Gyertyát gyújtottunk halottaink lelki üdvösségéért
Csordás Mihály, Németh István és Vigh Rudolf alkalmi vallomása: 4. és 5. oldal
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Kerékkötó1<
Helyi Közösségünk terve a
helyi járulék felhasználásáról
mintegy másfél- két évi megbeszéléssorozat, latolgatás,
fontolgatás eredményeként
született meg. A helybeli politikai és más szervezeteknek és
a Községi Képvisel6-testületnek sem volt rá lényegesebb
megjegyzése vagy módosító
javaslata.
Tudomásunk van arról ,
hogy egyesek ellenzik és mindent megtesznek, hogy különböz6 indoklással, kifogások
hangoztatásával lejárassák a
már elfogadott programot.
Mindig is voltak köztünk
olyan emberek, akik igyekeztek akadályt gördíteni a település fejlesztésének útjába,
akik szívesebben romboltak,
mint építettek, akik mások
eredm ényeire irigykedtek,
akik sohasem tudták a közérdekű dolgokat saját, egyéni
érdekeikkel szemben el6nyben részesíteni.
Ezek a kerékkötó1c legin~
kább semmilyen egyéni érdemmel sem rendelkeznek .
Ellenk:ez61eg!
Számomra meglepő és érthetetlen , hogyan formálnak
egyesek jogot arra, hogy a
"nép nevében" áskálódjanak!
Ez hajlam lenne?
Mint említettem, ilyen emberek mindig voltak közöttünk, vannak is és lesznek is.
Demokratizálódó társadalmunk: részét képezik ó1c is. Így
kell ó1cet elfogadni (és ismerni)!

Sipos Béla

Milyen településen akarunk élni?
Kishegyes lakossága ezekben a napokban
arra szavaz, hogy milyen helyi körülmények
között kíván élni a jövőben . Együttes kötelezettség-vállalással fenntartja-e az eltelt 30 évb en példás összefogással megteremtett
közműveket, tovább fejleszti-e azokat, lehető
vé teszi-e az újabbak, a jobbak építését?
A helyi járulék tíz évre szóló meghosszabbításáról kell most nyilatkozni, aláírással. Nem kisebb a tét, mint hogy az életkörülmények a
településen méltók lesznek-e a XXI. évszázad
köszöntéséhez, vagy a legelemibb emberi követelményeket sem nyújtó kátyúba süllyedünk vissza.

K.ishegyest vészesen fenyegeti az egészséges ivóvíz hiánya, de egyre több gondot
okoz a közművek karbantartása: a szilárd utak,
gyalogjárdák, átjárók, hidak javítása és újabbak építése, a középületek fenntartása, rendelt e t ésszerű működtetése, a kü lön féle
egyesületek és szervezetek életben tartása.
Ezeket a létfontosságú kérdéseket senki más
nem oldja meg, csak mi magunk! Erre gondoljon minden kishegyesi lakos, amikor aláírja a
helyi járulékot támogató nyilatkozatot.
(Részletes tájékoztató lapunk 2. és 3. olllalán)

Közönséges feladat
Találkozunk. Búcsú táján
mindig találkozunk, meg sem
kell beszélni . Nem mi találtuk
ezt ki, őseink rendelkeztek így,
háborúkat és határokat elsöprő
akaratukkal: a búcsú legyen a
nagy család, a falu ünnepe s
ilyenkor jöjjenek haza egy napra, két napra, egy délutánra
mindazok, akik elmentek és
máshol leltek boldogulásra.
Jó ez a találkozás, ünnepet
ülünk, az ünnepi sültek és jó főz
tek illata üti meg a nyári poros
utcákat. Ünnep nekünk is meg
nektek is, akik évente egyszer
vagy kétszer vagytok. Nem
szemrehányás ez, hisz mi is feltöltődünk ezekből a találkozásokból ,hogy azután könnyebben
mehessünk tovább.
Nekünk mindig úgy tűnik, ti
vagytok a szerencsésebbek pedig nagyon jól tudjuk el őnyün 
ket: nekünk n e m kell
vágyódnunk a táj után, ahol emberkedésünk lábra kapott. És
még egy keserű előny: mi itt
helyben éltük meg csalódásain-

kat, nekünk ezért nem kellett
messzire menni. Ti is megéltétek, de ti mondhatjátok, hogy
azt a vidéket nem nagyon szeretitek. Számunkra ilyesmi nem
adatott, ilyet nem mondhatunk
még akkor sem, ha néha nekünk
is éppen olyan távolinak és
semmitmondónak tűnik mint
nektek.
Nektek nem könnyű, de még
senki sem mondta nekem őszin 
tén elege nd ő kárpótlás-e egy
szép lakás , egy j ó autó, a
könnyen tető alá hozott ház„.
Elegendő-e azért, amitek már
nem lehet?
Nagy szavak persze elhangzanak, de a dolgok maradnak a
régiben, hisz mi lehet itt? Itt
nincs munka, itt nincs l ehető
ség. Itt csak a gyerekkorotok
volt. Meg nekünk is. Nem áradozunk erről a rögről úgy mint
néha ti, de mi ezen a rögön józanodtunk ki gyerekkori álmainkból és már nem táplálunk hiú
reményeket a sáros utcákkal
kapcsolatban. De örülünk, ha

egyik-másik már nem sáros, ha
van világítás, ha van telefon ...
Nem marad már semmi petróleumlámpás gyerekkorunkból,
meleg szobáink kemenceszagából, nem marad felismerhető fasor, csak néhány öreg, akik akkor
észrevétlenül húzódtak meg a
kapualjakban, a parkos elejű házak előtt most kirívóak, nem oda
ill ó1c. Megmarad emlékeink
helyszínének mássága, de nekünk mégis azt kell szeretnünk,
ami összetöri ezeket az emlékeket, hogy az utánw1k jövőkn ek is
legyenek épületeik, falaik, gyülekezónelyeik, felismerhető fasora.ik. Nekünk építenünk kell,
önként, vagy kényszerűen, de
építenünk kell, nem magunk miatt, hanem a nyomunkban haladók miatt, hogy nekik is egy
életre meghatározó legyen az
6sök telke. Egy közönséges feladat ez, amiért nem jár elismerés,
legfeljebb annyi: nem tettek sokat, de amit megtehettek, azt
megtették. Megtettük-e?

Papp Imre
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Mi indokolja a helyi járulékot?
Elmondja HORVÁTH LÁSZLÓ, a Kishegyesi Helyi Közösség Kommunális
és Településfejlesztési Bizottságának elnöke
- A legutóbbi népszámlálás adatai
szerint, településü nkön 2318 háztartásban 5800 lakos él.
Arányokban tehát, a
Vajdaság kisebb he1yi közösségeinek a
sorába tartozik.
Gazdasági erejének
szempontjából pedig határozottan fejletlennek mondható,
mivel fő ágazata, a mez6gazdaság, az utóbbi id6ben a tönk szélére került. Ennek ellen é r e, kiépültség ·és közművesítés
szempontjából a falu nem elmaradott. Ez a
helyi járuléknak köszönhet6, ugyanis az
1960-as évekt61 errefelé, a lakosság meghatározott, ötéves közművesítési programokra rendsz e r esen járulékot fizetett.
Kizárólag ennek köszönhet6, hogy úgyahogy korszerű környezetben élünk. A kiépített közműveket azonban karban kell
tartani, fel kell újítani, vagy ki kell b6víteni,
esetleg újakat kell létrehozni ahhoz, hogy
az elért szintr61 ne történjen hirtelen viszszaesés. Elképzelni is szörnyű, mi lenne
áram vagy víz nélkül , nem beszélve a középületekr61, a járdákról, hidakról, utakról.
Fenntartásukra pedig a mai körülmények
között, csak a helyi járulékból lehet pénzt
biztosítani.
- A legutóbb elfogadott 3 százalékos helyi járulék fizetési kötelezettsége ez év december 31-én lejár. Bizottság unk
idejekorán megtette a szükséges el6készületeket, hogy a járulékot törvényes keretek
között a polgárok meghosszabbítsák. Idén,
az év eleje óta több összejövetelen vizsgáltuk, hogy mi kerüljön bele az új fejlesztési
tervbe, melyet azután a különféle vélemények összegezésével, a tájékoztatási eszközökben a széles körű nyilvánosság elé
tártunk. Helyi közösségünk testületei elemezték az indítványokat, végül így állt
össze az a javaslat, melyre a lakosság most
aláírásával szavaz. A terv egyes tételeit itt
most nem ecsetelném, véleményem szerint,
azt teljes egészében kell közölni a sajtóban,
hogy eljusson annak a kezébe is, aki netalán
még olvasta volna az aláírásgyűjt6knél
vagy más helyen. (A terv e számunkban
található.)
- Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a
3 százalékos járulékot ezúttal nem öt, hanem tíz évre vezetnék be. Több fontos do1og éppen azért maradt ki a korábbi
tervekb61, mert a kivitelezést nem lehetett
ilyen rövid id6 alatt megoldani. Egyik ilyen
kérdés a vízellátás távlatos rendezése. Ha
most elfogadjuk a szóban forgó tervet, akkor az elkövetkez6 tíz év alatt reális lehet6s ég nyílik a rr a, hogy egységes

vízvezeték-hálózat épüljön a faluban. A jelenlegi, kis vízellátó közösségek különféle
méretű hálózatát új fővezetékkel szükséges
összekapcsolni, ugyanakkor több új, nagyobb kapacitású artézi kutat is kell fúratni ,
mert a jelenlegi kutak ezen a vízrétegen
bakteriológilag igen szennyezettek, ezenkívül hamarosan el is apadhatnak. Sajnos, az
egészséges vízzel való ellátás terén óriási
gondok elé nézünk. Ezért halogatás nélkül
szükséges cselekedni. Tulajdonképpen a
vízellátási gondok kényszerítenek bennünket arra, hogy a járulékot tíz évre javasoljuk. Így talán elkerülhetjük a katasztrófát,
an1it a vízhiány okozhat a faluban.
- A pénzügyi adatok a jelenlegi értékeket
tükrözik. Ezért szerepel a határozatban az a
szakasz, hogy szükség esetén a helyi közsség testületei elvégezhessék a megfelel6
érték-összehangolást. Egyébként, a korábbi
jól bevált gyakorlat szerint minden évre
pontos ütemterv készül, ami az el6z6 évi
elemzés tételeit is figyelembe veszi, ha történetesen valan1ilyen munkát el kellett halasztani, illetve, ha hosszabb id6szakot
igényel. Jelenlegi értékek szerint a járulékból tíz év alatt 1,44 millió dinárra számíthatunk. Mint a felhasználási tervb61 is látható,
a közművesítés pénzelését négy csoportra
osztottuk. Legutóbbi ülésünkön olyan határozat született, hogy csoportonként a járulék a következ6 százalékarányban oszlana:
I. csoport: 20 %, 288 OOO Din.
II. csoport: 15 %, 216 OOO Din.
III. csoport: 30 %, 432 OOO Din.
IV. csoport: 35 %, 504 OOO Din.
Az ilyen százalékarányos felosztás szilárd támpontot jelent az esetleges inflációban , h ogy a r e nd e lk ezésre á ll ó
pénzeszközök milyen arányban használhatók fel a me:ghatározott célokra, fü ggetlenül
a pénzérték számbeli nagyságától.
A községi képvisel6-testület ülésén, a helyi járulék bevezetésével kapcsolatban, lényeges ellenvetés nem volt, mivel a
szociális kategória és a kis nyugdíjat élvez6k mentesülnek a járulék fizetésének kötelezettsége alól. A politikai szervezetek
sem ellenz'ik, így a polgárok véleménynyilv ánítá~.a idejében kezdetét vehette. A
szavazás :aláírással történik. Ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele (50 % +1)
aláírásával elfogadja a tervet, akkor a helyi
járulék 19'96.január l-jét612005. december
31-éig érvényes. Az aláírásokat aktivistáink gyűjtik, meghatározott listákkal házról
házra járnak:. Ezt a feladatot december elsejéig kellene elvégezni, mert az év utolsó
hónapjában a kötelezetteket értesíteni kell
a járulék meghosszabbításáról, kül önben a
következ6 hónapban már nem fizetik be
folyószámlánkra, ami hiányt okozna a köz-

művek fe nntartási költségeinek fedezésében.
- A hel yi járulék felhasználásáról polgárainkat igyekezünk minél jobban tájékoztatni. A k ö zös é rdekek s ikeres
megvalósításában a lakosság mindig egységes volt. Remélem, most is egyazon vélem ényen vagy unk és telep ül ésünk
fejlesztése mellett maradunk.

KÖRNYEZETBARÁT,
ZAJTALAN,,
ENERGIATAKAREKOS
,, .. ,
MUKODES

'HtJTEHM.
gáztüzelésű

kazánok

Cégünk a H6technikai és Gépipari
Kft. közel három évtizedes tradícióval
rendelkezik a gázkazángyártás terén.
A HŐTERM típusú gázkazáncsalád
tíz méretlépcs6ben készül 12-tól 136
kW névleges teljesítménnyel , így alkalmas családi házak, társasházak,
középületek, üzemcsarnokok és mez6gazdasági létesítmények melegvizes
központi fűtésének ellátására.
Beépíthet6 gravitációs, vagy kényszerárarnoltatású, nyitott vagy zárt fűtési
rendszerekbe is, h6cserél6 közbeiktatásával, vagy háromutas szabályozószelep beépítésével padlófűtési rendszert is elláthat.
Működtetése szobatermosztát csatlakozásával is megoldható.
A HŐTERM gázkazánok 3 típuscsaládban hatvan féle kivitelben, 5-15
évig terjed6 garanciával is.
Gyártja a Hőtechnikai és Gépipari
Kft., 5500 Gyomaendrőd, Kossuth
u. 64. Telefon: 00-36-66/386-422.
Telefax: 00-36-66/386-925.

Hőterm, ahol az energia Önnek

kamatozik!
Európai színvonal elérhető áron!
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Helyi járulék
A helyi járulékról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 29/93. sz.) 4.
szakasza alapján, mely 1993. április 15-én jelent meg és a Kishegyesi Helyi
Közösség Alapszabálya 28. szakaszának 3. bekezdése alapján a Kishegyesi
Helyi közösség Képviselő-testülete 1995. október 12-én meghozta e
TERVET
mely meghatározza az 1996-tól 2005-ig terjedő időszakra bevezetendr'; helyijráulékra irányuló kezdeményezés valóra váltásához szükséges pénzeszközök biztosításának módját és forrását.
I. FELADATKÖR: UTAK, JÁRDÁK
1. Új járdák és utak kiépítése Helyi Közösségünk területén, valamint
a meglévők javítása és karbantartása.
Il: FELADATKÖR: ÉPÜLETEK
1. A Tito marsal utcai régi iskolaépület nagyjavítá5a (előreláthatóan
a Község és a szerbia Oktatásügyi Minisztérium is hozzájáru l a költségekhez).
2. Sportlétesítmények építése és javítása az Ifjúság utcában.
3. Szükséges mellék.helyiségek építése a temetőkben.
ill. FELADATKÖR: A HELYI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI
1. Kommunális dolgozók fizetése és egyéb járandósága.
2. Közvilágítás karbantartása és a villanyáram fogyasztás költségei.
3. A szeméttelep rendezési és karbantartási költségei.
4. A Helyi Közösség vagyonának és dolgozóinak biztosítása, postaköltségek, irodaanyag, napidíjak, útiköltségek, pénzkezelési költségek, tiszteletdíjak stb .
5. A kommunális létesítmények karbantartása.
6. A kulturális, sport és egyéb létesítmények karbantartása.
7. Kiadások fásít~ra és k?rnyezetv~del,emre .
N. FELADATKOR: NOVIZELLATAS
1. Szakszerű tervdokumentáció elkészítése a vízhálózat egységesítésére település szinten.
2. A meglévő m.ikrovízközösségeket összekötő fővezeték elkészítése.
3. Megfelelő mélységű és kapacitású kutak fúrása.
2. szakasz
A helyi járulék teljes összege 1996-tól 2005-ig 1.400.000,00 dinárt
tesz ki, melyet az alábbiakból gyűjtenek be:
- 3 % a munkaviszonyban levő dolgozók tiszta keresetére. illetve
szerződés alapján ideiglenes munkaviszonyba levők keresetére,
- 3 % a nyugdíjakra,
- a földművesek hektáronként 50 kg első osztályú búzának az
adókivetés napján érvényes a kataszteri jövedelem százalékára átszámolt dinárértéket fizetik,
- 3 % a magániparosi és egyéb gazdasági tevékenységre, vala.mint ·
a fog lalkozás szerinti tevékenységre és szerzői jogokra.
3. szakasz
A Helyi Közösség eszközeit képezik a második szakaszban felso ro ltakon kívül az alábbiak:
- azok az eszközök melyeket az érdekelt vállalatok vagy más szubjektumok a Helyi Közösség által végzett tevékenységekre fizetnek,
- az illetékek, szolgáltatások, és más bevételek melyet a Helyi
Közösség valósít meg, vala.mint a közterületek bérletei,
- a községi költségvetés eszközei a helyi közösségekre átruházott
tevékenységekért,
- hazai és külföldi polgárok adományai és ajándékai.
4. szakasz
E Terv 3. szakasza alapján megvalósított eszközöket fel lehet használni
az 1. szakaszban meghatározott rendeltetésekre, vagy más közérdekű
célokra a Helyi Közösség Képviselő-testületének határozata alapján.
5. szakasz
A helyi járulékot azoknak is fizetniük kell, akinek lakhelyük nem a
Helyi Közösség területén van, de családtagjaik itt élnek, vagy olyan
ingatlannal rendelkeznek, melyből jövedelmet valósítanak meg.
6. szakasz
A Helyi Közösség Képviselő-testülete kötelezi magát, hogy Tervét
felülvizsgálja és átértékeli, ha a gazdasági és munka.feltételek jelentős
mértékben megváltoznak. Amennyiben erre szükség lesz, írásban értesíti szándékáról a Községi Képviselő-testületet, a település polgárait
pedig a tá.jékoztatá5i eszközök útján.
7. szakasz
Az eszközök begyűjtésének, felhasználásának, százalékarányos
rendeltetés szerint kiválasztásának pontosabb módját a helyi hozzájárulás bevezetéséról szóló községi határozat szabja meg részletesen
Kishegyes területére a megnevezett időszakra.
dr. Virág Gábor
a Helyi Közösség közgyúlésének alelnöke

KISHEGYESI HIREK
Horváth György Bábel-díjas
Október 28-án adták át Muzslyán a Bábel-díjat. A
Sziveri János Irodalmi Színpad esszé-pályázatának
nyertese Horváth György. A kishegyesi fiatal a budapesti ELTE Szociológiai Intézetének harmadéves hallgatója kutató szociológus és kommunikációs
média-szociológia szakirányon. Ezenkívül az új
Symposion szerkesztője.
(Napló)

Megjelent a helyi diáklap
A helybeli Ady Endre Kísérleti Általános Iskola LAPOZGATÓ című diáklapjának októberi száma 16 oldalas, ízléses kiadásban került olvasótábora kezébe.
Kovács Éva magyar szakos tanárnő szerkesztésében,
Cservenák Erzsébet, Sipos Ágnes és Mirnics György
tanárok közreműködésével , a lap tartalma az iskola
tanulóinak munkáiból állt össze.

Telefonhálózat
Jól haladnak a telefonhálózat bővítésének munkálatai.
A földmunkák 75 százalékát
eddig már elvégezték. A hátralévő szakaszra - Vasút utca,
Topolyai út Bolinán utca közötti rész - két hét kell. Az itt
lakó érdeklődőkjelentkezhetnek, még fogad el befizetéseket a Helyi Közösség. Ez az
utolsó alkalom a kedvezményes árra.

Bizottság
A polgárok személyes vélemény-nyilvánításának eljárását levezető bizottság: R ózsa László elnök, helyettese Péter Antal. Tagok: Babcsányi Sándor, Baranyi
János, Fodor Mihály, Holló András, Horváth László és
Szügyi Cecília. A tagok helyettesei: Almási Sándor,
Klivinyi Mária, Lengyel Tibor, Mátyus Richárd, Pecze
József és Péter Róbert.

Szervezett patkányirtás
A községi Végrehajtó Bizottság határozata értelmében, a községben szervezetten végzik el a patkányirtást,
mégpedig a költségvetés terhére. A polgároknak ezúttal
nem kell fizetniük, viszont kötelesek a kártevó1c irtását
lehetővé tenni. A Kishegyesi Helyi Közösség felhívja a
lakosság figyelmét, hogy a településen a szabadkai
Egészségügyi Központ dolgozói s~akszerűen helyezik
el a mérget minden háznál, akik a helyszínen felvilágosítással szolgálnak. A szakemberek hangsúlyozzák,
hogy az alkalmazott szer nem káros a baromfira és a
háziállatokra.
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Németh István:

Halotti beszéd
Kicsi korunkban még
féltünk a halottaktól.
Kertjükbe is csak borzongva tudtunk belépni,
elképzelhetetlen volt
számunkra, hogy valahol
a temető közelében lakjunk, hogy a házunk ablaka a sírokra nézzen.
Gyermeknek a halál
nemcsak hogy felfoghatatlan, de elfogadhatatlan
is. Minden gyermek
öröklétre született. Aztán
változni kezdtek a dolgok. A temető már nem
volt olyan borzongató,
sőt Halottak Napja tájékán egyfajta csínytevés
színhelyévé vált: a sírokról összelopdostuk a
gyertyacsonkokat, hogy
puhára, lágyra rágjuk
őket, s gombócot gyúrjunk beló1ük.
Talán ekkor váltunk
először, anélkül, hogy
felfogtuk volna a halottak cinkosai vá.
Évtizedek múltán, egy
verőfényes őszi napon
fölsétáltunk az öcsémmel a Kálváriára: zengett
a tücsökzenétó1 az egész
temető.

-Ugye már itt, a sírok
között is, milyen jólesik
a séta - szólalt meg egyszer az öcsém. - Azt akarom mondani, hogy itt
fönt is már kezdi otthon
érezni magát az embertette hozzá.
Valóban. Már igen. Itt
fönt több hozzánktartozó, ismerős és egykori jó
barát pihen, mint ahányan lent a faluban maradtunk.
Két em b eröltő alatt
szinte teljesen kicserélő
dött a falu lakossága. A

föntiek, a temetó'beliek
vannak többen, a temető
szüntelenül terebélyesedik, nő, a falu szüntelenül zsugorodik, fogy.
Úgy emlékszem, az első halottam a kisöregapám volt, a rokonságból
gyerekkoromban őelőtte
is haltak meg, például az
ükanyám , de temetéséró1
semmi em lékem ne m
maradt. Csontos, szigorú
kisöregapám volt az első
halottam, s azóta is mintha ő haladna a halottak
élén. Őt még a háztól temettük, s ott is ta1tottuk a
virrasztást, virrasztó
asszonyokkal, énekesekkel. Másnap, mielőtt rátették
volna
a
koporsófödelet, s mert ez
a belsejével kifelé volt a
falnak támasztva, belenéztem: mostantól fogva
ezeket a puszta deszkákat fogja nézni kisöregap a lezárt , szigorú
szemével?
Aztán, mint egy fölkerekedett sereg, sorakozni
kezdtek a halottak. Az
utcánkból a nálunkál alig
idősebb Török Józsi. Tudom ás ul kellett venni:
jóllehet minden gyermek
öröklétre születik, egyiket-másikat mégis elragadja az élők sorából egy
torokgyík , egy t üd ő
vész .. .
Kisöregapámat apai
öreganyám követte. Rácsodálkoztak s megjegyezték: milyen sim a,
fiatalos volt a halotti arca. Valaki megjegyezte:
fiatal követi a családból.
Édesanyám követte. N6ni kezdett a temető. Aztán a nagynénik,

nagybácsik, a másik
öregapám, a szüle, apám
már sorrendet se tudom,
mert annyian voltak, és
már alig maradtak. Ebben az évben az öcsém is
elment.
S közben ismerősök ,
volt szomszédok, utcabéliek, jó barátok, cimborák ,
egykori
játszótársak. Az Imre, a
Lajos, a Józsi, a Sanyi.
Mind elvitt magával valamit beló1ünk is. S talán
élő önmagából meghagyott valamit mibennünk
is. Elindultak a kollégák
is önként, váratlanul ,
vagy hosszan búcsúzkodva. Az Imre, a Lajos , a
Józsefek, az Istvánok, a
Géza, az Ernő, a Tibor, a
János. Az írótársak: a
Mihályok, a Sándorok, a
Laci bácsi, az Imrék, a
Károly bácsi, a Ferencek, a Jánosok. Rég elmentek ,
akik
megtanítottak bennünket
az ábécére, az egyszeregyre, a doktorbácsik,
akik még házhoz jöttek,
ha belázasodtunk, s elmentek, akik feloldoztak
bennünket bűneink alól.
Halottainkkal megtelne egy külön temető.
Már számon se tudjuk
mind tartani.
Pedig azért éltek, talán
azért is, hogy számon
tartsuk ó'ket.
Cselekedeteiket, mosolyukat, azt, hogy Józsi
mennyire szeretett és tudott fát ültetni, a másik
kaszát kalapálni még akkor is, amikor már rég
aratócsépl6gépek vágták
a rendet. Mindegyik tudott valammit, jobban a

másiknál , öreganyánk
krum plileveseinek feledhetetlen íze még ma is a
szánkban van.
És ha sokszor emberfeletti küzdelmek árán és
szitk ok k öze pette is,
mind szebbé és jobbá
szerette volna tenni a földi életet azt a világot,
aho l mindnyájan csak
vendégek vagyunk.
És ez a szép szándékunk bizonyára sokuknak sikerült is.
Mert áll bizonyára valahol egy terebélyes diófa vagy egy égbeszökő
jegenye, valah ol egy
szép verandaoszlop, egy
iskola, kallódik valahol
még egy régi festmény,
megszólalásr~ vár egy
régi verssor. Ok ültették
azt a fát, ó'k emelték azt
az iskolát, dk írták azt a
verssort.
Ők próbálnak megszólalni bennünk a Halottak
Napján.
Hallgassuk ó1cet, hisz
mind a mieink voltak: a
nagyszüleink, a szüleink,
a rokonaink, a barátaink,
a testvéreink.
Valamit ránk hagytak:
a folytatás terhét. Es az
emlékezés, a számontartás, a megtartás kegyelMeghagyva
m é t.
maguknak a számonkérés jogát.
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Könnyező sírkövek
AZ ÖRÖK megállapodás ke1tjei gyertyafényben úsztak a napokban. Régen láttam ilyen rendezett kis túlvilági
településeket, talán me1t az elmúlt négy
esztendő borzadalmainak hatására az élők
nek nem futotta sem energiájukból, sem
idejükbó1 arra, hogy az öröklét hantjait díszítgessék virággal és gye1tyával. Ám az is
lehet, hogy nekem nem volt szemem erre a
léleknyugtató szépségre. Most már akkor
is látom a sírt borító vasrózsákat, amikor
éppen a Lánchíd oroszlánjainak árnyékából szemlélem a Duna csillogó víztükrét,
vagy a Halászbástyáról, kedvenc helyünkró1 egykoron apámmal. ..
De itt vagyok most a csendes faluszéli
temetőben, ahonnan a völgyben elterülő
falut néztük kinyíló lélekkel, amikor a nagyanyám síiját zsaluztuk és öntöttük ki betonból, me1t márványra vagy gránitra nem
volt pénzünk. Mégis ellene fordultunk a
pusztító évtizedeknek.
És a századok, és az ezredek? Azokkal a
még megmaradóknak lesz-e erejük megküzdeni? Átmenteni rajtuk egy fogyatkozó, éppen az ifjúságától és é1telmiségétől
megfosztott, önmegoszlás nyomorítottakisebbségi népet. Ha márványunk nem is,
hogy talpa alá helyezzük a váttán, de cementünk lesz-e hozzá vajon, hogy idekössük vele, ehhez a völgyhöz, sorjázó
nemzedékeken át?
A mindszentek és a halottak napjának
üzenete hazahívta a messzire távozottakat
is, akiknek megüresedett helyén szívós tarack nő, míg bakancsos lábak le nem tapossák.
Aki pedig megjött, az velünk együtt töpreng az é1thetetlen csodán, amit életnek nevezünk, és ellentétpárján, a holtak nemlétén
és létén ... A simogató kézzel felvirágozott
sírok előtt ha felegyenesedünk ugyanis, nem
le, hanem fel, a fénylő nap koronája felé
tekintünk, és az igazi ragyogást még valahol
mögötte sejtjük.
Ugyanazokkal az emberekkel találkozom a falu mindkét temetőjében: a keletiben és a nyugatiban. (Hogyan is lehet egy
sírke1tet keletinek elnevezni?) Lám, egy
közösség vagyunk, és fájdalmaink színhelye azonos. Kövek itt is ott is ... Mindenütt,
amerre lépünk.
A márvány-, gránit-, beton- vagy egysze1ű fakeresztekben pedig ott a bölcsek kövének legyőzhetetlen tudása: megmaradni
ezeregy nemzedéken át úgy, hogy megteremtett szellemi javainkat becsületesen

meg61izve adjuk át az örök túléló1rnek.
Hogy ne kelljen mindig mindent elölr61
kezdeniök. Hogy egy gazdag nép örököseinek tudhassák magukat.
Vajon képesek vagyunk-e erre, vagy
képtelenek, megosztottságunk miatt? Tudunk-e óvakodni azoktól a "nemzetfiaktól", akik úgy óhajtanak nagyobbakká
válni, hogy a náluknál különbeket bemocskolják, kiközösítik. Nem a történelem malmára, hanem a maguk akadozó-csikorgó
malmocsk<iját·a hajtják a vizet.
Nézem a köveket. Lehetnek a történelem
tartópillérei? Az esti gyertyafényben megmegcsillan rajtuk egy-egy esőcsepp.
Könnyeznek talán?
CSORDÁS Mihály

Halottak napján
Holtakért gyertyaláng a kegyelet,
imbolygó, apró melegség és fény,
mit jelentéktelen, élő ember adhat
a mindent kitöltő túlvilágnak,
szemnek, szívnek, agynak, tudatnak,
nehéz imák után önmagáért,
mert a piciny, égő semmiség
a néma keresztek előtt állók
kanócba kapaszkodó üdvözülése.
Halottak napján ég és föld összeér,
temetőkben él s lobog az emlék,
semmi különbség a lángok között,
élőkkel, holtakkal együtt borul
észrevétlen sötét a világra.
E napon mindenki csak gyertyaláng,
parányi pont sziporkálása valahol,
s emlékezést, virágot hint a kéz,
ahogy a Tejútról idők mélyébe néz.
Halottak napján mindig hazajönnek
eltüntek és holttá nyilvánítottak,
meggyalázott, ártatlan áldozatok,
de nem kérnek számon már semmit,
csak millió és millió gyertyán
lebegve várnak örök türelemmel.
Halottak napján mindenki egyforma:
a holtak élők - az élők holtak
hantok köz gyertyányi időre.
Vígh Rudolf

TURULCIPÖ®
Gyomaendrőd,

Szabadság tér 2.
Tel./fax:
00-36-66/386-251
386-891.
A cég egyéni
vállalkozásban
működik,

tulajdonosa száz
százalékban
Hunya István.
Évente mintegy 200
ezer pár lábbelit
készítenek baby,
gyermek, fiú, lány
és női cipő
kategóriában
a mindenkori
divatnak
és évszaknak
megfelelő stílusban.
Nyári temékei közül
kiemelkedik
a BIO-TURUL
márkanéven
fogalomba hozott
biopapucs
és szandál, melyet
18-45-ös
mérettartományban
gyártanak.

Az értékesítés - saját
kereskedelmi
hálózatban -főleg
belföldön történik,
de keresnek megbízható
partnereket export
céljából.

TURULCIPÖ®
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Kinek a hatáskörébe tartoznak a temetők?
-ez csak párbeszédes egyeztetés útján lehetséges - véli ft. Brasnyó Ferenc plébános úr
- Meglepetéssel olvastam a
Szó-Beszéd legutóbbi számának el6zetesében, hogy velem
készülne beszélgetés a temetó'k helyzetéró1 - mondta ottjártunkkor a kishegyesiek
lelkipásztora. - Meglep6 ez,
mivel az ügyben nem egyeztettünk sem akkor, sem amikor a temet6k bejáratának
kibetonozásáról el6ször szó
esett, sem amikor a Kálvária
temet6 ravatalozójának terve
megszületett.
- Utóbbi terv egyébként
nem egészen célszerű. Ugyan
is ha már szóba jött egy kor szerű, tágas ravatalozó
megépítésének ötlete, azt sokkal célszerúbb lehetne a Keleti
temet6ben elhelyezni, oda
ugyanis jóval többet temetnek
évente mint a Kálváriára. Ez
az arány legutóbb 25:80 volt,
a ravatalozó tehát a Keleti temetőben sokkal égetőbb, mivel a régi b6vítésére - a
kriptákkal való körülzártsága
miatt nincs mód. Október hónapban is több mint 5 ezer din árt költöttünk a tet6
javítására, amikor a püspök úr
által felszentelt keresztet felszereltettük.
Brasnyó f6tisztelend6 úr elmondása szerint három éve
folynak tárgyalások a temetó1c
kérdésében, csakúgy mint a
templom körüli telek visszaszármaztatása ügyéeen, anélkül, hogy az érdemi
megállapodás csírája is kör vonalazódna.
- Az ügyben el6relépésnek
tartom, hogy létrejött végre a

párbeszéd, kezdetben minden
kapcsolatunk holmi rögzítetlen, félhivatalos beszélgetésekben merült ki. Amikor
levél útján hivatalos kapcsolatfelvételt kezdeményeztem,
és az egyházközségünket
érint6 tanácsülésró1 jegyz6könyki vonatot kértem, akkor
választ a levelemre nem kaptam. Ezért most a kapcsolatok
normalizálásának rendkívül
örülök.
- Konkrétan mi képezi megbeszélés tárgyát a Helyi Közösség és a Sze nt Anna
Egyházközség között?

Brasnyó Ferenc
- A temetó1c státusa. Az egyházközség ugyanis képtelen
rentabilisan működtetni és
karbantartani a temetó'ket, hiszen alig fedik a bevételek a
költségeket. Mivel szankcionálni nem tudunk, az adósságokat képtelenek vagyunk
behajtani. Viszont amíg a mi

tulajdonunkban van az a tíz és
fél holdnyi terület, amelyen a
temetó1c fekszenek, addig a
Helyi Közösség sem tervezhet
és nem építhet más "telkén",
ha mégannyira közérdekró1
van is szó.
- Mi tehát a megoldás ?

- A Helyi Közösségnek
más területén nincs mit terveznie addig, amíg át nem
veszi a temetó1cet cserébe,
1:2 arányban. Magyarán a
10,5 holdért 20-at kérünk
cserébe . Ezt a kishegyesi
szövetkezet írassa a feketicsi
katolikus leányegyházra, a
Helyi Közösség pedig bérbe
veszi a szövetkezettől és lassan megváltaná magának.
Négy-öt éven belül ez meglenne akkor is, ha a birtok
netán 10 mázsa búzát szab
ki, holdanként. A kérdésben
további párbeszédes egyeztetésre van szükség. Amíg az
egyeztetés tart, a Helyi Közösség és az egyházközség
közösen igyekeznek szebbé,
rendezettebbé tenni a temetó1c környéként. Az egyház
részéról Ocsenás Ferenc, néhány képvisel6 és hív6 segített a temet6árkok körüli
szemét eltakarításában, míg
a Helyi Közösség a traktort
és a pótkocsit bocsátotta rendelkezésre.

pos Béla úrtól, hogy a templom kömyékéró1 elköltöztetik
a magárust és a burekos bódét,
a templom körül telket kapunk amit elkeríthetünk és
rendben tarthatunk majd. Persze az iskola is kérte, hogy a
templomig kiszélesíthesse az
iskolaudvart. A legújabb tárgyalások értelmében - és· itt a
Helyi Közösség álláspontja
ránk nézve jó - az említett telket a Rodic-féle boltig megkapnánk, a templom háta
mögött a bolt kerítéséig, illetve azzal egy szintben, míg az
iskola feló1i oldalon négy méter széles telket kapnánk.
Ennyi nekünk feltétlen szükséges a körmenetek, úrnapi
sátorok és egyéb okok miatt.
Addig intézzük el ezt a a tulajdonjogi kérdést a község és a
helyi közösség között, amíg
még lehet. Nehogy Belgrád
január elsejétó1 rátegye a kezét mindenre, és aztán fogjuk
a fejünket, hogy késő! Ne feledjük, a templom Isten háza,
a kegyelemnek forrása. Kell,
hogy mindig jól érezzük magunkat a közelében, hangsúlyozta f6tisztelend6 Brasnyó
Ferenc.

- Mi a helyzet a templom
körüli telekkel?

- Annak idején államosították. Jelenleg csak a templomot övez6 járdák terül ete
tartozik a templomhoz. Évekkel ezel6tt ígéretet kaptam Si-

Ez aztán a 6.b
Első pillantásra minden ember azt mondaná:
"Milyen kedvesek ezek a gyerekek! Csendes,
ideális osztály!" Tévedés! A látszat sűrűn csal!
Akik ezt gondolják, sajnos el kell őket szomorítanom. Az osztályom neve közismert az
iskolában. Nincs olyan, aki ne hallott volna
rólunk. Hallhattak a jó futóinkról, szavalóinkról, a papírgyűjtésen elért eredményünkről, de
sajnos a listára tartozik még a sok csínytevés,
viszály a gyerekekkel és még sorolhatnám. A
műszakitanárnő vagy a földrajztanárnő biztos
nem fognak bennünket egyhamar elfelejteni.

A rajztanárnő is sűrűn emleget (de még fog is
emlegetni) bennünket. Mondhatnám, hogy
majdnem mindenki fél a 6.b-től. Pedig nem
vagyunk mi olyan rettenetesek, de ami igaz, az
igaz, hírnevünk az igen nagy.
Mindent együtt döntünk el. A bajban összetartunk, a jót megosztjuk. Bátran mondhatom,
ebben az osztályban senki sem unatkozik. A
kalandok egymást követik. Minden nap történik valami izgalmas. Jó ennek a vagány, de
összetartó osztálynak a tagja lenni.
Biró Marianna 6.b

DIÁKOLDAL A 15. OLDALON

- Egyetlen gondolat erejéig visszakanyarodva a temet6k k é rdéséhez : e lhun yt
szeretteink sírja és általában
a temet6nek - közös ügynek
kell lennie minden hív6 és
polgár számára. Csak ezek
után várhatjuk, hogy tetteink
nyomán megszépülnek temet6ink.

P.R.
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A nyári szünet után november 3-án megtartott
első őszi ülésén a községi képviselő-testület határozatot hozott a kishegyesi járulék bevezetésével
kapcsolatos
referendum
megszervezéséró1, tájékoztatókat hallgatott
meg az adók megfizettetésének üteméró1, a
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Bácska téglagyárban tárolt szennyezo iszap
felhasználásáról illetve eltüntetéséró1, a község
három falvát összekötő kerékpárút építéséró1,
a telefonhálózat bővítéséról, a gázvezeték kiépítésének terveiról és a menekültek elhelyezéséról.

Konfliktushelyzet nélkül
Több fontos kérdéssel foglalkozott
a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén
Első látásra is terjedelmes és fogas kérdésekkel teli napirend, több ülésre is elegendő anyag lehetne. A helyi járulék
kérdésével bővebben is foglalkozunk, ezúttal csak annyit, a képviselők ellenszavazat
nélkül elfogadták, hogy a kishegyesi helyi
közösség bonyolítsa le a népszavazást az
újabb helyi járulék bevezetéséről .
Varga Géza képviselő kérdésére Desanka Martinovic tájékoztatta a képviselőket
az adók megfizettetésének üteméró1. A
nem teljes és nem hivatalos adatok szerint
az idei kötelezettségeiket az adóköteles
egyének, szervezetek és cégek 48,97 százalékban teljesítették. Az adók befizetése
szempontjából a község az el őkel ő 18. helyet foglalja el a mintegy ötven vajdasági
község között. Ennek ellenére, hamarosan
megkezdik a végrehajtást.
A Bácska téglagyárban a kőolaj fúrásokból származó iszap tárolásával kapcsolatos
kérdés nagy vitára adott okott. A képvisel ők egy része nem volt elégedett a felügyel őség jelentésével és kezdeményezte egy
különbizottság megalakítását azzal a feladattal, hogy egészen pontos adatokat kapjanak arról, mi történt az itt tárolt iszappal .
A gyár szerint felhasználták a termelésben,
a felügyel őség jelentése azt állítja, földdel
fedték be a tározót. A félreértés abból adó-

dott, hogy a felügyel őség jelentése a felhasználás utáni állapotot rögzítette. Mindezek ellenére marad a környezetvédelmi
felü gyel őség feladata, meghatározott idő
közökben ellenőrizze a víz és a talaj
szennyezettségének fokát és hasonlítsa
össze a korábbi állapottal.
A telefonhálózat bővítésével kapcsolatos
tájékoztatókat a képviselők vita nélkül elfogadták. Tudnivaló, a község három településén bővül a hálózat. A munkálatok
különösen Hegyesen és Lovcenacon haladnak kedvezően , Feketicsen az akció valamelyest lemaradt, hiszen később is indult.
Foglalkoztak a gázvezeték lehetséges kiépítésével is. Az ülésen elhangzott, ez még
távlati terv, jónéhány évbe belekerül megvalósítása. Ennek ellenére ellenvetés nélkül
megszületett a határozat, el kell készínteni
minden idevágó tervdokumentumot, felmérni a fogyasztás lehetőségeit. .. A képviselők megbízták a végrehajtó bizottságot,
tegye meg a szükséges lépéseket.
A képviselők hevesen vitatkoztak a község három falvát összek ötő gyalogos- és
kerékpárút építéséről is. Az út aszfaltozását
a képviselő-testület ülésével egyidőben fejezték be, tehát az időre elkészült. Egyedüli
szépséghibája, hogy nem lehetett megépíteni a Krivaján átvezető hidat. A nemzetkö-

zi út hídját a tervek szerint hamarosan fel
kell újítani, s ezzel egy időben épül fel a
kerékpárút hídja is. A beruházáshoz, mint
hangsúlyozták, a köztársasági szervek hathatós segítséget nyújtottak.
A képviselők végezetül foglalkoztak a
községben tartózkodó menekültek ellátásának gondjaival is. A felszólalók kihangsúlyozták, a községi menekültügyi törzskar
az elmúlt hónapokban megfelel ően végezte
munkáj át, nem engedte ki kezébó1 az irányítást és kezdeményezést, így a nagy menekülthullám ellenére a fal uban sem történt
kilengés. Az ősz elején felszámolták a
Bácska téglagyárban megszervezett kollektív ellátást. A menekülteket a télre társadalmi lakásokban ideiglenesen helyezték
el. A jövőben el sősorban a humanitárius és
az állami szervek, szervezetek gondoskodnak ellátásukról: Bora Drakulovity menekültügyi biztos elmondta tájékoztatójában,
sikerült megvalósítani azt a célt, hogy a
község a lehető l egemberségesebben viszonyulj on az otthonukból elűzött szerencsétlenekhez. Ugyanakkor vigyáztak arra is,
hogy emiatt ne tegyék próbára a polgárok
tűrőképességét, anyagi biztonságát, és
többnemzetiségű közösségben emiatt ne
alakuljon ki konfliktushelyzet.
P.I.

Könyvek Kishegyesnek
Szentandrás polgármestere a testvértelepülési kapcsolatról
Békésszentandrás és Kishegyes között 1969-ben, Kishegyes újratelepítésének 200.
évfordulója alkalmából jött létre testvértelepülési kapcsolat.
Az erről szóló együttműködési
megállapodást viszont csak
1988-ban fogalmazták meg a
települések akkori vezetői. Ennek lényege a két település lak ói közöti baráti viszony
kialakítása, továbbá gazdasági
együttműködés, kulturális és
sportkapcsolatok létrehozása és
fejlesztése . A testvérvárosi
kapcsolat tapasztalatairól Sinka

József Békésszentandrás polgármestere beszélt a Kishegyesi Szó-Beszéd olvasóinak.

- Miben hasonlít egymáshoz
Kishegyes és Békésszentandrás?
- Mindkét település polgárai
hasonló gondolkodásúak. Amit
irigylünk a kishegyesiektó1, az
ottani gazdag kulturális élet.
Persze mást jelent ott magyarnak lenni, és más itt nálunk.
Ami nekünk itthon természetes,
azért ott meg kell küzdeni. A
kishegyesiek vendégszeretete
határtalan, de azt gondolom,

hogy a szentandrási embereké
is. A két település lakói jó ismerősökként, sőt barátokként találkoznak. Sajnos a háborútól
való félelem miatt a gyerekeket
nemigen engedték el a szülők
Kishegyesre.

- Milyen előnyei vannak egy
ilyen évtizedek óta tartó testvértelepülési kapcsolatnak?
- A legjelen t ősebb haszon az emberi kapcsolatok
b ővü l ése . Mi sokat tanu lunk a kishegyesiek kultúr ájából. A szentandrási és
kishegyesi di á kok rend-

szeresen szerveznek közös tanulmányiversenyeketlgyekszü nk kölcsön ösen segíteni
egymáson. A szentandrási önk ormányzat most példáu l a
Kölcsey Alapítványtól 30 ezer
forintot nyert, melyből könyveket vásárolhatunk a határokon
túl él ő magyarok számára. Mi
természetesenKishegyesreviszszük a könyveket - mondta Sinka József polgármester, aki
egyben boldo gkarácson yt é s
békés új esztend őt kívánt Kishegyes lakóinak.

H.E.
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Töprengés a váróteremben
Persze, nemcsak a végképp
elhanyagolt, melegben bűzös,
hidegbe fogvacogtató szillő
falui vasútállomás várótermében néhány utazó diákkal
versenyt álldogálva az órákat,
sőt napokat késő vonatokra
várva töprengünk el a kérdésen, hanem a különféle statisztikákat tanulmányozva is:
miért tanulnak tovább oly kevesen a hegyesi fiatalok? A
lakosság lélekszámához mérten miért "maradnak itthon"
sokkal többen, mint a szomszédos telepillésekról? Mi lehet ennek az oka? Vajon a
feltételek, vagy a mentalitásbeli különbségek, esetleg a
szülők életfelfogásában rejlik
a magyarázat?
Az okot nehéz általánosítani, minden egyedi esetet külön
kellene megvizsgálni! Konkrét példák sorát tanulmányozva vonhatnánk csak le
következtetéseket Kétségtelen, sok jó fejű gyerek fejezi
be a helyi általános iskolát,
arról vallanak a bizo-

nyítványok. Az útjukra bocsájtott kitűnő tanulókat
azonban elnyeli a köd. Kishituöbek, kisebb önbizalmúak laknák ezt a falut? A
nincstelenség lohasztja le a
vállalkozói kedvet? Hát akkor létre kell hozni egy alapítványt, amely segítené a
szegény sorsú diákokat!
Mert mi lesz ha senki sem
iratkozik egyetemekre?
Az lesz, ami máris jelenség:
Kishegyes még a községi viszonylatában sem képes jelölteket adni az egyes fontos
tisztségek betöltésére, vállalatainak vezető testületeibe, így
elmarad fejlődésében. Ezért
az elmaradásáért senki kívülállót nem hibáztathat a falu,
csak saját magát.
A származástan kutatói, a
lélekbúvárok, az írók adhat-
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Miért ragadós
a hegyesi talaj?

,

(024} 730-456

.ddor_
~

C'AFFE

J.oTEL®>

Tul. Gyorgye Milosevics
Kishegyes, Tito marsall u. 45.
Tel: 730-456

Állandó nyitvatarás,
finom ételek, bő választék,
kedvező árak, gyors kiszolgálás.

W()TERM.
GÁZKAZÁNOK

nának csak választ sorjázó
kérdéseinkre. Miért születnek itt földhözragadt embertípusok,
amott
az
akadályokat könnyen vevő
világfiak? Miért teljes egyik
közösségben a széthúzás,
míg a másikban teljes az
összefogás, az egymás támogatása?
Sok írónk, tudós emberünk van, akik - sajnos- zöm ük b en továbbálltak a
faluból, mert itt nem is igen
látták őket szívesen, meg aztán az érvényesülés lehetősé
gei nagyobbak voltak
másutt. De azért ma miéink
maradtak. Ők, akik megpróbálták, akiknek többnyire sikerült is: orvosok, bírók,
tanárok, közgazdászok, zeneművészek, értelmiségiek„.

Régen észrevettük, elérzék e ny ü 1v e szemléltük: a
hegysi örökre megmarad hegyeseinek, vesse a sors bármely tájára a világnak!
Visszavágyódik, visszajár
Afrikából , Ausztráliából ,
Németországból, Magyarhonból. „ Nehéz lehet hát innen
elindulni.
Itt
lokálpatriotákat szülnek az
anyák. Itt még a jövevények
is abban versenyeznek, melyikük az igazibb hegyesi.
Ragadós ez az agyagos, humuszos talaj. Fogja az embert.
Szerették azt írói . Szeretniök kell mostani lakosainak is! úgy, hogy tesznek
valamit a felemelkedéséért,
pótolva azt is, amit mások
elmulasztottak. A felemelkedés ára csakis a tanulás
lehet. A tanulás, amely képessé tesz rá: úgy lépdelni a
mesék csodacsizmájában,
hogy sarába ne ragadjunk.

CSORDÁS Mihály

STZR

[IELCOM)
- villamossági cikkek, háztartási
készülékek, alkatrészek eladása
- hűtó'berendezések javítása
- villanyhálózat kidolgozása
Kishegyes, JNA 1.
Kishegyes, B. Kidrics 40.
Telefon: 024/730-182

Hőtechnikai

és Gépipari Kft.
Gyomaendrőd

Kossuth u. 64.
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Művelődési

mú1telyeink

A hel~bel~ ~etőfi ~ándor Mű'.:elő~ési Egyes~l~tró1 egy:egy fellépés, vendégszereplés, vagy szemle
kapc~an e~tu_!lk szot. Szakosztály~mk mun~aJat, ':.redm~nyeit soha senki nem vette számba - tegyük
hozza - meltanytalanul. Mulasztasunkat potlando az alabbiakban az egyesület 12 szakosztályának
gondjairól munkájáról és eredményeiró1 szólunk.
MúK.edvelő Színjátszó Szakosztály. Közel egy éve alakult azzal a céllal,
hogy a századelóíg visszanyúló kishegyesi
műkedvelő színjátszást hagyományaihoz
méltó helyre tegye a Vajdaságban. Vezető
je: Péter Róbert. Sikerrel vittek színre egy
Rejtő-Molnár kabaréegyveleget, amellyel
részt vehettek Zentán a Vajdasági Magyar
Amatőr Színházak 1. Találkozóján, röviddel később az Észak-Bácskai és Észak-Bán áti Amat őr Színjátszók Körzeti
Szemléjén, ugyancsak Zentán. A legkiválóbb vajdasági és anyaországi szakemberek
véleményezték munkájukat. Itt hangzott el,
hogy a csoport igen tehetséges, és további
fejlődése érdekében szakavatott rendezőre
van szüksége, hiszen a legjobb vajdasági
társulatokkal is profi színész-rendezők foglalkoznak. Meghívást kaptak a székesfehérvári Szent István Művelődési Háztól,
ahová januárban utaznak, ha nem merül fel
anyagi akadály. Túl vannak ötödik fellépésükön. Farsangkor, március 15-én és húsvétkor rendszeresen részt vesznek az
ünnepi műsorokban. Tervük egy többfelvonásos vígjáték színpadra állítasa, amennyiben támogatást kapnak a falutól. A társulat
16 tagot számlál.

Gyermekszínjátszók Szakosztálya. A 14 tagú kis csapat négy esztendeje
játszik szép eredménnyel. Szinte minden
rendezvényen jelen vannak egy-egy rövid
je lenettel. Eddigi legnagyobb sikerük a
Macska-lak és a Lúdas Matyi c. mesejátékok voltak. Vendégszerepeltek Laki telken,
két ízben Kecskeméten és Budapesten. Idehaza több meghívást kapnak, felléptek Feketicsen , Csantavéren és Horgoson,
ugyanakkor helyben is 4-5 előadást adnak
évente. Idén másodszor jártak a tótfalusi
betlhemes táborban.
Amatőr Képzőművészek Szakosztálya. Vezetőtk: Fürstner Etelka és Mohácsi Zoltán. Kiállításaikat a ME szervezi.
Tavaly decemberben Németh László első
díjat kapott Budapesten az Iparművészek
Országos Szövetsége által meghirdetett
Betlehemi jászol c. pályázaton. Idén első
alkalommal egyhetes alkotótábort szerveztek ifjú tehetségek számára, ahol 18 gyerek
bizonyította ügyességét. Ezt a jövőben hagyományossá kívánják tenni. Jövőre Székesfehérvárott is kiállítanak.

Irodalmi Szakosztály.

Az egyesület
rendezvényeinek többségét rájuk alapozza.
V ezetője Szöllősi

Vörös Julianna. A szak-

osztályon belül legtevékenyebek a versmondók, akik immár nemcsak szúkebb környezetünkben, hanem külföldön is ismertek.
Idén a négy évenként megrendezendő Berzsenyi Dániel Vers- és Prózamondó Verseny vajdasági elődöntőjén Óbecsén Péter
Róbert a férfiak mezőnyében első lett és a
Marcaliban megtartott országos döntőn
képviselte egyesületünket. Tagjaik rendszeresen részt vesznek a tótfalusi versmondó táborban . A nyolctagú csoport
könyvbemutatókat, zenés irodalmi esteket,
karácsonyi műsorokat rendez. Idén ismét
megjelentetik a Táltos c. irodalmi művé
szeti folyóiratot, amelyet kizárólag falubelli tollforgatók készítenek. Tavaly Zentán a
Kálmány Laj os népmesemondó versenyen
a korosztályában az első Sipos Lolita lett.
Becskei Kornélia a 2., míg Utasi Péter a 3.
helyen végzett.

Komolyzenei Szakosztály. Öt tagú
csoport, vezetőjük Csóke András. Idén
ötödször rendezték meg a templomban a
húsvéti és harmadízben a júliusi búcsú alkalmából tartandó hangversenyt. Ezeken
kiváló vendégművészek is szerepeltek.
Több alkalommal megszervezték az alsófokú zeneiskolások záróműsorát. Idén nyári
zongoraiskolát szerveztek, ahol egy héten
át intenzíven foglalkoztak a növendékekkel. Több alkalmi házirendezvényt is tartottak a könyvtárban.
Néptánc Szakosztály. A legtömegesebb szakosztály. Nehéz volt elfogadtatni,
hiszen falunkban a néptáncnak nincsenek
hagyományai, Bendegúz, Gézengúz és Pipacs néven négy korosztályos csoport mű
ködik párhuzamosan. Művészeti vezetőjük
Péter Mária. Három ízben nyári néptánctáborokban tökéletesíthették tudásukat
Nagykállón, Becsén, Dreán. Felléptek Budapesten, Kecskeméten, Gyulán, Zomborban, Zentán , Temerinben , Topol yán,
Szenttamáson, Horgoson, Szivácon, Feketicsen stb. Legégetőbb gondjuk a zenekar
szervezése. További gond a népviselet, elsősorban a csizmák beszerzése. A kézimunka-szakosztály egy visele t kihímzését
felajánlotta.
Marcipán Gyermekbarát Mozgalom. Három éve alakult utánpótlás biztosítása céljából. Igyekezik a gyerekekkel
megszerettetni a színházat, fellépési lehető
séget biztosítani nekik. Gyerekeik révén a
szülők betekintést nyernek az egyesület
életébe és annak aktív részeseivé válnak.

Mintegy 40 óvodás, valamint 1. és 2. osztályos kisdiák vesz részt a munkában. Vezetőik: Tumbász Kornélia és Szóke Anna.
Tavaly a MIRK (Gyűjtó1< és Kézimunkázók Nemzetközi Kiállítása) meghirdetett
rajzversenyen a legtöbb első helyet hozták
el. Vezetőjük aranyplakettet kapott. Idén a
Kárpát-medence óvodáinak rajzversenyén
Budapesten szintén elsők lettek és különdíjat kaptak. Felléptek Kanizsán, a ritmikus
táncok fesztiválján.

Bábjátékosok Szakosztálya.
tője

Veze-

Juhász Erzsébet, négy tagú, s a nyáron

alakult. Bemutatkozásuk az Anna-napok
keretében történt. Két ízben játszóházat
rendeztek a Marcipánnal karöltve.

Zöld Szív Környezeti Szakosztály.
Fő

feladatuk a természetvédelem és az
egészséges életmód népszerűsítése . V ezetóí k. Patyerek Árpád és Szöllősi Vörös Julianna. H avonta egyszer találkoznak, járják
a határt, felhívják a figyelmet a rendellenességekre, kiválasztják és gondozzák
saját fájukat, facsemetéket ülteUlek, madárlesen vannak. Különböző témákban szakel őadókat
hívnak
és
nyan
környezetvédelmi tábort rendeznek,
amelynek a főpróbája idén, a Kátai-tanyán
nagyon jól sikerült.

Ritmikus Táncok Szakosztálya. A
legfiatalabb csoport, októberben láttak
munkához. Vezetőjük Spasojevic Emilija.
Két korosztályban mintegy 30 fiatal készül.
Első fellépésük a Napsugaras ősz c. műsor
ban volt.
Kézimunkázók Szakosztálya.
zetőjük

Ve-

Kollár Ilona. A tíztagú csoport ed-

dig több kiállítást rendezett és rendszeresen
részt vesz aMIRK-en. Októberben szakmai
továbbképzésen voltak Szegeden.

Citerások Szakosztálya. A héttagú
csoprot eddigi vezetője Kőműves Kálmán.
Részt vettek a moravicai citeratáborban.
Jelenlegi tudásuk tökéletesítésére szakelő
adót keresünk. Ilyen eredményekkel és
munkatempóval még az eddig tamáskodók
számára sem tűnhet eltúlzottnak az egyesület igénye, hogy a falutól minden támogatást megkapjon. A szatm á rn é m et i
Ady-napokra például nem juthatnak el it]ú
irodalombarátaink, holott egyedül képviselnék Vajdaságot. Pedig a meghívások
rangot, tekintélyt jelentenének a falu számára.
P.R.
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Csépe-napok
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IRODALOMTERMO TAJON
Habár irodalmi
tájékozódásunk okán
az idén is tisztességgel
összevitatkozott
dr. Bori Imre újvidéki
akadémikus és dr. Czine
Mihály budapesti
egyetemi tanár, a Csépenapokat évró1 évre
következetesen
megszervező

Kishegyesró1 alkotott
véleményük
lényegében azonos.
Az elól>binek a
figyelmét már másfél
évtizede megragadta e
vidék fontos
szerepének a ténye a
magyar szellemi élet
táplálásában:
a kishegyesi
könykiállítás, majd az
irodalmi est
nyomatékosan hazai
magyar irodalmunk
egy sajátos
mozgástörvényére
irányította a figyelmet,
amely fóleg történeti
távlatból
tekinthető be igazán.
Azzal, hogy egy helyen
láthattuk mindazoknak
az íróknak a műveit,
akik Kishegyes
területén születtek,
a rendezó'k igen jól
dokumentálták, hogy
ez a közösség kétségbevonhatatlanul
tehetség-termővé vált.

Czine most a falu szülöttének, Dudás Kálmánnak a költészetét méltatva és a majd
negyedszázados korú rendezvény súlyát mérve Kishegyes
helyét ott láttatta a magyar irodalom térképén. Értékeket létrehoz ó
hagy omá n yai t
példamutató szívóssággal őrző
településként vívta ki magának
ezt a rangot, amelyet csak növelt a kutatók újabb felfedezése: a drámaíró Csillag (Stern)
Károly is innen, a telecskai
dombok tövéből indult Szabadka felé, hogy megírja a SÁTÁN
ÚTJA című verses drámáját,
ugyanott megalapítsa a BÁCSORSZÁG című honismereti
szemlét, amely ez év tavaszán
újjászületett, és azóta havonként megjelenik.
Két Kishegyesről elszármazott író munkássága állt az idei
találkozó fókuszában: a csendes szavú és kifinomult stílusú
Dudás Kálmáné és a hírlapíró
„jogtudor" Csillag Károlyé.
Feldolgozásukat az a teljességre való törekvés serkentette,
amely talán egykor eljuttat bennünket addig, hogy ezeknek az
előadásoknak a szövegét egybegyűjtve, kötet formájában tegyük oda könyvtárak polcaira
és az érdeklődők asztalára.
Czine Mihály teljes korrajzot
vázolt hallgatósága elé, kívülről közelítve meg Dudás Kálm án líráját , ám a rra is
törekedve, hogy annak homályosabb tényeit megvilágítsa.
Gerold László értekezése méltó
módon jelölte ki Csillag Károly
helyét azon a tablón, amelyről
még a helytörténész-tanító Greiner Endréé, a történelemíró

Új vidékről, Vajdaság más hely-

Csabai Istváné és a világutazó
Skallák lllésé hiányzik. El őa
dópk C~ill ag fő munkáját a SÁT AN UTJAT az emberi bűn
történelme képeskönyvének
nevezi, melyet a Sátán ír és mutat be. "Ennek megfelel ően halad a történet, mondhatnánk a
történelem, az emberiség történelme az el ső bűntől a végpusztulásig, addig a pontig, amely a
végcél az ördög tervében. Csillag Károly Sátánja az emberiséget akarja elpusztítani, ennek
érdekében vezeti h ősét , Káint,
kinek testvérgyilkos cselekedete minden emberi bűn őse, forrása" - magyarázza Gerold.
Arányait, színvonalát és tömegességét tekintve akár a jubileumi, huszonötödik őszi
irodalmi rendezvény is lehtett
volna az idei. A Szabadkáról,

MONT-EL
Kisipari Magányvállalat
Kishegyes, Verbászi út 47. Telefon: 024/730-491

Termékeink: födémgerendák
0,00-6,40 m-ig, nyílászárók feletti
gerendák, kéményelemek,
fonott drótkerítések, betonvázak.

ségeiből és magából a szül őfa
luból egybegyú1t nagy számú
közönség változatos műsornak
lehetett tanúja. Az emlékezés
koszorúját dr. Bosnyák István
egyetemi tanár, a Jugoszláviai
Magyar Művelődési Társaság
elnöke helyezte el a könyvtár
emléktábl áján. Ezt követ ően
Gobby Fehér Gyula író megnyitotta a hatvanöt éves Németh Istv á n k öny veinek
kiállítását.
A díszülésen Karna M argit
színművészn ő előadta Dudás
Kálmán egy költeményét, elhangzott Czine Mihály és Gerold L ászló fentebb említett
előa d ása,
fe ll épte k az
ARANYESŐ vers- és prózamondó verseny győztese i ,
akiknek a gyomaendrődi Kner
Nyomda képvisel ője értékes
könyvjutalmakat adott át. Németh Istvánt szülőfaluj a nevében Vigh Rudolf köszöntötte
lírai szavakkal.
Az emlékbizottság az idén
Andruskó Károlyt és e sorok
íróját tüntette ki Csépe-plakettel. A zsűri döntését Baranyi Ján os ismertette, méltatva. a
díjazottak munkásságát.
Andruskó Károly .alkotásainak tárlatával folytatódott a
ma nifesztáció. A n yo lcvan esztend ős festő munkásságáról Szloboda János beszélt.
Alkotó és olvasó szoros kapcsolata alakult ki ezeken a találkozó ko n,
amelyekn e k
el maradhatatlan vendégei voltak a testvértelepülés, Békészszen tandrás küldöttségének
tagjai is.
CSORDÁS Mihály

l 995. november
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Dudás Kálmán

PIROSABB A PIPACS LÁNGJA
Gubicza Kálmán emlékezetének, aki 1911-ben avar cintermeket tárt fel szülőfalum
határában
Ásatása avar csontú
temetó'ket tárt világra.
Szarmatákét, gepidákét
ideje nincs, hogy feltárja jött a vész, okádta lángját,
dó1t borulat, s tizennyolcét
más sasok szárnyai szántják
s domb alatt a Bácsér habja
szittyósokba öli gyászát...

múltja mintha visszajárna.
Forró föld ez, süt a múltja,
fürjes búzáink tövében
századokból hulló vértó1
pirosabb a pipacs lángja:
Hunyadi zászlaja alá,
Nándor.fehérvár falára,
labanc ellen szegénylegény,
Jelasicsra mezítlábas
innen szállt hadak útjára
nem-hazája oltalmára:
hiszen emberöltó'k óta
verejtékben ver a völgyben
szülőföldem zsellér szíveelszegődvén, szolga, béres,
kubikos is innen széled

Dudás Kálmán (Kishegyes,
Ősi föld ez, halál lakja,
1912. aug. 27.-Budapest., 1983.
föl-fölüzen
tartománya:
júl. 16J)
szerszám
vasa
csonton zörren,
Ami a költő életében nem valósulhatott meg, az idén megtörtént. A Csépe-napon Dudás
Kálmán életéről és költészetéről
tartott előadást dr. Czine Mihály.
A költő személye és költészete
körüli évtizedekig tartó csönd
végre megtört és az azt megillető
helyre került.
Dudás Kálmán az általános isBácstopolyán, a Fehér Ferenc-napokon, a fiakolát szülőhelyén , a gimnáziutalon elhunyt költ6, tanár és néprajzkutató, T6th
mot Verbászon végezte.
Ferenc emlékét idézték a felkért el6adók: dr.
Zágrábban szerzett gyógyszeréCsordás Mihály, Harkai Vass Éva, Pastyik
szeti diplomával Topolyán lépett
dr. Pénovátz Antal és Vass Borbála.
Lászl6,
állásba, a háború után uo. gimnáMilos Crnyánszki munkásságát pedig a Magyar
ziunú magyartanár. 1948 őszén
Irodalomtörténeti Társaság csongrádi tagozatáMagyarországra költözött, ott is
nak elnöke, Fábiánné Szenczy Ibolya méltatta.
van eltemetve.
A vajdasági irodalmi emléknapok szervezői
" Szemlélődő költő, befogadó
együttmúködésének jegyében, Topolyán az emlélek, olyan, akinek a versírásra
öszönhző ingerei a tájleírás csáléktábla leleplezésén és az utána következ6 renbításának, hívó szavának enge- dezvényeken jelen voltak a kishegyesi Csépe
de l mesk e dn e k e lsősorban.
Imre Emlékbizottság képvisel6i is.
Impresszionista költő volt: verseinek festői és zenei hatásai s az
ezekből kiszüremkedő hangulatok ihletik, életélményét pedig
éppen a fentiekből következően, ,
legnagyobb sikerrel tájképeiben
fejezi ki. Versvilága építésében
egyaránt felhasználta a "nyugatos" magyar líra és a horvát modern költészet eredményeit,
verskultúráj a e lmélyültével a
nosztalgia és a tűnődés hangjai is
autentikus zengést kaptak" - írja
Győzelem
háború előtti költészetéről Bori

Irodalmi napok
Topolyán

Kishegyes,

Imre.
Kései költészete tájverseinek
elmélyülését hozta, ihletői a múló idő, az emlékek. Jelentős mű
fordítói tevék~nysége, németből,
franciából, oroszból, legtöbbet
azonban szerbből és horvátból
fordított.
Művei : Déli szél, versek, Szabadka: Vád helyett, v. 1941, Egy
marék föld, v. Zombor (1944),
Szederillat, vál. versek 1961, Sugaras evezólckel v. 1971 , Percek
Pillakörén, v. 1975, Kettős szélárnyék,. 1981.

más határba, déli végre,
nábobokföljén cselédnek.
Ekeszarvtól, talicskától
haza csak pihenni tértek
hamar földbe szálló árnyak,
növesztvén a domboldalon
a temetőt mint két szárnyat.
Nyomorúság elenyészte fogy a lét ereje, gyérül,
mint kimerült szív verése...
Vajh ha bírja, vajon meddig
meddig
bírja szív a szárnyalást a
légörvényes szabadságba - ?
temetőszárnyak közt

Küldöttségünk Szivácon
Az együttmú1cödés
hagyományai
Szinte olyan régi a két irodalmi rendezvény (a
sziváci Szenteleky- és a kishegyesi Csépe-napok) szoros kapcsolata, mint amilyen korúak
maguk a rangos manifesztációk. Kristály Klára szervezőt és dr. Bosnyák István elnököt a
Szenteleky Kornél Emlékbizottság részéró1
szeptemberben Kishegyesen üdvözölhettük,
októberben pedig a Csépe-bizottság küldöttsége, dr. Csordás Mihály, Gobby Fehér Gyula és
Vigh Rudolf tette tiszteletét Szivácon a Szenteleky-napok központi rendezvényén.

u. 11. Tel/fax: 024/730-368

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM:
- irodai kellékek, - tanszerek
SZOLGÁLTATÁSOK:
- szitanyomás, - könyvkötés, - fénymásolás
- írószalagok felújítása
ÚJÉVI REKLÁMANYAGOK NAGY VÁLASZTÉKA:
öngyújtók, golyóstollak, kártyanaptár, különböző falinaptárak,
határidőnaplók és egyéb tárgyak nyomtatása
PONTOSSÁG, MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kíván
Kishegyes minden polgárának a FORUMCOOP munkaközössége!
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225 ÉVES AZ ISKOLA
Iskolaépületek
1769.09.20-án a kalocsi érseknek küldött jelentésében a topolyai plébános már említi a hegyesi
iskolát, és közli, még nincs épülete. 1770 augusztusában viszont már azt írta: "Az iskolaépület
megfelelő és van elegendő hely mindkét nembeli
tanuló számára."
Hegyes 1776-ban önálló plébániát nyert. Ez alkalomból
részletes leírás készül az új
anyaegyházról, és az iskoláról:
"Az iskolaépület és egyben a
tanítói lak 1771-ben épült, a
község utólag ehhez egy szobát
és konyhát épített a tanítónak,
így most az iskolának van egy
külön tanterme is." Ez az épület
a templom mögött, a még ma is
álló épület helyén volt. A magas talajvíz és a nemtör6dömsé g gyorsan tönkretette.
Panaszkodikisaz 1791-esjegyz6könyv: "Az iskola vert falú:
a kemence, az épület teteje, valamint a falai rogyadoznak, kü1ön ö sen télen veszélyes,
bármely pillanatban összedől
het. Az épületben való tartózkodás nem ajánlatos. Sem az
uraság, sem a község nem tör6dik vele. A tanító javítgatja."
1795-ben szétválasztották a
kántori és a tanítói állást. Vargai József iskolamester lett a
kántor, Farkas János pedig a
tanító. A megroggyant épület
helyett a község ismét vert falút, újat építetett. Ezt az épületet
az 1829-es jegyz6könyv pontosítja: "A tanítói lak az iskolától
el különített: szoba-konyhás
épület, istállóval és 6llal... Az
iskola karbantartása a kamarai
uradalom és a község feladata,
de azok nem gondoskodnak róla."
1841.01.22-én a hegyesi
elöljáróság a plébános észrevételei alapján elhatározza, Farkas Antal tanítónak a fizetését
100 Fr-tal és 20 véka kétszeres
búzával megjavítja, hogy az pedagógiai pályát szép el6menetel lel végzett és osztály
vezetésre alkalmas segédet fogadjon. Ekkor már két tanterme
lehetett az iskolának.
Figyelemre méltó az
1860.05.14-iki irat, mert viszszamenőleg értesít bennünket:
az 1795-ben épített iskolát
1833-ban felújították. 1870-ig

semmi érdemleges nem történt
iskolaépület ügyben ...
1868-ban meghozták a népiskolai törvényt, ami nemcsak
az iskolarendszer átszervezését
tartotta szem előtt, hanem a kor
szellemének, a pedagógiai követelményeknek megfelel6
épületek emelését is szorgalmazta.
Balassy Endre plébános Ka1ocsára küldött jelentéseiben
többször beszámolt, milyen lépések történtek az épületek
ügyében. A régi épületben lév6
két tantermet átalakították, meg
egy ideigleneset rendeztek be a
csendőrlaktanyának épült
Zsandárkaszárnyában, (a Helyi
Közösség melletti néhai épület). Ez szükségmegoldás volt,
hogy enyhítsenek a zsúfoltságon, de ígéretet tettek a hegyesiek, 1872-ben új tantermet
emelnek.
A plébános 1872 elején levélben sürgeti az érsektől az engedélyt az építéshez, egyben
pénzforrást is javasol: van a
templom pénztárában 2000 Ft,
a hiányzó 650 pedig kipótolható a temet6i fií elárverezéséből
befolyt pénzből.
Az érsek, ismertve a hegyesiek felekezeti iskola iránti magatartását és az elközösítés
veszélyét, feltételekhez szabta
a kért összeg kiutalását, ha községi iskola leend a felekezeti, a
község köteles visszafizetni a
fenti összeget az egyháznak.
Amitől félt az érsek, bekövetkezett: 1873-ban - igaz rövid
időre - elközösítették a hegyesiek iskolájukat, ugyakkor tudni
kívánta, a község mennyivel járulna az építkezéshez.
A képvisel6-testület 1873.
03. 14-i ülésén a képvisel6k határoztak: az építkezést nem segítik, mert üres a pénztár.
Különös helyzet állt el ő: a meglév6 iskolaépület és tanítói föld
a felekezeti iskolára van telekkönyvezve, az iskola azonban

községi jellegű. Így egy időre
szóba se jöhetett az építkezés.
Sem pénz, sem megegyezés
nem volt, tantermet és tanítói
állomást azonban szervezni
kellett. Kompromisszumos
megoldás született. 1875-ben
a törvény erejénél fogva megszervezték a negyedik állomást, a Zsandárkaszárnyába
pedig még egy, ugyancsak
ideiglenes tantermet rendeztek be. Ugyanebben az évben
visszaállították az iskol a felekezeti jellegét. A jogorvoslási
határid6k után 1878 elején kerül napirendre az iskolaépítés.
Ezután gyorsan peregtek az
események ...
Az érsek beleegyezését adta,
a templom mögötti üres telekre
építsen az egyház iskolát és kiutaltatta a 2000 Ft-ot. A község
e célra átengedte katolikus iskolaalap javára a templom mögötti üres telkét és 32 ezer
téglával járult az építkezéshez.
Mindez nem volt elég, gyűjtést
szerveztek, amiből 920 Ft jött
össze.
1878. 10. 22-én Balassy plébános beszentelte az iskolát és
megkezd6dött a tanítás a mai
kézilabdapályán állt egykori
épületben. Még fel sem lélegzett a falu, máris elrendelték,
szervezzenek új tanítói áll omást és építsenek új iskolát. Mit
tehetett az iskolaszék, megszervezte a tanítói áll omást, a községtől pedig újra bérbe vette a
Zsandárkaszárnyát. Ideiglenes
tanterem céljaira.
1884-ben - egyel6re ismeretlen okokból - a tűz martaléka
lett az 1795-ben emelt, majd
később kibővített épület. Gyorsan kellett cselekedni, ami meg

is történt. 1885-ben Zwipp
György 5600 Ft-ért felfogta az
iskola építését. Végül is csak
4459 Ft-ba került az épület,
mert 50 ezer téglát biztosított
más forrásból az iskolaszék.
1885. 11 . l-re, id6reelkészült a
részben még ma is álló épület a
templom mögött. Ismét öt tanterme volt az iskolának. A tanu1ó k száma tovább n6 tt , a
tanügyi szervek újabb áll ást
szerveztek, tanteremre is szükség volt, ezért az iskolaszék
megvette a Zsandárkaszárnyát,
ahol 1894-ben megépült a hatodik tanterem.
Tizenkét év telt el csöndben,
mígnem 1906-ban újabb rendelet érkezik a tanügyi szervektől
tanítói állomás szervezésére,
tanterem emelésére. Nem lelkesedtek a hegyesiek, hiszen tetemes kiad ások elé n éztek.
Közben felmerült egy zárda
építésének, iskolan6vérek és iskolatestvérek telepítésének a
gond olata, amibó1 ugyan nem
lett semmi, de az állomást megszervezték, a tantermet pedig
ideiglenesen a Katolikus Körben - a mai Ifjúsági Otthonban
rendezték be. A hetedik tanterem esetleges építésének tárgyalásakor fe lm erü lt az a
gondolat, hogy a nyolcadik tanterem kérdését is meg kellene
vizsgálni, hiszen a meglév6k
már zsúfoltak voltak. Meg is
szervezték a nyolcadik tanítói
ál lomást, iskola, tanterem céljaira pedig megvásárolták a piactére n l evő épü letet, a
Pásthy-féle iskolát.
A nyolcadik tanítói állomás
és tanterem felállításával befejez6dik a kishegyesi iskolaépítés h6skora.

l'áí1ery
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Mohácsi Ágnes
Kishegyes Telefon: 024/730-269
- művészi képek és kerámia

- festékek, lakkok, zomácok,
pácok, ragasztók
- fonalak, cipzárak, cérnák,
díszítőszalagok
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Mesélő

1
1

múlt

~ (1826-1832)

A

z említett időszakban
a király Ferenc volt.
Habsburg-házbeli
uralkodó, 1792-ben lett a
magyarok királya. Ellensége
volt minden haladásnak. Ő
végeztette ki a magyar jakobinusok vezetőit, falunkban
a Martinovics Ignácot. A jelzett időben a kamarai tiszttartó Schvanda János, aki
figyelt a földesúri érdekekre.
A falunak bizonyos önkormányzati jogai voltak: bírót,
jegyzőt választhatott, ezeknek pedig az esküdtek segítkeztek. A vitás eseteket a
bíró az esküdtek jelenlétében
mérlegelte és intézte. Az
ügyekró1 Polákovics János
jegyző rövid összefoglalókat, "jegyzőkönyv-kivoná
sokat" készített. Ezekből
738-at sikerült megmenteni,
amelyekben szó van az adósságok megfizettetéséről, a
bérekről, lopásokról, kártételről, sértésekró1. 1828-ban
volt a bírónak legtöbb ügye,
összesen 172, míg 1831-ben
mindössze 112 esetet jegyez.
Az önkormányzatnak büntetésül dorgálást, vesszőzést,
botozást, korbácsolást,
„árestomot", szégyenoszlopot és kalodát rótt ki. A megszégyenítésre használták
„hegedűt" ha a büntetett személyt megsétáltatták.
Vesszőzés,

botozás

A vesszőzés évszázadokon át a leggyakoribb büntetésnek számított. A derékig
levetkőztetett bűnöst a hóhér
váltott vesszőkkel verte. A
büntetést más is elvégezhette. A botbüntetést 1871-ben
megszüntették.
1827. február 10-én keltezett jegyzőkönyben a következő olvasható: "Vass Pál
hetes Esküdt Jelentésére,
hogy Kókay Mihály káromkodó Rab mellé Strázsának
rendeltetett Birgés Jósef em-

Kinek hogyan húzták el
a nótáját?
litett rabbal a kortsmába étszakának idején el-ment és
vele ivott, a honnét addig
vissza-sem jött, méglen sok
keresés után a holléte ki-nem
tudatott.
Nevezett Birgés Jósef, úgy
mint a ki ki-adott parancsolatnak ellenébe vétett, 12.
Páltza ütésekkel meg-büntetödött."
Az említett év január 22én jegyezték: "Terényi Márton panaszolkodik, hogy
múlt Esztendöben a nyájárul, mellynél Kanyó Ferentz
Bojtárképpen szolgált 4. darab Birkája el-veszett, és mivel az egyiket Györi
Györgynél meg-ösmert,
ezért magának a kárt visszatériteni kiványa.
Kanyó Ferentz meg-ösmervén azt, hogy Györi
Györgynél el-esmért Terényi Márton Birkáját eö adta
legyen oda hejára, és ezért a
kártegészlen-is ki-elégétvén
másoknak példájára 12. Botokkal meg-büntetödött."

Botrány a fonóban
1827. október 2 1-én egy
forrófejű legény minősíthetet

lenül viselkedett a fonóban,
ahol a fiatalok szórakoztak.
„Tóth János ifiunak Felesége Született Vastag Panna panaszolkodik, hogy e folyló
hónap 16 dik napján Verona
leányát a fonó házban Skallák
István azért, hogy vele tánczolni nem akart, földhöz vágta, és háromszor meg-rúgta,
Kérvén Elégtételt
Filó Jósef, és Kormos Jósef 3dik a panasznak valóságát
meg-bizonyitván ,
Skallák István elöbb a leányt
meg-követvén, 12. Páltza
ütésekkel meg-fenyitetett."
1828. január 19-én ismét
egy szórakozóhely van soron:
"Rózsa Mihály 16. Esztendős gyermek éjfélkor Ács

József Kurta Kocsmárosnál
meg-találtattván, és onnét a
patrolos Esküdt által be-hajtatván 8. botokkal meg-büntetödött annyival-is inkább,
minthogy elötte való étszaka
is Györy György patrolos
Esküdt által az étszakai kóborlás végett 6. páltza ütésekkel meg-fenyitetett."
Más : Die 9a Decembris
1826. Gergely 13 Esztendős
gyermek nappal 10 órakor
Krishaber Dávid Bótostul
egy pár Kesztyöt ellopván,
és a lopáson rajta vesztvén,
minthogy több izben Papp
Mátyás Gazdája által a lopások véget immár meg-büntetödött, ezen cselekedetért 12.
Korbátsokkal meg fenyétetett a Kesztyö a Tulajdonosnak által adatván.

dásábul ki-sülvén az hogy a
be-vádoltak ki-szabott üdő
után az Útszákon lármázván
az Esküdt szavára semmitsen ügyeltek sött eötet tsuf
szavakkal illették, minthogy
az étszakai Kóborlás a T:
Nemes Vármegye által-is
erössen tilalmaztatna, annál
fogva a bevádolt Uhor István, és Filó Ferentz 12Páltza
ütésekkel meg-fenyétettek,
olly további igérettel, hogy
ha ezután-is efféle vétekben
keverednek, a T. Szolga Biró
Urhoz hegedüben fognak
küldetni."
Egy másik 1827. március
31-i keltezéssel:

A hegedű nem volt
mindig szórakoztató
A kaloda legismertebb formája a nyak-kéz kaloda. Ismertebb nevén a "hegedű" .
Még a XIX. században is divatban volt ez a megszégyenítési forma. A vétkest végig
kisérték a falun, az éjjeli őr
pedig megszégyenítő zenét
adott kürtjével.
Minden kalodán legalább
három hengeres áttörést találunk: egy a nyaknak, kettő a
kéznek. Volt még páros kaloda is a perlekedő asszonyok számára. Szembe
kellett állniuk, kárt nem tehettek egymásban.
"Die 22a Januarü 1827
Szügyi Máttyás Esküdt - panaszképpen elöadja, hogy
múlt Étszaka Patrolba járván, Uhor István, és Filó Ferentz eötet meg-támadván,
meg-tsúfolták, kérvén azokat érdemelt Büntetés alá
vetni.
Nem tsak a Panaszolkodó
Esküdtnek, de kiváltképpen
a vele volt Strázsáknak mon-

A „hegedú'".
Ilyen volt a kaloda,
a büntetőeszköz

"PeczeFerencz panaszára,
hogy Molnár György béresse eötet már Kétszer el-hagyta, és máshova szegödött
Említett bére 12. botokkal
meg-büntetödött, és hegedübe a gazdájához hajtatott,
olly hozzá adással, hogy ha
ezen túl-is a gazdáját ott hagya, hegedübe T: Szolga Biró Úrhoz küldetni-fog."
Ezek lennének közreadva.
Elődeink ily nagy szigort alkalmaztak. Azért ne gondoljuk, hogy apáink nyakra-főre
csak hibát tudtak elkövetni:
módjával cselekedték ezeMaronka János
ket.
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Forró hangulat - hideg tantermek
Tavaly a falu, idén az iskolája ünnepli fennállásának
225. évfordulóját. Az ünnepségre részben elkészül a régi
iskolaépület adaptációja,
amelyben korszerű ebédlőt és
rajztermet, valamint állandó
kiállítótermet avatnak.
- Teljes egészében szerettük
volna helyreállítani a régi iskolaszárnyat, sajnos nem kaptuk meg a szükséges (és
beígért) pénzt az Oktatási Minisztériumtól - mondjaRoman
Huszák Júlia, az intézmény
igazgatója. - Így aztán a tető
felújításához hozzá sem tudtunk kezdeni, holott végső
ideje lenne már a falu egyik
legrégibb épületét megóvni az
enyészettől. Bízom benne,
hogy a Helyi Közösség támogatásával, ha nem is egyszerre, apránként mégis sikerül
felújítani. Elsősorban az ebédlőre van szükség, ahol a délel 6tti váltásban a 330-340
gyerek uzsonnázhatna.
Ugyancsak eben az épületszárnyban kapnának helyet az
iskola kerámiatárgyai, az évforduló ugyanis egybeesik a
gyermek-művésztelep húszéves fennállásának jubileumával. Ugyanitt kiállítanánk a
rég i padokat, palatáblákat,
tanszereket, így emlékeznénk
az intézmény közel két és fél
évszázados múltjára. Az évfordulóra jelenik meg a Lapozgató c. diáklap ünnepi
száma, ami szintén az iskola
történetével foglalkozik. Az
iskolanapi műsor 25-én lesz a
színházban. A gyermekszínjátszók bemutatják a Papírsárkány c. zenés játékot,
Szpaszojevics Magdolna rendezésében. Lényegében az
egész év a jubileum jegyében
zajlik.

Tonnányi papír és
üveg
Kishegyesen van értelme a
környezetvételrni nevelésnek.
A Krivaja patak több évig tartó súlyos szennyezettsége tanította meg az embereket
életterük kímélésére, de a pedagógiai munka is érleli gyümölcsét. Nem csoda, ha az
iskola diákjai alig várják az
évvégi táborozást, kirándulá-

Jubileumi iskolanapra
készül az
Ady Endre Altalános
Iskola
sokat szerveznek, kamillát
meg különböz6 gyógynövényeket szednek az uzsonnához való teához. Évró1 évre
tisztasági akciót szerveznek,
feltakarítják az iskola, a
könyvtár, a színház, meg a
keltet6állomás környékét és
rendszerint csúcsot döntenek
a hulladékgyűjtésben. Tavaly
júniusban 2080 kg papír jött
össze, ezt legnagyobb részt az
5.b és a 6.a osztályoknak gyűj
tötték. Jutalmuk a tanévkezdéskor egy szabadkai, illetve
palicsi kirándulás volt. Szeptemberben is folyt a gyűjtés.
Ekkor 2000 kg papír, 2575 kg
fehér és színes üveget hordtak
össze a gyerekek. A tavalyi
legjobb osztály - immár a 6.b
- megint kitett magáért, így aztán áprilisban újra elutazhatnak valahová jutalmul.

Együtténés
a rászorulókkal
Akinek a szíve szeretettel
van tele, az akkor is tud adni,
ha üres az erszénye. Valahogy
így hangzik Szent Ágoston
bölcsessége, amely ezerötszáz
év távlatából is megállja a helyét. Megállja a hegyesi iskolában is, ahol a gyerekek
gyűjtést szerveztek egyik társuk gyógykezelésére. Kerepes
Dániel azóta a Moszkva melletti Kluga mikrossebészeti
intézetében sikeres szemmű
téten esett át. A költségekhez
nemcsak a hegyesi diákok
gyűjtöttek, bekapcsolódott a
megmozdulásba a feketicsi és
a lovtyenáci általános iskola
is, és most együtt örülnek társuk felépülésének. A szolidaritás hete alkalmából a
gyerekek ruhaneműt, tanszereket, írószereket, játékokat
gyűjtöttek a menekült gyerekeknek és a rászorulóknak. Az
akció sikerességét tanúsítja, a
begyűjtött hohniból jutott a

Vöröskereszt helyi szervezetének is.

Játék határok nélkül
Idén a nemzetközi gyermekhét jegyében zajlott az els6sök
felvétele a Gyermekszövetségbe. Minden évben ilyenkor
gyennekszövetségi képeslapot
és kitűz6t kapnak a gyerekek, s
az ünnepélyes átadás után színházi el6adás következik. Ez alkalomból a csantavéri
Néph6sök Általános Iskola
színjátszói a Zorro c. egyfelvonásos jelenetet adták el6 nagy
sikerrel. Immár másodízben
rendezték meg a Játék határok
nélkül c. ügyességi vetéked6t.
Bognár Valéria és Szpaszojevics Magdolna különféle tréfás
gyennejátékokat mutattak a nebulóknak. Idén nyáron mindketten részt vettek a Brunszvik
Teréz Óvóképz6 F6iskola nyári
továbbképz6 táborában Szarvason, s az ott elsajátítottakat idehaza sikerült kamatoztatniuk. A
ki váló versenyeredményekbó1
ebben az iskolában nincs hiány.
Tanulóik két els6 és egy harmadik helyet szereztek az Aranyes 6 ve rs- és próza mo nd ó
versenyen, ott voltak a Magyar
Szó Napsugár-találkozóján .
Ugyanakkor egy szlovéniai
rajzpályázaton több gyerekük
dicsér6 oklevelet és aranyérmet, Cservenák Erzsébet rajztanárn6 sokéves kitartó
szervez6munkájáért kapott
dís1;0klevelet. A diákok most
lázasan készülnek a következ6
félévben esedékes történelem,
fizika, matematika, biológia,
német és angol versenyekre.

Tervek, elképzelések
Decemberben ismét megakarják szervezni a fenyőfadí
szítést az iskola környékén.
Minden osztály kap egy tú1evelűt, a legszebben díszító1cet
a suli protokollfogadáson látja

vendégül. Tavaly óta minden
félév utolsó napján megvendégelik a legjobb osztályt és a
kiemelkedő tanulókat: a legjobb szavalókat és más eredményeket elért gyerekeket.
Szerény könyvjutalmat, füzetet, ceruzát és egyebeket kapnak ajándékba, pogácsával,
üdítővel kínálják ó1cet. A félév
utolsó munkanapján ismét
lesz játék határok nélkül, karácsonykor illetve újévkor kis
csomagot kapnak a gyerekek.
A műszaki jellegű tervek között szerepel az iskola parkjának kib6vítése a templom
irányába, hogy a gyerekek minél kellemesebben tölthessék el
a tanítási órák közti szüneteket.
Helyre kellene hozni a zöld
övezetet, virágot, cserjéket ültetni, esetleg egy szökó1cutat
csinálni, ezáltal barátságosabbá
tenni a környezetet.

Dermesztő tantermek
Idén sikerült megvalósítani a
szüló1c által már tavaly is kérelmezett szerb nyelvű összevont
tagozatot 6 els6s és egy másodikos tanulóval. Csáki Csilla
személyében a szükséges szakképzettségű, és nyelvtudású tanerőt is megtaláltuk. Az idén
megoldottuk 60-70 szegénysorsú gyerek uzsonnáztatását.
Ebben segítettek a helyi vállalatok és vállalkozók.
Legégetőbb gondunk a fűtés.
A rendelkezésünkre bocsátott
fűtőolajjal a minimálisan előírt
15 fokot sem tudjuk tartani, s6t
esetenként 10-12 fok a h6mérséklet. Most, hogy leesett a hó,
kénytelenek voltunk egy napra
hazaküldeni a gyerekeket. A tanárok legalább mozognak az
órán, de a diákok a dennesztő
hidegben ülnek. Nem engedhetem meg, hogy megfagyjanak,
sajnos tehetetlen vagyok - fakadt ki az igazgatón6, majd
hozzáfűzte: - Attól tartok, hogy
évek múltán jelentkezik náluk
valami rendellenesség, idült
betegség. Állandóan kutatjuk a
lehetséges megoldásokat. Pillanatnyilag a legolcsóbb az lenne, ha szénfűtéses kazánokat
vásárolnánk és megoldanánk a
tüzelő tárolását. Csak ez tudná
enyhíteni a gondjainkat.
P.R.
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Hiányzol Tengeritörés

Egy csepp vér ...élet
Egy csepp vér. A szókapcsolat nemjelent semmi különöset,
pedig sokszor gyerekek, felnőt
tek, idősek, fiatalok élete múlik
rajta.
Sokszor merengek a televízióban látható beesett, beteg arcokon, rokkant, sérült,
mé rgezésben szenvedőkön
vagy már elhunytakon, akiken
néhány csepp az életet jelentő
nedűb61 talán segíthetett volna.
Bár falunkban is többször szerveznek véradó akciót, bevallom
őszintén, a pályázatig hidegen
hagyott a dolog. Hányszor és
hányszor mentem el az egy
csepp vért ábrázoló hirdet61ap
mellett úgy, hogy azt igazából
észre sem vettem! Nem hatolt el
a tudatomig, hogy segítségnyújtásra figyelmeztet. Hogy
segíteni valakin nemes, emberi
cselekedet. Valakin, aki nem
rokon, nem ismer ős vagy jóbarát, és köszönetet sem tud mondani - egyszerűen csak ember.
Döbbenetes, milyen embertelen lett körülöttünk a világ!

Gyűlölet, képmutatás, szenvedés, félelem - halál.
Elgondolkodtató azonban,
hogy e kegyetlen világban
még mindig szép számmal
akadnak emberek, akikben él
az önzetlenség: vért adni , segíteni, életet menteni. Büszke
vagyok falunkra, mert lakói
ilyen emberek. Emberségből
véradáskor mindig jelesre
vizsgáznak.
Kovács Hanna 7. b

Van egy bátyám, akivel
jöl megvagyok, de néha
azért fel is tud bosszantani. Igazság szerint 6szinte
testvéri szeretettel ragaszkodunk egymáshoz. Az
6sszel vidékre ment iskolába. A nyáron, amikor kés zü 16d ö tt, alig vártam,
hogy elutazzon, gondoltam, legalább hét közben
én lehetek az úr kis birodalmunkban. Ugyanis közös a szobánk és fiatalabb
lévén, nekem kellett gyakrabban alkamazkodnokm
hozzá.
Végre elérkezett az a
nap is, amikor egyedül
maradtam, de mindjárt
kezdtem érezni, én ezt
mégsem így akartam, nem
így képzeltem. Igen, most
a szoba az enyém, akkor
tanulok, csinálok bármit
amikor akarok, de ennek a
rámszakadt egyedüllétnek, nagy "szabadságnak"
nem tudok örülni. Ez így
unalmas. Sokszor eszembe jut lvan; milyen szép is
volt mikor együtt sportoltunk, tanultunk. És most
boldogan várom a hétvégét, bár néha még aznap
este összekapunk valamin. De a testvéri szeretettel ez is együtt jár.
Brencsics Tamás 7.a

Dolgozni nem szégyen
- Gyere, kisunokám ! - hallatszott nagyapám
hangja. - Faragunk neked sámlit.
Azzal elindult a kertbe. Az öreg pótkocsi
némán állt a helyén, körülötte tyúkok, kacsák
rúgták a port. A kis kertkapu halk nyikorgással
toldotta meg az udvar zaját, amikor nagyapám
és én a körte- és almafák birodalmába értünk.
Volt ott csörgő dió, mogyoró, de bennünket
nem ez érdekelt. Pápi egy hatalmas farönkre
mutatott, ami végül is igen könnyű lett. Amíg
a rönköt áthúztam a kerten, nagyapám gazt
szedett az apró jószágnak. Miután lefűrészel
tük a fát sámlinak, két kacsa társaságában,
bevonultunk a fészer alá, ahol a csodálatos
gyalupad állt, amely már sok nyarat megélt.
Nyikorogva szorult a fa, dolgozott a gyalu,
kopácsolt a kalapács.

- Még sokat kell tanulnod, hogy bognár légy
- sóhajtott nagyapám, s intett, hogy folytassam
a munkát. A komoly kalapácsok, ezer és ezer
szerszám közt - minek még a nevét sem tudom
- botorkáltam, fúrtam, faragtam, kopácsoltam.
Most már csak a ragasztás volt hátra. Enyvet
olvasztottunk, s az förccsenve csapott ki: Miért ébresztettetek fel?
Finom kacsatollecsettel hajszálpontosan
kente az enyvet a kisszékernre. Estére már
azon ülve falatoztam a kolbászt. És most? Már
nincs az az ember, aki bevezetett a szerszámok
és a fa lelkének a birodalmába. Nincs már
nagyapám, aki megtanított arra, hogy dolgozni
nem szégyen.
Szöllősi

Tamás 7.a

Reggel vidáman ugrottam
ki az ágyból. - Hurrá, megyünk kukoricát tömi! - kiabáltam a még alvó n6vérem
fülébe. Judit nem reagált
ilyen örömmel, de engem
nem izgatott. Fél óra múlva
már befogva álltak a szomszéd lovai, és egy gyi-te-re
elindult a kocsi megpakolva
kosarakkal és kukoricatör6kkel.
Én egy kicsit fáztam, de
anyukám megvigasztalt,
hogy a törésben még melegem is lesz. A lovak párafelh6ket fújtak, és felettünk
varjak köröztek. Az egyik
varjú cs6réb61 dió pottyant az
egyik ló hátára, a fakó megijedt, gyorsabban szaporázott
és így hamarabb kiértünk a
földre. Megkapta mindenki a
maga kukoricakosarát, és elkezdtük a munkát. Nekem
egy ritkás sor jutott, ezért
mindig elöl csörgettem a száraz kukoricaleveleket. A csövek hegyén ökörnyál
ringatózott a még fel nem
száradt harmatcseppekkel.
A második fordulóban már
igazi telt sor jutott, melyben
sok szép piros cső is akadt,
hiába igyekeztem, mindig lemaradtam. Egy kicsit mérgelődtem is érte.
A forduló után anyukám leterítette a kockás terítőt, és
megreggeliztünk. Ilyen jól
még nem ízlett a falat. Anyukám meg is jegyezte: - Nahát
ez a gyerek mennyit eszik!
Otthon csak csipeget, mint
egy veréb.
Mikor másodszor is nekiveselkedtünk a munkának,
már jobban csörögtek a levelek, mert felszáradt a harmat.
Hazafelé szedegettem a
bogáncsot a nadrágomból,
és az ökörnyáltól tisztogattam a sapkámat. Az öregek
meg mondogatták: Milyen
szépen termett az a két hold!
Biztos lesz vagy négy kocsival! Ennek Pista bácsi örült
a legjobban, mert övé volt a
föld.
Halasi György 6. a
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SPORTHÍREK

,

Oszi bajnok az Egyseg

Tisztújítás
A Helyi Közösség Képviselő-testülete áprilisi ülésén
úgy döntött, hogy az Egység Sportegyesületben tartsák
meg a tisztújító közgyűlést. Olyan személyeket kell megbízni a szakosztályok munkájának fellendítésével, akik a
testnevelést szívügyüknek tekintik. Valamennyi szakosztályban elsődleges célkitűzés a tömegesítés, hogy minél
több fiatal sportoljon. A tisztújítást a téli holt idényben,
1996 januárjára tervezik.

Várakozáson alul szerepeltek
Az Egység Sportegyesület labdarúgó szakosztálya az
bajnoki idényben a negyedik helyet szerezte meg a
topolyai ligában. Ez az "eredmény" semmiképpen sem
felel meg az elvárásoknak. Bízunk benne, hogy focistáink
tavaszig rendezik soraikat és felzárkóznak az élcsoporthoz.
őszi

Nem mindennapi sikersorozatnak örvendhet az
utóbbi hónapokban az
Egység férfi kézilabda
csapata és a sportág hazai
szerelmesei. Tavasszal a
zombori községközi liga
bajnokságát fölényesen
megnyerve az észak-bácskai ligába jutottak, az új
környezetben várakozáson felül teljesítve - az
őszi bajnoki kör után ők
vezetik a táblázatot.
Lapunk előző számában
(a bajnoki rajt előtt) Szpaszojevics Braniszláv cs apatvezető
még
szkeptikusan nyilatkozott,
most azonban van miért

örülnünk. A fiúk tényleg "jól
állták a sarat". Nyolc mérkő
zésükbó1 a mieink 7 győze1emmel és 1 vereséggel
vezetik a táblázatot. Legkomolyabb riválisuk , a hódsági Jasmin. A kék-fehérek
már a második tavaszi fordulóban ellenlábasuk otthonában feladják nekik a leckét;
valószínű, hogy már itt eldől
a magasabb versenyfokozatba jutás sorsa.
Popvics Radován játékosedző tanítványai egy bravúros huszárvágással már a
hódsági mérkőzésen belépőt
válthatnak a vajdasági ligába.
PéterR.

Nó1 kézilabda
A nagy hagyományú női kézilabda-csapat újraalakult
és nyár óta résztvesz a zombori-szabadkai községközi
liga bajnokságában. Az edzői teendőket Csernik Ferenc
végzi. Munkájához jól jönne a segítség.

Kosárlabda
Megalakulása után a férfi kosárlabda-szakosztályban
mintegy 18-20 fiatal játékos készül az elkövetkező bajnokságra. A csapattal Halász Zoltán és Csó1w István
foglalkozik.

Asztalitenisz
A férfi és női asztalitenisz-szakosztályt több régi játékos kezdeményezésére hamarosan újjélesztik. Egyelőre
az edzési feltételeket szükséges megteremteni .

Sakk
Sakkozóink befejezték az őszi versenyzést az északbácskai ligában. Az utolsó előtti helyen várják a versenybizottság döntését, hogy a jövő idényben ebben, vagy
eggyel alacsonyabb versenyfokozatban versenyezzenek.

Bővül

az Egység SE

A sportgalambászok és a lovassporttal foglalkozók a
évben az Egység SE szakosztályaiként működnek;
így az egyesület felkarolja az eddig magukra hagyott
sportolókat.

jövő

E szám munkatársai: Dr. Cso rdás Mihály, HoNáth László, Maro nka Jáno s, Mohác si Zoltá n, Németh Istvá n, Papp Imre,
Péter Róbert, Sipos Béla, Vigh Rudolf, és dr. Virág Gábor. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. ~ladja: a ~ekline Stuc;fö.
Felelős kiadó: Hornok Ernő. Készült: Gyomaendrődön a gyomai Kner Nyomda Rt.-ben. Vezerlgazgato: Papp Lajos.
Megjelent a Gyomaendrődi Szó-Beszéd különkladásaként 1995 novemberében.

