Kishegyes (újra) köszönti vendégeit
Viszonylag rövid idon belül másodszor kerül megrendezésre Kishegyesen a vajdasági magyarság legnagyobb
népzenei és néptáncfesztiválja a Durindó és a Gyöngyösbokréta. A tény, hogy Vajdaság egyik legszegényebb
községe hajlandóságot mutat arra, hogy tizenhárom év után
ismét e rendezvény szervezojének jelentkezzen, azt bizonyítja, hogy idorol idore felno e településen egy olyan
generáció, mely képesnek érzi magát arra, hogy ezt a nem
kis munkával járó feladatot, a két fesztivál megszervezését
magára vállalja, képesnek érzi magát arra, hogy önmaga, a
település, Vajdaság, sot talán az egész Kárpát-medence
számára bebizonyítsa, az igencsak nehéz gazdasági helyzet,
az elszomorító demográfiai adatok ellenére van benne annyi
ero, elszántság és kitartás, hogy megmutassa: van még
annyi energia a déli végeken, amennyi elég ahhoz, hogy
olykor a semmibol is csodákat teremthessünk.
Mint írtuk, Kishegyes Szikiccsel és Bácsfeketeheggyel
együtt a statisztikai adatok szerint Vajdaság legszegényebb
községei közé tartozik, az itt élok azonban mintha nem
törodnének a statisztikákkal, évrol évre újabb meglepetésekkel hívják fel magukra a figyelmet. A kilencvenes évek
közepe óta fogadja itt vendégeit az azóta már messze földön
híres Kátai-tanya, melynek vendégkönyvében világhíru
muvészek, tudósok, közéleti személyiségek aláírásainak
százai található. 2001-tol itt szervezik meg a régió egyik
legjelentosebb összmuvészeti fesztiválját, a Dombos Festet,
melynek varázslatos helyszínérol azt is tudni kell, hogy
azelott illegális szemétlerakóként funkcionált, azóta viszont
többek között a Csete György által tervezett Kemencekápolnának is helyet ad, megemlékezve az 1456-os nándorfehérvári csatáról és az 1956-os magyar szabadságharcról.
Kishegyesrol indult, és Kishegyes nevét öregbíti többek
közt Németh István író és publicista, akit a település 2009ben díszpolgárává avatott, de Kishegyesrol indult Lajkó
Félix és Rúzsa Magdolna is, akik zenéjükkel világszerte
hirdetik: érdemes felnoni Kishegyesen, mert ha a szülofalu
közelségétol olykor nem is látszik egy-egy drágako csillogása, az itt szerzett tapasztalat olyan gazdagságot ad, mely
megnyitja az utat a világ felé. Hogy ez így van, azok a
tehetséges diákok is bizonyítják, akik minden alkalommal
kiváló eredményekel térnek haza a muvészeti és tudományos versenyekrol. Bizonyítják néptáncosaink és népdalénekeseink, akiket mindenhol vastapssal jutalmaz a közönség, és bizonyítják azok a szakemberek is, akik világszerte
kamatoztatják az itt megszerzett alaptudást.
A csodákról szólva a múltról sem feledkezhetünk meg. A
település az idén többszörös jubileumot ünnepel: 240 évvel
ezelott érkeztek az elso újratelepítok Békésszentandrásról,
és szinte a semmibol építették fel a falu házait, templomát,
iskoláit, intézményeit, 135 éve muködik a településen önkéntes tuzoltótestület, melynek tagjai számtalan esetben
néztek szembe bátran a veszéllyel, 160 évvel ezelott pedig
itt vívta meg Guyon Richárd az 1848/49-es szabadságharc
utolsó gyoztes csatáját, bizonyítva, hogy ha minden veszni

is látszik, Kishegyes akkor is képes csatákat
nyerni.
Néhány nappal ezelott valaki azt kérdezte tolünk, gondoltunk-e már arra, hogy Kishegyes a
Délvidék szívcsakrája, mert amióta egyszer
ittjárt, újra és újra feltör benne a honvágy, hogy
ismét a Krivaja partján sétálhasson. Hogy ez
így van-e, nem a mi tisztünk eldönteni, sokkal
inkább vendégeinké, akiknek sok szeretettel
kívánjuk, hogy a három nap alatt feledhetetlen
élményekkel gazdagodjonak, és a jövoben
nagyon gyakran újra és újra Kishegyesre látogassonak.
Tisztelettel: a kishegyesiek

A XXXIII. Durindó és a XLVI.
Gyöngyösbokréta támogatói
Tartományi Muvelodési Titkárság
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi Titkárság
Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Szüloföld Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Szekeres László Alapítvány
Kishegyes Község Önkormányzata
Médiaszponzorok

Szponzorok

Vajdasági RTV
Magyar Szó
Vajdaság Ma
Hét Nap
Családi Kör
Dombos TV
Express Channel
Pannon RTV
Régió Rádió
Szó-Beszéd

Agriromagna
Chick Prom
Građa Mont
Kátai-tanya
Kókai
Limbad
Metalpepi
Pepi
Montel
Sitograf
Sógor
Substratum
Tumbas
Gebi
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A XXXIII. Durindó és XLVI.
Gyöngyösbokréta programja
Kishegyes 2009
2009. június 4., csütörtök
19.00 Régi hegyesi képeslapok kiállításmegnyitó a
Muvelodési Ház elocsarnokában
2009. június 5., péntek
12.0022.00 Kézmuvesvásár
12.30 A XXXIII. Durindó felléponek érkezése Ady
Endre Általános Iskola
14.00 Fehérhímzés kiállításmegnyitó az Ady Endre
Általános Iskola galériájában
14.20 Sajtótájékoztató Ady Endre Általános Iskola
15.00 Ünnepélyes megnyitó, üdvözlo beszédek
Muvelodési Ház
15.15 A XXXIII. Durindó musora Muvelodési Ház
18.0018.45 Szünet, véleményezés
19.00 A XXXIII. Durindó musorának folytatása
22.00 Véleményezés
12.00-tol folyamatos étkeztetés az Iskola ebédlojében
2009. június 6., szombat
09.0022.00 Kézmuvesvásár
10.00 Köszönto Muvelodési Ház
10.05 A XXXIII. Durindó musorának folytatása
Muvelodési Ház
13.0014.00 Szünet, véleményezés
14.00 A XXXIII. Durindó musorának folytatása
Muvelodési Ház
18.0018.45 Szünet, véleményezés
21.00 A musor zárása, véleményezés
22.00 A Karaván és a Napra együttesek koncertje
Hegyalja utca
12.00-tol folyamatos étkeztetés az Iskola ebédlojében
2009. június 7., vasárnap
10.00 Szentmise Szent Anna templom
11.15 Mátyás király mellszobrának leleplezése
Templomkert
11.30 Sajtótájékoztató Ady Endre Általános Iskola
12.00-tol a XLVI. Gyöngyösbokréta fellépoinek érkezése
Ady Endre Általános Iskola
13.0014.00 Díszfelvonulás az Ady Endre Általános
Iskolától a Hegyalja utcáig
14.00 Ünnepélyes megnyitó, üdvözlo beszédek
Hegyalja utca
14.15 A XLVI. Gyöngyösbokréta musora Hegyalja utca
17.0017.45 Szünet, véleményezés
18.00 A XLVI. Gyöngyösbokréta musorának folytatása
21.00 A musor zárása, véleményezés
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22.00 Üsztürü-koncert Hegyalja utca
Vendégegyüttes: a topolyai Vuk Stefanovic Karadžic
Muvelodési Egyesület tánccsoportja és a székesfehérvári
Alba Regia Táncegyüttes (muvészeti vezeto: HahnKakas István).
13.00-tól folyamatos étkeztetés a Hegyalja utcában
Eso esetén a musorok helyszíne a Muvelodési Ház.

Durindó és Gyöngyösbokréta,
az eddigi legtömegesebb fesztivál
Több mint száz zenei együttest, harminchét tánccsoportot,
összesen mintegy háromezer részvevot várnak
Kishegyesre június elso hétvégéjén
A Durindó és a Gyöngyösbokréta történetében a kishegyesi
lesz a jelek szerint a vajdasági magyarság e két legrangosabb
fesztiváljának a legtömegesebbike. A részvevok, a szakvezetok és vendégek száma a jelentkezések alapján meghaladja a háromezer fot, vagyis tömegesebb lesz, mint a tavalyi
nagykikindai rendezvény. A Durindó lesz a tömegesebb,
hiszen pénteken 38, szombaton pedig 66 együttest láthat a
közönség, vasárnap a táncosok szemléjén 37 csapat lép fel. A
fentieket ifj Virág Gábortól a szervezo bizottság tagjától hallottuk, aki elmondta azt is, hogy az idei rendezvény a számítások szerint 2,5 millió dinárba kerül, ami azt jelenti, hogy
figyelembe vették a gazdasági megszigorításokat is.
- Eddig a különféle pályázatokon 1,5 millió dinárt ítéltek oda
a rendezvényeknek, de vannak még nyitott pályázatok ahonnan még mintegy milló dinárt várunk. Pályáztunk a Tartományi Kulturális Titkárságnál, a Nemzeti Kulturális Alapnál, a
Szüloföld Alapnál, a kulturális minisztériumnál és a helyi
vállakozók is támogatták a rendezvényt - mondta ifj Virág
Gábor.
A fesztivál kapcsán számos kísérorendezvény is lesz, a
megnyitó eloestéjén, csütörtökön bemutatják a Régi hegyesi
képeslapok címu kiadványt, amelyet a fesztivál során meg is
lehet vásárolni.
-Ezenkívül lesz kézimunka kiállítás az iskola kiállítási csarnokában, vasárnap a Gyöngyösbokréta napján az iskola elotti
parkban felavatjuk Mátyás király szobrát, amelyet Simor
Márton magyarországi szobrász készített. Vasárnap délelott
és este több népzenei és világzenei koncert is lesz, fellép a
Napra és Karaván valamint az Üsztürü együttes - mondta a
szervezo bizottság tagja.
A rendezvények helyszíne a színház, itt szervezik a Durindót,
az iskolában a kiállításokat, a Gyöngyösbokrétát pedig a
Hegyalja utcában, a Dombos fest színhelyén. Rossz ido
esetén a Gyöngyösbokréta is a színházteremben lesz. A részvevok zavartalan kishegyesi tartózkodásáról mintegy kétszáz
szervezo gondoskodik majd. A szervezok külön felhívják a
kézmuves mesterek figyelmét arra, hogy a fesztiválok idején
kézmuves kiállítást szerveznek a színház elotti téren. Az
érdeklodok a 064 25-26-931-es telefonszámon jelentkezhetnek.
P.I.

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Az elso segítség telefonon érkezhet…
Munkanélküliség, pénztelenség, konfliktusok: családban,
munkahelyen, az egész környezettel… Nem látjuk a megoldást, egy-egy újonnan felmerülo probléma újabb kihívás… és egyszer csak úgy érezzük, képtelenek vagyunk
tovább folytatni, kilátástalannak érezzük a helyzetünket,
sötétebbnél sötétebb gondolatok marcangolnak bennünket, nem tudunk enni, aludni…

HÍVJUK AZ SOS SEGÉLYSZOLGÁLATOT A
KÖVETKEZO TELEFONON:

553-000
A vonal másik végén lévo kedves ismeretlen miértünk van.
És még valami: páratlan napokon magyar nyelven is
tudunk segítséget kérni!

Ha betegek vagyunk, ha a fájdalmunk fizikai, tudjuk hová
forduljunk.
De vajon hová, merre és legfoképpen kihez forduljunk,
amikor a fájdalom a lelkünkben van?
Ha szomorúnak, magányosnak, elveszettnek érezzük
magunkat? Ha a jó barátot, a szülot, a gyereket kímélni
szeretnénk, egyrészt azért, mert nem akarjuk idegesíteni
oket, („elég az o bajuk”, gondoljuk, pedig sokszor ok is
szívesen segítenének, akár csak azzal is, hogy meghallgatnak bennünket), másrészt vannak olyan gondokbajok,
amiket még a legközelebbi szeretteinkkel sem szívesen
osztunk meg.
Mirkov Margittal, a szabadkai SOS Telefon Egyesület
elnökével nemrégiben egy szabadkai összejövetelen
találkoztam, melyen az SOS Telefon lelki segélynyújtó
szolgálat munkáját ismertette.
- Az SOS Telefon 17 és 24 óra között bármikor hívható
mondja A vonal innenso végén szakemberek várják a krízisbe jutott szabadkai és környékbeliek telefonhívásait,
akik szakszeru segítséget tudnak nyújtani a hozzánk
betelefonálónak, meghallgatjuk, mi bántja és útmutatást
adunk, hová, merre forduljon a problémája orvoslása
érdekében.
Számokban ki sem lehet fejezni milyen sokat segítettek az
önkéntes telefonszolgálatosok az ismeretlenség homályát
választó embertársainknak! hangsúlyozza Mirkov Margit,
aki maga is részt vesz az önkéntes munkában. A szolgálatot sokféle lelki problémával keresik a telefonálók: a
családi körben vagy munkahelyen nem megtárgyalható
problémáktól kezdve az egyéni belso érzések föltárásán át
az önpusztító gondolatokig. A hívások mint mondtam,
szakemberekhez érkeznek be, akik maguk is különféle
képzéseken, önismereti tréningeken vesznek részt, de a
telefonos kapcsolattartás módszereit is jól ismerik.
Mindnyájan készek odafordulni a bajba jutottak felé, akik
számára a telefonkagylóba, névtelenül elmondott lelki és
egyéb problémájuk megoldásához az elso lépés lehet az
SOS önkénteseivel folytatott beszélgetés. Sot, sok esetben
a hívás az utolsó szalmaszálat is jelenti, tehát magáról az
életrol szól: amíg beszél valaki, van esélye arra, hogy
megtalálja saját krízisébol a kiutat.
Azt valljuk, ha egyetlen emberen segítünk, a szukös
anyagiak ellenére is már megéri fönntartani az SOS
telefont. Fontos hangsúlyozni, habár szabadkai egyesület
vagyunk, szinte egész Vajdaság területérol hívnak
bennünket.
Tehát, ha lelki gondokkal küszködünk van kiút! Ne
habozzunk!

Telt ház a könyvtárban

Dr. Markovic Radmilával Vigh Rudolf író beszélgetett
A kishegyesi könyvtár olvasóterme a bemutató estjén
zsúfolásig megtelt, még az ajtóban is érdeklodok álltak.
A közelmúltban jelent meg dr. Markovic Radmila:
Rövid történetek életembol címu önéletrajzi könyve, és
Vigh Rudolf író errol beszélgetett a szerzonovel.
Radmila 1940-ben született Belgrádban, és édesapja,
mielott csatlakozott volna a partizánokhoz,
édesanyjával együtt Kishegyesre küldte anyai
nagyanyjához. Az íróno a Újvidéken a Magyar
Tanszéken diplomázott, majd Szegeden a József Attila
Tudományegyetemen doktorált. Kishegyesen szerb- és
magyartanárként dolgozott, majd középiskolai igazgató
lett. A könyvben a szerzono gyermekkori, iskolás és
egyetemista emlékei fogalmazódnak meg rövid
történetekben, amint az már a címbol is kiderül. A
történetek valós, megtörtént eseményeken alapulnak,
kronológia sorrendet követnek és olyan szereplokkel is
találkozhatunk, mint például Penavin Olga tanárno.
Ennek ellenére Vigh Rudolf a személyes hangvételu
beszélgetés során vonakodott naplónak nevezni a
könyvet, és külön kihangsúlyozta az íróno egyedi
humorát. Az esemény végén 1000 dináros áron meg
lehetett vásárolni a könyvet.
L.J.
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Kishegyesen járt a tartományi
ombudsman helyettese
Kishegyesen járt Dragica Todorov, a tartományi
ombudsman helyettese. Todorov a Svéd Királyság
szerbiai nagykövetsége által támogatott projektum
keretein belül járja körbe Vajdaság községeit és
népszerűsíti ezt a 200 éves intézményt. Az első
ombudsmant 1809-ben hozták létre Svédországban,
és jelenleg 130 országban működik különböző szinteken.
Kishegyesi látogatása során Todorov először az
önkormányzat
vezetőivel találkozott, majd a
községháza
nagytermében
előadást tartott
az ombudsman
intézményéről,
amelyen az érdeklődő polgárok mellett a
különböző
intézmények
képviselői is
részt vettek.
Danica Todorov, a tartományi
Látogatása sorombudsman helyettese
án körútjáról
kérdeztük az
ombudsman helyettest.
- Svédországban 200 éve alakult meg az első
ombudsman. Az erre való emlékezés kapcsán a
tartományi ombudsman létrehozott egy projektumot,
amely során meglátogatja a tartomány összes
községét. Áprilistól júliusig körbe fogjuk járni
Vajdaság mind a 45 községét, és mindenhol tárgyalni
fogunk a községi vezetéssel a helyi problémákról. A
polgároknak pedig arról fogunk beszámolni, hogy mi
az ombudsman intézménye, hogyan dolgozik a
tartományi ombudsman és mily módon juttathatják el
hozzá panaszaikat. Négy témát választottunk ki,
amikről beszélni fogunk. Elsőként arról, hogy milyen
a jó vezetés, majd az olyan sérülékeny csoportokról,
mint a romák, nők, rokkantak, stb. Szót ejtünk a
diszkriminációról, annak különböző formáiról és
hogy milyen változásokat hoz az idén elfogadott
diszkrimináció ellenes törvény. Negyedik témánk a
mediáció. Ennek kapcsán elmondjuk, hogy mi a
mediáció, a polgárok hogyan oldhatják meg
konfliktusaikat közvetlen beszélgetések során, békés
úton, egy harmadik fél közvetítésével anélkül, hogy
hosszan tartó, bírósági pereket kelljen indítaniuk.
Ezekről a témákról fogunk beszélgetni a polgárokkal,
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az önkormányzati vezetőkkel és a helyi
intézmények képviselőivel. Idáig is minden évben
tartottunk promóciós aktivitásokat különböző
községekben, amelyek során a polgárokkal
elbeszélgettünk problémáikról és helyszíni
ügyfélfogadást is tartottunk, megkönnyítve ezzel az
elérhetőségünket.
- Mely községekben létezik ombudsman?
- Vajdaságban hat éve működik tartományi
ombudsman, helyi szinten pedig öt községben
létezik ez az intézmény, Becsén, Nagybecskereken,
Szabadkán, Topolyán és Zomborban. 2007 óta van
köztársasági ombudsmanunk is. Szeretnénk
közelebb hozni ezt az intézményt a polgárokhoz, és
megértetni velük, hogy mit tehetünk emberi jogaik
és szabadságaik megvalósítása érdekében. Ha nem
tudunk segíteni, akkor informáljuk őket arról, hogy
kihez forduljanak.
- Hány községben jártak idáig?
- Idáig 26 községben jártunk, és mondhatom, hogy
nagyon jó volt a visszhang. A polgárok érdeklődtek,
és sok konkrét kérdést is feltettek. Elégedettek
vagyunk az érdeklődéssel.
- Szóba került-e, hogy más községekben, pl.
Kishegyesen is nyíljon ombudsman?
- Az mellett foglalunk állást, hogy minél több ilyen
intézmény kell minden szinten. A községekben
viszont azt halljuk, hogy nincs anyagi lehetőségük
az intézmény megalapításához. Ahol van
érdeklődés, ott szerintünk községközi ombudsman
is alakulhatna, amely egyik nap az egyik, másik nap
pedig a másik községben tartana ügyfélfogadást. A
jelenlegi, válságos helyzetben viszont nem lenne
reális elvárni, hogy a önkormányzatok helyi
ombudsmanokat nyissanak.
L.J.
ECDL tanfolyam Kishegyesen
Kishegyes község a Szüloföld Alap Iroda támogatásával,
elso ízben szervezett ECDL tanfolyamot.
8 köztisztviselo vizsgázott sikerrel a szabadkai „HRK
Consulting”d.o.o. tanfolyamán Námesztovszki Zsolt
eloadótanárnál.
Csóré Róbert Kishegyes község polgármestere elmondta,
a tanfolyam célja, a köztisztviselok informatikai
tudásának javítása a hatékony és gyors számítógépes
ügyfélkiszolgálás érdekében.
Elmondta még, hogy a jövoben is terveznek ilyen jellegu
tanfolyamot a községi intézmények dolgozóinak, illetve
azon regisztrált munkanélküli személyeknek, akiknek a
munkavállaláshoz szükséges ez a fajta képzés.
fekete h.
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A fogtündér és a fognyűvő manó harca
- Ki lesz a győztes? -

gyermek szájában, és ne fognyűvő manó!
Molnár Márta

Díjkiosztó - Szentesen
Ha most egy körkérdést végeznénk, hogy ki melyik
orvostól fél a legjobban, akkor azt hiszem, nagyon
sokan a fogorvosra szavaznának. Mert mikor is
látogatjuk meg? Amikor már annyira fáj a fogunk,
hogy nem alszunk egész éjszaka… Begennyesedünk,
bedagadunk… És már a fájdalomcsillapító sem
segít… Sajnos legtöbb esetben mi, szülők vagyunk a
hibásak gyermekünk fogorvostól való félelméért. A
saját félelmünket ráragasztjuk a gyerekre is. Nem
mutatunk jó példát! Nézzünk szét a környezetünkben:
nem egy, nem két, és nem is csak három ismerősünket,
barátunkat sorolhatnánk fel, akinek kissé hiányos a
fogsora… Vagy kissé sárga, hogy a fekete színt ne is
említsük… Hányan tudjuk, hogyan kell szabályosan
fogat mosni? És ha tudjuk is, hányan tartjuk be a
szabályokat?
Mi, szülők vagyunk felelősek minden
gyerekünkkel kapcsolatos dologért. Közötte
gyermekeink fogainak egészségéért is. Dr. Kósa
Endrével kávéztunk. Közben egyeztettünk, hogy
melyik osztály mikor menjen fogorvosi vizsgálatra.
Nem maradtak már sokan hátra, pár alsós osztály. És
ekkor elmesélte, amire az egyik tanító néni már
figyelmeztetett, hogy az iskolás gyerekek fogai
katasztrofális állapotban vannak. Osztályonként
átlagban 1-2 (EGY-KÉT) diáknak nem kell tömni,
húzni a fogát. Az állandó fogát! Pedig még fizetni sem
kell az iskolásoknak a fogorvosi ellátásért!
Több gyerek büszkén újságolta, hogy az ő
szájában még sosem volt fogkefe, a fogkrém ízét sem
érezte még… Most ennek látható (és érezhető)
következményei is vannak…
Kedves szülők! Hányan érdeklődtek, hogy
gyermeküknek hány rossz foga van? Hányan tettek az
“ügy” érdekében valamit? Az egészségház statisztikai
kimutatása szerint a tavalyi vizsgálatokhoz képest
megduplázódott a rossz fogak száma…
Senkit sem lehet rákényszeríteni, hogy
“rendbeszedje magát”… Senkit sem lehet erőszakkal
a fogorvoshoz cipelni… De hátha valaki elszégyelli
magát… Hogy a nevetése inkább rémísztő, mint
derűre fakasztó… Egy felnőtt naponta 62 alkalommal
mosolyog! A gyermekek viszont napi 400 alkalommal
nevetnek.
Én reménykedem… Talán lesz egy anyuka, apuka,
aki elbeszélget a gyerekével a fogorvosi vizsgálat
eredményéről… Vagy közösen elmennek az
egészségházba… Vagy talán lesz egy nagymama, aki
felhívja unokája figyelmét, hogy fogtündér éljen a

A szentesi Művészetek Háza - Szivárvány Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Vízivilág címmel
rajzpályázatot hirdetett. A nemzetközi megmérettetésen
mi is részt vettünk. Hogyan is szereztünk róla tudomást?
Az AROMI (Kishegyes Község Fejlesztési Társulása)
képviselői már több alkalommal is jártak Szentesen, ahol a
Művészetek Háza igazgatónőjével, Kálmánné Szabó
Erzsébettel remek kapcsolatot alakítottak ki. És ha már
tudtunk a pályázatról, Mohácsi Zoltán rajztanár már fel is
adta a feladatot. És megszületett a pályázat eredménye!
Toldi Blanka (5.a) különdíjat kapott! A díjkiosztóra
természetesen elvittem Blankát. És nem csak őt, hanem
Nyírádi Lénát (5.a) is, aki szintén részt vett a pályázaton.
Csernik Teréz, az “összekötő kapocs” sem maradhatott
itthon. A kiállítás helyszínéül a Református Nagytemplom
Galériája szolgált.
A pályázat célja az volt, hogy a képzőművészeti
alkotómunkához kedvet érző tanulóknak lehetőség
biztosítsanak a bemutatkozásra, megmérettetésre. Az alkotásokon keresztül a természet szépségének, az ember és
a természet kapcsolatának megmutatása is szerepelt a
kiírásban. Egyben megemlékeztünk a Magyar Művészetoktatás Napjáról is.

A több mint 7oo színvonalas alkotás nehéz feladat elé
állította a zsűrit, melyet neves művészek és a szegedi
egyetem Rajz Tanszékének munkatársai alkottak. És mi
büszkén tapsoltunk Blankának. A református lelkipásztor
minden gyereket megdicsért, aki nem kapott helyezést, de
időt és fáradtságot nem kímélve örömmel rajzolt… És
akkor tapsoltunk Lénának is… És a többieknek is… Iskolánk különdíjat kapott a szegedi Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól.

Szentesi sétánk során igyekeztünk magunkba
szívni a város hangulatát, minden szépségét. Jártunk a
Ligetben, a múzeumban, a fürdőben is. Jövőre ismét
lesz rajzpályázat… Természetesen mi is részt veszünk
rajta…
Molnár Márta
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Ballagás
A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 8.
osztályos tanulói 2009. május 29-én 7 órakor tartották
ballagási ünnepségüket.

8.c
Zoltan Halas
Karolina Sic
odeljenske starešine

Vesna Bigovic
Jasna Kneževic
uciteljice

8.a
Csoke Csilla
Osztályfonök

Gombár Klára
tanítóno

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, Nézd meg, mit
tett, mit alkotott a munka, Nézz vissza... aztán ismét csak
elore, S indulj tovább az alkotó jövobe!” (Kiss Jeno)

„Velike reke imaju ušce koje ih pretvara u okeane. Veliki
vetar ima prozracne puteve ka avnici. Ja imam samo san,
obicni malecki san u kom sam za pedalj bliže ponekoj
zvezdi i ptici.“ (M. Antic)
Jasmin Kovacevic
Stefan Malecki

Srdan Bogojevic
Dragiša Đuranovic
Klacek István
Kovács Dániel
Lőrik Attila
Magó Valéria
Nagy Farkas Fanni
Papp Annabella
Papp Marianna
Süveges István
Szabó Viktor
Tóth Róbert
Utasi Evelin

Bánszki Ákos
Csoma Ferenc
Csoke Ferenc
Dudás Arnold
Egyedi Emese
Gavlik Zénó
Hajagos Árpád
Huszka Leó
Kecskés Natália
Kecskés Viola
Keszeg Zsolt

8.b
Kormányos Andrea
Osztályfonök

Gavlik Valéria
tanítóno

„Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még
messze cél. Csak küzdj és áldozz, e csüggedj el, S
gyozelmed lesz a hosi babér.” (Bertold Brecht)
Ács Krisztína
Bakorek Beáta
Bulatovic Dejan
Csáki Edina
Csernus István
Gál Lídia
Gyori András
Hajdú Emilia
Horváth Olivér
Kalmár Evelin
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Kollár Krisztina
Kormos Norbert
Kovács Béla
Kőműves Árpád
Mészáros Tibor
Németh György
Szungyi Tibor
Szvorény Viktor
Vigh Sára
Zsoldos Bence

8.osztály
Cékus Anita
Petho Gabriella
Tóth Erzsébet
Tóth Pál
osztályfonök

Világos Ibolya
tanítóno

„Útjaink százfelé válnak, De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának, És épít karunk egy
szebb holnapot...” (Arany János)
Csernik Dávid
Huszár Adrián
Zelenka Róbert

Tanáraink a 8. osztályban:
Bede Hajnal Lilla
Bulatovic Gabriella
Cékus Anita
Cékus Attila
Csoke Csilla
Fehér Eszter
Fodor Hilda
Halász Zoltán
Jankovics Rudolf
Kormányos Andrea
Korceba Dejan
Lestár Anikó
Lódi Éva

Magó F. Emese
Mirnics József
Mohácsi Zoltán
Nikolić Mara
Selić Julijana
Selić Goran
Simović Radovan
Tóth-György Károly
Vass Zoltán
Vučinić Aleksandra
Vujošević Radovan
Zsiga Dávidházi Judit
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„ Disco partizánok”
Az iskolások nonapi musorában a sok kiváló képességu veterán diák és újonc között hat kis tehetséget is
megismerhetett a közönség. Goda Krisztián, Jovánovity Izabella, Novákovity Zsaklina, Lakatos István,
Lakatos Klaudia és Lakatos Sándor a „Disco Partizani” címu táncukkal debütáltak. Minden akadályt és
lámpalázat legyozve mutatták be páratlan tánctudásukat és kitartó munkájuk eredményét. Sok próba és
gyakorlás áll mögöttük, olykor betegen is készültek, de a hatalmas taps és a jutalom kirándulás a Topolyai tó
partján kárpótolta oket mindenért...
Erdei Ottilia
A „disco partizánok” a Topolyai tó partján

Iskolahírek
2009. 04. 24. - A 6. és 7. osztályosok polgári
csoport tagjai figyelemfelkelto hulladékkiállítást
szerveztek a Fo utcán az iskola elott. Transzparensekkel
és nagy kupac szeméttel hívták fel a figyelmet arra, hogy
a környezetvédelem mindannyiunk feladata. Szelektív
hulladékgyujtésre buzdították falunk lakosságát.
2009. 04. 24. - Az elsosök kirándulása KelebiaHajdukovo-Palics.
2009. 04. 26. - A iskola Tuti-suli amator
színjátszócsoportja a KINCSE nagycsaládosok
egyesülete segítségével bemutatta a Hófehérke és a két
medvebocs címu mesejátékot a színházteremben. A
színjátszócsoportot iskolánk volt tanára Spasojevic
Magdolna készítette fel.
2009.04. 29.-30. - Az ötödikesek Tarára
kirándultak.
2009. 04. 17. - Paróczi Elvira (4.a.) szépen
szerepelt a szécsányi szavalóversenyen.
A körzeti magyarverseny eredménye:
Gavlik Zénó (8.a) - 2. hely, Gere Szilvia (7.a) - 3. hely,
Csoke Márk (6.b) - 3.hely
Diákjaink továbbjutottak az országos versenyre.
2009.05.04. - Hétfotol a felsosök délelott,
alsósaink pedig délután járnak iskolába.
2009.05.08. - A másodikosok kirándulása
Palicsra.
2009.05.09. - Iskolánk tanulói részt vettek a
Fruška gora-i martonon. A lelkes csapat tagjai közül

Voltak, akik a 17 km-es távot teljesítették, a bátrabbak a
19 km-est, de egyesek a 33 km-es táv akadályait is
könnyen vették.
2009.05.09.-10. - A 6., 7., 8. osztályos diákok
Tarára kirándultak.
2009. 05. 14. - Év végi fényképezkedés volt a
suliban.
2009.05.14. - A Szabadkán megtartott körzeti
atlétikaverseny eredménye a következő:
Hajagos Árpád 100 m - futás 2. helyezett, Csernus
István 300 m futás - 2. helyezett, Vince Lilla 100 m futás - 2. helyezett, Tóth Róbert magasugrásban 2.
helyezett és, Zsoldos Bence súlylökésben 2. helyezett
lett.
Az iskola fiúcsapata összesítésben 1. helyezett lett, és
továbbjutott a körzetek közötti versenyre.
2009. 05. 15. - A polgári csoport Moziestet
szervezett. Diákjaink 18,00-21,00-ig a Julius Caesar
című filmet nézték meg.
2009. 05. 15. - RTS kros-futóverseny a
Minisztérium szervezésében - a Građa-mont területén. A
fölsősöknek két rövidített órájuk volt, az alsósoknak
délután pedig elmaradt a tanítás.
2009.05.16. - A szentesi Művészetek Háza által
kiírt pályázaton Toldi Blanka (5.a.) különdíjas lett.
2009.05.16. - A köztársasági magyar versenyen
a következő eredmény született:
Gavlik Zénó (8.a.) 1. helyezett lett, Gere Szilvia (7.a.)
pedig 3. helyezett.
Diákjaink kiválóan teljesítettek, gratulálunk mindenkinek!
Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó
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Hogyan betegedik meg a házasság?
A bölcs így rögzíti a házasság
válságával kapcsolatos szomorú
tapasztalatait: ”Jobb lakni a tetőnek
ormán, mint a háborgó asszonnyal
közös házban.”(Péld.25:24)
Legnagyobb örömeinket, de legnagyobb fájdalmainkat is a családban, az emberi közösség legalapvetőbb sejtjében éljük át. Van egy
mondás, ezt idézem bevezető gondolatként:”Az eső
Istentől van, de az esernyő az ember dolga.” Ha sorskérdésekkel állunk szemben, akkor mindig ez a legfontosabb tudnivalónk. A házasság pedig sorskérdés. Elrontott házaságunkkal életünket rontjuk el és és ezért nem árt
előbb gondolni az „esernyőre”. Ez a mondás egy fontos
tapasztalaton alapuló igazságot tartalmaz. A legóvatosabb ember is megázik, de aki soha nem visz esernyőt,
az sokkal többször és biztosabban ázik el. Mi is most a
megelőzés szempontjából beszélünk a kérdésről.
Lelkigondozói gyakorlatunk egyik legfontosabb tanulsága az, hogy legtöbbször akkor lesz egy házasság
válsága köztudott, amikor már nem lehet rajta segíteni.
Ezért kell erőfeszítéseket tennünk a megelőzés érdekében.
A házasság olyan, mint az ember. Él, meghal és néha
megbetegszik. Mi a betegség? Az emberi szervezet funkcionális zavara. Ez a zavar visszavezethető mindig külső
és belső okokra. A gyógyulás-a helyreállt egyensúly-a
szervezet munkája,melyet külső és belső tényezők segítenek. A házasság válsága is egyensúly zavar, egy olyan
állapot, amelyben bizonyos alapvető funkciók nem működnek. A gyógyulás itt sem más, mint a fölborult egyensúly helyreállítása. Ezt a folyamatot is külső és belső eszközök segítik.
Miben áll a jó házasság egyensúlya? Mi az, ami felborul
benne akkor, amikor a házasság válságba kerül? A házasság két ember testi, lelki és Isten előtt vállalt közössége.
Minden egészséges házasságnak van egészséges testi oldala. Ez a szexualitás. Ezen a területen mindig két véglet
fenyeget. Mind a kettő a bűn rontásának következménye.
Az egyik a szexualitás lebecsülése, a másik pedig a
túlértékelése. A bűn az emberi élet minden pontján harmóniazavart munkál. Mind a két véglet erre vezethető
vissza. Ahol lebecsülik a házasság, a szerelem testi oldalát, ott célját veszti két ember életközössége. Ezért erre is
figyelmeztetett a Szentírás. Pál apostol a korinthusiakhoz
írt első levelében nem kevesebbre figyelmezteti a városban élő keresztény házastársakat, mint arra, hogy testileg
ne fosszák meg magukat a házastársuktól, (I.Kor.7:1-5)
hanem a házasságban adják oda magukat maradéktalanul. Önző az, aki önmagától testiekben megfosztja a
másikat, de önző az is, aki csak a másik testét akarja
elrabolni szeretet nélkül. Ebben az összefüggésben is
utalni kell arra, hogy a mértékletesség nem aszkézis, nem
a test tagadása, hanem az önzés, az öncélúság tagadása. A
házasság válságának megelőzéséhez hozzátartozik az is,
hogy tanuljuk meg testiekben is egészségesen, önzéstől
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mentesen, önmagunkat újra meg újra odaajándékozni a
másiknak a házasságban. Nem vagyunk urai a magunk
testének.
A házasságnak van egy másik arca is, a lelki arc. A lelki
szót itt nem vallásos értelemben használom, hanem két
ember harmóniájára, közösségre jutására alkalmazom. A
házasság nem két test találkozásából születik, hanem
élmények, érzések, törekvések, gondolatok közösségének összesége. Olyan egymással megélt közösség,
amelynek szilárdságát a közös élmények ereje biztosítja.
Ezért a betegség megelozésének eszköze ezen a téren az,
ha minél több közös, szép emléket gyujtünk és mindig
készek vagyunk újra elindulva felfedezni a másikat.
A házasság harmadik arca az Istenre nézo arc. Egy
házasság nem attól lesz keresztény, hogy templomban
vagy gyülekezetben kötik meg. Még attól sem lesz azzá,
hogy két jó keresztény köti, hanem azáltal, hogy tudatosul benne az, ami két ember közös életét Istennel köti
össze. A házasság akkor egészséges, ha két ember együtt
tud Isten elé állni. Ez a házasság lelki próbája. Sokszor
többet kellene együtt imádkozniuk a házastársaknak az
Úrtól tanult mintaimát: Bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezoknek.
Az udvarlás idején a legtöbb ember szebbnek, többnek
mutatja önmagát és szebbnek, többnek látja a másikat,
mint amilyen. A házasságban az ezek alapján felfokozódott elvárások mondanak csodöt. Ezért van szükségünk
oszinteségre egymás és Isten elott, ami csak a kölcsönös
és közösen Isten elott elvállalt bunbánatból születik.
Ahhoz, hogy a házasság Istenre nézo arca meg ne betegedjen, meg kell tanulni naponta Isten elé állni. Amikor a
másik hibáját, bunét meglátod, lásd azt is meg, hogy te is
bunbocsánatra szoruló bunös vagy. Csak így tudjátok
közösen bánni buneiteket. Ez a közösség összeköt két
embert egy életen át.
A házasság betegsége, mint minden betegség, egyensúlyzavar. Az élet-mint minden házasság is-dinamikus. A
házasság nem statikus állapot, hanem egy olyan dinamikus közösség, ami újra és újra történik. Ezért mind testi,
mind lelki és szellemi oldalon naponta újra kell kezdeni.
A tegnapi célbaérkezések csak arra elegendoek, hogy új
kezdésekhez adjanak erot. Az is fontos szabály, hogy a
házasság akármelyik oldala betegszik meg, ez a többi
részre is kihat, az egész házasság beteg lesz. A legszebb
lelki harmóniát, a legoszintébb Istenfélo szándékot is
kioltja a házasság testi oldalának rendezetlensége, de az
sem lehet igaz, hogy egy házasságban testiekben minden
rendben van, és ez minden igényünket kielégíti.
Van a testi betegségeinknek egy általános tünete: a láz. A
házasság megbetegedésekor is jelentkezik egy ilyen
általános tünet: az elszürkülés. Ez egy olyan állapot,
amikor már nem tudjuk adni önmagunkat a másiknak, de
a másiktól sem várunk már semmit sem. Van aki ehhez
„aktívan”, de van olyan is, aki csak lusta, passzív beletörodéssel járul hozzá. Itt-éppen úgy, mint a láznál-nem a
tünetet kell megszüntetni, hanem azt, ami az igazi baj,
ami a tünetet kiváltotta.
Röviden meg kell vizsgálnunk hát a házasság betegségének kórokozóit, amelyek a házasság belso harmóniáját
törik meg. Eloször a testi oldal betegségeirol kell néhány
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szót mondani. A legáltalánosabb a testi együttlét örömtelensége. Ennek a kérdésnek viszonylag nagy irodalma
van, ezért csak néhány szót fűzök ehhez. Ennek a problémának a mélyén az önzés húzódik meg. A testi
együttélés örömének az alapja, hogy akarom adni magamat a másiknak. Aki önző módon önmaga örömét keresi
csupán, az meglopja a másikat és végül önmagát is.
Akard, hogy a másiknak öröme legyen benned! Mindketten a másik örömét keressétek és ekkor találjátok meg a
magatokét kamatos kamattal. A házasságban arra törekedj, hogy vedd rá a másikat, hogy neked szeretetből
örömet szerezzen.
A házasság lelki oldalának is vannak betegségei. Életből
ellesett mondatok figyelmeztetnek erre. Egy néhány
példát illusztrálásul: ”Soha sincs időnk kettesben maradni, és beszélgetni.”-hangzik gyakran a panasz. Mai
életünk tünete, hogy a körülöttünk megnőtt térrel párhuzamosan eltűnt az időnk. Nagyon sok összetört házasság
üvegcserepeiben tükröződik mai korunk nagy betegsége,
az időhiány. De az időnk nem órákkal mérhető, hanem
tartalommal. Arra nincs időnk, aminek értéke, tartalma is
megkopott. A sok időrabló tennivaló között sok a kényszercselekedet, amelyekkel csak a másik elől menekülünk. Megfogyatkozott perceinket minőséggel kellene
pótolni. Keressetek mindig csendes hétvégéket, bizalmas
beszélgetésben eltöltött órákat házastársatokkal, amikor
együtt vagytok-gyermekek, rokonok nélkül. Így csak a
másiké akarjatok lenni. Ekkor a megkopott pillanatokat
is meg lehet tölteni tartalommal.
A másik gyakran hangoztatott mondat: „Nincs mit mondanom neki, mert úgy sem ért meg engem.” Ez már egy
súlyos baj kórokozójának jelenlétéről árulkodik. Két embert közös élmények harmóniája épít össze. Ha nincs mit
mondania a másiknak, valahol elszakadt házaséletük
fonala. Próbáld ilyenkor megértetni a másikkal önmagad.
Próbáld őszintén feltárni törekvéseidet és törekedj
megérteni a másikat is. Mindjárt lesz mondanivalód. Az a
házasság, ahol mindkét fél feladja a megértés és megértetés reményét, meghal. A házasság ereje a másik meghallgatni tudásából ered. Erre mindig legyen időd, de ezt
az időt nem órával, hanem türelemmel mérik.
Minen elszürkülő, tehát lázas, beteg házasságban elhangzik: ”már nem úgy szeretsz, mint régen.” De ennek a
mondatnak van egy soha ki nem mondott folytatása: ”én
sem úgy szeretlek, nem vagyok olyan kíváncsi rád, mint
régebben voltam.” A házasság akkor egészséges, ha nem
fáradunk el újra és újra expedíciót indítani a másik megismerésére. Ezt a mondatot olyan emberek mondják ki,
akik a lelkük mélyén érzik, hogy ők nagyon jól, egyenesen az unalomig ismerik a másikat. Érdekes és ehhez
kapcsolódó tünet az is, hogy ilyen házastársak szoktak
ádáz, késhegyre menő vitákat folytatni, néha gyerekes
apróságokon. Ezekre az ádáz vitákra van egy nagyon jó,
dinamikus terápia. Próbáljátok megcserélni a szerepeket.
A másik szemszögét védve, próbáld meg legyőzni önmagad vádjait. Azért kell újra felfedezni a másikat, hogy
önmagunkat ismerjük meg jobban, hiszen a szeretetmegismerés.
A házasság Istenre néző oldalának is vannak betegségei.
Az egyik legveszedelmesebb kórokozó az, ha a

megbocsátás légköre hiányzik a családból. Sohasem az a
megoldás, hogy a másikat rávesszük arra, hogy a bunét
bánja meg mielottünk, hanem annak a tudata tesz
elnézové, megértové, hogy lényegében mindig egymás
ellen vétünk, hiszen Ot sebzi a bunöm.
A másik betegségtünet az, amikor a szeretet fegyelme
vész el a családban. A szeretet nem tiszavirágéletu érzelem, hanem a közösség, a közösen vállat élet fegyelmezo
ereje. Nem az elsuttogott forró vallomások teszik a házasságot maradandóvá-bár ennek is van rendelt ideje-hanem
a Jézustól kapott szeretet továbbadása, ami fegyelmezni
is képes önzo indulatainkat.
Az is fontos, hogy a család megtanuljon együtt ünnepelni. Aki ünnepelni nem tud-szolgalelku. Az ünnep elmaradhatatlan feladata: szerezz örömet a másiknak, a család
minden tagjának.
Eddig a válság tüneteirol, kórokozóiról volt szó. A terápiáról is kell néhány szót ejteni. Mondanivalómat megpróbálom 14 tömör szabályba összefoglalni:
1. Isten mindenütt jelen van-a házasságban is.
2. A szeretetbol megbecsülés kell, hogy váljon.
Légy mindig és mindenütt méltó házastársad
megbecsülésére.
3. Házastársad gyarlóságait ne mond el mások
elott. Csak erényeirol beszélj.
4. A bajban ne gondold azt, hogy a másikkal könynyebb lenne.
5. Kezdje a kibékülést az, aki a veszekedést kezdte.
Vita esetén az okosabbik.
6. Sohase fejezzetek be egy napot haraggal. Legalább némán szorítsátok meg egymás kezét.
7. A szenvedés, a nehézség, a leki vagyongyujtés
ideje. Imádkozzatok, hogy mindig azzá legyen.
8. Az igazi szeretet a térbeli távolsággal no. Nincs
szeretet áldozat és lemondás nélkül.
9. Minél hosszabb a póráz, amire szerelmeddel a
másikat rákötözted, annál kisebb az esélye
annak, hogy elszakadjon.
10. Akkor értékeled igazán atyádat és anyádat, ha
magadnak is lesznek gyermekeid.
11. Élni annyit tesz, mint optimistának lenni. Házasodni pedig annyit tesz, hogy még optimistábbnak
lenni.
12. A házasság iga, ha nem egyformán hordják, de
szárny, ha egyformán hordják, és van kiért, kikért.
13. Isten törvényei mindennél elobbre valók. A házasságban is.
14. Az asszony feje a férfi, a férfi feje a Krisztus. E
két mondat csak együtt érvényes.
Barcsik Ferenc
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Az újrahasznosítás is
környezetvédelem

Tanulmányút Csongrád megyében
Magyarországon

A Föld-napja alkalmából Kishegyesen az
iskola diákjai szemétkiállítással hívták fel a figyelmet
a környezet megóvásának égető szükségességére.
Transzparenseik, figyelemfelkeltő felhívásaik középpontjában az állt, hogy az általunk kidobott, sokszor
felelőtlenül szétszórt szemét túlnyomó része újrahasznosítható, komposztálható, vagyis megoldható,
hogy szemetünkkel ne szenynyezzük tovább a környezetet. Magó Fabó Emese tanárnő vezetésével a
gyerekek a piacot is végigjárták plakátjaikkal. Fontos
megjegyezni, hogy a piacozó helybeliek közül senki
sem tett rosszalló megjegyzést a fiatalok akciójára, sőt
biztatták őket további környzetvédelmi megmozdulások szervezésére. A Fő utcán rendezett megmozdulásra sokan kénytelenek voltak felfigyelni, hiszen el
kellett menniük a szemétkupacok mellett. A fiatalok
már akkor is elérték céljukat, ha a járókelőkben akár
egy pillanatra is felötlött, hogy a sok kidobott műanyaggal, üveggel, bádoggal mást is lehet kezdeni,
mint kidobni a szemétre.
(Pi)

Falusi vendéglátás fejlesztése Kishegyesen a
Telecskai dombok völgyében projektum keretében a
turisztikai fejlesztési dokumentum kidolgozására
kinevezett munkacsoport május 22. és 24. között tanulmányúton vett részt Magyarországon.
A három napos Csongrád megyei utazás alkalmával
megtekintettek jól működő falusi vendégházakat,
kialakítás és felújítás alatt levő falusi vendéglátóhelyeket, kulcsos házat, szolgáltató portát, alkotóházat és
múzeumot. Alkalom nyílt a vendéglátókkal és üzemeltetőkkel szakmai beszélgetések folytatására, a vendéglátás
és fogadás fortélyainak ellesésére. A gazdák szívesen
osztották meg velük a vendégfogadás szolgáltatásban
szerzett jó és rossz tapasztalataikat. A programban szerepelt a Paprika Múzeum Röszkén, Alkotóház Tápén, a
Familia tanya Szatymazon, a Piroska ház Székkutason, a
Mártélyi Mátyás ház, és Döme ház, a Mézeskalács ház
megtekintése Csongrádban majd a csapat részt vett az
Europai borrend borlovag szentelő ünnepségén a szegedi
Fogadalmi templomban. Hasznos tapasztalatokat szerezhettük a Szeged belvárosában megrendezett Hídi vásáron
ahol találkozhattunk és elbeszélgethettünk a Csongrád
megyei Falusi Vendéglátók Szövetségének elnökével és
a kézművesekkel.
Bízunk benne, hogy a tanulmányút nagyban
hozzájárul a munkacsoport minél hatékonyabb munkájához hiszen a további feladatok a programcsomagok
kidolgozása igényli a kreativitást, a csapatmunkát és a jó
szervezést.
Csernik Teréz

Montenegró elnöke Szeghegyen

Az iskolások a szemét újrahasznosítását
hirdető plakátokkal

A szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft fotodetektív pályázatán 4 munka jutott tovább.
- Tóth Karolina, Sipos Melissza, Nyírádi Ágnes, Mogony
Manuella (7.a.) - Feketehídi vadlerakó fotója
- Tóth Petra (7.b.) - Régivágóhídi vadlerakó fotója
- Kanyó Dániel, Virág Miklós - Hulladék útja fotósorozata
- Stanković Ádám, Csabai Attila, Szabó Szilárd - Kaszáló
vadlerakó fotója
Tegnap a polgármester gratulált nekik és jutalmat kaptak.
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Csóré Róbert polgármester és Nenad Stevović a
Montenegrói Párt elnöke fogadta Szeghegyen, a községünkbe látogató Filip Vujanović montenegrói köztársasági elnököt és Bojan Pajtićot, a Tartományi Végrehajtó
Tanács elnökét.
Filip Vujanović az állam iránti lojalitásra, de kultúrájuk
és identitástudatuk megőrzésére kérte a több száz összegyűlt szeghegyi montenegróiakat.
Nenad Stevović a Montenegrói Párt elnöke kihangsúlyozta, hogy 2009.május 20-ra történelmi eseményként
fognak emlékezni, hiszen Montenegró függetlensége óta
először járt az elnök Szeghegyen.
Bojan Pajtić támogatását fejezte ki, a két ország közti, de
mégis helyi projekt kidolgozásán, mely a község fellendülésére irányulna.
fekete h.
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Kőketánc
Az általános iskolások énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedőjét, a Kőketáncot, május 16-án XIII. alkalommal
szervezték meg Óbecsén. A kis-hegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Szalakóta, valamint Garagulya néptáncegyüttese méretette meg magát. A vajdasági, illetve magyarországi összetételű szakzsűri szerint a Szalakóta csoport
(1.- 4. osztályosok) népi játék kategóriában 11 csoport közül második helyezést érdemelt (csoportvezetőik: Patyerek
Csaba és Kovács Hanna), a Garagulya (5.- 8. osztályosok) néptánc - vegyes kategóriában 9 csoport közül szintén
második helyet érdemelt ( csoportvezetőik: Utasi Péter és Borsodi Patyerek Orsolya) a magas színvonalú versenyen.
A művelődési egyesület csoportvezetői kiváló mun-kát végeztek, hiszen az első vagy a
harmadik helyez-és között, hajszálnyi eltérés van. Inkább a szakmai zsűri izlése
határozza meg a rangsort. Én az egyesül-et elnökeként szeretném megdicsérni a
csoportokat, különösen a Garagulya csoportot, akik komolyan, felnőttként viselkedtek,
összeszedetten pakoltak be az autóbuszba, néptáncoshoz méltóan viszonyultak a
versenyhez. Köszönöm mindnyájatoknak és nagyon büszke vagyok rátok: Gabi néni.

Szép magyar beszéd
Íme egy újabb kishegyesi, aki megmutatta tehetségét.
Kancsár Loretta a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Szakközépiskola negyedikes tanulója részt vett a
Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd versenyen, és elnyerte az arany fokozatú Kazinczy-érmet.
Őszinte, egyenes és szép beszédre mindig szükség van.
Ám valljuk be, nem kis erény ez a XXI. században...
Honnan jött az ötlet, hogy részt vegyél a versenyen?
Voltam már egyszer a Topolyán megszervezett elődöntőn, de akkor sajnos nem jutottam tovább Magyarországra. Utána elmentem néhány felkészítő táborba a nyár
végén, ahol beszédtechnikát, nyelvtörőket tanultunk. Az
idén Pintér Molnár Edit magyartanárnőm megkérdezett,
szeretnék-e menni, én pedig rábólintottam. Ismét
Topolyán volt a vajdasági döntő, ahonnan a harminc versenyzőből hatan jutottunk tovább. Elsőtől negyedik osztályig, mindenki egy kategóriában versenyzett. Ide egy
választott szöveget kellett vinni, melyet a zsűri előtt olvastunk fel. Majd kaptunk egy szöveget, melynek az
átolvasására húsz percünk volt, mielőtt újból a zsűri elé
álltunk. Április 16-án mentünk Győrbe, ahol sor került az
országos versenyre.
Mit vizsgált a zsűri, mire kellett odafigyelned az olvasás során? Milyen részekre oszlott a vetélkedő?
Az arcmimika, a gesztusok nem annyira fontosak, főként
a hangot figyelték. Azonban mégis fontos az összhang,
mivel eléjük állva olvastuk a szöveget.
Győrben három részből állt a verseny. Oda is vinni kellett
egy szabadon választott szöveget, majd kaptunk egy kötelezőt, melynek az áttanulmányozására szintén húsz
percünk volt. A harmadik rész pedig abból állt, hogy írásban jelölnünk kellett a szövegben a hangsúlyokat, szüneteket, hangsúlytalan szavakat. Erre van egy jelölési rendszer, melyet a verseny előtt el kellett sajátítani.

Hogy zajlott Gyorben a verseny? Mi volt a zsuri véleménye, kritikája veled kapcsolatban?
Sajnos az eredményhirdetésrol lemaradtam, így nem tudom pontosan, hogyan vélekedett a zsuri. A tavaszi szünetben vonattal mentünk, ezért nem tudtuk megvárni a díjkiosztást. Az érmet utánunk hozták. A mezony eros volt, a
versenyzok jól felkészültek. Az anyaországi magyarok
közül külön-külön versenyeztek a gimnazisták és a szakközépiskolások, harmadik kategóriában pedig a határon
túliak. Voltak résztvevok Erdélybol, Kárpátaljáról, a Felvidékrol és persze Vajdaságból. Az anyaországiak között
tizenöt érmet osztottak ki, a határon túlaik között ötöt.
Az öt érem közül az egyik tulajdonosa te lettél. Részesültél valamilyen más jutalomban is? Van rangsorolás
a díjazottak között?
Igen, könyjutalomban részesültem már Topolyán, itt pedig az érem mellé tízezer forintot kaptunk.
A díjazottak között nincs rangsorolás, mindenki egyenrangúnak számít. A határon túliak csapata körülbelül
harminc embert ölelt fel. Úgy tudom, a közgazdasági
iskolából eddig én voltam az egyetlen, aki Kazinczyérmes lett, sot Szabadkára sem került érem az elmúlt néhány év során.
Mit tervezel a továbbiakban, ami a tanulmányaidat
illeti? Maradsz a közgazdasági mellett, vagy átpártolsz esetleg máshová?
Azt tudom mondani, hogy irány a Magyar Tanszék.
Nyolcadikosként nem tudtam dönteni, és mivel nem
akartam gimnáziumba menni, választásom a közgazdaságira esett. Annak ellenére, hogy a tanulmányi átlagom
kituno, nem érdekel ez a szakma. Szívesen lennék magyartanárno, vagy akár az újságírás területén is kipróbálnám magam, de azt gondolom, akármi megfelelne, ami a
magyarral kapcsolatos.

Kovács Hédi
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Hófehérke és a két medvebocs
Az iskolában tanult hidegvérrel és
önfegyelemmel sétálgatott J. az állandó újdonságot
tartogató Fo utcán. Bal kezét elorenyújtotta, míg a jobbat
mereven a testéhez szorította, majd megállt egy
pillanatra. Egy arisztotelészi kérdés fékezte le agyát és
testét. 'Hová tünik az öklöm, ha széttárom újjaim?'
S már-már sikerült újra elismételnie az ököl halálát,
amikor rádöbbent, hogy legalább az embereknek tett
igéreteit be kellene tartania, ha a Tíz parancsolatot már
úgy sem.
Elindult hát, hogy megorizze becsületét.
Mit sem sejtve, mi vár még ma rá.
Az események ettol fogva nagyon
felgyorsultak. Maga J. sem tudta követni
saját lépteit, egyetlen szerencséje csupán
reflexeinek kiváló muködése volt.
Mikor kitudja hanyadszor köszöntötte a
szembejövoket, s üdvlözölte a kerüloket,
rá akart nézni órájára, mert az idomúlás
tengelyén tudta leginkább leellenorizni
becsületének mértékét. Ám, amint
megpillantotta órájának mutatóit,
kiváltképp a szabályszeruen kattogó
másodpercmérot, pupillája kitágult, izzadni kezdett s pár
perc alatt térdre kényszerítette a gravitáció. A valóság oly
mértékben zúdult J. hirtelen tudatosult halandóságára,
hogy rövid rosszulléte után azonnal cselekedni akart, s
elindult egy meghatározott (bal) irányba.
Bemelegítoként a betonkockán számlálásába kezdett.
J. megremegett. Hirtelen kézenfogták, majd egy újabb
kéz szorította izzadt tenyerét, egy simítás a kidagadt
vénáján, és a következo pillanatban szétfutottak a
függönyök, csukódta k az ajtók,m ropogtak a székek, s J.
teste egy óriás hústömegben szilárdult egyénbol
tömeggé. Ez a szédüléses zuhanás eltompította J. összes
érzékszervét. A közelében csupán részeg hajó forma
emberek meredtek egy irányba, mely J. számára
átláthatatlan, fény által fátyolozott homályos közeg volt.
Egy könnyet kipréselve hunyorított, mikor végre
körvanalazódtak elotte az alakok és a lágy moraj
réteenként olajozódott friss nyállal artikulált hanggá.
J. hátradolt, széke egészségesen roppant, teste részeg
hajó formán imbolygott. Tekintete a már kipatosott
fókuszösvény irányába meredt.
Ezután J. az anyagi sík teljesértéku lakosaként még
hosszú percekig itta magába a szinpadi produkció
minden cseppjét.
A legmegfelelobb másodpercben rápillantott órájára. Az
idot szolgálatába állítva, teljes magabiztonsággal
megragadta székének karfálát, megfeszítette kerizmait, s
egy határozott mozdulattal letörölte tenyerérol a
verejtéket és tapsolt. És akkor látta, hogy mindenki
tapsol. J. nagy mosollyal az arcán és nagy örömmel a
lelkében kinyújtotta mindkét karját. Érezte, hogy
megfogják jobb kazét, majd a balt, s alig számolt néhány
betonkockát megsímogatták kidagadt vénáját, mire
mind két kezét elengedték. Az ajtó nyílt, a kapu
csukódott, de J. mégsem szédült.
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Új energiákkal feltöltődve az ismeretlenre, kaladra
vágyott. Az órájára nézett s látta, hogy megint elmult az
idővel együtt a valóság egy része, ezért elment a Fő
utcára, ott ugyis állandóan történik valami.
J.-ről szóló történetét társadalmi és politikai
viszonylatban kutatva arra a megállapításra jutottam,
hogy bizonyára a Spasojević Magdolna rendezésében
előadott Hófehérke és a két medvebocs című darabjának
bemutatóján járt és annak impresszió képezik
történetének gerincét. Az érzelmi képekből lelki
megnyugvás, simpátia és öröm érezhető olvasatom
szerint. A cselekmény színházban zajló szakasza
geometriai síkokra tagolja a teret, ahol a színészek
tevékenységét egyszerűen érzései folyamatos
tisztulásával fejezi ki, viszont a többi résztvevő
passzivitását merev figyelmükkel festi meg, ami arra a
következtetésre ad okot, hogy a színészi munkán kívül
minden feladatot Magdi néni látott el.
J. kiléte sajnos nem tisztázott, ezért én szeretnék a
nevében köszönetet mondani a kitartó és gyümölcsöző
minkáért.
racka

Elkészült a temetőkapu
A kishegyesi helyi közösség, mint ismeretes tavaly
kétmillió dinárt nyert a Tartományi Önkormányzati
Titkárságnak a temetők felújítását célzó pályázatán.
Eredetileg azt tervezték, hogy ebből a pénzből
megkezdik a kápolna és ravatalozó építését a Nyugati
temetőben, de mivel erről nem született egyezség, az
említett összeget a temetői utak kiépítésére és a Nyugati
temető kapujának elkészítésére használták fel. Tavaly a
Nyugati temetőben épült ki az út a kápolnától a hegyesi
csata emlékművéig, a Keleti temetőben pedig a bejárati
út a ravatalozóig , a szertartások zavartalan lebonyolítása
érdekében kibetonozták a ravatalozó előtti platót is.
Nemrégiben fejezték be az út építését a Nyugati
temetőben is a bejárattól a kápolnáig. A kápolna előtt
szintén kialakítottak egy platót és felszerelték az új kaput
is.
(Pi)

BAJSA
Elkezdődött a jégvédelem
Megkezdődött a jégvédelmi szolgálat alkalmazottainak
állandó ügyelete. A készenléti állapot, akárcsak a korábbi
években október 15-ig tart. A környék jégvédelmi
rendszerének radarközpontja, mint ismeretes Bajsán
működik és több százezer hektáros szántót védenek az
esetleges elemi csapástól, ezidáig igen sikeresen. 1999
óta, amióta a központ működik, a környéken nem
jegyeztek jelentősebb jégkárt.
(tp)
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Tavaszi virágzás
Lázadó ifjak nem tudták elfogadni, hogy búsúló falvukat
újabb kínok gyötörjék tovább. Elhatározták, hogy ha kell
utolsó lélegzetvételig, de megkeresik és hatályba helyezik azt a programot, bármily tipusú legyen is, mellyel kikerülhetik a gazdasági világválságot.
Fiatalok lévén a falu tapasztalt bölcseit hívták segítségül.
A vének ereibe újra pezsgő vér serkent. A fiatalok elszántsága új remegésklnt hatott az elkeseredettség víztükrén.
A nyomorból felriadt társaság azonnal munkához látott.
A parázsló gondolatok közül az első, mely erősebben
szikrázott, a gazdaségi válságot saját fegyverével akarta
legyőzni. Nyílt háborút hirdetett a gazdaság ellen. Aszerint kívánta osztani a tábornoki rangot, hogy ki mekkora
hányadában pusztítja a helyi gazdaságot saját javainak
megsemmisítésével. Felvetette a vértanúsági kitüntetést
is annak, aki olymód támad a gazdaságra, hogy magát is
termelőképtelenné teszi. Mivel legtöbbjük a vagyonosabbak közé tartozott, hamar vétóba ütközött a terv, melyet kisvártatva maga a megalkotója is támogatott.

PÁLYÁZATFIGYELO

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 kisés középvállalkozók
Összefoglaló: A vendéglátás elomozdítására a következo
projekteket 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

Valamennyi bölcs agg előadta saját világválság fékező
elméletét, ám mégse, jutottak közös megegyezésre.
Legszimpatikusabbnak az egyik koravén bölcs ötlete
tünt, aki arra jutott hosszas tervezgetés után, hogy községi szinten kell fellépnünk a közelgő veszély ellen, ezért
beavatta a másik két falu okosait is. Megegyeztek, hogy a
brazil rabszolgák módszerát fogják alkalmazni és fiataljaikat tánc és szórakozás mögé rejtve harcolni tanítják,
hogy ha elér hozzánk az elnyomó világválság, akkor ők
felhasználva titokban kifejlesztett harcművészetüket,
meglepetésszerűen latámadhassák azt. Harctérnek leginkább a diszkó felelt meg, és egy ideig rendszeresen folytak is az edzések, ám lassacskán oly népszerűséget szerzett ez a mély értelmű rituálé, hogy kezdett globálissá
válni gyakorlása, s ezért elvesztette miszikusságát és
egyben hatásosságát, értelmét is.
A sok kudarcot és meddő tervszövést megunva saját kezükbe vették a fiatalok az irányítást és egy régi történetre
alapozva lépésről lépésre tervezték meg szabotázsukat.
A felhasznált történet fő cselekménye és egyben ötletadó
mozzanata a hős, aki a beagyott Tiszán traktottal (rakományostól) eljutott a budapesti Lánchídig, ami a Duna
fölé van kifeszítve.
Ebből megállapították, hogy nincs lehetetlen. Egyszerűen csak egy árkot kell ásniuk, mellyel elvezetik a világgazdasági válságot. A már meglévő Krivaja medre alá
rejtették az elvezető csatornát, hogy egy csepp válság
sem szennyezhesse Kishegyest. Azonban az árok ásása
közben meglazult egy fa törzse, s a folyóba dőlt. Mivel
rengeteg nedvesség érte, hamar kivirágzott, megelőzve a
többi lombhullatót. Pár nap alatt színpompás hulladékkoronát növesztett ágai köré, ugyanis vízbe zuhanásakor
rést ütött a válságot elvezető csatorna falán. A kiáramló
romlás azonnal a fa köré vonzotta a vele járó hírhozókat.
racka

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 készítésére 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
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Kisfalusi történet
Kishegyes iparnegyedében lakom, immár több mint egy
évtizede: a Topolyai úton. Ez biztos senkit nem lep meg.
Minden szomszédom ezt szépen tudomásul is vette, és éli
csendes életét. Van akinek ez jó, és van, aki elviseli.
Hogy hogyan lett a környékem ipari telep, az fura történet.
Egyszer régen még a kishegyesi Mezőgazdasági Birtok haldoklása vége felé, úgy döntött a FEJ, hogy nem kifizetődő
saját részre takarmányt keverni (?), jobb lesz, ha megveszik
valahonnan. Ezért tudtommal azzal az indokkal, hogy életveszélyes, gyorsan be is zárta a malmot.
De ez senkit nem zavart.
Ezután következett az a nagy átcsoportosítás, amit az állam
csődeljárásnak nevezett mivel nem nevezhette szétlopásnak. Egy megbízható embert tett a birtok élére, aki megfontoltan el is rendezte a dolgot. Ennek-annak egy kicsi, a többit
a zsebbe.
De ez senkit nem zavart.
Így került a malom az egyik barátja „tulajdonába”. Fehértoll
neki is fogott a nagy átalakításnak. Hozta a gépeket, berakta
és már mehet is a dolog. Mert itt nálunk ez csak ennyire egyszerű (?).
De ez senkit nem zavart.
Eljött az aratás, sorakoztak a traktorok a főúton, ha szerencsénk volt minden probléma nélkül átjutottunk a másik oldalra. De hát minek költözik az az ember ilyen helyre? Egy
parasztnak (bocsánat földművesnek) az sem tetszett, hogy
be szerettem volna járművemmel állni a házam elé (vagy
ki), mert hát most aratás van!!! (Mellékesen jegyzem meg,
hogy azt már senki sem érte fel ésszel, hogy esetleg a
pótkocsis traktorokat egy mellékutcában állítsa sorba.)
Szóval jött az első aratás, és be kellett vezetni a traktorokat a
megrakott pótkocsikkal. Csak erről elfelejtették tájékoztatni
a hidat. A híd egy kicsit megadta magát. Na még ez is! Rögtön meg is lett javítva, igaz csak később derült ki, hogy a
slepperek így sem férnek be rajta.
Miután sikerült bevergődniük szegény termelőknek más
dolguk már nem maradt , mint a földre önteni a búzát. Így
nemsokára megjelentek a búzahegyek, boldog volt mindenki.
Az aratás elmúlt, az idő múlt, hol ilyen volt, hol olyan, mint
mindig. Nemsokára megjelent valami furcsa savanykás „illat” a levegőben, először csak találgattunk mi lehet. A kérdés
csak addig maradt nyitott, míg végig nem sétáltunk a fehérre
festett fal mellett. Ezután már csak akkor nyitottunk ablakot,
mikor megfelelt a széljárás.
De ez senkit nem zavart.
Lassan dolgozták fel a búzát, jöttek- mentek a kamionok.
Mivel a kereset fordítottan arányos a befektetéssel, így szerencsétlen kamionok „kénytelenek” voltak elfoglalni az
egyetlen járdát (aki nem vette még észre a másik felén
nincs).Mit volt tenni kismama szomszédasszonyomnak:
kitolta a babakocsit a főútra. Követték őt az idős emberek és
az iskolába siető gyerekek.
De ez senkit nem zavart.
Egy napon úgy döntött egy találékony sofőr, hogy egyszerűbb neki végigvezetni a járdán, minthogy kikanyarodjon az
útra, látván ezt a többi birka átnevezték a járdát útnak. Az,
hogy a járda betonlapjai széttörtek, az nem számít. Reklamált a szomszédasszonyom, hogy ha már tönkretették, jó
lenne meg is csinálni. Fehértoll kijelentette, hogy az nem az
ő baja.
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De ez senkit sem zavart.
Egy napos délutánon arra sétált két rendor, és a helyzet
láttán megemlítettük, hogy esetleg nem lehetne valamit
tenni, hogy a gyerekeim ne az úttesten jöjjenek haza,
bármily is furcsa, de mi féltjük oket. Azt válaszolta az egyik,
hogy legyünk türelemmel, ez csak szezonális. Lehet, hogy
neki az, nekünk mindennapos.
De ez senkit sem zavart.
Nemsokára megjelent a levegoben és a malom egész
környékén a búzahéj és minden szemét, ami megbújik a
szemek között. Jobban szemügyre véve a dolgot, kiderült,
hogy a teton lévo kivezetéseken távozik a szemét és a lisztpor. Ha arra járnak még ma is megfigyelhetik.
De ez senkit nem zavart.
Így ment ez éveken át.
De ez senkit nem zavart.
Nemrég, gyengébb pillanatomban úgy döntöttem , hogy
mostmár elég tenni kell valamit.
Feltéve a plépofát hivatalosan fordultam panaszommal a
helyi szervekhez. Meglepetésemre nagyon gyorsan kaptam
egy ajánlott levelet. El nem tudtam képzelni, hogy mi lehet
az. Postáztak a részemre is egy példányt a végzésbol, amit a
malom részére hoztak. Az állt benne, hogy kötelezik a
szuroberendezés felrakására 90 napon belül.
Gyozelem, gondoltam. El lehetett érni valamit a hivatalban
is!!!
Na ez után még jobban nyomták a legények az ipart. Volt,
hogy még este 10 után is szorgalmaskodtak.
Hogy miért pazaroltam drága idejüket, mikor ezt mindenki
tudja (?)?
Pár aprócska részlet miatt, ami engem igen is zavart és zavar
most is:
- a privatizáció alatt nem lehetett volna darabokra bontani az
ex Mezogazdasági Birtok vagyonát (vagy ha mégis, akkor
miért kellett szarakodni a szinházteremmel(?));
- ki volt az, aki kiadta muködési engedélyt a malom részére,
mikor még ma sem teljesítette a feltételeket(?) és egyáltalán
mit keres egy malom a falu „központjában” (?);
- hogy van az, hogy ha hivatalos szervhez fordulok ok döntik el, hogy melyik panaszomra válaszolnak és melyikre
nem(?), ugyanis a 4-bol 1-re válaszoltak (jó arány);
- ha már hoznak határozatot, azt az egyet, akkor miért nem
valósul az meg (?), mivel a 90 nap már rég elmúlt;
- miért fizet a község olyan szervet (szerveket), ahol olyan
választ lehet kapni, hogy „ez nem rájuk tartozik, menjek
Topolyára”!!!!!! Nem az lenne a dolga, hogy O továbbítsa a
kérdésemet, vagy próbálna rá megoldást találni???
De a mi kis településünk a lehetoségek faluja, itt
mindent lehet. Csak megfelelo helyre kell csöppenteni a
gépzsírt.
Megjegyzésként még csak annyit szerettem volna
tudatni, hogy véletlenül a falu EGYES számú embere is az
említett helyszín közvetlen közelében lakik, de ot ez az
egész nem zavarja. De majd zavarni fogja, ha egy kis ido
múlva megjelennek fia asztmás tünetei.
Itt a vége, fuss el véle.
Trombitás Sándor
P.s.- Kis ido múlva lehet nem csak engem fog zavarni, hogy
Kishegyes egy nagy ipari területé vállik. Lassan el kezd
dolgozni a faluban a másik malom is, felépítenek még jó
néhány silót, ipari létesítményt és már el is készül a sokat
hangoztatott „IPARI PARK”. Egészségükre!!!!
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Megjegyzés a Kisfalusi történethez
Az múltban történteken nincs módomban változtatni.
Ami a pillanatnyi helyzetet illeti, a felügyeloség a 90
napos határido elteltével ismét ellenorzést tartott a
helyszínen. Mivel továbbra is hiányosságokat tapasztalt,
megtette a szükséges lépéseket. Ezek folyamatban vannak és az ügy lezárásáig nincs módomban nyilatkozni
róla. Az álláspontom, hogy a pillanatnyi válságos idoket
nem szeretném azzal tetézni, hogy a még müködo cégeket
is bezárassuk, újabb munkanélkülieket generálva. DE
semmiképp sem tartom elfogadhatónak, hogy egyes
cég(ek) a muködésükkel továbbra is szennyezzék, mérgezzék a környezetet és ellehetetlenitsék az életet a saját
lakóhelyünkön.
"a falu EGYES számú embere”

Az ido helyre teszi az emlékeket
A szeghegyi svábok a kishegyesiek emlékezetében
- Dr. Szoke Anna eloadása a kishegyesi
könyvtárban
A kishegyesi könyvtár rendezvényei között a korábbi
években, ahogyan Szöllosi Vörös Julianna hangsúlyozta,
többször is szerepelt olyan, amely a szomszédos Szeghegy német lakosságával foglalkozott. Ilyen volt például
az itteni életük bemutatásával foglalkozó kiállítás, majd
késobb a történetükrol szóló könyv bemutatója is, amelyet letelepedésük évfordulójára adtak ki. Dr. Szoke Anna
kedd esti eloadása szorosan nem kapcsolódik ehhez, de
témájában egyezik és mindenképpen érdekes adalék a
németek itteni életének, létének feldolgozásához.
- Kishegyesi adatközloim emlékezetében a szeghegyi,
vagy ahogyan a hegyesiek mondják szikicsi, svábok pozítivan szerepelnek. Különösen a második világháborút
követo velük kapcsolatos történéseket tartják embetelennek és értelmetlennek és meghurcoltatásuklat ítélik
el - mondta dr. Szoke Anna a Szikicsi svábok a
keshegyesiek emlékezetében címu eloadásán, amelyet
eredetileg egy bonyhádi (Tolna-megyei) a Németek a
Kárpát-medencében elnevezésu tanácskozásra készített.
A németekrol kialakult kép azonban nem ilyen egyértelmu, hiszen a II. József idején Szeghegyre telepített
németek egészen más elbírálásban részesültek, mint
valamivel korábban a magyarok. Kész házakra érkeztek,
kaptak négy lovat és egy tehenet és természetesen földet,
a parasztok , az iparosok viszont 50 forintot felszerelések, gépek vásárlására. Ez éppen elegendo ok volt arra,
hogy kiváltsa az itt már letelepedett magyar lakosság ellenszenvét. Ezt csak tetézte az a tény, hogy a magyarok
mindössze 3 évig élvezték a letelepedést követo adómentességet a németeket viszont tíz évre mentették fel a
közterhek viselése alól. Mindezekhez társult az a tény is,
hogy a kapitalizálódás megindulásakor , az 1890-es években a németek 90 évre kaphattak kamatmentes kölcsönöket, a magyaroknak ezzel szemben magas kamat-

okat kellett fizetniük. A kishegyesiek emlékezetében
tehát a németek úgy éltek, mint kivételezett és gazdag
emberek, annál is inkább, mert sokan jártak oda szolgálni, s azok akik erre rászorultak szívesebben mentek a némethez, mert a magyar gazda, ahogyan sokan állították,
kiszámíthatatlanabb volt. Az 1910-es népszámlálás
adatai erre részben rácáfolnak, mert ezek szerint a szeghegyiek több mint fele a mezőgazdaságból élt és
többségük 5 holdnál kisebb területen gazdálkodott. Ez
azt jelenti, hogy a többség úgynevezett kisparasztnak
tekinthető.
Amikor 1944 októberében megszületett az új jugoszláv
hatóság döntése az itteni németek táborba zárásáról, a
kishegyesiek többsége emberséges magatartásról tett
tanúbizonyságot. Szeghegy egy hatalmas gyüjtőtáborrá
változott, oda vitték a környező településeken és városokban (Topolyán, Szabadkán) élő svábokat is, viszont a
javakat és az élelmiszert már korábban elvették tőlük. A
drótkerítéssel körülzárt faluból a gyerekek szinte naponta
szöktek ki Kishegyesre élelemért koldulni, s mint az
adatközlő németek mondják, minden esetben élelemmel
tértek vissza. Elítélték és elítélik ma is embertelen meghurcoltatásukat s elismeréssel szólnak szorgalmukról,
pontosságukról, rendszeretetükről.
P.I.

Dr. Szőke Anna előadása

Újra izzik a Hegyalja utca
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Csak szerb könyvek rendelhetők!?
Az utóbbi években a Kulturális minisztérium úgy oldja meg a könyvtárak állományának bővítését, felújítását, hogy
megküldi a könyvkiadók kiadványainak listáját s megszabja a könyvtáraknak hogy milyen keretben mozoghatnak. A
kishegyesi község három könyvtára ily módon az idén 400 ezer dinár értékű könyvet rendelhetett s ezeket a napokban
meg is kapták, a leltárba vételük folyamatban van.
Az ember azt mondhatná, hogy a minisztérium igen egyszerűen bonyolult pályázati procedúra nélkül oldotta meg a
könyvállomány gazdagításának kérdését. A felkínált kiadások minőségét illetően valóban egy rossz szót sem szólhat
senki, hiszen közöttük nagyon értékes kézikönyvek, lexikonok enciklopédiák is vannak, olyanok, amelyeket a mai
időkben nemigen engedhet meg magának az ember. Tehát ha valakinek ilyenekre van szüksége az nyilván a
könyvtárban kell, hogy keresse. Nyilván ezért is léteznek a mai napig a könyvtárak.
Van azonban ennek a könyvbeszerzési módnak egy nagy szépséghibája: a könyvek között nincs egyetlen magyar
nyelvű kiadvány sem, egyetlen olyan kiadó sem, amely magyarul is jelentet meg könyveket. Korábban , mint megtudtuk
lehetett válogatni a Forum Kiadó könyvei közül is, az utóbbi években azonban ezek nem szerepelnek a listán. A
kishegyesi könyvtár többször is fordult ilyen kérelemmel a minisztériumhoz, de választ természetesen nem kapott.
Nevezhetjük tehát szépséghibának is, de ez esetben alig-ha kell annyira naivnak lennünk, hogy elhigyjük: puszta
véletlen az egész, a bürokrácia szokásos játéka. Az egész-ben talán az a leggroteszkebb, hogy a Nobel-díjas magyar író,
Kertész Imre Sorstalanság című regényét emiatt a kishegyesi könyvbarátok a könyvtárban csak szerb nyelven
találhatják meg!
P.I.

A bárányok hallgattak
GMT +01:00 idoszámítás szerint - tegnap beleültem a
körforgásba. Lángossal a kezemben végignéztem, ahogy elvonulnak a tanga-forradalmárok, ahogy eszeveszett biciklisek újra meg
újra áthajtanak recepteskönyveiken és azt is láttam, amint a pincér a
'Zárva vagyunk' cédula hátuljára felír még tartozásnak öt liter
pálinkát.
A pékségbol idehallatszik a nap elsoszámú rendelése: „Ja sam
jedan jogurt!” - és máris talpig burekos az egész falu (mellé egy
pohár jogurt). Az elozo esti porno show után nem is kell több hallatszik ki a csámcsogások félmondatából: „...sosem volt még
ilyen jó!”
Kopogtatós cigit
fogok venni és
ha kell akkor
kopogok is meg
cigizek is, de
meg fogom csinálni. Mindenre
készen kibújok a
mosógépbol és
futva versenyzek a célbaéréssel. O leguggol,
Vass Szabolcs
én megbotlok és
a folyópartig
bukfencezek. Hirtelen zavaromban fel sem fogom, hogy elhagytam
a célt, akit üldöztem; Visszafelé folyik a Krivaj! Fölötte több mint
egy költözo madár röpköd rémülten. Most érkeztek Afrikából és
nem értik ezt az új áramlást.
Egy üveg úszik felém, benne papír. Elore érzem, hogy szét kell
tépnem. Nem helyi kézírás, elolvasom... Egy bamba mosoly után,
amibe még a nyálam is elcsöppent, megfordítom és a hátuljára írom
'CEKK STOP' és odaadom a pincérnek, éppen amikor elütik a
biciklisek.
Racka
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KÓSTOLJA MEG ÖN IS A SZEGEDI GULYÁSPAPRIKÁST, AMELY EURÓPA
EGYIK LEGNAGYOBB BOGRÁCSÁBAN KÉSZÜL JÚLIUS 7-ÉN A HEGYALJA
UTCÁBAN!

