szent Gellértrõl és a többi tanító
szerzetesrõl. Az iskolások ezt követõen
alkalmi mûsort adtak. A mûsor végén
Molnár Márta igazgatónõ köszönte meg
a diákoknak, pedagógusoknak a mûsor
elkészítését, a jelenlevõ közéleti személyi-
ségeknek és a szülõknek pedig a mûsor
megtekintését.

P.I.

SZENT  SZÁVA
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Január 22-e a magyar kultúra napja. 185 éve
(1823-ban) ezen a napon fejezte be Kölcsey a
Himnusz írását. E nap tiszteletére a Palóc
Társaság pályázatot hirdetett a szülõföldhöz
való hûség megerõsítésére, a magyarságtudat
elmélyítésére, a magyar fiatalok anyanyelvi
képességeinek fejlesz-
tésére és tehetségének
kibontakoztatására a
Felvidéken, Magyar-
országon és az egész
Kárpát-medencében élõ
magyar fiatalok részére.
Cél: a tanulók gondo-
lataik leírásával járul-
janak hozzá a nemzeti
összetartozás megszi-
lárdításához.

A pályázaton 10 adott
téma szerepelt, s ezek
közül lehetett választani,
például: Mit üzen Kölcsey
Himnuszával a ma
emberének?,  Vendég-
ségben Mátyás királynál,
Hogyan ápoljuk iskolánk
névadójának emlékét?, Itt
ringatták bölcsõm…,
Mesét mondok, valóságot
–nagyszüleim emlékeibõl,
stb.

A pályázat megjelenésé-
vel azonnal munkához láttunk. Majdnem
százan írtak fogalmazást s ezek közül 30 írást
küldtünk el. 

Teltek-múltak a napok, de válasz még nem
érkezett. A tanulók egyre kíváncsibbak, türel-
metlenebbek lettek, s velük együtt én is.
Tudtam, az ünnepélyes díjátadásra január 20-
án kerül sor, s értesítés (se levél, se e-mail)
még sehol. Január 15-e volt. Attól féltem,
hogy a fogalmazásokkal teli boríték valahol
elkallódott útközben, és meg sem érkezett a
feltüntetett címre. Vettem a bátorságot, és
küldtem egy e-mail-t a Palóc Társaságnak,
melyben megkérdeztem, megkapták-e a kishe-
gyesi iskolából küldött pályamunkákat, s ha
igen, milyen elbírálásban részesültek. Még
aznap a következõ választ kaptam: 

Drága Tanárnõ! Nagyon értelmes dolgoza-
tokat küldött. Isten áldja meg Önt és
tanítványait! Mivel kézírással íródtak, ennek
alapján nem kellett volna figyelembe sem ven-
nünk... de: ennek ellenére figyelembe vettük,
sõt, értékeltük is.

Palóc magyari szeretettel 
Z. Urbán Aladár elnök

Hirtelen melegség öntött el. Jók, sõt! Nagyon
jók lettek a dolgozatok! Csak a legfontosabbat
nem tudtam: vajon ki az a 4 tanuló, akinek a
gondolatai elragadták a zsûrit? Bátorkodtam
még egy villámlevelet írni az elnök úrnak, aki
azonnal válaszolt is. A következõ tanulókról
volt szó: a nyolcadikos Magó Ádám, Juhász

Egon és Miljkoviæ Dejan, valamint a hatodikos
Kancsár Larissa.

Újabb levélváltás következett: részt tudunk-e
venni az ünnepségen (fel kell olvasni a leír-
takat), van-e érvényes útlevelünk, vízumunk,
stb. Másnap, miután tájékoztattam a diákokat

az eredményrõl, kiderült, hogy csak ketten
rendelkeznek érvényes útlevéllel és vízummal:
Larissa és Ádám. 

Vasárnap reggel elindultunk Budapestre. A
budai várba kellett mennünk, a Magyar
Kultúra Alapítvány Szentháromság téri
székházába. Megtekintettük a legjobb
munkákból összeállított kiállítást, szépen
kivitelezett, befûzött, képekkel illusztrált dol-
gozatokat.

Meleg fogadtatásban részesültünk. Z. Urbán
Aladár elnök úr megkönnyebbülve üdvözölt
bennünket. Attól félt, hogy nem érkezünk
meg. 

Az ünnepélyes megnyitó után következett a
dolgozatok felolvasása. Az elnök úr elmondta,
hogy 179 mû érkezett a Társasághoz (ebbõl 30
Kishegyesrõl). Elsõként Kancsár Larissa
olvasta fel a „kék szobához” fûzõdõ emlékeit.
Nagyon izgult. Többször is elcsuklott a hang-
ja. Nem csoda, hiszen annyi ember elõtt, egy
pódiumon állva szerepelni a legjobbak
között… Ez ismeretlen volt számára. Páran
megkönnyezték. Még maga a zsûri elnöke is
elárulta, hogy bizony könnyeket csalt a
szemébe az, amit a 12 éves kislány leírt.
Büszkeség töltött el. Larissa végtelenül
szerény, példás magaviseletû tanuló. Ugyanez
elmondható Ádámról is. 
A szereplést én sem úsztam meg, mert Juhász

Egon humoros gondolatait, kamaszos érzéseit
nekem kellett prezentálnom. Mindenkinek tet-
szett. Hármunk közül talán Ádám izgult a
legjobban. Attól félt, hogy elszédül a szín-

padon, de semmi ilyesmi nem következett be.
Õt megelõzõen egy felvidéki kislány dolgoza-
tát hallhattuk. Teljesen pozitív gondolatok
hangoztak el. Szívem hevesebben kezdett
verni. Magó Ádám véleményét és gondolatait
ismerve féltem a rangos közönség reak-

ciójától. Merõben
ellentétesen vélekedik
a dologról. Szerintem
benne is hasonló
érzések kavarogtak.
Nem tudta, mire
számítson. Ekkor már
mindegy volt. Ezen túl
kellett esni. Néma
csendben hallgattuk a
14 éves fiú halk
szavait. Szinte vágni
lehetett a levegõt,
olyan feszült figyelem
uralkodott a teremben.
A végeredmény egy
hatalmas tapsvihar.
Miért? Mert: „nem a
délvidéki magyar az,
aki sír és elégedet-
lenkedik. Csak egy kis
törõdést és odafigye-
lést szeretnénk.” Ezt
emelte ki a zsûri
elnöke. 

Dicséret hátán di-
cséret következett. Kezdtem kényelmetlenül
érezni magam. Annyi jó fogalmazás közül
csak a kishegyesiekét emelték ki. Talán kárpó-
tolni szerettek volna bennünket valamiért?
Nem hiszem. Jó volt hallani, hogy nem csak
én, hanem mások is osztják a véleményem,
mely szerint ezek a munkák igenis dicséretet
és jutalmat érdemelnek. Mindannyian har-
madik helyezést értek el. Egy-egy könyvvel és
diplomával, de talán ami a legfontosabb, egy
élménnyel tértek haza szülõfalujukba.

Amit a gyerekek leírtak, az maga az õszin-
teség, az igazi szülõföldhöz való ragaszkodás
élménye, amit egy lakótömbben élõ budapesti
ember nem is érezhet, nem is sejthet. Ez az
igazi magyarság. Ezekkel a szavakkal jelle-
mezték a kishegyesi tanulók irásait. Köny-
nyeimet visszafojtva hallgattam. Szerettem
volna elbújni a sok dicséret elõl. Egyszerre fájt
és egyszerre jólesett ennyi szeretet, elismerés,
amit a munkám során (tanítványaimon és egy-
két kollégán kívül) már régen, vagy egyáltalán
nem is kaptam. A sors iróniája, hogy
Budapestre kellett utaznom, hogy mindezt
átéljem. Idegenben! De ami a legfontosabb,
mindezt csakis tanítványaimnak köszönhetem,
akik ki merték mondani véleményüket, le
merték írni érzéseiket, gondolataikat.
Semmihez sem fogható az az érzés, amit akkor
éreztem!

Mindezért hálás köszönetem!

Éter P. Bettina, magyartanárnõ

AA    MMAAGGYYAARR    KKUULLTTÚÚRRAA    NNAAPPJJAA
Budapesti élménybeszámoló



18

A templomban bemutatták dr. Szõke Anna A
kishegyesi Szent Anna-templom címû könyvét.
Szõke Anna, amellett, hogy ismerteti  és fel-
sorolja templomunk értékeit, igyekszik
ismertetni keletkezési módjukat is, a szentek,
a bibliai képek, a festmények üzenetét is.
Ezáltal elénk tárja õseink Istenbe vetett hitét,
azt, hogy mennyire tudták tisztelni Istent,
mennyire nagy kincsnek tartották Isten házát
és mennyit tudtak áldozni rá. A könyvbõl
nagyrészt megismerhetjük õket név szerint is.
Ez a könyv emléket állít minden jótevõnek,
minden hívõnek, egyszerû hívõnek és lelki
vezetõnek: papoknak, nõvéreknek, festõknek
és szobrászoknak, fafaragóknak és harangön-
tõknek, kõmûveseknek, ácsoknak, villany-
szerelõknek, asztalosoknak. Ki mennyit
tudott, igyekezett hozzáadni templomunk
szépségéhez, Isten dicsõségére - mondta ft.
Brasnyó Ferenc plébános a rendhagyó
könyvbemutatón.
Krekity Olga is köszöntötte az egybegyûl-
teket, kiemelve, hogy a könyv a kishegyesiek
számára ne csak a legszebb album címet
viselõ könyv legyen, hanem a legszeretettebb
is, mert nemcsak a templomról, hanem a
faluról is és annak hitérõl is szól.
A könyvbemutató alkalmából rendezett alkal-
mi mûvelõdési mûsorban fellépett Süveges
Etelka színmûvésznõ, Kormos Irén
versmondó, Csõke Márk fuvolán, Gál József
hegedûn játszott, Gábor Zoltán énekelt,
orgonán kísért Csõke András. 

P.I.

EEEEMMMMLLLLÉÉÉÉKKKKEEEETTTT    ÁÁÁÁLLLLLLLLÍÍÍÍTTTT    

AAAAZZZZ    OOOOSSSSÖÖÖÖKKKK    HHHHIIIITTTTÉÉÉÉNNNNEEEEKKKK””
A szolgáltató ne csapja le 

a telefonkagylót…
Február 1-én (pénteken) délelõtt 10
órától teniszezõnõinknek, Annának és
Jelenának szerettem volna  szurkolni,
hogy bejussanak a Fed-Cupa dön-
tõjébe.
Néhány perccel a teniszmérkõzések
kezdete elõtt bekapcsoltam a tévét, ám
nem sokkal utána – még a közvetítés
kezdete elõtt – kiesett a kábel-tévé
adása.
Múltak a percek, néhányszor újra és
újra bekapcsoltam a készüléket, adás
azonban még nem volt. Ezért mielõtt
nekifogtam volna  a régi tetõantennám
„visszaszerelésének” - amelyet, sze-
rencsére, nem szereltettem le és nem
dobtam ki, mint sokan a faluban –
gondoltam, elõtte felhívom   a
Dombos-TV-t, megkérdezem, körül-
belül mikorra várható a szolgáltatás
visszaállítása, s ha nem kell sokat
várni, nem kínlódok az átállítással.
Bár ne tettem volna…
Elõvettem a Dombos-TV befizetõkár-
tyáját, majd egy befizetõlapot, ám
ezeken nincs  telefonszám – se a
Dombos-irodáé, sem  az ügyfélszol-
gálat száma (ha egyáltalán létezik
ilyen), de még a cég telefonközpontjá-
nak a száma se.  A bal felsõ sarokban
ott  a lógó, de azon csak ennyi
Dombos-TV, Mali Idjos, M. Tita
106/A.
A telefonkönyben kerestem hát meg a
cég telefonközpontjának a számát, a
telefont felvevõ fiatalember kérdé-
semre, hogy miért nincs kábeltévé, azt
mondta, biztosan üzemzavar, de majd
kapcsolja a „kábeleseket”. A kábeles
(középkorú férfihang) közölte velem,
hogy a Simonkovics Rókus utcában
nincs áram, de amikor rákérdeztem,
hogy ez közelebbrõl mit jelent –
mikor lesz újra adás, gorombán
közölte velem, hogy annak az
Elektrovojvodina a megmondhatója,
hívjam õket, ez nem az õ hibájuk, õk
arról nem tehetnek, hogy nincs áram.
Kérdésemet, hogy miért én kellene
hogy felhívjam az Elektrovojvodinát?

– tán végig se hallgatta, és lecsapta a
telefonkagylót.
Egy szolgáltató részérõl példátlan
viselkedés.
- elõször is feháboritó, hogy korrekt
válasz helyet,  csak úgy lecsapja a
kagylót,
- másodszor, miért mi nézõk - akik
abban az idõben éppen nézni
szerettünk volna valamit a tévén - kel-
lett volna egyenként és mindahányan,
hogy felhívjuk az Elektrovojvodinát,
hogy a Simonkovics Rókus utcában
miért nincs – illetve mikor lesz áram,
- ez a kábeltévé szolgáltatójának a
kutya kötelessége kellene hogy
legyen, annál is inkább mivel kb. már
fél órája nem volt akkor tévéadás,
ideje lett volna rá bõven..
- és utána korrekt információval tudott
szolgálni  az értelõdõknek.  Pl.:
kisebb meghibásodás van és az
Elektrovojvodina már dolgozik az
elhárításon, nem kellene, hogy sokáig
tartson a kiesés,  vagy mondjuk éppen
szerelnek valamit és 14 óráig nem lesz
áram…
Nem várom el, ugyanis  hogy percre
pontosan megmondja valaki, hogy
áramszünet okozta kiesés esetén
mikor nézhetem újra a tévét, csak
információt kérek, hogy tudjam mihez
tartani magam, és ne kelljen 5-1o
percenként be-be kapcsolnom a tévét
hogy van-e már adás ha éppen nézni
szeretnék valamit.
S mivel másoktól is hallottam, hogy a
Dombos-tv „kábelesei” adáskiesés
esetén durva, sõt goromba hangnem-
ben beszélnek az érdeklõdõ
ügyfelekkel, sõt  nem is én vagyok az
elsõ akinek lecsapták a telefon-
kagylót,  ezúton teszem szóvá, illetve
kérem ki magamnak/magunknak ezt a
viszonyulást…

egy felháborodott tévénézõ
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Az angyalok vigyáznak ránk

Rég volt, amikor elkezdõdött. Öt évesen furcsa és
szokatlan perceket éltem meg, különböztem a
korosztályomból valóktól. Különös érzés kerített
hatalmába minden alkalommal, mielõtt valami
történt volna. Nem tudtam megszólalni, mert
helyettem angyalok és a túlvilágra távozottak
beszéltek. Így üzentek. Augusztus 30-án elhagyta
ezt a világot egy hozzám közel álló személy, aki
megváltoztatta az életem. Akkor kezdõdtek a
látomásaim. Ha beszéltem róluk, akkor bolondnak
néztek, vagy azt hitték, hogy képzelõdöm. Ezek
nagyon furcsa és érthetetlen élmények voltak.
Azon az estén valaki kopogott az ajtómon, én ki-
nyitottam majd megpillantottam a szeretett déd-
nagymamám. Át akartam ölelni, de nem tudtam,
csak a hangját hallottam:

- Lányom! Hamarosan találkozunk, de most
indulok. Búcsúznunk kell, de bárhol is légy, én
melletted leszek!

Éreztem csókját a homlokomon, majd eltûnt a
ködben, s én ottmaradtam az üres, néma, hideg és
sötét szobában. Csak ültem és õt hívtam, de nem
jelent meg, s én sírva ébresztettem fel az édes-
anyám, hogy menjünk el hozzá. Amikor
odaértünk, a nagyapám az elõszobában állt köny-
nyes szemekkel, a dédim pedig kicsiny szobájában
feküdt, mintha aludna. Azt mondták, hogy ne
ébresszem fel, de én tudtam, hogy többé már nem
fog felébredni. A teste ott feküdt, a szelleme viszont
felette lebegett, és így szólt:

- Gyermekem! Utoljára látod a testem, csókold
meg még ez egyszer!

Megcsókoltam, majd lesütöttem a tekintetem.
Nem sírtam, mert azt nem szerette volna. Tudta,
hogy szeretem, én pedig tudtam, hogy mindig mel-
lettem lesz, csak a teste tûnik el örökre. Így is
történt...

Azóta 12 év telt el, s még mindig látom, beszél
hozzám, üzen, s tanácsot ad, hogy mit tegyek a
nehéz pillanatokban. Sok minden történt a fizikai
halála óta, bemutatta a rokonságom, s mai napig
tartom velük a kapcsolatot.

Nemrég üzent, hogy valaki a közvetlen
környezetembõl súlyos beteg, és én tudok neki
segíteni. Szerencsés vagyok, és hálát adok az
Istennek, hogy ilyennek teremtett, s a Földre
küldött, hogy segítsek az embereknek. Hálás
vagyok az angyalaimnak is, akik mellettem van-
nak és segítenek, mert nem könnyû.

Mindenkinek azt javasolom, hogy éljen
egyetértésben, teljes szeretetben, megértésben és
becsületben. Bocsássanak meg elsõsorban
önmaguknak, majd halottaiknak és környezetük-
ben élõ embereknek.

Törpike

RREEIIKKII     --     PPRROO    ÉÉSS    KKOONNTTRRAA

Valamikor mindennaposak
voltak a csodák. Erre gondol-
hatunk olvasva az Apostolok
Cselekedetét. Nemcsak mi
vélekedhetünk így, néhány száz
évvel a kereszténység megje-
lenése után sokan már amiatt
siránkoztak, hogy nincsenek
többé csodák. Pedig a
kereszténység elsõ évszázadait
hõskorként ismerjük, nem is
alaptalanul: rengeteg emberi
példamutatásra lelhetünk e kor-
ból.

A példamutatás az igazi,
emberi csoda, sokkal nagyobb
dolog, ha valaki képes megtalál-
ni a saját életküldetését, dönteni
arról, hogy ezentúl a megtalált
úton jár, s élete végéig, az ellen-
séges körülmények közepette is
kitart mellette. Sokkal emberibb
csoda a saját életutunk
meglelése, mint betegeket gyó-
gyítani. Ezt a csodát véghezvin-
ni az embernek tökéletesen elég.
Betegeket meggyógyítani és
halottakat föltámasztani istenre
tartozik. Egyedül a végtelen
intelligenciával bíróra, hiszen
csak az azzal rendelkezõ láthat-
ja be, vissza kell-e téríteni az
életbe, aki egyszer már eltávo-
zott, s meg kell-e gyógyítani,
aki a szenvedést azért kapta,
hogy tanuljon belõle. És még ki
tudja miért, ezt csak az láthatja
át, akinek értelme egyszerre
szemléli a jövõt, a jelent és a
múltat. Aki hisz abban, hogy az
isten beavatkozik a világ dolgai-
ba, az tudhatja, hogy isten a
csodákat kiválasztottjai keze
által mûveli.

A reikirõl olvastam az
Interneten, s elborzadtam attól a
rettenetes emberi pökhendi-
ségtõl és attól a zagyvalék-
tanítástól, ami az ismertetõben
szerepelt. Minden mérték, min-
denféle összhangra való
törekvés nélkül mossák össze a
keleti felfogást a kozmikus
õserõrõl a csodaként ismert, az
isten teremetõ erejébõl szár-

mazó, megújító képességrõl
szóló keresztény tanítással. A
kozmikus õserõ valóban szünte-
lenül árad, s az ember valóban
fölismerheti magában azokat a
csatornákat, amelyek segít-
ségével összpontosíthatja,
irányíthatja ezt az energiát. Még
gyógyításra is alkalmazhatja.
Arról lehet fölismerni az ilyen
képességû embert, hogy derûs,
kiegyensúlyozott, s ami a leg-
fontosabb: hogy makk-
egészséges. Ennek oka egy-
szerû: csakis az gyógyíthat
életenergiát közvetítve, aki
elõzõleg magát minden bajból
kigyógyította. Képességének ez
a külsõleg is jól látható mércéje
és ismertetõjegye: hogyan lenne
képes valaki mást meggyógyí-
tani, ha önmagát sem tudja?
Máskülönben a sorssal ját-
szadozik mértéktelen felelõtlen-
séggel: a saját nyomorát árasztja
át a másik emberre és annak a
nyomorát veszi magára.
Amikor pedig azt állítják, hogy

a mindig áradó isteni csodatévõ
erõt használják, akkor simóniát
követnek el. Ezzel a megújító,
csodatévõ erõvel kizárólag az
istentõl kiválasztottak „ren-
delkezhetnek”, senki más. A
reikisek szerint isten, vagy isten
közvetítõinek, az angyaloknak a
segítségével gyógyítanak:
pénzért. Pénzért válnak reiki
„mesterré” és gyógyítóvá is,
akár-csak Simon szerette volna
annak idején, miként olvasható
az Apostolok Cselekedetében
(ApCsel 8, 18-24). S ami még
szörnyûbb: egy gyorstalpaló
tanfolyamon, melynek az ára a
különbözõ fokozatok szerint
néhány tíztõl néhány száz euróig
terjed. Mit képzelnek ezek az
emberek magukról: néhány száz
euróért lekenyerezhetik az
istent?

Sáfrány Attila

Az emberi csoda
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A magyar kultúra napja alkalmából irodal-
mi est keretében köszöntötték a hetven
éves VÍGH RUDOLFot. Szûgyi István
polgármester köszöntve az írót és költõt
kiemelte, hogy valamennyi mûvében ráis-
merünk a tájra, a legõszintébb szeretettel
és ámulattal szemléli ma is szülõföldjét. 
Az est folytatásában Szöllõsi Vörös
Julianna méltatta Vígh Rudolf eddigi
munkásságát, áttekintést adva eddig
kiadott mûveirõl valamint a már
nyomdában levõkrõl is. Megköszönve a
méltatásokat, Vígh Rudolf elmondta,
megható, hogy ennyire elmélyedtek az írá-
saiban és  szinte minden értékeléskor
kiemelik, hogy mindvégig kishegyesi
maradt. Kevesen tudják, hogy  neki elsõk
között nyílt alkalma a 60-as évek elején
külföldre, Kanadába mennie, de nem
merte megtenni ezt a lépést. Ha megtette
volna, egészen biztosan másképpen alakul
az élete. A Németh Istvánnal folytatott
beszélgetésben az írótárs Vígh egy maga
alkotta szavát emelte ki, amely nagyon sok
munkájára jellemzõ, azoknak vezérfonala:
a szomszédtalanság. Fõleg a városokra
jellemzõ, hogy a tömbházakban lakók
mégcsak nem is ismerik egymást, de úgy
látszik, a falun is lassan elterjed. Vígh
szerint a szó valójában egy gyakorlati
meghatározás a fogyatkozásra, arra a
tényre, hogy az emberek  jó részének nin-
csenek közvetlen szomszédai, legközeleb-
bi szomszédai és közötte rendszerint több
üres ház is áll. Az irodalmi est keretében a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület
szavalói és prózamondói mondtak fel
részleteket Vígh Rudolf mûveibõl.
A magyar kultúra napja alkalmából
szervezett rendezvények keretében  az iro-
dalmi estet követõen  a könyvtár elõ-
csarnokában Linka B. Gabriella megnyi-
totta Kormos Róbert amatõr festõ kiál-
lítását. Mint mondta, Kormos Róberttel
többet foglalkoznak az utóbbi idõben, de
ez nem véletlen, hisz a fiatal festõ
rengeteget dolgozik és mindig új témákkal
lepi meg környezetét. A kiállításon látható
csendéletek tekinthetõk stílusgyakorlatok-
nak is, amelyekben a festõ meglepõ fordu-
latokkal, színekkel vagy anyagokkal
próbálja felhívni a figyelmünket valamire,
másképpen láttatni, mint ahogyan eddig
megszoktuk.

P.I.

MMUUVVEEIIBBEENN    RRÁÁIISSMMEERRNNII    AA    TTÁÁJJRRAA

Pillantásod
Lopom pillantásod

mint betûtetû?
az éltetõ vért.
Áthúztalak.

Most fájón nyögök
feketén érted,

könnybe lábadok
ellened;

szaggatlak, téplek,
mint virágot bõsz,
gyilkos förgeteg;
átkozlak, vágylak,

s fényfonalon, lopva,
magamba szívlak

Bennem érsz,
szememben égsz,

szakadó szívemben
mélyrõl bugyogsz, 

és arcomon perzselve
végigcsorogsz.

Vádollak, átkozlak,
de ha meglátlak,

szomjasan, szomjasan
lopom pillantásod.

Gyöngyök 
a pohárban
Kristálypohár, érdekes.
Az élet játszik benne

fura darabokat.
Millió gyöngy fut ajkadra

és eggyel több:
én.

Nevetõ szemed csillan,
ahogy a felszínen

megszûnök.
Ilyenkor újra és újra
indulok a fenékrõl

várva, mikor veszed
csókra poharad.

De te nem teszed.
Te vársz kacarászva

és nem érzed
elõtted mi fakad.

Millió gyöngy indul
elveszi elõtted,
és eggyel több:

én.
Mit gondolsz,

meddig lesznek még
gyöngyösek poharaid?

””



21

Ezzel a címmel jelent meg
Vígh Rudolf második verses-
kötete, 59 verset tartalmaz,
melyeket 1954 és 1996 közötti
idõszakból válogattak ki. A
költõ falujának ajánlja fel a
kötet 59 versét.
A Hegyes szélben elsõ verse
pár sorban énekli meg Kis- és
Nagyhegyes létét ezen a
dimbes-dombos vidéken,
amelynek pesszimista hangu-
lata sejteti velünk, hogy ez a
hangulatvétel végigvonul a
köteten. Verseinek csopor-
tosítása nem idõrendi sorrend-
ben jelentõs, hanem mondani-
valója az, amire oda kell
figyelni. 
Több versében is a faluját,
Kishegyest énekli meg. Ezek:
Kisnagyhegyes, Szülõfalum
köszöntése, Ragaszkodás. Ez
utóbbi versében azonosul a
költõ a falujával, embereivel,
sorsukkal, szép és csúnya
eseményeivel, utcáival, min-
dezeket nagy szíve szeretetével
öleli át:

... s ha a hegyesi templomtoronyból
A nagyharang régi hangja szól,
Egy-egy kockát megállítok
És hûséges harangszóval
Szív alakú felhõkbe szállok 

A Szellemtanyák Nagyhegyes-
nek állít örök emléket, de
szörnyû jóslatként hatnak
szavai melyeket beleszõtt a
történelem során eltûnt
település lefestésébe: ... lehet
itt még mindenbõl szellem-
világ! A szellemtanyákra gon-
dol akkor is, amikor a határból
eltûnt, vagy romhalmazként
tájat csúfító szállásokra gon-
dol.
A Kérdések címû verse arról a
szomorú tényrõl ad hû képet,
hogy lassan kihal a falu.

Ebben az utcában lassan
begazosodik a járda,
a szomszédok egymás után
csak elfelé mennek...

A Tûnõ jelkép allegórikus vers,
amiben a falu sara a tudat-
lanságot, a visszafejlõdést tárja
fel, ahol a szép iránti vágyat
kergeti a költõ a szivárvány
színeiben bízva: minél

közelebb megyek, annál mesz-
szebb van tõlem - tehát
elérhetetlen, a falusi sárba
süllyed az ember, vagyis a ha-
ladás átsiklik felette.
Falumért címû verse 1993-ban
született, amikor a pol-
gárháború borzongó húrjai
remegtek a kebel hangszerén...
Szélcsendet Kishegyesnek,
vagyis békét. Az utolsó sora e
versnek nem csak Kishegyesre
vonatkozik, amikor népfogyat-
kozásról szól, hanem minda-
zokról, kik elestek a harcban,
áldozatok lettek, elmenekültek
külföldre innen is és e táj sok
más helyérõl is.
Németh Istvánnak 1994-ben
írt Vígh Rudolf verset (nem
tudok róla, hogy volna rá iro-
dalmi felelet). Összefonódik
Rudolf által az ismert író,
Németh István és a falu iránti
mély, õszinte érzés, mely az
elismerés és a szeretet him-
nusza.
Van egy verscím: Kirándulás,
amely az eltûnt tanyavilágot
emeli ki a feledés homályából,
hiszen gyermekkorára emlé-
kezteti a költõt. Úgy érzi, a
tanyákkal együtt eltûntek a
gyermekkori emlékek is, még a
táj is idegen lett, mely valaha
kedves volt. A költõ fájlalja a
tanyavilág kihalását, mert ezt
írja:

ej, büszke Bácskám
délceg tanyavilága,
kinek vétettél ekkorát,
hogy virágkorodat
még a varjak is túlélték!

A Varázslatban a falu iránti
odaadását fejti ki a költõ. A
háborús témát feldolgozó
versek: Menekülés, Ámítás.
A szegénység sem hagyja
közömbösen a költõt. Ezt iga-
zolják az Átváltozás, Élet-
mûvészet, Pillanat címû versei.
Mivel falun nõtt fel, a parasz-
tok élete közel áll Víghez. A
szekér, A kasza, A járom, A
kapa, A tarisznya címû versei
ezt bizonyítják, de jelképesen
jelennek meg verseiben ezek a
szerszámok, pl. a kapáról ezt
írja: 

nekiállnak vele
a gazos világnak  

A falusi táj a következõ versek-
ben domborodik ki: Pusztaság-
ban, Találkozó, Ki hiszi még,
Nehéz föld, Rab lennék.
Ezeknek a verseknek a szép-
sége nyomasztó érzéssel tölti el
az olvasót, mert a szépet végül
is a túloldalról látja a költõ.
Például Ki hiszi még címû ver-
sének befejezõ sorai
önmagukért beszélnek...

pásztorsípot fújtam naphosszat...
s nem jött szemben soha semmi,
csak lüktetõ évszakok után,
szemfedõvel a tél...”

Szerelmes versei ifjú korsza-
kából származnak. Már akkor
is a magány, a fájdalom érzései
dominálnak az író szívében.
Ezt a témát ölelik fel: A lelkiis-
meret fokán, Megnyugvás,
Alkony a hídon, Fájdalom,
Álomkép, Út hozzád, Céltalan,
Gyöngyök a pohárban,
Pillantásod.
Életfelfogását szõtte a követ-
kezõ versekbe: Küzdelem,
Mintha látszana, Csigalépcsõ.
A bor menhelyében c. versében
a részegséget szinte horror-
filmhez hasonlóan festi le.

Nagyon röviden ebbõl a kötet-
bõl két verset ismertetnék a
kedves olvasóval.

Pillantásod

Szerelmének megnyilvánulását
furcsa, szokatlan képpel kezdi
a költõ, amelyben a hasonlat
groteszk képével önmagát
alacsonyítja le a szerelme tár-
gyával szemben. A negyedik
sor csattanó az elõzõ három sor
után: „Áthúztalak”. Döntés
születik, nem kell neki, leírja
szerelmét, kidobja szívébõl.
Ám már a következõ, 5. sorban
ellentmond önmagának, mert
sírva nyög a szíve választottja
szerelméért, és megint három
sor után jön a csattanó, mely
érzelmi, gondolati ellentét.
Ugyanis azt várná az olvasó,
hogy „könnybe lábadok érted”

lesz a szöveg, de nem, a költõ
ezt írja: „könnybe lábadok
ellened”. Majd a szerelmes
férfi érzelmi kitörésének
záporozása következik fel-
sorolással, fokozással, hason-
lattal, költõi jelzõkkel, ellen-
tétekkel fûszerezve. Mint a
vulkán törnek fel szíve-lelke
vágyai, vegyes érzései (átkoz-
lak, vágylak) ellentétével még
inkább nyomatékosítja szenve-
délyét. A következõ hat sor
hangja csendesebb. Ennek a
költõi képnek elsõ két sora
hasonló hangzású rímet tartal-
maz „érsz-égsz”; majd a
következõ négy sor ölelkezõ
rímû, ezek mellett még az
alliteráció is hozzásegít ezen
sorok lüktetését kiemelni, így
kerül összhangba az elõzõ
kitöréssel, bár itt a hangvétel
lágyabb. Itt sem marad el a
költõi kép csattanója az utolsó
sor formájában. Érzelmi val-
lomásának varázsát megtöri a
költõ lázadással, mely ellen-
tétre épülve szerelmi val-
lomássá szépül:

Vádollak, átkozlak,
de ha meglátlak, 
szomjasan, szomjasan
lopom pillantásod.

Gyöngyök a pohárban

Gyönyörû vers. Szimbólum-
mal kezd a költõ, melyben a
gyöngyök az ifjúság szépsége.
Az élet „fura” változatokat
hoz. Az élet hozza magával a
„fura darabot”. Önmagát,
szerelmét kínálja fel a szépnek,
kiválasztottjának a költõ.
Reménnyel tele szívvel vár, de
szerelme nem veszi észre az
ifjúság szépségét, sem a költõt,
ki õt gyönyörûnek látja. Az
utolsó három sor igaszságával
nem vádol, nem bánt, fájdal-
makat sem érez, csak figyel-
meztet: az ifjúsággal a szépség
is elmúlik, és akkor már nem
lesz kívánatos a kedves.
Ezért a kötetért is köszönet
Péter Róbertnek, aki bizonyít-
ja, hogy nem feledte, honnan
származik.

Radmila Markoviæ

HHEEGGYYEESS    SSZZÈÈLLBBEENN
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Nagybecskerek, 1913. június 27. –
Kishegyes, 2008. 01. 20.

A hegyesiek közül kevesen ismerték
Christián Margitot, még kevesebben van-
nak azok, akik tudták, kit kellene szemé-
lyében tisztelnünk. Ennek oka, hogy
Brenèiæ Christián Margit túl volt a hat-
vanon és sportpályafutása is véget ért,
amikor Kishegyesre került, ahol fia, Ivan
az iskolában kapott munkát. 

Pucu néni (szeretetbõl így
becézték) egyszer így vallott gyer-
mekkoráról: Szüleimnek egyetlen
gyermeke lettem és maradtam,
leánygyerek létemre igazi fiús ter-
mészetû, aki mindig fiúkkal játszik
és barátkozik, mert azok úsznak és
eveznek a Begában, azok másznak
a legmagasabb fákra, szlalomoz-
nak eszeveszettül kerékpáron,
ródlin, õk futnak labda után, és
találják el a békés polgárok
házainak ablakait. Ez a fiús ter-
mészete határozta meg a sport
iránti vonzódását is, mindehhez
járult abszolút sporttehetsége is.
A néhai Jugoszlávia egyik leg-
nagyobb sportegyéniségét tisztel-
hettük személyében. Vívóként és
edzõként olyan kimagasló ered-
ményeket ért el, amelyeket lehetetlen

túlszárnyalni. Édesapja, a legendás hírû
vívó, Christián Jenõ volt az edzõje.
Tizennégy évesen, de késõbb, a második
világháború után már felnõttként is úszó-
versenyeket nyert, s közben kiválóan
teniszezett. 
Elsõ bajnoki címét 14 évesen, a felnõttek
sorában vívóbajnoki címét 17 esz-
tendõsen szerezte. Életem egyik legszebb
pillanatát 1930-ban Szabadkán éltem
meg, ahol én tizenhét évesen megnyertem
elsõ országos bajnoki címemet nõi
tõrvívásban (nõknél csak ez a kategória
létezik), Apuka ugyanekkor ugyanitt
mind a három vívókategória: a férfi
tõrvívás, a párbajtõr és a kardvívás
bajnoka lett – vallotta. Ezt a pillanatot
egy negyedszázados ragyogó sportkarri-
er követte, 26 éven át gyõzelmet
gyõzelemre halmozott. 
A becskereki gimnázium után a
budapesti Testnevelési Fõiskola rend-
kívüli hallgatója lett, ahol gerelyvetõi
õstehetséget fedeztek föl benne.
Sportpályafutásának külön állomása,
hogy gerelyvetésben Magyarország
bajnoka volt, és 35.95 m-es eredményét
7 évig senki sem tudta megdönteni. 
1930 és 38 között zsinórban 9-szer nyert
nõi tõrvívásban országos bajnokságot,
amit majd még négyszer ismételt meg
1947-tõl 1950-ig. Christián Margit ezzel
is rekordot döntött, hisz õ az elsõ, aki 13-
szoros országos bajnok. Hogy mindezt
elérje, a puszta õstehetsége nem volt
elég, rengeteg odaadásra, a vívás iránti

kiapadhatatlan szeretetre, meg
lemondásra is volt szükség. 1931-ben,
33-ban és 35-ben az Európa-bajnokságon
is részt vett, szintén figyelemre méltó
eredményekkel. Pucu néni Berlinben az
1936-os olimpián a világ legjobb vívói-
nak versenyében (sajnos bírói mûhibából
csak) a középdöntõig jutott el. 1950-ben
pedig Marseille-ben megnyerte Dél-
Franciaország nemzetközi versenyét. 
Christián Margit 12 éves gimnáziumi
tanári pályafutása 1941-ben kezdõdött.
1945-tõl édesapja nyomdokain haladva
edzõként is tevékenykedett. A leendõ
ászok útját egyengette, de az egyéni
versenyzésrõl sem mondott le, ismételten
többszörös országos bajnok. Erejébõl,
idejébõl mindenre futotta. A becskereki
Omladinac vívóklubban 18 évig volt
edzõ. Sporttevékenységéért több elis-
merést, kitüntetést kapott. (Nagy-
becskerek Októberi-díja, a tartományi
Jovan Mikiæ Spartak-díj, a köztársasági
Májusi-díj stb.) 
Mindez nem volt számára fontos, inkább
az elért eredmény számított. Nagyon sok
országos vívóbajnokot nevelt, sõt egykor
az országos vívóválogatott fele is a
becskereki Omladinac tagja volt.
Kimagasló tanítványa Vasin
Aleksandar, aki 1957-ben megismételte
Pucu néni édesapjának 1930-as bravúrját,
mind a három fegyvernemben megnyerte
az országos bajnokságot. Kettõjükön
kívül ez nálunk még senki másnak nem
sikerült. 

Virág Gábor
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a hazai tõrvívás királynõje


