
Március 21-e, 'l(ishegyes napja a[k._,a[má6ó[ 
/(pszöntjükJafunk.., minden po[gárát! 

~:~:~~ 

~ 
. 

...,.. „ 
~ . 

KISHEGYESI , , 
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A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG LAP JA • 1997. MÁRCIUS 

Beindult az önkormányzat 
Működik a VMSZ-VMDK koalíció 

Az őszi választásokat köve
tően , Kishegyes volt az el ső 
község (sajnos, maradt is az 
egyetlen), a.hol a VMSZ és a 
VMDK községi tanácsnokai 
egyeztetni tudták nézeteiket. 
K özös tanácsnoki csoportot 
alakítottak, és ennek köszönhe
tően a Községi Képviselő-tes
tü 1 et 1996. december 16-i 
alaku ló ülésén a községi önkor
mányzat összetételét illetően 

meggyőz<) többséggel tud rak 
érvényt szerezni a legfontosabb 
el képzeléseiknek. Ezek pedig a 
következők voltak: 

- a mi tanácsnoki csoportunk 
adja a Községi Képvi sel ő-tes

tület elnökét (a polgármestert); 
- többségünk legyen a K özsé

gi Végrehajtó Bizottságban. 
Az, hogy a helyi hata lom 

gyakorlásába bevettük a más-

A VMSZ-VMDK ta
nácsnoki csoport elnöke 
Rácz József, helyettese 
Bútor István (A csoport 
13 tagot számlál). 

Az SZSZP tanácsnoki 
csoport elnöke Stanko 
Bogetily, helyettese Ra
domir Nikolity. (A cso
portnak 11 tagja van.) 

Milorad Pejovitv- Gilo 
a~ Egviin Koalició (IJP) 
1a11<íc.rnoko nem vesz 
részt egyik csoport rrum
kájában sem. 

Tizenkét év után ismét 
kishegyesi a községi 

képviselő-testület elnöke, 
a polgármester: Sipos Béla 

képpen gondolkodókat is (eb
ben az esetben a Szerbi ai Szo
cialista Párt képv iselőit) , csak 
azt bizonyítj a, hogy magunké
vá tettük azt a demokratikus ál-
1 áspon t o t , miszerint: ak i 
másmilyen politikai nézetet 
vall, az nem ellenség, és a helyi 
j elleglí problémák megoldását 

keresve, velük is együtt lehet 
(együtt kell' ) mi.'íködni. 
Meggyőződésem , hogy ha 

máshol is hasonló módon vi 
szonyultak volna ehhez a kér
déshez, akkor nem került volna 
sor a töhb mint két és fél hóna
pos hutavonára a helyhatósági 
választások eredményeinek el
ismerése körül. Nem lett volna 
annyi tüntetés, annyi félresike
rült ellentü ntetés, annyi egy-

dr. Milan Szlevovity 
a Községi Végrehajtó 

Bizottság elnöke 

A Községi Képviselő-testület 1996. december 16-án 
. rnegtartott alakuló ülésén a következő tisztségviselóket 
választották meg: 

-Sipos Bélát a testület elnökévé (polgármester) 
- dr. Milan Sztevovityot a Községi Végrehajtó Bizott-

ság elnökévé. E szerv tagjai: Hallgató Imre, Hodák.ludit, 
Horváth László. Maronka János, Pál Károly és Mirko 
Popovity 

- A képviselő-testület titkára (jegyző) Danilo Dabovity. 

mást gyalázó, egyben mind
annyiw1knak felbecsülhetetlen 
erkölcsi kárt okozó nyilatkozat, 
melyek igencsak lejáratták or
szágunkat a kül fö ldi politiku
sok szem ében, de a világ 
közvéleménye előtt is. 

Danilo Dabovity jegyző 

A rendkívül bonyolul t köröl
mények ellenére, a kishegyesi 
községben beindult a munka, a 
sokak által támadott VMSZ
VMDK koalíció pedig j ól mű
ködik. M ás pártbe l i 
ti sztségviselők és tanácsnokok 
hozzáj árulásával eleget tudunk 
tenni a hatáskörünkbe tartozó 
feladatok végzésének. Helyze
tünket megnehezíti, hogy a 
központosítás „eredménye
ként" igen kevés pénzünk ma
rad, így nemjut fontos és sürgős 
beruházásokra sem. Ez azon
ban már egy másik témakör, 
;unelynek az elkövetkezőkben 
még sok idöt fogunk szentelni . 

SiposBt!Ia 
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Fogadónap 

Horváth László tarto
mányi képviselő min
den szerdán délelőtt 
9 órától fogadónapot 
tart a községházán! 

Választási körzetünkbó1 
az öt jelölt közül 

Horváth László kapta 
a legtöbb szavazatot a 
tartományi képviseló'k 

választásakor, így a 
következő mandátum
ban ő képvisel bennün

ket a Vajdaság AT 
Képviselóllázában. 

Horváth László 
a VMSZ kishegyesi 

szervezetének elnöke. 

Kishegyesi Szó-Beszéd 

A Községi Képviselő-testület határozatai 
A kishegyesi Községi Képviselő-testület 1997. február 21-i 

ülésén a következő határozatokat hozta: 

1. A község 1997. évi 
költségvetése 5 493 333 
dinár. Meghatalmazták 
a községi végrehajó bi
zottságot, hogy szükség 
szerint hozzon végzést 
az eszközök felosztásá
ról a költségvetés külön 
részében. 

II. A háziállatok tartá
sának és védelmének 
feltételeiről, amely fel
öleli a kutyák és macs
kák, a dísz-és egzotikus 
madarak, a házinyúl, a 
baromfi, a házigalamb, 
a méhek és a patásálla
tok tartásának feltétele
it. A határozat szerint a 
község területén pitbull 
terrier és staffordshire
terrier kutyafajták nem 
tarthatók. 

III. Tilos a nomád bir
kalegeltetés a község te
rületén. Ezzel a 

h a tározatta l kívánják 
csökkenteni a mezőgaz
dasági károkat. 

IV. Végzéssel nevezték 
ki a Községi Képviselő
testület tanácsainak és 
bizottságainak tagjait és 
elnökeit. Ezek a követke
zők: 

1. A társadalmi tevé
kenységek tanácsa: 
dr.Majláth Norbert (el
nök), Lengyel Tibor, ifj . 
Eper Kálmán, Novak 
Bigovi ty, V eszelin Vu
s urov i ty és Világos Ibo-
1 ya (tagok) 

2. A településrendezé
si, kommw1ális, gazda
sági, pénzügyi és 
költségvetési tanács: 
Petar Pejovity (elnök), 
Tóth Péter, Sztanko Bo
getity, Dragutin Dras
kovity, Balog Béla, ifj. 

Horváth László és Cső
ke András (tagok). 

3. A statutáris és a 
KKt szervezése és nor
matív kérdéseivel fog
lalkozó bizottság: Bútor 
István (elnök), Radomir 
N ikolity, Milorad Pejo
v i ty , Péter Róber t és 
Blazsó Sztojanovity (ta
gok). 

4. A megbízatási és 
mentelmi bizott ság: 
Tóth Sándor (elnök), 
Hallgató Imre, Laczko
vics Imre, Mirko Sztoja
nov i t y és Radica 
Markovity (tagok). 

S. A fel terjesztési és 
panaszügyi bizottság: 
Rácz József (elnök), Ni
kola Cselebity, Sztanko 
Bogetity, Szügyi József 
és Sofija Rudovity (ta
gok). 

A Helyi Közösség hírei 
A Helyi Közösség Taná

csa 1997. február 4-i ülésén 
elfogadta a szakszolgálat je
lentését az 1996. évi ügyvi
te lr ől és pénzügy i 
eredményer61. 

A jelentés szerint a kishe
gyesi HK tavalyi összbevé
tele 406 406 dinár volt, 
illetve 95,40(70-ban valósult 
meg az évi terv, amit426 OOO 
dinárra tervezték. 

A felhasznált összeg 402 
855 dinár , a fe nnmaradt 
355 1 dinárt átutalták az 
1997-es évre. 

A j e l entésből kitűnik, 

hogy a közvilágítás karban
tanási, s a közvilágítás költ
s ég ei növekedtek 
legnagyobb mértékben. Ju
tott azonban pénz a sáros ut
cák feltöltésére, új járdák 

építésére és karbantartására 
is. Az utóbbi csoportba tarto
zik a szeméttelep, a piactér, 
a vízlevezető árkok, a gyalo
goshidak, a HK tulajdoná
ban lévő épületek javítása, 
karbantartása és rendezése. 

A fenti összegbó1 biztosí
tottuk aHK vagyonát, dolgo
zöi t , de futotta a 
telefonköltségekre, irodai 
eszközökre, azok karbanta r
tására,javítására és fizetésre. 

Támogattuk az 1996-os év 
rendezvényeit, az egyesületek 
munkáját. Itt szölni kell a Pe
tőfi Sándor ME, az Egység SE 
szerteágazö tevékenységéró1 , 
amelyből a Helyi Közösség is 
kivette a részét. De segítettük 
az iskolát, az óvodát. Meg
szerveztük a XXXIH. Gyön
gyös hokrétát és a XX. 

D uri ndót. Err()l a rendez
vényr(fl tavaly részletesen 
beszámoltunk , most csak 
annyit tennénk hozzá, hogy a 
szervezésr<íl mind a fellé
pők, mind a nézők elisme
réssel nyilatkoztak , 
példásnak és mintaszerűnek 
mirn5sítették. 

A vízellátás programjából 
csak kisebb részt tudtunk 
megvalösítan.i , aztis csak ja
vítások formájában. Ebbe a 

kérdéskomplexumba nagy 
eszközöket kellene beruház
n.i, aminek sajnos t1íj<i n va
gy unk. Az 1vov1z 
mi nőségének ell e nőrzése 

rendszeres volt minden víz
köziisséghen. 

A HK 1997-es pénzügyi és 
munkatervét február ulolsö 
napjaiba n, tehát lapzárta 
után hozza meg, így ennek 
részleteiről a következő szá-
1nu1lkban írunk majd. 
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Tavaszi nagytakarítás 
a faluban 

Kishegyesen már hagyományosnak 
mondható a tavaszi nagytakarítás a 
település utcáin, közterületein és az 
utak mentén. Ahogy új köntöst ölt a 
természet, megszépülnek a házak is, 
és az emberek kellemes környezetet 
mondhatnak magukénak. Ez vezérli a 
Helyi Közösséget arra, hogy minden 
tényez6 bevonásával a falurendezést 
szorgalmazza. Függetlenül attól , 
hogy erre a munkára elförás kötelezi 
a vállalatokat, intézményeket, de ma
gukat a lakosokat is, hogy portájukon 
és épületeik elr'ítt tegyenek rendet, út
mutatást és támogatást is adnak a 
szebb környezet kialakításához. Min
den évben többszáz facsemetét oszta
nak ki díjmentesen, de maguk is 
végeznek parkosítási felújítást a köz
területeken, rendezik a szeméttelepet 
és annak környékét. 

Támogatva a helybeli Platán Környe
zetvédelmi Mozgalom faluszépítési ak
cióját, idén is felkérik a polgárokat, hogy 

házaik és telkeik el<'ítt március fölya
mán tegyék rendbe az utcai részt, ne 
várjanak a kommunális felügyel<:íség 
figyelmeztetésére. Egyúttal emlékez
tetnek arra, hogy az érvényes el6írá
sok értelmé be n az utcán tilos 
építőanyagot, kapcsolható munkaesz
közöket, farönköket, tuskót, szárat, 
szalmát vagy törmeléket tanani. Tilos 
kiönteni a hamut és a szennyvizet, de 
ne tansák és ne legeltessék az utcán a 
jószágot és a baromfit, men ez is sza
bálysértésnek számít. 

A lakosok házai k előtt tisztítsák ki 
a vízelvezet6 árkokat, töltsék utána a 
megsüppedt tel efonvonal ásatot, 
metsszék meg a járda és az út fölé n6tt 
fákat, a szemetet takarítsák el és a 
pázsitot gereblyézzék föl. 

Ha mindezt idejében megteszik, el
kerülik a kellemetlen találkozást a fel
ügyel<:íséggel, egyben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy valamennyien szebb és 
kellemesebb környezetben éljünk. 

~ MŰANYAG ABLAKOK, AJTÓK EGYEDI MÉRETRE IS! 

";;""' lb@W Németh Dezső, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81 /1. 
a M zat Telefon/fax: 66/386-328 

1Pr STÍLUS, ELEGANCIA, GAZDASÁGOSSÁG! 

Végre elkészült az oszloptrafól 
Az EPS Elektrovojvo

dina befejezte a munká
latokat a Topolyai út és a 
Széles utca sarkán, al1ol 
egy új oszloptraföt épí
tettek, amely a falu észa
ki részén kiküszöböli az 
áramer<:ísség és a feszült
ség ingadozásokat. 

A mondott környék 
lakói már évek óta pa-

/ 

naszkodtak az áram
szolgáltatás min<'íségére 
(joggal). Többször tet
tek panaszt a Helyi Kö
zösségben, a községi 
Végrehajtö Bizottság
ban és az áramszolgál
tató közvállalat topolyai 
kirendeltségén, mert a 
feszü 1 tségi ngadozás 
nagy károkat okozott. 

A Helyi Közösség in
tézkedésére sikerült ezt 
a problémát megoldani , 
a polgárok visszajelzé
sei alapján eredmény
sen. 

Az idei év folyamán 
né h á ny apróbb-na
gyobb javítást végez
ne k te le pül ésünk 
villanyhálózatáhan. 
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Próbaüzeme! 
az új telefonközpont 

Kishegyesen a közelmúltban befejez6dön 
a telefonhálözat b6vítése. A tervezett 700 
helyett 850 új el ()ftzető jutott telefonhoz. A 
hálózat és az új digitális központ min6ség
ellen6rzése megtörtént. A tíz százalékra te
het<:í rendellenességeket elhárították, most a 
próbaüzemeltetés fo lyik. A jelentkező hibá
kat folyamatosan javítják ki , hogy az új léte
sítmény műszakilag kifogástalan legyen a 
hamarosan sorra kerül6 műszaki átvételre, 
amelyet az illetékes köztársasági m.inisztéri 
un1 rendel el. 

Akció! 
A PLATÁN KÖRNYEZETVÉDELMI 

MOZGALOM akci6t indított az utcák szeb
bé téte le és a zöld felületek megóvása érde
kében. 

Az akció sikere érdekében kérjük a lakos
ságot, hogy családi házuk, portájuk, üzlethe
lyiségük e l6tti zö ld felületeket tegyék 
rendbe! Az akciö megfelel a kommunális 
tevékenységr<:íl sz6Iö határozatnak, amely
nek értelmében a lakosság köteles a fent 
említett területeket rendben tartani. A sza
hál ysért<'ík el len a törvény e l61 árta i ntézkedé
seket foganatosítják! 

Hegedüs Tibor 
Sörözője és .Italboltja 

Vá rja kedves vásárlóit 
a nap minden szakában 

olcsó italokkal! 
Kishegyes, Kókai út 11. Tel.: 730-654 

.-r . ._ Lakodalmakra és más 
J,~{:r~.· ji rendezvénye. kre is 
ll:) . .1J:lrf val_lalunk 

·· ·· , ~ megrendeleseket. 

Epül az új híd Kishegyes Fásítási akció az utak mentén 
és Lovtyenác között 

A köztársasági Közlekedési és Hírközlési Mi
nisztérium hatáskörébe tartozö útigazgatöságtöl 
ígéretet kaptunk, hogy az idei év folyamán elké
szül az új híd a Krivaja patakon, amely a befejezés 
elött állö kerékpárutat köti össze, de a f6útra is új 
hidat terveztek. 

Az útkanyar enyhítésével és a tervezett híd ki
építésével lé nyegesen javulnak a közleke
désbitonság feltételei. Az említett útszakasz 
nagyon veszélyes, számtalan szerencsétlenség 
történik ott. 

A Vojvodinaput útkarbantartö részlege az utóbbi években számos fát 
vágott ki a községünket átszel() M 22-es nemzetközi üfüt mentén, de mind
eddig nem pótolta azokat. 

A múlt év utolsó napjaiban a váJlalat vezet6i eleget tettek a meghívásnak: 
és egy tárgyaláson ígéretet tettek községünk vezet6inek, hogy mu lasztásukat 
pótolják és már tavaszra elültetnek mintegy 1000 recsemetét Kishegyes 
települést61 északra (kb. a felüljáróig) a f(íút mindkét oldalán. A település 
parkjai, ziildövezetei fásítására szintén ígértek mintegy 200-300 facsemeté t. 
Ezeket a Platán Környezetvédelmi Mozgalom aktivistái ültetnék el. 

A Vojvodinaput illetékesei ígéretet tettek, hogy a jövóoen folyamatos;m 
pötolják: az eddigi mulasztásokat és fasorokat telepítenek a fe lüljárótöl 
Topolya, Feketicst61 pedig Szenttamás irányábm1 is a nemzetközi f6út mind
két oldal{m. 
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Másodízben j elentetjük 
meg a falunkat érintő kimu
tatásokat: az újszülöttek, a 
házasságkötések és elhalálo-

Anyakönyvi hírek 
talban vagy az anyakönyv
vezeté:ínek a községháza 18-
as számú szobájában . Ez 
lehet az anyakönyvi kivonat 
is. ·zások számár. Idén egy új

d o nságga l bé:ívítjük ki , 
megjelentetjük falunk legi
dé:ísebb polgárainak névso
rát. A kézirat átadása öta 
idi'\ közben ezek közül sajnos 
már haltak meg. 

A névjegyzékben előfor
duló hibákért, esetleges pon
tatlanság ért el nézést kérünk! 
Hogy a jövéíben az adatok 
miné l pontosabbak legye
nek, arra kérjük a lakosságot, 

Lánya született: 
l . Barna Sándornak és Mártának: Márta 
2. Burján Tibornak és Ágnesnek: Lauri tta 
3. Csáki Józsefnek és Kingának: Henrietta 
4. Csernus Istvánnak és Dórának: Anabella 
5. Goda Csabának és Ildikónak: Izabella 
6. Govorcsin Gyorgyenak és Ágnesnek: Nikolina 
7. Jovanovics Nikolának és Máriának: Ma.rga.retta 
8. Heged(ís Zolt{mnak és Csillának: Klaudia 
9. Huszka Károlynak és Rózsának: Hargi ta 

10. Kalmár Sfüidornak és Ilonának: Heléna 
11. Kancsár Kázmérnak és Franciskának: Klememina 
12. Keszeg Lászlónak és Angélának: Karolina 
13. Kormos Istvánnak és Monikának: Natáli a 
14. Kőmúves Dénesnek és Szidóniának: Noémi 
15. Molnár Miklósnak és Katalinnak: Krisztina 
16. Mil ovity Predrágnak és Szabinának: Inez 
17. Nyírádi Atti lának és Valériának: Dianna 
18. Perlaki Jánosnak és Gabriellának: Adrianna 
19. Patyerek Árpádnak és Mártának: Réka 
20. Papp lm.rének és Juliannának: Annamária 
21. Pece Róbertnek és Anikónak: Anasztázia 
22. Puhalák Józseföek és Teréznek: Teréz 
23. Pravi lovity Miodrágnak és Szuzannának: Mileva 
24. Roganovity Braniszlávnak és Juditnak: Vanja 
25. Svebler Gyulának és Hajnalkának: Haj nalka 
26. Szőke Zoltán nak és Szilviának: Lilla 
27. Steric Zoránnak és Editnek: Marianna 
28. Vajda Zoltánnak és Juditnak: Boglárka 
29. Vigh Lászlónak és Ildikónak: Eszter 
30. Ocsenás Ferencnek és Gizellának: Orsolya 
31. Utasi Róbertnek és Hargitának: Leila 
32. Zelenka Mihálynak és Blazsenkának: Izabella 
33 . Zetyiri lsnij füiak és flo!l{rnak: Emanuella 

hogy ha bánnilyen változás 
történik a családban, gondo
lunk itt elköltözésre, átköltö
zés r e, vid ék e n vag y 
külföldön kötött házasságra, 
aztjelezzék a Plébániahiva-

Megértésüket és segítsé
güket köszönjük ' 

Fia született: 
1. Burján Attilának és Ágnesnek: Krisztián 
2. Bakorek Zoltánnak és Angélának: Attila 
3. Csáki Lajosnak és Évának: Péter 

Kocsis Miklós, 
Faragó Alíz, 

Szügyi Cecilia 

4. Csenus Imrének és Bernadettnek: Boldizsár 
5. Cs6ke Andrásnak és Csillának: Márk 
6. Dankos Istvánnak és Ottiliának: Valenti n 
7. Dudás Lorándnak és Tündének: Dániel 
8. Dudás Virág Atti lának és Ha.rgitának: Ervin 
9. Fabó Mihálynak és Máriának: Félix 

l 0. Fárbás Péternek és RózsáJJak: Andor 
11 . Hamus Imrének és Hargitának: Albert 
12. Hajagos Józsefnek és Juditnak: Tamás 
13. Huszka Jakabnak és Ibolyának: István 
14 . Ili ty Tibornak és Ildikónak: Ede 
15. Kormos Kfü·olynak és Angélának: Bence 
16. Kovács Lászlónak és Ritának: Viktor 
17. Lakatos Oszkárnak és Angélának: Ivica 
18. Lakatos Sándornak és Arankának: Deján 
19. László Tivadarnak és Gizellának: Andor 
20. Lénárt Róbertnek és Karoli nának: Tihor 
21. Lőrik Jánosnak és Erzsébetnek: Ákos 
22. Magó Ferencnek és Valéri ának: Ferenc 
23. Mészáros Gézának és Rózsának: Viktor 
24. Mészáros Tibornak és Angél{mak: Tamás 
25. Novakovity Gyorgyénak és Máriának: Szanád 
26. Péter Csabának és Erikának: Imre 
27. Petrás Attilának és Andreának: Tibor 
28. Sinka Mihálynak és Katalinnak: Dávid 
29. Skallák Jánosnak és Gabriellának: Szabolcs 
30. Szó'ke Gézának és Erzsébetnek: Ferenc 
31. Puskity Tomiszlávnak és Deszankának: Borisz 
32. Varga Józsefnek és Monikának: József 
33. Vörös Józsefnek és Margitnak: József 

Házasságot kötött: 15. Kőmtlves Dénes és Tasnádi Szidónia Vidéken vagy külföldön 
J. Bakanics Ferenc és Kovács Szilvia 
2. Bakanics Róbert és Németh Elvíra 
3. Bíró Ákos és Apró Anikó 
4. Bíró József és Berge! Erzsébet 
5. Dudás Virág Attila és Csáki Hargita 
6. Fárbás József és Lábadi Ildikó 
7. Fárhás Péter és Perlaki Rózsa 
8. Fodor László és Laczkovics Anna 
9. Govorcsin Gyorgye és Csőke Ágnes 

l 0. Hornyák István és Bacsó Teréz 
l l . Huszka Mihály és Szabados Piroska 
12. Kecskés György és Lengyel Angéla 
13. Kocsis Ferenc és Csizovszki Ilona 
14. Kormos István és Hallai Mónika 

16. Major Attila és Szuloczki Magdolna 
17. Mrecskó János és Greiner Ágnes 
18. Mike Attila és Gulyás Klára 
J 9. Németh Károly és Sur{rnyi Rózsa 
20. Németh Tibor és Nagy Erzsébet 
21. Pece Róbert és Sipos Anikó 
22. Petri Ferenc és Magura Dóra 
23. Rasztovácz Attila és Kósa Mónika 
24. Süli Szilveszter és Bajclos Teréz 
25 . Stoff Attila és Fejős Ildikó 
26. Sz6ke Zoltán és Szatmári Szilvia 
27. Tumbász Attila és Tóth Aranka 
28. Vajda Zoltán és Kálmán Judit 
29. Öz.v. Vass István, és özv. Tóth Éva 
30. Zorkin Boris és Dudás Ida 

kötött házasságot: 
l. Gubena Pét.er és Klin kó Pi roska 
2. Günter H. Keusch és Süveges Valéri a 
3. Horváth Attila és dr. Cs6r Márta 
4. Király József és Szalma Valéria 
5. Kovács Oszkár és Bezzeg Anasztázia 
6. Plichta Attila és Sági Monika 
7. Sröcler Lajos és Faragó Izabella 
8. Zsadányi Norbert és Fleisz KlemenLina 

Meghaltak: 
l . Baugman Fabó Teréz (93) 

2. Bata János (85) 
3. Barna Csl'íke Etelka (82) 



4. fümrn István (84) 
5. Baravics Mihály (43) 
6. Barcsik Balázs Margit (70) 
7. Barcsik Pál (72) 
8. Barcsik Zoltán (48) 
9. Bábity Belkovity Mária (81) 

l 0. Becskei Margit (87) 
l l. Benedek András (81 ) 
12. Benkó Baranyi Etelka (90) 
13. Berec István (56) 
14. Brezovszki Nagy Mária (90) 
15. Bodza Fontányi Mária (69) 
16. Burján Ferenc (62) 
17. Capár Károly (67) 
18. Czékus lllés (80) 
19. Czékus Nándor (71) 
20. Czékus Csabai Jusztina (81) 
21. Czékus Tóth Rózsa (61) 
22. Csabai Kozma Anna (58) 
23. Csabai Géza (83) 
24. Csernus Csabai Ilona (68) 
25. Csóré István (93) 
26. Csőke István (93) 
27. Dangubity Peko (68) 
28. Doszkocs Sáfrány Ilona (73) 
29. Dudás Cellik Ilona (68) 
30. Dudás Kancsár Etelka (63) 
31. Elek István (71) 
32. Fabó Ábel (70) 
33 . Fabó István (72) 
34. Faragó Kadvány Etelka (88) 
35. Faragó Visontai Etelka (76) 
36. Fodor Firitz Gizella (60) 
37. Frindik István (78) 
38. Frindik Nándor (67) 
39. Fülöp István (9 1) 
40. Gábor Pozsár Ilona (65) 
41 . Gál Mihály (75) 
42. Gálik András (82) 
43. Gombár Utasi Julianna (65) 
44. Gömöri Kálmán (71 ) 
45. Gulyás Margit (62) 
46. Hadnagy Gizella (75) 
47. Hajdú Kiss Margit (60) 
48. Hegedűs Katalin (73) 
49. Horváth István (76) 
50. Huszár György (55) 
51. Janó Sándor (56) 
52. J<mkovics Nyers Klára (79) 
53. Jovanovics Vojiszlav (68) 
54. Józsa Kollár Etelka (79) 
55. Kadvány János (70) 
56. Karna Csordás Erzsébet 
57. Karner Nagy Erzsébet (83) 
58. Kerepes Ferenc (82) 
59. Kiss Pál (64) 
60. Kiss Lajos (52) 
61 . Id Klacek lstván 
62. Komáromi Mihály (75) 
63. Dr. Kósa Endre (56) 
64. Kormos Illés (61 ) 
65. Kovács Kocsis Etelka (89) 
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66. Kovács Mészáros Erzsébet (72) 
67. Körtés Orcsik Piroska (71) 
68. Körmöczi Csáki Anna (91 ) 
69. Kiss Antal (57) 
70. Krizsán László (60) 
71. Kun ti ty Ferenc (64) 
72. Kurin Tóth Etelka (81) 
73. Lénárd Dániel (84) 
74. Lengyel Antal (67) 
75 . Lukács Kollár Etelka (52) 
76. Lukács Szőke Julimrna (83) 
77. Magó Hadnagy Matild (84) 
78. Magó Sipos Ilona (60) 
79. Major Mendrei Erzsébet (55) 
80. Máté Csaba (42) 
81. Marecskó Sándor (66) 
82. Molnár István (77) 
83 . Molnár Máté Margit (86) 
84 . Molnár Péter (70) 
85. Neugebauer Törtei Rozália (88) 
86. Nagy Pál (53) 
87. Papp Gortva llona (81) 
88. Pataki László (76) 
89. Péter Kovács Klára (86) 
90. Radics K;ollár Jolkán (80) 
91. Sinkovics Ferenc (35) 
92. Sipos Károly (54) 
93 . Sipos Süli Katalin (67) 
94. Süli Hermec Anna (80) 
95 . Szabó József (65) 
96. Szőke József (80) 
97. Szó'ke Katalin (42) 
98. Szőke Kovalcsik Margit (76) 
99. Szikora Lukács Mária (88) 

100. Szilágyi Csabai Éva (69) 
101. Tokodi Károly (73) 
102. Toldi József (70) 
103. Toldi Németh Mária (70) 
104. Tolmácsi Károly (45) 
105. Tóth Kanyó Ibolya (51) 
106. Tóth István (85) 
107. Tóth Sándor (89) 
108. Tóth Turcsik Erzsébet (75) 
109. Torma Lajkó Erzsébet (90) 
110. Trombitás Csáki Margit (74) 
111. Uhor Antal (81) 
112. Uhor Papp Matild (79) 
113. Uri Tóth Jusztina (86) 
114. Utasi Mihály (74) 
115. Utasi Péter (82) 
116. Utasi Sági Il ona (75) 
117. Varga Gálik Etelka (52) 
118. Zsadányi Dezsó' (74) 
11 9. Zsadányi Gyula (54) 
120. Zsolnai Fontányi Mária (68). 

Külföldön, vidéken halt el: 
1. Frindik Péter (76), Magyarország 
2. Molnár Géza (volt isk.igazg.) Szabadka 
3. László Piti (80), Zrenjanin 
4. Pece Zoltán (6 1 ), Ausztrália 
5. Tóth Ferenc (75) B. Palánka 

5 

Kishegyes legidősebb 
lakói 1996-ban: 

1. Bodza Erzsébet 103 év 
2. Id . Kovács Károly 99 év 
3. Kratok Éva 97év 
4. Hornyák Ju lianna 96 év 
5. Mendler Etelka 96 év 
6. Tóbiás Julianna 95 év 
7. Balázs Teréz 94 év 
8. Gebhard Margit 94 év 
9. László Teréz 94 év 

10. Remeli Éva 94 év 
11. Halasi Piroska 93 év 
12. Lorchman Julianna 93 év 
13. Brezovszki Lajos (1997) 92 év 
14. Gulyás Franciska 92 év 
15. Maronka Etelka 92 év 
16. Gyó'ri Julianna 91 év 
17. Horváth Margit 91 év 
18. Lábadi Anna 91 év 
19. Molnár Teréz 91 év 
20. Sipos András 91 év 
21. Szőke Erzsébet 91 év 
22. Domonkos Pál 90 év 
23. Dudás Mária 90 év 
23 . Fülöp Antal 90 év 
24. Kovács Rozália 90 év 
26. Bacsó Ferenc 89 év 
27. Kecskés Erzsébet 89 év 
28. Dr. Majláth József 89 év 
29. Petri Il ona 89 év 
30. Süli Mihály 89 év 
31. Sztojity Erzsébet 89 év 
32. Tóth Pál 89 év 
33. Zsadányi Mihály 89 év 
34. Csernik Béla 88 év 
35. Cs<lke György 88 év 
36. Gaudia Julianna 88 év 
37. Hornyák Julianna 88 év 
38. Kovács Erzsébet 88 év 
39. Mikustyák Hermina 88 év 
40. Papp Erzsébet 88 év 
41 . Sipos Katalin 88 év 
42. Sipos Mihály 88 év 
43 . Sipos Rozália 88 év 
44. Szőke József 88 év 
45. Szűcs Péter 88 év 
46. Almási Rozália 87 év 
47. Csabai Sándor 87 év 
48. Cservenák János 87 év 
49. Hajnal Teréz 87 év 
50. Hatala Piroska 87 év 
51. Hoffmann Etelka (1997) 87 év 
52. Kormos István 87 év 
53 . M okány Béla 87 év 
54. Németh Julianna 87 év 
55 . Rúzsa Erzsébet 87 év 
56. Sándor Gergely 87 év 
57. Sipos Julianna 87 év 
58. Szalai Mária 87 év 
59. Toma Ju lianna 87 év 
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Erős genetikai állományt 
Biztosítani kell a feltételeket a minőségi lóállomány megteremtésére -

vallja dr. Sarnyai Miklós, a Lovasklub elnöke 
A minö'ségi lótenyésztés

ben szigorú törvények írják 
elc5 az anya- és apaállomány 
javítását. Ha csatlakozni aka
runk Európához és megköze-
1 íteni a vi 1 ág piac 
követelményeit, akkor a te
nyészállományt ki kell szűr
nünk. A lótenyésztés újra 
komoly gazdasági tényező le
het, ehhez azonban szelektál
ni kell a jelenlegi állományt és 
legalább félvér állatokat felkí
nálni a piacnak. Ezt a célt szol
gálj a a köztársasági MM 
állattenyésztésn51 hozott hatá
rozata, an1elynek a lovászat is 
része. 

Tavaly ősszel kezdemé
nyeztük a tenyészállomány 
számbavételét mindhárom 
településünkön - mondja dr. 
Sarnyai Miklós, a kishegyesi 
Lovasklub el nöke. Erde
künk, hogy szelektáljuk az 
anya- és apaállományt, hi
szen a tenyésztés javítása és 
a piaci viszonyok a megte
remtése a célunk. A minisz
teri rendelet után el kellett 
volna végezni az állomány 
összeírását, sajnos közremű
ködési készségünk ellenére 
sem került erre eddig sor, ho
lott az apaállomány kiszűré
se e l sődl eges szemp ont 
lenne. Végső ideje biztosí
tani a feltételeket a minőségi 
lóállomány tenyésztésére. 
Mert igény van rá. És ez nem 

anyagi kérdés , hanem a 
szükséges szaktudás és be
fektetett idő kérdése. Komp
romisszumra nem vagyunk 
hajlandók, még az illetékes 
községi bizottságtól is meg
követeljük a minőség szem 
előtt tartását. Semmiből sem 
állna az állategészségügyi 
felügyelőnek egy körlevelet 
írni, amelyben felszólítaná a 
község csődörtulajdonosait, 

engedély nélkül ne fedeztes
senek. Az állatorvosoknak 
pedig fel kell készülniük, 
hogy a bizottság által jóvá 
nem hagyott csé:ídöröket ki
heréljék, illetve azokat fel
ügye letük a lá helyezze, 
nehogy titokban fedeztessen 
vele a gazdája. 

Van-e értelme kizárólag 
telivér lovakat tartani? 

- A lótenyészté:ík is meg
próbálnak betörni a világpi
acra. Tehát érdemes olyan 
lovak tenyésztése, amelyek 
megfelelnek a piaci igények
nek. A korszerű lótenyész
tést nekünk is meg ke ll 
teremtenünk! Ennek érdeké
ben együttműködünk a MM 
Topolyán székelő kirendelt
ségével, amelynek feladata 
az állattenyésztés serkenté
se. De a szabadkai Állat
egészségügyi Intézettel is 
van szerződésünk, amelynek 
értelmében jutányosabban 
vehetjük igénybe a szolgál-

STZR 

[ELCOM] 
- villamossági cikkek, háztartási 
készülékek, alkatrészek eladása 

- hütóberendezések javítása 
- villanyhálózat kidolgozása 

Kishegyes, JNH l . - Kishegyes, B. Kidric s 40. 
Telefon: 731-000 

tatásaikat. Miután nyilván
tart.ásba vettük a kancákat, 
szeretném elérni, hogy a fél
vér, illetve telivér kancákat 
kedvezményes áron lehes
sen fedeztetni. 

Van-e esély arra, hogy 
mindez megtérüljön a klub
nak? 

- Hosszútávú befektetésró1 
van szó. Jövő tavaszra szeret
nénk a lóversenypályán egy 
lóistáll ó alapj ait lerakni. 
Klubhelyiségünk máris annyi 
pénzt hozott, hogy év végére 
lesz két kancánk. Most kettő, 
öt év múlva húsz. A pályát 
egyelőre 5000 dinárböl mű
ködőképessé tesszük, s ha ez 
sikerül, akkor tizenötezer di
nárból istállót is építhetünk. 
Ha pedig mindez megvan, ak
kor már csak szervezés kérdé
se, hogy anyagilag önellátók 
legyünk. 

Május elsején a lóverseny
pálya üzemképes lesz már. A 
feketicsi MB munkagépek
kel segít a terep rendezésé-

ben. Majáliskor 3-4 futamos 
községi versenyt szerve
zünk. Lesz lószépség válasz
tás, fogatos akadályverseny, 
délután pedig ügetőfutamok . 

Pillanatnyilag a lovászat 
ráfizetéses üzlet, de van táv
lata. A világpiacon elsősor

ban hobbi és sportlovak iránt 
van kereslet. Azt hiszem jó 
irányban tevéke nykedünk 
ezen a téren. Máris van há
rom telivér csődörünk, sCi't 
egy negyedik behozatala is 
folyamatban van. Ezzel há
rom évre el őre biztosítottuk 
az igények ki e lég ítését. 
Ennyi apaállat alapja lehet 
egy jövendóbeli ménesnek, 
ez hozzáértc5 kezekben hasz
nothozó befektetés. 

A lóversenypályán lovag
lóiskolát is tervezünk; sze
ret né nk a te repet 
kirándulásra, pihenésre, rek
reálásra is alkalmassá tenni , 
ahol a lovaglás mellett az íjá
szat kedvelö'i is hódolhatná
nak szenvedélyüknek. 

Tul. Gyorgye Milosevics 
Kishegyes, Tito marsall u. 45. 

Tel.:731-454 
, , . , 

Allando nyitvatartas, 
finom ételek, 
bő választék, 
kedvező árak, 

gyors kiszolgálás 
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1996. november 30-án falunk nyolctagú küldöttsége viszonozta testvértelepülésünk, Békésszent
andrás polgárainak korábbi látogatásait. A meghívottak a nagyközség képviselőtestületének ven
dégei voltak, az alkalom pedig a Szent András-napi ünnepség. 

András-napi kirándulás 
Együtt ünnepeltünk a békésszentandrásiakkal 

30-án délben fogadóbizottság 
várta a csoportot. A szívélyes fo
gadtatás után a kü ldöttség tagjai 
vendéglátóikhoz t<ivoztak. majd 15 
órakor kezdetét vette az ünnepség. 
Molnár Imre, az iskola be lyettes 
igazgatój a megnyitotta a község 
művészeinek a kiállítását. Ló ránt 
János fesunényei , Klimaj János fa
farag<isai, valamint a békésszen
ta ndrá s i c ímer és zász ló 
megalkotójának, a ne1mégiben el
hunyt Sinka Mályás grafikusmű
vész alkotásai mellett a kishegyesi 
vendégek megcsodálhatták néhány 
népi iparművész alkotását is, így 
Lóránlné LeilnerOlgaés Lázár Ju
l ika tojásfest6k és mézeskalácské
szít6k remekeit , pl. a tésztábó l 
készült Szent Koronát is. 

Az ünnepi megemlékezés 16 
órakor kezdö'dö tt a művelö'dési 
házban , amelyet Sinka József pol
g<írmester úr történe lmi visszapil-
1 an t ás t is ma gá han fog la ló 
üdvözk\'beszéddcl nyitotta meg. Az 
ünnepség fénypontja a közelmúlt
ban elkészült címer és zászló fe l
ava tása. va lamint az új kenyér 
megá ldása vo lt, amit Szurovecz 
Vince esperes úr az alkalomhoz ill6 
pátosszal végzett. 

Békésszentandrás község zász
lajának és címerének történetét ma
ga a polgármester úr ismertette: 

,. Községünk képvisel6testülete 
1993-ban elhatározta. hogy elké
szítteti te lepülésünk c ímeré t és 
zá:;zlaját és erre rendeletet hozott. 

Az itt láthatö zászló és aráhímezett 
cúner Sinka Mátyás kétszeres Mun
kácsy-díjas grafikusművész több évi 
munkája. A címerben swítve megta
láljuk történelmünket. Láthatjuk a 
Hunyadiak jelképét, a hollót, az And
nískeresztet. a duzzasztó ék alakú jel
ké pé t. a kacskaringózó 
Hármas-Kfüöst. a koronabirtokot 
jelképezci koronát. mindezeket a kü
lönlegesen szépen megalkotott he
rold alakok üleléséhen. 

A te lepülés önazonosság tudatá
hoz szervesen hozzátartoznak ezek 
a szimbólumok, melyek a gyöke
rekhez viszonyulva er6sítik a kö
zösség tagjainak összetartozását, 
az egészséges lokálpatriotizmust, a 
ragaszkodást a szülö'földhöz." 

Közös történelmünk alaposabb, 
mélyrehatób b ismerete nemcsak 
önigazolásunk fo rrása, hanem a két 
testvértelepülés közötti barát i kap
cso lat mérföldköve is lehet. ezért 
idézem Sinka József polgármester 
úr beszédének lényegét: 

Békésszentandrás és környéke 
már évezredek óta lakott vidék 
volt, amit kedvező fekvésének kö
szönhet. A Körös folyö menedéket 
és megélhetést ado tt az ide letele
pedett lakosságnak. 1297 óta a tör
té ne lem. a kora beli ok lavelek 
tanúsága szerint jegyzi a közsé
günk nevét. 1384-ben Zsigmond 
király Hunyadi erdélyi vajdának 
adományozta. 1460-as években 
uradalomközponttá vált a fa lu és 
jelentö's kivá ltságokat nyert. Szilá
gyi Erzsébet után Mátyás király 
Szentandás t a korona tartozékának 
tekintette és 1463-ban mez6városi 
rangra emelte. 1484-hen Mátyás fi
ának. Corvin Jánosnak adta az ura
dalmat. Az 1500-as évek végétől 
zűrzavaros idö'k kii vetkeztek. 

1596-ban tatár segédcsapatok sem
misítették meg Szentandrá5t. Négy 
évtized m últán a rég i lakosok 
visszatértek a fa luba, amit az 1648-
böl visszamaradt pecsét is bizonyít. 
1689-ben pestisjárvány néptelení
tette el. A gyulai vár visszafogalá
sá ért v ívott harcok idején . 
1696-ban ismét elpusztult és csak 
17 19-ben települt újra, immár har
madik alkalommal. Ehben az id6-
ben 25 jobbágy család alkotta a fa lu 
lakosságát. 

A Habsburg ellenes kuruc moz
galom jö ta lajra lelt a szentandrás i 
jobbágyok között. akik elérkezett
nek látták az id6t arra, hogy változ
tassanak sorsukon. 

1735-ben a község bfrája, Vértesi 
Mihálv vezetésével fellázadtak. A 
felkelés az egész megyére kite1jedl. 
ez volt a XVIII. század legjelentő

sebb parasztfelkelése és országszerte 
ismertté tette a község nevét. 

1742-hen evangéliku s vallású 
szlovákok telepedtek Szentancl.rásra. 

1769-ben a lakosok egy része a 
jobb megélhetés reményében át
költözött a Kishegyes nevű hácskai 
kincstári pusztára. 

A hányatott sorsú el6clöket nem
csak a fö ldesurak sanyargatt<ík. ha
nem a Hármas- Kö rö s á ll andó 

Falunk újratelepítésének évfordulóján 
a Magyar Szó élőújságja 

[dén, m á rcius 21 -én a fal u napján, ünnep élyes keretek kö
zött e mlé kezn e k meg a Bé késszentandrásró l tö rtént újra tele 
pítés 228. évford ul ójá ró l. Ebb6l az a lkalomból a H elyi 

. Közösség fogadja a testvérváros, a szom széd os hely i közössé
gek és a közélet képv isel ői t, majd díszülésen jelöli m eg a falu 
szi.Ue tésnapjá t. 

A z évfo rduló fő rendezvénye ez a lka lo mm<1l a Magyar Szó 
élőújságja lesz a színházte remben, amely gazdag műsorral 
járul hozzá a falunap m éltó megjelöléséh e z. A z éllíújság rész
leteit n<1 p ilapu11k közli . 

MONT-EL 
Kisipari Magánvállalat 

Kishegyes, Verbászi út47. Telefon: 024/ 731-491 

MONT 2 T ... k . k &··d... d ... k MONT 1 enne e1n : .10 emgeren a 
0,00-6,40 m-ig, nyílászárók feletti 

gerendák, kéményelemek, 
fonott drótkeítések, betonvázak. 

áradásai is veszélyeztették. 1783-
ban és 18 15-ben példanélküli nagy 
áJ·víz pusztított a községben. 

183 1-ben újabb katasztrófa érte 
a község népét. kolera tizedelte 
meg a lakosságot. A járvány em
lékére állíto tt Kolerakereszt ma is 
emlékeztet még eJTe. 

A fa lu neve többször is változott. 
A Szentandrás név az utolsó Ár
pád-házi király. ill. András nevé
hez fűz ö'dik , akinek 
adománylevele három templomot 
említ. amelyik közül egyik Szent 
András apos to l nevét viselte. A Bé
késszentandrás neve t 1895-tö'I vi
seli, hogy megkülönböztessék a 
többi 12 Szentandrást61. 

A Körösök szahályozásával a fo
lyóvíz távo labb került a falu tó l. így 
a település arculata soka t vá ltozott. 
1942-ben felavattük a duzzasztü
művet. ami a falutól északra épült 
a Hármas- Körösön. Ez tette lehetl'í·· 
vé, hogy a községet átszel6 szeszé
lyes fo lyö szabályozhatö csendes 
vízzé legyen .. 

Az ünnepség további része a re
formátus templomban zajlo tt. A ki
tűnö' akusztikáj ú és orgo nájú 
templom volt a hegyesi vendégmű
vészek hangversenyének színhe
lye. Itt adott hangversenyt orgonán 
és hegedűn Csóke András és Gál 
Józ.wf Tóth Ró bert pedig szölószá
mokat énekelt. 

.. A templom hűvösébe melegsé
get varázsolt az orgona és az ének 
zengő hangja. a csodálatos dalla
mok. Méltó lezárása volt az ünnep
nap kulturáli s eseménye inek. „ 
Ezekkel a szavakkal méltatta a he
gyesi zeneművészek nem minden
napi teljesítményét a Szentandrás i 
Hfrad6 decemberi száma. 

Az András-napi ünnepség része 
vol t a másnapi kirakodóvásár. ami 
a ka rácsonyi vás<irra hasonl ított 
leg inkább. 

Török Siili Jolán 



8 Kishegyesi Szó-Beszéd 

INMEMORIAM 
BARANYI JÁNOS 

(1928 - 1997) 

Baranyi János 1928-bcui született Szilágyin. A tanítóképzőt 
1947-ben fejezte be. Csantavéren kezdett dolgozni, ahonnan 
1948-ban bevonult katon{mak. A hadsereg után oda ment 
vissza dolgozni. 1950-ben megházasodott. 

1951-ben feleségével együtt Kishegyesre jöttek és az isko
lában kezdtek dolgozni. A helybeli Ady Endre Kísérleti Álta
lános Iskolában 1963-ig dolgozott. 1963-65 közö tt a 
Népegyetem igazgatója és községi szakszervezeti elnök. 1965-
t?,1 .1967-_ig főiskolai tanulmányait végezte üjvidéken, majd 
rov1d 1de1g a topolyai betegsegélyzőben dolgozott. 1968-tól 
1970-ig Kishegyes község Szocialista Szövetségének szak
munkatársa, volontőr titkára. 1970 és 1974 között a KSZ 
községi szervezetének a titkára. 

1974-ben egy ideig a Községi Képviselő-testület Végrehajtó 
t.anácsának, m_ajd nyugdíjbavonulásáig, 1986. július l -ig az 
On1gazgatás1 Erdekközösségek titkára. 

Munkássága során több elismerésben és kitüntetésben ré
szesült. Megkapta Kishegyes község Októberi-díját, Munkaér
~emrendet , a Népért Tett Szolgálatok Ezüstcsillagos 
Erdemrendjét. 

Baranyi János 56-szoros véradó volt, de az önkéntes tűzoltó 
testül~t~en is dolgozott. A Csépe Emlékbizottság alapító tagja, 
munka1aért Csépe Emlékplakettet kapott. 

Az országban egyedülálló Dévics Imre a kerámiaművészte-
lep alapító tagja, a helybeli méhészek egyik fő szervez6je volt. 

Baranyi János halálával igaz ember távozott közölü1{k. 
Nélküle sokkal szegényebbek vagyunk! 
Emlékét megőrizzük! 

Feketejehér és színes 
nyomtatású könyvek, 

prospektusok 

„ . . ~ ! · u és alkalmi 
· · • „ nyomtatványok 

1 QYOMAI _,i)f' „ K.ller j{ gyartása rövid 
NYOMDA RT. határidővel 

5500 GYOMAENDRŐD 

KOSSUTH LAJOS UTCA 10-1 2. TEL 66/386-21 1, 386-172, FAX: 66/386-744 

Papp Imre 

Szent ez a föld 
Szent ez a föld, hogy porát lerázni nem. le/Jel ? 
A dombok tövében megszoruló ködkeseríí körbefo rgás a 
megmaradás-e vagy a kilátástalanság? · · 
Szent ez a föld, hogy innen igazából elrugaszkodni nem 
lehet ? 
Megpróbálni meg lehet, s hinni is lehet abban a csalóka 
ámításban, hogy ha messzebbre megy az ember, akkor 
hamarabb sikerül lerázni a kötelékekel. 
Hinni lehel. 
A dombok !övében megszoruló sírás-öröm ad-e esé/)'t? 
Hisz oll vannak eltem.etve az ó'.~ök, a szerelmek, az Ó.lmok. 

* * * 
a bokrokat, a tanyák helyét. Ismerem a kiserdók 1örténeré1 · is 
és azt, hogy kik nyugszanak a fák tövében. 
Én iu el nem. tévedhetek, mert arcom ismerős az 
em.bereknek. valahonnan emlékeznek rám. 
A felperzselt ú1széleken ezért már nem rohanok, 
csendesen lépegelek és már senkit sem. vádolok. 
A felperzselt útszéleken a zöld hajtásokal számolgawrn. 

* * * 
Ebben az énekben benne kell Lennie a gyó'ztesek és 
vesztesek dalának is. a legyőzöttek énekének is, az 
eposzok vesztes serege jajga1ásának, az igába fogoll 
hősök tehetetlen dühének. 
Mi isme1jük ezt az énekel, hisz mi is szerellünk volna 
úgy élni, ahogyan cw megálmodlák nekünk. 

* * * 
A dombok hajlarán megrekedt kín és öröm. a dombok hajlatán 
örök. Megszenteli ez a föld, így porá1 lerázni nem lehet. 

Kishegyes, 
Győzelem u. 11. 
Telefon: 731-222 

Irodai és iskolai kellékek 
' 

ajándéktárgyak, 
játékok kicsiben és nagyban 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

- szitanyomás, - könyvkötés 
- fénymásolás 

- nyomtatószalagok 
felújítása 
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Múlt, jelen, jövő 
a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben 

Nehéz összefoglalni a múlt 
év sokJétű, szerteágazó, gaz
dag eseményeit, és vázolni az 
idei terveket. 

A koráhbi évek gyakorlatá
tól eltéröen most szakosztá
lyokban folyik a munka. A 
művelődés i egyesület megte
remtette, nevet adott azoknak 
a tevékenységi formáknak, le
hetőségeknek , amelyek kö
zött működik. Az e lé rt 
színvo nalat csak egymásra 
épülő, folycunatos munkával 
tudtuk kialakítani. 

Állandó kapcsolatot tartunk 
a határon túli művelődési in
tézményekkel (Erdély, Szlo
vá kia , Ká rp á ta lja , az 
anyaország), de a Vajdaság 
hagyományörz6 és anyanyel
vünket ápoló szervezeteivel 
is. Nemzeti hagyományaink 
ápolására, fo lyamatosságára 
és közvetí tésére törekszünk. 

Kevesen tudják , hogy kis kö
zösségünk milyen nehéz kö
rülmények között dolgozik. 
Gyerekeink túlterheltsége, a 
felnőttek anyagi gondjai ha
tással vannak az aktivitásokJa. 
Ehhez párosul a fűtetlen szín
ház, a próbák színhelye. A 
jéghideg terem ellenére rend
szeresen , hetente kétszer pró
bál mindegyik szakosztály . 

Gyermekszínjátszóink nagy 
sikert arattak az Álmos vezér 
c. darabbal, a zsűri és közön
ség elismeréssel szólt a telje
sítményükJ61. Decemberben 
Budapes ten, immár harma
dízben vettek részt - meghívá
sos alapon - az Országos 
Betlehemes Találkozón. Idén 
áprilisban pedig az ugyancsak 
Budapes ten tartandó 
Gyermekanimátorok Feszti
válján lépnek fel. 

Régi adósságot törlesztettek 
az irodalmi szakosztály sza
valói azzal, hogy felvették a 
Dudás Kálmán Versmondó 
Kör nevet. Krekity Olga irá
nyításával három hónapon át 
tizenöt versmondó ízlelgette a 
versmondás szépségeit. 

A Vajdas ág i Vers mondó 
Egyesülellel idén júliusban az 
Anna-napok keretéhen Dudás 
Kálmán nemzetközi vers és 
prózamondó versenyt szerve-

zünk Kishegyesen. Ezen a 
Kárpát-medence magyar ifjai 
és felnőttei vehetnek részt. A 
verseny célja a vajdasági ma
gyar irodalom népszerűsítése 
és Dudás Kálmán emlékének 
méltó ápolása. 

Az egyes ül e t janu árb an 
megtarto tt elnökségi ülésén 
határozatot hozott, hogy a jö
vó'ben a Magyar Kultúra Nap
J a n (jan . 22 .) Dud ás 
Kálmán-díjbcu1 részesíti azo
kat a személyeket, akik leg
tö bbe t te ttek és tes zn e k 
Kishegyes kulturális életéért. 

Az elmúlt évek során hagyo
márrnyá n6tte ki magát né
h á n y rend ez vé n yünk : a 
Hazaváró, az Anna-napok, a 
Mikulás-est, a Húsvéti ürmep
kör, a táborok. Ezt folytatni 
szeretnénk! 

Néh{my magasszintű zenei 
élményben is volt része a kö
zönségnek. A sepsiszentgyör
g yi Cantu s Firmus 
teljesítménye igazán feledhe
tetlen volt. Idén, ugyancsak a 
székelyföldról várunk vendé
geket, a Réty fúvószenekart. 
Az Anna-napok műsorát 6k 

nyitják meg. A zene más mó
don is a figyelem központjá
b an vo lt . A zen e i s kol ás 
diákokkal , a múlt nyáron Szé
kely Mária, a szahadkai zene
isko la tanára fog lalkozott 
magasszíntu továbbképzésen. 

Az egyesület munkáj ának 
része a táborok szervezése a 
Kátai tanyán . Ezek sikere és 
népszerűsége elsősorbcu1 Mo
hácsi Zoltán, Fürsztner Etel
ka, Kátai Géza, Szűcs Mihály, 
Csó1ce András, Patyerek Ár
pád, Péter Maja, Tumbász L. 
Kornélia, it]ú Horváth László, 
a Helyi Közösség és a műve-

16dési egyesület, a szervezó1c 
érdeme. A Zöldszivesek a tá
bor környezetét a tábor kör
nyékének fásítását végezték, 
de céljuk a falu madár- és ál
latvilágának fe ltérképezése és 
óvása. 

A Szarkaláb tánccsoport már 
a feln6tt-, a Gézengúzok pe
dig a gyermekkategóriában 
versenyez. Sajnos nagy prob
lémátjelent a népviselet. Köl
csönzött ruhákban lépnek fel 
az együttes tagjai. Segítségre 
van szükségünk. Szívesen fo-

Június 30-től július 5-ig Firkatábor 
Táborvezetők : Fürsztner Etelka és Mohác si 

Zoltán 
Július 7-12-ig Zöldszivesek 

Táborvezető : Szöllősi V. Julianna 

Július 14- 19-ig Gyökereink -
Hagyományőrző tábor 

Táborvezető : Szőke Anna 

Július 21-26-ig Campus -Építők 
Táborvezető: Ifj. HoNáth László 

Augusztus 4-9-ig Kézimunkatábor 
TáboNezető: Raj Rozália és Fürsztner Ete lka 

Augusztus 11-16-ig Nyelvi táborok 
TáboNezetők : Csőke Vera és Szpaszojevity 

Magdolna 

Augusztus 18-23-ig Tőzoltók 

Augusztus 25-30-ig Marcipán 
Táborvezető: Tumbász L. Kornélia 

gadunk mindenkitől <myagi 
támogatást a kérdés megoldá
sára. 

A múlt év március elején 
volt a Szólj síp, szólj népzene 
vetélked(í körzeti versenye. 
Közel 150 gyermek lépett fe l. 

Az idei év is az élénk tevé
k en ységek j egyéh en te lik 
majd. Március 21 -én a falu 
napján ünnepi műsor a szín
házteremben, ami egyben a 
Magyar Szó Élőújság; is lesz. 
A színház el6csarnokában pe
dig Mohácsi Zoltán kiállítása 
nyílik meg. 

A Dévics Imre Kerámia Mű

vésztelep anyagi okok miatt 
hosszabb ideje nem üzemel. 
Ezért a fi gye lem a gyerme
kekre irányul t. Idén méltókép
pen szeretn énk megünnepelni 
a gye rme k - és amatőr 
kerámiatalálkozó 20. évfor
dulóját. Hivatásos művészek 
foglalkoznak majd a gyere
kekkel. 

A játszó- és alkotóháznak is 
sikere volt tavaly. Legköze
lebb húsvét szombatján vár -
juk a gyerekeket. 

A fe lvázoltak élénk tevé
kenységr61 tanúskodnak, saj
nos - ez általános jelenséggé 
válik, a közönség száma las
san, de fogy. Talán közömbö
se k le ttek po lgára ink 
rendezvén ye ink, a kultúra 
iránt? 

Napjainkban vékonyan csor
dogál a pénz. Csak úgy tudunk 
sikeresen dolgozni, ha támo
gatnak bennünket. Már pedig 
támogatnak: IGM Bácska, Fo
rumcoop, Helyi Közösség, az 
önkormányzat, Kri vaja KV, 
mezögazdasági birtok, Fontá
nyi László, Lengyel László ál
latorvos, Fejes Csaba, Sipos 
Imre, Sógor vendéglő, Halasi 
Csaba, Tumbász T ibor, El
kom, Szabó Sándor, DOO Ini
fe r Bácska, Tóth M ih á ly 
(burekos), Kókai Béla, Kátai 
Csaba - Margo, Kratok Péter, 
Csik-prom J<mó Sándor, Fo
dor András, Juhász Lajos, 
Egyedi József, Tóth Judit ke
reskedő, Simon Katalin nyug
díjas. Köszönjük! 

Szöllősi V . .Julianna, 
Szó'ke Anna 
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Mi lehet egy műalkotás tárgya? Könyvtárnyi kötet
ben kapunk a kérdésre feleletet. Sokan hajlamosak 
vagyunk nagy dolgokra gondolni, pedig nagyon egy
szerű a felelet: a külső és belső valóság. A nagy író·· 
tollán minden. Például egy régi képeslap ... 

Fények egy régi 
képeslapon 

Egyszer egy gyűjtőnél egy régi képeslap akadt a kezembe. 
Nagyot dobbant a szíven. Hiszen ez a szü l őfalum ! Mintha egy 
régen látott, nagyon kedves ismerőssel találkoztam volna. 
Váratlanul. Az ember csak dadog és csodálkozik. 

- Hát ez? Nohát! Istenem„ . 
Ez az egyszerű, színezett képeslap, az első pillanttól fogva 

csodálatos hatással volt rám. Mint egy mesebeli álom, amely
ben újraéled, megszínesedik és átlényegül a szürke valóság. 

Legtöbb álmunk elmesélésébe így fogunk: 
- Mintha odahaza jártam volna, de az a régi utca se a 

mostanira, se a valamikorira nem hasonlított... 
Mintha, mintha, mintha.„ 
Merre bolyongtunk születésünk előtt? Mintha valaha láttuk 

volna már ezt a domb alatti szép házsort, de sehogy se tudtunk 
rájönni , mikor.. . Talán még a nagyapánk szemével. 

Igen, jáitunk már erre valamikor, réges-rég, a világra jöve
telünk előtti álomvilágban. 

Ez a sejtelmes felismerés döbbentett meg ama filléres ké
peslapot tartva a kezemben. Hogy én ezt a falut is láttam már, 
a születésem el őtti szü lőfalumat. 

Mintha és mégse. Olyan megfoghatatlan itt núnden, és 
mégis annyira ismerős. Különösen a fények. A házak ugyanis 
mintha napfényben fürdenének. De nem akármilyen napfény
ben: gyermekkorom feledhetetlen napfényében. 

Különös csodabogarak a gyűjtők, féltékenyen őrzik nún
den szerzeményüket. Semmi kincsért meg nem válnának 
töltik. Pedig én ezért a képeslapétt mindent megadtam volna. 

Végül is már nem tárgyakra, házakra, árokpartra emlékszik 
az ember, csak fényre. 

Azon a századeleji - vagy múlt század végi?- képeslapon 
hasonlóan süt a nap. Mihez hasonlóan? Az én napomhoz 
hasonlöan. Szétszó1ta fényét a templomon, a falu házain, a 
már fölásotl s még fölásatlan kerteken, a fákon s a falu felett 
örökre kikötött bodor felh6kön. 

Mindent megadtam volna azért az ócska képeslapért, szü
l(ífalum öreg látképéétt, amelyet már, szavamra mondom, 
akkor is ismertem, miel6tt megszülettem volna. S ezt csak 
az6ta s~jtem , amióta kezembe került az a képeslap. 

De meglehet, hogy csak káprázat az egész. 
Németh István 

Vigh Rudolf 

Böjti glossza 
Nagyböjt kellős közepén mondjuk ki tömören : rosszul él 

ünk! Ránk szakadt a nyomorúság az utóbbi években, vagy 
már régebben, mert a fizikai most csúcsosodik, a szell emi 
pedig nemzedékeken át öröklődött, s a kettő együtt váltja ki a 
tömör megállapítás nyílt, immár féle lem nélkül i kimondását. 

Dudás Kál mán, látnok költőnk, a lelki nyomorról még azt 
vallotta versben, hogy nagyböjt után mindig húsvét követke
zik, de a mai honi prózaíró már csak azt áll apítja meg, hogy 
cinikus ez a kor, s benne az emberek.„ 

Bizony, nem a csi llagok állásától élünk rosszul. 
Más lapra tartozik, hogy ránk vall a nyomor néma viselése. 

Megtanultunk mindenbe bel etörődni. A nagyképLT kísérlet rég 
bevált: hinni lehet, hogy a puszta lét is ajándék, hogy sorsunk 
hangyasors. Hát nem megszoktuk'„. MásodrendLTségi.ink ter
hével kesergünk a megosztottságon, és csak legyintünk, ha 
arcátlanul fol yton ránk hivatkoznak. Emberek, akik gyógy
szertelen alvást színlelnek, emberek, akik tornyokba kö ltöz
tek, és nem vesznek annyi fáradságot, hogy kinézzenek az 
ablakon . Pedig lent hemzsegnek a becsapott terme lők, a hite
getéstől felkopoll állú család fenntartók, a lealázott pedagógu
sok, a kirabolt betétesek, a reményt vesztett mun kanélküliek, 
a sorsukra hagyott betegek, a gyors halálért eseclezö' nyugdí
jasok és a jövőjüktől megfosztott fiatal ok. 

Ezt akartuk volna? 
Cini kus ez a kor, s benne az emberek.„ 
Háború után hosszú a lelki böjt, s utána nem húsvét követ

kezik. Nem a megváltás fényes ünnepe, hanem a büntetés, a 
fájdal om, a kín, a keresztre feszítés, a halál és a gyász zord, 
fekete napja. 

TLirünk és várunk. 
Föltámadunk? 
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Az ember szeret a képzeletére 
hagyatkozni. Ha valamit nem 
tud megmagyarázni, nincse

nek érvei, akkor a fantáziáját szabad
.i ára engedi . Ettől csak kevesen 
vagyunk mentesek. 

Szinte minden évben jelenti valaki 
a Helyi Közösségben, nézzék meg 
már, mi töltént a házam falával, meg
roggyant. Mi az oka; milyen alagút 
vezet a házam alatt? Es akkor beindul 
a képzelet; a törökkor, Rózsa Sándor 
band~jának rejtekhelyei, találgatnak a 
károsultak, meg a kiváncsiskodók. 
Pedig egyszerű a magyarázat. Ismerni 
kell csak a múlt mezőgazdaságát, a 
terménytárolási módját, meg egy ki
csit az építkezési szokásokat. 

Mik is valójában ezek a titokzatos 
gödrök, vermek? A múlt gabonatáro
lásának emlékei. 

A veremben történő tárolás a törté
nehni Magyarországon szinte orszá
gos és több évszázados jelenség volt. 
Ott a paraszt nagyobb biztonságban 
tudta a termését. Korábban a török, 
utóbb az adóztató hatalom eló1 rejtette 
a föld alá a gabonát. Attól nem kellett 
félnie, hogy idóK:özben a veremben 
tárolt mag leapad, lesüllyed a tárolás 
helye és elámlj a őt, inkább a verernal
jától kellett tartania. Amikor a gabo
nát kivették, a verema~ja, a romlott 
rész néha 18%-ra is fölment. 

Két formai változata van a verem
nek: a hitte vagy köcsög alakú és a 
négyszögletes, sír formájú. Általában 
az udvarban, a ház előtt az utcún, a 
szé1űske1tekben, néha a h<íz egyik he
lyiségében <ísták agyagos és vízmen
tes tah~jban. 

A körte alakút - mert legtöbbike 
ilyen volt, amit a leletek is igazolnak 
- általában a tulajdonosaik ásták. A 
verem készítésekor először a 60-80 
cm széles, 70-120 cm mély szájat, 
torkot (nyakat) ásták ki, majd az öblét 
(hasát) mélyítették ki éles pengéjűka
paszerű eszközzel (veremvágó, ver
melő). A kiásott vermet lassú t(ízzel 

Rtlll 
APOTEKA 

GYÓGYSZERTÁR 
ZANATLUSKA 6. 

Tel.:730-700 
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Gödrök 
; n 

es vermek 
kiégették (ezért égettetek a falaik!), 
majd tisztítás után rozsszalmával, 
pelyvával kibélelték. Miután a gabo
nát beöntötték, a száját pelyvával, 
szalmával, m~jd agyaggal légmente
sen befedték. Erre gyakran malomkö
vet, kocsikereket tettek, vagy nádból, 
deszkából kis tetőt készítettek föléje. 
A kisebb verem 5-8 mázsa (átlag 56 
kg), a nagyobb 20-40 mázsa befoga
dóképességő volt. A jól lezárt verem
ben a magot több évig is nagyobb 
romlás nélkül tárolták. 

A vermek mindenkor - nemcsak ma 
- veszélyt jelentettek a falusiaknak. 
Mert gondatlan gazdák akkor is vol 
tak... Latinovics Sándorjárási szolga
bíró 1819. október 15-én igen erélyes 
hangú fe lszólítúst küldött a járás fa l
vaiba az elüijáróságnak, amelyhez 
mellékelte a kishegyesi jegyző leve
lét: 

Salutern! Ezen ide mellékelt Hegye
si Notarius úrnak hivatalos Tudósítá
sábúl által látni fogják, melly szörnyíi 
kínok által meg halálozott légyen az 
verembe esett 4 Esztendős Gyermek. 
Ezen ok/Júl meg-hagyattatik a .Tárá
sombeli Helység Bíráinak. hogy azon 
nal egy Eskütt Ernbert ki-nevezzenek, 
kinek csupán tsak arra lészen gondja, 
hogy az Utzákon, és más tilalmas he
lyeken levő vermek azonnal azoktúl, a 

1 ] 

kiket illet és kik által ásattak - be 
huzattassanak, és ha valaki ne talán
tán azok közül volna, a ki be húzni 
ellenkezne 12 Botokkal meg-bünte
tődjen - Hogy pediglen ezen rendelé
sem annál bizonyosabban végbe 
vitetessen az foganatrúl engem az 
Helység Jegyzői Két Heteknek el fo
lyássa alat tudósítani fognak, külöm
ben ha végbe nem vétetődet volna, 
mint a Bíró, mint pediglen az ezen 
Vigyázatra ki-nevezett Eskütt általam 
keményen. és ne talán Testi Büntetés 
által is meg-büntetődnifóg. 

Topolán 15-a 8bris 819 Latino-
vics Sándor rn.p. Járásbeli Szolga bí
ró 

Kishegyesen is szokásban volt a ve
rem tárolás, erre legalkalmasabb volt a 
falu domboldali része, a falut övező 
szénlskertek övezete. 

Ha megnézzük a mellékelt, 1783-
ban készült térképet, akkor könnyen 
eligazodhatunk veremügyben. A né
hai szénTskertek fent s dombokon vol
tak: a mai Kis Ferenc, Petőfi Sándor, 
József Attila, Pobeda, Bácska, Ady 
Endre, Egység, Testvériség és Svve
tozár Markovity utcákban . Elsősor
ban e rrefe l é valószín(íek a 
veremhelyek, de nem kizárható a falu 
szúK:ebb közpon~ja sem, bár alacsony 
fekvése, a nedves talaj kizáita annak 
lehetőségét, hogy itt Is ássanak ver
meket. 

A vermeket a faluban a 19. század 
végéig használták, hiszen aránylag 
nagymennyiség(í gabona termett, 
amit hosszabb ideig óvni és tárolni 
kellett. Virág Gábor 
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Cziráky Imre 
„„ . 

muvet 
új kiadásban! 
A becsei Rubicon Könyvkiadó 

1997-es programtervezetébe vette 
Cziráky Imre összegyújtött munkái
nak a megjelentetését. A vállalkozást 
a Than Fivérek Éneimiségi Kör szak
mai együttműködésével , valamint 
Becse polgármesterének, mgr. Hu
szágh Endrének jóváhagyásával való
sítj a meg a kiadó. 

A kiadás több kötetet tervez az idén 
kiadni. A napokban jelent meg az első 
kötete a vállalkozásnak: Mihál bácsi 
levelei I. címen. A kiadó támogatásért 
fordult a kishegyesi Helyi Közösség
hez, lévén az író hegyesi születésű. 

A sorozatban helyet kapott a Mus
kátli c . népszínműve is az írónak. A 
darab mindeddig nem jelent meg se
hol, bár közvetlen a második világhá
bmú előtt a vajdasági műkedvelCf 
színjátszás sikerdarabja volt. Csak a 
topolyai amat6rök több mint huszon
ötször vitték sikerrel közönség elé a 
darabot. 

Cziráky Imre Kishegyes szülöttje, 
ezért kicsit érdekeltek is vagyunk a 
rn(íveinek megjelentetésében. Az író 
a két háború közötti id6szak legnép
szerúob, legolvasottabb vajdasági 
magyar írója volt. A népies novella 
művel6je volt. A Mihál bácsi levelei 
Gárdonyi Géza, Göre Gáborának 
szellemében és stílusában íródtak. 

Mihál bácsi bölcs, furfangos, talp
raesett bácskai parasztember, sokfé
l e bonyodalo mba ke ve re dik, 
arnelyekbó1 azo nban szinte mindig 
emelt f6vel kerül ki . Cziráky Imre 
olyan igazságokat, jogtalanságokat 
mondat el h6sével, amit máshol és 
másként akkor nyilvánvalóan nem 
mondhatott el. Ezért ezek a levelek 
az adott korszakban a falusi, tanyai 
parasztember lelkiállapotLit, godol
kodásának. eszmei világát híven tük.
rü zte - ítja az e lCfszó ban Dupák 
András. 

Kedvcsinálásként álljon itt egy rö
vid levele „Mihál bácsinak.". Döntse 
el az olvasó, élvezhet6-e még a ma is 
ezek az egykor annyira népszeiű íní
sok. Akkor is voltak választ<lsok, csak 
gumigolyók.kal szavaztak. .. 

- y -
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VÁLASZTÁS 
-

Sok cifra histórijába keveredik bele 
az ember életytyibe. Én is megéltem 
sok kalamajkát de sok szenvedélt is. 

Sok mindent kiszerkesztettem mán, 
de a választási histólijáklú még nem 
esett szó. Hej pedig azok köszt is akatt 
ám huncucscság elég! 

Kivált a régiekbe! Amikó még pap
rikásba, borba, nótába ment a válasz
tás ! Az újmódis választás ezekke a 
katyulákká nem sok nyovoját éit. Mert 
csak hideg teja képibe nyelhettük a 
bo1t. 

Meg azok a kutik, akikbe azokat a 
Iadirbú való klikk.ereket köllött ereszt
getni. Ki vált amikó eccé 12 kuti vót 
nálunk a nép elé téve. De azé teccett a 
dolog kivált elejibe ! 

Mer odaáll az ember Begyugi. Kihúzi. 
Má mind akezit akutibú. Asztán a másik 
kutiba megest begyugi megmegestkihú
zi . Mán a végin ojm1 svungba gyüttem, 
hogy nem is húsztam, csak gyugtam, 
úgy, hogy az a kutics6sz, aki a legszéls6 
kutira vigyázott, a végin megfogta a ke
zem, mer ojan sebessen jált a km"l)m, ak<u
a motolla, oszt még akkó is gyugtam, 
amikó már nem is vót mibe. 

Mikó oszt a kezembe nyomták a la
dirklikke11, megindútam a letelső kuti 
felé. Els6bbet benyomtam. Asztán ki
vettem. De csak úgy képlag, mer nem 
eresztettem bele semmit. Má mind a 
k.utiba. 

A mi kutinkba asztán beleeresztet
tem. Mámind a ladirklikke1t. A többi 
kutiba má csak úgy fikcijóbú gyug
dostam a kezem, mer hiszen nem vót 
m<ln a markomba a fészkes nyovoja se. 

Má most hogy szavalt a sógor? 
Jó a szájába rágtam, hogy mellik.be 

eressze, oszt el ne tévessze a smt, mer 
különben összekötytyük a bajúszt! 

No de abba a nagy gyülekezetbe a 
sógor úgy mekkeveredett, hogy nem 
meite a ladirgolyót sehun elereszteni , 
oszt a végin viszszaatta a klikkeit az 
elnöknek, hogy aszongya 

- Hajja kérem, legyen szíves eressze 
bele a Mihálsógoréba, mer én megke
verettem, oszt fé lek, hogy odaeresz
tem, ahová nem köllene ! 

No de hijába rezonérozott a sógor, 
csak neki köllött elereszteni. Hogy 
hun eresztette el, máig sem tudom. 

No a bán Mi koma se vót kutya! 
Ammeg három fijává gyütt, mer a 

rokonságba mindenkinek ki vót asza
valati joga. 

A legínyek kívül marattak a gangba, 
oszt az apj uk ment be elsóobet szaval
ni, aszonta, hogy majd elsóobett ő mén 
be, kinézi, hogy mi jen a helzeti állapot 
odabe, asztán meg majd ideki kioktati 
üket. 

Mikó oszt k.igyün, látom ám, hogy 
rettent ki van melegedve. Fére h~jj a a 
gyerekeit az udvarba, Szétnéz, avvá 
kirázza az inge ujjábú a szavalati klik
ken , oszt aszongya 

-Látytyátok, ijen izét kaptok, oszt 
eszt köll majd a második kutiba el
ereszteni ! 

Mondom 
- No komám finoman megcsináta 

ked is. Haszen így kárbaveszett 
egyegy szavalat! 

Aszongya 
- sose fécscse édes komám a báná

tiakat. A letöregebb fijam majd be
ereszti az e nyimet is az üvével 
együtt! 

Hát be is hajította! Mer amikó be
ment, oszt kezibe kapta az üvét is, 
igenyest odatrappót a m<'ísodik kutihö, 
belehajította mind a kettőt oszt csak 
anynylt szót a csudá.kozó választmá
nyoknak 

- Aszonta az édesapám, hogy ebbe 
kék beleereszteni ! 

No de teccet is szörnyen az uraknak, 
mer rögtön fö lírattá.k a nevit is a komá
nak, meg a fiának is . Nyilván az ujság
ba akarták tenni . 

No még eszembe jut a Bellér Jóska 
szavallási históriája is . Mer az meg 
balogos kezű. 

No hogy oszt k.ezibe attál a ladirk.
likke1t, menten a balkezibe rakta át, 
mer mondom, hogy suta. 

Avvá megát. 
Kioktatta oszt az elnök, hogy 

aszongya most a j obb kezit csak 
gyugdossa végig minden katulyába, 
oszt nyissa ki a mark.át, ahun szán
dékj a van . 

dyugta is a jámbor az üres jobb ke
zit, a glikkeit meg a balkezibe szoron
gatta még akk.6 is, amik.ó rnál1 kigyütt 
a szavalásbú. 

Mondom neki 
- Hát most mi a nehíssíget csinász 

evvel a glikkerrel? 
Aszongya 
- Jö leszsz a Janikának az oskolába 

ladir fejibe. 
Hát így szavaltunk mind valamikú! 
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Tavaly Platán héven környezetvédelmi mozgalom alakult a falunk
ban. Az utolsó órában! A mintegy negyven tagot számláló szervezet 
nemcsak a környezetszennyeződés ellen kíván intézményes keretek 
között fellépni, fontosnáK ítéli a parkok és a falu zöld övezeteinek 
védelmét és bővítését is. Hatékonyabb együttmúKödést sürget a Helyi 
Közösség és a kommunális felügyelőség között annak érdekében, 
hogy a polgárokban is felébressze környezetünk iránti felelős
ségtudatot. A mozgalom elnöke ifjú Horváth László, aki a soproni 
Németh László Közép-európai Népi Akadémia hallgatójaként több 
külföldi tanulmányúton vett részt, s most tapasztalatait itthon pró
bálja kamatoztatni. 

Kiemelt helyen a fásítási stratégia 
A Platán Környezetvédelmi Mozgalom elnökével, 

ifjú Horváth Lászlóval beszélgettünk 
Van-e különbség a környe

zeti problémákhoz való vi
szonyul ásunk és a 
magyarországi vagy a nyu
gati szemlélet között? 

- A civilizált világban óri
ási jelent<:íséget tulajdo1úta
nak az öneréíb(íl szerveződő 
tevékenységeknek. Nálunk 
ez még gyerekcipóoen jár -
mondja Horváth Lászlö. De 
azért itt is vannak kezdemé
nyezések, például Topolyán, 
Kanizsán és másutt. 

Helyi szinten hogyan lehet 
tevékenvked11i, min kell vál
toztatn[? 

- Mindenek előtt a helyi 
sajátosságokböl adödö kör
nyezetvédelmi go ndokat 
pröbáljuk orvosolni. Első
rendű feladat a település zöl
dítése. Ebben a tekjntetben a 
falu sohasem volt kielégítő 
szinten. Legalább is ez derül 
ki a 2000-ig terjedő részletes 
településrendészeü tervből , 
amely szerint az erdők, zöld 
övezetek aránya (a belterü
lettel együtt) 6 százalékot 
kellene hogy kitegyen, de 
e nnek a fe le si ncs meg. 
Ugyanebben a tervben a te
metők területe nagyobb 
(l ,2 lfo) mint a zöldfelü let 
(0, 7% ). A helyzetet csak sú
l yosbí~ja, hogy a határrende
zéskor úgyszöl ván teljesen 
kopárrá tették a tájat. 

Milyen intézkedésket tud 
tenni ennek orvoslására a 
mozgalom ? 

- Ezeket a problémákat -
nagyságuk m.iatt - ki'izségi 

szinten lehet megoldani. Fá
sítási stratégiát kell kidol
gozni. Meg kell vizsgálni, 
mely fák honosak mifelénk, 
melyek azok, amiknek a talaj 
is kedvez és gond nélkül sza
poríthatök. B<:ívíteni kell a 
zöld övezeteket, erdéísávo
kat kell telepíte1ti, elsé:ísor
ban a kaszálöban, a loger és 
a löversenyp~lya körül, meg 
a Potokon. Erdemes lenne 
faiskolát létesíte1ti. Évente 
néhány ezer facsemetére van 
szükség, ezzel ellensúl yoz1ti 
lehetne a mértéktelen fair
tást, meg időnként szükséges 
is a faállomány megújítása. 
A faiskola manapság üzlet, 
szép hasznot hajthat, hiszen 
szaporodnak a zöld mozgal
mak. 

A mozgalom szem előtt 
tartja a közvetlen környeze
tet; az, utcakép rendezettsé
gét. Erezni-e a lakosság 
felelősségét ebben a kérdés
ben? 

- Nagyon sok még a te111ti
valö. A mozgalo1.i:i felhatal
mazásával ún. Oko-zsaru 
járja a falut és figyelmezteti 
a polgárokat, akik hamut, 
szemetet, kapcsolható esz
közöket , épü1etanyagot, 
vagy egyebeket tárolnak a 
portájuk el<:ítt. Ezekr61 érte
síti a kommunális felügye
löt, aki már büntetést is 
kiröhat. De dicsérethen is ré
szesít az Öko-zsaru, ha ren
dezett az utca ... 

A civilszervezetek lénye
ge, hogy ráébressze az em- · 

bereket, elsőrendű fe lel6s
ség a település a környezeté
nek védelme. Ezért egy 
kérdőíves felmérést végzünk 
majd. Korábban az önkor
mányzati szervek fe ladata 
volt ez, lassan az emberek
hen tudatosodik, hogy ez a 
maguk felel6ssége, a maguk 
feladata. 

- Kaptak irodát a község
háza udvarában. Segíti e a 
mozgalmat az önkormány
zat? 

- Az a fo ntos , hogy a moz
ealom működik, van 15-20 
ember, akire bármikor szá
míthatok, és akjk még ennyit 
hoznak magukkal. Kezde
ményezéseink megértésre 
találtak. Ennek jele, hogy 
irodát kaptunk az egykori ér
dekközösség épül etében a 
második emeleten. Minden 
kedden déle16tt fogadö na
punk van. Aki nem tud min
ket felkeresni, az elérhet a 
730-010-es telefonon a 122-
es melléken. Tevékenysé
günk sikere a támogatottság 
mértékét<:íl függ. Termé-

szetesen4-5 év átfütási id<Sre 
van szükség, hogy megszok
ják az emberek Mozgalmun
kat. Addig is folyamatosan 
szervezzük táborainkat. a ka
szálöban. Idén is megren
dezzük a zö ldszivesek 
táborát. Erre azért van szük
ség, hogy a gyerekek belen6-
jenek a mozgalomba. 

A másik figyelemre Illf lt.ö 
tábor a Campus 1997 Epí
tésztalálkozó, amely - jelle
gét tekintve - valószínűleg a 
kiirnyezetvédelmi mozgal
mak találkozási helyévé vá
lik . A központi té ma az 
öko-települések megvalösít
hatösága lesz, illetve a civil 
szervezetek fajl6dése és 
fejlesztése. Ezenkívül ha el
készül a Platán-terv, akkor a 
Campus 1997 lesz annak 
ne mzetközi zsűriztetése . 
Olyan szakemberek jönnek, 
akik ezzel fog lalkoznak, el
mondják észrevételeiket és 
ezeke.t beépítjük majd a terv
be, amit a Helyi Közösség
nek be fogunk terjeszteni. 

Péter Róbert 

KÓKAI BÉLA 
KŐMŰVES 

Kishegyes, Kossuth Lajos u l . 
Tel. : 731-377 

Vállalom lakóházak, gazdasági 
épületek és más objektumok 
korszerű építését, valamint 
régi épületek adaptálását. 
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V an, aki pillanat alatt 
átél éveket, van, aki
nek számára évek 

múlnak el egyetlen pillanat
ként. J óbarátod volt, 

Van, aki kergeti az időt, van, 
aki marasztalja, s olykor mind
annyim1 szeretnénk egy kicsit 
megállítani. Van, aki a jövőbe 
néz, van, aki a múltat kutatja, de 
közben ritkán állunk meg azon 
gondolkodni, hogy mit is kezd
jünk azzal a röpke jelenidővel , 

amelyet életünk ránk szabott... 

1957 
8. a osztály 

Osztályfőnök: 
Oláh Mária 

Ács Éva 
Csáki Tibor 
Dudás Tibor 
Fabó Imre 

Faragó Irén 
Fejes Rozália 
Hesz Ferenc 

Hoffmann János 
Horváth Borbála 
Horváth László 
Komáromi Lajos 

Kollár Júlia 
Kollár István 
Kőműves Géza 
Krizsák Gizella 
Lénárd János 
Lengyel Tibor 
Németh Irén 
Oláh Miklós 

Petrik Piroska 
Sándor Margit 
Sárközi Mária 
Sipos Károly 
Sipos Miklós 
Sipos Verona 
Szőke Mária 
Toldi Etelka 
Tóth Géza 

Tóth Matild 
Varga Gizella 

-

„.az Idő keze dolgozik raj 
tunk. 

Hol szelídebben, hol szigo
rúbban - néha fáj ó fogással is 
oda fordítja fejünket, ahol a szí
vünket hagytuk volt, a közösség 
felé, ame l yből véte ttünk, 

1997 
8. b osztály 

Osztályfőnök: 
Mojsejev Milica 
Ábrahám Zoltán 

Brezovszki Árpád 
Csabai Irma 
Csáki Irén 

Kerepes Tibor 
Kovács Elvira 

Laki László 
Magó Mária 

Majláth Norbert 
Merta Zoltán 
Morvai Mária 
Novák Károly 
Nyírádi János 
Paróci László 
Pesti Izabella 
Péter Antal 

Péter Károly 
Sándor Erzsébet 
Sinka Erzsébet 
Sipos Erzsébet 

Sulc Sándor 
Schwebler Anna 

Szilágyi Éva 
Szőke Gizella 

Tóth Béla 
Tóth Géza 

Tóth Valéria 
Tóbiás Sándor 

Utasi Jolán 
Vass László 

Negyven éve fejezték be a 8. osztályt, de még mindig 
csak karnyújtásnyira van tőlük a diákkor. 

Az eltöltött éveket, élményeket szeretnék felidézrú 
találkozójukon. 

Köszöntjük a Találkozókat! 

Hogy az emlékek könnyebben felszínre törjenek régi 
írásaikból válogattunk. 

amelynek létét „irodalmon kí
vüli" erők határozzák meg. 

Mert az idő vagonjában egy
felé rartunk valamennyien„. 

(Sütő András) 

„ 
Erzem és tudom 

Tudom, hogy elmegyek messze, 

s nem lesz kisírva csak egy asszony szeme. 
Tudom, hogy elvisz az autóbusz, 
s csak párm1 mondják: szervusz. 

Nem hiányzom talán seho l, 

esetleg néha egy percre otthon . 
Érzem, ha ott leszek egy aszfaltos 

utakkal ellátott város diákja, 

visszasírok a falumba . 
Visszasírom a fal ut, a porát, 
s még a falutól is távol egy tanyát. 

Eszembe jut a ringatózó búza, 

s egy ló, mely az ekéjét húzza. 

Eszembe jut az esti kutyaugatás, 
látni fog om: ott a friss tavaszi szántás 

és apám, ki az eké t tartja kérges kezével, 
aki a bocskorból most lakkcipőt nevel. 

Est 
Esti szellő fújdogál pajko

san. A vidéket félhomály bo
rítja . Az asszo nyok 
gyermekükkel kiülnek az ut
cára, s ott elbeszélgetnek. A 
távolban itt-ott egy-egy meg
rakott kocsi . Néhol a munká
ból hazatérők beszélgetése 
hallatszik, vagy a libapászto
rok éneke hangzik. A távol
ban megszólal a pásztorok 
esh furulyája, miközben a 
nyájat terelik haza. Később 

elhalkul a beszélgetés, s a 
madarak, melyek eddig ví
gan szálldostak, fészkükbe 
húzódnak. A pásztorok dala 
is egyre csendesedik, a nap 
nyugovóra tér, sugarai fárad
tan búcsúznak a földtől. Fel
jön a hold a felhők mögül, és 
bevilágí~ja a tájat. 

Faragó Irén 

Kőműves Géza 

A gólya 
Mi kering a légben 
Oly nagyon magasban? 
Mi dalol a kertben 
Oly nagyon hangosan? 
A légben gólya kering, 
Piroslábú gólya, 
Őfelsége a békák 
legjobb pártfogója . 
Jaj annak, amelyik 
A szájába kerü l, 
Onnan bizony soha 
El sem menekül. 

Horváth László 

Jó barátod 
Vedd meg pajtás újságunkat, 
Találsz benne szépet , újat. 
Változatosabb, mint a régi 
Hiszen számunk az új évi. 
Sok cikk benne mulatságos, 
De még több a tanu lságos. 
Ez biztos, hogy jó barátod, 
Vedd meg pajtás az új ságot. 

Csabai Irma 



Majtényi Attila 7. a 

Jó, hogy vagy 
Augusztus van. Románi

ában vagyunk a színjátszó 
csoporttal. 

Adrián a szobatársam. 
Hatodik napja vagyunk itt, 
és hiányzik: a család. Ala
csony termetű, göndör ha
jú, vagány gyerek. Sokat 
beszélgetünk esténként a 
barátságunkról: 

- Ugye, mi örökre bará
tok maradunk? - kérdezi 
halkan. 

- Hát persze - mondom 
még halkabban. 

Emlékszem, hányszor, 
de hányszor megvígasztalt 
már. Amikor elhagyott a 
nagy Ö, vagy ha családi 
problémák voltak együtt
érz()en mondogatta: 

- Sajnálom. vele m is 
megesett már ilyen, majd 
kihevered. 

Jólesik az ilyen együtt
érző szó, ha valaki magá
nyos és búját-baját nem 
hallgatja meg senki. Adri
án meghallgat. Nem 
mondja el senkinek sem, 
így megbízhatok benne. 
Vannak kisebb összetűzé
sek közöttünk, de a harag 
sohasem tartós. Én is sok
szo r meg vígasz taltam 
már, és úgy érzem, neki is 
jól esett. Szinte mindig 
együtt vagyunk; az iskolá
ban, hétvégén, fociedzése
keA. Szombatonként sokat 
barangolunk akaszálóban, 
és beszélgetünk . Elmon
dom őszintén neki jövőbe-
1 i te rveimet is. 
Rámutatunk egymás hibá
ira, és megpróbálunk vál
toztatni rajtuk. de nem 
csak hibáinkról beszélge
tünk, hanem jó tulajdonsá
gainkat is taglaljuk, és 
próbáljuk azokat megtar
tani. 

Szerintem ()egy igaz ba
rát, aki nem fecsegi ki tit
kaimat , és őszinte 
(hozzám), ami fontos. 

Kishegyesi Szó-Beszéd 

van 
(mert mindig kell egy barát) 

Tóth Ildikó 8.c 

Faluszéli 
gondolatok 

ősszel 
Egyik reggel avarcsörgésre, 

söprögetésre ébredtem. Anyu 
takarította össze a ház előtt a 
fárról élettelenül lehulló faleve
leket. 

Máris itt az ősz . Anyu meg
kért, hogy vigyek ómaminak 
egy kis tejet. A marna a faluszé
len lakik, egymagában, és jól
esik neki, ha néha arra járunk. 

Szívesen megyek el hozzá, ar
rafelé olycu1 más minden. Mintha 
nem is a falubcu1 lennénk, ha
nem ... nem is tudom. Csak jó. 
Szóval gyorsan kaptcun a kandli t, 
benne a friss tejet, és irány föl a 
mamához. Gyalog mentem. Ki 
halt volt az utca, csak egy-egy 
száraz levél csörrenése zavarta 
meg a csöndet, ha felkapta a lágy 
szell ő. Szeretem ezt az évszakot. 
Kukorocatörés, gyümölcsszüret, 
lekvárfőzés .. . 

Még így gondolkodtam, észre 
sem vettem, milyen gyorsan 
ómami házához értem. Lenyom
tam a kis rézkilincset a kapllil, és 
beléptem. A kedves, görbe öre
gasszony a konyhában sürgölő
dött. Nagyon megörült nekem. 

-Gyere, ülj ünk ki az utcára 1 -

javasolta. 
Fogta a hokedlit., én meg a 

sámlit és kimentünk. Mindket
ten hallgattu nk, én merengő 

szemmel néztem a határt, a sár
ga kukoricatáblákat, a távolban 
egy konbájn csépelte a termést, 
<ll110tt meg egy bácsi sz{mtott. 

Mély csönd ereszkedett kö
zénk. A l evegő mozdulatl an 
volt, egy faágra ökörnyál teke
redett. 

- Hallod, ahogy lélegzik a 
csönd? - kérdeztem halkan. 

Választ nem kaptam, csak 
kedves mosolygást. Mintha 
ne m mertünk volna beszélni , 
csak suttogni . 

Egy darabig„"hallgattuk a 
csöndet", aztán segítettem a ma
mának tűzreva l ót behozni , a 
tyúkokat megetetni, majd mu
zsikáló lélekkel hazaindultam. 

Petri Dean 8. b 

Otthonom 
legféltettebb 

rejteke 
Hazaérek az iskolából, 

ebédelek, és irány a szobám, 
a birodalmam. 

Itt megkapom mindazt, 
amire vágyom: a nyugalmat 
és a vidámságot, ha egyedül 
vagyok. Téli estéken a mele
get, a harmóniát. A szoba 
egyik sarkában, az akvári
umban vannak az állataim: a 
halaim. Gondtalanul úszkál
nak, ügyet sem vetve az id<:í 
múl ására. Szeretem <:íket, 
mert szépek, Gyakran órákig 
elnézem kecses mozgásukat 
a vízben. Megnyugtatnak. 

Az emlékeim; a bánat és 
öröm teszik ezt a szobát me
leggé és féltetté. Napjaim itt 
telnek a legszebben, itt ér
zem magam igazán itthon. 
Igaz, nem teljes „magánbiro
dalmam", a húgommal oszt
juk, és() gyakran al akítga~ja, 

formálja, képeket aggat a fal
ra, de engem nem zavar - bé
kém nem háborítja. 

Szeretem ezt a kis szobát, 
mert mindig hazavár. 

Horváth Kornél 7. b 

Régi emberek, 
tájak 

Régi házak, 
várak, tájak. 
Emberek vágyai, 
melyek soha valóra 
nem válnak. 
Fák, múltba kapaszkodó 
gyökerekkel, 
emberek, emberben 
soha el nem 
vesztett hittel, 
reményekkel. 

Papp Dóra 6. b 

Pihen 
a bringa 

Nem kell neki most 
száguldani, 
Árkon-bokron nagyot 
esni. 
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Csikorogni, nyikorogni, 
Minden partrafelrohanni. 

Nem kopik most 
gumitalp a, 
Nem koptatja aszfalt, 
tégla. 
Ha puha is nern fájdalja, 
Hátán nem ül rn.ost 
a gazda. 

Ám a lánca alig várja, 
!fogy a pedál körülhajtsa, 
Almodozik a tavasz.ró!, 
Jó utakról, 
S az eUövendő nagy 
hajszáról. 

Bringa álma mi is lenne: 
Jó gyereket, jó utat! 
Tüske nélkül gumikat' 
Ne eresszen a tömlője, 
hogy kedvelje nyerge lője. 

Bácska 
Többször kívánkozom el

utazni messzire Bácskából, 
de mindig visszatart valami 
ragaszkodás dúsan termő 
fáihoz, fiaihoz. Szül<:íföldem 
<:í, akit szeretek, s nem tudom 
elhagyni hosszabb id<-íre. Ha 
távol vagyok, felsóhajtok: 
„ Szül(f(öldem szép határa, 
meglátlak-e valahára!" 

Bácska nemcsak tennékeny, 
hanem szép is. A kék Duna és 
a szó'ke Tisza határolja - két 
hajózható csatorna szel i át. 
Bácska mindenütt sík, tenger
sík, amerre csak a szem ellát. 
Sehol nincs jelent<:ísebb emel
kedés, amely elzárná eló1ünk a 
látóhatárt. Tavasszal zöld veté
sekben, gyümölcsösökben 
gyönyörködhetünk, nyáron az 
aranyló gabona hullámzik, 
mint a tenger. 

Szép vagy Bácska, azt 
mondja minden bácskai, és 
mint jó édesanyát szereti 
mindenki. Tóth Matild 



SAKK 
Minden idők legerősebb 

csapata 
A tavaszi bajnoki rajt idéí

szerű kérdései szerepelte k az 
Egység SE Igazgató Bizott
ságának legutóbbi ülésén. 
Ezen elismeréssel szóltak a 
sakkozóknak a felkészülési 
időszakban elért ki váló ered
ményeiről . 

Nyolc versenyzőjük vett 
részt Topolya nyílt sakkbaj
nokságán, ahol eredményeik 
alapján ketten is kiharcolták 
a magasabb versenyzöi kate
góriát. Tóth Péter az eddigi 
III. helyett II., míg it]ú Hor
váth László 1. kategóriásként 
versenyezik a jövéiben. Az 
utóbbi egyszerre két kategó
riát lépett elfüe. A versenyen 
it]ú Horváth László és linka 
László a 4. helyen osztoztak, 

ami figyelemre méltó ered
mény, hiszen a 31 versenyző 
között 9 mesterjelölt volt. 

A klubban egyébként op
timizmussal tekintenek az 
előttük álló bajnoki idény
re. Ugyanis sikerült igazol
niuk a lovtyenáci Nyegos 
erősségét, Lovren Szlobo
dán mesterjelöltet, aki az 
e l ső táb lán küzd majd a 
pontoké rt. Különb e n is 
minden ok megvan a derű

látásra, elc5ször fordul elé:í a 
klub történetében, hogy öt 
elsé:í kategóriás versenyzö
j ük van, olyan eset pedig 
még ne m volt, hogy az utol
só táb lán is II. kategóriás 
versenyzé:ít indíthattak vol
na. Péter Róbert 

KÉZILABDA 

Az Egység SE né:íi kézilab
da szakosztá lya rend
szeresen dolgo z ik . Az 
edzéseket mintegy 16-1 8 
lány látogatja. A fegyelme
zett és szorgalmas csapat az 
őszi idényben várakozáson 
felüli eredményt ért el, kö
zéphelyezettek a Bácskai li -

, 

gában. Csak így tovább lá
nyok! 

*** 
Egészen más a helyzet a 

férfi kézilabda klubban. Ha
bár évek óta az élvonalban 
szerepelnek, lesújtó, hogy 
alig van közöttük fiatalabb 
játékos, úgy látszik nem si
került a generációváltás és 
csak a veteránok űzi k ezt a 
népszerű sportágat. A fiúk 
március 15-én részt vesznek 
a gyomaendrődi Hármas
Körös Kupa tornán. 

KOSARLABDA 
A fiú kosárlabdázók szin

tén tömegesen látogatják az 
edzéseket és szépen dolgoz
nak. Legfiatalabb csapat lé-

vén a versenyfokozatban, az 
eredmények, győzelmek 
még váratnak magukra. 

-la 

.· , , 
LABDARUGAS 

Tisztújítás a klubban 
Az Egység SE Igazgató 

Bizottságának február 20-i 
ül ésén megvitatták Szíícs 
Michelnek, a 1 abdarúgó 
szakosztály elnökének a kö
zelmúltban felkínált lemon
dásával előállt helyzetet. 

Határozatot született arról , 
hogy a küszöbönálló tisztújí
tásig 5 tagú ideiglenes veze
té\ség veszi kezébe a klub 
irányítását. Az átmeneti tes
tületben dr. Deák Tibor, Du
dás Is tván, Pesevszki 
Dragan, Sipos Imre és Szűcs 
Mihály kapott helyet. Rájuk 
vár a feladat, hogy a teljesen 

felfiatalítolt és hazai eré:íkre 
támaszkodó csapat zökken
mentesen átvészelje a klub
vezetés vá lságát. 
Emlékeztetőül , az egykor 
szebb napokat megélt kék
fehérekjelenleg a legalacso
nyabb versenyfokozatban 
kergetik a labdát , a hátrá
nyuk azonban csak minimá
lis az őszi bajnok mögött. 

A klub ti sztújító értekezle
tére március dere kán kerül 
sor, ekkor az ideiglenes ve
zetés kérni fogja az elnök le
mondásának elfogadását. 

Péter Róbert 

17.D 

~~t\1])a 
KISHEGYES, 

Tito M. u. sz.n. 
TOPOLYA, 

Tito M. u. 49. 
Műtermi és esküvői fényképezés, 

igazolványképek gyors kidolgozása, 
reklámfotózás, iskolai tablóképek 

és albumok készítése. 
Névjegykártyák, meghívók, 

öntapadó matricák, reklámtáblák 
készítése .. 

Bélyegzőkészítés, 

porcelánképek, fénymásolás. 

E szám m unkatársai: Faragó Alíz, Kocsis Miklós, Péter Róbert, Sipos ~él?, Sző~e Anna, S~öllősi y._Julia_nna, Szügyi Cecília, 
Török S.Jolán, Vigh Rudolf, Virág Gábor. Szerkeszti a szerkeszto b1zottsag. A merne lent 1rasokert a szerzo fele l. 

Kiadja a Re kline Studió. Fele lős kiadó: Hornok Ernő . 
Készült: Gyomaendrődön a Gyomai Kner Nyomda Rt.-ben. Vezérigazgató: Papp Lajos. 
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