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FÉLIG KÉSZ BERUHÁZÁSOK

Falunap 2010
Kishegyes

Befejezetlen és el sem kezdett beruházások—Folytatódnak-e a megnyert pályázatok beruházásai?
Nem egész két évvel ezelőtt mintegy 160 millió
dinár értékben nyert pályázatokat a kishegyesi község, de
a tervezett beruházásoknak eddig csak egy része valósult
meg.
A két évvel ezelőtti választások kampánya idején,
2008 tavaszán Kishegyesen is és az egész községben, hosszú
esztendők után először indultak nagyobb infrastrukturális
beruházások. És folytak is egészen a választások utánig.
Utána azonban nagyon gyorsan jött a gazdasági világválság is,
így a beígért beruházások nem kevés hányada befejezetlenül
maradt. Az sem mellékes természetesen, hogy időközben az
alapok is kimerültek és nem sok remény maradt a folytatásra.
Kishegyesen tíz utca aszfaltozását tervezték. Ezt valójában
be is fejezték, hiszen a választásokig elkészült a József
Attila, az Ady Endre, a Bartók Béla, a Forrás, a Malom, a
Rövid, a Csépe Imre, a Halász, a Vadász és a Hosszú utca.
Korábban azonban a
Nemzeti Beruházási
Terv
pályázatán
megnyerték a II.
Rákóczi
Ferenc,
a Park, a Magyar
és a Tavasz utcák
aszfaltozását, de ez
már nem valósult
meg. Időközben a
helyi közösség saját erőből aszfaltozta az Iskola utca egy
részét, a Tavasz utcát, valamint a Magyar utcát.
A befejezetlen beruházások között kell említeni
azonban a helyi közösség épülete tetőterének beépítését és
természetesen a Női Fórum székházának Piac téri épületét
is, amelyet renoválás helyett újjá kellett építeni. Hasonló
sorsa volt a jelenleg ugyan használatban levő, de még mindig
befejezetlen bácsfeketehegyi művelődési otthonnak is.
A beruházásoknak tehát nem kis hányada még
mindig megvalósításra vár. Ahogyan a községben mondják,
a terveket elfogadták és jóváhagyták, de a kivitelezéshez
már nem volt pénz. Annak ellenére, hogy a következő egy
esztendőben nem várható választás, talán lesz annyi pénz,
hogy előbbre jussanak a már megkezdett, és ezek alapján
indokolt beruházások.
Az ügy kapcsán megtudtuk, hogy Kishegyes
polgármestere, Csóré Róbert a jövő héten fog tárgyalni a
tartományi Nagyberuházási Alap képviselőivel arról, hogy
mikor lesz pénz ezeknek a beruházásoknak a folytatására.
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Szombat, március 13.
16.00 Megemlékezés a 1848-49-es emlékműnél,
Nyugati temető
Csütörtök, március 18.
18.00 Könyvbemutató, Könyvtár
Harkai Vass Éva Sárszegtől délre
A szerzővel Gerold László beszélget.
Péntek, március 19.
16.00 Dudás Attila fényképkiállítása, Galéria
17.00 Látogatás a hegyesi csata emlékművéhez
18.00 Ünnepi műsor, Művelődési otthon
21.00 Visual funky relax, Ifjúsági otthon
Szombat, március 20.
18.00 Komolyzenei koncert, Galéria
Fellép a Dombos zenekar és a Szent Anna-kórus
Vasárnap, március 21.
10.00 Szentmise, Szent Anna-templom
16.00 „Oly korban éltem én…”, Tűzoltóotthon
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet emlékműsora
Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója
alkalmából.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ELŐNYBEN A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA
Kedvezmények a vállalkozóknak a gyakornokok és a fiatal
munkaerő foglalkoztatásakor
A foglalkoztatási szolgálat topolyai és kishegyesi részlegében a figyelem középpontjában az év eleje óta azoknak
a törekvéseknek a sikeres megvalósítása áll, amelyek a
fiatal munkaerő alkalmazását szorgalmazzák, és amelyek
esetében az illetékes minisztérium komoly kedvezményeket
is ad a vállakozóknak.
A munkanélküliek, akiknek száma a kishegyesi községben
meghaladja a kétezret, hetente járnak tanácsadásra, amelyen
pontos tájékoztatást kapnak a munkavállalás esélyeiről, a
továbbképzési lehetőségekről és jogaikról.
– Január elsejétől indult az a pályázat, ami a harminc éven
aluliak foglalkoztatását szorgalmazza. Ennek keretében
ötfajta továbbképzési lehetőséget kínál a pályázat. Az
első az intézményen belüli szakmai képzés, legalább 3–6
hónapos időtartammal, a következő a munkahelyen történő
továbbképzés 330–500 óra terjedelemben. A harmadik a
vállakozáson belüli betanítás minimum 96 óra keretében,
s ezért a munkavállalónak 18–36 ezer dinár jár, amit a
munkaközvetítő megtérít a munkaadónak. Ezenkívül
lehetséges a próbamunka egyhónapos időtartamra, s ezért
a munkaadó minden munkavállaló esetében napi 984
dinárt kap. A munkaadók mindezek mellett 1–6 hónapig
mentesülhetnek a járulékok fizetése alól, egészen pontosan a
munkaközvetítő megtéríti ezeket a költségeket, amennyiben
fiatal munkaerőt alkalmaznak – hallottuk Jablan Anikótól,
a foglalkoztatási szolgálat tanácsosától.
A másik fontos pályázat március 31-ig van érvényben, azaz
addig, amíg az előirányozott keret be nem telik.
– A gyakornokok felvételét szorgalmazza ez a pályázat,
vagyis azt, hogy a fiatalok szert tehessenek első munkata-

pasztalataikra saját szakmájukban. Az Első esélynek nevezett program egyéves gyakornoki időt
jelent a fiatal munkaerőnek saját szakmájában. Ezt
azért fontos kiemelni, mert a programba bekerülhetnek azok is, akik már dolgoztak valahol, de nem
a saját szakmájukban. Előtte önkéntesként három
hónapot kell a munkavállalónak a munkaadónál
dolgoznia. Az önkéntes munkáért a fiatal 10 ezer
dinárt kap havonta, majd utána a gyakornoki idő
alatt a középiskolások 16 ezret, a főiskolások 18
ezret, az egyetemi végzettségűek pedig 20 ezret. A
munkaközvetítő ezeket a költségeket is megtéríti a
vállakozóknak – mondta Jablan Anikó, kiemelve,
hogy ez esetben a vállalkozónak is eleget kell
tennie néhány manapság nem is olyan egyértelmű
követelménynek. Az egyik például az, hogy
munkásai után rendszeresen fizeti a járulékokat,
fizeti az adókat, és a banktól is kell igazolást kérnie
arról, hogy fizetőképes a vállalkozása.
Ezeknek az ügyeknek az intézésében – a munkaadó
és munkavállaló kapcsolatfelvételében elsősorban
– a munkaközvetítő igyekszik segíteni, de mint
a tanácsos mondta, egyáltalán nem árt, ha ilyen
esetekben kifejezésre jut az saját kezdeményezés. A
fent említett szigorú feltételek ellenére, a kishegyesi
községből több vállalkozó is átadta a gyakornokok
alkalmazására vonatkozó dokumentációt.
PI

BENNÉGETT HÁZÁBAN
Tragikus kimenetelű tűzeset Kishegyesen
Kedden délelőtt a kishegyesi Park utca 19-es szám alatti házában bennégett a 64 éves Stipo Mikulić. A tüzet
– mint nem hivatalosan megtudtuk – rövidzárlat okozta.
Mikulićot a helybeliek gyakran láthatták a faluban sétálni, legtöbben úgy emlékeznek rá, hogy mankóval
közlekedett, de ez csak néhány éve volt így, azóta, hogy egy esés következtében eltörött a medencecsontja, s utána
már csak mankóval tudott közlekedni. A szintén Kishegyesen lakó testvére gondoskodott róla, de nem laktak egy
házban. Kedden reggelre a szomszédok elbeszélése szerint nem észleltek füstöt vagy tüzet a ház felől, csak arra
lettek figyelmesek, hogy megjelentek a tűzoltók és a rendőrség. A házon, bár az udvarba nem tudtunk bemenni,
nem látszik a tűz nyoma. Ez azért is furcsa, mert ezzel szemben – mint megtudtuk – az elhunyt holttestét teljesen
elszenesedett állapotban találták meg a tűzoltók és a rendőrség. Stipo Mikulićot a Keleti temetőben helyezték örök
nyugalomba.
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DÜLEDEZŐ, ROMOS HÁZAK
Négy életveszélyesnek ítélt ház lebontásáról hoztak döntést – Ha a
tulajdonos nem hajlandó rá, akkor a község köteles lebontani ezeket
a közbiztonság érdekében

lebontaná, a másikat viszont nem érdekli az ügy, és nem
hajlandó anyagilag hozzájárulni. Büntethetnénk is, de
ez a legkevésbé célravezető. Attól ugyanis, hogy valakit
emiatt megbírságolunk, még semmi sem oldódik meg,
főleg a közbiztonság tekintetében nem megfelelő megoldás
mindez – mondta
kérdésünkre Csóré
Róbert kishegyesi
polgármester.
Az
újabb
és
újabb bejelentések
továbbra is érkeznek,
és ezeket minden
esetben kivizsgálja
a községi építésügyi
felügyelő, és előterjeszti a szükséges
intézkedéseket.
Értesüléseink szerint a bejelentések
alapján a közeljövőben még hét
esetet vizsgálnak ki.
A kishegyesiek és az átutazók számára is szemet
szúr a legszűkebb központban évek óta mind romosabbá
váló úgynevezett Jáni-ház.
Ahogy sokan mondják, a
település egykori legszebb
épülete a falu szégyenévé
vált. Ez esetben egyedül a
málló vakolat veszélyezteti a
főutcai járókelőket, ami akár
életveszélyes is lehet, de a falak
jók, és nem mondható róluk, hogy
dűlőfélben vannak. A valóban
szép épület iránt eddig is számos
komoly érdeklődés nyilvánult
meg. Az egyik akadálya annak,
hogy egy új, tőkeerős tulajdonos
kezébe kerüljön, hogy több tíz
tulajdonos birtokában van, és
állapotához képest igen komoly
árat kérnek érte. A legnagyobb
kerékkötőnek ennek ellenére az bizonyult, hogy az épületet
annak idején műemlék jellegűvé nyilvánította, és minden
felújítás – de még a javítások is – külön engedélyhez
kötöttek.
PI

Az idén tavasszal három kishegyesi és egy
szeghegyi házat bontat le a község, mivel a bejelentések
szerint és a helyszíni vizsgálatok alapján is életveszélyesek
lehetnek a járókelőkre, és ledőlésük esetén kárt okozhatnak
a szomszédok vagyonában is.
A tavaszi hóolvadást
és esőzést követően gyakran
jelentkeznek
repedések
a
falakon, de az egész épület is
megroggyanhat, különösen ha az
történetesen évek óta nem lakják.
A kishegyesi községben évente
legalább 5–6 ilyen esetre hívják
fel a figyelmet a polgárok, s a
helyszínelést követően rendszerint
be is bizonyosodik, hogy az
épület valóban veszélyes lehet. Ez
tulajdonképpen azt jelenti, hogy
az épületet meg kellene javítani,
vagy le kellene bontani, de – mint
a polgármester mondja – a dolog
nem ilyen egyszerű.
– Tavaly májusban indítottunk egy akciót a romos házak
lebontására, azt gondoltuk, megpróbálunk egy kicsit rendet
teremteni a fesztiválok, a Gyöngyösbokréta és Durindó,
valamint a Dombos
Fest idejére. Mivel
azonban
magántulajdonról van szó,
és leggyakrabban
nem
is
egy
tulajdonosa van az
ingatlannak, nem
olyan egyszerű az
eljárás, mint azt
először gondoltuk.
A szakembereknek
is fel kell mérniük az
állapotot, felszólítást kell átadnunk a
tulajdonosnak vagy
több tulajdonosnak,
megállapítani
a
határidőket, és csak azután léphet a község olyan formában,
hogy lebontja az épületet, és a költségeket rátáblázza
az ingatlanra. A legnagyobb gondot az ilyen elhagyott
házak esetében az jelenti ugyanis, hogy a tulajdonosok
nem tudnak megegyezni a bontás ügyében, vagy az egyik
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…NEM TUDOM, MIT KELLENE CSINÁLNOM, MIK
LEHETNEK A PROBLÉMÁINK…
Dr. Bíró István tartományi képviselőt az eddigi
munkájáról és eredményeiről kérdeztem
A 2008. májusi választások után lapunk bemutatta választott képviselőink terveit, céljait az elkövetkező négy évre
vonatkozóan. Lassan félidőhöz érkezünk, ezért elérkezettnek látjuk a pillanatot, hogy összefoglaljuk munkájukat,
eddigi eredményeiket, és számonkérjük esetleges mulasztásaikat. Első beszélgetőtársam Dr. Bíró István, tartományi és
községi képviselő, a Demokrata Párt tagja.
Írásomban igyekszem szembeállítani az egyes véleményeket, megkérdezem a Dr. Bíró által ,,mumusként’’ emlegetett
községi vezetést, a civil szektor képviselőit és a polgárokat, ők hogyan látják tartományi képviselőnk munkáját.
Az utóbbi egy évben szenvedő alanyai
lehettünk a Demokrata Párt és
VMSZ közötti ellentéteknek. Milyen
irányba fejlődött ez a kapcsolat?
Dr. Bíró István: A jelenlegi
viszonyom a községi vezetéssel
katasztrofális, jobban mondva nincs
is kapcsolatom velük. Immár két éve
vagyok képviselő, de egyetlen közös
programot sem valósítottunk meg, a
VMSZ és a községi vezetés nem igényli a segítségemet. Többször felajánlottam, hogy segítek, működjünk
együtt, de minden alkalommal
visszautasítottak. Egyedül Kishegyes
Községben nem tartották tiszteletben
a DP és az MK közötti koalícióról
szóló egyezményt, viszont elsősorban
nem politikai ellentétről van szó,
hanem személyi ellentétekről. Minden
kezdeményezésemet
elutasítják,
csak azért, mert tőlem ered, ezáltal
ellehetetlenítve a munkámat.
Milyen a kapcsolata a civil szektorral és az intézményeinkkel? Voltak
közös programjaik?
Dr. B. I. : A civil szervezetekkel, az iskolákkal, az óvodákkal
és Helyi Közösségekkel nagyon jók a
kapcsolataim, sokat segítettem nekik,
támogattam őket. Az iskoláknak
számítógépet, az óvodáknak mosógépet ajándékoztam. A civil
szervezeteket támogatnám, de eddig
nem kerestek meg, így nem tudom,
hogy mire van szükségük. Hogy
segítsem őket, ha nem igénylik?
Miért nem keresnek meg?! Például
a
Vadászegyesületnek
hoztam
250.000 dinárt, de nem fogadták el.

Miért nem biztosítja Ön a szükséges
összeget?
Ön a választási kampányában ígért
egy mellrákmegelőző és - szűrő
programot a község női lakosainak.
A megvalósítás mai napig várat
magára. Mi ennek az oka? A ,,Szerbia
a rák ellen’’ program keretében mobil
mammográf járja Szerbiát, jelenleg
Nyugat-Bácskában
van.
Mikor
érkezik községünkbe?
Dr. B. I. : A választások
után benyújtottam a programomat a
Tartományi Egészségügyi Titkárságnak. Tőlük azt a választ kaptam, hogy
a program jó, és szükséges lenne, de
községi szinten nem fog megvalósulni.
A mobil mammográf valószínűleg meg
fog érkezni hozzánk is, ha máshová
is eljutott. Igazán sajnálom, hogy
mindez nem Kishegyesen valósult
meg. Immár ötödik éve itt áll a saját
mammográfunk az egészségházban,
és nem használjuk.
Mi ennek az oka? Miért nem tesz
lépéseket, hogy használatba kerüljön, hiszen ez az Ön választási programjához is tartozik?
Dr. B. I. : Erre nagyon
egyszerű a válasz. Nincs politikai
hajlandóság a község részéről, sőt
nincs akarat az egészségház részéről
sem, hogy a mammograf működjön.
Ahhoz, hogy elkezdhessük a szűrést,
a röntgenorvosunknak egy hathetes
képzésen kellene részt vennie,
amelynek ára 100.000 dinár, de ezt
nem akarják biztosítani.
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Dr. B. I. : Szívesen megtenném, és tudnám is biztosítani. A pénz
a legkevesebb. De nem engedik, hogy
megtegyem, mert akkor az lenne a baj,
hogy én csináltam, aki a Demokrata
Párt tagja, és nem ők.
Milyen más eredményeket tud még
felsorolni, amelyeket az utóbbi két
évben valósított meg?
Dr. B. I. : Mivel nem hajlandóak velem együttműködni, nem
tudok én sem dolgozni, mert nem
tudom, mit kellene csinálnom, mik a
problémáink.
Akkor mire jó, hogy van egy
tartományi képviselőnk az Ön
személyében?
Dr. B. I. : Semmire, mert nem
akarjuk kihasználni.
Ha most lennének a választások,
mit mondana a kishegyesieknek,
miért szavazzanak újra Önre és a
Demokrata Pártra?
Dr. B. I. : Mint politikusra azért, mert
meg kell erősíteni a DP és a VMSZ
kapcsolatát. Az immár két éve tartó
,,háborúnak’’ csak a polgárok látják
kárát.
..akiknek a támogatásra szükségük
lenne.
Megkerestük intézményeink
vezetőit és a civil szervezeteink
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képviselőt, hogy ők is elmondhassák
véleményüket a tartományi képviselőnk eredményeiről, az esetleges támogatásokról és az együttműködésükről, amit az elmúlt két
évben sikerült megvalósítaniuk vele.
Ifj. Virág Gábort, a Helyi
Közösség titkárát kérdeztük a
képviselő úr kishegyesi HK-hoz
fűződő nagyszerű kapcsolatról és a
sok segítségről, amelyről Dr. Bíró
beszámolt az interjúban:
Ifj. V. G. : Megdöbbenéssel
hallom Dr. Bíró István tartományi
képviselő nyilatkozatának azon részét,
melyben érinti a Helyi Közösséget.
Sajnos azt kell mondanom, nem
jó vagy rossz, hanem semmilyen
kapcsolat nincs a képviselő úr és a
Helyi Közösség között. Megválasztása
után személyesen kerestem meg,
hogy kérjem közbenjárását azon
pályázataink támogatásához, melyek
elbírálásában a Demokrata Pártnak
jelentős szerepe volt, de a mai napig
egyetlen dinár támogatást nem
kaptunk. Ezt azért tartom sajnálatosnak, mert akkoriban a Helyi
Közösség Tanácsában a Demokrata
Párt a hatalmi koalíció része volt.
A tavalyi évben pályázatot adtunk
át a könyvtár felújítására, ennek
támogatásáról külön is tárgyaltunk
a képviselő úrral, ő megígérte, hogy
közbenjár az érdekünkben, de nem
tudok róla, hogy valami is történt
volna ez ügyben, a pályázatot pedig
elutasították.
Tóth István, a Vadászegyesület
igazgatóbizottságának tagja válaszol
az őket érintő kérdésekre.
Dr. Bíró állítása szerint Önök nem
fogadtak el egy 250.000 dináros
támogatást tőle?
T. I. : Szó sincs elutasításról,
sőt örültünk volna, ha ez a támogatás
megvalósul. A képviselő úr az elnöke
a Vadászegyesületnek, ezért ezt neki
is tudnia kellene. Részt vettünk egy
pályázaton, amelyen sikerült elnyerni

a fenn említetett összeget, viszont
a pénz nem érkezett meg, valami
oknál fogva meghiúsult. Dr. Bíró
nem tájékoztatta kellő mértékben az
igazgatóbizottságot lépéseiről és a
250.000 dinár sorsáról, annak ellenére
sem, hogy ez neki, mint szervezetünk
elnökének kötelessége lett volna,
ezért nem rendelkezünk kellő információkkal, ami ezt a kérdést illeti.

… akik őt dolgozni nem engedik.
A tartományi képviselő úrral folytatott
beszélgetésünk eredeti témája politikai
tevékenysége, meghirdetett választási programjának megvalósítása
lett volna, de a beszélgetés során
(sajnos) minden egyes erre vonatkozó
kérdésnél újra és újra másokat tett
felelőssé eredménytelensége miatt.

Molnár Márta, az Ady Endre Kísérleti Az Önkormányzatot ért vádakról
Általános Iskola igazgatónője:
Csóré Róbertet, Kishegyes polgármesterét kérdeztük.
M. M. : A kampánya során Dr. Bíró
István személyesen keresett fel, hogy Dr. Bíró állítása szerint a községi
megkérdezze, mire van szüksége vezetés ,,nem engedi’’ őt dolgozni, így
az iskolának. Elmondtam neki, hiába szeretné végezni munkáját, nem
hogy minden támogatást örömmel tudja.
fogadnánk, legyen az pénz, segítség
az iskola felújításában, számítógépek
Cs. R. : Véleményem szerint,
vagy hasonlók. Megválasztása után ha valóban akarna valamit csinálni,
bizonyos idővel, többen feltették a én, mint polgármester vagy bárki
kérdést, hogy miért nem fogadja el más az Önkormányzatból, ebben
az iskola az ajándékokat, amelyet Dr. megakadályozni nem tudnánk, sőt
Bíró szánt neki. Ez meglepetésként ért, ilyet nem is tennénk. Elsősorban
mivel csak az iskolát nem értesítette Dr. Bíró tartományi képviselő,
támogatási szándékáról. Végül több másodsorban egy olyan párt tagja,
egyeztetés után kaptunk tőle egy amely köztársasági és tartományi
számítógépet, amelyet ünnepélyes szinten is többségben van a miniszkeretek között adott át. Azóta nem tériumokban és titkárságokban, ezért
érdeklődött, hogy esetleg mire lenne olyan lehetőségei vannak, mint senki
szükségünk, miben tudna segíteni, másnak ebben a községben. Akár
viszont bármilyen támogatást szívesen önállóan is tudna dolgozni, viszont
fogadnánk a jövőben is.
egyértelmű,
hogy
munkájában
minden támogatást megkapna az
Dr. Deák Tibor az egészségház Önkormányzattól.
igazgatója lapunknak elmondta,
hogy
tartományi
képviselőnk Milyen az együttműködés Önök
értesülései a kishegyesi egészségház között? Valóban visszautasítják a
mammográfját illetően nem pon- kezdeményezéseit?
tosak. Az egészségház dolgozik rajta,
hogy minél előbb működésbe kerüljön,
Cs. R. : Többször folytattam
ezzel kapcsolatban konkrét lépéseket vele megbeszéléseket, amelyek során
is tesznek. A röntgenorvosnak egy elmondtam, hogy miben kellene
képzésen kell részt venni, hogy segítenie,
milyen
problémákkal
dolgozhasson vele, viszont ennek küzdünk. Minden alkalommal, amiösszege jóval nagyobb az említettnél, kor megkeresett, megadtam neki a
de a szükséges pénz mindig biztosítva szükséges információkat és segítséget,
volt és lesz. Nada Čelebić, az viszont ezek után ő konkrét lépéseket
egészségház radiológusa hozzátette, általában nem tett. Két év alatt
hogy már 2008 óta részt vesz a csak egy kezdeményezéssel fordult
szükséges továbbképzésen, amely hozzám, amikor a Vadászegyesület
belátható időn belül befejeződik, pályázatához szükséges volt a
és ebben az egészségház mindig polgármester aláírása is, amit
maximálisan támogatta őt.
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természetesen megkapott. Értesüléseim
szerint a pályázatot megnyerték,
viszont bizonyos dokumentációkat nem
adtak át időben, ezért elestek az elnyert
összegtől. Más konkrét kezdeményezése
nem volt, ezért elutasításról sem
beszélhetünk. Mi hajlandóak vagyunk
az együttműködésre, ez eddig is így
volt. Többször állította már, hogy nem
támogatjuk őt munkájában, ezért újra
és újra tárgyaltam vele, és megkapta
tőlünk a szükséges adatokat. Nem
tudom, mit kellene még tennünk, hogy
ez a kapcsolat jobb legyen.
Ön mit vár el tőle a jövőben?
Cs. R. : Remélem, hogy többet fog
tenni, mint az elmúlt két évben, mert
eddig nem tapasztaltam munkájának
eredményeit. Ha megpróbálna élni
lehetőségeivel, akkor véleményem
szerint tudná hatékonyan végezni
feladatát. Ezúton is szeretném újra
felajánlani segítségemet neki, az ajtóm
továbbra is nyitva áll előtte, mint
mindenki előtt, aki a község érdekében
szeretne tenni valamit. De helyettem
beszéljenek majd az eredményei
jövőbeni munkájának sikerességéről.
Novák A.

FIGYELEMÖSZPONTOSÍTÁS
ÉRTÉKEINKRE
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés
Kishegyesen
A magyar kultúra napja mindig jó
alkalom arra, hogy a figyelmünket
az évszázadok során megőrzött,
és lehetőleg továbbadott kulturális
értékeinkre összpontosítsuk. Az
ünneppel kapcsolatos műsorban
ezúttal azok a kishegyesi fiatal
alkotók
vettek
részt,
akik
munkájukkal elismerést vívtak ki a
különböző versenyeken.
A fentieket, Szöllősi Vörös Julianna,
a kishegyesi könyvtár igazgatója
mondta el a magyar kultúra napja
alkalmából, az iskola Galériájában
megtartott alkalmi műsor kezdetén a

részvevőket üdvözölve. A fiatalokat
Linka B. Gabriella, a művelődési
egyesület elnöke mutatta be. Csáki
Edina, Paróczi Rita és Kancsár

Loretta szavalatokkal mutatkoztak
be, Rácz József és Kovács Hédi
saját írásait, Kovács Hanna pedig
egy irodalmi esszé fordítását
olvasta fel. Az irodalmi és zenei
műsor megkezdése előtt Mohácsi
Zoltán festő megnyitotta Dudás
Attila fényképeinek kiállítását.
A műsor zenei részében a
Szajkó
énekcsoport
lépett
felegy népdalcsokorral, amely
a Szólj, síp, szólj ! népzenei

verseny megnyerését követően
a
Középiskolások
Művészeti
Vetélkedőjén is első díjas lett.
Csőke Andrea Liszt és Batrók
műveket adott elő zongorán.
pi

Mi a véleménye Dr. Bíró István tartományi képviselő politikai
tevékenységéről?
Fontányi Andor (22, egyetemista)
Nem rendelkezem kellő mennyiségű információval a témáról, de semmi kiemelkedő
eredményről nem halottam. Problémának tartom, hogy képviselőink nem tudnak
együttműködni közös problémáink megoldásában. Szeretném, ha a jövőben több
figyelmet fordítanának a szociális problémákra.

Bacsó Lajos (48, nyugdíjas)
Mivel egy egészségügyi programot hirdetett meg a kampánya során, ezen a téren
vártam el tőle konkrét eredményeket. Viszont tudomásom szerint eddig semmi
eredményt nem tud felmutatni, nem vagyok megelégedve munkájával. A jövőben
elvárom tőle, hogy nagyobb mértékben járuljon hozzá a község fejlesztéséhez.
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AMI KIBUGGYAN BELŐLEM
A héten kérdeztek tőlem valamit.
Bevallom, most az
egyszer szokásomtól
eltérően a választ
nem kapkodtam el,
jól
meghánytamvetettem a dolgot,
és csak miután pár
napot aludtam is rá,
döntöttem el, hogy
igen, ha már adott
a lehetőség, a Szó-Beszéden keresztül kifejtem a
véleményemet.
A hezitálás pedig nem azért volt, mert a
feltett kérdésre nincsen konkrét válaszom. Igenis
van! A dilemmám inkább abból fakadt, hogy az
érveket és ellenérveket felsorolva mérlegelnem
kellett, esetleg nem okozok-e kárt, no nem
magamnak, hanem az (még egyenlőre) általam
vezetett civil szervezetnek azzal, ha kimondom, ha
leírom, amit gondolok, amit érzek.
Az alábbiak megadják majd a választ.
Legalábbis remélem.
		
Hogy miről is van szó?
Véleményem szerint egy civil szervezetnek
nem az a feladata, hogy a hatalommal folyamatosan
szembeszegüljön, hogy kígyót-békát kiabáljon rá,
(erre ott van a mindenkori ellenzék), hanem, hogy
rámutasson a közösség problémáira, hogy keresse,
kutassa annak megoldását, hogy lehetőségeihez,
képességeihez mérten partner legyen a feladatok
végzésében.
Legfőképpen nem az a feladatunk, hogy
ítéljünk és ítélkezzünk, hanem, hogy a bajba
jutottakon, elesetteken segítsünk…
Ezt nagyon komolyan gondolom.
És hiszek abban, hogy a világot mások
számára élhetővé és érzékelhetővé lehet (és kell)
tenni. Ehhez nem mindig a mások által már jól
kitaposott utat kell választani, néha csapásokon
kell járni, sőt néha vállalni kell azt, hogy a legelején
menjünk, de azt is gondolom, ha nincs meg bennünk
az elhivatottság, mindazt, amit teszünk, felesleges
időpocsékolás, a családunktól, a barátainktól elrabolt idő.
Tehát civilesként, vagyis a másik oldal
képviselőjeként, így gondolom.
De ehhez nem elég nekünk „civileknek”
így látni a dolgot.
Ahhoz, hogy azok valamelyest változzanak,
ama általam elképzelt láncból hiányzik még néhány
szem.

		
Mire és kikre is gondolok?
Például arra, hogy túl könnyen ítélkezünk. Nem
ismerjük a másik ember helyzetét, lehetőségeit, életvitelét,
gondolkodásmódját, nem tudjuk, mit miért tesz, és ahelyett,
hogy megkérdeznénk tőle, hézagos ismereteink alapján
véleményt formálunk róla, pálcát törünk felette, még csak esélyt
sem adunk neki, hogy ismertesse velünk az ő nézőpontját.
Az elképzelt láncban keveslem azok számát, akik jó
szándékú tanácsaikkal, ötleteikkel segítenék ezt a szerencsétlen,
leszegényedett maroknyi közösséget (és nem hátulról támadva,
sárdobálósan, a „megmondtam, hogy így lesz” csatakiáltással
– persze arról hogy hol, kinek és mikor mondta meg – bölcsen
hallgat. Persze tudom én, ez utóbbi sokkal kényelmesebb, és
nem is emelkedik fel a vérnyomása és infarktus, agyvérzés sem
kerülgeti az ilyen embert).
És hiányoznak azok, akik szaktudásukkal, munkahelyük
révén, és, hogy még véletlenül sem hagyjam ki azokat, akik
tisztségüknél fogva tudnak (tudnának) tenni a probléma
megoldásáért.
Még valami.
Hogy segítenek-e a közösség gondjainak megoldásában?
A magánszemélynek szíve joga saját maga dönteni.
Azonban…
Mindannyian tudjuk, vannak időszakok (lásd például:
választási kampány), amikor valamennyi magára valamit is adó
párt, nem titkolt szándékkal keresi meg a „civileket”. Érdekes,
akkor az illetékes politikusok, pontosan tudják mik a gondok,
mi az, amiben a civil szféra, illetve a politika embere együtt tud
működni.
Később ez valahogyan elfelejtődik. Nem gondolom,
hogy ezért CSAK a civilek lennének a hibásak. Ők csak egy
szem, azon a bizonyos láncon.
És mit tegyen szegény civil, amikor borotvaélen
táncoltatják?!
Itt van például a Női Fórum épülete.
Milyen jó is lenne, ha az önkormányzatban hatalmon
lévő politikusok, illetve a tartományi képviselő egyként azon
munkálkodna, hogyan lehetne mielőbb befejezni az épületet!
Ha jól belegondolok, talán a civil szférának kellene
felvállalnia, hogy a közösség érdekében, egy asztalhoz ültesse
a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokrata Párt helyi
képviselőit!
Ez csak egy ötlet. Talán, a – szerintem jól működő
– szervezet székház gondjainak megoldásával egy csomó
szociális gond is orvosolható lehetne. Szerintem érdemes az
ötletet továbbgondolni.
Várom az illetékesek javaslatát!
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RÖVIDHÍREK
DRÁMAPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK TÖBB
HELYSÉGBEN
Május végéig tart a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai
Társaság akciója, amelynek keretében drámapedagógiai
módszerekkel felépített órákat tartanak Vajdaság több
településén.
Az általános iskolás gyerekekkel a bizalomról, a
barátságról, a felelősségről, a kirekesztésről beszélgetnek.
Két délután a kishegyesi iskolában Fekete Ágnes tartott
órát a felsősöknek a felelősségről, a következmények
vállalásáról és a bizalomról. Az előadó szerint a
foglalkozások igen tanulságosak a gyerekek és a
pedagógusok számára egyaránt. Ezekben a szituációkban,
különösen az osztályfőnökök láthatják meg, mi mindennel küszködnek a kiskamaszok, a gyerekek számára
viszont saját bevallásuk szerint a másik oldal, a tanár vagy
felnőtt szerepkörének felvétele volt újszerű és szokatlan.
A Szülőföld Alap támogatásával indított akció következő
állomáshelye Ada lesz, majd Bácskossuthfalva, Pacsér,
Kúla, Szabadka, Doroszló és végül Szilágyi következik.
A program 50 órára ad lehetőséget, s az érdeklődők eddig
30 órát már le is foglaltak.

NEM TAPASZTALHATÓ
JÁRVÁNYHELYZET
Kishegyesre az elmúlt hónapokban 400 védőoltás érkezett,
és ezt mind fel is adták az érdeklődőknek, elsősorban
a veszélyeztetett kategóriák képviselőinek, a krónikus
betegeknek és azoknak, akik munkájukból adódóan
sok emberrel érintkeznek. Dr. Deák Tibor, a kishegyesi
egészségház igazgatója arról tájékoztatott bennünket, hogy
a bizonyítottan H1N1-ben megbetegedettek száma nem
növekedett.
-Annak ellenére, hogy megkezdődött a tanítás az iskolákban
nem tapasztaltunk nagyobb számú náthás megbetegedést.
Nincs tehát járványhelyzet, viszont az érdeklődés még
mindig elég nagy a védőoltás iránt. A napokban újabb 350360 védőoltást kapunk. Ezet az iskolásoknak adjuk fel.
Számításaim szerint erre a célra mintegy 500 védőoltás kell
majd, de minden attól függ, hogy a szülők hogyan döntenek.
Az iskolákban most van folyamatban a megbeszélés a
szülőkkel, s amennyiben az oltóanyag megérkezik, a
gyerekek már péntektől fel is vehetik a védőoltást – mondta
Dr. Deák Tibor.

MIKOR LESZ SZENNYVÍZHÁLÓZAT?
Az első tervek a héten érkeztek meg – Idén nem lehet számítani a beruházás elkezdésére
A héten megérkezett a kishegyesi községházára a
leendő szennyvíztisztító terve, az ezzel kapcsolatos
hatástanulmány, az építészeti terv, valamint a leendő
szennyvízhálózat ötletterve. Ez valójában az első
konkrét lépés a község mindhárom településére kiterjedő
szennyvízhálózat és tisztító kiépítésében.
Mintegy harminc évvel ezelőtt, a vízvezeték-hálózat
kiépítésével párhuzamosan valószínűleg gondolkodni
kellett volna a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
kiépítéséről is, de ez mindig elmaradt. Egyedül
a faluközpontokban épült néhány száz méternyi
szennyvízcsatorna mindenhol egy-egy kisebb tisztítóval,
amelyek csak minimális tisztítást végeznek. A háztartások
zöme szennyvízgödrökbe gyűjti az elhasznált vizet,
amely természetesen onnan elszivárog, vagy ha már nem
tűnik el, tartálykocsikkal szállítják el.
Csóré Róbert polgármester szerint a község az első
lépést azzal tette meg, hogy megvásárolta a leendő
szennyvíztisztítóhoz szükséges földterületet. Tavaly
azután a Tartományi Területrendezési és Építészeti
Titkárság pályázatán nyertek pénzt a tervek kidolgozására,
és az első komplett terv, mégpedig a szennyvíztisztító
felépítésére vonatkozó, meg is érkezett. A létesítmény a
tervek szerint Bácsfeketehegyen a forgalmi csomópont és

a leendő ipari park közelében épül fel, de hogy mikor, azt
egyelőre nem lehet tudni.
– Most, hogy kész a tisztító terve, el lehet kezdeni az
engedélyek beszerzését és véleményem szerint erre rámegy
az egész esztendő, ha tudjuk, hogy milyen körülményes és
hosszadalmas ezeknek a dokumentumoknak a beszerzése.
Az első szakaszban a szennyvíztisztítónak és a hálózat
gerincének kell elkészülnie. Hozzávetőleges számítások
szerint ez legalább másfél millió euróba kerül. Csak abban
reménykedhetünk, hogy az Európai Unióban továbbra
is kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem és ennek
megfelelően pénzt is szánnak rá – véli a polgármester.
A szennyvízhálózat kiépítésével valamelyest csökkenne
a Krivaja szennyezettségi szintje, de sajnos ez a gond
végérvényesen nem oldódik meg. Nem csak azért, mert
a felső folyásnál is ugyanezt kellene megtenni, hanem
azért is, mert a szennyező mezőgazdasági vegyületek jó
része az esővízzel bele kerül a folyóba. Mint megtudtuk, a
folyó menti települések legtöbbje a kishegyesihez hasonló
fázisban van, elkészültek, vagy készülnek a tervek, és
várják a pályázatokat. Egyelőre tehát a község mintegy
ötezer háztartásának még várni kell a szennyvízhálózat kiépülésére, de az első lépések ennek érdekében már
megtörténtek.
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A TRAKTOR IS GÉPJÁRMŰ
Az új közlekedésbiztonsági törvény mezőgazdasági vonatkozásairól a
kishegyesi földművesek megbeszélésén
A földművesekre vonatkozó egyik legfontosabb
változás az, hogy az új közlekedési törvény szerint, a
traktor is gépjárműnek minősül, vagyis ugyanabba a
kategóriába kerül, mint minden személyautó: évente
kell műszaki vizsgára vinni, és bejegyeztetni, mint
a személyképkocsikat. A kiadások szempontjából,
a földművesek számára ez a kitétel jelenti a rendelkezések legfontosabbikát, hiszen az évente kötelező
műszaki vizsga és regisztráció nem kis mértékben
növeli a földművesek kiadásait.
A kishegyesi földművesszervezet szervezésében
megtartott összejövetelen, mintegy kétszázan voltak
jelen, hiszen mindenkit érdekel, hogy hogyan, és
milyen mértékben változnak a rájuk vonatkozó
előírások. A traktorokra ezek szerint minden olyan
előírás vonatkozik, amely az autókra volt érvényes.
Igaz lehetőség nyílik arra, hogy a traktorokat csak
néhány hónapra regisztrálják, de mint a földművesek
körében elhangzott, ez a fajta regisztráció még
inkább megnövelné a költségeket. Külön kategóriát
képez a házilag készített csatolható eszközök egész
sora. Ezeket legtöbb esetben attesztálni kell, ha
azokat a közúti forgalomban is használni akarják
a földművesek. Ezek közé tartoznak az egy jószág
szállítására alkalmas eszközök.
Az előadás két órája alatt megállás nélkül záporoztak
a kérdések Goran Baucan, kishegyesi közlekedési
ügyekkel megbízott parancsnok-helyettes felé, mert
választ vártak kérdéseikre az eddig innen-onnan

hallott változásokkal kapcsolatban. Nyilvánvalóvá vált például,
hogy a jövőben a rotációs lámpa kötelező lesz, ahogyan a kabin
használata is, s mint minden jármű esetében, kötelező lesz a
biztonsági öv (ha a traktorban van ilyen), a fényszóró használata
nappal is, és kell a mellény is. Ahogyan elhangzott, a törvény
ugyan kimondottan nem tiltja, hogy a traktorvezető papucsban
vezessen, de ez lehet a helyszínelő rendőr felmérésének tárgya
is. A helyettes szerint, a kombájnok mozgásával kapcsolatban
nem kívánnak különösebb nehézséget támasztani, de tudni kell,
hogy e járművek mozgásához minden egyes esetben rendőrségi
kíséretet kell kérni.
Mint a megbeszélésen többször is elhangzott, akárcsak a
személygépkocsik esetében, a traktorok esetében is szükség
lesz majd az új elsősegély-felszerelésre. A parancsnok-helyettes
azonban arra intette a jelenlevőket, hogy ezeket a csomagokat
egyelőre ne vásárolják meg, majd csak akkor, ha megjelenik
a törvény valóra váltásáról szóló kormányrendelet. Ez, a
hamarosan várható rendelet tartalmazza azokat a konkrét
rendelkezéseket, amelyeket a rendőrség majd megkövetel, és
amelyeket a földműveseknek be kell tartaniuk. A földművesek
a beszélgetés alatt természetesen többnyire csak kérdeztek,
s bár a konkrét rendelet még nem született meg, az eddigi
változások alapján is nyilvánvaló, hogy a közlekedésbiztonsági
előírások szigorodása miatt nem kis mértékben növekednek a
jövőben kiadásaik.
PI

ÖLTÖZKÖDÉSÜNK AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG
Az őskori valamint az ókori mezopotámiai, egyiptomi,
krétai, görög és római viseletek sajátosságairól tartott szombaton
előadást a kishegyesi könyvtárban Szöllősi Boglárka, textiltervező
egyetemi hallgató a szépszámú fiatal közönségnek.
Az öltözék a legrégebbi időkben a közösséggel való
azonosulást, másrészt viszont a másoktól való elkülönülést
szimbolizálta, társadalmi üzenetet hordozott tehát, de egy
csoporton belül is az eltérések társadalmi rangsorolást jelenthettek. A másik meghatározó elem a nemi hovatartozás. E
szerint a férfiak és a nők öltözködése között napjainkig fontos
különbségek tapasztalhatók. A közösség, a társadalom hatásán
kívül lényeges tényezőnek bizonyult az éghajlati tényező is,
és e szerint lényegesen eltért az egyiptomi a mezopotámiai és
babilóniai öltözködéstől. Az öltözködéskultúrával kapcsolatban
a következő előadás április elején lesz, ez alkalommal a keleti
viseleteket mutatja be az előadó.
PI
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VÍZ, VÍZ, SZENNYVÍZ
A települések és a helyi közösségek kommunális és egészségügyi ellátottságának legégetőbb gondjait, valamint a
közbiztonság állapotát bemutató sorozatunk keretében ezúttal a kishegyesi község településeinek – Kishegyesnek,
Bácsfeketehegynek és Szeghegynek – a gondjaival foglalkozunk.
KÖZBIZTONSÁG
A közbiztonságról, a helyi problémák egyik legfontosabbikáról
pontos statisztikai adatokat ugyan nem igen lehet helyben
szerezni, de bizonyos, hogy a kisebb értékű betörések, lopások
megszaporodtak. Sajnos ez egészen biztosan összefügg a nagymértékű munkanélküliséggel is. A hivatalos adatok szerint ugyan
valamivel több mint kétezer a munkanélküliek száma, de mint
hangsúlyozzák, sokkal inkább azt kell nézni, hogy hányan vannak
munkaviszonyban. Ezek szerint valóban aggasztó a helyzet,
ugyanis a munkanélküliségi aránya 64,5 százalékos.
Az önkormányzat természetesen nem tud munkahelyeket
teremteni, de igyekszik olyan körülményeket kialakítani, amelyben
azután többen jutnak munkához. Közbiztonsági szempontból
fontos megemlíteni, hogy a mostani fűtési szezonban sok helyütt
volt kéménytűz. A tűzoltók ugyan minden esetben sikeresen
avatkoztak be, de jó lenne több figyelmet szentelni a kémények
karbantartásának is.
VÍZELLÁTÁS
Az alapvető kommunális szolgáltatások tekintetében mindhárom településen nagyon sok gond akad. Szeghegyen és
Bácsfeketehegyen évek óta az egyik legfontosabb feladat a
vízellátás kérdésének megoldása.
Kishegyesen a meglevő kutak jó állapotúak, és van elegendő víz
is, de az a régi vezetékeken keresztül jut a fogyasztókhoz, vagyis
bepiszkolódik, akármilyen tisztán is kerül ki a kútból. A teljes
hálózatot fel kell újítani, és ez a folyamat el is indult, vannak új
vezetékek néhány utcában, és a körgyűrű egy részét is sikerült
kialakítani. Ezek mind kisebb beruházások voltak, amelyeket
helyi támogatással sikerült megoldani, de e téren az igazi átütést
az európai uniós pályázatok jelentik majd. A beruházások
nagyságrendje ugyanis meghaladja a több tízmilliós költséget.
Szeghegyen a legégetőbb gond a munkanélküliség, mert – mint
mondják – minden más ebből a pénzhiányból ered. Ipar szinte
nincs, az egykori birtokon pedig, ahol korábban több száz helybeli
dolgozott, most csak harmincan–negyvenen dolgoznak.
Ez az állapot évek óta tart, és emiatt a a helyi közösség mintegy 3
millió dináros adósságot halmozott fel. A pénz elsősorban új kutak
fúrására kellene, de nagy gondok vannak a hálózattal is, hiszen a
több mint három évtizedes csövek minduntalan meghibásodnak.
SZENNYVÍZ
Kishegyesen a szennyvíz olyan szempontból gond, hogy egyelőre
még nem sikerült kiépíteni a szennyvízelvezető-hálózatot. A terv
készülőfélben van, de ettől többet egyelőre nem nagyon lehet
tudni. Sokkal időszerűbb lehet a csapadék elvezetése. Az idevágó
községi tervek szintén készülőben vannak, s bár a szennyvíz
esetében lépni kell, az utcai árkok tisztítása egy kis odafigyeléssel
meg is oldható. Az árkokat egyébként többnyire a helyi közösség
tisztíttatja, de remélik, hogy a pályázatok útján sikerül legalább
5–10 embert alkalmazniuk közmunkában, hogy könnyebb legyen
a legfontosabb kommunális munkák ellátása.

UTAK
A kishegyesi prioritások sorában csak a harmadik
helyen áll az utcák aszfaltozása, mert a sáros utak
legfeljebb bosszúságot jelentenek, míg az előbb
említett problémák életbevágóak. Ennek ellenére
gondot viselnek a település úthálózatáról is, és a
helyi közösség tavaly saját erőből betonozta az
utcákat legalább két nyomtáv erejéig. Van ugyan
érvényes szerződés 7,5 millió dinár értékben a
Liget, a II. Rákóczi Ferenc, a Tavasz, a Magyar
és a Park utcák aszfaltozására a Tartományi
Nagyberuházási Alappal, de kérdés, hogy ezt
mikor tudják realizálni. Ezért is készítettek
külön tervet a kisebb utcák önerőből történő
betonozására.
Szeghegyen annak idején minden utca
aszfaltburkolatot kapott, de sajnos most már
ez is legalább harmincéves, és azóta nemigen
javították. Két éve ugyan néhány utcában sikerült
megjavítani az utat, de szinte minden utcában
vannak javításra szoruló szakaszok.
KÖZVILÁGÍTÁS
A közvilágítás esetében komoly eredménynek
számít, hogy tartományi támogatással mindhárom
településen sikerült energiatakarékos égőkre
cserélni a lámpákat, sőt azt is sikerült elérni, hogy
a korábbiaktól eltérően minden villanykarón
legyen világítótest. A fontosabb talán mégis az,
hogy a ki- és bekapcsolásokat a helyiek maguk
irányítják, s ma már nem fordulhat elő, hogy egész
nap égnek az égők.
Papp Imre

ANYAKÖNYVI HÍREK-BEN
ELŐFORDULT HIBÁK
KIIGAZÍTÁSAI
Hegyellai Norbert és Zelenka Blazsenka-Tamara
Péter Alfréd és Hegedűs Dóra-Ádám
Víg Ferenc és Csanádi Violetta-Zsaklina
Vidéken születettek:
Kecskés Kornél és László Margaréta-Lenke
Pelle Zsolt és Székely Emőke Csilla-Zsombor
Zsolt
Házasságot kötöttek:
Pelle Zsolt és Székely Emőke Csilla
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ISKOLAHíREK

DRÁMAFOGLALKOZÁS
A FŰRŐL

Január 27-én Szent Száva napot tartottunk. Brasnyó Ferenc A kishegyesi Ady Endre Kísérleti
atya a katolikus egyházat, Jovan Kezan atya a pravoszláv egyházat,
Általános Iskolában járt
Orosz Attila lelkipásztor pedig a református egyházat képviselte. Az
a Drámafutár
alkalmi műsort az Agriromagna képviselője, Tóth Attila, a község
elöljárói, valamint falunk vállalkozói is megtisztelték jelenlétükkel.
Az iskola védnökétől egy számítógépet kaptunk, melyet az idegen A Szülőföld Alap támogatásával iskolánk öt
osztálya vett részt 2010. február 8-10-ig abban a
nyelv oktatásában használják a szakos tanárok.
kísérleti drámapedagógiai programban, melyet a
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság a
szervezésében, Az ötágú síp üzenete elnevezésű versmondó ver- Káva Kulturális Műhellyel együttműködésben
senyen Egerben, Kancsár Larissza és Papp Ágnes kitűnően képviselte indított Fekete Ágnes magyar szakos hallgató,
iskolánkat. Kancsár Larisszát a Dsida Jenő Baráti Kör különdíjjal
jutalmazta. Gratulálunk!
Február 12-én Valentin Nap alkalmából a felsősöknek discot
szerveztünk az Ifjúsági Otthonban.
Február 20-án Szöllősi Boglárka az öltözködési kultúráról
tartott előadást a könyvtárban. Diákjaink is megismerkedhettek az
őskori, az ókori mezopotámiai, az egyiptomi, a krétai, a görög és a
római viseletekkel.
Február 24-én tartottuk meg iskolánkban a községi vers-és
prózamondó versenyt. Iskolánkat Papp Ágnes, Paróczi Elvira, Lénárd
Tícián és Kancsár Larissa képviselték. A 3 tagú bírálóbizottság
(Bartha Júlia, Krekity Olga, Bigović Vesna) döntése alapján Lénárd
Tícián második, Kancsár Larissa pedig harmadik helyezett lett.
Iskolánkat Tícián képviselte a szabadkai körzeti versenyen.
Iskolánk tanulói már nagyban készülnek a versenyekre.
Az angol és német nyelvi községi verseny házigazdái voltunk
február 27-én. Német nyelvből Burik Melanie jutott tovább a
körzeti versenyre. Angolból még nincs hivatalos végeredmény. A
biológia versenyt Lovćenacon szervezték meg. Kalmár Heléna és
Tóth Petra is 3. helyezést értek el. Gratulálunk a gyerekeknek és
felkészítő tanáraiknak is! Március folyamán verseny lesz még szerb
nyelvből, matematikából, kémiából, földrajzból, magyar nyelvből,
történelemből, testnevelésből.
A lazarevaci zongoraversenyen iskolánk tanulói nagyon
szépen szerepeltek: Csőke Noémi, Trombitás Orsolya, Toldi Blanka,
Péter Fanni és Papp Orsolya mind első helyezettek lettek. Gratulálunk
nekik!
Március 1-én újra váltottunk. Az fölsősök délelőtt, az alsósok
pedig délután járnak iskolába.
Megkezdődött a szisztematikus fogorvosi vizsgálat. Minden
diák fogát megvizsgálja az egészségház szakembere, Dr. Kósa Endre.
Már pár osztály járt nála, és elmondása alapján az eredmények
elkeserítőek. A tavalyi évhez viszonyítva egyre több rossz foga van a
gyerekeknek. Jó lenne a szülőknek tenniük valamit annak érdekében,
hogy ne a „fognyűvő manók” győzedelmeskedjenek.skolába.
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színész-drámatanár vezetésével. Ez a program
hat különböző tematikájú foglalkozást kínált az
iskolák részére, melyek közül mi a Fű alatt címűt
választottuk hetedikeseink és nyolcadikosaink
számára. Ez a foglalkozás a felelősség, a
felelősségvállalás és a bizalom problémakörét
vizsgálta egy hétköznapi történet segítségével.
A történet a következő. Az osztályfőnök egyedül
viszi az osztályt kirándulni, két fiatal – a többiek
tudtával – füves cigit szív, és lebukik. A történet
kapcsán a foglalkozásvezető számos kérdést járt
körül a diákokkal: Hogyan ítéli meg az osztály
a szabályszegőket? Hogyan, mennyiben változik
a tanár és a diákok közötti bizalom? Mit takar a
„jó kapcsolat” tanár és diákok között? A három
órás foglalkozás jó alkalom volt arra, hogy a
diákok gondolkodásában attitűdváltozás jöjjön
létre, hogy elgondolkodjanak a szabályok be
nem tartásának következményeiről, és a tanárdiák kapcsolatot meghatározó kommunikációs
lehetőségekről.
Lódi Andrea
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A NŐK KISHEGYESI FÓRUMÁNAK HÍREI
Ez azt jelenti, hogy szervezetünk révén a kishegyesi
kézimunka-kedvelők kedvezményesen juthatnak el
a Szövetség által szervezett kiállításokra, műhelymunkákra.
Az elképzelés szerint, az alakuló kézműveskézimunka körbe bekapcsolódhat bárki, aki a
faluban bármilyen kézművességgel, kézimunkával
foglalkozik, tehát nem feltétel, hogy az illető tagja
legyen a Női Fórumnak. Az érdeklődők Tóth
Anitához fordulhatnak bővebb tájékoztatásért a
Január 31-én szerveze- 730-792, illetve a 063 8406491 telefonszámokon.
tünk tizenhárom tagja részt
Tagjaink, a bajsai Helyi Közösség és az
vett a verbászi Szirmai
Károly Művelődési Egyesület ottani civil szervezetek meghívására február 27Aranykalász
kézimunka én Bajsán prélóztak (a préló az egykori fonóhoz
csoportja által szervezett szóra- hasonló összejövetel). 16 csoport (civil szervezetek,
művelődési egyesületek, hagyományőrző csokoztató zenés délutánon.
portok) tagjai különböző versenyszámokban
A korábbi évekhez (kukoricamorzsolásban, hímzésben, csigatészta
hasonlóan az idén is megem- készítésben, sajnos a kukoricapattogatás az esős,
lékeztünk február 11-ről, a szeles időjárás miatt elmaradt) mérték össze
Betegek
Világnapjáról.
A tudásukat.
A bajsai iskola tornatermében kézműves
kishegyesi Pán Péter Óvoda
óvodásai által készített rajzok- kiállítást, kirakodó vásárt, hagyományos sütemények
kal 160 polgártársunknak kí- bemutatóját is megszervezték (mi, kútban kelt kiflit
és annak receptjét vittük).
vántunk jobbulást.
Az V. bajsai préló művelődési műsorral és
Az
Értük-Értünk mulatsággal zárult.
A Nők Kishegyesi Fórumának eredményes
programunk
keretében
a
Nyugdíjas Otthonban február helytállása a tagokon kívül Kátai Géza, Fürsztner
13-án játszóházat szervez- Etelka, Sípos Mihály, Sinka Gizella, Komáromi
tünk az Ady Endre Kísérleti László és Sípos Andrásné érdeme is.
Általános Iskola alsós speciális Köszönjük nekik!
tagozatosainak részére. A
Hagyományainkhoz híven, a Nemzetközi
foglalkozáson különböző képességfejlesztő játékok szerepeltek. Nőnap alkalmából, a faluban élő kilencven év
A játszóház keretében a gyere- feletti nőket köszöntjük. Tagjaink az idén 11 idős
kek gyöngyökkel díszített képe- nőtársunkat: Földesdi Juliannát, Zsadányi Rózsát,
Szőke Veronikát, Szabó Gizellát, Malkácsi Gizellát,
ket készítettek.
Egy békéscsabai jótevőnknek Szőke Arankát, Dudás Piroskát, Kurnyák Máriát,
köszönhetően, minden részt- Klacek Rozáliát, Szabó Piroskát és Virág Margitot
vevő gyerek ajándékcsomagot köszöntik szerény ajándékkal.
kapott.
A kelebiai Karitász Egyesület a Nemzeti
A Nők Kishegyesi Civil Alapnál nyert pályázata lehetővé teszi, hogy
Fórumának tagjai a közelmúlt- partnerségben a Nők Kishegyesi Fórumával 34
ban úgy döntöttek, a szervezet kishegyesi általános iskolás gyerek a magyarországi
belép a Vajdasági Kézimunka- testvérfalunkban vendégeskedjen május végén, négy
kedvelők Szövetségébe, ezért vagy öt napon keresztül. A kishegyesi gyerekeket
tagjaink közül páran részt vettek családoknál helyezik el, és az ottani gyerekekkel
a Szövetség évi Közgyűlésén. közös programokban vesznek majd részt. A
gyerekeket az iskola két tanára és a Női Fórum
Január 23-án üvegfestő
alkotóházat szerveztünk a kishegyesi Tűzoltó Otthonban,
amelyen nem csak a Női Fórum
tagjai, hanem bárki, akit érdekel
az üvegfestészet, részt vehetett.
Az érdeklődőket Bíró Mónika
horgosi üvegfestő vezette be az
üvegfestés rejtelmeibe.
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két tagja kíséri el Kelebiára.
Amint bővebb információval
rendelkezünk, az érintett gyerekeket és szüleiket tájékoztatni
fogjuk.

Előzetes:
- Március 13-án 9 órától
Džunja Vladimir és Verona
zentagunarasi gyékényszövő
házaspár irányítása alatt gyékényszövő műhelymunkát szervezünk.
- Március közepétől
tojásfestő műhelyt tervezünk
Kollár Ilona vezetésével. (Akit
érdekel, készítse a tojásokat!)
Húsvét
előtt
ismét készítünk süteménycsomagokat.
- Április 17-én a Női
Fórum Bolondos bált tart a
Nyugdíjas Otthonban, melyen
a kishegyesi Calypso zenekar
muzsikál.
Soron
következő
tevékenységeinkről az érdeklődők a Dombos TV-n, illetve
Zsidai Erzsébetnél tájékozódhatnak a 063 885 6226
telefonszámon.
Zsidai Erzsébet

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

IFJÚSÁGI KLUB-VADÁSZAT!
A Magyarországi Ifjúsági Szolgálat Dél–alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodája (DARISZI) és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont (biip) együttműködésben, egy új, remélhetően minden ifjúsági közösség számára hasznos projekt
valósult meg 2010 februárjában, melynek a Kishegyesi Ifjúsági Iroda önkéntesei
is részesévé válhattak.
A fenn említett irodák „Milyen a jó ifjúsági klub?” elnevezésű
program keretében felhívást hirdettek, a Dél-alföldi régió ifjúsági
közösségei, ifjúsági civil szervezetei és (a Magyarországon már
működő) Ifjúsági önkormányzatai számára.

Azonban ez már nem volt átverés, s meghallgattuk,
hogyan is sikerült mindezt kialakítani, miből telik
Play Station-re és plazmatévére, vagy, hogy hogyan
sikerült egy közel 4000 főt számláló településen
filmklubot kialakítani, és persze mindezt fennE felhívás a kishegyesi Ifjúsági Irodához is eljutott, és néhány tartani.
egyeztetés után kiderült, nem csak községünket, hanem az egész
Délvidéki régiót is képviselheti szervezetünk.
Önkénteseim örömmel fogadták a lehetőséget, így miután minden
feltétel adott volt, útra keltünk „vadászni”. Kishegyesről Mocznár
Zita és Kurnyák Natália, Bácsfeketehegyről pedig Bácsi Orsolya
tartott velem.
Szegeden csatlakoztunk magyarországi partnereinkhez, majd
külön autóbuszjárattal indultunk tovább a Bordány – Kecskemét
– Zákányszék – Szeged útvonalon. Megállóhelyeinket, az adott
városok képezték, ahol betérhettünk, s megtekinthettük az ifjúsági
közösségi tereket, azaz a klubokat és az információs pontokat.
A klub-vadászat jelleg már Szegeden értelmet kapott. Érkezésünkkor kiderült, nem puszta látogatók vagyunk, hanem egy
filmforgatás részesei, mitöbb főszereplői, hiszen a két napos
program teljes időtartama alatt egy forgatócsoport tartott velünk,
s minden megnyilvánulásunkat rögzítette. Annak érdekében,
hogy mindenki szóhoz juthasson, a televízió képernyőjéről már
jól ismert „Hal a tortán” jelleggel, minden egyes klub helyiséget
pontoznunk kellett, valamint pozitívumait és negatívumait
kiemelni. A kamerák szinte minden lépésünk rögzítették, nem
törődve a fáradt tekintetekkel, vagy a „Pedró” kocsmájában
eltöltött görbe éjszaka utáni ébredéssel (bár megígérték, bizonyos
jelenetektől megkímélik a nagyérdeműt.
Szóval a makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, bordányi, zákányszéki, szentesi és kishegyesi fiatalokból álló csoport, kamerákkal
biztosítva, kritikus szemmel felfegyverkezve vadászatra indult.
Első célpont a Bordányi Ifjúsági Információs pont volt, ahol
bebizonyosodott, nem vagyunk eléggé kritikusak, s könnyen a
vadász is lehet áldozat. 3-as osztályzatot adtunk a bordányiak
„helyiségére”, ami azért vált a későbbiek során nevetségessé,
mert, mint kiderült, a lehető legelhagyatottabb helyre vezettek
minket, azon céllal, hogy megdöbbenjünk és bíráljuk őket. A
bírálat részben elmaradt, ugyanis erős közepes osztályzattal
jutalmaztuk a látottakat. Majd jött a valós BIIP központ. Az itt
látottak magukért beszéltek. Sokan azért kezdtek el kételkedni,
mert e hely annyira otthonos s a fiatalok minden igényét kielégítő
volt, hogy ez már gyanakvásra adott okot. Biztosan ismét valami
átverés – gondoltuk, esetleg a polgármester hétvégi rezidenciája…
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Nem is szaporítanám a szót, hiszen számos élmény, s tapasztalat várt ránk Kecskeméten és
Zákányszéken is. Minden állomás egy külön
történet lehetne, ahogyan az is, hogyan lettünk
átmenetileg a bordányi ifjúsági önkormányzat
képviselői, vagy milyen volt egy órára Bordány
polgármesterének lenni. S a történet még nem
ért véget, hiszen meghívást kaptunk a kisfilm
premierjére, tehát botladozásainkat és bakijainkat
hamarosan viszontlátjuk.
Az élményeken túl, azért a kapcsolatok kiépítésére
is alkalmunk nyílt, nem beszélve a tapasztalatokról,
hiszen Magyarországon az ifjúsági irodák már
jelentősebb tájékozottsággal s múlttal rendelkeznek.
Ebbe is sikerült betekintést nyernünk. A kulisszák
mögül bátran mondhatom, az EU csatlakozás a
fiatalok számára is az óriási lehetőségek kapuját
nyitja meg, nem csak a fejlesztések szempontjából,
hanem ifjúsági cserék, találkozók, tehát bulik,
élmények és kapcsolatok korlátlan tárházát kínálva
ezáltal.
Köszönjük a házigazdáknak a meghívást, az
önkormányzatnak pedig a támogatását, hogy
mindennek részesei lehettünk
Sándor István
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VALENTIN NAP UTÁN KESERŰ SZÁJÍZZEL
2010. február 12. péntek: Valentin napra mi is készültünk.
Már hetekkel ezelőtt egy piros szíves láda került az iskola folyosójára.
Ebbe tehették szerelmes leveleiket a gyerekek. Péntek délelőtt
postások járták körbe a tantermeket, és mindenki kézhez kapta a neki
szólót. A felsősök is készültek rendesen. Tőlem „mindössze” 8oo
lufit kértek. És kizárólag pirosat meg fehéret. Vállalkozó szellemű
tanárokat is meggyőztek, hogy ne a suliban legyen disco, hanem
az ifiotthonban, ahol valójában „az igazi, nagy disco”-t is tartják.
Hagytuk magunkat rábeszélni. És jól döntöttünk. Házirendet írtak,
kitalálták, hogy mindenkin legyen vagy piros vagy fehér valami,
vállalták a takarítást, mindent megszerveztek. Persze, figyelő tanári
szemek mellett. Fergeteges hangulat volt, táncolt mindenki, jól
érezték magukat. És így a képeket nézegetve megérte. Én is betértem
egy 1o percre.
2010. február 14. vasárnap – VALENTIN NAP, a
SZERELMESEK NAPJA: A vasárnapi szentmise témája a pénteki
disco. „A buli.” Nehogy valaki azt higgye, hogy vallásellenes lennék.
Nem. Nem vagyok. És eddig mindig
hallgattam. Hallgat mindenki, mert
a gyereke, unokája hitoktatásra jár,
elsőáldozó lesz vagy bármálkozó,
esetleg házasodni készül vagy
keresztelőre. Meg valahol az egyház
(és nem csak az egyház) tanítása
szerint az egymás megbecsülése, a
tolerancia, az idősebbek tisztelete, különböző emberek elfogadása, a
megbocsájtás illendő. Hallgattam akkor is, amikor az atya leveleket
írt, hallgattam akkor is, amikor Belgrádba mentünk a bíróságra,
mert kéri vissza a kézilabdapályát meg a könyvtárat meg az Ifjúsági
Otthont. Ez mind régen az egyházé volt. Most meg állami tulajdon.
Nem én vagyok a hibás, hogy nem kapja vissza, majd kárpótolják
valamivel. És ezt is a szentmisén másként mesélte el, imádkozásra
szólította fel a híveket, hogy még mi a tárgyaláson voltunk,
imádkozzonak, hogy ismét egyházi tulajdon legyen. De a Jóisten
nem hallgatta meg az imákat, és papírt kaptam arról, hogy marad
az iskola tulajdonában. Nem érzek emiatt örömöt. De valahol így
kellett ennek lennie. Az egyház meg kapjon kárpótlást, pénzt, földet,
bármit. Mert az övéké volt. És nekünk sem kell a másé.
És egy pap legyen jóságos. Kedves. Szeresse az embereket. A
gyerekeket, az időseket. A szegényeket, a gazdagokat. Az elesetteket.
Nézzen az ember szemébe, értse meg a gondokat, örüljön más
örömének, segítsen, ha kell. Ne szidjon, ne kiabáljon. Van olyan szó,
hogy megbocsájtás, feloldozás. Működjön együtt mindenkivel. Közös
célja a kishegyesieknek, hogy legyen egy normális kápolnánk, hogy
legyen valahol a temető környékén esetleg egy WC, víz, normális
út. Emberi körülmények egy temetésre. Tudom, egyházi tulajdon
a temető. Tudom, sokba kerül a fenntartása. Tudom, mindenki
a saját területén építkezzen. De vannak pályázatok, amiket ki
kellene használni. Segítene az Önkormányzat, a Pasztorális Tanács,
segítenének a vállalkozók, segítenének a hívek. Vannak jó emberek
Hegyesen.
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Én örömmel jártam hitoktatásra, templomba. Rajzoltunk, játszottunk, beszélgettünk,
tanultunk. Ma meg biztos, nagyon fontos, hogy
az óvodás gyerek tudja a Miatyánkot, meg az
Üdvözlégyet, a reggeli és esti imát, elsőben a
Dicsőséget, meg a Hiszekegyet, másodikban a
Tíz parancsolatot (de ha egyszer nem érti egy
8 éves, hogy mit jelent a ne paráználkodj, meg
hogy a felebarátod feleségét ne kívánjad), az
Öt parancsolatot, meg a Hét szentséget, meg
harmadikban az Úr angyalát. Fontos. Egyezem.
Mindenhol vannak törvények. Meg vasárnap
délután kettőkor is megyünk szülői értekezletre.
A gyerekeink miatt. És ott is hallgatunk.
Meg az is igaz, hogy nem a pap miatt
járunk szentmisére. Hanem magunk miatt. De
egyre kevesebben vannak/vagyunk. Pedig a
templom a megnyugvás helyszíne. Zokogtam
már én is pár szép gondolaton ... Vidéki templomokban.
Szóval, visszatérve, hogy miért is írtam
mindezt le. Mert a vasárnapi szentmisén az atya
elmesélte, hogy milyen erkölcstelenség folyt
a disco-ban Valentin napon, meg ötödikesek
csak a bulizáson törik a fejüket, meg hogy
a 13 évesek söröztek, meg mi minden folyt
ott. Megjegyzem, „csak a buli, a buli, a buli a
lényeg” 18-20 óráig tartott. Megjegyzem, hogy
nem hogy alkoholt, hanem még üdítőt sem
árultak. Megjegyzem, a tanárok azért voltak
sokan, hogy mindenre odafigyeljenek, hogy
a gyerekek ne szaladgáljonak ki-be, az ajtó is
zárva volt. És imádnivalók voltak az ötödikes
ikerlányok piros masnival a hajukban, jó volt
nézni a mosolyt, a kedvességet, az örömet. Én
egyáltalán nem érzem sem erkölcstelennek, sem
felháborítónak a Valentin-napi discot. Sőt!
Nem tudom, de a szentmisén jó lenne
a jót keresni. A dolgok pozitív oldalát nézni.
Lelkierőt adni. Megnyugvást. Boldogságot.
Abba is belegondoltam, ha most én
lennék felsős. Ötödikes. Szüleim elengednének
az Ifibe, mert mindenkit elengednének az
osztálytársaim közül. Legkésőbb fél 9-re haza
is érnék. Elmesélném, milyen jól éreztem
magam, milyen jót táncoltam. És anyukám a
vasárnapi misén végighallgatná, hogy milyen
szörnyű dolgok történtek, meg alkohol, meg
buli. Elengedne legközelebb is? Kinek hinne?
Remélem, elengedne. És remélem, nekem
hinne.
Molnár Márta
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OLVASÓI LEVÉL
ELTŰNT

HAMIS A PÉNZEM?!

Beszélünk gazdasági válságról meg krízisről, hogy megszűnnek a munkahelyek,nincs lehetőség a községünkben. Ezt én is tapasztalom,
és elkeserítőnek tartom, hogy fiatalként nem
tudok munkához jutni. Ami nekem szemet szúrt
nemrégiben, az az, hogy az utcám végén egykoron
jól működött vágóhídnak nyoma veszett.

Az ember azt gondolná, vele nem történhet meg,
hogy az orránál fogva vezetik, és átverik úgy, hogy nincs
is ideje felfogni a történteket. Mire átgondolja már semmit
sem lehet tenni. És mégis. Velem megesett.
Történt egyszer, talán nem is olyan régen, hogy
négy fiatal úgy döntött, elmegy a diszkóba egy kicsit
szórakozni. Persze, köztük voltam én is. Induláskor csak
gyorsan eltettem egy ezrest. Amikor leértünk, kifizettem
a saját-és a testvérem belépőjét . Azzal a bizonyos ezressel
fizettem, visszaadták az aprópénzt, és bementünk.
Köszöntem egy-két ismerősnek, majd rendeltem egy italt.
Míg a pultnál álltam, odajött egy fiú, és közölte velem,
hogy baj van, mert a pénz amit adtam hamis. Nem akartam
hinni a fülemnek, hiszen a pénz a bankból származott,
onnan pedig nem kaphattam hamisat. Ezt elmondtam
neki is. Megmutatták a pénzt, ami valóban hamisítvány
volt. Nekem csak az járt a fejemben, miként kaphattam
ilyet a bankból. Másrészt, amikor kézhez kapom a pénzt,
mindig átszámolom, és akkor miért nem vettem észre?
Nem tehettem mást, felhívtam a barátomat, hogy hozzon
le egy másik ezer dinárost. Miután megérkezett az „újabb
példánnyal”, megtörtént a csere. Akkor eszembe sem
jutott, hogy esetleg szándékosan átvernek. Néha túlságosan
megbízom az emberekben. Úgy látszik, ez nagy hiba.
Elhittem, hogy tényleg én adhattam azt a pénzt. Viszont,
miután másnap nyugodtan átgondoltam a dolgot, már
biztos voltam benne,
hogy eredeti ezressel
fizettem.
Végülis három
magyarázat létezhet a
történtekre. Első lehetőség, hogy a bankból
hamis pénzt kaptam,
és nem vettem észre.
Második
lehetőség,
hogy megrögzött pénzhamisító vagyok, így legjobb
lesz, ha mindenhol megnézik, mivel fizetek. Harmadik
lehetőség, hogy a diszkósoknak volt hamis pénzük,
amivel nem tudtak mit kezdeni, és mivel pont én fizettem
akkor ezressel, így rám sózták.
Mindenesetre, akkor kellett volna higgadtan
végiggondolni a dolgokat. Lehet, hogy ha határozottan
kijelentem, nem tőlem származik az ezres, akkor rám
hagyták volna. Utólag már kár sopánkodni.
F. H.

A kedves illetékesek mindenestre hagy-tak
maguk után még pár falat, törmeléket, megcsonkított fűzfákat, jelezve, hogy “szét lehet lopni” egy
épületet anélkül, hogy azt valaki is észrevenné.
Akár ott is lehetett volna munkahelyet
teremteni, pl. egy szemét komposztálót vagy akár
szelektív hulladéktárolót, mivel úgyis a szeméttelep
mellett rejtőzködik e vágóhíd. Ha a régi szerepét
már nem tudja betölteni, az még nem jelenti azt,
hogy „lehet pakolni”.
Ugyebár, egyre nagyobb teret kap a
recycling, vagyis az újrahasznosítás. Úgy gondolom, lehetett volna találni egy pályázatot, keretet,
befektetőt az efféle tevékenységre, környezetünk
hatékonyabb megóvására. Nem beszélve arról,
hogy a Krivaja tele van szeméttel (ami szerintem
nem tesz jót folyónk vizének), törődő polgártársaim
szennyvizüket a folyóba engedik. Jobban is
vigyázhatnánk a kis patakunkra, amelybe „őseink”
anno még fürödtek is.
És ha már életet lehetett volna lehelni az
„ellopott” gyárba, talán a Krivajában levő szemét
eltávolítása is megoldható lehetne, mivelhogy a
szennyvíz-probléma „egyéni”, az előbbi viszont
közös.
Ismét bebizonyította valaki(k), hogy rombolni könnyebb, mint épiteni. Gondolt már valaki
arra, hogy inkább meg kellene becsülnünk azt,
amink van?
Tóth Árpád
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KIMOSÓDOTT A TÁPANYAG
A fejtrágyázással mielőbb pótolni kell az
őszi vetés nitrogénszükségletét
A földművesek általában nem szoktak panaszkodni a
csapadékra, legfeljebb aratási időben, amikor nemcsak a
munkálatokat akadályozza, hanem kárt is okoz. Az idén
ősszel, egészen pontosan, december és január folyamán
viszont annyi csapadék esett, hogy kérdéses, hogyan viselte
ezt az őszi vetés.
A szakember szerint a sok csapadék egyedüli káros hatása,
hogy úgymond “kimosta” a talajból a fejlődéshez szükséges
tápanyagot és ezt fejtrágyázás útján mielőbb pótolni kell.
– Amikor azt mondjuk, hogy a sok csapadék “kimosta”
a nitrogént, az azt jelenti, hogy az ősszel a talajba juttatott
tápanyag a mélyebb rétegekbe került, és a növény ebben a
fejlődési szakaszában nem tudja hasznosítani. Most van
a tavaszi fejtrágyázás ideje, amikor a tápanyagot pótolni
szoktuk, de korábban is és most is nagyon hasznos lenne,
ha a földművesek parcelláik esetében elvégeztetnék a
talajvizsgálatot. Az előkultúrától függően ugyanis a tápanyagpótlás lényegesen különbözhet. Attól függ ugyanis
elsősorban, hogy mi volt előtte a földben, és természetesen,
hogy volt-e kellő alaptrágyázás. A topolyai kutatóintézet
által végzett elemzés mintegy 2500 dinárba kerül, de
ennek fejében a tulajdonos választ kap arra, hogy az adott
földterület minden mintája esetében a 0–30 , a 30–60, és
a 60–90 centiméteres mélységekben milyen az összetétel.
Ha, mondjuk csak a felső rétegekben hiányzik a tápanyag,
sokkal kevesebbet kell pótolni. Később azután a búza
gyökérzete eléri akár a 90 centis mélységet is. Elővetéstől és
korábbi tápanyagkezelésektől függően azonban az optimális
mennyiséget csak úgy állíthatjuk be, ha elvégeztetjük a
szükséges elemzéseket. Első látásra drágának tűnhetnek a
vizsgálatok, de ha figyelembe vesszük, hogy ezzel optimálisra
vihetjük a termelési hozamot, akkor valószínűleg egyértelmű
lesz a mérés fontossága – mondja Bácsi Gábor, kishegyesi
gazdasági és mezőgazdasági osztályvezető.
Véleménye szerint az említett talajvizsgálati összeg valójában
egy mázsa műtrágyának felel meg, de azt is tudjuk, hogy a
vizsgálattal, és ennek alapján az optimális fejtrágyázással,
nagyon sokat lehet megtakarítani, igazából jó üzletet csinálhat
minden gazda.
– Sok esetben az egyik legfontosabb, hogy mi volt az előkultúra, vagyis mi termett előtte a talajban. Köztudomású,
például, hogy napraforgót követően igencsak szükség van
a tápanyagpótlásra, de más esetekben is ilyen a helyzet.
Tulajdonképpen minden őszi mulasztást csak a mostani
fejtrágyázással lehet némileg módosítani. Ennek ellenére
megtörténhet, hogy a hozam mégis alacsonyabb lesz, főleg,
ha az ősszel nem használtak alaptrágyát, nem minőségi
vetőmagot vetettek és az optimális határidőn túl. Ezeket
a hátrányokat nagyon nehéz behozni – nyilatkozta Bácsi
Gábor.
PI
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KÁDAS ISTVÁN
(1951 - 2010)
Drága Mester bácsi!
Mély megrendüléssel vettük tudomásul a
hírt, hogy kollégánk, a pótolhatatlan Mester bácsink,
március 5-én itt hagyott bennünket. Tudtunk róla, hogy
szervezetét megtámadta a
kór, mégis bíztunk benne,
hogy hamarosan ismét körünkben
köszönthetjük.
Tudtunk róla, hogy állapota súlyos, a hír mégis váratlanul ért bennünket, készületlenül, de valójában
erre a hírre készülni sem
lehet. A messzire indulótól
mindig nehéz búcsút venni.
Előző nap még ünnepséget
szerveztünk, nem gondolva
a legrosszabbra, és íme,
az ünnepség helyett most gyászszertartáson kell részt
vennünk.
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola vezetősége,
a munkatársak, a tanártársak, a diákok és minden
barát nevében búcsúzom Mester bácsinktól, iskolánk
megbecsült dolgozójától. 1991. december 10-e óta vezette
iskolánk műhelyét. És március 28-tól a megérdemelt
nyugdíjas éveit élhette volna. Hogy várta ezt a pillanatot!
Mi, akik szerettük, valójában már elbúcsúztattuk az
iskolától. Vele együtt számoltuk visszafelé a napokat,
hogy hányat is kell még aludnia. Most pedig elaludt
örökre. Megrendülten vettük tudomásul, hogy nincs
tovább, hogy nem tud senki sem segíteni rajta. És még
utolsó találkozásunkkor is, a betegágyánál, mosolygott,
viccelt velünk, pedig akkor már nagyon fáradtnak tűnt.
„Ha valaki egy csöppnyi szeretetet és jó szívet, egy
csipetnyi világosságot adott a világnak, élete nem volt
hiábavaló.” És maga a 40 év munka alatt sok jót adott a
világnak.
Szép volt a múlt, jók voltak a táborozások, az
együtt töltött 19 év, a munkás hétköznapok, az ünnepek,
a közös főzések, és hát ő volt a Télapónk is ...
Köszönjük, hogy nem fáztunk, mert fűtött ránk,
a sötétben is mindig fényt adott, köszönjük, hogy van
ablakunk a világra ... Sokszor kellett üveget cserélnie.
Köszönjük, hogy nem éheztünk nőnapon, a táborozáson,
az iskolanapon, a ballagáson, mert sütött-főzött ránk…
Keze nyoma itt marad mindig is velünk, hiszen bárhova
is nézünk, tele leszünk emlékekkel, környezetünk a keze
nyomát viseli ... Nincs az iskolának olyan zuga, ahol nem
javított, szerelt, épített, cserélt, csempézett volna ...
Mindannyiunk Kádas Pista bácsija 58 éves volt.
Iskolánk saját halottjának tekinti.
Köszönünk mindent! És hiányozni fog nekünk.
Nyugodjon békében.
Elhangzott Kádas István temetésén, 2010.
március 6-án.
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A MEZŐŐR JELENTI
Beszélgetés Nyírádi Tiborral
Így, március elején már bátorkodom múlt időben beszélni a téli hónapokról,
reménykedve, hogy nem tér vissza a zord
időjárás.
Elégedettek lehetünk az idei
téli időjárással hisz volt minden, mint
a „régi szép időkben”, de, hogy hogyan
értékelik ezt a mezőőrök kinn a határban,
erről kérdeztem Nyírádi Tibor kishegyesi
mezőőrt.

Ezt a fajta szemetet, hulladékot is
a szeméttelepre kellene kivinni,
ami nincs messzebb, mint a bajsai
út. Érthetetlenül állunk, az efajta
viselkedés előtt.
Nincs mit tenni, újra elhordjuk.
Jó hír viszont, hogy hava-

Milyen szabálytalanságokat, kihágásokat
jelentettek? Mik voltak a legnagyobb
gondok?
Mint eddig minden télen, az idén
is a falopások okozták a legnagyobb kárt
a kishegyesi hátárban. A vasúti sínek
mentén kialakított szélfogókat, a vadászok
erdejét és a Velker tó környékét irtották.
Sajnos az idén is megjelentek a nomád
juhászoknak nevezett, délről érkező,
juhokat terelő pásztorok. Ezek, eddig
minden évben megfordultak a mi
határútjaink mentén 500-600 birkát terelve,
nagy kárt okozva ezzel a gazdáknak, hisz
a birkák körmei kirántják, kitapossák a
kikelt terményt, és természetesen lelegelik
azt.
Orvvadászokkal is találkoztunk,
de az idén már nem jöttek olyan nagy
számban, köszönve a mi vadászaink
aktívabb kijárásának, beetetésének.
A „szemetelés” továbbra is gondot
okoz, a tavalyi évben rendbetettük a
bajsai határ utat, ám pár hónappal ezelőtt
újra építkezési törmelékkel, cseréppel,
betonnal, téglahulladékkal terítették tele.

záskor nem kellett már annyiszor
felszólítani a lakosságot, a hó
járdák-ról való eltakarításával kapcsolatban, de olvadáskor, az árkok
tisztítását, sokan csak a szóbeli
felszólítás után végezték el.
Ezekről az esetekről vagy
személyesen szerzünk tudomást,
vagy pedig a polgárok telefonhívásait
követően megyünk ki a bejelentett helyre. Szeretném elmondani,
hogy azoknak a lakosoknak,
akik bármilyen szabálytalanságot
észlelnek, és azt jelentik nekünk,
nincs mitől tartaniuk, adataikat
bizalmasan kezeljük, és nem tesszük
publikussá.
A mezőőr kimegy a
helyszínre megbizonyosodni a bejelentés tárgyáról, majd felszólítja az

illetőt, pl. az árok kitisztításáról, az
építési anyag elhordásáról. Pár nap
múlva ellenőrzi, hogy a munkát
elvégezték-e, és amennyibe nem,
úgy írásban kap felszólítást a lakos,
ami kötelezi a munka elvégzésére,
majd egy újabb személyes ellenőrzés
következik. Ha ezek után sem tett
eleget a felszólításnak, akkor már
visszafordíthatatlan pénzbüntetést
szabnak ki rá, amelynek minimális
összege 3.000,00 dinár. Ez nem
kevés pénz, és ki nem szeretne tiszta,
szép, nem elhanyagolt, egészséges
környezetben élni!?
A tavaszi hónapokban
szervezünk egy szemétgyűjtési
akciót. Erről bővebb információt a kiragasztott plakátokon
olvashatnak a lakosok. Ezzel, a
falu „szemétmentesítése” akcióval
egyidőben megkezdjük a tavaszi
munkálatokat úgy a faluban(ház
előtti rész rendben tartása, árkok
tisztántartása kötelező), mint a
határban. Fásítási akciónkat már
február 22-én elkezdtük. Először a
vadak, illetve emberek által megkárosított kisfákat pótoljuk.
Mivel a mezőőrök hatékony munkájához szükséges a lakosság bizalommal való hozzáállása,
ezért, továbbra is várják az
Önök bejelentéseit a következő
telefonszámokon:
Nyírádi Tibor: 064/551 9471,
Bíró Ákos: 064/551 9470.
fekete h.

UTÓSZÓ
A 2009-es Durindó és Gyönygyösbokréta szervezőjeként részt vettünk a péterrévei tanácskozáson, ahol
hivatalosan is véget ért számunkra e fesztivál. A számunkra utolsó összejövetelen értékeltük a rendezvényt, és pénzügyi
beszámolót tartottunk. A Fesztiválbizottság alelnöke, Hajnal Jenő, elismerően szólt a rendezvényről. Elmondta, hogy
az elmúlt év rendkívülinek számított a támogatások kifizetése szempontjából, hisz voltak olyan számláink, amelyeket
csak az idén januárban tudtunk kifizetni. Dr. Szőke Anna is igen elismerően nyilatkozott a rendezvény szervezéséről:
„Jó volt kishegyesinek lenni ezen a néhány napon. Nagyon sok dicséretet kaptunk a fellépőktől, ezért külön elismerés
jár a szervezőknek.”
Mi pedig utólag még egyszer megköszönjük az önkéntesek segítségét, akik munkájukkal és adományaikkal
támogatták rendezvényünket.
Linka Gabriella
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PÁLYÁZATFIGYELŐ
Szülőföldön magyarul
Kiíró intézmény: CMH
Beadási határidő: 2010. március 31.
Pályázók köre:
1.
oktatási- nevelési, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázat
benyújtásáig 18. életévét be nem töltött kiskorú, aki a
Szerbiában működő oktatási intézményben alap- vagy
középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja
(általános és középiskola); valamint az, aki magyar
nyelvű anyanyelvápolásban
részesül (ami nem
azonos a fakultatív környezetnyelv tanulással),mivel
lakóhelyéhez tartozó oktatási intézményben nincs
magyar nyelvű tagozat;
2.
hallgatói támogatásban részesülhet az a
hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási
intézményben tanulmányait egészben vagy részben
magyar nyelven folytatja.
Összefoglaló:
OKTATÁSI-NEVELÉSI
TÁMOGATÁS
Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő dinár
összegű nevelési-oktatási támogatásban részesülhet
a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t nevelő
szülő/nevelő szülő minden olyan kiskorú gyermeke
után, aki
Szerbiában alap- vagy középfokú oktatási intézménybe
jár és magyar nyelven tanul (anyanyelvápoló
oktatásban résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni
elbírálásban részesülnek);
TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő dinár összegű
tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a
saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et nevelő
szülő, amennyiben a kiskorú gyermek Szerbiában
alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és
magyar nyelven tanul (anyanyelvápoló oktatásban
résztvevők pályázatai iskolánkénti egyéni elbírálásban
részesülnek);
HALLGATÓI TÁMOGATÁS - Hallgatónként 2.800
Ft-nak megfelelő dinár összegű hallgatói támogatásban
részesülhet az a hallgató, aki Szerbiában működő
felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben
vagy részben magyar nyelven folytatja.
Bővebb információ: www.cmh.org.rs

Prowag: telefon: 024/731-424,
e-mail: prowag@gmail.com
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Szubvenció új munkahelyek
létesítésére
Kiíró intézmény: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Beadási határidő: 2010. november 30.
Elnyerhető támogatás: Egy új munkahelyre:
- 160.000 dinár a legfejletlenebb községekben
- 130.000 dinár a fejletlen községekben
- 80.000 dinár az egyéb községekben
Pályázók köre:
Bármilyen munkaadók, kivéve az állami és
társadalmi szervezeteket, a kereskedelem, elsődleges
mezőgazdasági termelés, pénzügyi közvetítés, taxi
szolgáltatás, szerencsejátékok, váltóirodák területén
tevékenykedő munkaadókat
Összefoglaló:
A szubvencióra azok a munkaadók jogosultak,
akik új munkahelyeket létesítenek munkanélküliek
számára. A támogatás összege munkahelyenként a
község fejlettségétől függően 80.000-160.000 dinár.
Előnyt élveznek a fejletlen községekben tevékenykedő
munkaadók, valamint azon munkaadók, akik
hátrányos helyzetű munkanélkülieket foglalkoztatnak.
A támogatásban részesülő munkaadók kötelesek
legalább két évig foglalkoztatni a munkanélküli
személyt.
Bővebb információ: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
www.nsz.sr.gov.yu

Szubvenció munkanélküliek
önfoglalkoztatására
Kiíró intézmény: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Beadási határidő: 2010. november 30.
Elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő 160.000,00
dinár
Összefoglaló:
A
szubvenciót
munkanélküliek
igényelhetik
önfoglalkoztatásra, azaz saját vállalkozás beindítására.
Kivételt képeznek az alábbi tevékenységek:
kereskedelem,
elsődleges
mezőgazdasági
termelés, pénzügyi közvetítés, taxi szolgáltatás,
szerencsejátékok, váltóirodák. A pályázónak
szükséges elvégezni a Nemzeti foglalkoztatási szolgálat
vállalkozásfejlesztési képzését. A pályázat az előlátott
keretösszeg szétosztásáig tart nyitva.
Bővebb információ: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
www.nsz.sr.gov.yu
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VÁLLALKOZÁSELLENES
RENDELKEZÉSEK

KÖLTSÉGES
HELYREÁLLÍTÁS LESZ
Két lehetőség a kishegyesi Halász
utcai partszakasz megerősítésére Vegyék komolyan a figyelmeztetést
A múlt hétvégén észlelték a kishegyesi Halász
utcában, a Krivaja jobb partján, közvetlenül az úttest
mellett a talaj megsüllyedés A polgárok bejelentését
követően, a helyszínt megtekintették az útügyi
közvállalat és a vízgazdáskodás szakemberei, és
felhívták a figyelmet arra, hogy nehéz gépjárművekkel
ne közlekedjenek az
utcában, mert bármelyik
pillanatban
bekövetkezhet a földcsuszalmás.
Hallgató Imrét, a DTD
topolyai-k isheg yesi
részlegének igazgatóját
a megoldások felől kérdeztük.
-Az egykori vízimalommal szemben, mintegy ötven
méteren vált labilissá a part, és fennáll a veszély, hogy
földcsuszamlás következik be. Egyelőre mégcsak fel
sem tudjuk becsülni, mekkora földtömegről lehet
szó. A jelek szerint, a közelben levő lakóépületeket
egyelőre nem veszélyezteti a föld megsüllyedése,
de nagyon fontos lenne, ha a polgárok betartanák
azt a kérésünket, hogy ne közlekedjenek nehéz gépjárművekkel, traktorokkal az utcában, mert könnyen
megeshet, hogy a föld magával viszi az úttestet is és
könnyen bekövetkezhet a szerencsétlenség – mondta
az igazgató.
A vízügyi szakemberek egy csoportja a napokban
megtekinti a kérdéses partszakaszt, és a helyszínelés
alapján javaslatot tesznek a lehetséges megoldásra.
-Heteken belül el kell kezdeni a munkálatokat e
partszakasz megerősítésére, mert a munkálatok
hónapokig eltarthatnak. A partszakasz itt a legmagasabb, öt és hét méter között mozog, s a lehetséges
megoldásokat az is nehezíti, hogy a túloldalról,
az egykori vízimalom felől, a kérdéses szakaszt
nem lehet megközelíteni. Megítélésem szerint két
megoldási lehetőség között választhatunk. Az egyik,
hogy kőfallal erősítjük meg a kérdéses szakaszt, a
másik pedig, hogy nagy betoncsöveket helyezünk a
folyóba, így ha a part leomlása bekövetkezik, a föld
a csövekre omlik, és nem zárja le a folyót. Bármelyik
változatot is javasolják a szakemberek, mindkettő
költséges helyreállítást fog jelenteni.
PI

A kisvállalkozások egy- két egyént és
legfeljebb a családtagokat foglalkoztják
A kishegyesi községben tavaly a vállalkozók községi
szervezete adatai szerint mintegy negyvenen adták vissza
vállalkozói engedélyüket, de az eddigi adatok alapján legalább
48-ra tehető azoknak a vállalkozóknak a száma, akik újabb
tevékenységgel foglalkoznak. Magyarán: kiegyenlítődtek
az arányok, és ez azt is jelentheti, hogy számos vállalkozás
továbbra is működik. Id. Juhász Bálint, a kishegyesi
vállalkozók egyesületének titkára szerint a legfontosabb
talán a tájékoztatás lenne, amelynek alapján tudni lehetne a
vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat, de az
a helyzet, hogy ezeket helyben senki sem köteles leadni, a
Gazdasági Vállalkozások Országos Regisztere viszont csak
pénzért adja tovább információit.
– A kishegyesi községben adataink szerint 190 és 200 között
mozog a vállalkozások száma már évek óta, és úgy látszik, az
idén is ugyanez a helyzet. Adataink szerint mintegy negyven
vállakozás jelentette be tevékenységének megszüntetését vagy
felfüggesztését. Tudni kell, hogy ezeknek a vállalatoknak a
többsége kereskedelmi jellegű, amelyeket nagymértékben
befolyásol a könnyen behatárolható kereslet. Ez alapjában véve
nem is lenne gond, ha például a televíziós jogdíjak esetében
nem kellene kétszer megfizetni a szolgáltatásokat. Az ilyen
előírások visszásságainak köszönhetően egy falusi kiskocsma
is többet fizethet szerzői jog címén, mint egy fővárosi, központi
étterem – mondja id. Juhász Bálint.
A titkár szerint arról sem lehet pontos adatot tudni,
hogy a kis- és középvállalatok egészen pontosan hány embert
foglalkoztatnak.
– Hozzávetőleges számításaink szerint a kis- és középvállalkozások a helybeliek jelentős részét foglalkoztatják,
vagyis számításaink szerint legalább egyharmadát. Nevetségesnek tűnik, hogy nincsenek egészen pontos adataink, de
tény, hogy a vállalkozás bejegyzésekor csak bizonyos belgrádi
intézményeket kell értesíteni, egy civil szervezetnek pedig,
mint amilyen a vállalkozók egyesülete is, esetenként majdnem
kétszázezer dináros számlát kellene fizetnie ahhoz, hogy
átfogó adatokat kapjon a központi intézménytől – mondta a
titkár.
Egészen pontos adat arról sincs, hogy a gazdasági
válság miatt ezekben a kisvállalatokban hány ember kapott
felmondást. A jelek szerint számuk nem elenyésző, de úgy
látszik, nem is jelentős. Persze ezekben az esetekben is van
visszaélés, számtalanszor megtörténik, hogy fizetésképtelenség
miatt egy cég csődöt jelent, de ugyanez a vállalkozás más
néven már céget is alapít.
A kisvállalkozások, a családi vállalkozások természetesen sokat jelentenek a kishegyesi gazdasági életben is,
különösen az utóbbi években, de szem előtt kell tartani azt is,
hogy a gazdaság ezen ága szerinti társadalmi haszon gyakran
kérdéses.
pi
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MIKROHÍREK NAGYHEGYESRŐL
Csóré Róbert polgármester körül brazil
sorozatba illő helyzet alakult ki. A történet akkor
kezdődött, amikor Csóré úgy döntött, hogy régi foteljét
egy újra cseréli. Az ejtett fotel úgy döntött, hogy
bosszút áll, és egy óvatlan pillanatban teljes súlyával
a polgármesterre vettette magát. Csóré megúszta
könnyebb sérülésekkel, a fotel ellen ellenben eljárás
indult.
A bácsfeketehegyiek úgy döntöttek, hogy
lepipálják Dubait, méghozzá megszerzik tőle a
legmagasabb épület címét. A Tűzoltó Otthon helyén
fog megépülni a világ új, legmagasabb épülete,
aminek a dubai Burzs Kalifa mintájára a Pál Kalifa
nevet adják. A névadó egy személyazonosságát titokban tartó bácsfeketehegyi polgár.
A Kis-Kommunál európai színvonalú
projektumba fogott. Tartományi pénzekből szatellites vízóra-leolvasást terveznek bevezetni. Plusz
szolgáltatásként a Facebookon lehet követni, hogy
a vízdíjat nem fizetőknek hány napja maradt
a vízhálózatról való levágásig. Szintén egy új
szolgáltatás a helyi kommunális vállalat kínálatából, a
Trash Hunting (Szemét Vadászat). A szemeteszsákra
matricát vásárlók kapnak egy kódot, amely segítségével
a Google Earth-ön on-line követhetik, hogy az
adott pillanatban hol jár a szemetes traktor. Néhány
elégedetlen nyugdíjas „I love Mikrovízközösség” és
„Bélám, ne má!” feliratú pólókban szombatonként a
Helyi Közösség épülete előtt tüntet.
Ifj. Virág Gábor, az újra választott Helyi
Közösségi titkár, programja legfontosabb célkitűzésévé tette, hogy ő legyen az első Helyi Közösségi titkár,
aki megvalósítja az egy millió leutazott kilométert.
Virág, mandátuma végéig szeretné leutazni ezt a
távot.
Zsidai Erzsébet rosszakaróinak
tulajdonítja azt a hírt, miszerint azt mondta,
hogy, „A Női Fórum én vagyok!” Zsidai
azt nyilatkozta, hogy hasonlót lehet, de ilyet
soha nem mondott
P.I. és L.J. a Magyar Szó újságírói
lapukban uralkodó nehéz anyagi helyzet
miatt a polgármester kocsijához akarták
láncolni magukat. A két újságíró-aktivista
elfelejtett láncot vinni a megmozdulásra,
ezért az akció meghiúsult. Ehelyett közösen
írtak egy cikksorozatot arról, hogy mi a
helyzet a Pöndölben.

L. B. G. a nevét G. L. B.-re változtatta. A névváltoztatás
okáról nem volt hajlandó nyilatkozni lapunknak.
Racka, a Szó-Beszéd tördelője felfedezte a világon
egyedülálló 3D tördelést. Lapunk olvasói, sajnos nem élvezhetik
ezt a páratlan felfedezést, mert ahhoz fel kellene fedezni a 3D
nyomtatástechnikát is.
Janez

DISZNÓRÉSZEK(II.)
Az utazást ésszerűen kell fölépíteni: pontról- pontra
haladva a cél felé. Tervünket előre el kell készíteni és óvni minden
változtatási kísérlettől. Az én tervem egyszerűen tökéletes,
gondoltam a tökéletesen egyszerű tervemet olvasgatva.
Míg pontról-pontra átfutottam az útvonalat, nagyot
cuppantva fordítottam egyet a ruganyosra rágott fülén. Első pont,
az utca emberévé válni, beolvadni a környezetbe. Két kézzel
megmarkoltam biciklim kormányát, és dülledt szemekkel előre
görnyedtem. Máris megkönnyebbülve éreztem magam. Az első
arra járó embert követni kezdtem. Próbára tettem magam, vajon
sikerül-e a tervem. (?)
Egyáltalán senki sem figyelt fel rám jobban, mint bárki
másra. Közéjük tartoztam. A hangok is szilárdabbak lettek
körülöttem, a sistergés finomodott, s az előttem görnyedő
utcaember irányából rádióhangot hallottam.
… utazásaik során türelmesen várni, míg semeleges környezeti
tényezővé nem fejlődik. A csend valójában ennek az irdatlan
szagnak a követezménye.
Ez a mondat ütöttem meg a fülem, mire hirtelen
felegyenesedtem, s a tanult, helyes testtartást fölvéve
szilárdultam ki ismét a haladó gyaloglásból. Sisteregni kezdett
a fülem (kivéve azt, amelyik a számban volt). Egy sosem látott
épület előtt egy ismerős gondolatot – anyám hangját – hallottam
a fejemben.
racka
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