


Hogy a felépítmény szilár-
dan álljon, egy település-
nek szüksége van új
épületekre, új beruházá-
sokra és új kapcsolatokra
is. A 239-es szám nem
kerek és nem jubileumi.
Idõt ad azonban arra, hogy
a jövõ évi kettõs jubileum-
ra, a falu újratelepítésének
240-ik, valamint a hegyesi
csata 160-ik évfordulójára
méltóképpen felkészül-
hessünk, mind településün-
ket mind lelkünket feldíszít-
hessük az ünneplésre és az
újratelepítõk elszántságá-
val és összefogásával
készüljünk a kettõs évfor-
dulóra - mondta ifj. Virág
Gábor, a Helyi Közösség
titkára a falu napjának, az
újratelepítés évfordulójá-
nak alkalmából megtartott
ünnepségen.
A falunapi mûsorsorozat a
húsvét hétfõi hagyományos
koncerttel kezdõdött, majd
dr. Virág Gábor hely-
történész A kishegyesi
iparosság története címû
legújabb könyvének bemu-
tatásával folytatódott. A
kötetet, amelynek elsõ
bemutatására több, mint
százan voltak kíváncsiak,
Németh Ferenc, a Forum
Kiadó igazgatója méltatta,
kiemelvén, hogy bár elsõ
látásra kevés dokumentum
maradt fenn ebbõl az
idõbõl, mégis egy adatok-
ban gazdag kötet született,
amely egyesek számára
akár családtörténeti kutatá-
sokhoz is alapot szolgál-
tathat. 
A színházteremben a vaj-
dasági magyar építészek
alkotásairól és elképzelé-
seirõl készített kiállítás
nyílt meg. Ezen ifj.
Horváth László köszön-
tötte az egybegyûlteket,
majd Pesti Attila nyitotta
meg a kiállítást, hangsú-
lyozván, hogy ezzel is
szeretnék megváltoztatni
azt a hozzáállást, miszerint
az építészet nem számít
mûvészetnek. A megnyitót
követõen az iskola felújított
elõcsarnokában a Kalte-
necker - Juhász duó adott
koncertet. 
A falunapi ünnepség-
sorozat következõ esemé-
nye a tûzoltóotthon tanács-

termének ünnepélyes
átadása volt. Az alkalmi
ünnepségen elõször
Szûgyi István pol-
gármester  mondott köszö-
netet azoknak a kishegye-
sieknek, akik sokat tettek
azért, hogy a felújítási terv
megvalósuljon. Pásztor
István, a VMSZ elnöke
beszédében kiemelte, hogy
az egész közösségnek
köszönetet kell mondani,
mert ez a közösség öt évvel
ezelõtt felébredt s újabbnál
újabb terveket fogalmaz
meg, és meg is tesz min-
dent, hogy ezek a tervek
valóra is váljanak. A felújí-
tott termet  Pásztor István,
Szûgyi István és Kern
Imre, a Tartományi
Nagyberuházási Alap igaz-
gatóhelyettese együttesen
adták át, majd a teremben
Kishegyes képviseletében
Szûgyi István és  ifj. Virág
Gábor, Isaszeg képvise-
letében Magyari Oszkár,
Budapest XVI. kerülete
nevében pedig Kovács
Rajmond alpolgármester
aláírták a testvértelepülési
együttmûködésrõl szóló
megállapodást, amellyel
hivatalossá tették a
települések között eddig
kialakult együttmûködést.
A falunap ezt követõen
ünnepi szentmisével foly-
tatódott, amelynek kere-
tében köszöntötték Kocsis
Miklós kántort, kántori
munkásságának 25 éves
évfordulója alkalmából. A
misét követõen  átadták
rendeltetésének az iskola
kiállítási csarnokát.
Molnár Márta, az iskola
igazgatónõje mondott
köszönetet  Budapest XVI.
kerülete önkormányzatá-
nak,  valamint a helybeli
vállakozóknak a támo-
gatásért. A felújított
csarnokban dr. Szõke
Anna megnyitotta a
Nagyanyáink hagyatéka
címû kézmûves kiállítást.
Az esti ünnepi mûsor elsõ
részében a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Egyesület tag-
jai adtak mûsort, majd a
budapesti Jazzmania Big
Band együttes adott egy
egész estet betöltõ kon-
certet.

P.I.



Az elmúlt négy évben a kishegyesi
község területén a tûzoltók 189 eset-
ben vonultak ki tûzesetekhez és más
szerencsétlenségekhez. Ebbõl csak
tavaly 84 kivonulásuk volt s ezek
mindegyikében részt vettek az
önkéntes tûzoltók, összesen 429 tag
1044 munkaórával. A testületnek 137
tagja van (46 férfi és 20 nõ) a pionír
és ifjúsági korosztály létszáma pedig
71, ami azt jelenti, hogy a község
egyik legtömegesebb szervezete az
önkéntes  tûzoltó-testület.
A fentiek Szûgyi Istvánnak, a
Maronka Károly Önkéntes Tûzoltó
Testület elnökének beszámolójában
hangzottak el a testület tisztújító
értekezletén, amelyen a tagok
összegezték a négyéves tevékeny-
séget és pénzügykezelést, valamint
foglalkoztak az elkövetkezõ idõszak
teendõivel. A munkáról szóló jelen-
tésben elhangzott az is, hogy a
tûzmegelõzés terén az egyik leg-
fontosabb munka a traktorok és
aratócséplõk mûszaki vizsgája az
aratást megelõzõen. A tûzoltók a
községi aratási törzskar meg-
bízásából négy év alatt összesen 619
traktort és 195 arató-cséplõt
ellenõriztek. Az aratás idején a
tûzoltók megerõsített ügyeletet tar-
tanak, ebben 38-an vettek részt,

összesen 4863 munkaórával. A
testület versenycsapatai rendszeresen
részt vesznek a községi és magasabb
szintû versenyeken és ebbõl a szem-
pontból is szép eredményeket tudhat-
nak magukénak. A négyéves munka
összegezéséhez hozzátartozik még
egy említésre méltó adat: az
egyesület tevékenységében négy év
alatt összesen 803 személy vett részt
11 172 munkaórával.
A közgyûlés egyhangúlag elfogadta
a munkáról szóló jelenést  valamint
az idei évi és a négyéves idõszakra
vonatkozó munkatervet is, amelyet
Dudás Tibor, az önkéntes  tûzoltó-
egység parancsnoka ismertett. A ter-
vekben kiemelt szerepet kapott a
tûzmegelõzés ismeretterjesztõ
elõadások útján is, továbbá a tûzoltás
népszerûsítése a fiatalok körében, az
együttmûködés a környezõ telepü-
lések és külföldi szervezetekkel,
továbbá a helyi közösséggel és az
önkormányzattal. Fontos teendõ lesz
a napokkal korábban elkészült
otthon épületének állandó karban-
tartása is és természetesen minden
évben az aratási idõszakra való
felkészülés  és a versenyeken való
részvétel is. A pénzügykezelésrõl
Pecze József, az ellenõrzõ bizottság
elnöke  számolt be, kiemelve, hogy

tavaly az egyesület bevétele 489 438
dinár volt és ebbõl 484 108 dinárt
költöttek el. Az idei terv 940 000
dinár bevételt és ugyanennyi kiadást
irányoz elõ.
A beszámolókat követõen megejtet-
ték az új vezetõség megválasztását.
Az elnöki tisztséget a következõ
négyéves idõszakban is Szûgyi
István végzi, az alelnök Utasi
Ferenc, a titkár Barcsik Regina. A
közgyûlés végén a fiatal tûzoltóknak
kiosztották az elismeréseket és
elõléptetéseket, külön ajándékot
kapott ifj. Virág Gábor, a helyi
közösség titkára, Csóré Róbert, a
községi tanács tagja és Simonyik
Antal vállakozó, akik nagyon sokat
tettek azért, hogy elkészüljön a
tûzoltóotthon impozáns nagyterme.
A projektum összértéke mintegy 4
millió dinár, tartományi, községi és
helyi közösségi támogatással való-
sult meg. Ez a terem 150 személy
befogadására lett alkalmas. 
A Község anyagi támogatásával
folyamatban van az utcai épület
felújítása is. A homlokzaton kívül a
tüzoltóknak egy új ügyeleti helység
kerül kialakításra.
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A TARTOMÁNYI NAGYBERUHÁZÁSI ALAP eszközeibõl 30 év szünet után
Kishegyesen 10 utca kap szilárd útburkolatot, emellett a községben
sor kerül a meglevõ utak egy részének újraaszfaltozására és kishe-
gyesi kerülõút építésének megkezdésére is. 
Kishegyesen ebben a fázisban a következõ utcák kerülnek kiaszfal-
tozásra :
Ady Endre, József Attila, Bart ók Béla (Engelsz), Malom,
Rövid, Halász, Vadász, Forrás (Borisz Kidrics), Csépe Im re
és a Hosszú utca. Ezen utcák össz hosszúsága 4.825 méter. Ez
több mind 300 háztartást jelent.

A Nagyberuházási Alap 2008. április 4-i döntésével újabb 7,5 millió
dinárt ítélt oda, ami elegendõ lesz a már többször beharangozott II.
Rák ócz i  Ferenc (h iányzó része ) ,  Tavasz  (A lko tm ány ) ,
Magyar ,  Park (K is  Ferenc ) ,  L ige t  (November 29.  -  szem ét -
t e lep  fe lé  veze tõ  része )  u tcák kiaszfaltozására. Itt a munkálatok a
közbeszerzés lefolytatása után várhatóan 2008 õszén fognak lezajlani.
Ezen utcák össz hossza 1.170 méter.
Pályázati pénzekbõl 2008. márciusára elkészült még 4,1 km-nyi utcának
a tervezete. Ezek a Ker tsor ,  Tég lagyár  (Su t jeska ) ,  Végsõ ,
L ige t ,  Nyegos ,  Ba lassy  Endre (Fruskagóra ) ,  H íd  (Par t i zán )
és Munkácsy Mihály (Élm unkás). A fennmaradt 6,8 km-nyi utca ter-
veinek az elkészítése pedig most van folyamatban. 
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A Tartományi Mezõgazdasági Titkárság támogatásával
már 5 éve minden õsszel 2500-3000 facsemete
kerül elültetésre a község területén. Ezen felül a
Környezetvédelmi Minisztérium jóvoltából további
3500 fa került a bajsai út és a Velkerre vezetõ
határút mellé. Igaz, hogy ez csak csepp a tengerben,
de ha e folyamatot sikerül az elkövetkezendõ években
is folytatni, akkor annak már látványos eredménye
lesz. Az idei évben érkezett fák elültetésében a Helyi
Közösség, a mezõõrök, a vadászegyesület, a Kis-
Kommunál munkásai, illetve az önkéntes tûzoltó
egyesület aktivistái is segítkeztek. 
A fásítást a március 21-én  dr. Saša Dragin
környezetvédelmi miniszter is megtekintette.
Ezen akció keretében került sor a bajsai út
kimérésére és rendbetételére a község által vásárolt
új gréderrel. Mivel ez próba jó eredményeket hozott,
várható, hogy hamarosan az összes dûlõút ily módon
rendbe lesz hozva.



Eddig mintegy 1100 takarékos égõt szereltünk fel Kishegyesen,
Szeghegyen és Bácsfeketehegyen. A napokban megvalósuló második
fázisban még 400 új égõt szerelünk fel Kishegyesen, ami a falu
közvilágításának mintegy 95%-át fogja lefedni. A Tartományi
Nagyberuházási Alap pályázatán elnyert újabb 17 millió dináros támo-
gatásból a következõ fázisban minden karóra takarékos égõ fog kerülni
az egész község területén. (Lapzártánkkor már a munkálatok egy része
befejezõdött.)  Úgyszintén felújítjuk a közvilágítás irányítórendszerét
is, azért, hogy a takarékos égõk többé ne világítsanak feleslegesen. A
esetleges hibák kijavítására, a lámpafény irányának beállítására a
munkálatok befejezésével fog sor kerülni.



A leendõ kápolna. 
Az Egyház a Helyi Közösséggel karölt ve terveket készít egy új,
minden elvárást kielégítõ kápolna építéséhez. A kápolna a nyu-
gati temetõ hátsó részén kapna helyet. Az épület tartalmazna
két külön ravatalozót, hûtõkamrát, mellékhelyiségeket, valamint
egy 100 négyzetméteres fedett elõcsarnokot.    

A Nõ i Fórum új épülete.
A piactéren található ún. Berényi-házban épül majd fel a Nõi Fórum
új otthona. A munkálatokat a Vajdasági Nagyberuházási Alap támo-
gatja, a tervek szerint az építkezés már májusban elkezdõdik.

A Helyi Közösség tetõtere.
A munkálatok elsõ fázisában az épület szerkezete lett megerõ-
sí t ve. A következõ fázis, a tetõcsere és a belsõ terek kialakítása
már látványosabb lesz. Várhatóan ez év végére fog elkészülni.    



Az autóút menti ipari park területrendezési
tervének véglegesítésével egy több éve tartó
folyamat ért véget. Minden jóváhagyás és terv
megszületett annak érdekében, hogy végre
elkezdõdhessen a munka az ipari park
kiépítésén. Más szóval, ez azt jelenti, hogy
akár holnaptól jöhetnek a beruházók s vásárol-
hatnak területet kapacitásaik kiépítésére. A
kishegyesi képviselõ-testület egyhangúlag és
megjegyzések nélkül fogadta el a dokumentu-
mot, s ugyanígy egyhangúlag támogatták az
autóút mentén a bácsfeketehegyi jelenlegi
benzinkúttal és motellel szemben az újabb
benzinkút és motel felépítését az út bal
oldalán.  
A képviselõk határozatot hoztak az állami
földek bérbeadásának egy vitás kérdése kap-
csán is. A mezõgazdasági minisztérium
részérõl ugyanis még nem született egyezség
arról hogy mekkora bért fizessek bér címén
azok, akik az állami földeket 2007-ben
használták. A képviselõk, azon kívül, hogy
sürgették az illetékes szerveket, hogy ezt a
munkát mielõbb végezzék el, hisz emiatt a
községi költségvetésnek bevételkiesése van,
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a
község területén a tavalyi árverésen elért átlag
magasságában kellene meghatározni a bér-
letet. Ez 14 637 dinárt tesz ki. Ez csak
álláspont, a végsõ szót a bérlõk és a mi-
nisztérium képviselõi mondják majd ki. 
A tegnapi ülésen is szó esett a Njegoš birtok
munkásainak kérdésérõl. Errõl Vladimir
Lopièiæ alpolgármester számolt be, kiemelve,
hogy mindaz, ami történt, a törvényekkel
összhangban volt, s bár egyesek szerint a
munkásoknak joguk lenne a szociális prog-
ramra, ha munka nélkül maradnak, a
törvények erre nem adnak lehetõséget. Az
egyedüli elõrelépés, hogy a napokban kézhez
kapta Dinkiæ miniszter a község átiratát,
amelynek értelmében a birtok eladási árának
többletébõl 20 százalék elegendõ lenne a szo-
ciális program kifinanszírozására.
Változik a kishegyesi könyvtár eddigi el-
nevezése, vagyis a községi intézmény a
jövõben nem népkönyvtár, hanem egyszerûen
csak könyvtár lesz. 
Jóváhagyták a nemrégiben megalakított ide-
genforgalmi szervezet  alapszabályzatát. A
képviselõk több kinevezés ügyében is döntöt-
tek, ennek értelmében a fejlesztésekért felelõs
bizottság tagja lesz a jövõben Csóré Róbert,
az említett idegenforgalmi szervezet
vezetõségében Goran Bulatoviæ az igazgató
bizottság tagja lett, Deák Zsuzsanna pedig az
ellenõrzõ bizottság tagja.
A képviselõi kérdések keretében többen is

érdeklõdtek a köz-
világítás rekon-
strukciója felõl s
ezzel kapcsolatban
elhangzott, hogy a
tervezett munka
elsõ részét Bács-
feketehegyen és
Szeghegyen elvé-
gezték s várhatóan a
napokban Kis-
hegyesen is   befe-
jezik ezt a munkát.
Még mintegy 400
égõt kell az elsõ
szakaszban kihe-
lyezni vagy ki-
cserélni. Az idén
várható a második
szakasz elkezdése
is, ami azt jelenti,
hogy minden vil-
lanykaróra lámpa
kerül. Egy másik képviselõi kérdés kapcsán az
is elhangzott, hogy az idén a község a tar-
tományi és köztársasági alapoknál több mint
600 millió dinár értékben adott át pályázatokat
s várható, hogy ezekrõl hamarosan döntés
születik. A napokban várható, hogy
elkezdõdik a tavalyi nyertes pályázatok rea-
lizálása is, Kishegyes esetében ez elsõsorban
az utcák aszfaltozását jelenti.
Az ipari park általános területrendezési ter-
vérõl szóló vita ugyan még folyamatban van,
de a dokumentum elkészülte után most már el
lehet kezdeni a szerzõdések aláírását az érdek-
lõdõ beruházókkal. A jelek szerint az elsõ
szerzõdést heteken belül alá is írják egy
külföldi beruházóval.
A terv elkészülése és vitára bocsátása alkal-
mából Kishegyesen járt Perica Manojloviæ, a
Vajdasági Városrendezési Intézet igazgatója és
munkatársa, Olivera Senjkoviæ, a terv
készítõi, valamint Kern Imre, a Vajdasági
Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese, mert
ez az intézmény fedezte a terv készítésének
költségeit.  A vendégeket Szûgyi István pol-
gármester, Pál Károly, a képviselõ-testület
elnöke és Molnár Zita, a Small Steps kft.
vezetõje köszöntötték. Mindhárman
megköszönték a tervkészítõknek a  gyors és
alapos munkát, s mint Szûgyi István mondta,
lehet, hogy úgy tûnik, a terv lassan készült el,
gyorsabban egészen biztosan nem készül-
hetett. Pál Károly arra mutatott rá, hogy a vaj-
dasági alap és a szerbiai Nemzeti Beruházási
Terv mintegy 10 milliót költött a terv el-
készítésére, s most elkezdõdhet a további

eszközök felkutatása a park útjának
kiépítésére. Molnár Zita azt hangsúlyozta,
hogy a terület gazdálkodásával foglalkozó
Small Steps eddig mintegy félmillió eurót
költött az elsõ szakasz földjeinek felvásár-
lására.
Perica Manojloviæ arra utalt, hogy az európai
gyakorlat alapján nagy esélye van a kishegyesi
község ipari parkjának, mert ezeket rend-
szerint a fõbb útvonalak és a repülõterek mellé
telepítik. A másik fontos tényezõ, hogy a
beruházók jobban szeretik az úgynevezett tisz-
ta terepet, ahol technológiájuk  követel-
ményeinek megfelelõen építkezhetnek és
kevésbé szeretik a meglevõ épületek adap-
tálását. A harmadik nagy elõny, hogy a terület
itt sokkal olcsóbb, mint a nagyvárosokban és
azoknak közvetlen közelében, s az ötven kilo-
méteres szállítási távolság elfogadható a gaz-
daság számára. Kern Imre kiemelte, hogy a
Vajdasági Nagyberuházási Alap rövid, egy
éves fennállása alatt nem kevesebb mint 603
tervet fogadott el, amelyeknek egy része már
relizálódott, egy részük folyamatban van, egy
részük valóra váltása pedig hamarosan
elkezdõdik. Kiemelte azt is, hogy az alap
Kishegyes községben is számos beruházást
pénzelt és pénzel, s várhatóan hamarosan
elkezdõdik az utcák aszfaltozása is.
Rámutatott arra, hogy az ipari park jelen-
tõségét fogja erõsíteni az a körülmény, hogy a
tervek alapján elkezdõdik a Kishegyes -Mohol
útvonal építése is s ez regionális jelleget ad
majd az ipari parknak.
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1. Magyar Koalíció - Pásztor István
1. Ifjú Juhász Bálint 1982 közgazdász Kishegyes, 2. Molnár
Zita 1980 közgazdász Bácsfeketehegy, 3. Szûgyi István 1960
építésztechnikus Kishegyes, 4. Pál Károly 1951 közgazdász
Bácsfeketehegy, 5. Linka B.Gabriella 1961 kultúrren-
dezvények  szervezõje Kishegyes, 6. Dr Nyirádi Miklós 1975
orvos Kishegyes, 7. Bojtos Irén 1983 közgazdász
Bácsfeketehegy, 8. Csóré Róbert 1975 okl.informatikus
Kishegyes, 9. Kókai Béla 1954 vállalkozó Kishegyes, 10.
Hallgató Imre 1955 okl.építészmérnök Bácsfeketehegy, 11.
Csordás László 1982 röntgentechnikus Kishegyes, 12. Bojtos
Béla 1955 földrajztanár Bácsfeketehegy, 13. Major Magdolna
1977 fodrász-kozmetikus Kishegyes, 14. Csáki Róbert 1982
okl.gépészmérnök Kishegyes, 15. Lódi Miklós 1956 vállalkozó
Bácsfeketehegy, 16. Virág Teréz 1945 nyugdíjas Kishegyes, 17.
Dávid Márta 1963 kereskedõ Bácsfeketehegy, 18. Tóth
Zsuzsanna 1986 óvónõ Kishegyes, 19. Sárándi István 1961
vállalkozó Bácsfeketehegy, 20. Lengyel Andor 1971 mezõgaz-
dasági vállalkozó Kishegyes, 21. Bordás Katalin 1981
egyetemista Bácsfeketehegy, 22. Dudás Béla 1962 építésztech-
nikus Kishegyes, 23. Bacsó Lajos 1962 hentes Kishegyes, 24.
Lódi Andrea 1978 okl.dramaturg Bácsfeketehegy, 25. Mohácsi
Zoltán 1982 vállalkozó Kishegyes 

2. Demokrata Párt - Boris Tadiæ
1. Pejoviæ Milorad 1949 okl.jogász Lovæenac, 2. Dr. Biró
István 1951 belgyógyász Kishegyes, 3. Klaæ Ljiljana 1964
építésztechnikus Bácsfeketehegy, 4. Lopièiæ Vladimir 1963
közgazdász Lovæenac, 5. Bulatoviæ Goran 1960 okl.geográfus-
turizmológus Kishegyes, 6. Iliæ Dragan 1977 okl.labdarugó
edzõ Bácsfeketehegy,  7. Seliæ Julijana 1956 biológiatanár
Lovæenac, 8. Kerepes Erzsébet 1964 háziasszony Kishegyes,
9. Kneževiæ Nikola 1954 autómechanikus Bácsfeketehegy, 10.
Bigoviæ Slobodan 1946 testneveléstanár Lovæenac, 11. Vörös
Valentina 1988 egyetemista Kishegyes, 12. Maraviæ Goran
1964 építésztechnikus Bácsfeketehegy, 13. Hegedûs Zoltán
1960 fémesztergályos Kishegyes, 14. Apostolovski Marija
1974 szerb nyelv tanára Lovæenac, 15. Klaæ Sandra 1981
abszolvens Bácsfeketehegy, 16. Æuroviæ Olga 1945
nyug.tanítónõ Lovæenac, 17. Vujinoviæ Bogdo 1956
vendéglátóiparos Lovæenac, 18. Tomaševiæ Jelica 1948 szerb
nyelv tanára Lovæenac, 19. Kaluðeroviæ Radovan 1949 bioló-
giatanár Lovæenac, 20. Novakoviæ Zlatko 1964 egészségügyi
technikus Bácsfeketehegy, 21. Bracanoviæ Ðorðija 1954
közlekedési technikus Lovæenac, 22. Mitiæ Dragan 1957
okl.közgazdász Lovæenac, 23. Matiæ Mitar 1952 fémesztergá-
lyos Lovæenac, 24. Tóth István 1970 földmûves Kishegyes, 25.
Tauzoviæ Zorica 1963 grafikus Bácsfeketehegy

3. Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikoliæ
1. Gvozdenoviæ Milorad 1957 nyugdíjas Lovæenac, 2.
Milanoviæ Slavko 1956 vegyésztechnikus Bácsfeketehegy, 3
Bigoviæ Radmila 1950 tanár Lovæenac, 4. Iliæ Zoran 1958

mezõgazdasági technikus Lovæenac, 5. Kaluðeroviæ Dragan
1960 mezõgazdasági mérnök Lovæenac, 6. Matiæ Danica 1963
malomipari technikus Lovæenac, 7. Gvozdenoviæ Božidar 1961
munkás Lovæenac, 8. Zoriæ Miodrag 1956 gépész Lovæenac, 9.
Banoviæ Violeta 1975 közgazdász technikus Bácsfeketehegy,
10. Milanoviæ Radoslav 1960 bõripari technikus
Bácsfeketehegy, 11. Silaði Zlatko 1977 iparos Kishegyes, 12.
Božiæ Jelica 1965 fodrász Kishegyes, 13. Božiæ Srðan 1988
elektrotechnikus Kishegyes, 14. Radivojeviæ Snežana 1976 tex-
tilipari technikus Kishegyes, 15. Živkov Ilona 1962 házi-
asszony Kishegyes, 16. Jeftimir Sonja 1972 élelmiszeripari
technikus Bácsfeketehegy, 17. Kalmar Marija 1974 munkás
Bácsfeketehegy

4. Vajdasági Szociáldemokrata Liga - Együtt
Vajdaságért - Nenad Èanak
1. Novakov Annamária 1980 mezõgazdasági technikus
Kishegyes, 2. Kalapáti T. Karolina 1982 élelmiszeripari tech-
nikus Kishegyes, 3. Fabó D. Róbert 1966 agronómus
Kishegyes, 4. Stjepanoviæ Magdolna 1963 takarítónõ
Kishegyes, 5. Fodor Ildikó 1984 kereskedõ Kishegyes, 6.
Novakov Ljubiša 1976 kereskedõ Kishegyes, 7. Fabó D.
Andrea 1974 varrónõ Kishegyes, 8. Paróci Péter 1968 trak-
torista Kishegyes, 9. Csernus Imre 1966 kõmûves Kishegyes,
10. Nanoviæ Blaženka 1973 gyümölcs és fõzelékf.feldolg.
Kishegyes, 11. Paróci Zsolt 1975 maró Kishegyes, 12. Péter
János 1964 hentes Kishegyes, 13. Mészáros Angéla 1977 házi-
asszony Kishegyes, 14. Máté Péter 1963 közg.technikus
Kishegyes, 15. Cékus Ákos 1972 bádogos Kishegyes, 16.
Perunoviæ Miodrag 1978 mezõgazd.gépszerelõ Lovæenac, 17.
Mareniæ Jadranka 1969 fodrász Lovæenac, 18. Rajiæeviæ
Vladimir 1977 autómechanikus Lovæenac, 19. Ivkoviæ Dragan
1976 egyetemista Lovæenac, 20. Kosoviæ Jovo 1960 gépjár-
mûvezetõ Lovæenac, 21. Dorko Róbert 1980 ács
Bácsfeketehegy, 22. Vajda Csaba 1965 malomipari dolgozó
Bácsfeketehegy, 23. Verbászi József 1954 jogász
Bácsfeketehegy

5. Szerb Szocialista Párt
1. Rovèanin Marko 1986 egyetemista Lovæenac, 2. Pejoviæ
Petar 1956 hivatalnok Lovæenac, 3. Èelebiæ Nikola 1930
nyugdíjas Lovæenac, 4. Šušiæ Daniela 1976 tanár Lovæenac, 5.
Kosoviæ Aleksandar 1940 nyugdíjas Lovæenac, 6. Martinoviæ
Danilo 1939 nyugdíjas Bácsfeketehegy, 7. Stojanoviæ Tijana
1981 munkás Bácsfeketehegy, 8. Bogetiæ Stanko 1927 nyugdí-
jas Bácsfeketehegy, 9. Spièanoviæ Labud - Ugo 1976 magas-
szakképzett munkás Lovæenac, 10. Raut Vera 1949 nyugdíjas
Lovæenac, 11. Martinoviæ Milo 1936 nyugdíjas
Bácsfeketehegy, 12. Fehér Gyula 1944 nyugdíjas Lovæenac, 13.
Jovanoviæ Milica 1940 nyugdíjas Kishegyes, 14. Bodonyi
Nándor 1946 nyugdíjas Kishegyes, 15. Bracanoviæ Slobodan
- Kubo 1946 mezõgazdász Lovæenac, 16. Dobi Vera 1952
munkás Bácsfeketehegy, 17. Krivokapiæ Milivoje - Milo 1949
munkás Lovæenac, 18. Stojanoviæ Dragan - Brka 1950 munkás
Bácsfeketehegy, 19. Baljak Ilinka 1948 tanügyi munkás
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Lovæenac, 20. Popoviæ Božidar 1960 munkás Lovæenac, 21.
Markišiæ Radovan 1970 munkás Lovæenac, 22. Radovanoviæ
Verona 1950 háziasszony Kishegyes, 23. Žmukiæ Dragoljub -
Žmule 1955 hivatalnok Bácsfeketehegy, 24. Dudás László 1952
munkás Kishegyes, 25. Lukiæ Danica 1956 munkás
Bácsfeketehegy

6. G17+ - Az európai Kishegyes biztos jövõjéért -
Dr Csordás Mihály
1. Dr. Csordás Mihály 1950 irodalmár Kishegyes, 2. Prnjat
Dejan 1975 mezõgazd.technikus Bácsfeketehegy, 3. Bede
Sándor 1957 nyugdíjas Bácsfeketehegy, 4. Martinoviæ
Anðelija 1951 okl.közgazdász Lovæenac, 5. Janó Judit 1984
egyetemista Kishegyes, 6. Bede Boglárka 1985 egyetemista
Bácsfeketehegy, 7. Maronka Etelka 1965 építésztechnikus
Kishegyes, 8. Kratok Gábor 1969 bádogos Kishegyes, 9. Bata
Ferenc 1962 graf.gépésztechnikus Kishegyes, 10. Biró Csaba
1955 közgazdász Bácsfeketehegy, 11. Kurin Etelka 1957
közgazdász Kishegyes, 12. Janó József 1987 fizikai munkás
Kishegyes, 13. Kerekes Mária 1975 munkanélküli
Bácsfeketehegy, 14. Kormos József 1955 mez.agronómus
Kishegyes, 15. Albert Róbert 1980 munkás az állattenyésztés-
ben Bácsfeketehegy, 16. Iliæ Valéria 1950 hivatalnok
Kishegyes, 17. Kecskés Péter 1954 hivatalnok Kishegyes, 18.
Maronka Péter 1958 karbantartó Kishegyes,  19. Simonyik
Gabriella 1970 kozmetikus Kishegyes, 20. Fekete K. Kinga
1982 elárusító Kishegyes, 21. Halasi Valéria 1959 hivatalnok
Kishegyes

7. Liberális Demokrata Párt - Èedomir Jovanoviæ 
1. Peroviæ Ljubomir 1947 munkás Lovæenac, 2. Markoviæ Ivan
1982 egyetemista Lovæenac, 3. Gulics Ágnes 1965 kereskedõ
Kishegyes, 4. Gavlik Róbert 1963 malomipari technikus
Kishegyes, 5. Bata Ibolya 1962 kereskedõ Kishegyes, 6.
Simoviæ Radovan 1954 tanár Lovæenac, 7. Peroviæ Milutin
1940 nyugdíjas Lovæenac, 8. Zvicer Milutin 1983 egyetemista
Bácsfeketehegy, 9. Csernik Ferenc 1954 gépésztechnikus
Kishegyes, 10. Molnár Mór 1975 közlekedés-technikus
Kishegyes, 11. Csõke Miklós 1989 tanuló Kishegyes, 12.
Csabai Károly 1976 mechanikus Kishegyes, 13. Šinkoviæ
Laura 1987 egyetemista Kishegyes, 14. Dudás Árpád 1974
keramikus Kishegyes, 15. Molnár Andrea 1975 defektológus
Kishegyes, 16. Tojzán H. Sára 1960 kereskedõ Bácsfeketehegy,
17. Nagy Erzsébet 1961 kereskedõ Bácsfeketehegy, 18. Szöllõsi
Béla 1956 okl.agronómus Kishegyes, 19. Simoviæ Stevo 1982
egyetemista Lovæenac, 20. Ador Gombos Angéla 1971 házi-
asszony Bácsfeketehegy, 21. Saviæ Petar 1984 egyetemista
Lovæenac, 22. Rudoviæ Ilija 1948 hivatalnok Bácsfeketehegy 

8. Szerb Demokrata Párt - Új Szerbia Koalíció -
Vojislav Koštunica
1. Lubarda Predrag 1964 gépésztechnikus Bácsfeketehegy, 2.
Èekliæ Panto 1955 okl.jogász Bácsfeketehegy, 3. Fazekaš
Petar 1957 gépészmérnök Bácsfeketehegy, 4. Roganoviæ
Tatjana 1968 okl.agrármérnök Lovæenac, 5. Kovács Róbert
1955 munkás Kishegyes, 6. Miljanoviæ Aleksandra 1974

fogtechnikus Lovæenac, 7. Vuleviæ Radoica 1950 fémesztergá-
lyos Kishegyes, 8. Puriæ Biljana 1975 földrajztanár
Bácsfeketehegy, 9. Maraš Slavka 1963 háziasszony Lovæenac,
10. Martinoviæ Saša 1965 gépésztechnikus Bácsfeketehegy, 11.
Brezovac Nataša 1967 gépésztechnikus Lovæenac, 12. Stevoviæ
Milovan 1948 nyugdíjas Bácsfeketehegy 

9. Crna Gora-i Párt 
1. Stevoviæ Nenad 1968 politikológus Lovæenac, 2. Popoviæ
Milorad 1953 közgazdász Lovæenac, 3. Abramoviæ Marko
1977 okl.közgazdász Lovæenac, 4. Boškoviæ Slavica 1957 gim-
názium Bácsfeketehegy, 5. Borozan Saša 1973 növényter-
mesztési technikus Lovæenac, 6. Vujoviæ Dragiša 1955
okl.közgazdász Lovæenac, 7. Vujoviæ Mirko 1983 közlekedési
technikus Lovæenac, 8. Glendža Tamara 1982 pedagógiasza-
kos egyetemista Lovæenac, 9. Draškoviæ Dragutin 1932
nyugdíjas Lovæenac, 10. Kaluðeroviæ Dragan 1974 közlekedési
technikus Lovæenac, 11. Konjeviæ Peko 1971 fizikai
tudományok kutatója Bácsfeketehegy, 12. Kustudiæ Slaðana
1986 fodrász Lovæenac, 13. Ðuroviæ Marina 1987 irodalomsza-
kos egyetemista Lovæenac, 14. Lekiæ Milan 1969
mezõgazd.technikus Lovæenac, 15. Martinoviæ Marko 1977
élelmiszeripari technikus Lovæenac, 16. Martinoviæ Dragan
1984 agronómus Lovæenac, 17. Pavliæeviæ Bojana 1986 agronó-
mus Lovæenac, 18. Tomaševiæ Bojana 1984 gimnázium
Bácsfeketehegy, 19. Èièareviæ Maja 1977 gimnázium
Lovæenac, 20. Radojièiæ Mirela 1971 gimnázium
Bácsfeketehegy, 21. Ivanèeviæ Savo 1982 egyetemista
Bácsfeketehegy, 22. Martinoviæ Miæo 1971 kereskedõ
Lovæenac, 23. Èièareviæ Nikola 1977 gimnázium Lovæenac, 24.
Lagator Dragan 1965 vendéglátóipari dolgozó Lovæenac, 25.
Milojko Milo 1982 gimnázium Bácsfeketehegy

10. Kishegyes község mezõgazdasági termelõi -
Polgárok csoportja - Bertók Lajos 
1. Bertók Lajos 1948 mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 2. Benkó
József 1961 mezõg.termelõ Kishegyes, 3. Berta György 1959
mezõg.termelõ Kishegyes, 4. Konc László 1948 mezõg.termelõ
Bácsfeketehegy, 5. Tóth Ljubica 1953 mezõg.termelõ
Kishegyes, 6. Marecskó János 1957 mezõg.termelõ Kishegyes,
7. Budai Ferenc 1959 mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 8. Tóth
Valéria 1961 mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 9. Hegyi H.
Tünde 1961 egészs. nõvér Kishegyes, 10. Papajcsik Ferenc
1953 mezõg.mérnök Kishegyes, 11. Bacsó József 1961
mezõg.termelõ Kishegyes, 12. Csete Zsuzsanna 1955
okl.közgazdász Bácsfeketehegy, 13. Sinka Ferenc 1961
mezõgazdász Kishegyes, 14. Onhausz Ilona 1947 nyugdíjas
Kishegyes, 15. Tóth Sándor 1959 mezõg.termelõ
Bácsfeketehegy, 16. Cékus Sándor 1958 mezõg.termelõ
Kishegyes, 17. Varga Mónika 1973 háziasszony Kishegyes, 18.
Petri Lajos 1958 mezõgazdász Kishegyes, 19. Benedek Béla
1974 mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 20. Németh Melinda
1979 mezõg.termelõ Kishegyes, 21. Konc Dezsõ 1957
mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 22. Vajda Sándor 1977
mezõg.termelõ Bácsfeketehegy, 23. Szabó János 1958
mezõg.termelõ Kishegyes, 24. Berta Rozália 1963 háziasszony
Kishegyes 
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Az áprilisi vizsgaidõszak vizsgái közötti rövid
szünetekben Wass Albert Tizenhárom almafa
címû regényét olvasom. Részben kikap-
csolódásként, részben lélektágításként. Mert
azt is kell formálgatni, tágítgatni. Wass Albert
élete, tipikus XX. századi magyar sorsként -
sõt, XX. századi emberi sorsként is - annyi
törésen ment keresztül, hogy a mögöttünk
lévõ századot, megannyi más mellett a törések
századának is nevezhetnénk. A második
világégés végén a gyõztes kommunista ha-
talom távollétében ártatlanul - hiszen akinek
az írásaiból ennyi emberszeretet sugárzik, az
nem lehetett gyilkossá - ítélte halálra.
Távollétében, hisz õ már valahol
Németországban kereste kétkezi munkával
kenyerét, hogy majd csak egészen Amerikába
vándorlása után, hosszú évek elteltével juthas-
son újra végzettségéhez illõ, tanári álláshoz.
Menekülnie kellett otthonából, hisz tudta,
szálka a román kommunista hatalom
szemében úri származásával és tudatosan
felvállalt nemzeti hovatartozásával.
A Tizenhárom almafa fõhõse Mózsi, a
székely, az Ember, aki minden rosszat a maga
javára igyekszik és leleményességével gyakran
tud is fordítani. Elõbb a román, majd a magyar
hatalom idegenbõl nyakukra küldött csi-
novnyikjainak eszén igyekszik túljárni, meg-
fogalmazva azt a gondolatot, hogy ki hova
születik, igyekezzen ott élni, boldogulni, hisz
nem véletlenül került épp oda, a Teremtõnek
azzal valamilyen szándéka volt. A frontra
indulása elõtti utolsó mondatai is (ahova per-
sze nem önszántából ment)  az elvégzendõ
mezõgazdasági teendõkre vonatkoztak. Hisz
az életnek mennie kell tovább. De hittel, opti-
mizmussal sokkal könnyebben megy.
Olvasás közben hazagondolok, a mi gyümöl-
csösünkre. Nyilván a kis sanyarikafáink már
javában virágoznak, hisz itt, az újvidéki bérelt
házunk kertjében is virágban van minden. Ha
a bácsfeketehegyiek gyümölcse a meggy,
akkor azt hiszem, mi, hegyesiek a sanyarikát
(ringlót, bár én ezt a kifejezést nemigen
használom rá) tekinthetjük annak. Vadon is
nõ, nem kell neki sok gondoskodás, a
nemesített gyümölcsöktõl eltérõen ellenálló,
permetet kár is rá pazarolni. Kicsit lenézzük,
szegény ember gyümölcsének tartjuk, de a
gyümölcsét azért szívesen fogyasztja, aki
egyszer megkóstolta, a pálikájáról meg nem is
beszélve. Jelkép azért is, mert a hegyesi is úgy
van magával meg falujával, mint a sanyariká-
val. Általános a vélekedés, hogy hegyesen

nem jó, a hegyesiek írigyek, gonoszak,
megdöglött a tehenem, dögöljön meg a szom-
szédé is típusúak. 
Igen, van köztünk ilyen is. Mint ahogy olyan
is, aki szabadidejét arra fordítja, hogy
közösségi házat álmodjon, majd pályázzon
meg a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok
edukációjához, ahogy tették ezt a Nõi
Fórumosok a község vezetõségének
közremûködésével. Vagy azok, akik akár a
Dombos Fest, akár a Mûvelõdési Ház keretein
belül áldozzák idejüket, nem ritkán pénzüket,
hogy a falu ne csak az esti sorozatokat
nézhesse kultúra gyanánt. Ezek is mind-mind
hegyesiek, egyszerû, lenézett hegyesiek. 
De a közösségi tudat és a kultúra fejlesztése
mellett történtek itt olyan változások is, ame-
lyek a falu gazdasági életét hivatottak és
fogják is, meggyõzõdésem szerint, elõre-
mozdítani. A Vajdasági Magyar Szövetség
élén létrejött személycserék és az ebbõl adódó
szemléletmód-váltások meghozták elsõ
gyümölcsüket. Igaz, ez még nem az a nagy
termés, amivel világkiállításra lehetne menni,
de ki látott már olyan fát, ami elsõ évben
rekordtermést hoz? Idõ kell ennek a fának is,
hogy igazán beérjen, úgy helyi, mint
Vajdaság-szinten is. És ezt az idõt azok a
szavazatok biztosítják, amelyet a Polgár a
május 11-i választásokon a közös fánk további
fejlõdése érdekében lead.
Ennek a szemléletmód-váltásnak eredmé-
nyeképp az eddigi, fõként a nemzeti létünk
megtartására helyezett hangsúly átterjedt az
egzisztenciális megmaradásra is, a kultúra
ápolása mellett fontos feladattá vált a vajdasá-
gi magyarság gazdasági életének,
lehetõségeinek serkentése is. Ehhez hozzá-
járulnak az - igaz nagyon lassan - nyílogató
európai kapuk is, illetve úgy általában a
lehtõségeink lassú, de biztos tárulkozása.
Az autóút melletti ipari parknak, mely a
községünkben nyíló új munkahelyek egyik fõ
letéteményese, elkészült a területrendezési
terve, mely az eddigi beruházások akadálya
volt. Sõt, már meg is kötötte az elsõ
szerzõdését egy külföldi, mezõgazdasági ter-
mények feldolgozására szakosodott céggel,
mely várhatóan már az idén nekilát a munká-
nak, ezáltal új munkahelyeket teremtve. Az
ipari park területrendezéséhez szükséges igen
komoly nagyságrendû pénzeszközöket
községünk fiatal  szakemberei pályázták le a
Nemzeti Befektetési Alaptól.
Mint ahogy azt a 190 millió dinárt is, ami

szintén a pályázataiknak köszönhetõen került
a községbe a tavalyi év során. Ennek köszön-
hetõen kerülhetett sor a villanyégõk takarékos-
ra való cseréjének, mely a pénzek
beérkezésének függvényében fog befejezõdni,
a közvilágítást vezérlõ rendszer cseréjével
együtt, melyre további hat milliót igyekszik a
VMSZ-es vezetés kilobbizni.
Az új rendszer lehetõvé teszi, hogy az égõk
csak annyi áramot fogyasszanak, amennyit
muszáj. Persze, idõre van szükség, hogy a
kivitelezõ minden karóra felszerelje az égõket,
illetve, hogy a kiégett, gyengébb minõségû
darabokat (a saját költségén, persze) kicserél-
je. Az újság megjelenésekor várhatóan már
javában folyó újabb utca-aszfaltozás is ezek-
bõl a pénzekbõl valósul meg, mint ahogy a
kézilabda-pálya újraaszfaltozása is. És ha
mára sportnál tartunk, az iskola tornaterme
padlójának cseréjére is hamarosan sor kerül,
megint csak pályázati pénzekbõl.  
Amely pályázatot szorgos hegyesi agyak for-
máltak és szorgos hegyesi kezek vetettek
papírra meg számítógépre. Azok a fiatalok,
akik a VMSZ-en belüli szemléletváltásnak
köszönhetõen nyertek teret, kaptak
lehetõséget, hogy a számítógépes és gazdasá-
gi ismereteiket a mi közösségünk érdekében
hasznosítsák. Hisz Európa és benne Szerbia is
(legalább ebben hasonlítunk) a pályázatok és
az azokon keresztüli ötletmegvalósításról szól.
Ehhez persze okosodni kell, követni az újdon-
ságokat, használni a technika nyújtotta
lehetõségeket. És teret kell engedni a fiatalok-
nak. Ahogy a VMSZ, az élén Pásztor
Istvánnal, tette. Hisz a fiatalok, a mi fiatal-
jaink azok, akik ennek a fának a sokkal
bõvebb termését majd leszüretelik. Ámbár én
bízok abban, hogy azt a bõ termést még a most
hatvanas éveiket taposó (kevésbé) fiatalok is
leszüretelhetik. Ehhez föntrõl két dolgot
kérhetünk: azt, hogy a mostani hatvanasoknak
hosszú élet jusson, meg hogy ez a közösség
egészében megtanuljon hinni és a hitéért
tenni.
Ez a szebb jövõbe vetett hit kell, hogy
vezessen minket, minél többünket, hogy
május 11-én szakítsunk rá fél órát és az urnák
elõtt élve szavazási jogunkkal, újabb négy
évnyi idõt adjunk annak a bizonyos közös
fának, hogy termését aztán együtt
fogyaszthassuk. Gondoljunk arra, hogy min-
den szavazat egy-egy esõcsepp, mely ezt a
jövõt öntözi. És tudják: a májusi esõ aranyat
ér.

Kiss Kornél

ÉÉLJENLJEN AZAZ OPTIMIZMUSOPTIMIZMUS!!
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Idõrõl-idõre Kishegyesen felvetõdik a
piac elhelyezésének (vagy pontosabban
áthelyezésének) kérdése, s ha felvetõdik,
nyilván azért történik, mert a meglevõ
hely és a meglevõ állapot nem a leg-
megfelelõbb. A piac ugyanis már régen
kinõtte a jelenlegi helyét, ami valójában a
Babcsányi  (volt JNH) utca vége és kiter-
jedt az Iskola utca egy részére, valamint a
templom és az iskola közötti tér részére is.
Ez lenne talán a legkisebb gond, de tény
hogy a jelenlegi helyén a piac számára az
alapvetõ egészségügyi feltételeket  (egy
nyilvános WC-t vagy egy vízcsapot) sem
lehet megteremteni, ezeknek szükségét
pedig senki sem tagadhatja.
A piac költöztetésének ellenzõi elsõsor-
ban azt az érvet hozzák fel, hogy a piac
most ideális helyen van, a falu legszûkebb
központjában, vagyis (többé-kevésbé)
egyforma távolságban a falu minden
részétõl. Ezzel csak az a baj, hogy egy
piac kialakításának nem ez az egyetlen és
fõleg nem a legfontosabb követelménye.
Nemcsak azért mert a környezõ városok-
ban (Topolyán, Szenttamáson,
Verbászon...) ez a helyzet, hanem mert
más körülmények, mint amilyen például a
jármûvel történõ megközelítés, a
parkolás, az egészségügyi feltételek
megteremtése sokkal nagyobb súllyal bír-
nak,  mint az egyenlõ távolság a falu min-
den pontjától. A fejlesztés szempontjából
gondolni kell egy zárt és egy nyílt fedett

részre az egyszerû padok mellett, errõl a
jelenlegi helyen szó sem lehet. Felmerül
persze az is, hogy mi lesz a ha-
gyományos búcsúnapi zsibvásárral, amit
szintén a piactéren szoktak megtartani.
Ezt nem lenne célszerû a falu központ-
jából elvinni, ezért ennek kivételesen
helyet lehetne adni a kézilabdapályán.
Más kérdés persze, hogy mit szólnak
ehhez a kézilabdázók, akik ha-
gyományosan megrendezik a veteránok
búcsúnapi tornáját.
A legjobb megoldásnak az eddig felvetett
lehetõségek közül a piac vásártérre

történõ áthelyezése
tûnik. Egyrészt
azért, mert vásárokat
már évek, sõt lassan
évtizedek óta nem
tartanak, s nem
valószínû, hogy a
közeljövõben tartani
fognak. Ha mégis, a
vásár ugyanúgy
megtartható ezen a
területen, mint a
rendszeres piac.
Rendkívül fontos,
hogy jármûvel egy-
szerû a lokáció
megközelítése és
lenne hely a parkoló
jármûveknek is.
Lenne hely a fejlesz-
tésekre is, a zárt, a
fedett és a nyitott
részek kialakítására,

az egészségügyi feltételek megte-
remtésére. A tervek egy része el is
készült, de a részletes tervek kidolgo-
zásához is rengeteg pénz, egyes számítá-
sok szerint többszázezer dinár kellene, de
még  a tervek készítése elõtt elenged-
hetetlen lenne néhány próbafúrás a
terepen, mert  a falunak ez a része egykor
a Krivaja ártere volt, ezért elenged-
hetetlen tudni, mi is van a föld alatt. 
Kellene tehát az új piac, de egyelõre
aligha lehet belõle valami. Természetesen
a pénzhiány miatt. Más szóval önerõbõl a
közösség nem tud egy ekkora beruházást
vállani. Meg kell várni az esetleges euró-
pai pályázatok egyikét s  valamelyik
testvértelepüléssel közösen  pályázni egy
új piac kiépítésére.

P.I.

Ügyfélfogadási beosztás

A Kis-Kommunál kft. értesíti a pol-
gárokat, hogy a vízszámlákkal kap-
csolatos panaszok ügyében az igaz-
gató piaci napokon, vagyis minden
kedden és pénteken délelõtt 9-tõl déli
12-ig tart fogadóórát. Más ügyeik
továbbra is minden nap teljes
munkaidõben  intézhetõk. Az igaz-
gató munkaidõ alatt bármikor
elérhetõ a 064/28-619-11-es telefon-
számon.  

pi

AZ ÚJ PIAC LÁTVÁNYTERVE

A JELENLEGI PIAC

MIKMIKOROR LESZLESZ ÚÚ JJ PP II AACC UU NN KK ??????
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Alternatív jövedelemszerzés  és
üzletfejlesztés címmel folytató-
dott azoknak a kishegyesi és
satrincai érdeklõdõknek a
képzése, akik a mezõgazdasági
lehetõségeken alapuló falusi
turizmus útján szeretnének
jövedelemre szert tenni.
Satrincán a falusi turizmussal
kapcsolatos elõadásokat tartot-
ták meg, Kishegyesen pedig az
üzletfejlesztéssel kapcsolatos
tudnivalókkal ismerkedhettek
az érdelkõdõk.
Az európai támogatással folyó
képzésrõl Gordana Radu-
loviæ, a Kishegyesi Fejlesztési
Társulás elnöke tartott beszá-
molót, rámutatva, a képzés
elsõdleges célja, hogy a
résztvevõk olyan alapvetõ
tudásra tegyenek szert, amely-
nek segítségével képesek
lesznek elindítani e területen
egy vállakozást. Az elsõ
munkanapon Pelt Ilona vezette
a munkát, amelynek keretében
ugynevezett SWOT-analízist
készítettek a községben
uralkodó idevágó állapotokról.
A dokumentumok készítésekor
az utóbbi idõben gyakran alkal-
mazott módszer az adott terület
erõsségeinek gyengeségeiinek,
lehetõségeinek és veszélyeinek
felsorolása és a következtetések
levonása. Érdekes megem-
líteni, hogy a résztvevõk szerint
a kedvezõ adottságok közül
elsõ helyre került az emberi
tényezõ, a kultúrszervezõdés,
civilszervezõdés és egyéb
érdekszervezetek hatékony
mûködése, az informatikai fel-
szereltség, a készülõ stratégiák

és természetesen a jó minõségû
termõföld. A gyengeségek és a
veszélyek között is szerepel
egy olyan tétel, ami min-
denképpen elgondolkodtató, ez
pedig a natalitás hiánya, illetve
az elöregedés, amely könnyen
lehet a fejlõdés kerékkötõje.
Kedvezõen ítélték meg azt a
körülményt is, hogy több
stratégiai terv is elkészült és
még néhány készítése van
folyamataban, viszont nagy
hiányosságnak tartották az
információk cseréjének hiányát
és ezt mindenképpen meg kell
oldani. 
A második napon a
résztvevõknek Balassa Endre
tartott elõadást a pályázatok
írásáról, és a legfontosabb
követelményekrõl. Az egyik
legfontosabb követelmény, amit
az egész pályázaton végig kell
vezetni, a világos megfogal-
mazás. Jó módszer, ha a kész
pályázatot odaadják átolvasásra
egy a területen többé-kevésbé
jártas személynek. Ha õ nem
érti, egészen biztosan javítani
kell a pályázaton. Egy másik
nagyon fontos tényezõ, hogy
nem szabad hamis adatokat
használni, mert a pályázatokat
többnyire hozzáértõ emberek
tekintik át elsõként s ha rájön-
nek a csalásra többé sosem lesz
hitelünk náluk.
A jövõ hónapban a két említett
településen ismét lesznek
elõadások.

P.I.

Több mint ötezer euró értékû felszerelést kapott a Kishegyesi
Fejlesztési Társulás a felnõttoktatás minõségének növelésére
az Apáczai Közalapítványtól, amelyet  az Ady Endre Kísérleti
Általános Iskolában helyeztek el, mivel a társulás leggyakrab-
ban az iskolával közösen szervezi a felnõttek továbbképzését.
- Tevékenységünk jelentõs részét képezi a felnõttek oktatása,
továbbképzése számos területen. Ez ma már elképzelhetetlen
az informatikai eszközök, a számítógép és a hozzá kapcsolódó
digitális felszerelések használata nélkül. A képzés e formáinak
nagy részét az iskolával közösen készítjük s ezért is döntöttünk
úgy, hogy a felszereléseket  az iskolában helyezzük el. Úgy ter-
vezzük, hogy erre a célra hamarosan egy külön termet is
kialakítunk. Az Apáczai Közalapítvány pályázatán egyébként
két számítógépet, egy projektort és vetítõvásznat, három
fényképezõgépet, egy fénymásoló nyomtatót, egy multi-
funkcionális nyomtatót és egy lézernyomtatót, két digitális
hangrögzítõt (diktafont), öt szünetmentes tápot, spirális
fûzõgépet és mágneses táblákat kaptunk, összesen 5200 euró
értékben - mondta Csernik Teréz, a Kishegyesi Fejlesztési
Társulás vezetõségi tagja.
Molnár Márta iskolaigazgató a felszerelés átvételekor
kiemelte, hogy az intézmény számára lényeges a civil-
szervezetekkel való szoros együttmûködés, különösen azokkal,
amelyeknek keretében felnõttoktatás is folyik.
- Fontosnak tartjuk annak a célnak az elérését és azoknak a
feltételeknek a megteremtését, hogy a felnõttek általános isko-
lai képzését is megszervezhessük helyben és ne kelljen nekik
Szabadkára utazniuk. Ez nagymértékben kapcsolódik a Romák
Évtizede elnevezésû  európai akcióhoz is, hiszen körükben ez
a probléma fokozottabban van jelen. A társulással úgy
egyeztünk meg, hogy hamarosan kialakítunk egy termet a fel-
nõttoktatás céljaira és itt helyezzük el a most kapott fel-
szerelést, azzal, hogy azokat természetesen idõnként az iskola
is igénybe veheti - mondta Molnár Márta.

P.I.

FELNOTTKÉPZÉS”

AZ ISKOLA ÉS A FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÉPVISELÕI 
AZ APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY AJÁNDÉKÁVAL 

ADATBÁZISOK, 
TERVEK, PÁLYÁZATOK
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A belgrádi és más kiállításokon való
részvételek alkalmával mind világosabbá
vált, hogy a kishegyesi községnek vannak
idegenforgalmi lehetõségei, olyan tartal-
makat is tud kínálni, amelyek iránt van
érdeklõdés, csak egy kicsit nagyobb
szervezettségre van szükség. A másfél
hónapja megalakult községi idegenforgal-
mi szövetség február végén két jelentõs
idegenforgalmi kiállításon, a budapestin
és a belgrádin vett részt.
- Mindkét kiállítást pontosan ugyanabban
az idõpontban tartották (február 28-a és
március 2-a között), ennek ellenére mind-
két helyen sikerült képviseltetnünk
magunkat. Erre az alkalomra készítettünk
egy katalógust is kínálatunkról, fel-
soroltuk rendezvényeinket, program-
jainkat, bemutatva a szállásadókat: a
Kátai-tanyát, a Pipacs és a Jelen
moteleket. El kell mondani, hogy
kínálatunkat érdeklõdéssel fogadták
mindkét kiállításon. Remélhetõleg
ugyanilyen érdeklõdéssel fogadják majd
kínálatunkat a szegedi idegenforgalmi
börzén is, ahol szintén jelen leszünk -
mondta Rind Kelemen Kornélia, a nem-
régiben alakult idegenforgalmi szövetség
igazgatója.
A belgrádi kiállításon Török Attila igaz-
gató bizottsági  tag járt és mint mondja, itt
is volt érdeklõdés a kishegyesi község
kínálata iránt.
- Nemcsak egyének, hanem turisztikai
irodák is érdeklõdtek. Megítélésem
szerint elsõsorban az átutazó turizmus
terén vannak lehetõségeink, arra, hogy az
átutazók egy-két napot itt megpihenjenek,
vagy itt töltsenek egy hétvégét. Ebben az
irányban kell gondolkodnunk és így kell
kialakítani kínálatunkat is. A községben
jelentõs útvonalak keresztezik egymást és
erre kell majd építkeznünk. Az az
igazság, hogy akár konkrét szerzõdést is
lehetett volna kötni, ha lett volna ele-
gendõ helyünk az elszállásolásra. Egy
százötven fõs diákcsoportot fogadhattunk
volna. Néhány napot töltöttek volna itt s
közben megtekintették volna a környéket.
Sajnos  ennyi embert egyelõre nem
tudunk elszállásolni - mondta Török
Attila.
A község idegenforgalmi vállalatai és vál-
lakozásai pillanatnyilag mintegy száz fõt
tudnak elszállásolni.
- A nagyobb baj, hogy ezeket is és a
leendõ szálláshelyeket is mielõbb katego-
rizálni kell. Például, ha egy ekkora cso-
port érkezik, nem lehet azt tenni, hogy az

egyiket lakosztályban helyezzük el, a
másik meg olyan helyre kerül, ahol
négyen-öten vannak egy szobában és a
fürdõszoba a folyosó végén van... Egy
kicsit egyenletesebbé kellene tenni a
kínálatot. A Községi Fejlesztési Társulás
jóvoltából képzés indult az idegenforgal-
mi ismeretek elsajátítására, mert elõbb
ezt is - mint minden más szakmát - meg
kell tanulni. Sokan részt vettek rajta és
remélem, lesznek is, akik kedvet kapnak
ahhoz, hogy ezzel foglalkozzanak.
Egyébként volt érdeklõdés Pesten is
kínálatunk iránt. Úgy vettem észre, hogy
talán az idõsebbek jönnének, hogy megis-

merjék ezt a vidéket, többnapos
szervezett útat igényelnének, úgy, hogy a
néhány nap alatt megtekinthessék az
egész környék nevezetességeit. A fia-
talok ezzel szemben a fesztiválok, a
kerékpártúrák, az aktív pihenés formái
iránt érdeklõdtek. Éppen ezért szerepel 
terveink között a szoros együttmûködés a
topolyai zentai, kanizsai szervezetekkel,
hogy közös programokat tudjunk
felkínálni - mondta Rind Kelemen
Kornélia.

P.I.

FF A L U S IA L U S I
T U R I Z M U ST U R I Z M U S

Másodszor tartották meg a a
kishegyesi Sógor vendég-
lõben az állásbörzét, a hely-
beli és környékbeli vál-
lakozók és vállalatok,
valamint a munkavállalók
találkozóját. Akárcsak a
tavalyi elsõ, ez a találkozó is
népes volt a vállakozók és
munkavállalók szempont-
jából egyaránt.
A rendezvényen a megje-

lenteket elsõként  Zlatko
Paniæ, a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat
szabadkai   részlegének
igazgatója üdvözölte,
közölvén, hogy az önkor-
mányzattal közösen szervezett állás-
börzén az idén 24 helybeli és környék-
beli vállakozó van jelen és összesen
több mint 200 munkahelyet kínálnak,
elsõsorban szakmunkásokat keresnek.
A jelenlevõket az önkormányzat
nevében Szûgyi István polgármester
köszöntötte, rámutatván, hogy
Kishegyes fejletlen község lévén meg-
próbál mindent megtenni a magasfokú
munkanélküliség csökkentése érdeké-
ben. Ennek egyik formája lehet az
évente egyszer megrendezésre kerülõ
állásbörze is. A tavalyi tapasztalatok
azt mutatták, hogy a börzét követõen
több felkínált munkahelyet be tudtak
tölteni. Reményét fejezte ki, hogy a
rendezvény ilyen szempontból az idén
is sikeres lesz, ezért azt kívánta a jelen
levõ munkavállalóknak, hogy ilyen
céllal  jövõre már ne kelljen velük
találkozni.
A rendezvényt Miroslav Vasin, tar-

tományi munkaügyi és szociálpolitikai
titkár nyitotta meg, kiemelvén, hogy az
idén Vajdaságban ez már a kilencedik
állásbörze. A vállalkozók és a
munkavállalók ezt a fajta találkozását
nyugati mintára szervezték meg több
helyütt is tavaly, a titkárság, az önkor-
mányzatok és a foglalkoztatási szol-
gálat kezdeményezésére. Szemmel
láthatóan sikeresnek is bizonyultak,
nemcsak a tartományban hanem egész
Szerbiában. Egészen biztos, hogy az
ilyen jellegû rendezvények is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a tartományban
tavaly 20 százalékkal csökkenjen a
munkanélküliek száma. Mint hangsú-
lyozta, a munkába álláskor is rendkívül
fontos a személyes kapcsolat, a beszél-
getés a munkavállaló és munkáltató
között és erre az ilyen találkozók
kínálják a lehetõséget.

P.I.

SS Z A K M U N K Á S O KZ A K M U N K Á S O K K E R E S T E T N E KK E R E S T E T N E K
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10

Az állami részvények igény-
lésének kezdete óta folyik
Kishegyesen a vita arról, hogy
igényelhetnek-e részvényeket
azok, akik a Gradja Montban, a
téglagyárban, vagy bármelyik
másik vállalatban dolgoztak és
kaptak részvényeket, de amelyek
sajnos nem sokat érnek, mivel az
új tulajdonos nem szándékozik
felvásárolni azokat.
- A törvény egyértelmû - mondta
a kérdéssel kapcsolatban Baranyi
Szilárd községi pénzügyi osztály-
vezetõ. - Akinek van részvénye,
nem igényelhet állami részvényt,
még akkor sem, ha az nem ér sem-
mit és nincs is rá remény, hogy
bármikor is eladható lesz vagy
bármilyen hasznot hoz tulaj-
donosának. Úgy látszik azonban,
hogy ez igencsak elterjedt jelen-
ség, mert a jelek szerint
hamarosan módosítják az idevágó
szabályozást. Azok, akik lemon-
danak korábbi részvényeikrõl
szintén igénylhetnek majd állami
részvényeket. Azt, hogy ezt
milyen formában és hogyan kell

majd megtenni, elõ fogja írni a
jogszabálymódosítás.
Az osztályvezetõ szerint
egyébként mindenki személyre
szólóan leellenõrizheti, hogy
igényelhet-e részvényt. Az inter-
neten fel kell keresni a
WWW.PRIV.YU honlapot, be kell
vinni az illetõ személyi adatait s
azonnal megmutatja, hogy meg-
valósította-e az illetõ idevágó
jogát vagy sem. Ugyanezen az
oldalon tájékozódhatnak az érdek-
lõdõk arról is, ami a
híreszteléseknek alapot adott.
Mlaðan Dinkiæ, gazdasági és
régiófejlesztési miniszter jelezte
ugyanis a hónap elején egyik kije-
lentésében, hogy a kormány
várhatólag hamarosan rendelkezik
arról a módosításról, miszerint a
polgárok a Szerbiai Privatizációs
Ügynökségnél írásban lemond-
hatnak értéktelen részvényeikrõl.
Amikor erre - várhatólag egy-
másfél hónapon belül - lehetõség
nyílik, ezek a polgárok is igényel-
hetnek állami részvényt.

P.I.

Hamarosan bébicsomagokat osztanak minden
újszülöttnek

A vajdasági nagycsaládosok szövetsége (VANC-
SESZ) által tavaly kidolgozott családgondozási
program tételeit szeretné az idén valóra váltani a
kishegyesi nagycsaládosok egyesülete. Ennek egyik
elsõ lépése lesz húsvét után a bébicsomagok osztása
az újszülötteknek.
- A vajdasági szervezet a magyarországi Miniszter-
elnöki Hivatal egyik pályázatán 250 bébicsomagot
és 150 mosóporcsomagot kapott s ezeket a húsvét
utáni hétben osztjuk ki. A vajdasági vezetõség úgy
határozott, hogy létszámtól és aktivitástól függõen
10-20 vagy 30 csomagot és 6-12 vagy 18 mosóport
juttat el a tagszervezeteknek. Ezek alapján mi úgy
számoltunk, hogy 20 csomagot és 12 mosóport
tudunk majd kiosztani. De ettõl több gyerek kap
majd csomagot, mert azt tervezzük, hogy saját
eszközeinkbõl és szponzorok segítségével minden
csecsemõt megajándékozunk egy-egy ilyen cso-
maggal, amiben a pelenkákon kívül van krém, tör-
lõkendõ, szappan, babasampon, összesen mintegy
1000 dinár értékben. Ezt a munkát a jövõben
szeretnénk folyamatossá is tenni. Szeretnénk egy
ki-csit tudatosítani a gyereket nevelõ családokban,
hogy nincsenek teljesen magukra utalva. Terveink
szerint a csomagokat a húsvét utáni héten  ki is
tudjuk osztani -mondta Kerepes Árpád, a KINCSE
elnöke.
Az elnök szerint hamarosan megkezdõdik a család-
gondozási program más tételeinek is a valóra
váltása,  elsõsorban a képzések beindítása.
- A családgondozási program fontos része a szülõk
képzése, a szülõk iskolájának beindítása. Szinte
mindenki azt gondolja, hogy tud gyereket nevelni,
viszont nagyon kevés tudása van a babaápolásról,
de még hiányosabb a tudás a krízishelyzetek, a
pályaválasztási gondok megoldása terén, a
szenvedéybetegségek kezelésében, a kettõs nevelés
kérdéseiben (amikor a szülõk külön élnek), az
emberi kapcsolatok létrehozásában, egyszóval: van
mit pótolnunk a gyermek-nevelési ismereteink
terén. Ezt a képzést természetesen az óvodával és az
iskolával közösen szeretnénk megvalósítani, hisz
nagyon nagy szükségünk van arra, hogy e téren
közösen cselekedjünk és természetesen szükségünk
van szakmai tudásukra is - mondta Kerepes Árpád.
Az elnök beszámolt arról is,  az egyesület tagjai
elvállalták, hogy gondozni fogják a faluban, a
községháza elõtt, az autóbuszállomáson, a piactéren
és a körforgalomnál levõ virágágyásokat,
virágládákat. Az öttagú csopotot Horváth Nóra
vezeti s a ládák nagyobbik felét már ki is takarítot-
ták, rendbe tették. 

P.I.

Ki igényelhetKi igényelhet
részvényt?részvényt? KINCSEKINCSE

A múlt év áprilisától nem
kapható a Galenika gyógyszertár
AD vitamin készítménye.
Jelenleg csak a VIGANTOL
(Merck, Németország) D vita-
min cseppje áll ren-
delkezésünkre. Egy csepp 5oo
egység D3 vitamint tartalmaz,
ami fedezi a gyermek napi élet-
tani szükségletét. 
Az anyatejben kevés a D vita-
min, ezért napi 4oo egység D
vitamin bevitele szükséges
(Egészségügyi Világszervezet
álláspontja 1974).
Ha a csecsemõ tehéntej, vagy
szója proteinbõl készült készít-
ményt fogyaszt, a D és más vita-
minok adása felesleges, mert a
táplálék már ezeket tartalmazza
(Amerikai gyermekgyógyászok

álláspontja 2oo3).
A tehéntejjel táplált csecsemõ a
D vitamint a fent említett adag-
ban és még A és C vitamint is
kell fogyasztania. Az A és a C
vitamin csak a csecsemõ 6 hóna-
pos koráig szükséges.
A koraszülött csecsemõnek sem
kell több, mint 4oo egység D
vitamint fogyasztania. 
A második és harmadik
életévében csak a hidegebb
hónapokban (nov-márc) kell D
vitamint fogyasztania.
A D vitamin csakis receptre
adható ki és a gyermekgyógyász
tanácsa szerint alkalmazható.

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye alapján

Dr. Majláth Norbert

DD--VITAMINVITAMIN
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Az elsõ és legfontosabb lépés annak
érdekében, hogy Kishegyesen is elkezdõdjön a
romák problémáinak módszeres megoldása,
hogy törvényes, választott képviselõik
legyenek, vagyis meg kell alakítani civil-
szervezetüket, amely azután meghatározza a
helyi önkormányzattal karöltve a legfontosabb
teendõk sorrendjét. Ez elkerülhetetlen feladat,
és a kormánynak is szánnia kell eszközöket
erre a célra, mert aláírta az idevágó
nemzetközi szerzõdést - akárcsak Románia és
Bulgária esetében, ez is feltétele lesz az euró-
pai  csatlakozási követelményeknek - mondta
többi között Duško Jovanoviæ, a tartományi
képviselõház romaügyi irodájának vezetõje
Kishegyesen, azon a megbeszélésen amelyet
azzal a célal hívtak össze, hogy elmozdítsák a
holtpontról  a romák helyzetének megoldását,
s amelyen részt vett Szûgyi István pol-
gármester, Svetozar Bukviæ kulai pol-
gármester, továbbá a zombori, sziváci, szent-

tamási, bácsföldvári és az újvidéki Ketana
romaszervezet képviselõi és a kishegyesi helyi
közösség, valamint a Nõk Fórumának
képviselõi. 
A kulai tapasztalatokról szólva Svetozar
Bukviæ kiemelte, hogy a községben úgy látták,
hogy a sziváci gondok közül a legégetõbb a
lakáskérdés megoldása és úgy határoztak,
hogy felszámolják a romatelepet, mégpedig
olyan formában, hogy községi és tartományi
pénzekbõl  a faluban házakat vásároltak és a
tervek szerint  az idén tavasszal le is rombolják
az utolsó kunyhót is a sziváci telepen.
Ugyanezt a módszert alkalmazzák Keresztú-
ron és a község más településein is, többnyire
ügyelve arra, hogy helyben kapjanak elhe-
lyezést, mert a frissen beköltözõ romacsaládot
esetleg az új környezet nem fogadja be.
A beszélgetés során elhangzott, hogy a kulai
módszer akkor mûködik, ha a romák és az
önkormányzat is a cigánytelep felszámolása

mellett döntenek. Van más példa is. Ilyen
Opovó esete, ahol megmaradt a telep, és a
képzést helyezték elõtérbe, mégpedig úgy,
hogy kiképeztek kõmûveseket, asztalosokat,
ácsokat a romák közül, kaptak szerszámokat
és az õ feladatuk lett a romatelep újjáépítése.
Szenttamáson is a romatelep újítása és ren-
dezése mellett döntöttek, annál is inkább, mert
minisztériumi támogatásal legalizálni tudták a
telepet és így elkélszülhettek az idevágó
városrendezési tervek. Zomborban szintén a
képzésre fektették a hangsúlyt, mert úgy lát-
ták, hogy a képzetlenség a roma lakosság
munkanélküliségének legfõbb okozója.
A másik lényeges dolognak a problémák adat-
szerû felmérését tartották. A begyûjtött adatok
alapján adatbankot hoztak létre, hogy mindig
tudják, mi a legcélszerûbb.
A megbeszélés résztvevõi megállapodtak
abban, hogy a helybeli romáknak segítenek
létrehozni szervezetüket és segítséget adnak
abban is hogy az önkormányzattal közösen
meghatározzák a legszükségesebb lépések
sorrendjét.

P.I.

RROMAOMA KÉRDÉSKÉRDÉS

Az idõsebbek úgy emlékeznek, hogy vala-
hol a múlt század  ötvenes éveiben volt az
iskolán és az óvodán kívül is játszótér, ha a
három akácfagerendára felszerelt hintát és a
homokosgödröt annak lehet nevezni. Az
azonban egészen biztos, hogy a hetvenes
évekre ezek a játszóterek teljesen eltûntek. 
A gyerekek ennek ellenére természetesen
idõrõl-idõre összeverõdtek egy-egy utca
általuk legmegfelelõbbnek tartott részén, és
egész nyáron át játszottak. Fõleg a fiúk, akik
elsõsorban fociztak. Néhol egy kézilabdaka-
pu vagy egy kiskapu jelezte az állandó
gyülekezési helyet. Igazi játszóterek,
olyanok, amilyenek ma vannak, több helyen
nem is voltak. 
Az elsõ kezdeményezés egy köztéri ját-
szótér kialakítására négy-öt évvel ezelõtt
született  és 2004 õszén vált belõle valóság:
a park Moholi úti részén, a helyi
közösségnek és a helybeli vállakozók támo-
gatásának köszönhetõen létrehozták az elsõ
köztéri játszóteret. Tavaly a Krivaja e sza-
kaszának mederkotrása után a játszótér
körül is kiépítették  a járdát, padokat is elhe-
lyeztek és fákat is telepítettek a játszótér
köré, így most valóban szép látványt nyújt.
Remélhetõleg a gyerekek (és az anyukák) is
így gondolják és használni is fogják. Az
egyedüli gond, hogy valaki, vagy valakik
rendszeresen levágják a hinta köteleit. Nem
úgy néz ki, hogy valaki esetleg bármire is

használni akarja a levágott
kötelet, hisz akkor nyilván
egészében és nem félben vágná
le. Egyszerûen értelmetlen,
pökhendi duhajkodásról van
szó. Nyilván nem kell külön
ecsetelni, milyen emberrõl
lehet szó. Persze meg lehetne oldani lánccal
is, de ahogyan a helyi közösségben mond-
ják, az nem felel meg a szabványoknak, a
játékoknak természetes anyagokból kell
lenniük.
A köztéri játszóterek kialakításának
második hullámát az óvoda játszóterének
felújítása indította el. A követelményeknek
megfelelõen a játékokat természetes
anyagokból, elsõsorban fából kellett
elkészíteni. A feleslegessé vált játékoknak a
helyi közösség talált helyet s
gyors egymásutánban készültek el
a játszóterek: az Alvég és a
Munkácsy utcák találkozásánál, a
Vasút és a Malom utca
keresztezõdésében, a romatelep-
nél... Igaz, ezek nem tesznek
eleget a sokat emlegetett szab-
ványoknak, de a funkciójukat
hiánytalanul ellátják s bár
ilyenkor télidõben csak akkor
látni egy-két gyereket a hintán
vagy mászókán, ha hétágra süt a
nap, nyáron, amikor az óvoda

bezár, esténként a játszóterek többsége
megtelik gyerekekkel. A gyerekek is és a
szülõk is elfogadták az új játszótereket. A
napokban voltam fültanúja egy beszélgetés-
nek, amikor az egyik kismama arra kérte a
helyi közösség titkárát, legközelebb
tegyenek a játszótér köré is fákat, vagy csak
szóljanak neki és õ megszervezi az ültetést,
úgy ahogyan az megfelel a tér kialakításáról
készített terveknek.

P.I.

Játszótereink
Játszótereink
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Kishegyesen a hagyományokhoz
híven az idén is a hegyesi csatának a
Nyugati temetõben  állított emlék-
mûvénél tartottak ünnepi megem-
lékezést március 15-e, a magyar
szabadságharc és forradalom kezde-
tének 160 éves évfordulója alkal-
mából. Az ünnepi mûsor a him-
nusszal kezdõdött, amelyet ezúttal
Bulatoviæ Gabriella vezetésével az
Ady Endre Kisérleti Általános Iskola
diákjai énekeltek el, majd Linka B.
Gabriella, a mûvelõdési egyesület
elnöke köszöntötte az egybegyül-
teket. A szabadságharcról  ifj. Virág
Gábor, a kishegyesi helyi közösség
titkára beszélt. Mint mondta, minden
forradalom és szabadságharc
esetében az a legfontosabb, hogy
megvalósultak-e azok az eszmék,
amelyekért harcoltak. A szabad-
ságharc pedig egy élhetõbb és
elviselhetõbb életért folyt s ezért azt
is lehet állítani, hogy bár a szabad-
ságharc elbukott a forradalom
gyõzött. Beszédében szólt arról is
hogy a napokban emlékezett az
ország Zoran Ðinðiæ egykori szerb
kormányfõ meggyilkolásának évfor-
dulójáról is. Sokaknak úgy tûnhet,
hogy a kettõ között nem sok  kapcso-
lat lehet, pedig csak az évek
számában van különbség, hisz a
szabadságeszméknek mindig
aktuális az üzenete, és a magyar
szabadságharc és a forradalom,

valamint   az egykori szerb kor-
mányfõ elképzelései és célkitûzései
között sok a közös vonás.
Az ünnepség folytatásában
Sinkovics Norbert mondott történel-
mi áttekintést  a szabadságharcról,
kiemelve, hogy a március 15-ét a ma-
gyarság a kezdettõl fogva nemzeti
ünnepének tekintette, attól
függetlenül, hogy az aktuális ha-
talom éppen milyen véleménnyel volt
róla. Linka B. Gabriella, a
mûvelõdési egyesület elnöke
emlékeztetõjében elmondta, hogy a
magyarság hivatalosan 1860 óta
emlékezik meg március 15-rõl, s a
kishegyesi határban 1887-ben állítot-
ták a csata emlékmûvét, amelyet a
jugoszláv királyság  lerombolt. Tudni
kell azt is, hogy csak a megcsonkított
ország parlamentje hozott döntést a
március 15-ének mint nemzeti
ünnepnek a megünneplésérõl. Ezt a
határozatát a magyar országgyûlés
1990-ben újította fel és ezt követõen
Kishegyesen 1994-óta minden évben
megünneplik, 2001 óta a Nyugati
temetõben felújított emlékmû elõtt. 
A mûsor folytatásában a mûvelõdési
egyesület énekkara Kossuth-dalokat
énekelt, majd koszorút helyeztek  el
az emlékmûnél az önkormányzat, a
helyi közösség, a bácsfeketehegyi
Gazdakör és a mûvelõdési egyesület
nevében. A rendezvény a Szózat
eléneklésével zárult.

P.I.

A korábbi években a körülmények kényszerítõ
hatására a kishegyesi Dévity Imre Kerámiai
Mûvésztelep munkájában többnyire amatõrök  és
diákok vettek részt, az idén az ismert és a
mûvésztelep munkájában korábban is többször
részt vett alkotók részvételét fogják elõnyben
részesíteni - hangzott el a mûvésztelep bizottságá-
nak ülésén, amelyen dr. Radmila Markoviæ
elnökölt. 
Az elõkészületekkel kapcsolatban felmerült,
hogy, mint minden évben, az idei mûvésztelep
esetében is az egyik legnagyobb gond a megfelelõ
minõségû agyag beszerzése. Az elõzõ években
többször Kanizsán,  Törökbecsén, vagy akár
Aleksinacon szerezték be, s ezek mind jó
minõségû agyagok voltak, de  a mûvésztelepnek
elõkészített agyagra van szüksége, nem lenne
szabad az idõt az agyag elõkészítésére fecsérelni.
A hozzávetõleges számítások szerint mintegy 300
kilogramm alapanyagra van szükség, ennyi elég
lenne a mûvészeknek is és a telep amatõr
résztvevõi számára is. Felmerült annak
lehetõsége, hogy a téglagyár szponzorként be-
szerzi a megfelelõ agyagot, mivel több olyan
üzemmel rendelkezik, ahol jó minõségû agyagot
állítanak elõ. Végsõ megoldásként a ma-
gyarországi behozatal is szóba jöhet.
A munkát az iskolában szervezik meg, mivel a
képzõmûvészeti teremben ideálisak a feltételek a
munkára. Az égetést pedig, mint eddig minden
alkalommal, a téglagyárban ejtenék meg. Szóba
került, hogy egy gölöncsért is lehetne alkalmazni,
aki az alapvetõ formákat elkészítené, a mûvészek
így kizárólag a mûvészi megformálásra összpon-
tosíthatnának. Errõl azonban egyelõre nem
született döntés, ahogyan arról sem, hogy pon-
tosan mikor tartják a mûvésztelepet. Idõpontként
valószínûleg a korábbiakhoz hasonlóan a július
második fele,  augusztus eleje jöhet számításba.
A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy
jövõre a mûvésztelep fennállásának 50. évfor-
dulóján egy retrospektív kiállítást kell készíteni a
telepen készült munkákból.

P.I.

KerámiaKerámiaA  szabadságharc  
üzenete
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Lapunk legutóbbi számában közölt nyílt levélre, és a koráb-
ban elhangzott felszólításokra való reagálás helyett Szûgyi
István polgármester  rendelkezésünkre bocsátotta a tavalyi
költségvetés készülõ zárszámadásának azt a részét, amely a
társadalmi szervezetekre vonatkozik (mivel a levelek ennek
a területnek a pénzellátására vonatkoztak). A levelekkel
kapcsolatban a következõket  mondta:
- Az irodám minden idõben mindenki elõtt nyitva áll és azt
hiszem, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni,
tisztázni tudjuk nyilvános levelezés nélül. Ezek az adatok,
amelyeket a Szó-Beszéd rendelkezésére bocsátok, nem fik-
tív adatok, hanem a költségvetés zárszámadásából valók,
amelyet a községi képviselõ-testület március 28-i  ülésén
tárgyalt meg. Ha azonban igény van arra, hogy év közben
beszámoljunk róla, melyik szervezet mennyi pénzt kapott a
költségvetésbõl, bármikor a Szó-Beszéd rendelkezésére
bocsátom  az aktuális adatokat - mondta Szûgyi István.
A rendelkezésünkre bocsátott zárszámadási rész alapján
tavaly a költségvetésbõl a felhasználók az alábbi
összegeket kapták: 

Kishegyesi helyi közösség (mûvelõdési célokra) 21 000,
Feketics Mûvelõdési Egyesület 550 000, Petõfi
Mûvelõdési Egyesület Kishegyes 570 500,
Harcosszövetség 190 000, Mûvelõdési Központ 10 000,
Cserkészszövetség 30 000, Nõi Fórum 20 000, Dombos
Fest 200 000, Szó-Beszéd 240 000, Tanyaszínház 60 000,
Tordai helyi közösség 15 000, Vállalkozók Egyesülete 260
000 (ebbõl 210 000 a tûzkár enyhítésére), Községi
Fejlesztési Társulás 115 425, Községi Unió Topolya 40
000, Földmûvesek egyesülete 50 000, VAMADISZ 60 000,
Njegoš Labdarúgó Klub 781 203, Jadran 290 000,
Egység LK 341 000, Egység sakk- és kézilabdaklub 140
000, Szeghegyi sakk klub 20 000, Mladost Karate Klub
Bácsfeketehegy 10 000, Dejan Peko Kézilabda Klub
Bácsfeketehegy 60 000, Bácsfeketehegyi sportcsarnok
160 000, Bácsfeketehegyi Ifjúsági Szövezség 35 000,
Njegoš Kosárlabda Klub 125 000, Te-Karate Topolya 25
000, Vakok és Gyengénlátók Szövetsége Szabadka 50 000,
Vöröskereszt 503 220, Izida Bácsfeketehegy 100 000,
Szikicsi vadászegyesület 30 000, Szikicsi Nõi Központ 12
600, Galambtenyésztõk Egyesülete 40 000, Hadirokkantak
Egyesülete 20 000, Véradók Egyesülete 10 000, Krstaš
Egyesület Szeghegy 150 000, Vajdasági Magyar Óvo-
dapedagógusok Egyesülete 10 000, Községi Labdarúgó
Szövetség 10 000, Zöld Dombok Egyesület Bácsfeketehegy
300 000, Birkózósport Községi Alapja 235 688,
Vajdasági Rekreációs Sportszövetség 10 000, Siketek
Szövetsége 40 000, Preferanszozók Szövetsége 18 000. 

Összesen ezekre a célokra tavaly 5 958 636 dinár jutott.

Hozzászólás Linka B. Gabriella és ifj. Horváth László,
Szûgyi István polgármester úrhoz intézett nyílt leveléhez

A levél mindkét írójának gratulálok! Ezt, úgy hiszem,
Kishegyes polgárai zömének a nevében teszem. Végre más-
nak is szemet szúrt az eszközök egyenlõtlen elosztása.
Néhány évvel ezelõtt (amikor id. Horváth László volt a pol-
gármester, jómagam pedig az alpolgármester) ugyanennek a
kérdésnek a megválaszolását kértük Pál Károly úrtól, mivel
a költségvetés megvalósításának elfogadásakor a kultúrára
költött eszközök egy összegben, helységek szerinti részletezés
nélkül voltak kimutatva.
Már akkor rámutattam, hogy a feketicsi Mûvelõdési Egyesület
(ME) aránytalanul több támogatásban részesül, mint a kishe-
gyesi. Ekkor Pál Károly úr hazugnak nevezett.
Kérem Pál Károly urat, hogy adatokkal bizonyítsa, hogy ez
hazugság volt!
Az ilyen igazságtalanságok miatt kezdeményeztük Pál Károly
lemondatását a végrehajtó bizottság elnöki posztjáról.
A végrehajtó bizottság elnöke viszont sietve segítségül hívta
Kasza Józsefet, a VMSZ akkori elnökét.
Kasza úr felelõségre vont bennünket, hogy milyen jogon mer-
jük mi bántani Pál Károlyt, a VMSZ alelnökét.
Ezért id. Horváth Lászlót fegyelmi bizottság elé állították, aki
ilyen megaláztatások után kilépett a VMSZ-bõl, majd mind-
ketten lemondtunk a tisztségünkrõl.
Mindenki láthatja, hogy milyen különbségek vannak az
eszközök elosztásában, míg Bácsfeketehegyen palota épül
egy szolid kultúrotthon helyett, addig a kishegyesi ME-nek
saját otthona sincs.
Az összegek ily módon történõ elosztása nem csak a
kultúrában mutatkozik meg, hanem a költségvetés majdnem
minden területén. Láthatjuk például, hogy Bácsfeketehegy
szinte minden utcája új aszfaltréteget kapott, míg
Kishegyesen pár tíz négyzetméter leaszfaltozása után elfo-
gyott a pénz. Kérdezem én: Miért éppen Kishegyes a mosto-
ha gyerek?
A nyílt levél írói abban tévedtek, hogy csak egy személynek
címezték a levelet. Ha Pál Károly úr nem enged betekintést az
erre vonatkozó közhasznú információkba, akkor az eszközök
felhasználása örök idõkre titkos lesz.

Tisztelettel:
Dudás József

Ki mennyit kapottKi mennyit kapott

Továbbra is várjuk
észrevételeiket,
hozzászólásaikat!

szobeszed@tippnet.rs
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A kövek, ásványok õsidõk óta különleges
szerepet játszottak az emberek életében.
A Biblia a Jelenések könyvének 21.
fejezetében szól róluk. A 12 királyangyal-
nak is van saját kristálya. Ezek egy része
valódi drága kõ, a többi pedig féldrágakõ.
A Biblia szerint új Jeruzsálem falai és
alapkövei szintén ezekkel a kövekkel
lesznek beborítva. Feltételezhetõleg az
Atlantiszon is ezeket használták a város
12 gyûrû alakú falának építésekor. Régen
az emberek tudatosan viseltek kristályok-
ból készült ékszereket, Kleopátra is na-
gyon kedvelte õket.
Sokunkat vonzanak szépségükkel,
titokzatosságukkal és kisugárzásukkal.
Viszont kevesen tudják, hogy valójában
mik is a kristályok, mire lehet használni
õket, és mekkora energiával ren-
delkeznek. Minden kristálynak más gyó-
gyereje van, amely lelki és fizikai
betegségeken egyaránt segíthet.
A tizenkét alapkõ:
- A JÁSPIS különbözõ színekben létezik.
A mirigyek és a száj betegségeit gyógyít-
ja, de a szülésre is jó hatással van. Visszér
kezelésére is használják. Lelki hatása az
együttérzés, a megértés és a lelki
érzékenység.
A ZAFÍR kék, zöld, sárga és ibolyaszínû
árnyalatatokban lelhetõ fel.

Gyógyhatással van az agy, a belek, a máj,
a vesék és a szem betegségeire, de a lázat
is hatásosan csillapítja, valamint álmat-
lanság ellen is használható. A lelki
betegségek közül a depresszió, a félelem,
a stressz és a túlzott aktivitás kezelhetõ
vele.
A TOPÁZ lehet sárga, rózsaszín és színte-
len. Az aggodalom, az étvágytalanság és
az alvás zavarok kezelhetõek vele, de jó
hatással van a bosszúságokra és a lelki
gondokra is.
A KRIZOPRÁZ almazöld színû.
Gyógyhatással van fogínyre, a nemi
szervekre és a termékenységre. A lelki
bajok közül kezelhetõ vele a beletörõdés
és az önzés.
A KALCEDÓN színe lehet szürke és vilá-
gos kék. A szívre, a tejképzésre, a vörös
vérsejtekre, a tüdõre és a lépre fejti ki
gyógyító hatását. Pozítívan hat az öngyó-
gyításra, az akaraterõre, valamint a
rémálmok és a negativitások kezelhetõk
vele.
A SARDONIX rozsdabarna. Gyógyító
hatással van az idegrendszerre, a torokra
és a nyakcsigolyákra. A lelki tulajdonsá-
gok közül hatással van a fegyelemre, az
erényre és a megaláztatásokra.
A SARDER vörösesbarna színû, és az epe-
hólyag betegségeit, valamint a sárgaságot

kezelik vele. A világosság, a bátorság és
az öröm az a néhány lelki tulajdonság,
amelyekre hatással van.
A KRIZOLIT vagy OLIVIN a fehér vérsej-
tekre fejti ki pozitív hatását. A vírusos
betegségek, a vérmérgezés, a depresszió
és a frontérzékenység kezelésre is
használható.
A SMARAGD zöld színû és a baktérium
okozta betegségeket, az epilepsziát, a a
fejfájást, valamint az influenzát gyógyít-
ja. Jó hatást gyakorol az idegrendszerre
és a hasnyálmirigyre. A lelki tulajdonsá-
gok közül a kapcsolatokra és a kife-
jezõkészség-re van hatással.
A HYACINT-CIRKON az allergiákat gyó-
gyítja. Segítségével fejleszthetõ a kom-
munikációs készség és segít a beszéd-
hibákon, valamint a dadogáson.
Az AMETISZ lila, és általános erõsítõ
hatást fejt ki. Segít ellazulni, bölcsebbé
tesz és szerencsekõ ként tartják számon.
A BERIL különbözõ színû lehet.
Megállítja a hasmenést, gyógyítja a rákot
és enyhíti a menstruációs fájdalmakat. Jó
hatással van az intelligenciára és kezeli a
lustaságot.
A következõkben írni fogok a kristá-
lyokkal való meditációrol és más érdekes
dolgoról.

P.A.

A  A  KRISTÁLYOKKRISTÁLYOK EREJEEREJE

A boldogsághoz alázat is
kell

A kishegyesi iskola könyvtárában bemutatták Dukai
Éva A boldogság nem ajándék címû könyvét. A pszi-
chológusnõ harmincnyolc éve foglalkozik a családok
problémáival s ezzel kapcsolatos tapasztalatait foglalta
össze könyvében 11 fejezetben, gazdagon illusztrálva
gyermekrajzokkal. A könyvben számos versidézet is
található, mert, mint a pszichológusnõ hangsúlyozta, a
líra teljes mértékben összhangban van a szakmai
szövegekkel, nagyon gyakran ugyanazt mondja el a
maga nyelvén. A szerzõ szerint a családnak központi
szerepe van a XXI. században is az ember
kialakításában, s tudatosítani kell, hogy a boldogság
nem ajándék, hanem meg kell érte harcolni és nagyon
gyakran alázat is kell hozzá.

pi Dukai Éva könyvbemutatója
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Ha már jazz koncertre indulok, elõvi-
gyázatosságból, ha netán a körülmények
nem engednék, egy pohár fröccs és cigi az
éjjelnappaliban. Már nem fontos, hogy
milyen fajta lesz a dohány, Pink Floyd és
Zeppelin szólamai úgyis felfrissítik a
penészes ízeket a torkomban. Amikor kis
helyen nagy ember kis hírnévvel kis közön-
ségnek nagyot mutat, akkor érzi igazán a
mûvész és vele együtt a  hallgatóság a taps
igazi zamatát. KALTENECKER ZSOLT &
JUHÁSZ GÁBOR!
Elõzõleg ismeretlen, a kishegyesi falunap-
nak köszönhetõen (Kösz!) már megtapasz-
talt: kiállítótermi, hang- és mozgáskorlá-
tozóan virtuóz rock-jazz duó. Tagjai, két
férfi: egy narancssárga kézzel-lábbal

gitározó és egy szótlan, félig láthatatlan
elektronikus billentyûs. Kezdetben a gépek
beidomítottsága és engedelmessége vonta
leginkább magára a figyelmet, amint a
vinnyogó húrok és rikoltozó billentyûk
hangjai közé ékelõdve érdes gombnyomá-
sok színezték a produkciót. A közönség
mereven ringatózva vált szépen lassan a
koncert végére a zenészekkel együtt
narancssárgává, amit a közelfogadottság
kedvéért egy végsõ kenyéssel áttetszõvé
változtattak a mûvészek, s mint hálás audio
CD, némán tisztelegtek a tapsolók elõtt,
majd egy lámpagyújtással kiürítettek a ter-
met. 

yukk

Szép számú közönség elõtt adott
hagyományos húsvéti koncertet a
topolyai zeneiskola hét kishegyesi
diákja húsvét hétfõn a Szent Anna
templomban. A koncertet bejelentve
Csõke András, a mûvelõdési
egyesület komolyzenei szakosztályá-
nak vezetõje elmondta, hogy a hét
fiatal, név szerint Kovács Viktor
(zongora), Csõke Márk (fuvola),
Patyarek Réka (zongora), Dudás
Virág Ervin (hegedû), Papp Orsolya
(zongora), Tóth András (hegedû)  és
Csõke Andrea (zongora),  a tavalyi és
az idei versenyeken igen szép ered-
ményeket mutattak fel. A mûsort a
versenyekre készített anyagból válo-
gatták össze és ezzel   akartak hoz-
zájárulni a húsvéti hangulathoz. A
koncerten a fiatalok valóban magas
szintû zenei tudásról tettek tanúbi-
zonyságot és ezt a közönség a koncert
végén vastapssal jutalmazta. A fia-
talok elõadását megköszönve Linka
B. Gabriella, a Petõfi Mûvelõdési
Egyesület elnöke reményét fejezte ki,
hogy az elkövetkezõkben ezek a fiat-
alok lesznek a hagyományos húsvéti
és más komolyzenei koncertek
meghatározó  szereplõi. Az egyesület
nevében alkalmi ajándékokat adott át
az ifjú tehetségeknek.

P.I

H A L L H A T T U KH A L L H A T T U K

FIATALOK HÚSVÉTI KONCERTJE

A HÚSVÉTI KONCERT FIATAL ELÕADÓI

A húsvéti elõkészületek keretében
a KINCSE, a kishegyesi nagyc-
saládosok egyesülete, Zsoldos
Ildikó szervezésében, és Kollár
Ilona szakmai irányításával tojás-
festét és tojásírást rendezett az
érdeklõdõk számára. Az akcióban
15 gyerek és néhány felnõtt vett
részt. A szervezõk külön
köszönetet mondanak a Helyi
Közösségnek a támogatásért.
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Az iskolában folyamatosan zajlik az élet.
Nem tétlenkednek sem a tanárok, sem a
diákok. Nincs sok már hátra az iskolaév
végéig, az utolsó hajrára készül minden-
ki. Közben még lesz egy tavaszi szünet is
április 25-tõl május 4-ig. És a kirándulá-
sok ideje is elérkezett. A nyolcadikosok
május 30-án ballagnak, a ballagási
ünnepség délután 17 órakor lesz a szín-
házban. Az alábbi beszámoló is azt
mutatja, hogy diákjaink a különbözõ
versenyekrõl ereményekkel térnek haza,
bizonyítanak mindenhol. Több köztár-
sasági versenyen is megmutathatják majd
május folyamán a tudásukat. Minden
diáknak, felkészítõ tanárnak és a
szülõknek is gratulálunk az ered-
ményekhez!!!

- Az idén is megünnepeltük február 14-ét,
a Valentin-napot. A diákok, a szerelme-
sek egymásnak levelet küldhettek, amit
postások kézbesítettek. 
- 2008. február 9-én Dudás Virág Ervin
Lazarevácon, a fiatal hegedûsök fesz-
tiválján I. helyezést ért el.
- 2008. február 23. - Újvidéken, a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
körzeti döntõjén a legjobbak közé jutot-
tak: Vass Nikita 6.a, Papp Orsolya 6.a,
Vojter Emese 6.b. Õk képviselték
iskolánkat április 5-én az újvidéki orszá-
gos döntõn.
- Községi verseny német nyelvbõl, II. 23-
án: 
Ujvári Vanja (8.b) - 1. hely - továbbjutott
a körzeti versenyre
Halasi Andreas (8.b) - 3. hely
- Községi verseny angol nyelvbõl, II. 23-
án: 
Povázsánszki Csilla 2. hely 
- Községi verseny biológiából, II. 24-én:
Miljkoviæ Tamara 2. hely
Szõke Karolina 3. hely
- Március 1-jén megtartott ECDL - infor-
matika versenyen Juhász Egon és Szõke
Karolina vett részt. Gratulálunk szorgal-
mukért!
- 2-án Šabacon szerveztek zongora-
versenyt, ahol diákjaink ismét bizonyítot-
tak: Papp Orsolya 1. helyezett,
Patyerek Réka 2. helyezett lett.
- Március 3-án iskolánk volt a házigazdá-
ja a községi szavalóversenynek.   A
szabadkai körzeti döntõre Paróczi Elvira
(3.a), Márkus Mónika (4.c) és
Miljkoviæ Tamara (8.a) jutott tovább.

- A III. Csengõszó gyermekdalfesztivál
újvidéki döntõjén (május 18-án) a
következõ jóhangú lányok képviselik
iskolánkat: Povázsánszki Csilla (8.b),
Csõke Andrea (8.a), Miljkoviæ Tamara
(8.a), Moldvai Anna (8.a) 
- Március 7-én 17 órától nõnapi mûsor
szerveztünk a színházban, ahol tarka ver-
ses-zenés összeállítással köszöntöttük
diákjaink a nõket, az anyukákat, a nagy-
mamákat, a lányokat.
- Március 7-én Szabadkán tartották meg a
körzeti szavalóversenyt. Az országos
megmérettetésre, ami Szécsányban lesz,
Paróczi Elvira (3.a) és Miljkoviæ
Tamara (8.a) jutott tovább.
- A községi versenyt magyar nyelvbõl a
feketicsi iskola szervezte meg március 8-
án: Az eredmények:      
Csõke Márk 1. hely
László Andor 2. hely
Utasi Leila 2. hely
Patyerek Réka 3. hely
Kalmár Heléna 3. hely
Gere Szilvia 1. hely
Vass Nikita 2. hely
Papp Orsolya 3. hely
Gavlik Zénó 2. hely
Csõke Andrea 3. hely
- A községi verseny földrazból március 9-
én volt: Németh György 7.b, Miljkoviæ
Viktor 8.a és Kocsis Lóránt 8.a vettek
részt a megmérettetésen.
- Az 1848/49-es forradalom kitörésének
160. évfordulója alkalmából március 14-
én az iskola ebédlõjében filmet vetítet-
tünk. Gróf Széchenyi István életével
ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.
- Dukai Éva pszichológus tartott
elõadást a boldogságkeresésrõl. 
- A március 15-i megemlékezésen, amit a
Nyugati-temetõben szerveztek meg
iskolánk énekkara is fellépett.
- Március 15-én tartottuk meg
iskolánkban a községi matematika
versenyt. Az eredmények: 
Miljkoviæ Zoran (4.a) 1. hely
Fodor Mónika (4.b) 3. hely
Povázsánszki Csilla (8.b) 2. hely
- A március 16-án megtartott községi
történelem versenyen iskolánk tanulói a
következõ ereményt érték el: 
Csõke Márk (5.a) 2. hely
Kanyó Dániel (6.a) 3. hely
- Az Amikor a tücskök ciripelnek el-
nevezésû, vajdasági szintû versenyen,
Topolyán Dudás Virág Ervin

hegedûjátéka elsõ helyezést érdemelt ki.
- Körzeti német verseny volt 2008-án
március 22-én Topolyán, ahol Ujvári
Vanja 2. helyezést ért el, és továbbjutott a
köztársasági versenyre.
- Március 26-án, a falunapi mûsor
keretében a 7-8. osztályos diákok az
S.O.S. szerelem címû filmet nézhették
meg az iskola ebédlõjében.
- Március 28-án ünnepélyes keretek
között átadtuk az iskola felújított
Galériáját. A pénzt Budapest XVI.
Kerületi Önkormányzata biztosította. 
- A 2008. 03. 29-én  megtartott községi
kémiaversenyen Magó Ádám (8.a) 3.
helyezést ért el.
- Április 1-jén Bolondos április el-
nevezéssel játékos vetélkedõt szerveztünk
az alsósoknak a tornateremben.
- A községi Önkormányzat 52 rászoruló
gyereknek fizeti áprilistól az uzsonnát.  
- Körzeti atlétika verseny volt Szabadkán,
április 1-jén. Az eredmények:
100 m lányok: 
Hegedûs Klaudia 5.c - 4. hely 
Vince Lilla 6.b - 5. hely
300 m fiúk:
Kecskés Béla 8.a - 1. hely
Magasugrás:
Papp Orsolya 6.a - 4. hely
Tóth Róbert 7.a - 2.hely
Papp Áron 8.a - 4. hely
Papp Zsolt 8.a - 4. hely
100 m fiúk: 
Faragó Krisztián 8.b - 3. hely
Halasi Andreas 8.b - 5. hely
800 m fiúk:
Lõrik János 8.a - 4. hely
Súlylökés lányok: 
Kormos Noémi 8.b - 2. hely
Távolugrás fiúk:
Brezovszki Krisztián 8.b - 5. hely
4x 100 m váltó fiúk: 2. hely

- Április 1-jén Szõke Karolina (8.a)
elsõsegélyversenyen vett részt, és tovább-
jutott a tartományi versenyre Újvidékre,
amelyre 2008. április 4-én került sor.
Karolina ott is bizonyított, és diplomával
tért haza.
- Diszkó volt a felsõsöknek április 4-én
18.30-tól 20.30-ig. Azok a diákok táncol-
hattak csak, akiknek példás a magavise-
lete. 
- Dudás Virág Ervin (5.a) - április 4-én
Belgrádban a hegedûversenyen 2.
helyezést ért el.

ISKOLAIISKOLAI HÍREKHÍREK
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- Április 5-én tartották meg Feketicsen a II. Nemzetközi
birkózó Vinum Lódi kupát. 
Gelányi Leonszió (27 kg) II. hely, Papp Marcel (32
kg) III. hely, Papp Szebasztián (42 kg) III. hely,
Gulics Dániel (58 kg) II. hely, Nikoliæ Željko (63 kg)
II. hely.  
- Április 9-tõl a speciális tagozatos diákok újbóli
felmérése folyik a topolyai egészségházban. Ha fejlõdés
mutatkozott a diákoknál, akkor átkerülnek a normál
tagozatra. Jelenleg 41 gyerek jár kisegítõ tagozatra. 
- Április 12-én az iskola Galériájában Szöllõsi
Boglárka: Viseletek a reneszánsz korban címû képkiál-
lításának megnyitója volt. 
- Április 12-én a körzeti történelem versenyen Csõke
Márk II. helyezést ért el. 
- Szabadkán tartották meg a körzeti magyar versenyt.
Papp Orsolya, Gere Szilvia, Vass Nikita, Gavlik
Zénõ és Csõke Andrea továbbjutottak a köztársasági
versenyre. 
- Április 15-én színházlátogatást szerveztünk az
Újvidéki Színházba, A tizedes meg a többiek címû
komédiára.
- Április 18-án nyílt moziest volt az iskola ebédlõjében.
A film címe: A medve. 
- A tartományi Oktatásügyi Titkárság pályázatán az
iskola 1.236.815,00 dinárt nyert tanterem-felújításra. A
munkálatokat a nyár folyamán végezzük majd el. 
- Megkezdõdött a leendõ elsõsök felmérése is. A szülõk
az értesítõk alapján hozzák a gyermeküket az iskola
pedagógusához. 

Molnár Márta

Túlvilági fondorlatok áldozatául
esett természetes biológiai
teherbírását többszörösen
felülmúló zöld egységünk, a Park.
A rehabilitáció néven kódolt
térgörbítést a leggyanútlanabb
idegen, Takács Edvárd kapta
feladatul. A helyi körülményeket
tanulmányozva kipuhatolta, hogy
nem a sebesség, inkább a prak-
tikusság az a stratégiai manõver,
amivel eljuthat a célig, hogy az
emberek által sokat gúnyolt
Fûzfánfütyülõ Rázangyalát anyagi
formába öntse itt Kishegyesen. 
- Az úttal kezdem, hogy lehessen
menni és aztán jöhetnek a tartal-
mak - motyogta alig érthetõen
radarszerû bajsza alatt.
Igaza lett! Jöttek is az önkéntesen,
félönkéntesek és közönkéntesek...
Érkezésük elõtt belsõ és külsõ
védelmi szempontból hivatalossá
tette az átalakítást, s a pénzpotyo-
gásban bízva (hang)szerszámokat

kért a HelyieKtõl. A koncepció
egy a látványtól megszédült
ember kószálásra késztetése,
valamint a vandálok számára
szándékosan feltûnésmentes
szerepet osztani. A terv percek
alatt megvalósult - három nap telt
el gyorsított idõszámítás szerint és
máris szivárogni kezdett a leg-
jobbként ismert kémek, a fûzfák
gyökerébõl az információ a föld
alá. A végrehajtó tájmanipulátor
öröme a köztünk átélt táplálkozá-
sok és fixációs mûveletek
közepette olya nagyra duzzadt,
hogy átírta az alapprogramot és
egy Zöldellõ Térfigyellõvé alakí-
totta át fûzmasináját, ami mindad-
dig megõrzi áramló jóindulatát,
még a megfigyeltek együtt-
mûködnek. Ellenkezõ esetben
saját felületén mutatja meg az
általunk használt bolygó
eljövendõ sorsát.

yukk

És mondá Jézus, menjetek a
határokba és kaszálókba, és tép-
jetek meg minden bokrot, fát, és
minden barkára emlékeztetõ dol-
got, mert abban nékem nagy
örömöm vala.
Jézus ilyet nem mondott, de ha
egy lelkes hegyesit
megkérdezünk, akkor az biztos
azt mondja, hogy „De!”.
Legalábbis szeretné, ha így
lenne, mert a húsvétot megelõzõ
idõszakban igen sok falunkbeli
kizarándokol a határba, és az ott
található szerencsétlen barkákat
igyekszik ágmentesíteni. A
barkaszentelés szép hagyomány,
de a barka bokrok tönkretétele
egy csöppet sem. Ahelyett, hogy
a „hagyománytisztelõk” ültet-
nének szépen saját barkát, õk
kimennek a természetben, és
elveszik azt, amire szükségük
van. De a természet még jól
megússza, ha csak ágakat
visznek haza, és nem az egész

fát, mert fûtési szezonban ez is
gyakori. S mindezért cserében
csak szemétre számíthat a
környezetünk, mert azt szívesen
megosztjuk vele! Elég egy rövid
séta a határban, hogy szemé-
trakásra bukkanjunk!
Az a tökre „tisztességes” polgár,
aki a szemetét a határban rakja
le, egy csöppet sem különb attól
a vandáltól, aki szétverte a nyil-
vános telefon üvegjét! Tette
kevésbé feltûnõ, de épp annyira
nem törõdõm, önzõ és
környezetromboló. A hétköznapi
képmutatás mintapéldája.
Mindaddig, míg nem törõdünk
környezetünkkel, hanem csak
panaszkodunk, ne számítsunk
javulásra. Mutogathatunk újjal
bárkire, de mi lakunk itt, és mi
alakítjuk a környezetünket. Nem
ártana néha erre is gondolni, és
nem csak a TV2 sorozataira!

LJ.
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Március 16-án kezdõdött a tavaszi szezon
a Szabadkai Ligában, az Egység
Labdarúgó Klub a 6. helyen állva várta a
tavaszi megméretéseit. 
A kupamérkõzések a Topolyai Községi
Ligában már március 2-án
megkezdõdtek. Az Egység ellenfele az
elsõ fordulóban a zentagunarasi Slavija
volt. A fiatalokat felsorakoztató Slavija
csapata súlyos vereséget szenvedett
Kishegyesen, hét alkalommal kellett a
vendégek kapusának a labdát a hálóból
kivennie (Egység - Slavija - 7:0). A
második fordulóban ismét hazai pályán a
pacséri Bácskát fogadták, akik szintén a
Szabadkai Ligában versenyeznek, az õszi
forduló utolsó mérkõzésén 1:2 arányú
gyõzelmet arattak felettünk. A hegye-
sieknek nem kellett az utolsó fordulóig
várnia a visszavágásra, viszont az izgal-
mas mérkõzés során ismét a Bácska
bizonyult jobbnak. A 60. percig döntetlen
(2:2) volt az állás, de az utolsó félórában
még két vendég találat született. ( Egység
- Bácska(P) 2:4). Ez a vereség egyben a
kupasorozatból való kiesést is jelentette.
A csapat megközelítõleg az õszi összeál-
lításban folytatja a bajnokságot. A csapat-
tól távozott Janjatoviæ Aleksandar,
helyette érkezett Ðuroviæ Miloš, aki már
korábban is szerepelt a kishegyesi csapat-
ban. A keret bõvült egy fiatal játékossal,
Magyar Norberttel (fiatal játékosnak az
1988-ban születettek vagy fiatalabbak
számítanak, három ilyen játékosnak kell a
kezdõ felállításban szerepelnie, hogy a
mérkõzést a szabályok szerint meg
lehessen kezdeni). Az edzõi teendõket
továbbra is Lalièiæ Goran végzi.
Megvannak az esélyek az õszihez hason-
ló jó szereplésre. Mindössze 9 pont az
Egység lemaradása az elsõ helyezettõl,
még az elsõ helyért folyó versengésbe is
bekapcsolódhat.
A Körzeti Labdarúgó Szövetség megvál-
toztatta a liga átszervezésérõl hozott dön-

tését. Egy 2007-es határozatuk alapján
akár 6 csapat is kieshetett volna, az új
határozat alapján viszont lehet, hogy egy
csapat esik ki, vagy egy sem, és a csapa-
tok számát megnövelik 18-ra a 2008/09-
es bajnoki idényben, ugyanez a határozat
alapján 2009/10-ben újra lecsökkentik 16-
ra. 
Az Egység hazai pályán játszott a moholi
Bácska ellen is, akivel az õsz folyamán
1:1-es döntetlent ért el. Az elsõ félidõben
vezetéshez jutottak a hazaiak Simoviæ
találatával, majd a második félidõben
Lalièiæ szerzett gólt szabadrúgásból
(Egység-Mohol - 2:0). A második tavaszi
fordulóban az Egység labdarúgói a ma-
gyarkanizsai Potisjehez látogattak. A
hazai csapat teljesítményét felülmúlva,
sikerült megszerezniük a gyõzelmet
(Potisje-Egység - 1:2). 
A 18. fordulóban ismét egy tiszaparti
csapat volt a kishegyesiek ellenfele.
Harcias és kemény mérkõzésen egy góllal
bizonyult jobbnak az Egység az adorjáni
Tiszától (Egység-Tisza - 1:0). Április 6-
án ismét ,,távoli játékmezõkre”
merészkedtek a hegyesiek, a bátorságuk-
nak és felkészültségüknek köszönhetõen
elraboltak egy pontot a Vinogradartól is
(Vinogradar-Egység - 1:1). 
Kimagosló teljesítményüknek köszön-
hetõen a 4 mérkõzésen 10 pontot gyûjtöt-
tek, amellyel a 4. helyre jutottak fel. 
Az Egység következõ ellenfele a Sever
lesz.

n.a.

TAVASZI JÁTÉKREND:
20. forduló: 2008. április 13.   16.30: 
Egység - Csóka
21. forduló: 2008. április 20.   16.30: 
Bajsa - Egység
22. forduló: 2008. április 27.   16.30: 
Egység - Sloboda
23. forduló: 2008. május 4.     17.00: 
AFK - Egység
24. forduló: 2008. május 11.    17.00: 
Egység - Sever
25. forduló: 2008. május 18.    17.00:
Tavankut - Egység
26. forduló: 2008. május 25.   17.00: 
Egység - Solid
27. forduló: 2008. június 1.     17.00: 
Ðurðin - Egység
28. forduló: 2008. június 8.     17.30: 
Proleter - Egység
29. forduló: 2008. június 15.   17.30: 
Egység - Jadran
30. forduló: 2008. június 22.   17.30: 
Bácska Pacsér - Egység

EELKEZDODÖTTLKEZDODÖTT AA BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG””

A BAJNOKSÁG
ÁLLÁSA:
1. Proleter 39
2. Ðurðin 37
3. Tisza 36
4. Egység 35
5.Csóka 34
....
16. Solid 17

AZ EGYSÉG KERETE:

Kapusok: Crnojeviæ Miloš,
Faragó Zsolt.
Mezõnyjátékosok: Szilágyi,
Fodor, Bertók, Kormos, Major,
Tumbász, Csõke, Magyar,
Simoviæ, Jernejšek, Halasi, Ðura-
noviæ, Lalièiæ, Ðuroviæ,
Gvozdenoviæ, Volareviæ, Mareniæ,
Bojoviæ, Fullajter, Szõlõsi. 
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