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Díszülés a vadászotthonban

Kalászos Bácska szorongó szívében
a Telecskai-dombok ölelésében,
Szépanya lettél egyszerre,
szül(ffalum, jaj, te
bölcsős, kenyeres, sírhelye.s örömös, bánatos Kishegyes.
Ötszáz évednek legalább felét
tiporva tarolta fekete mén,
Mátyás óta mégis emlegetnek
láthatatlan szellemek,
a/öld színéró1 törölt testvéreddel,
a ködbó1 sejlő Nagyhegyessel.
Mint vihar után éledő rügyek,
Békésszentandrásról jöttek szekerek
Megpihentek a fáradt vándorok,
s megérté! újabb két századot.
Ne legyen több vándorbot s világégés,
csak jó termés, béke és megértés!
Születésnapod, a tavasz első napja,
a jelképes kikeletet adja,
szívdobbanást magáról,
a világ minden tájáról,
ahol szülötteid rólad álmodnak
és karjaidba visszavágynak.
Vigh Rudolf

A falu napja alkalmából, március 21 -én, csütörtökön, dél előtt 11 orai
kezdettel Helyi Közösségünk Képvi selő-testülete díszülést tart a kishegyesi
Vadászotthonban. Szerény ünnepi műsorunkban dr. Virág Gábor, a Képvisel ő-testül et alelnöke olvassa fel írását, Sipos Béla, a Helyi Közösség titkára
beszámol az elmúlt időszak eredményeiről és ismerteti az 1996. évre elfogadott település-fej lesztési tervet. A műsort az Ady Endre Kísérleti Általános
Iskola diákjai teszik színesebbé szavalataikkal.
A díszülésre meghívót kapnak a helyi társadalmi szervezetek, intézmények
és vállalatok vezetői, valamint azok a polgárok, akik novemberben, a helyi
járulék bevezetésére szervezett akcióban derekasan helytálltak.
A meghívottakat szeretettel várjuk!
Helyi Közösség

Húsvéti zsoltár
Legyen nekünk feltámadásunk egyszer s mindenkorra.
Legyenek e légedettek velünk
mások és legyünk mi is elégedettek önmagunkkal.
Legyen erőnk ellenfeleinkhez,
ha sértettek is, de megértők.
Tudjunk mi többet másokról,
mint amennyit ők tudnak rólunk.
Legyen nekünk megbékélés a
felismerés önmagunkról, hogy
bizo nyíthassuk: türelmeink és
szerelmei nk n em meghasonlások.
Legyenek nekünk igazi felismeréseink.
Legyen a mi sorsunk a mi békességünk.
Adassék meg nekünk a feltámadás abban, amit őszi ntén jobbá
akartunk tenni.

Adassék meg nekünk az örökkévalöság abban ajövóoen, amelyet
másoknak is álmodni mertünk.
Adassék meg nekünk a feltámadás abban a hitben, hogy nem kell
soha többé megalázkodnunk, de
szellemünk megalázhatja a gyú1öletet.
Adasson meg nekünk a virágvasárnapi barkák pihés tapintása
minden időben.
Adassanak aszott, reszkető kezei nkbe rózsaszín, párnás gyermekkezek, adassanak tágra nyílt
mosolyg ós gyermekszemek, s
adassék meg nekünk a ta1útás öröme a tiltások helyett.
Legyen nekünk feltámadásunk
az ő tiszta gondolataikban.
Legyen nekünk is feltámadásunk !

PAPP Imre
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Legutóbbi számunkban közzétettük az 1996-tól 2005-ig terjedő időszakra
vonatkozó terveinket, most pedig az idei munka- és pénzügyi tervet ismertetjük.

Életbe lépett a határozat
az új helyi járulékról
Tudatjuk polgárainkkal,
hogy a múlt év novemberében lebonyolított személyes
írásbeli vélemény-nyilvánítás eredménye alapján
(melyben a szavazati joggal
rendelkező lakosaink 73,39
százaléka elfogadta az új helyi járulékra tett javaslatot),
a Helyi Közösség Képviselő-testülete 1995. december
12-én meghozta Határozatát
a helyi járulék meghosszabbításáról az elkövetkező tíz
évre. Ez a Határozat megjelent Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Szerbia
Köztársaság 4/96 sz. Hivatalos Közlönyében.
Az említett határozattal
összhangban, a Helyi Közösség testületei elfogadták
az 1996. évre szóló pénzügyi
és munkatervet. Képviselő
testületünk előreláthatólag
öt munkajellegű és egy díszülést tart. (Ez utóbbit a falu
napja alkalmából.) A Helyi
Közösség Tanácsa mint végrehajtó szerv , minden hónapban összeül.
A pénzügyi tervben 499.
000,00 dinár összbevételt
terveztünk, ami a következőkből áll:
- 1995-ből áthozott többlet
8.977,72
- a helyi járulékból
240.000,00
- a községi költségvetésből
176.000,00
- a Községi Útgazdálkodási Alaptól 20.000,00
egyéb jövedelem
53.622,28
Összesen: 499 .000,00
Din.
Ez a terv kissé merésznek
tűnik, ha figyelembe veszszük, hogy tavaly az össz
megvalósítás
csupán
255 .894,79 dinárt tett ki, de
bízunk abban, hogy gazdasá-
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Községháza a közelmúltban
gi munkaszervezeteink végre talpraállnak és pozitív
eredményük tükröződik
majd a Helyi Közösség ügyvitelén is .
A kiadásoknál tekintélyes
összeget terveztünk aj árdák,
utak fagykárosodásának és
az olvadás következményeinek az elhárítására, valamint
új járdák építésére, de a közvilágítás karbantartására és
egyéb kommunális jellegű
beruházásokra is gondolunk.
Az új helyi járulék indoklásában fő helyen szerepelt

'Jáí1ery
Mohácsi Ágnes
Kishegyes
Telefon: 024/730-259
- művészi képek
és kerámia
- festékek, lakkok,
zománcok, pácok,
ragasztók
- fonalak, cipzárak,
cérnák,
díszítőszalagok

az egészséges ivóvízellátás
kérdésének megoldása. Ennek értelmében már az idén
megkezdjük a központi vízhálózat előkészületein e k
munkálatait.
Sipos Béla, titkár

Elfogadták
az idei
költségvetést
A kishegyes i község Ké p v i se l ő-te stü
le te m á rc iu s 5-i
ülésén elfog adta az
idei év költségvetési
tervét, amel ynek teljes
kerete
4.278.643,7 8 dinár.
Ebből az öss z e gből
céleszkö z k é nt
191.000,00 din árt a
község egyes településein - így Kishegyesen
is
az
ivóvízellátás javítására fordítanak majd.

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

Állandó nyitvatartás,
finom ételek,
bő választék,
kedvező árak,
gyors kiszolgálás
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A telefonhálózat
bővítéséró1
Legutóbbi számunkban
már beszámoltunk a telefonhálózat bővítéséről, így ezúttal csak a legújabb
fejleményeket ismertetjük.
November óta a munkálatok nem sokat haladtak elő
re. Ennek fő oka a
szokatlanul hosszú és kedvezőtlen id6járás. Ehhez képest a munkák jól haladtak,
ami biztató a tervezett határidő betartására.
Február 14-én fontos megbeszélést tartottunk a községházán,
amelyen
községünk vezetői és a Helyi
Közösség titkára, a Szerbiai
PIT Közvállalat szabadkai
munkaegységének felel6s
vezetői és a kivitelező képviselői vettek részt. Szilárd
ígéretet kaptunk, hogy a kishegyesi hálózaton harminc
nap alatt befejezik a munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy
április végére, l egkésőbb
május elejére elkészül a hálózat. A PIT vezetői tudatták,
augusztusban ők is eleget
tesznek vállalt kötelezettségüknek, biztosítják az új, digitális telefonközpontot és a
f6 elosztó központot.
Ígéretük nem alaptalan. A
fő elosztó berendezés már
megérkezett és időközben
elvégezték a munkálatokat a
meglevő telefonközpont helyiségeiben. A múlt héten a
helyszínen jártak a belgrádi
Mihajlo Pupin Munkaszervezet szakemberei és meg-

kezdték a szerelési el6készületeket. Szerintük a központ műszaki átadására a
határidő előtt sor kerülhet.
Helyi Közösségünk felhívja az érdeklődők figyelmét, még igényelhetnek
telefonszámokat. A díjszabás változatlanul 2490 dinár.
Ehhez az árhoz csupán a
földmunkák költségeit kell
hozzászámolni (folyóméterenként 6 dinárt) . A végösszeg attól függ, hogy az
igénylő telke milyen messzire esik az elosztó doboztól.
A közeljöv6ben értesítjük
az érdekelteket a telefonkészülékek beszerzésének lehet6ségeir61, azt tudjuk,
hogy a szabadkai TELCONKommerce a vásárlóinak
kedvezményes áron végzi a
belső szerelési munkálatokat.

Felhívás
Felhívjuk polgáraink figyelmét, a falu napjára tegyék szebbé környezetünket. Házuk el6tt rendezzék a zöldterületet, az
árkokat; takarítsák el az építőanyagot és ne tartsanak az utcán
mezőgazdasági gépeket, kapcsolható munkaeszközöket. Hamut, szemetet, farönköket, tuskókat és egyéb anyagot továbbra is tilos az utcán és a közterületen tárolni.
Az olvadás következtében besüppedt telefonárkokat utána kell tölteni. Ha az ülepedés következtében az árkok
miatt nagyobb károsodást észlelnek, jelentsék a Helyi Közösségben.
Tuda~juk a polgárainkkal, a Helyi Közösség dolgozóit
felhatalmaztuk, az ellenőrzésére, így ne vegye senki rossz
néven, ha figyelmeztetést kap az utcai rész rendezésére.
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A szeméttelep
*"
rendezese
A Helyi Közösség titkárától megtudtuk, hogy (mint
minden évben) idén is elvégzik a legszükségesebb munkálatokat a sze méttelep
rendezésén. A szeméttelep
nem a legmegfelel6bb helyen van, hiszen közel vannak a házak, a birtok
vágóhídja és a Krivaja-patak, más megoldás híján
mégis megkapják a mffködtetési engedélyt az illetékes
köztársasági ellenőröktől.
Így semmi akadálya nem
lesz, hogy e hó végén a Duna-Tisza-Duna közvállalat
erőgépeivel összetúrassák a
felhalmozódotthulladékotés
elvégezzék a szeméttelep
szokásos tavaszi nagytakarítását.

A szeméttelepre vonatko zó szabályok és az igénybevétel időpontja a polgárok és
a vállalatok részére maradnak a régi szerint.

ifj.,,Kókai
,, Béla

KOMUVES
Kishegyes,
Kossuth u. 1.
Telefon:
730-377

Külső

és belső
munkák
• ,, „ •
m1noseg1
kivitelezése
kedvező

áron!

Helyreigazítás
Lapunk novemberi számának 13-ik oldalán Maronka János: Mesélő múlt
rovatában sajnálatos elírás
történt. A szövegben azt
olvashatjuk, hogy Martinovics Ignácot falunkban
végezték ki. Az eredeti
szöveg így hangzik:
Az 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, a
vezéralakját Martinovics
Ignácot a budai Vérmezőn .

Az olvasók és a szerző
szíves elnézését kérjük!
Szerkesztőség
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Gyógyszer- és patikushiány
Dr. Deák Tibor az egészségház igazgatója
az egészségügyi ellátásról
Az elmúlt néhány
esztendóoen
az egészségügy is
komoly válságát élte,
mégis az általános
pénztelenség
közepette a kishegyesi
Dr. Márton Sándor
Egészségház
eredményesen látta el
feladatát. Többékevésbé folyamatos
volt a betegellátás
annak ellenére, hogy
a gyógyszer- és
szakemberhiány
nehezítette a munkát.

nyek. Sajnos, egy tragikus esemény, a kishegyesi illetőségű
autóbusz-vezető, László Géza
halálával ezek érkezése valamivel vontatottabb lett. F alunk
másik szülötte, a Németországban élő Szpaszojevics Vera kimagaslóan legtöbb gyógyszert
juttatott részünkre, f6leg a szívés érrendszeri megbetegedéseket gyógyítókat. Ezek a leggyak o ribb pan aszok a k özség
népességénél, ezért különösen
értékesek számunkra az ilyen

Dr. Deák Tibor belgyógyász
szakorvos egy éve áll az intézmény élén. Vele beszélgettünk
az egészségügyi alapellátás pillanatnyi helyzetér61, valamint
egyéb, az ágazatot érintő kérd é
sekről.

- Milyennek ítéli a község
közegészségügyi ellátottságát?
- Figyelembe véve a környező községeket, vagy akár a többi
egészségházat,
meggyőződésem, hogy mind a
műkö d és i feltételek, mi nd a
szakrendelők terén Kishegyes a
jól ellátott községek sorába tartozik. Ami általánosan - és persze nálunk is - némi gondot
okoz, az a gyógyszerhiány. Ez
3-4 éve érezteti hatását. Valamelyest az utóbbi időben javult
a helyzet, ugyanis egy szűkített
listáról végezzük a gyógyszerek kiadását. Egy-két készítkiv é t e léve l
a
mé ny
legszükségesebb antibiotikumok és fájdalomcsillapítók rajta va1mak a li stán. Ha nem is
nagy a választék, de megoldhat ó a l ega l apvetőbb egészségügyi ellátás.
Ezen a téren nagy segítséget
jelentettek a külföldről érkező
humanitárius segélycsomagok,
fó1eg a 92-tó1 95-ig terjedő idő
szakbm1, de még napjainkbm1
is. Volt id ő, ;m1ikor heti gyakorisággal érkeztek a küldemé-

Dr. Deák Tibor
orvosságok. Érkezett segély
Franciaországb ól is, szintén
egy távolba szakadt falubeli,
Kovács Ferenc jóvoltából; Kratok Károly több ízben Németország b ó l
küldött
gyógyszereket. A legnehezebb
időket csak így tudtuk átvészelni . Bízom abban, hogy a gazdasági zár la t feloldásával
előbb-utóbb ezen a téren is rend eződik a helyzet.
- Ha már itt tartunk, a közelmúltban voltak bizonyos gon-

dok a gyógyszertárak múködésével. Ez ügyben mi a helyzet?
- Sajnos a szövetségi törvény
nem tesz különbséget a kézi patika, tehát a gyógyszerek vényre val ó ki adása, és a
gyógyszertárak között, amelyek maguk is előállítanak bizonyos
k észítm é ny eke t ,
kozmetikumokat, egyebeket. A
törvé ny értelmében „gyógyszertárban" kizárólag okleveles
gyógyszerész adhatj a ki a felírt
orvosságot. Nekünk a községben három kézigyógyszertáru n k van. Ezekben n e m
dolgozik hivatásos gyógyszerész. Bízom benne, hogy mire
ez az írás napvilágot lát, megoldódik a kérdés. Allm1dó pályázatot írtunk ki, saj nos ezidáig
senki sem jelentkezett, men
nem tudunk mrnyit fizetni mint
a privát patikák, ahol ráadásul a
feltételek is jobbak. Ezek a magángyógyszertárak a legnagyobb gyógyszertárak a
leg nagyob b gyógyszerhi ány
idején létesültek. Mivel nekünk
nem volt szükségünk akkora területre mint az a három patika,
bérbeadtuk a helyiségeket. Tavaly májusig ezek szerződ éses
viszonyban álltak az egészségügyi alappal és ők is kiadhatták a gyógyszereket. Olyan
irányultság tapasztalható, hogy
v a l ószínűleg
mindh árom
gyógyszertárat vissza fogjuk
kérni, mihelyt szükségünk lesz
rájuk. Persze addig meg kell oldani a szakemberhi ányt... Ezektől e lt e kint ve min dhárom
településen ügyesen megoldot-

A kishegyesi egészségház

ták a gyógyszerkiadást és állítom, hogy a község betegei nem
érezték meg ezt a problémát.
- Milyen szakrendelók mű
k ödnek a kishegyesi egészségházban ?
- A n őgyógyászati, röntgen
és belgyógyászati szakren del ő
mellett viszonylag j ól felszere lt
laboratóriu munk van, amelyben a vizsgálatok nagy részét el
tudjuk végezni. Kórházi kezelések terén Topolyára, Szabadkára
és
Verbász r a
támaszkodunk. Ami az egészségügyi alapell átást illeti, egy
egészségháznak csak a gyermek- és n őgyógyászati rende l ő
lenne k ö tel ező, il yen szempontból tehát kifejezetten jók
vagyunk. Ezerötszáz lakos jut
egy általános orvosra. Tíz általános orvosunk közül egyik általános szakorvos. Ez megfelel
a követelménynek, sőt bizonyos tartalékunk is lesz a nyári
szabadságok idején. Tavaly három or vos-gyakorn okot vettünk fel , akiknek részben már
lejárt a gyakornoki idejük. Közülük dr. Celler Tibor már teljes értéki! orvosként mú'k:ödik
Lovtyenácon . Dr. Tomásevics
Tanyának áprilisban j ár le a
gyakornoki ideje, és a harmadik
orvos lesz Feketicsen. Dr. Cselebics Kusztudics Náda korábbi
községi egészségügyi felügyelő pedig el őreláthatólag júliustól kezd rendelni. Velük már
zökken őmentes lesz a mentő
szolgálat 24 órás ügyelete. Pillanatnyil ag két k ollég an őnk
van szakosításon. Dr. Szabó
Erzsébet b elgyógyásszá, Dr.
R uszov Zsivka pedig rö ntgen
szakorvossá képezi magát.
Jel entős szakemberhiánnyal
küzd viszont a fogo rvosi rendel őnk, habár a fog ászati ellátás a
körülmé nyekhez képest elégséges volt még a legkritikusabb
id őszakban is. Jórészt kötve
volt a fogászok keze. Hidat nem
lehetett csinálni a zárlat éveiben, sőt azt hiszem most sem.
Csak a foghúzások és a tömések folytak zökkenőmentesen.
Feketicsen az egyetlen működő
fogorvos most megy nyugd(j-

1996. március
ba, Lovtyenácon egy fogász
dolgozik, nálunk pedig csak
egy szakorvos. Kellemetlen, de
délután nincs rendelés. Pályázatot írtunk ki, hogy mihamarabb javuljon az ellátás. Sajnos
itt is hasonló a helyzet mint a
gyógyszerészek esetében, fogorvosokból is hiány van.
Az igazgató úr elmondta,
hogy a fogászati alapanyagok
beszerzésével is sokáig gondjaik voltak. Most is csak a saját
terhükre tudják beszerezni ezeket a drága készítményeket, de
legalább már hozzáférhet6k.

Kishegyesi Szó-Beszéd

1996. március 5-én, életének 56. évében
tragikus hirtelenséggel
örökre itt hagyott bennünket

dr. KÓSA ENDRE

fogszabályzó
szakorvos

- Milyen betegségek a legjellemzőbbek a községre?

- Egyértelműen a szív- és vérkeringési megbetegedések vezetne k a listán . Abból kell
kiindulnunk, hogy évr61 évre
mind kevesebb gyerek születik
és elöregedőben van a lakosság,
ami tennészetszerú1eg magával
hozza az ilyen jellegű p<Urnszok
gyakoriságát. A rosszindulatú
daganatok is igen gyakoriak,
főleg a tüd6, a bél- és egyéb
megbetegedések fordulnak el6
nagy számban. Meglehetősen
magas a cukorbetegek aránya
is, így a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a házi kezelésekre, mert a
háborús években a kórházak
csak műtéteket és sürgős szakszolgálati vizsgálatokat végeztek. Ezért mindhárom falub<U1
egy-egy n ővér kizárólag a terepen dolgozik, mert az id ős, idült
betegeket nem szívesen veszik
fel a kórházak. Ezen a problémánt a házi kezelésekke l segítünk. Sajnos a jármtíparkunk
nagyon elavult. Most kaptunk
ugyan egy Lada ment6kocsit,
de csak két beteg szállítására
alkalmas, egy nagyobb Citroen
vagy Fi at so kkal cél szerűbb
lenne a ki szállásokra.
Újdonságnak számít az is,
hogy egy Siemens márkáj ú
korszerű, ultrah angos di agnosztizáló berendezés érkezését
várják,
a m e ly
remélhet6leg nagy előrelépést
jelent majd a betegségek feli smerésében.
- Ezidáig sem a munkafegyelemre, sem a szakmai hozzáállás ra ne m volt különösebb
észrevétel - mondta végezetül
dr. Deák Tibor. - Ígérem, hogy
minden panaszt megvizsgálok,
ezért arra kérem a polgárokat,
ford uljanak hozzám bizalommal. Igyekezem utánajárni a
panaszoknak és orvosolni azokat.
R-
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Dr. Kósa Endre 1940.
október 12-én született
Kúlán, megbecsült orvosi család sarjaként. Az
általános iskolát szülő
városában végezte,
majd a zentai gimnáziumban érettségizett
1958-ban. 1965-ben szerzett diplomát a belgrádi
Fogorvosi Karon. Katonai szolgálatának eleget
téve, szü lőv árosában
gyakorló fogorvos, 1967.
d ecember l - t ől Kishegyesen él és dolgozik.
1978-ban eredményesen
végezte el a szakosítást,
és fogszabályzó szakorvosként tér vissza közénk.
Szakmai körökben tudományos értekezéseiápoltjainál
v el,
figyelmességével és magas színvonalú munkájával érdemelte ki a
személyét övező tiszteletet és tekintélyt.
Röviddel Kishegyesre
költözése után bekapcsolódott a közéleti
munkába. 1970-t ő l a
községi képviselő-testü
let küldöttje; az Egészségüg yi
Bizottság
tagjaként hívta fel magára a figyelmet.
H elyi Közösségünkben 1974-től húsz éven
á t m egszakítás nélkül
tagja volt a kép v iselő-

testületnek, 1985-ben elnöke is. Végrehajtó szervünknek, a Hely i
Közösség Tanácsának
munkájából aktívan kivette a részét. 1982-től
1985-ig a Kommunális
és település-fejlesztési
bizottságunk tagja,
1990-től 93-ig p e dig
ugyanennek a bizottságnak elnökeként fejtette
ki áldásos tevéken ységét.
Meghatározó egyéniség volt - szavára oda
kellett figyelni! Vitathatatlan érdemei vannak az új, modern
egészségház felépítésében, a munka megszervezésében
és
beindításában. Mindig

kiállt a gyermekek és fiatalkorúak érdekeié rt,
tisztelettel és megértéssel viszonyult a nyugdíés
a
j as okhoz
polgársághoz.
Dr. Kósa Endre váratlan és korai haláláva l egy rendkívül jó
képességű , lelkiismeretes embert veszített
el településünk , szerettei ped ig cs aládcentrikus férjet és jó
apát.
Árvái életük legnehezebb szakaszában marad tak értékes, bölcs
tanácsai nélkül.
Fájdalmukban osztozunk.
Nyugodjon békében!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak,
akik vígasztaló részvétükkel és
együttérzésükkel szerettünk,

DR. KÓSA ENDRE
elvesztésekor érzett mély
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Felesége és gyermekei

Kishegyes, 1996. március 17.
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A pemzlitöl az orgonáig
Kocsis Miklós kántor, egyházi tisztviselő vall életútjáról
- Már kicsi koromban kötődtem a zenéhez, énekléshez - meséli Kocsis Miklós, amikor mellének
szegezem a kérdést, hogyan határozta el, hogy
kántor lesz?
- Három vagy négy éves lehettem és volt egy kis
xilofonom, amivel behúzódtam az asztal alá,
vagy a sarokba, magam elé tettem egy könyvet
és „énekeltem". Késóob nővéremmel - aki apatikában dolgozott - gyakran megfordultam Keller gyógyszerész úréknál. Ilyenkor igyekeztem a
zogorához férkőzni, és a Boci, bocit próbálgattam. Édesanyám a templomi énekkarban énekelt és sokszor felvitt magával a kórusra.
Elnéztem, ahogy a kántor úr
húzogatja a regisztereket az
orgonán; magam is kedvet
kaptam hozzá. Így kerültem
másodikos koromban Sárközi
Sándor kántor úrhoz, aki kotta
és zongora alapismeretekre
tanított. Ekkor már Tarján esperes úr felfigyelt rám, hogy
jól énekelek és az orgonát is
szeretem. Egyszer egy misére
magával vitt Feketicsre a kistemplomba, és a harmóniumon én játszhattam a
dallamot; hiszen akkor még
csak bal kézzel tudtam játszani.
Az it]ú tehetséggel az elemi
iskola befejeztéig Sárközi
kántor úr foglalkozott, majd
két évre Kántor Júlia zenetanárnő vette szárnyai alá. Ám a
szüló1c kenyérkereső szakmát
szántak a fiúnak, ami némileg
érthető is, hiszen heten voltak
testvérek, ezért ipariiskolába
adták Topolyára. Már kész
szobafestő és mázoló, amikor
Újvidéken magánúton elvégzi
az alsófokú zenede három
osztályát. Ugyanott Hadik 16zsef zenetanártól órákat vesz.
Végül a szabadkai püspökségen kántorvizsgát tesz . Hogyan lehetséges, hogy ilyen
előzmények után mégsem lépett hivatalba?
- Ezidőtájt volt kántora a
falunak, valamibó1 pedig élni kellett. Belgrádba kerültem szobafestó1cént terepi
munkára. A régi szerelem
azonban megmaradt. Rend-

szeresen kijártam Feketicsre;
kisegító1cént sokszor Kucurán, Szí vácon, Cservenkán orgonált a m a vasárnapi
szentmisén, gyakran temetéseken is helyettesítettem a
kántort. Ekkor már nős voltam
és a terepi mwlka egyre inkább nehezemre esett. ldehaz a po s tai kézbesítőket
kerestek én azonnal jelentkeztem, csakhogy itthon lehes sek. Ez 1971-ben volt. Sok
mwlka volt, több mint ma - és
kevés pénz, mégis vállaltam.
Szerettem járni a falut, az emberek, a nép közt lenni. Kinekkinek a jó, vagy éppen a rossz
hírt vinni. Úgy érzem, az emberek megkedveltek. Tizenkét
évet húztam le postásként. Kikopott a térdkalácsom, izomf áj dal mai m voltak, nem
voltam már fiatal. Tudtam,
hogy váltani kell . Ekkor rám
mosolygott a szerencse. 1983ban megüresedett a kántori állás és az akkori plébános, Tóth
atya felajánlotta az egyházi hivatal vezetését, ami a plébánia
adminisztrátori állása mellett
a kántori teendó1c végzését is
jelentette.
Annyi év után végre azt csinálhatta, amire mindig is vágyott:
- Pillanatig sem ~ondolkod
tam az ajánlaton. Irhatná úgy
is , hogy azóta akkor énekelek,
amikor mások sírnak. Egyébként állandóan füttyre áll a
szám. Zenei alkat vagyok, de
a humoromat se hagyja ki! -

figyelmeztet jegyzetelés közben.
A család jószágtenyésztéssel is foglalkozik. Igaz, ezt inkább a feleség végzi, aki
pillanatnyilag mwlkanélküli.
Néhány anyakoca és hízó,
meg egy ló alkotja az állatállományt. Valamikor több volt
a munka, manapság azonban
pici az állomány; mint annyi
minden, ez is a válságát éli. A
két fiú: autószerelő és -fényező. Zoltán - fiatalabbik - katonaidejét tölti Raskában.
Kocsis Miklós erényként
tiszteli a sokoldalúságot, mi
több, magát is ilyennek tartja.
Való igaz, a kántorság mellett
több dolog köti le idejét. Nem
egy ilyen tevékenysége során
korábbi kézbesítői múltját is
kamatoztatja.
- Régebben p ostáské nt ,
most meg a plébánia-hivatalban az anyakönyvek vezetése
során állandó betek intésem
van a falu életébe, sok emberrel van dolgom. Szinte mindenkit ismerek. Talán ezért is
szeretem csinálni. Elhatároztam, hogy összeírom a falu
névsorát. Utcák, házak szerint, ahogy kell , hogy megörökítsem, kik is éltek a faluban a
90-es é vek elején. Úgy voltam
vele, hogy eddig minden hegyesi kántornak volt valami
külön foglalatossága, amit az
utókornak hagyott. Volt köztük tanító, meg olyan is , aki a
falu történetét írta meg. Ez a
hobbim - családi vonás. Édesapám ordenáncos volt a köz-

ségházán. Az ő feladata volt
összeírni a szállásokat a határ ban. Én meg az embereket írtam össze.
Pillanatnyilag a k épv i selő
testület megbízásából a község statisztikáján dolgozik. A
több éves népességi adatokat
ellenőrizni kell, és a változásokat bevi.Imi a számítógépbe.
Ennek a munkának a gerincét
a saját népszámlálási adatai
képezik. Tehát megérte a négy
évi fáradozás. Gyakorlati alkalmazást nyert a fal unévsor.
- Többször hívtak a Helyi
Közöss égbe is szavazócédulák kézbesítésére, népszámlálási biztosnak . 1971 óta a
futárszolgálat tagja vagyok.
Ez hálátlan feladat volt fó1eg
1991-92- ben, amikor a behívókat hordtuk. Ilyenkor mindenfélét mondtak, különösen
amikor éjjel bekopogtunk.
Engem viszont sok esetben
kávéval , itallal kínáltak.
Legutóbb az adóügyosztálynak segítettem a végrehajtásról
szóló
végzése
kézbesítésében.
Szabad idejében huszonöt
esztendeig volt körzetében a
vízközösség vezetőségi tagja,
pénztárosa, majd pénzbeszedője, a Lovassport Egyesületben pénztáros. Az egyházon
belül a háború kitöréséig a zarándokutak és társasutazások
szervezője.

- Egyik legkedvesebb idő
töltésem a bélyeggyűjtés .
Húsz éve tagja vagyok a belgrádi Filatelijanak , jelenleg
egyetlen gyűjtő a faluban, sőt
a községben is . Valamikor
Szó'fce Hug6 bácsi idej ében
60-70 tag volt a faluban, de
ahogy nőttek a sorozatárak,
meg a megélh e t~s i költségek,
úgy fogytunk. En postatiszta
hazai bélyegeket gyűjtök,
1970 óta núnden sort megvettem. Több mint húszezer bélyegem van albumba szedve mondja Kocsis Mikló~, majd
halkan hozzáteszi : - En ezt,
meg a falunévsort hagyom az
utókornak.

Péter Róbert
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1995 ANYAKÖNYVI HÍREI
Lánya született:

Házasságot kötött:

1. Becskei Lászlónak és Jolánnak: Anikó
2. Cékus Árpádnak és Judillrnk: Lenke
3. Éter Zoltánnak és Andreának: Gréta
4. Gere Lászlónak és Nórának: Szilvia
5. Huszár Péternek és Máriának: Andrea
6. Kankaras Veselin és Svetlana: Jelena
7. Kancsár Lászlónak és Idának: Larissza
8. Kara Zoltánnak és Valériának: Krisztina
9. Kormos Zoltánnak és Ildikónak: Réka
10. Kovacsevity Predrágnak és Zoricának:
Alexandra
11 . Kurá.11 Istvánnak és Erikának: Lilla
12. Nyirádi Erzsébetnek: Ágnes és Emese
13. Mendler Tibornak és Mitrának: Timea
14. Mészáros Ferencnek és Ilonának: Stefánia
15. Mogony Gábornak és Zsuzsának: Manuella
16 . Molnár Róbertnek és Klárának: Zita
17. Papp Jánosnak és Margitnak: Orsolya
18. Perovity Gojkónak és Karolának: Gordana
19. Sarnyai Miklósnak és Zitáliak: Ajnó
20. Sipos Sándornak és Kornéliának:
Meli.ma
21. Srőder J{mosnak és Katalinnak: Klementina
22. Szabó Mihálynak és Andreának: Szilvia
23. Székely Jánosnak és Erzsébetnek: Amanda
24. Tóth Károlynak és Ilonának: Anasztázia
25. Tóth Péternek és Máriának: Petra
26. Tóth Tibornak és Irmáliak: Karolina
27. Utasi Gábornak és Erikának: Evelin
28. Vas Tibornak és Angelának: Nikita
29. Varga Józsefnek és Mónik{mak: Valentina
30. Vojter Zoltánnak és Ágnesnek: Emese

1. Sinkovics lstvá.11 és Galambos Melinda
2. Papp Zsolt és Csordás Ágnes
3. Oláh Zsigmond és Kő1míves Dóra
4. Gerhard Banschu és Kormos Valéria
5. Simonyik Károly és Barta Gabriella (Kratok)
6. Fekete Lajos és Palcsók Rózsa
7. Keszeg Antal és Janó Erzsébet
8. (közlés kizárva)
9. Sipos István és Kovács Kornélia
10. Francia Zoltán és Huszka Ágnes
11. Miodrag Ility és Jáni Valéria
12. Buzás Zoltán és Jaszmina Preljevity
13. Andrócki Ferenc és Perlaki Mária
14. Utasi Gábor és Bakanics Erika
15. Sinka Mihály és Opp Katica
16. Dudás Lóránt és Kovács Tünde
17. Kormos József és Juhász Erzsébet
18. Petrás Attila és Kara Andrea
19. Erhard Heinz Markovszki és Péter Anna (Gál)
20. Molnár Miklós és Mendler Márta
21. Perlaki Já.J.10s és Török Gabriella
22. Kancsár Kázmér és Firic Franciska
23. Tumbász L. Miklós és Becskei Kornélia
24. Pataki Péter és Boldizsár Eszter
25. Vékony Attila és Tóth Stefállia
26. Tóth Tibor és Kormos Irma
27. Hamus Imre és Csépe Hargita
28. Végső Sándor és Bodonyi Szuzanna
29. Urbán Varga Ferenc és Szilvana Vujnovity
30. Baranyi Béla és Verbászi Etelka (Hornyák)
31 . Lénárt Róbert és S á.J.1dor Karolina
32. Utasi Róbert és Cellik Hargita
33. Klausz Pál és Zelenka Izabella
34. Madarász András és Gáll Etelka (Rác)
35. Roganovity Bnm ko és Szőke Judit
36. Csáki Lajos és Pálinkás Genoveva ( Csőke)
37. Péter Csaba és Karna Erika

Fia született:
1. Csabai Imrének és Idának: Attila
2. Csabai Józsefnek és Sabrinának: Albert
3. Fabó Csabának és Ritfmak: Csaba
4. Gála Valériának: Antal
5. Gere Józsefnek és Etelkának: Krisztián
6. Gubena Péternek és Piroskáliak: Gábor
7. Hermecz Istvánnak és Irénnek: Attila
8. Kanyó Istvánnak és Angelának: Dániel
9. Pataki Imrének és Rózsának: Imre
10. Puhalák Józsefnek és Teréznek: Tibor
11. Rácz Istvánnak és Ildikónak: Ronald
12. SimonyikKárolynakésGabriellának: Tamás
13. Süli Istvánnak és Ilonának: Imre
14. Skallák Já.J.1osnak és Gabriellának: János
15. Szabó Gézának és Györgyinek: Szilárd
16. Sztankovity Zoránnak és Évának: Ádám
17. Szűcs Istvánnak és Évának: István
18. Szvoreny Zoltánnak és Milenának: Dominik
,
,
, .
.
19. Toth Andrásnak es Man ának: Erik
20. Tóth Andrásnak és Emesének: József
,
21. Vastag Jen6nek és Erzsébetnek: Tamas
22. Virág Tündének: Miklós

Vidéken vagy külföldön
kötött házasságot:
1. Ágoston Zoltán és Bencsik Andrea
2. Süli Attila és Huszár Lilla
3. Dr. Kiss M. János Attila és Szabó Erika
4. Hajnal Herbert és Hanek Andrea
5. Denó Ferenc és Csőr Erzsébet
6. Facskó Sándor és Tóth Bagi Klára
7. Dudás Sebestyén és Kovács Beáta

Elhunytak
1. Ábrahám Horvát Rózsa (élt 73 évet)
2. Dr. Babcsányi Sándor (66)
3. Bábity János (36)
4. Banyari k József(?)
5. Baranyi József (7 1)
6. Baranyi Béla (84)
7. Bakos Győző (69)
8. Borbély Jovanovics Erzsébet (69)
9. Brezovszki Jakobec Verona (86)
10. Csabai András (95)
11. Csáki Puskás Margit (69)
12. Csőke Komáromi Mária (8 1)
13. Dudás Kancsá.r Margit (7 1)
14. Dudás Malkácsi Margit (83)
15. Dudás Mihály (77)
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16. Eper Kálmán (85)
17. Faragó János (74)
18. Faragó Mihály (48)
19. Faragó Péter (80)
20. Fejős Károly (81)
21. Fodor Mihály (83)
22. Fodor Mihály (55)
23. Fodor Hermec Margit (77)
24. Frindi k Mátyás (88)
25. Galambos Acsai Julianna (75)
26. Gombár István (88)
27. Gyömrei Antal (97)
28. Győri Rudolf (63)
29. Harangozó Zsófia (73)
30. Hajdu Béla (76)
31. Hajdu Szarka Rozália (74)
32. Horváth Varmuzsa Borbála (84)
33. Horváth Kocsis Verona (86)
34. Jáni Kántor Matild (7 1)
35. Juhász Csordás Mária (9 1)
36. Kalacsi József (72)
37. Karna Oláh Mária (86)
38. Karna Gáspár Ilona (66)
39. Kecskés József (79)
40. Kernya Mokány Jusztina (87)
4 1. Kelecsényi Hajdú Erzsébet (73)
42. Kocsis Antal (74)
43. Komáromi János (63)
44. Klinkó Pécsi Piroska (63)
45. Kormos Maszep Éva (76)
46. Kovács Lajos (67)
47. Kormos Fejfár Margit (91)
48. Krizsán Attila (39)
49. Id. Kratok Péter (85)
50. Kurnyák György (87)
51. Lajkó Sinkovics Katalin (81)
52. Lajkó Ferenc (82)
53. Lakatos Brezovszki Aranka (85)
54. László Géza (51)
55. Lassu Gyula (88)
56. Lénárt Lajos (65)
57. Linka Ferenc (79)
58 . .Jenei Magyar Margit (90)
59. Magó István (90)
60. Mészáros Anna (80)
61. Mendler Gyula (85)
62. Mendler Nebojsa (6 hó)
63. Molnár István (52)
64. Molnár Jakus Rozália (73)
65. Milosevity Filiphina (68)
66. Kurfis János (85)
67. Németh János (59)
68. Németh Sáfrány Teréz (56)
69. Némedi Margit (96)
70. Novák László (63)
7 1. Orosz Lajos (27)
72. Papp József (62)
73. Papp Süli Viktória (80)
74. Paróci Ferenc (85)
75. Paróci Berec Ilona (89)
76. Péter József (72)
77. Pataki Szilveszter (76)
78. Dudás Béla (86)
79. Sándor István (75)
80. Sipos Károly (51 )
81. Süli Birgés Rozália (86)
82. Süveges Kecskés Katalin (93)
83. Szabó Margit (86)
84. Szabó Károly (76)
85. Szabó Gy. Julianna (86)
86. Szilágyi Antal (80)
87. Szilágyi Merta Mária (80)
88. S zőke Pataki Matild (83)
89. Szücs Horváth Anna (83)
90. Tóbiás Illés (52)
9 1. Tolmácsi Sáfrány Rozália (64)
92. Tokodi Károly (73)
93. Tóth Szénási Irén (66)
94. Tóth János (78)
95. Tóth Lajos (82)
96. Tóth András Rozál (76)
97. Tóth Kormos Piroska (67)
98. Truzsinszki Julianna (59)
99. Id. Vörös Sándor (83)
100. Ifj. Vörös Sándor (60)
101. Novák Vida Etelka (8 1)
102. Utasi Sztoity Katalin (44)
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Húsz évi álhatatos szervezőmunka utána a közelmúltban köszönt le
tisztségéró1 Kovács József, a Fácán Vadászegyesület elnöke. A nevével
fémjelzett egyesület e két évtizedben szinte a semmibó1 vált komoly
társadalmi tényezővé. Kiváló eredményeket értek el a vadászturizmus
fejlesztésében, a kártékony vadak pusztításában, a vadállomány szaporításában és a fásításban. Saját erejükbó1 tatarozták székházukat,
amely ma egy tágas, többfunkciós otthon. Turistafogadásra berendezett
vendégházuk, 10 holdnyi földjük van; a határ különböző részein kialakított négy „erdejük" vadban igen gazdag. A turizmusból és földterületek jövedelmébó1 az egykor virágzó egyesület most a szerbiai
központosítás terhét nyögi. Pedig a két éve meghozott vadászati törvénytó1 sokan - legalábbis szerkezeti szinten ·javulást vártak.

A vadgazdálkodás és turizmus
Kovács József, vadászegyesület és a HK
környezetvédelmi bizottságának elnöke nyilatkozik
- Mit nyert az egyesület az új törvénnyel?
- Senunit' Ezzel csak az állam nyert, mert
központosították a vadászatot - állapította
meg Kovács József. - Azok az egyesületek
amelyek a múltban jól gazdálkodtak és saját
területeik voltak, most elveszítették az ellenőrzést ezek fele tt. A vadászatból befolyó jövedelem a központos ítással létrehozott
községi vadásztársaságokat illeti, illetve a minisztérium ellenőrzi. Ez a vadásztársaság vezeti a vadászatot, a vadgazdálkodást, a
turizmust és mindent, ami ezzel kapcsolatos.
Gyakorlatilag a saj át vadászterületünkreis pályáznunk kellett, így tíz évi gazdálkodásra
megkaptuk azt, tíz év után újra pályáznunk
kell. Például a törvény előírja a vadászatból
befolyó jövedelemnek 30 százalékát kötelező
„beruházni" új vadakba és csak 70 százaléka
költhető el szabadon, mint a vadak etetése,
etetők, fácánbefogadó építése, fásítás, stb.
Azoknak az egyesületeknek, amelyek ne k
nincs vagyona, még a vadak kilövéséből származó jövedelmet is be kell fizetniük. Csak 30
százalékot tarthatnak meg, de az is kizárólag
a vadgazdálkodásra fordítható. A tagsági díj
is központosított. Ebb61 a 200 dinárból fedezik a vadőrszo l gál atot, adminisztrációt és
egyebeket.
A kishegyesi egyesületet azonban nem fenyegeti veszély. A korábbihoz képest sokkal
nehezebb gazdálkodási feltételek között is
megtalálta szánútását. A vadászat mellett jövedelmeik: a fö ldjáradák, a vendégház, az
otthon, mind-mind pénzt hoz az egyesületnek.
Tavaly két külföldi csoportot is fogadtak afrikai vándorgerlére és fürjre. Ez a legkifizető
dőbb vadászati forma, hiszen nem kell hozzá
beruházás. Sajnos a hatáJTendezéskor sok fát
kivágtak, teljesen csupasz a határ. Így a vándorgerle nem tud hol megtelepedni. Az egyesület 10 éve fásít a határban, mégis 50 év
szükséges, hogy a határrendezés el őtti állapot
visszaálljon.
- Évente ezer fát kiültetünk. Körülbelül 20
hold földünk van, ennek bizonyos hányadát
megpróbáltuk fásítani . Erdős részek nélkül
nincs vadászat. A vadnak természetes élettér,
búvó- és kö ltőhely kell, ahol megpihen, elbú-

jik és táplálékot talál. Ha ez nincs meg, akkor
nincs vadászat; ha nincs vadászat, akkor tu rizmus és bevétel sincs. Ezért, amikor télen kopasz a határ és az állatok nem találnak
eleséget, etetni kell ólcet. Idén szerencsére,
vagy szerencsétlenségre, nem volt rá szükség
e1i-e, mert talpon maradt a kukoricsa, így bő
ven van „természetes" tápláléka a vadaknak.
Egyesületünknek nagy a vadállománya, ezek
száma arányban van a területünkkeL Tavaly
289 nyulat, 177 fácánt és ennek megfelelő
számú foglyot és vadkacsát lőttünk ki. A kártékony vadak irtásában is j ó eredményt értünk
el.
Néhány éve gondot okoz az orvvadászat.
Az utóbbi két idényben például megfogyatkozott az őzál lo mány, olyan kicsi a szaporulat,
hogy már nem is vadászunk őzre. A nyu lakat
is lopják. Anúg a gazdasági helyzet nem javul,
addig nem is tehetünk az orvvadászok ellen
senunit. Sajnos meglehetősen kedvezőtl en a
területeink eloszlása. Így a környező egyesületek Lovtyenác, Nyegosevó és Lipár vadásza i
fo l yamatosa n
pusztítják
a
vadállo mányunkat. Szomszédaink közül Topolya a kivétel. A szokatlanul hosszú és kemény tél miatt az emberek a fát is lopják a
határból. Elhordják tü zelőnek, egyesek mesterségszerűen űzik a favágást, ami ellen tehetetlenek vagyunk.
A vadgazdálkodás és a vadásztu1izmus szép
távlatot jelent az egyesületnek. Éveken át kiválóat1 gazdálkodtak. Külföldön is isme1tek és
elismerek vendégszeretetükről, vadban gazdag,
j ó vadászterületükr61, kényelmes otthonukról,
kiváló szálláskörülményeikról . Ezért a gazdasági zárlat után joggal alapozhatnak a turizmusra,
ami évenként mintegy 3000 márkát hoz az egyesületnek. Ehhez jön még az étkeztetésből és a
szállásból eredő jövedelem. Nem véletlen, hogy
tavaly 40 vadászuk kapott elismerést a Szerbiai
Vadász S zövetségtől, elnökük pedig a kitűnő
szervezőmunkáért és az ésszerű gazdálkodásé1t
megkapta a Jugoszláv Vadász Szövetség ai·ai1y
érdemé1mét.
- Két évtizetde vezetem a vadászokat. Ez
idó' alatt az egyesület elismert tényezőjévé
vált a falu, a község társadalmi életének. A

húsz év alatt négy országban fordultunk meg.
Hosszú, gyümö lcsöző kapcsolataink vannak
a békésszentandrási testvéregyesülettel, ahová évenként ellátogattunk és őket is vendégül
látj uk. Rendszeresen járunk a Crna Gora-i
Herceg Noviba, de voltunk már a néhai Bosznia- Hercegovinában (Tesányban), Ausztriában, de jártunk olaszországi barátainknál és
Csehszlovákiába, a Vadászati Világkiállításra is kijutottunk. Egyesületünk megkapta a
legmagasabb köztársasági és szövetségi kitüntetést. Úgy érzem - részben az egészségi
állapotomra való tekintettel -, elérkezett az
idő, hogy átadjam a stafétabotot.
Nem búcsú ez, hisz Kovács József a Helyi
Közösség környezetvédelmi bizottságának
elnökeként továbbra is ugyanazon célok megvalósításán fáradozik, mint korábban.
- Mikor alakult a környezetvédelmi biwttság, milyen együttm űködést valósít meg a vadásw kkal?
- Három évvel ezelőtt alakult a Helyi Közösség egyik szakági bizottságaként. Több ízben
foglalkoztunk a falu főutcájának, pai·kjának,
közterületeinek és határának állapotával, milyen fákat, díszcserjéket kellene ültetni, illetve
a megl évőket hogyan ápolni. A bizottság és a
vadászegyesület céljait és tevékenységét tekintve sok az átfedés. Például vadászként gyakran
tapasztaltam, hogy az emberek a határba vezető
utak mentén szó1ják le a szemetet. Több tucat
ilyen illegális szeméttelep alakult ki a közelmúltbat1. Ezért a Helyi Közösség a falu belte1iiletén, núg a vadászok a határbat1 szedték össze
a hulladékot.
- Legalább 20 éve, hogy létrehoztuk a főutca
zöld övezetét. Akkor rendeztük a pai·kot és az
iskola melletti kispai·kot is, de mintha megtorpantunk volna, azóta. Szerintem a helyi járulék
bizonyos százalékát évenként a környezetvédelemre kellene fordítat1i. Ez nem luxus, ez szépíti
a falut és megóvja a természetes életteret- hangsúlyozta Kovács József.
- Sajnos a polgárok ezzel nem törőndnek ,
mert elszegényedtek és a közösségre várnak.
Ezért főleg az iskolás gyerekekre és fiatalokra
kellene hagyatkoznunk, talán akkor sajátjuknak éreznék ezt a problémát.
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EXPORT-IMPORT
cég kitűnő román és lengyel
kapcsolatokkal jugoszláviai
p artnereket keres.
Főkéntmezőgazdasá~i

és élelmiszeripari termekek
forgalmazásában vagyunk járatosak!

GÁZTERVEZÖK
KIVITELEZÖK
LEENDŐ VÁSÁRLÓK, FORGALMAZÓK
FIGYELEM

Gázkazánok gyártása,
forgalmazása
lakossági és közületi
hasznosításra egyaránt.
SZOLÍD ÁR!
Európai színvonalú készülék ek
Magyarországról!

TERMO-LUX
GÁZ KAZÁNCSALÁD
23 kW, 30 kW, 40 kW, 60 kW
teljeítményben
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 18.
66/386-479 .
66/386-522

ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELEM
Lakások, boltok, múnelyek , irodák,
raktárak, intézmények

RIASZTÓVAL
való felszerelését vállalja
Nagy Péter vagyonvédelmi technikus!
Gyomaendrőd, Erkel u. 3.

99-36/66-386-910

GOLD-LAGUNA BT.
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felvilágosítást a Kishegyesi Helyi
Közösség Szakszolgálatánál !

K~~~!:~~t

Kishegyes, Verbászi út 47. Telefon o024/ 730491

Termékeink: födémgerendák
0,00-6,40 m-ig, nyílászárók feletti
gerendák, kéményelemek,
fonott drótkerítések, betonvázak.
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Nép tánc- és N épzenefesztivál Kishegyesen
A Gyöngyösbokréta és a Durindó hírei
Idén, június 8-án és
9-én településünkön
rendezik meg a XX.
Durindó Népzenei,
valamint XXXIII.
Gyöngyös bokréta
Néptánc Fesztivált, a
vajdasági magyarság
legnagyobb kulturális rendezvényét

zenei jelének (szignáljának)
megkomponálására, továbbá
elfogadták az idei fesztivál
emblémáját (Mohácsi Zoltán
helybeli grafikusművész tervét), és módosításokat eszkö-

A Helyi Közösség Képvisel ő-testül ete

decemberi ülésén
kinevezte a Fesztiváltanács öt
kishegyesi tagját és végzést hozott a helybeli kilenctagú szervezőbizottság összetételéről.

A

tanács és a bizottság székhelye
egy évig a Kishegyesi Helyi
Közösségben lesz .

A Fesztiváltanács tagjai:
1. HorváthLászló, az Ujvidéki
Rádió népzenei szerkesztője, a
Fesztiváltanács állandó tagja,
2. Pál Károly, a kishegyesi
község elnöke,
3. Sipos Béla, a Helyi Közösség titkára,
4. Szó'ke Anna, a Petőfi ME
elnöke és
5. Szűcs Mihály, a Helyi Közösség Képviselő-testületének
eln öke

A szervező bizottság tagjai:
1. Horváth László (az első
ülésen választották elnöknek),
2. Csépe Antal,

3. Rácz József,
4. Roman Huszák Júlia,
5. Sipos Béla,
6. Szöllősi Béla,

7. Szó'ke Anna,
8. Sztícs Mihály és

9. dr. Virág Gábor.
A szervező bizottság eddig
már több ülést tartott. Meghatározta néhány albizottság összetételét
(némelyek
már
megkezdték munkájukat), elő
készítette a Fesztiválktanács első ülésént, melyre néhány
konkrét javaslatot terjesztett.
A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa, Varga
Péter szabadkai zenepedagógus elnökletével február 2-án
megtartotta el ső ülését. Ezen
értékelték a tavalyi, szenttamási szemle eredményeit, pályázatot írtak ki az 1997. évi
rendezvény házigazdájának kiválasztására, valamint a szemle

A

bban, hogy Kishegyes
egyáltalán megpályázta
az idei Gyöngyösbokréta szervezési jogát, nagy szerepe volt a Petőfi Sándor M.E.
néptánc szakosztályának. Péter
Mária művészeti vezető, népszerű nevén Maja három éve áll
a szakosztály élén.
- Észrevétlenül csöppentem
bele, ami persze természetes emlékezik vissza a kezdetekre.
Ha tudom, hogy mivel jár , biztosan megijedek a feladattól, és
nem vállalom. Először csak felügyeltem a csoportra, aztán azon
vettem magam észre, hogy nyakig benne vagyok, de megszerettem és már nincs visszaút!
A kezdet kezdetén - szükség
szelint - Brezovszki Eszter koreográfu s járt át Topolyáról a
táncokat, illetve a koreográfiát
beállítani.
- Emlékszem, óriási gondot
okozott a zenekar hiánya. A
próbákon, az előadásokon
kénytelenek voltunk az énekhangra alapozni. Ennek köszönve ma már 3-4 komoly
orgánumú szólóénekesünk
van. A hátrány végül előnyünk
re szolgált. Komolyabb fellépéseken a topolyai Csalóka
zenekar kísér bennünket. Így
volt ez az utóbbi két Gyöngyösbokrétán, Zentán és Szenttamáson.

zöltek a rendezvény Szervezési
Szabályzatán, egyben kinevezték a szakzsüri tagjait.
A felsoroltakon kívül a tanács határozott néhány újításról
is. Ezek:
- az idei szemle nem a műfaj
egyik kiemelkedő művelőjének
a nevéhez fűződik, mint ahogy
a korábbi években, hanem rangos iubileumok jegyében zajlik. Oseink 1100 éve jöttek erre
a tájra és hozták magukkal néptáncunk és népzenénk alapját.
Ez a jubileum a magyarság
szempontjából nagy ünnep ;
magát a rendezvényt is két kerek évforduló jellemzi : a Durindó
húsz
éves ,
a
Gyöngyösbokrétát pedig elő
ször hatvan esztendővel ezelőtt ,
1936-ban rendezték meg Gomboson;
- az idei szemlének lesz gálaestje is. A zs űri véleményezése
alapján a két nap legjobbjai egy

Hátrányból
előny

Péter Mária
Többször jártak külföldön,
de kevés olyan zuga van a Vajdaságnak, ahol nem fordultak
még meg .
- A szakosztályon belül több
korcsoportban folyik a munka.
Legfiatalabb a Pipacs (9-10 évesek), majd a Gézengúz (11-12
évesek), a Bendegúz ( 13 évesek)
és a Szarkaláb csoportunk. A legkisebbek népi gyennekjátékokat
tanulnak. A Jitmus és az ének
előkészít a táncra. A többiek nehézségi fokozataként más-más
tájegységek táncait gyakorolják.

egész estet betöltő külön műsort
adnak. Erre szeptember végén
kerül sor, elképzelések szerint a
Csépe Imre Irodalmi Emléknapok keretében;
- az idei rendezvényre emlékbélyegzők készültek, külön a
Durind óra és külön a Gyöngyösbokrétára, valamint pecsétet kapott a tanács és a bizottság
is. Készülnek a meghívók, az
oklevelek és a köszönőlevelek.
Megjegyezzük, hogy a Helyi Közösségben külön folyószámlát nyitottunk a Durindó
és a GyöngyösbokréLa szervezési költségeinek lebonyolítására. A védnökök és
támogatók erre a szám lára
utalják a pénzt, erről történnek
a kifizetések is. Természetesen külön könyvelést vezetünk, úgyhogy a szemle a
Helyi Közösség 1996. évi
ügyvitelére nem lesz kihatással .
-p -

Ahol szegény az eklézsia - és
Kishegyesen az-, ott a népviselet beszerzése komoly nehézségekbe ütközik. Ebben a
kézimunkacsoport ajánlotta
meg a segítségét, de fo lyamatban van a hangszerek beszerzése is. Ha meglesznek a
hangszerek hozzákezdünk a zenekar neveléséhez, vagy toborzásához.
- Jelenleg 20 tagot számláló
Szarkalábbal készülünk a
Gyöngyösbokrétára. Ez a legidősebb csoport, egyikük másikuk 7 éve táncol. A topolyai
Cirka lom táncegyüttes két tagja, Kisimre Árpád és Rind Anzelm a koreográfia beállításán
dolgozik. Két éve segítik többkevesebb rendszerességgel a
csoportot, heti két alkalonunal,
a tízéves tapasztalatuk kezdi
éreztetni hatását.
Péter Mária alapfokú néptáncoktatói tanfolyamot is végez Topolyán , de tagja a
színjátszó csoportnak és ki váló
versmondó . A „Ki, mit tud?"
nemrégiben megtartott északbácskai selejtezőjén jogot szerzett a vajdaság i válogatón való
részvételre. Szerkesztőségünk
nevében kívánunk neki további
kitűnő szereplést és tisztes
helytállást a Gyöngyösbokrétán.

P.R.

1996. március

Egy régi
fénykép alá
A régi fényképen két szépen, szabálymegrakott búzaasztag, amelyek
közé minden pillanatban belehúzathat a
cséplőgép (a hosszúkéményes, tüzes masina vontatású!), az asztagok hátterében
derékmagasságú kukoricás, az előtérben
pedig a fényképezésre felsorakozott
cséplőmunkások: tizenhárom férfi : kazalosok, kéveadogatók, etet6k, mázsások,
zsákolók, törekkazalos; hét nő: kévevágók, petrencések, a legtöbb port nyelők;
a polyva- és törekluk mártírjai. A kép
jobb sarkán lépésnyi távolságot tartva a
munkásoktól tekintélyes pocakjával, haszerűen

)aci<mfött, hfaentrí.gexban a gaz.da a négy
odakíváncsiskodott kisgyerek, valamelyikük talán épp én vo ltam , immár nem
tudok jó magamra ismerni, de a kép közepén az a jellegzetesen lelógó karú férfi
mintha az apám vol na, mert még a kalapja is úgy van beütve, s lekonyulva a fején,
ahogy az övé volt, az arca árnyékában,
épp csak az orra hegye villan elő ebből a
verőfényes árnyékból, de ez elegendő,
hogy felidézze minden arcvonását. És
mintha a Szüle is itt állna közöttük
hos sz ú , bokáig érő szoknyájában,
könnyű, világos nyári réklijében s abban
az alig látható fityulájában, amit odahaza, nyári hónapban viselt. És a gazdán
kívül mint valószínűleg mezílábasan,
mert nem látszik ugyan mindegyikük
lábfeje, de akiket nem takarja el az előtte
álló, azoké szinte világít, a fehér gyolcsnál is vakítóbban világítanak ezek a meztelen lábfejek, hiszen kímélni kell még a
papucsot és bocskort is, itt a csépl<:ígép
körül megvan az ember csak úgy mezítlábasan, ennek ellenére az arcokon, még
a beárnyékoltakon is ott ragyog a ritka
alkalom, a fényképezkedés derűje és ünnepélyessége. Mintha valóban átérezték
volna a pillanat nagyszerűségét : meg
lesznek örökítve. És csakugyan ez történt. Mert a fényképen nem csupán 6k
vannak, a cséplőmunkások a bandagazdával és a két derék búzakazal tulajdonosával, az angyalok kötényéből
odapottyant kisgyerekekkel, ott van valami többlet is, a láthatatlan, a vakító
nyár, amely ott lobogott az égen, az eleven parázsként izzó rögökön, a lángoló
tarlón, ott van a láthatatlanul is mindig
jelenlevő igen, ott van a képen, ezen a
szándékolatlanul is tökéletes "szociófotón" a Teremtő időtlen mosolya.
Németh István
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Ujjászülető húsvétunk

K

ék ruhás Mária-szobor áll
egy kicsiny falus mellékoltár mellett, ragyogó örömmel az arcán: feltámadott a holtra
kínzott, keresztre feszített egyszülött fia.
Néztem, sokat néztem a gipszből szépre formált asszonyalakot az egyenes tartású fiatal nőt, aki a
harminchárom éves Jézusnak a
nővére vagy akár a húga lehetett
volna.
Talán nem is áll újra meg újra
elém ilyenkor húsvétkor, ha a
szobrász simogató keze nem emeli
úgy fel kedves arcát; fel a nap színeit61 megfestett égbolt felé, ahol
csodálatos világokat sejt a kipányvázott elme. Az emberi értelem,
amely igazán csak az álmaiban képes rárótt sorsa elé lépni . A gyermek anyját álmodja magához, az
anya lányát vagy fiát, legyen az
három éves vagy harminchárom ...
Mozdul a kéz, és a finom asszonyi ujjak között zizzen a gyolcs,
amelybe Jézust takarták. Ez is bizonyság arra, hogy Máriáé a legnagyobb kincs: fiának az örökléte.
A felismerés ereje lök mellbe: vajon mi lett később ezzel az aszszonnyal? A fiatal Máriával.

Ebben a reményteli magasba pillantásában teljesedett ki számomra az anya, aki megélhette szeretett
gyermeke újjászületésének mérhetetlen döbbenetét.
A vétkesek és cinkosaik pedig
a maguk módján igyekeztek
megrontani boldogságát: talán
mégsem az történt, amiről az írás
szól. .. Nem törődtek a gyermeke
életének örvendő anyával. Nem
számoltak az újjászületés lehető
ségével. Maguknak óhajtottak
megszerezni mindent. Képesek
voltak saját társaik torkának esni,
elárulni tanítójukat. Ma ugyanezt
teszik. Ám Mária arcán ott a
fény, amely csak az anyának lehet sajátjuk.
a a messzire távozottak
után néz ma a kicsiny mellékoltár Mária-szobra ,
megváltozik-e a tekintete? Látja-e
sokat szenvedett síksági táj embereit, akik mentek vagy maradtak,
mindenképpen egy más, új világ
eljövetelére várnak. S készülnek
benne egy, az eddigieknél biztatóbb húsvét megünneplésére,
amely az emberségében megtisztuló téveteg halandóval születik
újjá.
Csordás Mihály

H

Haza nézők
Másodízben rendezték meg szombaton a
Kishegyesről elszármazott művészek, humán
és műszaki értelmiségiek összejövetelét a
könyvtár olvasótermében. A Pet6fi Sándor
M.E. által először két
éve szervezett összejövetel célja, hogy felhívja a falu és vezetőinek a
figyelmét: Kishegyes
nem mindennapi szel-

lemi t6kével rendelkezik.
Ez alkalomból a
könyvtár előcsarnoká
ban a vendégek egyike
Csernus László, jelenleg Kecskeméten élő és
alkotó keramikusmű
vész alkotásai kerültek
közszemlére, majd a
színházban "Itt voltunk
itthon" címmel ünnepi
műsorral emlékeztek
március 15-re. Ennek

tul. Csincsák Adolf
Kishegyes, Tito marsall u. sz. n.

érdekessége, hogy az
egyesület tagjai mellett
maguk a hazanéz6k is
színpadra léptek.
A műsort vezette:
Horváth László és
Papp Imre.
Az előadást Szöllősi
Vörös Julianna, Péter
Mária, Csőke András
és Tumbász Kornélia
szervezték.
Rendezte: Szőke Anna.

Külföldi
sajtótermékek,
képeslapok,
játékok, kávé,
dohányipari
termékek
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Cziráky Fetter Imre (Kishegyes, 1899
- Kalocsa, 1973): novellista, színműíró.
Öbecsén volt kántor-tanító. A jugoszláviai
magyar irodalom népies irányának anekdotikus, szórakoztató változatát művelte.
Legmagasabb művészi szintre gyermektörténetei emelkednek. Stílusát az élóoeszédre
jellemz6
el6adásmód,
közvetlenség, könnyedség jellemzi. Nagy
sikerrel játszották Muskátli c. népszínmű
vét, amelyben a városi és falusi kultúra
ellentétét kívánta megjeleníteni .
Nino apátlan, anyátlan patikuskisaszszony falura vet6dik és látva az elmaradottságot, a primitívséget elhatározza,
hogy frakkot húz az istállószagú falura. A
falu kultúrszínvonalának emelését 6 is
csak a színpadon keresztül tudja elképzelni, tehát rendel egy csiricsáré, de modem
operettet, gróffal, nagyherceggel és slágerrel. Vele szemben Kemény István, a
művelt falusi fűszeres azt vallja, hogy a
népnek nem kell operett, hanem népszínmű, mert ez közelebb áll a lelkéhez, abban
önmagát élvezheti. Ezen összekülönböznek s mindegyik elindul a maga útján,
noha a fűszeres titokban szerelmes a szép
patikuskisasszonyba. Kettejük versengésébó1 Nino és az operett kerül ki vesztesen.
Az utolsó felvonásban, legnagyobb
meglepetésre kiderül, hogy Nino, a modern városi kisasszony, nem is úri kisasszony, hanem Mejjes Turucz János, a
helybeli özvegy kisgazda elbújdosott és
rossz útra tért elhunyt leányának gyermeke, (Mejjes János unokája), akit az öreg
gazda már két évtizede kerestetett, de nem
tudott nyomára bukkmmi. Nino, mikor kiderül , hogy nem „úri család sarja", leveti
a finom városi ruhát és boldogan visszaöltözik parasztnak, Kemény fűszeres is
megbékül , megkéri a patikuskisasszony
kezét, aki boldogan mond igent. A színmű
kézirata csak a közelmúltban került el6,
így most a mű befejez6 részébó1 közlünk
egy kis ízelít6t.
-y-

1996. március

Muskátli
TURUC: (leroskad egy székbe s kis szünet
után, mintegy önmagának beszél) Elment...
Elment hát. Mit is tudott volna csinálni egy
ilyen tanult, finom kisasszony teveled, Mejjes Turuc János! Elment. El... Fáj .. . Mindegy ... (Tenyerébe hajtja fejét) Talán meg sem
tudtam volna ölelni ... pedig ... fáj mégis ! Fáj!
Mégis ... köszönöm, Istenem ezt a fájdalmat
is, hiszen ... hiszen meghallgattad az imádságom... hiszen ... visszaadtad az unokámat...
csak ... csak ő meg nem tudhatta, hogy ilyen
öreg parasztnak is van szíve, hogy az is tud
szeretni ... fájni .. . (Az ajtó kivágódik, izgatottan ront be Bandi)
BANDI: Hol vannak? Hát igaz? Igaz, hogy
megszöktek? Megszöktette Márikát is?
TURUC: Lassabban, gyerek!
BANDI: Igaza van, János bátyám. .. bocsásson meg, hogy csak úgy berontottam, de
azt sem tudom, hol az eszem. Szabóné azt
meséli , hogy ez a kisasszony, ez a falu megrontója ... , megszökött, oszt magával vitte
Márikát is! Ha ez igaz ... , akkor én megölök
valakit!
TURUC: (A „Falu megrontója " kifejezésre indulatosan felugrik, de aztán nyugabnat
parancsol magának és a fiúhoz lépve szelíden
kérdi) Fáj ... fiam?
BANDI: Nagyon, de ezt én nem hagyom
abba! Nem engedem az én kis muskátlivirágomat! Visszahozom, akárhonnan is!
TURUC: (Visszaroskad) Megértelek, fiam! Menj , keresd meg őket és légy ide is
híradással 1 (Bandi el, kis szünet után) Falu

megrontója ... ? Nem igazi ... Ugye nem igaz,
gyermekem. ..? Csak, ugye, hol vagyunk mi
buta falusiak a te eszedhez? Ugye, kislányom. .. ? Ugye ... Nem is annyira öregapád
miatt hagytad itt ezt a falut, hanem inkább
azok miatt, akik így bántanak, ugye ... ? Azokat nem vállalhattad ugye? Ugye ... nem tülem szöktél meg? Majd írsz te nekem, hogy
aszongya... Kedves öregapám... (Sírásba
csuklik a hangja) nincs maradásom abban a
faluban ... ahol csak bántani tudnak ... de azé
magát csak szeretem, csak vállalom, édes
öregapám! (A csendes szaggatott monológ
utolsó szavai alatt az édesanyja ruháiba közben már átöltözött Nino Márikával együtt
belép a swbába. Nino Turuc háta mögé kerül
és mintegy meg ismétli az öreg utolsó szavait)
NINO : ... édes ... öregapám ... 1 (Turucfelriad, felugrik és meredten néz a leányra.
Nino lassan közeledik.feléje, lehajol a dermedten szótlanul álló Turu c kezé hez, megc só ko lj a és megismétli) .. é de s.
••
'
oregaparn
....1
TUR UC: (A kézcsókra mintha egy varáz.slat alól szabadulna fel és sírva kiált fel
le roskadván vissza a székbe) Rozik ám!
(Nino melléje lép, átöleli és simogatja a
zo kogó ember fejét) Jó, vagy Istenem! Jó
vagy! ... és én ennyit nem is érdemeltem!
(Felálj kezébe fogja Nino fejét és hoss zan
nézi) Edes ... édes kis unokám ... hát vállalod
ezt a .. . kérges tenyerű.. paraszt öregapádat. .. ?
NINO: Vállalom!

Tavaszfalu
(Vigh Rudolfnak)
Ízlelgetem így egyben a szót, s kicsit
vigasztalom magam vele. Örülök, hogy
nem a jelzős szerkezet jutott eszembe:
hegyes tavasz. Pedig ha csak az embereket nézném, a kétkedő természetíí,
örülni egymásnak alig tudó zsellérivadékokat, még cifrázhatnám is az évszaknevet kivonva belőle az éledő nap
fényét, melegét. ..
Nem teszem, nem bontom hétezer kicsiny gondjára, fájdalmára, álmára a települést. Most újra eljött a kikelet, és
egybefog minden új szándékot, tisztes
akarást. Sok esztendő után válhatnak-e
közössé ezek itt ebben a szél-óvta
völgyben , vagy meddő minden remény
az összefogásra?
A temetőhegyről szeretem nézni a
völgyet - onnan nem marad meg a szemnek csak az, ami szép. Szemlélem ragyogó reggeleken és vöröslő estéken.
Alig jár erre valaki, s aki jön, azt is
eljegyezte magának ilyenkor a magány.
Nem kell szólni hozzá, elég egy intés,
biccentés ...

Lent, a sajátosan görbe utcákon is kimért a köszönés, takaréklángon tartott a
szó, félresiklik a pillantás. Másfél évszázada még nem szoktak össze az emberek,
csak kiismerték egymást. Közülük a legkülönbeket hagyták távozni távoli tájak
felé, mintha féltek volna tó1ük. Utánuk
tekintettek, s megnyugodva látták ködbe
vészni a fekete bárányt.
Dehát nem ez Kishegyes, nem az útnak indító! Sok-sok írója tanúsítja, hogy
éppen ellenkezőleg: a hazaváró. Az állandóság, az egyetlen bi ztos pont. S így
már szeretni lehet.
Ugymiaz a nap: ünnepe tavasznak és
falunak. Ugyanaz a szellő: kibont rügyeket és lobogtat lángot. Ugyanaz az
otthon: lehet minden és semmi.
És lám: a falu lehet maga a tavasz.
Elődeink tudták, mikor kell e völgybe
jönni, érkezni. Rögtön munkához láttak.
A tavasz pedig sohasem hagyta őket
cserben. S talán majd ők is megtanulnak
hűek lenni hozzá.
CSORDÁS Mihály
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Százéves a kishegyesi óvoda
A kisdedóvás
az iskolaköteles kort még
el nem ért gyermekeknek
nyilvános intézetekben való
nevelése. Így határozta meg
az 1912-ben kiadott

Az elemi népoktatás
enciklopédiája az óvodai
nevelést. A nagyközönség
azonban mást értett a
kisdedóváson: A kisdedóvás
az iskolaköteles kort még
el nem ért gyermekeknek
nyilvános intézetekben való
elhelyezése a nap bizonyos
óráiban, amikor otthon
a kellő gondoskodásban nem
részesülhetnek.
Mai, modern meghatározás szerint: az
iskolás kort el nem ért gyermekek részére
biztosított intézményes nevelés.
Az óvodai nevelés kezdetei a XVIII. századba nyúlnak vissza. A külföldi kisdedóvó intézetek mint{tjára a történelmi Magyarországon
1s ha.i11aros<m hasonló intézeteket nyitnak.
A kishegyesi óvoda története, pontosabban
az első kezde ményezés 1890-re nyúlik
vissza. Az év június 9-én tárgyal először érdemlegesen az iskolaszék óvoda létesítéséről: Karaszy Sándor iskolaszéki tag úr említi,
hogy az érdemes községi képviselő-testület
hez beadványt terjesztert gye rmekmenhely
ügyéq~n,_ s kéri az iskolaszéker, hogy az ügyet
nuigaeva tegye s a gyermekmenhely meaalakítását sürgesse, amelynek szükÚges °volta
már innét is kitűnik, hogy kcúolikus szüló'k
zsidó menhelyre küldik gyermekeiket.
Ftdő Elnök úr (Balassy Endre esperes,
V .G .) felszólítja Karaszy S. iskolaszéki tag
urat, hogy a szóban forgó gyermek menhely
napi rendjét s költségvetési tervét készítse
el , s azt az érdemes községi testületnek
nyújtsa be.Az iskolaszék magáévá tevén ez
ügyet megkeresteti a községi elöljáróságot,
hogy Karaszy úr beadványára a képviselő
testület már hozott határozatot vele közölje.
Az iskolaszéki jegyzőkönyvből ezek szerint világosan kitűnik , Kishegyesen ekkor
már létezett egy zsidó felekezeti óvoda,
amelyet a katolikusok is használtak. Aháborús pusztítások következményeként
nemcsak az izraelita iskola, hanem az óvo~a any_aga is megsemmisült, így csak megal l a p 1tha t.1 u k, hogy Hegyesen már
korábban is működött óvoda, amiről sajnos
semmit sem n1dunk.
Az óvodákról szóló első törvény 1891.
má.1us 20-{m lépett életbe. Ez a XV. tc.
szabályozza először az óvodák létesítésével
és fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelességeket. A törvény rendelkezett a kisdedóvás feladatáról és az e célra szolgáló
intézetekről, a kisdedóvodák és gyermekmenedékházak kellékeiről és munkaköré-

ről,

a kisdedóvónőkről és a dajkákról, igazgatásáról és felügyeletéről az állami segélyezésról és a végrehajtási intézkedésekről .
Kimondta, hogy ott, ahol kisdeóvoda vagy
menedékház van, minden szülő vagy gyám
köteles 3-6 éves gyern1ekét vagy gyámoltját abba járatni, hacsak nem igazolja, hogy
a gyermek otthon vagy bárhol álla.i1dóa.i1
keJJő goJ][Joz/1shw és feJügyeJetben részesül. A törvény a kisdedóvás feladatává tette
a gyermek ápolását, gondozását, rendre,
tisztaságra szoktatását, ügyességük, értelmük, kedélyük, testi, erkölcsi fejlődésük
segítését.
Bács-Bodrog vármegye 1892. évi 1750 és
44~8 szám alatt kelt határozatai alapján elrendeli a topolyai járási főszolgabírónak, hogy a
Járás községeiben ez ügyben intézkedjen.
Császár főszolgabíró 1892. augusztus
28-án kelt 4517 /1892. sz. rendelete az óvodai törvény értelmében az óvodás korú
gyermekek részére szükséges intézet mielőbbi felállítására szólítja fel Hegyes községet. A képviselő-testület ugyanazon év
szeptember 24-i ülésén megtárgyalja a rendeletet, és határoz:
A község elöljárósága előterjeszti a képviseló' testületnek az óvoda felállítása iránt
hozandó meghagyást
a képviselő testület tekintettel arra, hogy
a község éppen most szá1Uiékozik 6-ik iskolatermetfelállítani
Tovább pedig mivel a községnek közköltség kivetése meghaladja a 28 százalékot végre pedig mivel itt falu helen az ovodát télen
ugy lehet senkisem venne igényben, mert az
uri osztálynak nincsenek ovoda köteles gyermekei, a tehetősebb földmíves osztály legnagyobb részt tagosított birtokán a ta.i1yán lakik
a szegényebb pedig alig képes iskola köteles
gyermekét mházni , ennélfogva meghagyatik
az elöljáróságnak tegyen ez ügyben jelentést,
és eszközölje ki , hogy elő1egessen egy ovoda
felállítás engedélyeztessék a jövő tavaszi idő
beálltával.
Egyelőr e tehát nem lett semmi az óvoda
megnyitásából. A járási szolgabíró azonban véleményezte a határozatot és azt 1893 .
március 6-án felterjeszti a megyéhez. Ebhen a hegyesiek határozatáról a következő
ket írja: Kishegyes község képviselő
testülete a 7. /. alatt csatolt határozatával
egy óvoda felállítását kimondta, tekintettel
hogy a község 28 % községi adóval van
megróva, egy óvodafelállításának kimondását és 3 % pótadó kivetésének engedélyezését véleményezem tisztelettel.
A hegyesi község képviselő-testülete a
bemutatott jegyzőkönyv szerint a kisdedóvoda felállítását határozatilag kimondta és
mivel a községi pótadó a megyei közigazgatási számvevőség által összeállított kimutatás szerint az állami egyenes adó 20
%-át nem haladta meg, a megye utasította
a községet, állítsa fel a kisdedóvodai felügyelőbizottságot, amelybe a községi orvost és főleg nólcet válasszon be.
GraffNikáz megyei tanfelügyelő a járási
szolgabírók jelentései alapján 1893 júliusában felterjesztést tesz a közoktatásügyi mi-

niszterhez, amelyben objektív okokra hiv~tkozva megindokolja, miért utasítják
vissza a megye községei az óvodák létesítését: A nyári illetve az állandó menedékház
szervezése - tekintettel népünknek aföldmívelés~el való foglalkozására - igen nagy
akadalyokkal küzd. A legtöbb község a nyári menedékház szervezését megtagadta, indoklll ozt hozván.fel, hogy ojöldmiveléssel

foglalkozó nép már korán reggel 4-5 órakor elhagyja házát és egész nap künn a
szabadban dolgozik. s így legjobb ügyekezete mellett sem vezetheti r;yermekét menedékházba. A tanfelügyelő' igen optimista a
továbbiakban, mert ki fejti: Eltekintve azonban népünk ezen intézmény ellen e(foglalt
merev álláspontjától - hisszük és reméljük,
ho g y mihely t megyénk egyes kisdedóvodáinál rendszeresített dajka tanfolyamok elegendő képzett dajkát képesek
kiképezni, népünk be fogja látni ezen inézrnény áldásos voltát s örömmel adja gyerrnekét a menedékházba. A dajkák munkába
állítása elháríthatatlan akadályba ütközött.
A községek mindössze havi l 0 forintot voltak hajlandók fizetni a dajkáknak, ennyiért
azonban senki sem vállalta a munkát.
Az óvoda csak nem alakul meg. Császár
Péter járási szolgabíró 1894-ben újra beterjesztette a megyének a kisdedóvó felállítására vonatkozó adatokat, jelentést tévén a
község teherviselési és adózási képességének figyelembevételével. Mivel a közoktatásügyi miniszter úgy határozott, hogy ha
valamely községben a községi pótadó az
állami egyenes adók 20 %-át meghaladj a,
nem szolgálhat okul arra, hogy a község a
kisdedóvoda intézet állításának kötelezettsége alól felmentessék , a megyei közigazgatási bizottság hivatkozva az 1893. évi
március 6-án kelt 4821/1892/kbiz. számú
határozatára ismételten elrendeli Hegyes
községnek, hogy megfelelően megalakított
kisdedóvodai felügyelő bizottsár;okkal
egyetértőleg a községi kisdedóvodák felállítása és jentartása iránt a kelló' intézkedéseket haladéktalanul fo ganatba venni és
eljárásának eredményéről a járási jó'szolgabíró úr útján 1895 április 1- ig jelentést
tenni szoros kötelességüknek ismerjék.
A községnek további kibúvója nem volt,
óvodát kellett létesítenie. 1896-ban kerül sor
az óvoda megnyitására, első óvónője Greiner
Emmü volt. Egy községi kimutatásból ismerjük az óvónő és a dajka fizetését. Greiner
Emma 200, a dada pedig 80 forint fizetést
kapott. A fennmaradt dokumennimok, iskolaszéki jegyzőkönyvek igen szúlcszavúak a
továbbiakban az Ó'-;Oda sorsát illetően. 1908.
május 7-én Aradi A1pád királyi tanfelügyelő
tett ellenőrző látogatást a hegyesi óvodábrui.
A látogató mindent rendben talált, az óvodá-.
ban megvolt a szükséges felszerelés. A minden napi óvodában igen jó eredményt
tapasztalt és a.ini a fő, a gyermekeket az óvónő
megtanította gondolkozni. A ta.i1felügyelő
minősíti Greiner Emma óvónőt is, akit szorgalmasnak és kifogásta1a.i1 magaviseletűnek
talált.
Virág Gábor
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Ha a pad beszélni tudna
(jellemzés)

,.;..~- „Tán te hívod a tavaszt?
- - Tán a tavasz téged?"
(Áprily)

Durr, puff... vrshúiú ! - süvít a szél. Mindent zúz,
ami útjába kerül.
- Kiméletlen vihar, tudja, hogy nem sokára meghal, vagy elutazik, és most
bosszút áll a világon utoljára - mondta egy náthás orrú rügyecske, és
összebújt a mellette levő
bimbóval.
- Az égen varjak repültek, itthagyják a falut, repültek, repültek, repültek mondta a bimbó.
- Azért repültek, mert
jönnek a vándormadarak
délről - válaszolta a rügy.
- Április van, szeszélyes
hónap, aludjunk, várjuk
meg a holnapot, talán meleget kapunk onnan fentről.

A patak félelmetesen
zúg, morajlik, folyik, kanyarog. Magával viszi a tél
szelnyeit, és most azért siet
annyira, mert meg szeretne
tisztulni. Az szeretné, ha
ismét halak ficánkolnának
benne, melyek hátán még
a napsugár is elcsúszik.
- Északra, északra, gyerünk gá, gá ! - repülnek a
vadlibák, mit sem törődve
azzal, hogy a V-é szabályos legyen.
- Ébredj, ébredj, mi lesz
már? D e lusta vagy! - morajlik a patak a part menti
kopár nyárfára, amelyen
verebek rendezgetik tollu-

kat, mert a tél őket is igen
csak megviselte. A levegő
ben a korhadó faágak és az
alom szaga terjeng. A tópartról békák ugrálnak a
vízbe, ha árnyék nehezedik rájuk.
A napos helyeken zöld
és kék legyecskék rázzák
szárnyukat a repülés örömeirc51 ábrándozva, de előbb meg kell erősödniük
ahhoz, hogy repülhessenek. A levegőben a korhadó alom szagán kívül
valami mámorítö friss
szag terjeng. Ettől vezérelve megindulok futni, majd
rohanni. Egy hang az kiabálja:
- A dombra, a csúcsra, a
dombra, a csúcsra! - Én pedig rohanok, és nem érzek
fáradtságot, úgy érzem, talán örökké tudnék így futni.
Egy csokor ibolyát, gólyahírt és nárciszt kapkodok össze, majd ez t
feldobom a bárányfelhők
felé, és képtelen magasságokig szökkellek a magasba a fény , az ég a Nap felé,
és már úgy érzem, elérem
a fényt, az eget a Napot, de
a Föld visszahív és én nagyot és hosszút kiáltva
együtt hullok alá a virágokkal.

Tóth Péter, VII. osztály
(Megjelent a JÓ BARÁTOD-ban az 1977178-as
iskolaévben.)

Ha a pad beszélni tudna,
lenne mit mondania rólunk.
Mi nyertük a legtöbb versenyt, ugyanakkor nekünk a
legrosszabb a tanulmányi átlagunk. Legalábbis a tanárok
szerint.
Az osztályunk létszáma (állítólag) 21 , de csak jeles napokon (pl.: csomagosztás,
kirándulás esetén) nincs hiányzó. Nézzük csak az osztály
összetételét (ebben az esetben
éppen magyarórán)!
Ajtó fel6li padsor, első
pad. Itt szöv6dnek a legnagyobb barátságok és a legn agyobb e ll entétek . F ece é s
Maksics.
Ajtó felóli padsor, második
pad. Az egyik el nem tudná
játszani a Néma leventét, núg
a másik mmál inkább. Ács és
Tázi.
Ajtó felóli padsor, harmadik pad. Az osztály centrumától legtávolabb es6 két lány.
Pribicki és L6rik.
Ajtó felóli padsor, negyedik
pad. A legjobb töris, németes
és talán biológus duó. Evelyn
és Panni.
Középs6 padsor, második
pad. Jelenleg csak Erzsi kép-

viseli. Talán 6 foglalkozik
legtöbbet a magyarral.
Középs6 padsor, harmadik
pad. Barcsik, feje egy vicckönyv. Már megbolondulok a
sok hülye faviccétól. (Azért
néha egy-két jó poént is elsüt.)
Középs6 padsor, negyedik
pad. Anitát kövérre dicsérik a
fizikatudása miatt. A Li vi egy
jó fej, mert mindig leírja németen a házimat.
Ablak felóli padsor, els6
pad. Itt ülök én. Kicsit öntelt
vagyok lehet, de nagyon készülök a versenyekre. (Angol ,
matek, kémia, magyar.)
Ablak felóli padsor, harmadik pad. Norbi az ékessége a
padnak. Lóri minden h ülyeséget kitalál, hogy felb6szítse.
Ablak felóli padsor, negyedik pad. Karesz és Csaba az
iskolamestert és a hülyeséget
pártfogolják.
Ablak felóli padsor, ötödik
pad. Dr. prof. Norbi- idegesít6, alias Lukács Lóránt. Szereti a pénteket és a televíziót.
Hát, ennyi az osztály. Na,
tessék, már megint négyen hiányoznak !

Holló Lukács Krisz1ián,
VIII. b.

Iskolánk hírei
Tavaly november 22-én ünnepeltük iskolánk fennállásának 225. évfordulóját. A színházteremben tartott ünnepi mű
sor után , vend égeink Andruskó Károly fes t őmúvész
képkiállítását tekintették meg iskolánk el őcsarno káb an.
A évforduló kapcsán szorgos gyújtőmunkával a régi taneszközöket, tankönyveket és egyéb írásos dokumentumokat
is kiállítottunk.
Iskolánk tanulói sikeresen szerepelnek a kül önböző községi versenyeken. Az elért eredmények:
- német nyelvből: Pesevszki Evelin I. helyezés;
- fizikából, a VI. osztályosok csoportjában:
1. Kovács Károly, 6.b.
2. Horváth Kornél, 6.b.
a VII. osztályosok között:
1. Komáromi Kázmér,
2. Mike József ,7. b.
a VIII. osztályosok csoportjában:
1. Szabó Anita, 8.b.
2. Merta Leona, 8.c.
- történelemb61 a Pesevszki Evelin, Laczkovics Annamária
és Tojzán Hedvig összetételt! csapat képviseli iskolánkat a
körzeti döntőn.
A községi szavalóversenyen Pesevszki Evelin továbbjutott. Diákjainknak, léUlárainknak ezúton is gratulálunk és a
további szereplésükhöz sok sikert kívánunk!
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Levél anyámnak!

asárnap van. E szó hallatán borsózik a hátam, ideges
leszek és egyszerűen hisztissé véilok, ha utazásra kerül a
sor, persze egyedül, a számomra egy elrontott nap.
Kulára utazom, szakmát kell tanulnom. Szüleim szerint már
elég jól megértem a munkára. Egyel6re csak tanulni és figyelni
fogom a szabó mesterséget.
- Ifjabb Kecskés Viktor szabósegéd szolgálatára álltam meg
éppen a tiszta szoba küszöbén, amely úgy csikorog valahányszor
átmegyek rajta, akár egy olajozalan tragacs. Nem láttam magam,
bár igen mulatságos lehettem nagy micivel a fejemen ~s egy
szú1< zakób<m, amely olyan volt, mint az érett meggy. Edesanyám kerek arca aggódó tekintettel s könnyel a szemében,
melyben benne volt minden, amit közölni szeretett volna velem
utazásom el6tt.
- Vigyázz magadra ! - mondta és már el is csuklott a szava.
Kezében egy kis táskát szorongatott, melyben volt egy kis
kolbász az idei vágásból és egy karéj kenyér. Edesapám bátorító
szavai lelket öntöttek belém, de nem igazán hatottak rám a
bátorító szavak. Végül is megindultam ötven peng6vel a zsebemben a nagy világnak. Bevallom, nehéz elhagyni azt a helyet,
<m1it gyerekkorom óta ismerek. Az állomásig vezet6 úton az
akácok illata és a madarak öröméneke próbált visszatartani.
Elvégre tizenhat éves vagyok, ilyen korban már minden ember
felveszi a nagyvilággal való küzdelmet. Ilyen és ezekhez hasonló gondolatokkal próbáltam csitítani a bennem dúló heves viharokat. A vonatban ettem, a jó hazai kolbászt rágcsáltam, a
zamatos ízek felidézték bennem az otthoni dolgokat. Próbáltam
kiverni a fejemból azt a szót, hogy otthon, legalább is egy kis
id6re, de tudtam a szívem mélyén, hogy ez nem fog menni . A
vonaton kemény elhatározásra jutottam, mihelyt odaérek, írok
anyámnak. Minden úgy volt, ahogyan elterveztem. Megérkeztem. Nagyon kedvesek voltak hozzám az ottaniak, mégis ide-

Levél a tengerről
Kedves Anya!
Még csak egy nap múlt el,
amióta nem vagy mellettem,
de én úgy érzem, mintha egy
év telt volna el.
Szerencsésen megérkeztünk a tengerre, remélem,
nem aggódtál sokat értem. Itt
minden jól megy, kár, hogy
nem vagy itt. Az ebéd jó volt,
de nem olyan finom, amilyent
te készítesz. Még öt napot kell
ittéjszakáznom, nagyon fogsz
hiányozni. A szobák szépek,
kellemesek. Én két lánnyal
vagyok a szobában. Jól megvagywlk, még esti mesét is
mondwlk egymásnak, csak a
Te esti cirógatásod, puszid hiányzik és nincs aki betak:arjon. A zsebpénzből már
költöttem, Lilinek vettem
ajándékot. Nemsokára megyililk sétálni, megnézzük Ulcinj városát
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Remélem , nem aggódsz
miattam. Gyere ki majd
elém, mert nagyon vágylak!
Üdvözlöm a többieket is.

Sok-sok
tengeri puszit küld:
Szuzi
Ility Szuzanna, Vl.b.

genkedtem tólük. A szobám kicsi volt, de hangulatos. Jól éreztem magam, ha ott tartózkodtam, már csak azért is, mert hasonlított az otthonihoz. Csak csütörtökön került sor az írásra.
Drága jó édesanyám!
Hála Istennek, épségben megérkeztem. Kérem, ne aggódjék
rrtiattam, az itteniek kedvesek hozzám. Kezdetben nehéz volt,
de most már beleszoktam. Ami a pénzt illeti, azért se aggódjék,
igaz fogyóban van, de majd megoldom. Remélem jól vannak.
- Hogy van édesapám? - na és a kis Gombóc?
Kezdek beletanulni a szakmába. Képzelje, jöv6re már dolgozhatok megrendelésre. Várom már azt a pillanatot, amikor újra
érezhetem az akácok illatát, és hallhatom a madarak énekét.
Kérem mondja meg édesapámnak, ne jöjjön az állomásra miattam hétvégén, tudom hogy fájnak a lábai. Nagyon hiányoznak már
azok a túrós pogácsák, amiket csak maga tudott elkészíteni.
Anyám, lassan be kell fejeznem. Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szeretem és tisztelem magukat.
Szerető fia

Viktor
1942. máj. 29-én
Kula

A tollat visszatettem a tintatartóba és elméláztam azon, hogy
mennyire megkönnyebbültem, szinte láttam magam el6tt anyám
arcát, mikor fel olvassa a levelet. Abban reménykedtem, egyel ő
re eloszlattam édesanyám aggodalmait.
félhomályban ülök, a nap lemen6ben van, s közben
megvilágüJa fele orcámat. A falióra nyugtató járását és
az utcán Jatszadozó gyermekek v1songását hallgatom.
Pár perc után az ablakhoz mentem, s a messzeségbe néztem,
mintha Kishegyest, a házunkat, a házunk el6tt édesanyám csillogó arcát látnám ...
Kecskés Viktor

A
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-villamossági cikkek, háztartási
készülékek, alkatrészek eladása
-hűtóoerendezések javítása
-villanyhálózat kidolgozása
Kishegyes, JNH l. - Kishegyes, B. Kidrics 40.
Telefon: 024/730-182

(9) OB!!!~!.ÉSZ
Kishegyes, Iparos u. sz. n.
- Lábbelik készítése és javítása
- Olcsó, pontos, gyors
szolgáltatás
'···························································
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Tisztújító közgyűlés
az Egység Sportegyesületben
Ettó1 a hiányosságtól függetlenül érdemi vita alakult
ki településünk sportéleténekhelyzetéró1. A szakosztályok (klubok) vezetői
sorban vázolták az utóbbi
néhány évben történteket és
a pillanatnyi állapotot. Szücs
Michell a labdarúgásról
szólt, Szpaszojevics Braniszláv és Csernik Ferenc a férfi, illetve a női kézilabdáról;
Csőke István és Ha/ász Zoltán
a kosárlabdáról; Komáromi
Sándor a sakkozók gondjairól
beszélt, dr. Sarnyai Miklós a
testépítőkről és a lovassport
helyzetéró1, míg dr. Biró István a sportgalambászok eredményes mwlkájáról mondott
ismertet<:ít.
A vitában részt vettek: Sipos Béla, aki a munkaelnö ksé g elnökeként a
közgyú1ést vezette, továbbá
Apró László, Fodor Mihály,
és Szíícs Mihály sportmunkások.
A közgyűlés úgy határozott, hogy a jövőben 15 tagú
Igazgató Bizottság irányítja
az egyesület munkáját és ennek szerve a Végrehajtó Bizottság, amely az operatív
munkát végzi. Az öttagú
Végrehajtó Bizottságot
azonnal meg is választották.
Összetétele: Sipos Béla (elnök),Apró László, Brezovszki Dezső, Fodor Mihály és
Szűcs Mihály (tagok). A
Végrehajtó Bizottság tagjai
egyben tagjai az Igazgató Bizottságnak is, melyben még
helyet kaptak a klubok elnökei (összesen nyolc személy) és két aktív sportoló.
Az Igazgató Bizottság elnö-

Vasárnap, március 10-én, a helyi Községháza
nagy tanácstermében lezajlott az Egység
Sportegyesület tisztújító közgyú1ése. Beszámolók ugyan nem hangzottak el az elmúlt
időszakban kifejtett tevékenységró1, a tisztújításnak azonban mégis nagy jelentősége
van a testnevelés és a sport fellendítésében.
Az történt ugyanis, hogy nem volt, aki beszámoljon a korábbi munkáról, mert a hét évvel
ezelőtt megválasztott tisztségviselóK:, vezető
ségi tagok nem jelentek meg a közgyú1ésen.
kévé, négy évre, Szíícs Mihályt választották.
Arról is határozat született,
hogy a pénzügyi dokumentumokon kötelező a kettős
alírás, erre a Végrehajtó Bizottság tagjainak van aláírási
joga.
A közgyűlés meghatározta
az újonnan kinevezett veze-

- - -- - -- -

- - - - - -- - -- . - - -

tőség legfontosabb feladatait
is. Ezek:
- mielőbb ki kell dolgozni a
Sportegyesület Alapszabályát;
- elkészíteni és a községi szervek elé terjeszteni egy értékelési
(pontozási) rendszert;
- határozott lépéseket tenni
a tömegesítés re , egyben

- - -- -- -- -- - - -

-

Kishegyes, Győzelem u. 11.
Tel/fax:: 024/730-368
frodai és iskolai kellékek, ajándéktárgyak,
játékok kicsiben és nagyban
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- szitanyomás, - könyvkötés, - fénymásolás
- nyomtatószalagok felújítása

TAVASZI AKCIÓNK:
Kedvezményes füzet- és táskavásár!
Tanszerek és iskolatáskák nagy választéka
részletfizetésre:
- első részlet: április 15-20.
- második részlet: május 15-20.

gondoskodni a gyerekek és
az it]ak sportolási lehtősé
geiró1.
Határozat született arról is,
hogy a jövő év els(i'hónapjaiban, rendes évi közgyúlésen, számo nkérik a most
kinevezett vezet<:íség ténykedését.
Miután megválasztották
az Ellen<:írz<:í Bizottságot
(tagjai: Mendl e r Ferenc
elnök, Deák László és Sipos Julianna), illetve a Fegyelmi
Bizottságot
(Brezovszki De z ső elnök,
Baranyi János és Horváth
László) a mintegy ötven
sportbarát elégedetten távozott, olyan benyomással,
hogy
<:ík
már
megtették az els<:í lépéseket településünk sportéletének felle ndítésére.

Ági Shop
Kiskereskedelmi
Magánvállalat
,

Tul. Tulpai Agnes
Kishegyes 024/730-496
- gyem1ekkonfekció, gyermeklábbeli
- gyermekkozmetika
- babakocsi, járóka, etető és egyéb
eszközök
-játékok
- különböző gyermek kellékek,
gombok

Szervezett vásárlás esetén kedvezményt
adunk'
Esküvői meghívók bő választéka

E szám munkatársai: Dr. Csordás Mihály, Horváth László, Maronka János, Mohácsi Zoltán, Németh István, Papp Imre,
Péter Róbert, Sipos Béla, Vigh Rudolf, és dr. Virág Gábor. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Kiadja: a Rekline Studi ó.
Felelős kiadó: Hornok Ernő . Készült: Gyomaendrődön a gyomai Kner Nyomda Rt.-ben. Vezérigazgató: Papp Lajos.
Megjelent a Gyomaendrődi Szó-Beszéd különkiadásaként 1996. márciusában.

