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Tavaly látványos előrelépés történt Az első gyakorlati lépés

A válság miatt sokminden megtorpant, de szándékaink Könnyű segíteni egy életképes, tervekkel teli 

maradnak - Beszélgetés ifj. Virág Gáborral, a Kishegyesi közösségnek - Kishegyesen járt Dobai János, 

Helyi Közösség titkárával tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes

Március 21-én ünnepli Kishegyes újratelepítésének 240. Év- Négy éve folyik a munka a kishegyesi ipari park 
fordulóját. Az évfordulóval kapcsolatos rendezvények sora dr. kialakítása körül. Első lépésként a földeket kellett 
Szőke Annának a húsvéti szokásokról szóló előadásával és Kollár felvásárolni az autóút mentén a bácsfeketehegyi 
Ilona népművésznek „A Kárpát - medence húsvéti tojásai” című leágazásnál, majd a kommunális infrastruktúra 
kiállításának megnyitásával kezdődött. A titkárral a település terveit kellett elkészíttetni, s valójában csak most 
elmúlt évtizedben megvalósult fejlődéséről és a távlatokról kezdődnek a konkrét lépések, mégpedig annak a 
beszélgettünk. kútnak a kifúrásával, amelyet a Tartományi Mező-

gazdasági Titkárság segítségével végzünk el. A  Az elmúlt 10 - 15 évre a háborús események nyomták rá 
titkárság pályázatán erre a célra 2 millió dinárt bélyegüket, nem sok dolog történt, sokan úgy érzik visszafej-
kaptunk, s az erről szóló szerződést Újvidéken írtuk lődés történt!
alá - mondta Csóré Róbert kishegyesi polgármester 

  - A kilencvenes évek elejétől visszaesés volt tapasztalható a az ipari park kialakításával foglalkozó Small Steps 
település fejlődésében, de úgy érzem a legnagyobb kárt a vállalatban megtartott sajtótájékoztatón, amelyen 
közösség összetartozása, a közösségi érzés elvesztése szenvedte részt vett Dobai János, tartományi mezőgazdasági 
el. Sokan elhagyták a falut, menekültek érkeztek, módosult a titkárhelyettes is. A polgármester kiemelte, hogy a 
lakosság nemzetiségi összetétele és nagymértékben romlott a község a maga részéről mindent megtesz a már 
szociális helyzet is. Mindezek ellenére a település mindenkori működő vállalkozások érdekében is, de ugyanígy 
vezetése megpróbálta legalább szinten tartani a meglevő állapot- fontosnak tartja azt is, hogy az ipari park létrehozá-
ot. Történtek beruházások is, amelyek szimbolikusnak is mond- sával újabb vállalkozók is jöjjenek, akik munkát 
hatók, de nem kevés erőfeszítésbe kerültek. 1996-ban például itt tudnak majd felkínálni az itteni embereknek.
szerveztük meg a Gyöngyösbokrétát és Durindót, visszaállítottuk 

  - A kishegyesiek törekvését, hogy ipari parkot a hegyesi csata emlékművét, megépült két nagy-kapacitású kút, 
alakítsanak ki az autóút mentén, már korábban is elkezdődött a vízhálózat felújítása, megépült az ökokút, elindult a 
támogattuk, s továbbra is támogatni fogjuk, mert Dombos Fest...Voltak tehát komoly törekvések arra, hogy meg-
nyilvánvaló hogy ehhez a most említettnél többszö-erősödjön a település urbánus jellege.
rösen nagyobb összeg kell. Titkárságunk az idén a 

 Tavaly azonban elsősorban az utcák aszfaltozásának meg- tervek szerint 625 millió dinárt fordít a vízellátási 
kezdésével egyfajta látványos áttörés volt tapasztalható! gondok javítására, mert nagyon sok helyütt gondot 

okoz a víz minősége. Emellett fontos azonban a   - Tavaly a Tartományi Nagyberuházási Alap pályázatait 
tervbe vett ipari parkok vízellátásának megoldása is kihasználva látványos lépéseket tettünk a falufejlesztésben. Saj-
és éppen ezért támogattuk a bácskertesi ipari park nos úgy látszik, hogy ez a folyamat a válság miatt egy kicsit meg-
kútjának kifúrását is. Szeretném hangsúlyozni, torpant, ami nem szándékaink megtorpanását jelenti. A pénzügyi 
hogy mindig sokkal könnyebb támogatni az élet-válság, amiről azt hittük, hogy nem fog nagyon érinteni bennün-
képes közösségeket, mint amilyen a kishegyesi, ket, bizony mégis érezteti hatását. Sok megkezdett beruházásunk 
mert tele vannak tervekkel és ötletekkel. -  mondta egészen biztosan a tervezettnél lassabban készül majd el.
Dobai János.

Melyek a folyamatban levő legfontosabb beruházások?

  - Még nem egészen kész a Nyugati temetőben az út a bejárattól a 
Molnár Zita, az ipari park igazgatója megköszönve 

kápolnáig, de a temetőkapu elkészült. Folyamatban van a helyi 
a titkárság támogatását, kiemelte, hogy a beruhá-

közösség épületében a tetőtér beépítése, remélhetőleg a Durindó 
zást maximálisan ki fogják használni. A vízellátás 

és Gyöngyösbokréta megtartásáig elkészül az első szakasz, vagy-
megoldása volt az alapvető feltételek megteremté-

is a feljárat, egy tanácsterem és a civilszervezetek számára irodák. 
sének egyik elemi követelménye. A cég még két 

Ezzel párhuzamosan szeretnénk felújítani a Helyi Közösség 
tartományi pályázaton indult: a gazdasági titkárság 

környékét is, kialakítani egy parkolót s megkezdeni egy gyalogos 
segítségével a park szignalizációját szeretnék meg-

utca megnyitását az Iparos- és a Kossuth Lajos utca között. Mivel 
oldani, a Tartományi Nagyberuházási Alap segít-

hidat kell építeni a Krivaján ez a tervünk valószínűleg csak jövőre 
ségével pedig az ipari park útjának kiépítését terve-

valósul meg. Folytatjuk a park kiépítését, az idén is ültetünk fákat. 
zik megoldani.

A Dombos Festen a kemencekápolna alatt pincét építünk s ez lesz 
az idei fesztivál egyik látványossága. Szeretnénk egyébként egy 
egész pincesort létrehozni a Hegyalja utcában. A tűzoltóotthon 
felújítása gyakorlatilag befejeződött, megvásároltunk mellette 
egy telket, ahol parkolót szeretnénk kialakítani.
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A néprajzkutató szerint Kishegyesen szokás volt a A megújulás, az újjászületés ünnepe
nagyszombati virrasztás mindkét temetőben, a 
kereszteknél várták meg a feltámadást. Húsvét hajnali A tojás ősidők óta termékenységi jelkép  Húsvéti 
szokás volt Jézus keresése a határban. A barka a virág-szokásainkról
vasárnapi pálmaágakat helyettesíti, mivel errefelé nincsen 

A húsvét a megújulás és újjászületés ünnepe, pálmafa.A megszentelt barkát nem dobták el, hanem 
amelyet negyvennapos böjt előz meg. Ma már nemigen felakasztották a kapura, eltették az eresz alá, vagy az 
érezzük át a böjt súlyát és szerepét. Valamikor böjt idején istállóba, mert az volt a hiedelem, hogy gyógyító ereje van 
leginkább a szeretet, a szerénység és a meghittség jutott és megvéd a villámcsapástól. Sajátos kishegyesi szokás 
kifejezésre. Egyfajta önelszámolást is jelentett. A húsvéti volt a tyúkok lilára festése nagypénteken. Ez valószínűleg 

misztériumot ugyan- a gyászt volt hivatott jelképezni, hiszen a katolikus egy-
is csak a beavatottak házban a lila a gyász színe.
érthették meg és a 

A húsvét egyik legismertebb jelképe a festett tojás. 
beavatásnak a módja 

A tojás ősidők óta a termékenység jelképe, festésük, 
volt a böjtölés. Leg-

díszítésük az ókorra nyúlik vissza. A néprajzkutatók 
több helyen vizet és 

szerint valószínűleg keleti eredetű, Magyarországon na-
kenyeret, valamint 

gyon sok díszített tojást találtak a Kundombokon végzett 
magvakat fogyasztot-

ásatásokon. A színezése is szimbolikus jelentést hordoz: a 
tak. A hal mint böjti 

piros szín ugyanis Jézus vérét jelképezi a keresztény-
étel később terjedt el, 

ségben, de a magyar néphitben a piros gonoszűző szín is.
amikor erre már meg-

A kishegyesieknek az előadást követően alkalmuk 
teremtődtek a gazdasági feltételekmondta dr. Szőke Anna 

volt megtekinteni Kollár Ilona népművész festett, karcolt, 
azon az előadáson, amelyet a kishegyesi falunap alkalmá-

hímzett és írott húsvéti tojásainak gyűjteményét, amelyben 
val tartott a húsvét jelentéséről és a hozzá fűződő szokása-

28 táj motívumait dolgozta fel.
inkról.

Hogyan valóraváltani a terveket?

Helyi, tartományi, köztársasági és külföldi segítségre is számítanak a fiatalok terveik 

valóraváltásábanTanácskozás Kishegyesen a helyi ifjúsági akciótervről

Először is azoknak kell köszönetet mondani, annak a munkacsoportnak, amely kidolgozta a helyi ifjúsági 
akciótervet, továbbá a tartományi és a köztársasági ifjúsági és sportügyi szerveknek a hathatós segítségért, azért hogy a 
dokumentumot sikerült nyomtatott formában is elkészíteni. A terv készítői több mint 150 fiatallal beszélgettek mind-
három településen s az ő meglátásaik alapján készült el a terv. A terv megvalósításában kulcsfontosságú szerepe van a 
helyi ifjúsági irodának, de azt valójában csak akkor lehet maradéktalanul megvalósítani, ha minden résztvevő a maga 
részéről hozzájárulását adjamondta ifj. Juhász Bálint, a helyi ifjúsági iroda vezetője az ifjúsági akcióterv megva-
lósításáról szervezett tanácskozáson, amelyen az Ifjúsági és Sportminisztérium részéről jelen volt Ksenija Vojnić-Tunić, 
és Csíkos János, tartományi ifjúsági és sportügyi titkárhelyettes.

A résztvevőket köszöntve Csóré Róbert polgármester kiemelte, hogy Kishegyes az elsők között dolgozta ki 
ifjúsági stratégiáját s reményét fejezte ki, hogy ez a nemzedék, a tervszerű munkának is köszönve, többet tesz a maga 
felemelkedése érdekében. Ksenija Vojnić-Tunić arról beszélt, hogy Szerbia az utolsók között fogadta el a régióban saját 
ifjúsági stratégiáját, s fontos, hogy megalakult az Ifjúsági és Sportminisz-
térium, mert ez közigazgatási keretet ad a kérdések intézésének. A stratégi-
ával kapcsolatos legfontosabb tudnivaló, hogy a fiataloknak meg kell szok-
niuk, hogy problémáik megoldásának folyamataiba maguknak is be kell 
kapcsolódniuk. Csíkos János elmondta, hogy az ifjúság kérdéseivel 
kapcsolatban a tartományban kezdtek elsőként foglalkozni s az akkor elké-
szített terv 2004 - 2008-as időszakra vonatkozott. A jövőben ezt a munkát a 
köztársasággal és a helyiekkel összehangoltan szeretnék végezni. A megva-
lósításról szólva Faletta Tipold Lídia elmondta, hogy a helyi ifjúsági akció-
terv keretében tavaly 11-en sikeresen befejeztek egy tanfolyamot s ők azok 
az önkéntesek, akikre a terv valóraváltásában számítani lehet, de természe-
tesen rajtuk kívül a helyi irodán keresztül minden fiatal bekapcsolódhat.

A bevezetőket követő beszélgetésben a fiatalok elsősorban afelől érdeklődtek, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni a 
munkába, van-e esély arra, hogy ötleteiket az ifjúsági irodán keresztül valósítsák meg. Megállapodtak abban, hogy a 
maguk részéről is szorgalmazzák az önkéntes munkáról szóló törvény mielőbbi meghozatalát.

A tanácskozás résztvevői

A Kollár Ilona népmuvész húsvéti tojásai

P.I.
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Húsvéti koncert

Húsvét hétfon a kishegyesi iskola kiállítási csarnokában a Petofi Sándor 
Muvelodési Egyesület szervezésében megtartották a hagyományos húsvéti 
koncertet. Az egybegyulteket Linka B. Gabriella, az egyesület elnöke 
üdvözölte, kiemelvén, hogy a hangversenyen a Bulatovic Gabriella vezette 
iskolai kórus, és azok a fiatal zeneiskolások mutatkoznak be, akik sikerrel 
képviselték az iskolát a körzeti versenyeken, és bejutottak az országos döntobe. 
A belgrádi döntoben Csoke Noémi, Patyerek Réka, Papp Orsolya és Csoke 
Andrea zongorán játszott, valamint Csoke Márk fuvolázott. Mindannyian a 
verseny anyaggal mutatkoztak be a kishegyesi Galériában. A fellépo szólisták, 
egy kivételével második helyezést értek el és egy harmadik díjat is elhoztak 
Kishegyesre. Az iskola kórusa is szép eredményt ért el a körzeti versenyen.

Az iskola kórusának műsorszáma
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Dombosi kisálhírek

Karantén A rókák veszettsége miatt karanténba zárták a falut. De hogy ez mit is jelent, pontos választ a vadászok 
illetékese sem tudott adni.
A községházán viszont megtudtuk, hogy a karantén elsősorban a húsvéti nyulakra vonatkozik, akik az ünnepekkor 
kötelesek voltak egy megadott útvonalon, állatorvosi engedéllyel közlekedni. 

Új tervek Az önkormányzat vezetői elismerték, hogy az Ipari parkból vélhetően semmi sem lesz a gazdasági válság 
miatt. De nem csüggednek, és újabb nagy álmuk valóra váltására dolgoznak ki projektelőkészító tervbizottsági 
elaborátumot: a Krivaja hajózhatóvá tételét összekötnék vízierőművek építésével. A dombokra pedig szélerőműveket 
telepítenének. Ezeket szélcsendben víz hajtaná, előbbieket pedig vízhiány esetében a szél - bár ezen a koncepción a 
szakértők még dolgoznak. A polgármester csapata tanulmányútra indul a Niagara vízeséshez, remélhetőleg még idén.

Pályázati hírek Űrturistának jelentkezhetnek a Munkaügyi Irodán a munkanélküliek. Előnyben részesülnek azok, akik 
már repültek a munkahelyükről.

Vasúti menetrend A Zelecnica Srbije bejelentette, hogy ezentúl állandó lesz a vasútközlekedés Dombosról Újvidék és 
Szabadka felé. Ezentúl a vakvágányon megszakítás nélkül ott fog állni egy vagon. Az utazás érzetét az ingyenes, vezeték 
nélküli internet-kapcsolódás biztosítja majd. Virtuálisan tehát akármikor, valóságosan viszont továbbra sem utazhatunk. 

Jelöltünk Bácsfeketehegyi polgárok egy csoportja falujuk ismert politikusát javasolta Magyarország 
miniszterelnökének, amikor az anyaországért aggódók látták, ott maguk a magyar szocialisták sehogyan sem jutnak 
dűlőre, ki vezesse a kormányt.

Rémhír Elbarikádozták magukat a Zsák utca lakói. Az ellen a rémhír ellen tiltakoztak, miszerint a Dombosi Illegális 
Kommunisták Mozgalma Gyurcsány Ferencről nevezte volna el az utcájukat. A HK illetékese cálfolta, hogy lenne ilyen 
ötlet, de magárok a DIKM-ről sem hallottak még. 
Az utca szóvivője hangsúlyozta, legfeljebb abba mennének bele, ha egy Zsák nevű emberről neveznék el utcájukat, pl. 
Jacques Cousteau-ról.

Válság A gazdasági válság elérte a plébániát is. Emiatt spórolni kényszerülnek, így az áldozók ostya helyett sima nápolyi 
szeletet kapnak majd (nem csokisat!), a plébános úr pedig kénytelen lesz beérni a bor kannás kiszerelésével. Jó hír, hogy a 
megszorítások miatt a bevallott bűnökért csak fele annyi miatyánk róható ki penitenciaként. A katolikus egyházba való 
klubtagsági díj viszont nem csökken.

Foci A Szabadkai Labdarúgó Liga szervezőbizottsága a 2009/2100-es idény eredményeit (a félidő eredményei 
kivételével) a jövő héten teszi közzé. 

Dombosring A gazdasági válság miatt a Helyi Közösség vállalja az idei Hungaroring megrendezését. A Forma 1-es 
cirkuszt előreláthatólag a Vasút utca - Topolyai út - Fő utca - Kossuth L. utca - Sziváci út sarkán lévő körforgalomnál 
tartanák, ahol az autók körbe-körbe száguldozhatnának. A dombosiak egyetlen feltétele, hogy a Forma 1-es futamot a 
HK titkárának kedvence, Jarno Trulli nyerje. A díjat szimbolizáló kupát a körforgalomban lévő kopjafa alapján 
tervezik meg, neve is Dombosring Kopjafa lesz. 

micmac



Minimális közmudrágulás
kérjük oket, hogy tartsák be az ott ügyeleteskedo 

Márciustól Kishegyesen megdrágul a víz és a munkásunk utasításait, a szemét lerakását illetoen. 
szemétkihordás - Az eddigi 200 dinár helyett ezután Korábban, mint ismeretes, pótkocsinként 200 dinárt 

kellett fizetni. Kérjük a polgárokat arra is, hogy a ingyenes a szeméttelep használata, ha valaki saját 
szemetet szombatonként reggel 7 óráig rakják ki az út 

szervezésben hordja ki a szemetet
szélére, mert egyelore nem tudjuk, hogy mikor 
érkezünk egy-egy utcába, s ha valahol nem tették ki a 
szemetet idoben, ott is marad, mert aligha lesz idonk A kishegyesi 
arra, hogy kétszer járjuk végig az utcákat. A vállala-Helyi  Közösség 
toktól és intézményektol megegyezés szerint szállít-Tanácsa márciusban 
juk a szemetet a hét más napjain is, a polgárok eseté-jóváhagyta a Kis - 
ben azonban ez mindig szombati napon fog történni. - kommunál kommu-
mondta Dudás Béla, a kommunális vállalat igazga-nális vállalat új 
tója. díjszabását és a sze-

métkihordás menet- Megkezdodött a vízórák leolvasása is, és tudni kell 
rendjének változá- azt is, hogy a víz ára is emelkedik.
sait. Ezek szerint  - Arra szeretnénk megkérni a polgárokat, hogy a 
március 28-tól a vízórákat tegyék elérhetové a leolvasóink számára. 
szemetet a lakosság- Ha megbízottunk két alkalommal senkit sem talál, 
tól csak szombat- meghagyja telefonszámát, amelyre a polgár bedik-
onként szállítják tálhatja a vízóra állását. Sajnos, kénytelenek voltunk 
reggel héttol késo megemelni a víz árát is, de úgy gondolom, hogy 
délutánig. A szemét- mértékletesek voltunk, és valóban csak annyit emel-
telep, azok számára, tünk a díjszabáson, amennyire mindenképpen szük-
akik maguk hordják ség volt. A víz ára köbméterenként ezután 27 dinár 
k i  a  s z e m e t e t ,  lesz az eddigi 24 dinár helyett. Ha figyelembe vesz-
szerdán és szombat- szük, hogy majd hét évvel ezelott, amikor átvettük 
on nyitva lesz reggel vízhálózatot,18 dinár volt a víz köbmétere , a mostani 
7-tol este 18 óráig. 27 dinár tehát még 50 százalékos emelkedést sem 

jelent. Ezzel szemben, mint tudjuk, a villanyáram -A zsákokra ragasztható matrica árát a leheto legkisebb 
ára, amely költségeinkben 42 százalékkal van most mértékben emeltük, az eddigi 30 dinár helyett most 35,4 dinárt 
már jelen, az elmúlt esztendokben többszörösére kell fizetni. Akik maguk viszik pótkocsival a szemetet a 
emelkedett. - magyarázta Dudás Béla igazgató.szeméttelepre, ezután nem fizetnek semmit, egyedül arra 
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Hajlandó vagyok megkockáztatni, hogy ellenem fordítsák gyulöletüket, lángoló nyilaikat, akik netán magukra ismernek 
ebben a pár soros reagálásomban. Nem tudom tovább kendozni felháborodásomat. 

Akik elozetes egyeztetések alapján hozzák a Helyi Közösség udvarába a szemeteszsákjukat, azokat ismételten 
megkérném, hogy tegyék azt munkaidoben és nyugodtan hozzák be az udvarba, ezen zsákok minél gyorsabb elszállítása 
végett. Azoknak, akik pedig az éj leple alatt és önkényesen teszik ezt, csak a legelmarasztalóbb jelzokkel teletuzdelt 
jókívánságaimat tudom tolmácsolni. 

Szeretnénk szép tiszta környezetet? 
Hát ki, vagy kik gátolnak ebben bennünket?
Addig, ameddig muködik köztünk egy álszolidaritás:
„Nem akarok 

haragot! Inkább nem 
szólok!” addig nem 
igazán várhatunk elore-
lépést ebben és az ehhez 
hasonló témákban sem.

Minden sérto-
döttol bocsánatot kérek, 
hogy bátorkodtam ezt 
észrevételezni és Uram 
bocsáss, hangosan ki-
mondani.

Dudás Béla
Egyesek továbbra is szemétdepónak tekin-
tik a Helyi Közösség bejáratát…

Természetesen a szomszéd portáját sem kí-
mélik (de ez senkit sem vigasztal)…

P.I.
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igazgatónő, s elmondta azt is, hogy az utóbbi időben Felújított informatikaterem
mintha megnövekedett volna az iskola iránti adakozó 
kedv. Nemrégiben a Vöröskereszt helyi szervezete tagto-A kishegyesi iskola a budapesti Kereskedelmi és 
borzást végzett és a befolyó pénzt a tantermek felújítására Iparkamarától kapott tizennégy kompjutert - A zeneisko-
ajánlotta fel. Nemrég kapott az iskola 250 eurót egy lások is helyben tarthatják az órákat, ha zongorázni akarnak
Ausztráliában élő kishegyesitől. Ez ugyan nem nagy ösz-
szeg, de néhány tanteremben fel lehet vele újítani a 

A tartomány és a világítást, vagyis minden adománynak van helye.
Szülőföld Alap támo-
gatásával sikerült  

Magas szintű környezeti tudásfelújítani a termek egy 
részét a kishegyesi 

A kishegyesi iskolások 1500 fát ültettek a határban  A Föld Ady Endre Kísérleti 
napja alkalmából Általános Iskolában, 
április 24-én szemét-többek között az infor-
kiállítást készítettek a matikatermet is, de 
gyerekek a falu főut-mint Molnár Márta 
cájánigazgatónő mondja, a 

terem felszerelése 
A kishegyesi gyere-egészen a közelmúltig 
kek szívesen csatla-a régi maradt.
koznak a környezet- - Március végén, a 
védelmi akciókhoz, falunapi ünnepség ke-
áprilisban nem keve-retében kaptuk meg 
sebb, mint 1500 fát ültettek el a határban a dűlőutak men-hivatalosan azt a 14 új kompjutert, amelyet testvérvárosunk 
tén, s bár egyik napról a másikra kellett eldönteni a részvé-a XVI. Kerület közvetítésével a budapesti Kereskedelmi és 
telt, 14 hetedikes és nyolcadikos vett részt az akcióban.Iparkamara ajándékozott a kishegyesi gyerekeknek. Az 
- A gyerekek meglepően magas szintű környezeti tudással ajándékot hivatalosan Szatmáry Kristóf, a kamara elnöke, 
rendelkeznek. A napokban jártak nálunk a szabadkai Lazar országgyűlési képviselő adta át, de meg kell mondanom, 
Nešić Vegyészeti Középiskola harmadikos környezet-hogy a gyerekek akkorra már használatba is vették a gépe-
védői, és előadásokat tartottak a 3. és 4. osztályosoknak, ket, mert néhány nappal korábban érkeztek. Ezek nem a 
valamint a felsőben az 5., 6., 7. és 8. osztályos diákoknak. A legújabb gépek, de nagykapacitásúak és kitűnő állapotban 
középiskolásokat Domonkos Lídia vezette. A lényeg az vannak. A korábbi 486-os gépekhez képest ez óriási 
volt hogy a gyerekek a gyerekeknek mondják el ezeket a előrelépést jelent. Ugyanakkor az Oktatásügyi Minisztéri-
tudnivalókat. A gyerekek meglepően jól tájékozottak a um jóvoltából ADSL vonalat is kaptunk, így az internet 
szelektív hulladékgyűjtés felhasználási módjáról, de használat is megoldódott - mondja Molnár Márta.
számukra is meglepő volt, hogy sok hulladék komposztál-

A budapesti testvérönkormányzat eddig is és a ható is - mondta Magó Fabó Emese tanárnő, a környezet-
jelek szerint ezután is nagy figyelmet fordít arra, hogy védelmi akciók irányítója.
segítse az oktatási folyamatokat. A beszélgetéseken részt vett Biacsi Áron, a szabadkai 
 - Akárcsak az elmúlt esztendőkben a XVI. Kerület Regionális Huladékgyűjtő képviselője is, aki a szelektíven 
önkormányzata az idén is 43 kishegyesi gyereket lát vendé- gyűjtött hulladék felhasználásáról beszélt. 
gül augusztusban. Mi természetesen a legjobb diákokat Az iskolások az ünnep után ismét szerveznek egy akciót. 
küldjük, elsősorban azokat, akik valamilyen versenyen - A Föld napja alkalmából, amely 25-én van, mi 24-én , 
elért eredményükkel öregbítették iskolánk hírnevét. A pénteken, a piac napján a Fő utcán, az iskola ebédlőjétől a 
tervek szerint a gyerekek ellátogatnak több pesti neves templomig szemétkiállítást szerveztünk, hogy rámutas-
intézménybe, például a Csodák Palotájába, de elviszik őket sunk, mi mindent dobálunk el nap, mint nap az utcán és a 
Veresegyházra, Gödöllőre és Esztergomba is. Úgy határban. Bemutattuk azt is, hogyan kell válogatva tárolni 
időzítették, hogy a gyerekek élőben tekinthessék meg az a szemetet, és hogy egyedül ez  jelenti a megoldást. Maguk 
augusztus 20-i tűzijátékot. Külön köszönetet szeretnék a gyerekek  készítették a transzparensek szövegét is, olya-
mondani Kovács Zoltán rendőrparancsnok helyettesnek, nokat például: “Nem szúrja a szemét a szemét?”, vagy 
azért, hogy a rendőrség illetékes osztálya szombatonként a “Aki a szemétnek vermet ás, maga esik bele”... Részt vet-
gyerekek útleveleit intézi. Nagyon jó kapcsolatunk alakult tünk abban a detektívjátékban is, amely a határban szét-
ki a kerületben működő Rácz Aladár Zeneiskolával is, tő- szórt szemét felkutatását célozza - hallottuk Magó Fabó 
lük szintén a falunapi ünnepségre kaptunk egy Rösler - zon- Emesétől.
gorát. Ez is nagy segítséget jelent számunkra, hiszen sok Az eddigi akciók során, mivel az iskolában szelektív hulla-
zeneiskolásunk van, akik valóban szép eredményeket értek dékgyűjtés van, nagyon sok műanyagpalack gyűlt össze, 
el a szerbiai és nemzetközi versenyeken is, de ha zongorán sokkal kevesebbet égetnek el a háztartásokban. A gyerekek 
kellett játszaniuk, utazniuk kellett. Ezután Csőke András egyébként 13 éves kortól vehetnek részt a civilszervezetek, 
vezetésével itt tarthatják az órákat az iskola kiállítási többek között a környezetvédők munkájában is.
csarnokában, mert ott helyeztük el a hangszert - mondta az 

A felújított informatikaterem 

Magó Fabó Emese

P.I.
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KI IS SZÁMÍT VÁLLALKOZÓNAK?

Laikusként feltenném a kérdést:ki számít a kishegyesi községben vállalkozónak?Vajon mindenki,aki saját 
vállalkozásba kezdett valamikor,vagy közöttük is vannak kiváltságosok?Szerintem itt is igaz,mint az élet bármely 
területén,hogy bizony vannak kiválasztottak.Ne vegye senki személyeskedésnek,vagy irigykedésnek,de ebben a 
faluban,meglátásom szerint,csak azoknak van helyük a találkozókon,és csak azoknak jut a különböző állami 
támogatásokból,kedvező kölcsönökből,akik már kinőtték magukat kis vállalkozónak lenni.Ők már nagy 
vállalkozások:több munkással,nagyobb tőkével és ami nem mellékes nagy önbizalommal.De mi legyen az igazán kis 
vállalkozókkal?Ki szól nekik egy-egy pályázatról?Ki segít azt a pályázatot megírni úgy,hogy sikerüljön meg is 
nyerni?
Gyönyörű gondolat,hogy az egyik legfontosabb dolog,hogy mindannyian kapcsolatban álljunk egymással és egyet 
akarjunk.De valójában teszünk mi ezért valamit?Mármint a vállalkozók községi egyesülete az egészen kis 
vállalkozók felé.Azt hiszem ez a kérdés még kívánnivalókat  hagy maga után.

 M.V.

Olvasói levél

Amit nekem hozott a nyuszi:

Alapjában véve optimista beállítottságú vagyok.

De még a legmerészebb álmomban sem mertem remélni, hogy a Művelődési Egyesület és a Női Fórum által 
szervezett húsvéti játszóház olyannyira tömeges lesz, hogy a hegyesi Tűzoltó Otthon udvara majd szűknek bizonyul.

Az, aki bármilyen rendezvényt szervez, semmiképpen nem azért teszi azt, hogy a színhely kongjon az ürességtől, 
ha pedig a gyerekeknek szervez bármit, még inkább nem szeretné, hogy a szervező felnőttek többen legyenek, mint azok, 
akiknek a rendezvényt valójában szánták. Ezt én magam is többször tapasztaltam … ugyanis velem is megtörtént már, 
hogy az általam szervezett alkotóházra-játszóházra csak tizenpár gyerek jött el…(Ugyebár ebben a faluban nem történik 
soha semmi, de ha történik, akkor meg kényelmesebb nem elmenni!)

Őszintén mondva az embert (a szervezőt) nagyon el tudja kedvetleníteni, 
ha ő maga sem időt, sem energiát nem sajnál, lót-fut, szervez és idegeskedik, hogy 
utána azok, akiknek szánja a rendezvényt  még csak arra sem méltatják, hogy 
megjelenjenek (még a belépő nélküli rendezvényeken sem).

De szerencsére  ez alkalommal nem így történt!

Talán az általános iskola igazgatónőjének köszönhetően, aki a tanítónők 
figyelmét felhívta a játszóházra, talán húsvétról lévén szó a játszóház tartalma 
(tojásfestés, díszítés, üvegfestés) játszott közre, nem tudom, de ez az eredmény 
szempontjából nem is fontos. 

Csak az volt a fontos, hogy...

Több mint száz 7-14 év közötti gyereknek volt egy csodálatos szombat délutánja! Önfeledten játszhattak, 
festhettek, formázhattak, ragaszthattak, készíthettek nyuszi fészket. És a nyuszi a fészkekbe szerény ajándékot is 
rakott…

Amit az alábbiakban írni akarok, közhely! Tudom. 

De az én szívem (és nem csak az enyém) azon a szombat délutánon tényleg megtelt gyönyörűséggel, az ott lévő 
gyerekektől olyan visszajelzést kaptunk mi felnőttek  óvónők, tűzoltók,  amiből erőt meríthettünk egy következő  
hasonló rendezvény szervezéséhez. 

Azon a szombat délutánon nem csak a gyerekek kaptak apró ajándékot a nyuszitól, hanem mi felnőttek is: sok-
sok hálás, tiszta mosolyt!

Pedig még fészket sem készítettünk!

Vagy igen?

Zsidai Erzsébet
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1863. október 26-án Henry Dunant részvételével egy 
nemzetközi bizottság döntött a Vöröskereszt megala-
pításáról, melynek feladatául a háborús sebesültek, rok-
kantak ellátását, ápolását tűzték. A svájci származású 
Dunant szemtanúja lett az 1859 júniusában lezajlott sol-
ferinói csatának, melyben több mint 40 ezren haltak meg. 
Ekkor fogalmazódott meg benne egy segélyszervezet 
létrehozásának szükségessége. A világméretűvé fejlődött 
Vöröskereszt napjainkban is aktívan tevékenykedik. 
Közsé-günkben is. Még ha 
szerény keretek között is zajlik 
minden egyes akciójuk. (LL 
szerintem akciója és utána a 
Tagjai stb) Az utóbbi időben 
mind többet hallatnak magukról, 
egyre több megmozdulást 
szerveznek, sok esetben pénz 
nélkül, önzetlenül segítenek.

Sipos  Etelkával ,  a  
Vöröskereszt községi szervezetének titkárával 
beszélgettem. Először is köszönetet szerettem volna 
mondani neki, az elnökség-nek, hiszen az iskola 11.5oo 
dinárt kapott tőlük. Tagságot toboroztak, és iskolás 
diákjaink szép számban jelent-keztek, hogy szeretnének 
a szervezet tagjai lenni. A befolyt pénzösszeget (LL 
pénzt)  pedig visszautalták az iskolának.

Nem ez volt az első közös akciónk. Szeptember-
ben kis elsőseink sárga kendőt kaptak, hogy az autóveze-
tők felfigyeljenek az iskolába igyekvő diákokra. A 
Gyermekhéten Futás a szebb jövőért címmel futóverseny 
is volt. A TBC elleni küzdelem világnapja március 24-én 
van, az iskolában a 7.-8. osztályos diákoknak felvilágosí-
tó előadást tartott dr. Stojanović Diana doktornő. Április 
elsején községi versenyt szerveztek, ahol iskolánkat Gál 
Lídia és Kollár Krisztina képviselte. A Vöröskereszt tetű 
elleni sampont is adott a fertőzött gyerekeknek. Az iskola 
elsősegély dobozt is kapott, kötszerekkel, fertőtlenítő-
szerekkel, ragtapasszal, hiszen nem múlik el nap, hogy ne 
történnének kisebb balesetek.

A községi Vöröskereszt elnöke Fehér Tüskei 
Etelka, alelnöke Kustudić Veljko, a helyi VK elnöke 
pedig Juhász Éva. A legbüszkébbek a véradásra. Vajda-
ságban is elismerték munkájukat, hiszen községünkben 
az össz lakosság 4,53 %-a véradó.

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkén-
tesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy 
számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg 
gyógyítására. Véradó lehet mindenki, aki egészséges, és 
betöltötte a 18. életévét. Emberiességből minden véradó 
a községben ötösre vizsgázott, ha bármikor szükség van 
vérre, sürgős esetekben, hajlandóak segíteni, bármikor 
nyújtják karjukat. Etelka elmondta, hogy a véradások 
baráti, csaknem családias hangulatban telnek, senki nem 
nézi, hogy kinek ad vért, az a fontos, hogy életet mentsen. 

Az, hogy a véradás életet ment, nem frázis, hanem való-
ság. Sosem tudjuk, hogy mikor kerülünk mi vagy család-
tagunk szorult helyzetbe. Egy-egy véradás alkalmával 
6o-7o-en jelennek meg, de községünkben 15o véradót 
tartanak nyilván. Az utóbbi idoben folyamatosan növek-
szik az önkéntesek száma, a fiatalok is egyre többen kap-
csolódnak be a véradásba. Köszönet mindenkinek!

„Adj vért és ments meg három életet!” 
Molnár Márta

Mindenkor érvényes üzenet

Sokan elfeledik, hogy a szabadságharc kezdetén a 
magyarok, a szerbek és a románok együtt harcoltak az 
osztrák abszolutizmus ellen  Kishegyesen a hegyesi csata 
elmékművénél emlékeztek a szabadságharc évfordulójára

A hagyományokhoz híven, Kishegyesen a hegyesi csata 
emlékművénél, a Nyugati temetőben emlékeztek alkalmi 
műsorral a magyar szabadságharc évfordulójára. A himnusz 
elhangzását követően ifj. Virág Gábor, a Helyi Közösség 
titkára köszöntötte a helybeli és környékbeli ünneplőket.

 Egy-egy ilyen alkalommal mindig felvetődik, hogy lehet-e 
újat mondani a szabadságharcról, van-e olyan üzenete, 
amely minden időben érvényes lehet. Kishegyesen az idén 
ünnepeljük az újratelepítés 240. évfordulóját és a hegyesi 
csata 160. évfordulóját. Mindkét esetben az ősöknek 
komoly kihívásokkal kellett szembenézniük, s mindkét 
esetben az a legnagyobb tanulság, hogy összetartottak, mert 
tudták, hogy kevesen is sokan lehetnek, ha az összetartás 
ereje tartja őket.  mondta többi között ifj. Virág Gábor, majd 
a továbbiakban, az aktuális helyzetet vázolva, rámutatott, 
hogy, amikor Szerbia és Románia aggályosnak tartja a 
magyar köztársasági elnöknek a márciusi ünnepségeken 
való részvételét, elfelejtik, hogy az első időben a magyarok 
a szerbekkel és a románokkal közösen harcoltak az osztrák 
abszolutizmus ellen.

Az egybegyűlteket üdvözölve Bábity János 
konzul, a szabadságharc aktualitását a globális válság 
kihívásaival való szembenézésben látta. A globális válság 
az alapvető értékeket rendíti meg, ezért fejet kell hajtani 
azok előtt, akik szabaddá és gazdaggá akarták tenni a 
magyar nemzetet.

A beszédeket követően a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület szavalói és énekesei alkalmi műsort 
adtak, majd a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait az 
emlékműnél. A kishegyesi önkormányzat nevében Csóré 
Róbert polgármester és Szűgyi István képviselő, 
Magyarország szabadkai konzulátusának nevében Bábity 
János konzul koszorúzott. Az emlékműnél a Helyi 
Közösség, a VMSZ, a Magyar Nemzeti Tanács és a 
bácsfeketehegyi Gazdakör képviselői is elhelyezték a 
kegyelet virágait. Az ünnepség a Szózat eléneklésével 
zárult.
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Rácz József kiváló televíziós riporter, újságíró, 
Kishegyes egykori alpolgármestere, a Magyar Nemzeti 
Tanács tagja. Azon kevés értelmiségiek közé tartozott, 
aki a közösség érdekében a politikai és a közéleti harcot is 
vállalni merte.

Rácz József 1946. június 15-én született 
Szentmihályon. A 4-ik osztályig Nagybecskereken járt 
általános iskolába, később befejezte a Szabadkai Tanító-
képző Főiskolát. Először Szentmihályon tanított, majd a 
Magyar Szót, 1973-tól pedig az Újvidéki Televíziót 
tudósította Nagybecskerekről, később itt lett szerkesztő-
riporter.

Vajdaság minden olyan falujában 
megfordult, ahol két magyar is élt. 

Főleg emberközpontú, 
emberi sorsokat feldolgozó riport-
jairól volt ismert. A kilencvenes 
évek elejétől nemcsak a vajdasági 
magyarok ismerhették, de a Duna 
Televíziónak készített riportjai 
révén az anyaország és a határon 
túli magyarok is. 

Beszélgetései és ripotjai során olyan légkört 
tudott teremteni, ahol mindenki őszintén kimondta 
véleményét. A vajdasági magyarság sorskérdéseiről 10 
éven át tudósította a Magyar Televíziót, amikor is szólt a 
hatalomtartók gaztatteiről, ellenzéki politikusokat 
mutatott be, riportokat készített a milosevici rendszer 
embernyúzó riportjáról. Igazából interjúi és portréműso-
rai tették a nézők Ráczjóskájává.

Magyar újságírónak lenni nem volt könnyű a 90-
es években, Ő mégsem futamodott meg. A végsőkig ki-
tartott hazája, és a haza emberei mellett. Abban az időben, 
amikor sokan elhagyták szülőföldjüket, ő maradt. Szívü-
gye volt a Vajdaság és a magyar ember. Munkahelyét, az 
Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségét el kellett 
hagynia a milosevicsi Jugoszláviában, de Bánát és Bács-
ka embereit nem. Mindig értett minden ember nyelvén, 
bárkit fel tudott oldani, meg tudott szólaltatni, kitűnő 
riportok születtek általa. 

A Duna Televízió egyszer, a Magyar Televízió 
két ízben is nívó díjjal tüntette ki.
Munkáját a Magyar Televízió Életmű-díjjal köszönte 
meg.

1991 óta élt Kishegyesen, nagyon magáénak 
érezte a falut, büszke volt, hogy befogadták és büszkén 
érezte magát Hegyesinek. 
Rácz József egy tragikus baleset következtében halt meg 
2004-ben. Utolsó kívánsága volt, hogy Kishegyesen 
temessék el. 
Nyugodjon békében.
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Rácz József emlékére, abból az 

alkalomból, hogy Kishegyes 

posztumusz díszpolgárává fogadta

A hazajáró fogadtatása

(Tisztelettel Németh Istvánnak abból az alkalomból, 
hogy Kishegyes díszpolgárává fogadta.)

Sodródunk a szuggerált eseménytelenség lomha 
felszínén, valahol a tépett Bácska közepe táján. Ha föl-
nézünk az égre, azt hisszük, jó helyen vagyunk, s nem 
kecmergünk a délibáb félé, inkább elengedjük magunkat, 
nehogy fölkavarjuk körülöttünk a leülepedett hordalékot. 
Hőseinknek szégyenére, ilyenekké váltunk, és rettegéstől 
végérvényesen ilyenek maradtunk, mi, libegő tollpihék 
szellőknek kedvére a vonzó rónaság, bölcsőnk volt ringó 
búzatengerén. Nem vagyunk hajlandók észrevenni a 
nagy változások kezdetét. Pedig falusi burkunkban is vál-
tozik a világ. Erre figyelmeztet féltő földink, a sok min-
dent látó író, aki egy egészen más szívverésű városból 
egyre gyakrabban látogat haza, a szülőfaluba, ahol vétle-
nül éppen magyarnak született, és a bölcsője fölött dúdolt 
anyai éneket sehogy sem feledi, inkább félti, dallamában 
és szövegében egyaránt. Figyelmeztet az elhaló bölcső-
dalra, és mutogat fölfelé a hegyre, ahonnan kőkemény ze-
ne zúdul alá, akár egy közelítő förgeteg. Figyelmeztet a 
bölcs hazajáró. Szól, hogy néptelenedünk.

Színmagyar falu volt ez évszázadokon át. Legfé-
nyesebb korában hétezer lelket számlált, most meg a 
felét. Ötven év alatt ötvenszázalékos a csökkenés. Tehát 
még legföljebb ötven esztendeje van hátra. És azután? 
Legjobb esetben, a lenullázódás után, valamilyen 
tudósok majd megmagyarázzák a hátrahagyott tárgyi 
bizonyítékokat. Pontos célzattal valakikre vonatkoztat-
ják, de egyáltalán nem biztos, hogy ránk. Erre int a 
borúlátó hazavágyó. Következtet, hogy mit nem veszünk 
észre. Mi meg hellyel-közzel okoskodunk: az a fontos, 
hogy ne rakjanak bennünket marhavagonokba. Azt meg, 
hogy változik a nóta, bánja kánya, van itt már más baj is 
bőven! Merthogy iszonyatosan drága a temetés, attól 
koldul az, akire rápusztulunk! Ezt mondjuk, közben ál-
munkban meg a homokóra tejbe-vajba perget bennünket, 
apró morzsát, s ahogy alulról elfogy a tápláló lé, a föle 
kapaszkodik az üveg falára, de húzza, vonzza a nehézke-
dés lefelé, a szűk résen át, mert ez az utolsó kéreg azért 
nagyon sűrű, s nyúlik hosszú cseppé, végül elengedi a 
kapaszkodót, aki odahuppan a holt homokszemek közé. 
Utolsó erővel onnan fel lehet nézni: csüng-e még fenn kö-
zülünk valaki? Mert ezt a homokórát nem lehet megál-
lítani. Ezt csak együttes erővel a másik végére lehet csap-
ni! Ahhoz kellenénk.

A hazajáró leszegett fővel rója az utcákat, az újdonsült 
honfoglaló meg morog, hogy becsapták, és a falu végén 
vesz egy olcsó romhalmazt. Azt mondja, a helye jó. Innen 
szép kilátás nyílik a dús mezőre. Új kazettát tesz a mag-
nójába, teljesen fölerősíti a „slágert”, és kifeszített mell-
kasával megáll a kapuban, hogy ez a porta foglalt!

Aggódó földink, mint hazajáró lélek, járja utcáit. Nem 
vár semmilyen fogadtatást, csak régi ismerőseit keresi. 
Köszön mindenkinek, de legtöbben értelmetlenül bámul-
nak rá. Mégis visszatér. Újra és újra, fáradhatatlanul. 
Nem hiába. Ezúttal lát valami biztatót, egy ismerős me-
nyecskét áldott állapotban, s mielőtt ujjongna, hosszan 
dörzsöli a szemét.

Vigh Rudolf
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Falunap Kishegyesen

Az évfordulóval kapcsolatos ünnepségek sora a magyar 
szabadságharc és forradalom évfordulójáról való 
megemlékezéssel kezdodött a Nyugati temetoben a 
hegyesi csata emlékmuvénél. Március 17-én Dr. Szoke 
Anna tartott eloadást a húsvéti szokásokról, majd az 
eloadást követoen megnyitotta Kollár Ilona népmuvész 
hímes-, írott és festett húsvéti tojásainak kiállítását. Márci-
us 19-én dr. Virág Gábor helytörténész a kishegyesi iskola 
két háború közötti történetérol tartott eloadást. Ezzel kap-
csolatos kötete várhatólag májusban jelenik meg.

Az évforduló központi ünnepsége szombaton 
volt. Dr. Virág Gábor nyitotta meg a kishegyesi régi képes-
lapokból összeállított kiállítást, majd az iskola kiállítási 
csarnokában zongorahangversenyt tartottak azon a zongo-
rán, amelyet az iskola a budapesti XVI. kerületi Rácz 
Aladár Zeneiskolától kapott. A koncertet, amelyben fel-
léptek a kishegyesi kis zongoristák is, az említett zeneis-
kola volt diákja, a zenemuvészeti egyetem hallgatója, 
Horváth Benedek adta.
A zsúfolásig megtelt színházteremben megtartott ünnepi 
musorban ifj. Virág Gábor üdvözölte az egybegyulteket, 
és beszámolt arról hogy az idén Kishegyes négyes 
évfordulót ünnepel: az újratelepítés 240. évfordulóján 
kívül megemlékeznek a hegyesi csata 160.évfordulójáról, 
a tuzoltó-testület megalakításának 135. és a Dévics Imre 
Kerámiai Muvésztelep fennállásának 50. évfordulójáról. 
-Az ünnephez nem elegendo felseperni a foutcát. Ha 
házunk táját nem tartjuk rendben a hétköznapokon, az 
egész csak külsoség marad, amellyel megtévesztjük ön-
magunkat is és az idelátogatókat is. Az elmúlt idokben 
megtanultuk azt is, hogy az ünnep nemcsak mulatságot 
jelent, hanem magában hordja a megtisztulás lehetoségét 
is. Kívánom, hogy mindannyian élni tudjunk ezzel a 
lehetoséggel - mondta többek között ifj. Virág Gábor, a 
helyi közösség titkára, majd beszédét követoen átadta a 
díjakat az iskolában lebonyolított történelmi verseny 
gyozteseinek: Gavlik Zénónak, Csoke Márknak és 
Németh Györgynek. Szatmáry Kristóf az ünnepségen 
bejelentette, hogy a budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
ra 11 számítógépet ajándékozott a napokban az iskolának, 
és a gyerekek a héten már használatba is vehetik oket. A 
kishegyesiek zászlókkal ajándékozták meg a testvértele-
püléseket, a budapesti XVI. kerületet, Isaszeget és Kelebi-
át, majd Csóré Róbert polgármester átadta a díszpolgári 
okleveleket Németh István írónak, dr. Matisa László állat-
orvosnak és posztumusz Rácz József újságírót is ebben az 
elismerésben részesítették. Köszönooklevélben részesí-
tették Lajkó Félixet és Rúzsa Magdolnát. 
Az ünnepi musorok vasárnap zárultak. 
Délelott Kókai Péter mesterjelölt 14 köz-
ségbeli sakkozóval tartott szimultánt, 
amelyet 7,5 : 6,5 arányban nyert meg. Ezt 
követoen ünnepi szentmisét tartottak a 
Szent Anna templomban a kishegyesie-
kért és az elvándoroltakért, majd este 
Lajkó Félix felejthetetlen koncertjével 
zárult az ünnepségsorozat. A koncert 
elott ifj. Virág Gábor adta át a muvésznek 
a köszönooklevelet.
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Hitel professzionális vendéglátóipar 
ösztönzésére

Kiíró intézmény: Gazdasági és Regionális Fejlesztési 
Minisztérium
Beadási határido: 2009. szeptember 1.
Elnyerheto pályázati összeg: 320 millió dinár
Pályázók köre: turisztikával foglalkozó fizikai személyek 
kis- és középvállalkozók
Összefoglaló: A vendéglátás elomozdítására a következo 
projekteteket támogatják: 
1. hotelek, szállások, éttermek, sport, rekreációs és 
szórakoztató épületek építése, rendbe hozása és 
rekonstrukciója; 
2. hajón levo és vízi vendéglátó intézmények rekonstrukciója 
és adaptációja; 
3. emléktárgyak megtervezése, elkészítése; stb.

„START UP” Hitel kezdo vállalkozóknak és 
vállalatalapítóknak

Beadási határido: 2009.december 31.
Kiíró intézmény: Szerb Köztársaság Fejlesztési Alap
Pályázók köre: 25 évnél fiatalabb vállalkozók és 40 évnél 
fiatalabb vállalatalapítók
Kamat: 1% évi kamatláb, 3-5 évig terjedo törlesztési ido, 
Megpályázható összeg: 500.000,00 dinártól - 1.300.000,00 
dinárig

Munkanélküliek vállalkozás-kezdésének egyszeri 
támogatása 2009-ben

Beadási határido: 2009. december 31.
Kiíró intézmény: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Elnyerheto pályázati összeg: 130.000,00 dinár
Pályázók köre: a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalnál számon 
tartott munkanélküliek, akik elvégezték a Hivatal által tartott 
vállalkozásindításhoz szükséges képzést
Összefoglaló: Egyszeri, vissza nem térítendo támogatásban 
részesülhetnek azon munkanélküliek, akik önálló 
vállalkozásba szeretnének fogni. A támogatást felújításra, 
üzlethelyiségek vásárlására, szükséges eszközök beszerzésére 
lehet fordítani. Amennyiben több munkanélküli összefog 
(nem alapítanak szövetkezetet), személyenként megilleti oket 
a támogatás összege. Üzleti terv elkészítésre van szükség. 
Nem pályázhatnak egyéni mezogazdasági termelok, 
szövetkezetek, civil és más társadalmi szervezetek, továbbá, 
akik a kereskedelem, pénzügy, szerencsejáték területén 
kívánnak tevékenykedni, valamint pénzváltók és taxis 
vállalkozások.

Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal  http://www.nsz.gov.rs/

További információért keresse fel irodánkat! 
Minden munkanapon 07,30-14,30 között, várjuk az 
érdeklodoket, földmuveseinket és gazdálkodóinkat.

A Prowag csapata
Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 024/731-424
e-mail: prowag@gmail.com

PÁLYÁZATFIGYELŐ
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Nehéz megszerezni, megtartani és élni vele

Az isaszegi és a hegyesi csata párhuzamaiA csatajelenetek lejátszásával és testvértelepülési fesztivállal 

emlékeztek meg a magyar szabadságharc legnagyobb ütközetének évfordulójáról

Többhetes testvértelepülési fesztivált is szerveztek az isaszegiek a szabadságharc ott lezajlott csatájának 160. 
évfordulója alkalmából. A rendezvénysorozatban, amelyben helyet kapott az alkotók találkozója, a gasztronómiai 
bemutató, a szabadságharcról és a kisebbségek helyzetéről szóló előadások valamint a művelődési műsorok, a 
csúcspontot mindenképpen a csata jeleneteinek eljátszása jelentette többszáz résztvevővel korabeli öltözékben, 
korabeli fegyverekkel.

A csata évfordulójának előestéjén a város határában a szentgyörgypusztai Kőkeresztnél tartottak megemlékezést. Ezen 
a helyen csapott össze először Damjanich serege a császáriakkal és a kereszt 52 honvéd sírját jelöli. A megemlékezésen 
dr. Virág Gábor kishegyesi helytörténész tartott beszédet, amelyben párhuzamot vont az isaszegi és a hegyesi csata 
között.

 Mi az, ami a győzelmen kívül összeköti a két eseményt? Elsősorban Jellasics táborszernagy személye. A hadúr 
pályafutásának két legcsúfosabb veresége volt a két csata. Igaz az isaszeginek csak egyik fontos mellékszereplője volt, 
amikor Damjanich csapatai megtámadták az általa irányított utóvéd dandárt itt Szengyörgypusztán, kénytelen volt 
visszavonulni Isaszegre. Ezzel szemben a hegyesi csatának osztrák részről ő volt a főszereplője, a Guyon Richárd IV. 
hadtestét megtámadó osztrák déli hadsereg főparancsnoka. Van az isaszegi csatának egy délvidéki hőse is. Klapka 
csapatai Grammont dandárát támadták és ezt a támadást a bunyevác származású és újvidéki születésű Zákó István 
irányította. A két csatáról tudni kell azt is, hogy méreteiben a hegyesi csata kisebb volt, mint az isaszegi és kevesebb 
áldozatot is követelt. Isaszegnél mintegy kétezren estek el mindkét oldalon, Kishegyesnél pedig 79 honvéd és 184 
császári katona  mondta többek között dr. Virág Gábor.

A csata évfordulójának napján, április 6-án délben az úgynevezett Katonapallagon, a csata sebesültjei ápolásának 
színhelyén koszorúzásokkal kezdődött a megemlékezések sora. Délután szikrázó napsütésben zajlott le a csata 
lejátszása többszáz résztvevővel a többezres nézősereg előtt. Az egybegyűlteket Hatvani Miklós polgármester 
üdvözölte, külön köszöntve a testvérvárosok küldöttségeit. Beszédében kiemelte, hogy a 160 évvel ezelőtti tavaszi 
hadjárat sikeres volt ugyan, de a szabadságharc végül mégis elbukott. A szabadságot ugyanis nagyon nehéz megtartani 
és legalább olyan nehéz élni tudni vele. Beszédét követően megkezdődött a csatajelenetek többórás lejátszása többszáz 
résztvevővel, ágyúkkal, huszárokkal, gyalogos katonákkal.

A zárórendezvény a Honvédszobor megkoszorúzása volt, ahol a helybeli szervezeteken és intézményeken kívül a 
testvértelepülések, a lengyel Bojanów, az erdélyi Csíkkozmás és Csíkszentmárton, a horvátországi Csúza, a szlovákiai 
Kenyhec és Kishegyes képviselői is elhelyezték a kegyelet virágait.
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A megemlékezések előtt a gyerkek 
megismerkedhettek az ősi mesterségekkel

Dr. Virág Gábor megemlékezése a 
Kőkeresztnél Gyalogosok lőporfüstben

Középiskolások Muvészeti Vetélkedoje

A Középiskolások Népzenei és Néptánc Muvészeti Vetélkedojét  április 23.-án XX. alkalommal szervezték 
meg Temerinben. A kishegyesi Petofi Sándor Muvelodési Egyesület Szajkó énekcsoportja, Berec Zalán Linka 
Szabolcs tánckettos, valamint az óbecsei és hegyesi táncformáció mérette meg magát. A szakzsuri szerint a Szajkó 
énekcsoport elso helyezést érdemelt, felkészítoje Patyerek Orsolya, a"Kisbecse"(Kishegyes és Óbecse összevonásból) 
nevet viselo fiúcsoport szintén elso helyet érdemel, míg a Berec-Linka kettos második helyezést kapott a magas 
színvonalú versenyen. Az idei versenyre  a kishegyesi fiúk önállóan készültek, a már meglevo tudásukra alapozva.

Vass Szabolcsot grafikáiért a szakzsuri második díjjal jutalmazta.  
Gratulálunk nekik!
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JOGKÉPVISELET KISHEGYES 

KÖZSÉGBEN

A Katalán Ombudsman, a Tartományi Végrehajtó Tanács 
valamint a kishegyesi önkormányzat által indított ingye-
nes jogi tanácsadást eddig több mint százan vették igény-
be a kishegyesi községben.

Tavaly június végén, egészen pontosan 27-én indult az in-
gyenes jogsegélyszolgálat a kishegyesi községben, a 
község, a tartomány és a Katalán Ombudszman intézmé-
nyének, valamint a Vajdasági ügyvédi kamara együtt-
muködésének eredményeként. Péntekenként 9 és 13 óra 
között a feleket fogadó négy bácstopolyai ügyvédet eddig 
több mint százan keresték fel, leggyakrabban eltartási és 
munkaügyi problémák miatt. 

Április 1-tol a szolgálatnak bovült a hatásköre és ezután 
ingyenes jogi képviseletet is elvállal.

- Az ingyenes jogi képviselet megvalósításá-hoz 
azonban a jelentkezoknek több feltételnek is eleget kell 
tenniük. Ezt a szolgáltatást ugyanis csak a szociálisan 
hátrányban levok igényelhetik, de alapfeltétel az is, hogy 
az illeto vajdasági lakos legyen és nem angazsált eddigi 
peres ügyeiben ügyvédet. Az igénybevevonek igazolnia 
kell jövedelmét, a háztartásban élok számát, 

adóbizonyl
atot a föld 
utáni adó 
befizetésé-
rol, munka-
nélküli ese-
tében a fog-
lalkoztatási 
iroda igazo-
lása és mel-
lékelni kell 
egy nyilat-

kozatot arról is, hogy az igénylo felelosséget vállal a 
folyamodványban feltüntetett adatok hitelességéért. A 
kérvényt egy háromtagú bizottság bírálja el, s döntés 
ellen a Vajdasági Ügyvédi Kamarához lehet fellebbezni. 
Ha azonban az ügyvéd teljesen reménytelennek ítéli meg 
az ügyet, nem fogja elvállalni és természetesen akkor sem 
ha kiderül, hogy az ügyfél hamis adatokat adott. Ez 
esetben a szolgálat felmondhatja a szolgáltatást és termé-
szetesen a szolgáltatást meg kell fizetni.

A program a tervek szerint az év végéig muködik. Az 
ingyenes jogi képviseletre felhatalmazó dokumentumok-
kal kapcsolatos kérdoívet az érdekeltek a Képviselo-
testület épületében a titkárságon szerezhetik be.

Papp Imre cikkje alapján
Bíró Anikó
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Premajális

Sok-sok évvel ezelott, az idok hajnalán az embernépek 
vándorlásaik során megismerkedtek egy új erovel, mely addig 
csupán félelmet keltett bennük. Felfedezték a tüzet.
Ettol a perctol kezdve az 
emberek a lángot hordván 
végigvonultak a világon, s az 
egész bolygó igájába hajtotta 
a parázsló oserot.
Ám, egy kicsiny csoportja az 
emberiségnek, nem találko-
zott egy tuzhordozó vándor-
néppel sem. Nem tudni pon-
tosan, hogy mi lehet az oka 
ennek az elszigeteltségnek, viszont feltevések szerint a Homo 
Primitivus nevet viselo embertörzs figyelmét egy osi rituáléjuk 
vonta el a fejlodés folyamatáról. Nem maradtak fenn pontos 
adatok a szertartás céljáról, se módjáról, de annyi bizonyos, 
hogy hinta, szemetes utca és sörösüveg áldozatokat mutattak be 
letaszított istenüknek, Debiliának. 
Ezer meg ezer évig éltek tehát elzárva a társadalmi és erkölcsi 
fejlodést megvetve, rejtoztek szent rongálásuk mögé, amikor 
idén végre megtört a jég.
Kishegyesen ugyanis a kor futési szokásait nem igazoló hamu 
kupacot találtak a Fo utcán. Szakértok szerint, a kifordított 
szemetest és a letördösött faágakat vizsgálva, ez mindenképp a 
Homo Primitivus törzs muve, elso tuzgyújtása, ami a Homo 
Sapiens fejlodését alapul véve, egy új kor kezdetét jelentheti, 
hiszen ezzel megindulhat agytérfogatuk megnövekedése, szel-
lemi testük születése és intelligensé érése. 
Sajnos, hosszas elemzés után újra kihunyt a reménysugár. A 
Homo Primitivus újabb Holdimádó sörösüvegtöro istentisz-
teleti nyomokat hagytak maguk után. Így beigazolódott a 
szkepticisták gyanúja. A fo utcai tuzgyújtás csupán a 
Primitivista Revíziós Párt, akik a Homo Primitivus életformáját 
szeretnék visszaállítani, titkos politikai kampánya volt. Fel-
használva a majális közeledtét pártszimpátia szerzés céljából 
rendezték az égetést. Remélhetoleg tudja még tartani magát a 
megrendült Homo Sapiens uralom, és nem kerülnek hatalomra 
a primitívek.(a szerk. megj.)

racka

Újdonság a Bugában!
Családi pizza házhozszállítása május 8 - tól! 
Munkanapokon 17 - 22, hétvégén 17 - 23 óra 
között.
Telefonszám: 730 - 301

Kancsár Loretta Kazinczy-érmes!
Az április 16-a és 19-e között Győrött 
megrendezett Szép Magyar Beszéd 
Kazinczy-versenyen kiérdemelte az öt 
egyenrangú Kazinczy-érem egyikét.

Gratulálunk!
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A sajtkészítés nagymesterei

Az Újvidéki Vásáron aranyérmet nyert a kishegyesi kecskesajt

A kishegyesi Hegyi Tündéék 7-8 éve vették meg elso kecskéjüket, és az egészséges életmód miatt kezdtek bele a 
sajtkészítésbe. Termékük az idei Újvidéki Vásáron, eros konkurencia mellett, aranyérmet nyert. Tünde házi 
körülmények között készíti a minoségi sajtot, aminek a községben nem talál piacot, országos szinten lenne iránta 
kereslet, ehhez viszont túl kevés az általa eloállított mennyiség. Tündével a kecskesajt készítésrol beszélgettem.

- Honnan a kecskesajt készítés ötlete?

- Tulajdonképpen az egészséges életmód miatt vágtunk bele a kecskesajt készítésbe. A férjem és a fiam egy vasárnap a 
topolyai vásárról egy kecskével jöttek haza, és így kezdodött az egész. Eloször a saját egészségünk miatt fogtunk bele, 
majd amikor megalakult a kishegyesi Kecsketenyésztok Községi Egyesülete mi is betársultunk. A kecskék elkezdtek 
szaporodni, hol vásároltunk, hol eladtunk, az állomány pedig lassan gyarapodott. 
Különbözo sajt receptekkel kezdtünk próbálkozni, amikor már volt hozzá elég tej. 
A kisfiam egy évben vitt a rokonainknak egy kis kecskesajtot, és ok a bor mellé 
befuszerezték különbözo fuszernövényekkel. Ezt mi is kipróbáltuk, különbözo 
variációkat készítettünk, és így jutottunk el eddig a sajtig, amivel a díjat is nyertük.

- Mennyi tejbol készítenek sajtot?

- Nem olyan rengetegbol, a tavalyi évben körülbelül napi húsz liter tejet adtak a 
kecskék, viszont elég sok kell egy kilogramm sajthoz. A díjazott fajtához, a 
fuszeres kecskesajthoz tökmagolajban, 15-16 litert használok fel, de oltott túróból 
sokkal többet lehet csinálni. Szoktunk készíteni még eros paprikás, diós, aszalt 
szilvás és hagymás sajtot, valamint oltott túrót olajbogyóval, zöldpaprikával.

- Bonyolult eljárást alkalmaznak?

- Igen. Eloször megaltatjuk a tejet, felöntjük, majd megfozzük, kiöntjük, érleljük, 
feldaraboljuk, és csak ezután kezdodik a fuszerezés. Ez egy hosszantartó, sok 
munkával járó folyamat, amit házi körülmények között nehéz elvégezni. Magukat 
a fuszereket is magam termelem meg, egyedül a tökmagolajat hozatjuk a Balaton 
környékérol, de az is hidegen sajtolt biotermék. Ez a sajt egy tökéletesen 
egészséges, vegyszermentes táplálék. A kiállításon tisztaságra, minoségre és összetételre a maximális száz pontból 96-
ot kaptunk.

- Csak saját fogyasztásra készítenek sajtot, vagy eladásra is?

- Foleg saját fogyasztásra, eladásra nem nagyon. El szoktunk menni a 
topolyai Expóra, az Újvidéki Vására és a belgrádi Etno Hrana kiállításra. 
Talán ez utóbbin szoktuk a legtöbbet eladni. Helyben nem is 
próbálkoztunk az értékesítéssel, mert ez a fajta sajt elég drága. Sok tej 
kell hozzá, elég drágák az olajak, úgyhogy ezer dinár körül van a 
kilogrammonkénti ára, ez pedig falusi körülmények között sok.

- És hogyan jutottatok el az aranyéremig?

- Harmadik éve jelenünk meg az Újvidéki Vásáron, de minoség 
értékelésre még sose adtunk be sajtot. Ez az elso alkalom, hogy így 
döntöttünk. Befizettük a nevezési díjat, és két, 650 grammos üveget 
kellett beadnunk, ugyanis ezt a fajta sajtot üvegbe csomagolják. 

Különbözo elemzéseknek vetették alá, és aranyérem lett az eredmény. 
Nemzetközi mezonyben kellett megküzdenünk horvátok, szlovének között, de ezt csak a díjátadáskor tudtuk meg.

- Miben látják a sajtkészítés jövojét?
- Ezt egyedül senki sem tudja csinálni. Elég sok kecsketenyészto van a községben, össze kellene fogni, és találni egy 
támogatót, vagy befektetot, aki hajlandó lenne erre áldozni. Én nem akarok sajtgyáros lenni, de a községben van elég 
munkanélküli fiatal, akik befejezték a mezogazdasági iskolát. Számukra el tudnék képzelni egy községi szintu, mini 
sajtgyárat, amihez mi adnánk a tejünket és a tudásunkat. Szerintem ez jelentene valamit Kishegyes számára, és pár fiatal 
munkát is kapna. A terméknek lenne piaca, mert olyan érdeklodok voltak, mint a Merkator, de akkora igényt egy ember 
negyven kecskével nem tud kielégíteni.

L.J.

István, a Hegyi család fiatalabbik tagja 
is besegít a kecskesajt készítésbe

Tünde és a tökéletesen egészséges, 
vegyszer mentes kecskesajt
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Személyre szabottan…

A Női Fórum tagsága már szinte a szervezet megalakítása óta tervezte egy szolgálat létrehozását, melynek a faluban élő 
idős, magányos, beteg és magatehetetlen emberekkel való törődés lenne a feladata. Az érvényben lévő szociális törvény lehetővé 
teszi, hogy a polgárok szociális ellátása az ő igényeik, szükségleteik szerint történjen. Magyarán a községek úgymond szabad kezet 
kaptak, hogy a szociális védelem terén olyan szolgálatokat hozzanak létre, amilyenekre igény mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy a házi 
betegápolási szolgálat létrehozása is lehetséges. Ennek csak egyetlen akadálya van: a szolgálat működését az adott községnek kell 
pénzelnie. Ami ugyebár a mi szegény költségvetésű községünk esetében nem is olyan egyszerű. 

A község szociális védelmi stratégiájában egyik fontos feladatként az idősek házi ápolása és ellátása van meghatározva. 

A szabadkai Caritas szervezet tavaly július 1-től, önkormányzati jóváhagyással és a Tartományi Egészségügyi és Szociál-
politikai Titkárság anyagi támogatásával, fél éves időtartamra beindította a házi betegápolás szolgálatát azzal a céllal, hogy segí-
tsenek az idős, beteg, mozgás- és szellemileg sérült embereken.

A tartományi támogatás 2008. december 31-ig tartott.

A féléves program alatt a házi betegápolás szolgálata létjogosultságot nyert, azaz nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáltatásra 
minden kétséget kizáróan szükség van, nem csak Kishegyesen, de a másik két faluban is.

Kishegyes Község Képviselő-testülete 2007. decemberében fogadta el a község szociális - védelmi stratégiai tervét. 
Annak kidolgozása során, a község három településén szervezett beszélgetések alkalmával a polgárok egyik legégetőbb probléma-
ként az idős és a magatehetetlen személyekről való intézményes gondoskodást jelölték meg. Ezért a községi önkormányzat tavaly 
októberben kidolgozta a házi betegápolás idei működtetésére vonatkozó tervet. Pályázatunkat a Szociális Újítási Alap támogatta és 
elfogadta, így a szolgálat működtetése a 2009. évre is megoldódott. A Szociális Újítási Alappal 2008. novemberében írtuk alá a 
szerződést. A projekt január elsejével indult és ez év december 31-ig tart. Tehát a program fő hordozója a kishegyesi önkormányzat, 
a szolgáltatást a szabadkai Caritas nyújtja partnerségben a Nők Kishegyesi Fórumával. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a 
szolgáltatás, amely községünkben a szociális védelem egy új formáját jelenti, a községhez tartozó mindhárom településén beindult. 
Az idősekkel való törődés a mindenkori önkormányzati vezetés feladata kell hogy legyen, munkatársaimmal azon leszünk, hogy új 
pénzforrások felkutatásával a szolgáltatás pénzelése a következő években is megoldódjon. - mondja Csóré Róbert, polgármester.

- A szolgáltatást tehát a Caritas nyújtja, egy ápolónő és egy kisegítőszemély révén, illetve az önkéntesek segítségével. - fűzi hozzá 
Gordana Radulović, a polgármester szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa.

- Az ápolónő a betegek ellátását végzi, a kisegítőszemély a kisebb házimunkában nyújt segítséget az ápolt személy igénye szerint. 
Az önkéntesek feladata, hogy az ápolónő és a kisegítőszemély javaslatára, az idős embereket látogassák, elbeszélgessenek velük, 
programokat szervezzenek a számukra. Az önkéntesek feladata elsősorban az idős emberek szellemi és fizikai állapotának javítása 
az egyéntől függően.

Talán az egész segítségnyújtásban az a legfontosabb, ami a házi betegápolás szolgálatának említésekor többször elhangzott már: 
”egyéntől függően”, „személyre szabottan”.

Vajon pontosan mit is jelent ez a kifejezés?

Juhász Katalin körülbelül két évvel ezelőtt betegedett le, attól fogva a ház körüli teendőket a férje látja el. A telefonba, 
amikor felhívtam őket, Jani bácsinak pár szóban már említettem, miről is szeretném kikérni a véleményüket. Őszintén megvallva, 
induláskor egy kicsit tartottam attól, hogy azt fogják hinni, - mivel amit mondani fognak, az újságba kerül  csak jót és szépet szabad 
mondaniuk… ezért rögtön az elején előre is bocsátottam, nekem nagyon fontos, hogy tiszta képet kapjak, vajon ők elégedettek-e az 
egészségügyi nővér és a kisegítő személy munkájával. Mert csak a közvetlen ápoltaktól érkező visszajelzés segít abban, hogy a 
szolgáltatást nyugodt lelkiismerettel tudjam javasolni másoknak.

Kató néni első mondata már el is hessegette kételyeimet. Szavaiból őszinteséget érzek, és valójában azokat a mondatokat hallom 
tőle, amiket a szívem mélyén hallani szerettem volna…

- Amikor megérkezik, Nóri első mondata mindig így hangzik: No Kató néni, mára mit tervezett? - kezdi Katalin. (Emlékeznek még 
arra, amikor azt említettem - legfontosabb hogy a szolgáltatás az egyénre, az ő igényeire legyen szabva?) - És utána teszi a dolgát, ha 
kell, felporszívóz, ha kell, ablakot mos, vasal. Az egészségügyi nővérke megmasszírozza a lábaimat, megméri a vérnyomásunkat… 
Szóval mi nem bántuk meg hogy már rögtön a legelején igénybe vettük ezt a segítséget, szolgáltatást, és persze az sem mellékes, 
hogy mindez elérhető áron.

Igen, ez is nagyon fontos. Hogy mindez elérhető áron. 

Az idős embernek nem kell otthonba vonulnia, nem kell rokonnal, idegennel eltartási szerződést kötnie, aminek a rendelkezéseit, - 
különösen, ha az ingatlan azonnal az eltartó tulajdonába kerül - az eltartó nem mindig tartja tiszteletben. Ezt tapasztalatból mondom. 
Csak egy kicsit a fejekben kell rendet tenni, mert higgyék el, a gyerek nem szereti kevésbé a szülőjét, ha a róla való gondoskodást 
részben a házi betegápolás szolgálatán keresztül oldja meg. 

Végezetül álljon itt egy száraz adat: Jelen pillanatban a házi betegápolás szolgálatát Kishegyes Községben 39 ápolt veszi igénybe. 

Zsidai Erzsébet
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Hírek az iskolából

Március 6.  Szabadkán tartották meg a 
körzeti szavalóversenyt. Iskolánkat Kancsár Larissza (7.a), 
Csáki Edina (8.b), Paróczi Elvira (4.b) képviselte. Elvira 
továbbjutott.

Március 7.  Két községi verseny is volt. A 
matematikaversenyen Purucki Zoltán 3.a, Kis Antonió 3.b, 
Pál László 5.c, Csernik Krisztofer 6.c, Miljković Zoran 5.a, 
Rác Ramóna 5.a, László Andor 6.b, Kovács Viktor 6.b, 
Bakorek Attila 6.c, Mitrović Jelena 7.c, Perović Gordana 7.b 
vett részt. A községi földrajzverseny házigazdái mi voltunk, 
Németh György 8.b és Süli Imre 7.a versenyzett.

Március 6.  Nőnapi műsorral kedveskedtünk az 
anyukáknak, nagymamáknak, a nőknek.

Március 8.  Lovćenac volt a házigazdája a községi 
szerbversenynek (anyanyelv). Iskolánkat Puškić Danijela 
(3. hely) és Mitrović Jelena képviselte.

Március 14-én diákjaink is részt vettek az 1848/49-
es megemlékezésen a temetőben.

Március 14. - A községi történelemverseny 
eredményei: Nyírádi Léna 5.a  2. hely, Kanyó Andor 5.a - 3. 
hely. Rasztovác Henrietta 5.a, Rácz Ramóna 5.a és Mitrović 
Jelena 7.c is versenyzett.

A községi magyarverseny eredményei: László 
Andor 6.b 1.hely, Vojter Emese 7.b 1.hely, Miljković Zoran 
5.a 1. hely, Gavlik Zénó 8.a  1. hely, Hajdú Emilia 8.b  2. 
hely, Tóth Lúcia 5.b - 2. hely, Gere Szilvia 7.a  2. hely, Csőke 
Márk 6.b  3. hely. A versenyen iskolánkat képviselte még 
Trombitás Orsolya 5.a és Kalmár Heléna 6.a osztályos 
tanulók is.

Március 19-én a Falunapi rendezvények keretében 
a Helyi Közösség versenyt hirdetett KISHEGYES 
TÖRTÉNELME címmel. A díjakat ifj. Virág Gábor a HK 
titkára adta át. Az eredmények:

1. Gavlik Zénó 8.a - az ajándéka egy laptop volt,

2. Csőke Márk 6.b - egy kerékpárt kapott jutalmul,

3. Németh György 8.b  egy könyvcsomaggal lett 
gazdagabb.

Résztvevők: Petrás Tibor 6.c, Hajdú Emilia 8.b, 
Kanyó Dániel 7.a, Tóth Anasztázia 7.b, Zsoldos Bence 8.b, 
Csáki Edina 8.b, Tóth Petra 7.b, Vojter Emese 7.b, Patzerek 
Réka 6.a, Süli Imre 7.a, Dudás Dániel 6.a. A diákok 
augusztus folyamán jutalomként Pesten tölthetnek egy 
hetet.

Március 25-én a 7.-8. osztályosoknak előadást 
szervezett a TBC-ről a Vöröskereszt.

Március 27.  A polgári csoport mozidélutánt 
szervezett. Az érdeklődők az Ellenség a kapunk előtt című 
filmet nézhették meg.

Március 28-án - A községi Önkormányzat önkéntes 
fiatalokat keresett faültetésre. A jelentkezők dicséretet 
érdemelnek, hiszen 15oo facsemetét ültettek el a határban.

Április 10-től 20-ig tavaszi szüneten voltunk. Az 
iskolában ezt az időt arra használtuk ki, hogy az 56-os épület 

egy termét felújítottuk (új csempe, új lámpák, új ablakok). 
Gombár Joe, jelenleg Ausztráliában élő, Kishegyesről 
elszármazott, iskolánk volt diákja 250 eurót adományozott 
húsvétra. A biológiateremben, matekteremben, 
zongorateremben új lámpákat szereltek fel a mesterek.

Április 13-án húsvéti koncert helyszíne volt az 
iskola Galériája. Azok a diákok léptek fel, akik a 
köztársasági versenyről díjjal tértek haza. A Zeneiskola 
diákjai az elmúlt hónapokban számtalan megmérettetésen 
bizonyítottak. Eredményeik:

 Köztársasági verseny, Belgrád 2009. március április:

Csőke Noémi - zongora, előkategória - II. díj 

Patyerek Réka - zongora, II. kategória - II. díj 

Papp Orsolya - zongora, III. kategória - III. díj 

Csőke Márk - fuvola, I. kategória - II. díj 

Csőke Andrea - zongora, IV. kategória - II. díj 2.

Fiatal zongoristák versenye - Nagybecskerek Március 
14-től 18-ig:

Csőke Noémi - zongora, előkategória - I. díj 

Kovács Levente - zongora, I. osztály - I. díj 

Vojter Noémi - zongora, II. osztály - II. díj 

Patyerek Réka - zongora, IV. osztály - II. díj 

Papp Orsolya - zongora, V. osztály - I. díj 

Csőke Andrea - zongora, középiskola, I. oszt. - I. díj

Šabac- nemzetközi zongoraverseny, március 1-6-ig:

Csőke Noémi - zongora, előkategória - I. díj 

Patyerek Réka - zongora, II. kategória - II. díj 

Papp Orsolya - zongora III. kategória - III. díj

Csőke Andrea - zongora, IV. kategória - III. díj

Davorin Jenko Nemzetközi Fúvós Verseny  Belgrád, 
március 4-én:

Csőke Márk - fuvola, I. kategória - II. díj

Aranđelovac - Zenei fesztivál, március 21-25-ig:

Toldi Blanka - zongora III. - III. díj 

Péter Fanni - zongora III. - III. díj 

Dudás Virág Ervin - hegedű IV. - I. díj 

Topolyai hegedűverseny - április 

Dudás Virág Ervin - hegedű IV. - I. díj 

Lazarevac - Czerny verseny 

Toldi Blanka - zongora III. - I. díj 

Csőke Noémi, Patyerek Réka, Papp Orsolya, Kovács 
Levente, Vojter Noémi Csőke András diákja, Csőke Márk 
Rozs Renáta tanítványa, Csőke Andreát Székely Mária 
készíti fel a versenyekre, Dudás Virág Ervin Gál József 
tanítványa, Brezovszki Edit pedig Péter Fannit és Toldi 
Blankát tanítja. Elismerés a diákoknak és a tanároknak is 
jár, hiszen ezeket az eredményeket napi több órás gyakorlás 
előzi meg.

Molnár Márta
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Elvált szülők gyerekei és az iskola
 
      Meglátjuk, beleszeretünk, és izzik a levegő. Ismerkedünk, egyre varázslatosabb világba szédülünk általa. Összeházasodunk. Az 
elején még minden olyan szép. Aztán, ahogy múlik az idő, felfedezzük a másik hibáit. Amiket eddig valahogy nem láttunk. Pedig 
azok megvoltak, a szemünk előtt, csak mi nem akartunk tudomást venni róluk. De most veszünk, egyre intenzívebben, és a másikat 
módszeresen meg akarjuk változtatni, csiszolgatjuk is napi rendszerességgel a kis beszólásainkkal, szúrka-piszkáinkkal. 
Elkezdődik egy olyan romboló folyamat, amelyben mindkét ember totálisan sérül. A másikat teljes egészében szeretnénk 
megváltoztatni, átformálni, olyanná tenni, amilyennek mi szeretnénk látni. Elvárások és megfelelni akarások között tépelődik az 
ember. Vajon mennyi joga van egyik embernek a másiktól bármit is elvárni? És milyen szerelem-szeretet az olyan, amelyben a 
másikért kell lemondani dolgokról? Az évek szép lassan felőrlik a valamikor két egymást szerető ember személyiségét, és egyfajta 
kutya-macska viszonnyá formálódik, és már válnak is. 
     A minisztériumnak egy kimutatást kellett küldenünk, hogy hány elvált szülő gyereke jár iskolánkba. A pontos szám: 62. Ez az 
iskolába járó gyerekek 12,22%-a.  És ez a szám magasabb, mint a vajdasági átlag... De még hány olyanról tudunk, ahol a hivatalos 
válás még nem történt meg vagy folyamatban van. Vagy nem is élnek már együtt, vagy úgy élnek, mint a kutya meg a macska. 
Mindenki környezetében annyi boldognak induló házasság ért már csúfosan véget. És ilyenkor az ember elgondolkodik, mennyire 
ki tud vetkőzni magából két egymást szerető ember, amikor a saját igazát akarja mindenáron bizonyítani.
     Egyszer egy bölcs ember a házasságot és az abban szereplő két felet a malomhoz és a malomkövekhez hasonlította. Addig míg a 
kövek nem csiszolódtak egymás által simává, nincs értékes finom liszt sem.Csak darabos valami, amiből még kenyeret sem lehet 
sütni. Előfordul, hogy az egyik kő sérült vagy hibás, ha kiáll belőle egy nagy rücsök.... Addig, míg a rücsök ki nem koptat egy lyukat 
a másik kőbe, mindketten szenvednek, de ha megtörtént az idomulás, a liszt ugyanolyan finom lehet!
     Az ember a születése pillanatától a szeretetre vágyik. És élete végéig ez vezéreli. Vágyunk a szeretetre. A szeretet mindig úgy 
kezdődik hogy adunk! Hiába kérdezzük meg a gyereket, mi történt az iskolában, ha tudatilag nem vagyunk jelen a válasznál. Ezer 
más dolgot csinálunk közben, és máshol jár az agyunk. A családban együtt töltött idő összezsugorodott, az egymásra szánt percek 
minimalizálódtak. Fáradtan térnek haza a szülők, ahol már nemigen törődnek egymással. Sok esetben már csak arra való az 
életszövetség, hogy megbeszéljék a családi teendőket. Elmaradnak a hétvégi kirándulások, a közös programok, szép ünnepek. 
Apróságoknak tűnnek ezek, ám mégis méz a léleknek, életre szóló táp, melyhez vissza lehet nyúlni, ha szükséges. Elmagányosodott 
fiatalokat nevelünk, akik aztán önvigasztalás után néznek, a kábítószerhez nyúlnak, rossz társaságba keverednek. Jó szülőnek lenni 
a világon a legnehezebb fealadat. Senki sem mintaszülő, én sem vagyok az... Igyekszünk... Ami az egyik gyereknél beválik, a 
másiknál simán csődöt mond. Odafigyelünk, de mégis becsúsznak a bakik... És hány gyerek hallgatta végig szülei veszekedését... 
Az egyik kisfiú két hete mesélte, hogy mennyire fél, hogy apukája megöli anyukáját, úgy üvöltöztek egymással... Ő kiszaladt a 
házból, elbújt a kutyaólban, és ott zokogott... És csak akkor ment vissza a házba, amikor szülei eloltották a villanyt, lefeküdtek 
aludni... Felteszem a kérdést: senki nem vette észre, hogy a gyerek nincs a házban? Hogy mikor kapott utoljára jóéjtpuszit?
     Hogy mi köze a válásoknak az iskolához? Nagyon sok. Ezekre a gyerekekre jobban oda kell figyelni, külön értelmezni a 
dühkitörésüket, a szétszórtságukat, a hallgatagságukat, sírásukat... Velünk vannak a nap nagy részében, mi nem csak tanítjuk, 
hanem neveljük is őket...
     A válás nem a legrosszabb megoldás; a gyermekeket jobban megviseli, ha a családban állandóak a veszekedések és feszült a 
hangulat. A válást követő átmeneti élethelyzetben igen nagy valószínűséggel számíthatunk koncentrációs nehézségekre és általános 
teljesítményromlásra. A pedagógus az a szakember, aki elsőként észlelheti, hogy gyermek családjában komolyabb konfliktusok 
támadtak. Erre utaló jelek lehetnek:

Ha a korábban jól tanuló gyermek teljesítménye látszólag megmagyarázhatatlanul romlani kezd, ha viselkedése, 
hangulata tartósan megváltozik, feszült, fegyelmezetlen vagy társaitól elkülönül. Megváltozhat a gyermeknek a tanárhoz való 
viszonyulása is, túlzottan ragaszkodóvá válhat, keresi a társaságát, vagy ellenkezőleg, szemtelen, és kihívó lehet a magatartása. Az 
egyik "nagylány" bejelentkezett hozzám, beszélni szerett volna velem... Jó érzés volt, hogy megtisztelt a bizalmával. Elmesélte, 
hogy ő minden nap sörözik, nyugtatókat szed... Részegen is állt már anyukája előtt, hátha észreveszik... Fel szerette volna hívni 
magára a figyelmet, hogy beszélgessenek vele... Anyuka nem vette észre, hogy ittas volt, hogy bűzlött az alkoholtól... Most azt 
gondoljuk magunkban, hogy velem ez nem fordulna elő... Pedig nagyon is valós ez a helyzet...
     A gyermekek egy része gyorsan felismeri az elvált szülők vetélkedéséből nyerhető előnyöket. Azt a szülőt, amelyik éppen 
elmarasztalja, vagy kívánságát nem teljesíti, azzal bünteti, hogy a másik félhez fordul, "beárulja", aki a panaszokat azonnal 
orvosolja, megmutatva a gyermeknek, hogy "ő a jobb szülo". A szülők így gyorsan megtanítják a gyermeknek, hogy minden 
követelmény és ellenőrzés alól ki lehet bújni, minden vágyát azonnal ki kell elégíteni, máskülönben elfordulásával bünteti a 
gyermek a szülőt. Nem egy "nagyfiú", "nagylány" zokogott az irodámban, hogy nem akar anyánál maradni, hanem költözik apához, 
mert anya szigorú, nem enged meg semmit... 
     Sokszor hallottam a szülőktől: „Mi kulturáltan váltunk el. A gyerek szinte meg sem érezte.” Ellenben az iskolában addig oly 
kedves figyelmes, jól tanuló kisgyermek egyszer csak elkezd társaival gorombáskodni, nyugtalaná, fékezhetetlenné válik, olykor 
látszólag ok nélkül sírva fakad, az órákon pedig nem figyel, s feladatait elhanyagolja. Írása csúnya, zilált, kapkodó lett, tanulmányi 
eredménye rohamosan hanyatlik. A gyerek zárkózottá, szokatlanul csöndessé, magába fordulóvá válik. Tekintete valami mély 
bánatról, kialvatlanságról, gyermekeknél oly természetellenesen ható szomorúságról árulkodik. Néha az egész személyiség 
teljesen megváltozik. És kiderül, hogy a háttérben egy-egy ilyen „kultúrált válás” zajlott le. Mindössze csak annyi történt, hogy a 
gyerek nem tudta felfogni, és érzelmileg földogozni /mert nem is tudhatta/, hogy miért költözik el apu, ha azelőtt anyuval olyan jól 
megértették egymást? Miért él együtt más nénivel apu? Miért jár anyuhoz egy másik bácsi, aki valamelyike este már ott is aludt? Az 
effajta gondolatok és érzések közt őrlődő kisgyermeket sok egyéb érdekli a világból, csak éppen a tanulás nem, főleg ha szülei addig 
sem sokat törődtek azzal, hogy miként teljesít az iskolában.
       Aki gyereket vállal, legyen az nő vagy férfi, felelősséggel tartozik a gyerek biztos fejlődéséért. Értem ezalatt a biológiai, 
pszichés és szociális fejlődést egyaránt. Ha elváltunk, ha nem, a gyerekünkért felelősek vagyunk! 
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Dombosi egyperces novellák

Meccsen

Az alkalmi szurkoló a törzsszurkolótól érdeklodött a meccs elején, mit tippel.
- Egy nullra fogunk nyerni  mondta magabiztosan.  Tudom, meg lett beszélve. Osszel mi adtuk nekik a pontokat.
Az izgalmasnak aligha mondható mérkozés a vasárnap délutánok unalmával csordogált. Annak s rendje módja szerint, 
mondhatni, menetrendszeruen megszületett a vezeto gól. Már mindenki hazafelé készülodött, a törzsszurkolók a 
büfében gyülekeztek, amikor az ellenfél váratlanul, mintegy a semmibol, kiegyenlített. A megbeszéltek ellenére… És 
hiába próbálkoztak azzal, hogy a fennmaradt egypercnyi hosszabbításban összehozzanak egy öngólt  az ígéret szép szó, 
ha betartják, úgy jó! -, nem sikerült betartani az egyezséget.
Lett is ebbol kalamajka, anyázás, sot, szinte verekedés is. A hazaiak kapusa az ellenfél öltözojében próbált meg elégtételt 
venni, alig tudták leállítani.
Az ellenfél edzoje is csak annyit tudott tenni, hogy alázatosan bocsánatot kért a hazaiaktól, megígérvén, többet nem 
fordulhat elo, hogy kiegyenlítsenek. Legalábbis ha világosan megbeszélik elore az eredményt, mint most is.

A telefonosok

Szerda délelott.
 - Dobar dan, dom zdravlja. Jónapot, egészségház.
 - Jó napot, X. doktor úr rendelojét kérném.
 - A doktor úr szerdánként délután rendel, hívja akkor.
 - Köszönöm! Visz hallásra.
Klatty.

Szerda délután.
 - Itt az egészségház, jó napot. Dom zdravlja, dobar dan. 
 - Jó napot, X. doktor úr rendelojét kérném.
 - A doktor úr már nem rendel, szerdánként délelott dolgozik.
 - Hogy-hogy? Hát délelott azt mondták, ma délután rendel.
Klatty.

A boltban

Hétköznap délután, különösen Domboson, nem egyszeru friss gyümölcshöz 
jutni. Ám a boltban most volt banán, méghozzá friss, gyönyöru, kívánatos. 
Az egyszeri vásárló kért egy fürtöt.
 -  Hát ez még nem eladó - mondta a kasszásno.
 - Hogy-hogy nem eladó? - értetlenkedett a vevo.  Hát ki van téve a pultra.
 - Ki van téve, de még majd be kell árazni. Azt még nem csináltuk meg, majd 
ma még meg kell csinálni. Banán csak holnap lesz, ma még nincs, nem lesz. 
Csak ki lett téve.

Az egynapos jogosítvány

Egy embernek, aki egyébként nem is szokott autót vezetni, mert se autója 
nincsen, se vezetni nem szeret, tíz év után lejárt a jogosítványa, ahogyan a 
magyarok mondanák, vagyis a hajtási engedélye, ahogyan a vajdasági 
magyarok mondanák, vagy még pontosabban, a vozácskája, ahogyan a 
legesleginkább mondanák a vajdasági magyarok. 
Elment a rendorségre, hogy újat készíttessen, mert meghosszabbítani már 

nem lehet. De nem azért, mert ez már egy másik nevu ország, hiszen még így is az elozo elotti ország (azaz Jugoszlávia) 
feliratú jogosítványt adnak ki.
Az ügyintézo igen készséges volt, sot, még gyors is. Talán túlságosan gyors is. Mert amikor odaért, meddig is érvényes 
az új jogosítvány, ismét csak 2008-at írt be. Vagyis hogy ez voltaképpen egynapos jogosítvány, érvényes 2008. 
december 10-tol 2008. december 10-ig. (A dátum hozzávetoleges.)
De az ügyintézo nem zavartatta magát, egyszeruen átgépelte a 2008 második nulláját egy egyesre.
Aztán a jogosítvány birtokosa magyarázhatja meg a rendoröknek, hogy ki is gépelte át a dátumot. Még majd okirat-
hamisítással is megvádolják. A jogosítvány birtokosa azó-ta még kevés-bé vezet autót. 

Micimackó György




