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Falunap - hatodszor
Március 2 l-én, a tavasz első napján, idén hatodik alkalommal ünnepeljük Kishegyes település
napját, először ugyanis 1994-ben tartották - mondjuk így: ezt az utólagosan kijelölt „ születésnapot", minthogy elődeink 1769-ben ezen a napon érkeztek ide a „ békési Szent Andrásról". Lehet,
hogy ez a dátum nem éppen hiteles. Korábban úgy tudtuk: „áprélus 30-án megtelepedtek Kis
Hegyesen a szentandrási szekeresek ... ", vagy pl. a falu centenáriumán , 1870(!). április 5-én.
húsvétvasárnap méltatták ezt az eseményt. Lehet, hogy a „ szépített" születésnap dátumával a
megújhodásra asszociáltak. Lehet. De ezen ne akadjunk fenn . Fontos, hogy múltunk tudatosodik a
szimbólummal, amikor eljő a tavasz és megújul a természet. Reméljük, mi is megújulunk testben és
lélekben, tél után a várva-várt tavasz szívet dobbantó érkezésétől.

Bognár Attila*

MORZSÁK
Apró morzsákból
szedegetem össze
napok hordalékát
és Ajándékát,
mígnem felaj ánlom
a Nagy Oltárom
Kenyeremet.

Kishegyes

A FALUFEJLESZTÉSBEN

MOST JÖN A NEHEZE
Szokásához híven, az év elején, összegezés és előretekintés céljából ülést tartott a Kishegyesi Helyi Közösség Képviselő-testülete. Hangulatában nyomasztó
ülés lehetett ez, mert az anyagokból főleg a pénztelenség okozta gond á·radata
hömpölygött. Kötött kezű tehetetlenségben a képviselők elfogadták a tavalyi
eredménytelenséget, s „ez van, ezt kell szeretni" alapon valamit terveztek is erre
az évre, amiből vagy lesz valami, vagy sem. Mert a bevétel i források javulására
semmi kilátás. Sőt...
Ezt a pénzügyi terv is sugallja, hisz lakosonként 200 dinárt sem tesz ki egész
évre. (Valamikor a fejlesztési alap a helyi járulékból és az egyéb jövedelmi forrásokból lakosonként egy havi átlagfizetés volt!) Ha azt nézzük, hogy a legnagyobb
tételt (246 OOO dinárt) a közvilágítás költsége képezi, akkor minden további számolgatás felesleges.
Eddig azzal vigasztalódtunk, hogy ezekben a nehéz években legfontosabb az
eddig létrehozott közművek fenntartása. Most már ezt sem mondhatjuk. Úgy
tűnik , a visszafejlődés szakadékának peremére kerültünk.
(A Helyi Közösség részletes beszámolója a 2. oldalon.)

*Bognár Attila kishegyesi szülök egyetlen
gyermekeként, 1975.
április 9-én született.
Az általános iskolát
helyben, a gimnázium
két évét Topolyán, a
Paulinum
egyházi
klasszikus gimnáziumot Szabadkán, a Hittudományi Fői sko lát
Szegeden végezte. Mindenkori célkitűzése, hogy katolikus papként működhessen, most testközelbe került
hozzá. Msr. Pénzes J ános szabadkai püspök e hó 20-án
a 10 órai szentmisén szerpappá szenteli. A kishegyesiek
nevében ez alkalomból köszöntjük az ifjú lelkészt és
költőt.
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Nehéz anyagi helyzetben a kishegyesi Helyi Közösség
-A Helyi Közösség közgyűlése 1999. február 26-án megtartott ülésén megvitatta és elfogadta az 1998. évi ügyviteli
teljesítést és meghozta az 1999. évi pénzügyi tervét
-·
- A HK pénzügyi tervére kihatott a munkaszervezetek rendkívül nehéz anyagi helyzete
A helyi járulék legnagyobb részét a dolgozók fizetésének három
százaléka képezi, ami az utóbbi években falunk területén nem valósul
meg, főleg a mezőgazdaságban jelentkező sokéves megoldatlan probléma miatt.
A faluban a fejlődés fő hordozója mindig a mezőgazdaság volt, ezzel
szemben a gyáripar kevésbé jellemezte a pénzalapok többségi forrását,
noha vitathatatlanul számítani lehetett erre az ágazatra is. Most mindkét
fő ágazat anyagi gondokkal küzd.
Ilyen gazdasági helyzet közepette, tavaly a Helyi Közösség
összbevétele 68 l 465 dinár volt a 940 326 dináros tervezettel szemben,
ami azt jelenti, hogy a tavalyi pénzügyi terv mindössze 73 százalékban
valósult meg.
A kiadások áttekintésekor kitűnik„ hogy a közvilágítás karbantartási
és a havi villanyszámlák kifizetésére, törlesztésére 176 233 dinárt költöttünk. Emellett az utak, járdák karbantartására, az utcák téglatörmelékkel
való feltöltésére összesen 47 427 dinárt fordítottunk.
A Kendergyár utcában befejeztük a gyalogjárda betonozását, 305
folyóméter hosszúságban, és ugyanott megépítettük egy 17 méteres
gyalogátjárót.
A szeméttelep rendezésére, gépi össszetúrásra, továbbá a park, az
útpadkák, vízlevezető árkok és a zöldterületek karbantartására 45 689
dinárt fordítottunk.
Anyagi helyzetünkhöz mérten, segítettük a helyi társadalmi
szervezeteket, és szorgalmaztuk a különféle rendezvények pénzelését.
Az ilyen anyagi támogatásra összesen 41 019 dinárt fordítottunk.
A szakszolgálat 1998-ban is ingyenes könyvelési szolgáltatást
végzett a helybeli társadalmi és egyéb szervezeteknek, akár a korábbi
években.
A HK összkiadása 679 023 dinár volt, a fennmaradt 2441 dinárt
pedig áthoztuk a folyó évre.

A Helyi Közösség tevékenysége 1998-ban
Általános munkálatok: falurendezés, szemétkihordás,
a központ és a parkok folyamatos renben tartása;
- lefolyó betonozása a Verbászi úton (25 négyzetméter);
·ülepítő elkészítése védő ráccsal a Verbászi úton;
- a sáros utcák feltöltése téglatörmelékkel ( Fűzfa, Nyár,
Munkás, Duro Salaj, Sutjeska, Zsák, Köztársaság, Csépe Imre
és a Fruska Gora utcában);
- gyalogjárda betonozása a Kendergyár utcában (305 m.);
- átjáró betonozása a Kendergyár utcában (17 m.);
- csőtörések elhárítása a bank épületénél a Kossuth Lajos
utcában, a fürdőnél, a Kulai úton, a rendőrállomás épületénél
és Kovács István kertjében;
- traktorjavítás (nagyobb) öt alkalommal;
- ároktisztítás: a főutcán a HK előtt, az ifjúsági otthonnál,
a templomnál, a Park kocsmánál, a Népfront utcában, stb;
- a kézilabdapálya rendezése (takarítás, drótháló felrakása);
- a kézilabdapálya bejárati kapuinak visszaállítása;
• utcai áteresztő-csatorna kibontása és rendbetétele a
Baranyi saroknál, a Népfront utcában és a Park kocsma előtt;
- a fürdő rendezése és a m~dencék javítása;
- új vízvezeték lefektetése és saht építése a fürdőben;
- árokmélyítés a Barom-kútnál;
- betonozás ugyanott (lépcsők, támfalak stb.);
- pumpás kút alapjának kibetonozása a Verbászi úton;
• javítások az iskolánál: a konyha mennyezete, betonfelverés és árokásás a vízvezetéknek, betonozások, padlófelszedés stb;
- járdajavítás a Topolyai úton és a Vásár utcában;
- a piactér rendezése: téglafelszedés, töltés, téglaborítás;
- fásítási akció a Környezetvédelmi Minisztérium szervefűkaszálás,

zésében (120 bokor- és facsemete került kiültetésre);
- útpadkák leszedése: Pap Pál utca, Bolmán utca, Verbászi
út, Népfront utca;
- hóeltakarítás a település szilárd utairól.
A HK bizottságai szükség szerint folyamatosan működtek.
A szakszolgálat ingyenes szolgáltatásai a helyi szervezeteknek (könyvelés a tűzoltóknak, a nyugdíjasoknak, a
sportnak, a művelődésnek, az ifjúságnak stb.

Kevés pénzbó1 - sok mindent
A kishegyesi Helyi Közösség 1999. évi pénzügyi tervét 40 százalékkal növelte meg, és 949 813 dinárban fogadta el. Ezzel összhangban
alakította ki az erre az esztendőre tervezett kiadásokat is.
Szemléltetésként az alábbiakban ezek közül soroljuk fel a legfontosabbakat:
1. Utak, járdák karbantartására, javítására, az utcák
téglatörmelékkel való feltöltésére, új járdák betonozására, aszfaltozására: 70 OOO dinár.
2. A HK tulajdonában levő épületek javítására és karbantartására, a fürdő legszükségesebb javításaira: 20 OOO dinár.
3. A szeméttelep rendezésére, továbbá a park, az útpadkák, a
vízlevezető árkok, a zöldterületek karbantartására és fásításra: 50
OOO dinár.
4. A közvilágítás karbantartási költségeire és az elfogyasztott
villanyáram fizetésére: 246 OOO dinár.
5. Egyéb kiadásokra és függő költségekre: 67 813 dinár.
6. Rendezvények szervezésére és juttatásokra: 50 OOO dinár.
7. Egészséges ivóvízzel való ellátásra és a fürdő területén levő
kút karbantartására: 65 OOO dinár.
A korábbi években a helyi járulékból épült a faluban sok minden.
Manapság ez a forrás alaposan megcsappant. Ezenkívül kaptunk
eszközöket a községi költségvetésb ől is, mégpedig a kommunális járulék
ránk eső részéből, továbbá a piaci helypénzből és a tulaj donunkat képező
üzlethelyiségek bérletéből teremtjük elő a bevételt. A még számos
utcában kiépítetlen járda és sáros út mellett , a másik nagy problémát a
több mint harminc évnél is idősebb vízhálózati rendszer tönkremenése
jelenti. Ez viszont többmilliós beruházás lenne. Gondok és problémák
vannak még ezen kívül is. , melyeknek megoldását egy későbbi időszakra
kell halasztanunk.
A falu közhivatalai közül kétségkívül a Helyi Közösségben fordul
meg a legtöbb ember. Itt igyekeznek elintézni ügyes-bajos dolgaikat, a
kommunális eredetűektől kezdve a szociális gondokig, de még a szomszédi perpatvar elsimításához is gyakran kérik a HK illetékeseinek
közreműködését.

A Kishegyesi Helyi Közösség Képviselő-testülete és Tanácsa a
titkárhelyettes és az itt foglalkoztatott hat dolgozó által irányítja e nagy
település közművesítését és egyéb rendezését, működtetését.
Sajnos, a polgárok elszegényedésével több utcában igen nagy a rendetlenség. A házak előtt lerakott, és évek óta ott álló épületanyag,
mezőgazdasági gépek, kapcsolható eszközök, tuskók, rönkök csúfítják
környezetünket. Ennek elhárításához pedig nem is kell pénz, csak
jóakarat, meg egy kis szorgalom.
Március 21 -én ünnepeljük a falu újratelepítésének 230. évfordulóját.
Ez a közösség 230 éve él, harcol és dacol sorssal és korral. Alkalom ez
arra, hogy csinosítsunk egy kicsit saját környezetünkön.
Annál is inkább, mert társadalmi eszközökbő l és a megvalósított
jövedel emből nem futj a mindenre, amint meg kellene a HK szintjén
oldani. A polgárok önkezdeményezésére van most szükség, sokkal
inkább, mint bármikor korábban.
Maga a Helyi Közösség intézményként ebben a bonyolult gazdasági
helyzetben, létbizonytalanságban, túl sokat nem is tehet.
Igyekezetben azonban nincs hiány. Csak a pénz hiányzik hozzá.
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Ingyenes orvosi vizsgálat és
gyógyszer a Helyi Közösségben
Eddig három alkalommal járt
Kishegyesen az újvidéki Ökumenikus Humanitárius Szeretet-szolgálat mozgó orvosi csoportja. Polgárainkat szakszerű orvosi vizsgálatban részesítették, és megfelelő
gyógyszerrel látták el a rászorulókat, s mindezt teljesen ingyen.
Az orvosi csoport vezetője, dr.
HALUPKA József ígéretet tett arra,
hogy a jövőben is rendszeresen ki fognak hozzánk látogatni. Jövetelükről a
helyi közösség szakszolgálata idejében értesíti a lakosságot. Tekintettel
a rendkívül nagy érdeklődésre és a
zavartalan munka érdekében, a
jövőben sorszámot osztunk ki.
Ezúton szeretnénk megkérni az
orvosi vizsgálatot és gyógyszert
igénylő betegeket, hogy egészségügyi
könyvecskéiket és orvosi leleteiket
szíveskedjenek magukkal hozni .
Nagyon fontos a sorrendet és a
sorszámaikon feltüntetett időpontot
betartani .
Ellenkező
esetben
felesleges kellemetlenségeknek teszik
ki egymást és önmagukat, az orvosok
önzetlen munkáját pedig megnehezíthetik.
Dr. Halupkának és társainak hálás
köszönet!
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IVOVIZELLA TAS

Felszólítás

Január 7-én a Helyi Közösség tanácstermében összeültek a mikrovízközösségek vezetői és megbeszélést tartottak a lakosság ivóvízellátásának időszerű kérdéseiről.
Napirenden szerepelt az alapszabályok összehangolása, a víz árának
megállapítása, a szükséges karbantartási munkálatok, a javítások és a
beruházások megbeszélése. Az ülésen
szerteágazó vélemény- és tapasztalatcsere alakult ki.
Többek között határozatba foglalták,
hogy minden egyes mikro-vízközösséget fel ekll térképezni, rajzokat kell
készíteni, melyeken fel kell tüntetni a
hálózatokat és vízforrásokat a megfelelő adatokkal együtt, majd hozzálátni
egy központi vízellátást szolgáló ötletterv elkészítéséhez.
A megbeszélésen jelen voltak a 12
vízközösség vezetői, a Helyi Közösség
szakszolgálatának dolgozói, valamint
Sipos Béla polgármester.
Az időnkénti parázs vita és több
összeegyeztethetetlen vélemény ellenére megállapítást nyert, hogy ez a
megbeszélés igen hasznos volt, és a
közeljövőben újra le kell ülni hasonló
összetételben, annál inkább, mivel az
egészséges ivóvízzel való ellátás a
közeljövő
legégetőbb
kérdése a
településen.

Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a
tevékenységről
szóló
Kommunális
határozat 64., 67., 84. és 90. szakasza
értelmében kötelesek házuk, telkük, lakásuk előtt rendben tartani a járdát és az
úttestig terjedő zöldövezetet, továbbá mindenféle hulladékot onnan eltávolítani .
Kérjük a lakosságot, hogy a fenti rendelkezést maradéktalanul tartsa be, mert a
kommunális fe l ügyelő ellenőrzést végez, s
mulasztás esetén a törvény szerint jár el.
A fent említett Határozat 40. , 56. és 57,
szakasza alapján, telke vagy háza előtt
mindenki köteles az esővíz elvezetését biztosítani , az árkot és a hidak alatti
áteresztőket folyamatosan rendben tartani ,
a hulladékot onnan eltávolítan i.
A 64. és a 67. szakasz értelmében tilos
az utcán tartani az építőanyagot , a különféle gépeket, eszközöket, továbbá kiönteni
a szennyvizet, a szemetet, hamut, stb.
A büntetés és egyéb kellemetlenségek
elkerülése érdekében, kérjük polgáraink
együttmüködését.

~ ,\\H'rAHHNlt
... Jut csak a gépek beszél11é11ek !

731-334, 730-879, 730-602,
730-567, 730-785, 730-749
ÖNÁLLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ

KÓKAI

ÖNÁLLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ

KŐMŰVES ÉS .ÁCS

CÉKUS ÁRPÁD
bádogos - limar

KISHEGYES
Kendergyár u. 15.
tel.: 730-457, 731-557

szolgáltatást végez

Tul. KÓKAI BÉLA
kőműves

~ SZAKMAI GYAKORLAT

KISHEGYES
Kossuth Lajos 1
Tel.: 024/731-377

Vállalom lakóházak, gazdasági épületek és más objektumok
valamint régi épületek adaptálását

korszerű

építését,
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ÜNNEPRE KÉSZÜLNEK A TŰZOLTÓK
Vajdaság legelismertebb egyesületét 125 éve alapították
Nemcsak gazdag múltját, eredményességét tekintve is az
elsők között emlegetik tartományunkban a kishegyesi Önkéntes
Tűzoltó

Testületet. Az 1874-ben alapított szervezet öt évvel
megkapta a legmagasabb tartományi kitüntetést, a
Vajdasági Tűzoltó Szövetség arany-plakettjét. Mégsem a sárguló
alapítóokmány és a plecsni emeli őket a legjobbak társaságába,
hanem az a példás elhivatottság és segíteniakarás, ahogyan a dolgukat teszik, bárhol is csapnak fel a lángok. A többi tűzo ltó
testülettől eltérően ugyanis, a kishegyesi nem csak a falu, hanem
az egész község, Lovcsenác és Feketics területén is menti a polgárok vagyonát és személyi épségét.
Gavlik Péter titkár elmondta, hogy az elmúlt évben 53 tűze
sethez riasztották a legénységet. A 40 tűzo ltó összességében 591
alkalommal vett részt az oltásban, mintegy 900 munkaórán át
küzdve a lángokkal, 360 ezer liter vizet elhasználva. Talán ha a
megmentett vagyon összegét is ki tudnák mutatni, akkor látnánk
csak igazán, milyen tetemes vagyoni kártól óvnak meg minket
évrő l évre. A tüzek többsége egyébként még mindig gondatlanság
következménye. Leggyakoribb ok a biztonsági előírásoknak nem
megfelelő kémény, a szakszerűtlen vagy túlterhelt elektromos
hálózat és a kvarckályhák gondatlan használata.
Idén különösen sok tennivaló vár megvalósításra. A jubileumra való tekintettel ezúttal Kishegyes lesz a házigazdája a
szeptemberben megrendezendő körzeti tűzoltóversenynek.
Rövidesen elkészül az évforduló megünneplésének programja és
erre az alkalomra szeretnék, ha megjelenne a testület történetét
feldolgozó rövid kiadvány is, néhai parancsnokuk, Maronka
Károly munkája. Továbbra is várat magára a megfi gyelőtorony
befejezése. Még az év folyamán elkészül a l épcső és a kilátó,
ugyanakkor adaptálják a laktanya nagytermét, ahol a gyűléseket,
tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket tartják majd. Persze,
mindez csakis önkéntes munkával lesz megvalósítható, hiszen a
községi költségvetésen kívül csak saját erejükre támaszkodhatnak. Az viszont olyan pillér, amire lehet is támaszkodni!
ezelőtt

Szent Flórián leányai
Még egy dologban egyedülálló a kishegyesi önkéntes testület.
Fennállása óta első ízben van fe lnőtt női csapata! A mundér becsületéért el kell mondani, hogy ezek az angyalbőrbe bújt lányok
bizony nem csak a szépségükkel tűnnek ki. Most már hatodik éve
dolgoznak együtt, kiforrott, jó csapatuk van, és az eredményeik is
kiválók. Nem hiába büszke rájuk Skallák József kiképzőtiszt.
Bármilyen tűzesethez ki merne szállni velük, biztos, hogy
maradéktalanul ellátnák a feladatot. Elszántságukról beszél a tény

is, hogy az évek során jóval kisebb volt a lemorzsolódás náluk,
mint a fiúknál, sőt, egyikük tűzvédelmi főiskolára szeretne
iratkozni.
Már ebbő l is kiderül, milyen komoly gondot fo rdítanak a
kiképzésre. A tűzoltó i rangfokozatra szervezett, mintegy 90 órás
tanfolyam befejeztével, januárban 16-an tettek sikeres záróvizsgát. Ugyanakkor a topolyai Tűzoltószövetség most záruló altiszti
tanfolyamán 11 hegyesi tűzo ltó vett részt a képzésben. Ebben a
hónapban ők is vizsgát tesznek. Emellett az egyesület még az idén
szeretné megszervezni a pionírok tanfolyamát, ami 24 iskolást
érintene. Nekik később nem kell majd végigcsinálniuk a felnőttek
részére előlátott hosszú kurzust ahhoz, hogy vizsgázott
tűzoltókká legyenek.

Együtt az iskolával
Hosszú évek óta kiváló a testület és az iskola eg)rüttműködése.
Dudás Tibor, a pionírok egyik kiképzőtisztje elmondta, hogy
tavaly mintegy 50 gyerek vett részt az egyesületnek az iskolával
karöltve szervezett képzésében. A programok iránt a tantestület
teljes megértést tanúsít, felszabadítják a diákokat a versenyek idejére és a délutáni foglalkozások terén is elnézők .
Három éve rendszeresen megszervezik a nyári tűzoltótábort a
Kátai tanyán, a pionír és ifjúsági csapatok részére. Tavaly 41
helybeli és 3 moravicai diák tölthetett egy hetet a táborban, telj esen díjmentesen, jutalmul a versenyeken való részvételükért.
Ebből is látszik, hogy az ÖTT-ben gondolnak a j övőre . Ilyen
szemlélettel nem csoda, hogy míg másutt nincs, vagy válságban
van az önkéntesség, Kishegyesen a 40 tagú rohamcsapat mellett
20 ifjúsági és 50 kistűzoltó vesz részt állandó jelleggel a
versenyeken és gyakorlatokon. Ez hát a biztosítéka annak, hogy
ha legközelebb felbúg a sziréna, perceken belül érkezni fog a
segítség.
PÉTER Róbert
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MI VAN A PONDOLBEN?

Timi , a tulajdonos

Aki arra a bizonyos alsóneműre gondol, az tudja : a pöndölben
női alsótest van. Merthogy pöndölnek nevezték egykor a fehér
alsószoknyát.(Lásd: pendely.)
Persze, a hegyesiek tudják, van másik pöndöl is a Pöndöl
vendéglő.

A címben feltett kérdés erre az utóbbira vonatkozik. Mert a
kocsma-ügyekben tájékozatlanok egyre gyakrabban és egyre
többen kérdezik: Mi van abban a Pöndölben?
Mert oda jár a gyerek, a férj, a barát, az apu, a munkatárs a
tizenévesek, a középkorúak, de még a nyugdíjasok is.
Hogy mi van a Pöndölben? „. El kell jönni, meg kell tapasztalni mondja a tulajdonos, a Timi.
Amúgy ő Németh Lászlónak, azaz a Süsi Lacinak a lánya.
A tulajról még annyit, hogy sokak szerint „ez a Timi nem rendes!" Mármint úgy értve, hogy sokat, rengeteget dolgozik. Nő
létére, ilyen fiatalon .
Mondom is ezt neki.
Belepirul. Merthogy egyébként is olyan elpirulás fajta . Nem
mondja, de látom: nem ért ezzel egyet. Úgy van vele, csinálni kell.
Reggel hatkor ki kell nyitni az üzletet, be kell szerezni az italt, be
kell fizetni a forgalmat, mesterek után kell szaladozni, mivel épül
a ház is. Otthon is be kell segíteni a munkába, a földdel is, a
jószág körül is a kocsmába is be-be kell nézni, hogy zökkenő
mentesen menjen az üzlet. Szóval, elmegy nap.
Ezek Timi szavai. És még azt is elmondja, hogy nem érti,
hogyan érhet rá valaki sétálgatni, heverészni, tévézni , szomszédolni. Különben szereti az embereket, szeret az emberek között
leni. Mondta is neki nyolcadikos korában a Berta néni, hogy olyan
szakmát válasszon, melyben emberekkel foglalkozhat. Így lett
egészségügyi nővér. Illetve, hát a sors úgy hozta, hogy most
éppen vendéglős , magánvállalkozásban. Így alakult. A szegedi
klinika után a hegyesi Pöndöl.
Az út idáig kacskaringós, de a cél megvalósult: emberekkel
lenni, tisztességes pénz keresni saját lábra állni! Ez különben
náluk családi vonás. Még ha több munka árán is, de függetlennek
lenni.

No, most már elég! Mármint a Timiről. A Pöndö lrő l akartam
írni, közben lassan Németh Timea arcképe lesz az iromány. Egy
szót se tovább róla! Akit még valami érdekel, menjen el a
Pöndölbe, kérdezze meg maga. Egészen biztos, válaszolni fog
kérdésére, mert szeret beszélgetni. Igaz, ő is inkább kérdezni
szokott.
A Pöndö lről azért még egyet s mást: jelenség lett,
törzsvendégei vannak, hangulata van . A falu egyik legrégibb, több
mint száz éves házában van . A hegyesiek tudják, hogy hol. Az
árak mérsékeltek, a személyzet tisztességes. A vendég l őben van
asztalfoci, biliárd, flipper, ping-pong-asztal„. és„ . még hitel is a
megbízhatóknak „ . meg még "rágót" és óvszert is lehet kapni „ .
Úgy tűnhet, hogy ez volt itt a reklám helye, hát abba is hagyom, merthogy a címbeli kérdésre megvan a felelet.
Hogy mi van a Pöndölben?
Meg köll tapasztalni!
RÁCZ József

A vendégek
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Nyugdíjasaink

életéből

EGYESÜLETBE TÖMÖRULVE A MEGÉLHETÉSÉRT
Nyugdíjasaink létkérdése a puszta megélhetés. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a
Nyugdíjasok Kishegyesi Községi Egyesülete a helyi szervezetek által
- Az eredmények szerények, de a lehetetlen körülményekben figyelemre méltóak
Üzenet a pénzügyminiszternek emberségért
Nyugdíjasainkat és vezető
iket tavaly is a puszta megélhetés
kérdése, azaz az ellátmány rendszertelen kifizetése, az otthonok
működtetése meg az ellátás
foglalkoztatta
a
legjobban.
Minden összejövetelen vita tárgyát képezték ezek a kérdések.
Az üdültetés a kirándulások, az
utazások és a szórakozás háttérbe
szorult, jóllehet rendezett társadalmi és gazdasági helyzetben
éppen velük kellene törődni
legtöbbet. Nem jutott pénz rájuk,
és a jelekből ítélve, idén is így
lesz.
Az amatőr alapon tisztséget
vállaló vezetőket dicséri az a
tény, hogy az említett helyzetben
is sikeres évet zárhatott a kishegyesi, a feketicsi és a lovenaci
nyugdíjas-egyesület. Az eredmények szerények, de nem
rosszabbak a tavalyelőttieknél.
A SEGÉLYEZÉSRŐL
Községünkben
a
2626
nyugdíjas közül 1209 tagja az
egyesületnek. Az általuk befizetett tagdíjat, mint eddig is,
szeretetcsomagokra és más
emberbaráti problémák rendezésére fordítottuk. Az otthonok
tatarozására három van a községben nem jutott pénz sem a
bevételből, sem a község túlságosan is szegény kasszájából.
Az otthonokban működő
klubokban az említettek ellenére
sem állt be pangás. Az italmérés
hasznából fedeztük a költségeket.
Nap mint nap a vasárnapot is
beleértve
népesek voltak a
klubok. Télen a központi fűtés,
nyáron pedig a hűs környezet
teremtett kellemes légkört az
otthonokban való tartózkodásra,
sakkozásra, kártyázásra, biliárdozásra, újságolvasásra, vagy
éppen a televízió műsorainak
megtekintésére, illetve egyéb
szórakozásra.
Tavaly 116 nyugdíjas kapott
szeretetcsomagot és jó szót, ami a
csomagok átadásával együtt jár.
Az idősek világnapja alkalmából

a legidősebb kishegyesi, feketicsi
és lovéenaci lakos ajándékot
kapott a községi képviselő
testülettől.

AZ ELLÁTÁSRÓL
A tüzelő- és élelmiszerellátás kielégítő volt. Hat havi
lefizetésre szenet és tűzifát, egy
vagy
két részletre
pedig
vöröshagymát és burgonyát vásárolhatott a tagság. Gyári áron
cukrot, étolajat és lisztet lehetett
az egyesületen keresztül beszerezni. Több mint ezer tonna
szén, 140 köbméter tűzifa, 73
ezer kilogramm krumpli, 15 ezer
kg. vöröshagyma, 5300 liter étolaj, 800 kg. liszt és ezer kilogramm cukor került a nyugdíjas
háztartásokba. Cukrot, étolajat és
lisztet, sajnos, nem szerezhetett
be mindegyik helyi szervezet. Ez
mégis legjobban a feketicsieknek
sikerült, mert nekik volt kellő pillanatban készpénzük a nagybani
beszerzésre. Ezt a problémát úgy
lehetett rendezni, ha az előre fizetendő cukor, étolaj és liszt beszerzésére kölcsönt kaphatnánk a
vállalatoktól, a községtől, esetleg,
ami újdonság lenne: a készpénzzel rendelkező, tehetősebb
tagjainktól.

AZ ÜDÜLTETESRóL ES
SZÓRAKOZÁSRÓL
Községünkből tavaly 29
nyugdíjas részesült ingyenes
üdültetésben. Ezek a tagjaink tíztíz napot töltöttek ismert gyógyfürdőinkben.

Tömeges kirándulás szervezésére nem volt pénzünk, ezért
terveinket nem is valósíthattuk
meg.
Ami az otthonban történő
szórakozást illeti, elmondhatjuk,
hogy bár szerény körülmények
között, de minden nagyobb
ünnepen rendezvényeket szerveztünk. Nem maradtak el a hagyományos mulatságok, teadélutánok, az asszonyok horgolással, kötéssel, kézimunkával egybekötött téli összejövetelei,
valamint az egyéb szokásos
szórakozások sem. Igaz, ezek a
jóval
szerérendezvények
nyebbek, mint régen, amikor
például szilveszterezésre két
hízót is vágtunk.
A SZERVEZÉSRŐL
Tekintettel az általános gazdasági helyzetre, és arra, hogy
községünk a legszegényebbek
között van Vajdaságban, idén sem
számíthatunk szélesebb körű
tevékenységre a tavalyinál. A
tagdíjat nem emeltük, így abból

Fűrésztelep
Tulajdonos: Tumbász L. Tibor
Telefon:
Munkahelyen: 0241730-749
Lakás: 024/730-797

sem folyik be több pénz. A
munkaformáknál tehát maradunk
az eddigi keretekben.
„JÓ VOLNA ... "
Akad néhány ,jó volna"
kívánságunk, melyeket szeretnénk megvalósítani.
Jó volna, például, kamatmentes kölcsönt szerezni élelmiszer gyári áron való beszerzésére. Ingyen, vagy fél áron
több nyugdíjast küldeni üdülésre,
gyógyfürdőbe, továbbá legalább
két községi jellegű kirándulást
szervezni, ami nagyon jó alkalom
a kikapcsolódásra.
Szeretnénk jogi tanácsadással
segíteni azokat a nyugdíjasokat,
akik részvényhez juthatnak a vállalatok privatizációja alkalmával.
Jó volna megtartani azokat a
vezetőket, akik sikeresen végezték feladatukat, melléjük pedig
még húsz-harminc újat választani, akik (térítmény nélkül)
ezekben a hét szűkesztendős
időkben is tudják intézni a tagság
ügyes-bajos dolgait.
És végül jó volna meggyőzni
a Nyugdíjalap igazgatóságát
arról, hogy az ingyenes üdülés ne
legyen csak az ún. „kis nyugdíjasok" privilégiuma. Más szóval a
felvett nyugdíj összege legyen a
gyógypihenőre küldés döntő mércéje. Ne múljon 50-60 dináron,
hogy az egyébként arra érdemes
nyugdíjas elmehet-e pihenőre
vagy sem.
ÜZENET A PÉNZÜGYMINISZTERNEK
A pénzügyminiszternek azt
üzenjük, hogy végső ideje valóra
váltani az eddig elhangzott
ígéreteket, mert a hónapokat késő
ellátmányunkból nem könnyű
eltartani önmagunkat, munkanélküli családtagjainkat, rokonainkat.

FODOR Pál,
a Nyugdíjasok Kishegyesi
Községi Egyesületének
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Idén 40 éves a Dévics Imr e Kerámia
Az egykori Jugoszlávia első kerámia művésztelepének
megálmodói és életre hívói talán maguk sem gondolták,
hogy négy évtized múltán a hazai kerámiaművészet
Kishegyes nélkül nem is lesz említhető. Pedig az egyik
alapító, Dévics Imre úttörő elképzelése éppen az volt,
hogy a művészet ne a nagy központok kizárólagos kiváltsága legyen. Hogy a képzőművészeti tevékenység szélesebb körben is hozzájárulhasson az ember életterének
igényesebbé tételéhez.
A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
égetőkemencéje köré csoportosuló első alkotók, Koszta
Gyorgyevics, Moják Aranka, Kalmár Ferenc, Moják Péter
1959 nyarán, az elképzeléseik szülte lehetőségekhez való
makacs ragaszkodással és kitartásukkal történelmet írtak.
Amellett, hogy kerámiaasztalaik, vázáik, tányéraik és
kisplasztikáik a telep azóta tekintélyessé duzzadt
gyűjteményét gyarapítják, sikerrel valósították meg a
képzőművészet és a mindennapok természetes szükségletének szintézisét. Már az első évben Milos Bájics és
Ács József elkészítik a topolyai ipariskola mozaikkompozícióját és sgraffitóját. Számos Topolya és környéki
középület homlokzata és belső tere őrzi azóta is a telep
alkotóinak keze nyomát, a művészet és a mindennapok
örök szintézisét. Tisztelettel és elismeréssel adózva e
kezdeményezés egyik első szószólójának, a művésztelep
1973-ban, halála után két évvel, felvette a Dévics Imre
nevet.
Több, ma már tekintélyes hazai alkotó itt, a hegyesi
kemence bűvkörében, kötelezte el magát véglegesen a
kerámiaművészet mellett, köztük Nemes Fekete Edit,
Togyerás József, Kalmár Magda, Iván Jándrics, Csernus
László és mások. Azonban nemcsak velük, a művészekkel
vált a hegyesi telep igazi műhellyé, ahogyan azt első
megálmodói képzelték. Már az első időszakban nagy
figyelemmel kísérték azokat a diákokat akik szívesen vették kezükbe és formálták, gyúrták az agyagot. Cservenák
Erzsébet szaktanár vezetésével 197 6 óta módszeres munka
folyik a gyerekekkel és fiatal alkotókkal, akik közül sokan
azóta is mint amatőr keramikusok vesznek részt évről évre
a munkában. Az új körülmények között, miután 1981-től a
művésztelep a Bácska téglagyár kebelébe került,
bizonyára lesznek majd olyan fiatal alkotók akik Bela
Duranci gondolatát idézve, az ipari formatervezés terén
valósíthatják meg a művészet és a gazdaság gyümölcsöző
együttműködését, azt az átfogó szintézis-törekvést, amelyet az elődöktől kaptak örökül.
Hosszú az út, számtalan buktatóval és nehézséggel, az
egykori iskola kemencéjétől, a rangos hazai és külföldi
seregszemléken elért eredményeken keresztül, a kerek
jubileumig. A vajdasági kerámiaművészet mára egybecseng a falu nevével. Negyven esztendő. Egy agyagba formált emberöltő. Több is annál. ..
PÉTER RÓBERT

Művésztelep

iJJ EGETÖKEMENCE
Tavaly vették birtokba a telep alkotói az új rakukemencét, amelyet alapítványi támogatásból vásároltak. Az
új eljárás lényege, hogy a 900-1100 fokos hőmérsékleten
kiégetett, mintegy 35-40 százalékos samott-tartalmú
agyagot alacsonyabb hőfokú mázzal látják el A még
vörösen izzó anyagot különböző eljárásokkal lehűtik, s a
máz ennek következtében különleges hatásokat teremt a
tárgyak felületén. Augusztus folyamán, a 8 napos
tevékenység alatt 21 felnőtt alkotó ismerkedett az új
eljárással. Az itt készült alkotások a hagyományoknak
megfelelően az általános iskola előcsarnokában kerültek
közszemlére, november 20-án az iskolanapi ünnepség
keretében. Ugyanitt állították ki a telep munkájában részt
vett 31 kiskeramikus munkáiból készült válogatást is.
December 29-én a kiállítást Topolyán is megtekinthették az
érdeklődök.

MONOGRÁFIA AZ ÉVFORDULÓRA
Készül a művésztelep negyvenéves múltját felölelő
alkalmi kiadvány, amelynek megírására Dr. Markovics
Radmila kapott megbízást. Erről határozott a művésztelep
tanácsa februári összejövetelén., amelyen szó volt a
jubileumi év rendezvényeiről is. Minden hónapban egyegy kiállítást rendeznek a könyvtár előcsarnokában, a
művésztelep alkotóinak munkáiból. Elsőként, március 8ától Cservenák Erzsébet és Markovics Radmila 20-20
kerámiáját tekintheti meg a közönség. Április folyamán
kerül sor a kiskeramikusok találkozójára, míg a felnőttek
idén is augusztusban alkotnak majd. Tekintettel az évfordulóra, idén szeretnének egybegyűjteni minden művészt,
aki eddig részt vett a munkában. A két csoport együttes
kiállítását ősszel, a Csépe emléknap keretében tervezik az
iskolában, amelyet aztán Topolyán, Zentán és Újvidéken is
bemutatnának.
A monográfia kiadásának, és az idei működés költségeinek a lefedésére az Illyés Közalapítványhoz, valamint
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához fordultak
támogatásért.
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A múlt év .családi hírei
Ismét elmúlt egy év. Már hagyománya van annak, hogy beszámolhatunk a legfontosabb családi változásokról falunkban,
Kishegyesen.
Sajnos az adatok lesújtóak. Nagyon fogyunk. Szinte kétszer annyi a halottak száma (112), mint az újszü/ötteké (63).
A házasságkötések számával sem lehet dicsekedni, mert mindössze 25 pár kelt egybe, ami arra enged következtetni, hogy
a születések száma tovább csökken.
Amióta áttértünk a gépi adatfeldolgozásra, a polgárok nyilvántartása meglehetősen pontos. Azonban ez nem j elenti azt,
hogy mindig minden változás a tudomásunkra jut (címváltozás falun belül, e/költözés, házasságkötés mind vidéken és
külföldön, haláleset vidéken), ezért nagy segítséget jelentene, ha ezeket a változásokat jeleznék a közigazgatási szerveknél a
községházán, illetve a parókián az egyházközség adminisztrátoránál, azaz a falu kántoránál.
A vidékről ideköltözők igazolvánnyal jelentkezzenek, az újszülöttek bejelentéséhez anyakönyvi kivonatot kell hozni, a fiata1
házasoknak pedig házasági kivonatot.
Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük.
Faragó Alíz, Kocsis Miklós, Szügyi Cecília

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
1. Papp Andrej - Hornok Andrea
2. Márkus Csaba - Brezovszki Ágnes
3. Hadnagy Károly - Bacsó Matild
4. Frindik Ferenc - Szabolcski
Valéria
5. Bakos László - Gavlik Natália
6. Erdei Attila - Kovács Ottília
7. id.Hegyi István - Hegyi Gizella
8. Árva János - Huber Angella
9. Berec Róbert - Berkes Hajnalka
10. Baranyi Róbert - Kerepes
Gabriella
11. Csincsák Adolf - Kocsis Teodóra
12. Papp Braniszláv - Berkec Judit
13. Papp Róbert - László Erika
14. Úri László - Nyirádi Edit
15. Tarján Róbert - Stanojevié Daniela
16. Ódor Ferenc' _ Fehér Nóra
17. Galambos Gábor - Nagy Edit
18. Szeszták Szilárd - Januskó
Mónika
19. Tóth Tivadar - Gombos Valéria
20. Vituska Zoltán - Pece Mária
21. Zelenka Imre - Sáfrány Erika
22. Butterer Barnabás - lvanics Rózsa
23. Csordás Géza - Balázs Mária
24. 8ordevié Nedeljko - llijavec Karolina
25. Pravilovié Predrag - Virág Tünde

GYERMEKE SZÜLETETT
1. ÁrvaJános - Angella SZEBASZTIÁN
2. Bánszki Róbert - Irma DÁNIEL
3. Cékus Sándor - Anna SÁNDOR
4. Cékus Árpád - Judit NOÉMI
5. Csernus Imre - Bernadetta BALÁZS
6. Csépe Géza - Elvira RITA
7. Dudás Gábor -Angella EGON
8. Dudás Mátyás - Ibolya ÁKOS
9. Fabó Csaba - Rita MARGARITIA
10. Faragó Zoltán - Zsuzsanna. HELLA
11. Farkas Valéria; LOLITA
12. Fodor László -Anna JÚLIA -ANNA
13. Frindik Ferenc - Valéria IVON
14. Bakos László - Natália DORISZ

15. Gubena Péter - Piroska ANGELLA
16. Gulity Marinkó -Anita MIRELLA
17. Goda Róbert - Marianna SZILVIA
18. Halasi Róbert - Rozália LAURA
19. Horváth Ferenc - Éva KILIANA
20. Horváth Sándor - Valéria SÁNDOR
21. Huszka Jakab - Ibolya BRIGITIA
22. Huszár Ferenc - Mária ERVIN
23. Kancsár Attila - Eszter KINGA
24. Kókai József - Hajnalka ZSANETI
25. Kerekes László - Márta TAMÁS
26. Kokrehel István - Izabella ISTVÁN
27. László Gábor- Gizella ADRIÁN
28. Lakatos László; TIBOR
29. Lakatos László - Rozália KELLI
30. Lénárt Endre - Sarolta ENDRE
31. Lénárt Róbert - Karolina MARTIN
32. Janó Sándor - Timea BLANKA
33. Marecskó János - Ágnes ÁGNES
34. Mendler Tibor - Mitra TIBOR
35. Mike Klára; DÁVID
36. Magó Ferenc - Valéria ÁKOS
37. Novakovié Dragan; BARBARA
38. Nyirádi Sándor - Magdolna SÁNDOR
39. Péter Csaba - Erika JÓZSEF
40. Papp János - Margit ÁGNES
41 . Paróci Péter - Blazsenka ELVIRA
42. Pataki Péter - Eszter TAMÁS
43. Papp Braniszláv - Judit IGNÁC
44. Papp Andrej - Andrea DOMINIK
45. Papp Róbert - Erika VIKTOR
46. Özvegy István - Márta IZOLDA
47. Ország - Valéria; NORBERT
48. Rózsa Róbert - Györgyi VIKTOR
49. Szabó Zoltán - Jasmina - MARTINA
50. Szabó Károly - Angella KLAUDIA
51. Szőke Károly - Edit ÁRPÁD
52. Szőke Ferenc - Heléna FLÓRIÁN
53. Szvoreny Zoltán - Erika ERIK
54. Sipos Krisztián - Éva KRISZTIÁN
55. Tóth István - Judit BERNADETIA
56. Tóth Tibor - Irma KRISZTINA
57. Tumbász Attila -Aranka RÓBERT
58. Újvári János; EMESE
59. Vass Mihály - Teréz NOÉMI
00. Zelenka Imre - Erika ZALÁN
61. Zsoldos Tibor - Ildikó SÁRA

62. Zsoldos Tibor - Ildikó ZSÓFIA
63. Szungyi Mihály - Erika KAROLINA
LEGIDŐSEBB POLGÁRAINK
1. özv. Hornyák Berkec Julianna (98)
2. özv. Gephard Árpádfy Margit (96)
3. özv. Halasi Frindik Piroska (96)
4 . özv. Lorchman Nagy Julianna (95)
5. özv. Molnár Baranyi Teréz (93)
6 . özv. Horváth Latyák Margit (93)
7. özv Mezei Margit ((93)
8. özv. Domonkos Pál (92)
9. özv. Fülöp Antal (92)
10. özv Kovács Fazekas Rozália (92)
11. özv. Süli Elek Mihály (91)
12. Bacsó Ferenc (91)
13. özv. id . Tóth Pál (91)
14. özv. Gaudia Győri Julianna (90)
15. özv. Papp Sáfrány Erzsébet (90)
16. özv. Kovács Stanyó Erzsébet (90)
17. Sipos Mihály (90)
18. Sipos Fülöp Rozália (90)
19. Csernik Béla (90)
20. Csőke György (90)
21. özv. Hornyák Nagy Julianna (90)
22. özv. Sipos Budai Julianna (89)
23. özv. Szalai Burai Mária (89)
24. özv. Vörös Rúzsa Erzsébet (89)
25. özv. Németh Huber Julianna (89)
26. özv. Toma Gyurján Julianna (89)
27. id. Kormos István (89)
28. özv. Vinji Ruica (89)
29. özv. Szabó Cipó Flóra (88)
30. özv Varga Szokola Erzsébet (88)
31. özv. Szabó Kuruc Ilona (88)
32. id . Csabai Sándor (87)
33. özv. Sipos Papp Julianna (89)
34. özv. Toldi Fárbás Viktória (88)
35. özv Fülöp Balázs Teréz (88)
36. özv. Dudás Tamás (88)
37. özv. Galambos Ferenc (88)
38. Csőke Karna Teréz (88)
39. Szilágyi András (88)
40. id . Sörös István (88)
41. özv. Gombár Kiss Anna (88)
42. özv. Gombár Szabó Rozália (88)
43. özv. Almási Krunc Rozália (87)
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Elhunytak
1. Acsai Ferenc

2. Brezovszki Péter
3. Bederka Ferenc
4. Bodza Mátyás
5. Bakanics Balázska
6. Csáki Lajos
7. Csőke Ferenc
8. Csordás Lajos
9. Csabai Antal
10. Dudás Sándor
11. Dudás Béla
12. Dragomirovié Mladen
13. Erdődi István
14. Fabó József
15. Gábor Pál
16. Fajferity Lajos
17. Hajdú József
18. Halasi Róbert
19. Halasi Mátyás
20. Hegyi István
21. Huszka István
22. Kátai Sándor
23. Kecskés Sándor
24. id. Káplár Péter
25. Kiss István
26. Kiss József
27. Ludrován András
28. Márkus György
29. Maronka Károly
30. Nyirádi Ferenc
31. Kormos Péter
32 . Oravec József
33. Ország Lajos
34. Papp József
35. Péter Mihály
36. Rúzsa Sándor
37. Radóc Imre
38. Sipos András
39. Sipos Antal
40. Sipos Lajos
41 . Sándor Pál
42. Sándor Gergely
43. Dr. Sarnyai Miklós
44. Turuc Imre
45. Tucakov Milivoj
46. Toma István
47. Tóth János
48. Tandity József
49. Újvári János
50. Kovács István

1998-ban

NÖK

FE:RFIAK
56
78
68
72
2 nap
77
83
76
65
77
76
76
71
48
82
76
69
34
77
68
51

60
67
86
85
59
59
48
59
76
86
79
70
59
78
77
64
92
87
82
86
88
41
82
64
84
73
36
71
67

ANYAKÖNYVI HÍREK o

1. Brezovszki Urbán Erzsébet 68
2. Brezovszki Tajtman Piroska 67
3. Berkec Verona
61
4. Burján Szokola Etelka
65
5. Burján Hajdú Veronika
56
6. Cékus Csordás Gizella
79
7. Csernik Cékus Gizella
69
8. Csernus Móricz Jolánka
. 64
9. Csőke Mihálovics Gizella
67
10. Csévári Helga
23
11 . Dudás Csőke Mária
92
12. Dudás Kocsis Rozália
85
13. Diner Varmuzsa Ilona
94
14. Fülöp Kiss Jolán
86
15. Dugandzié-B. Desanka
38
16. Cservenák Kormos Matild 83
17. Faragó Fárbás Ilona
· 71
18. Fabó Győri Hajnalka
78
19. Fodor Borbála
73
20. Fodor Dudás Rozália
74
21. Füstös Vreckó Ilona
71
22. Kádár Jáni Teréz
86
23. Kecskés Molnár Erzsébet 90
24. Kiss Kurin Erzsébet
84
25. Kolompár Ilona
57
26. Kormos Kancsár Mária
62
27. Lassú Jolánka
84
28. Lábadi Mackó Anna
94
29. László Janó Teréz
.95
30. Német Fodor Erzsébet
82
31. Német Fodor Erzsébet
65
32. Maronka Tóth Margit
82
33. Maronka Nagy Etelka
93
34. Molnár Bakos Erzsébet
48
35. Malkácsi Nagy Mária
65
36. Paróczi Papp Rozália
74
37. Pece Halasi Anna
78
38. Puhalák Emese
2
39. Rúzsa Pataki Piroska
77
40. Szőke Lukács Teréz
87
41 . Sztojity Nánai Margit
87
42. Szőke Jakovljev Lujza
86
43. Sipos Ország Katalin
78
44. Sipos Újvári Etelka
67
45. Süli Kecskés Olga
64
46. Tóbiás Andrócki Julianna 96
47. Tóbiás Papp Erzsébet
75
48. Tóth Kovács Jolánka
87
49. Tóth Novák Teréz
85
50. Tóth Hegyi Margit
74

51 . Uri Kurfis Ilona
52 . Hajnal Kocsis Teréz

86
88

VIDÉKEN HUNYT EL
1. Paróci Tóth Mária

56

2. László Matild
3. Onhausz Sz. Matild
4. Molnár Orsolya
5. Sipos Lacika
6. Árvai Selymesi Mária

54
54
6
78

KÜLFÖLDÖN HUNYT EL
Németországban:
1. Tóth Süge Mária
36
2. Oszvald Onhausz Mária
63
3. Csabai József
59
Magyarországon:
1. Papp Béla
55

Tavaly, október l-jén, az idős emberek
világnapján, községünk polgármestere,
a községi és helyi Nyugdíjasegyesületek elnökei látogatást tettek
KRATOK
BÁLIZS
ÉV ÁNÁL,
Kishegyes legidősebb polgáránál.
Kellemes beszélgetés alakult ki az
évszázadunkkal egyidős Éva nénivel, és
a kis küldöttséget készségesen kiszolgáló, valamint a köszöntöttet ápoló
lányával.
A jókívánságoknak sajnos !1em volt
foganatja. Kratok Bálizs Eva szíve
január 13-án, 99 éves korában
megszíínt dobogni.
Nyugodjék békében!
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Németh István

,
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HAZAJAROJEGYZETEK
(2. rész)

M

ég mielőtt bekanyarodtam volna a Kertsorba,
lefelé ereszkedve a Kálváriáról betértem egy
sörre a kocsmába, amelyik a néhai Dudás Pista kiskocsmája közvetlen közelében áll. Két kedves helybeli
fiatal
rögtön
meginvitált
az
asztalukhoz.
Megkérdeztem a beszédesebbtől, ismerik-e a falu
Krivaja-hídjait, föl tudnák-e sorolni őket? Hogyne
tudnák, s máris kezdték onnan, ahol az ér belép a falu
határába. Sorjáztak a fahidak, a kőhidak, a vashidak, a
gyaloghidak, a nagyhidak, alig győztem jegyezni őket.
Kevés kivétellel mind jómagam is ismertem, s most
örömmel állapítottam meg magamban, hogy majd mindegyik még mindig áll, szolgálja a falu népét, sőt
Lovéenac (Szekics) alatt, de még a mi falunk határában
egy új is épül, egy kerékpárhíd. Eme hídbéli tudományommal a Híd-díj átvétele alkalmával az ünneplő
közönséget szándékoztam elkápráztatni. (Egy mérnök
barátomat sikerült is: megfogadtatta velem, hogy egy jó
alkalommal bemutatom neki sokhidas szülőfalumat,
átkísérem mind a huszonegy hídján ... )
Miután a fiúkkal számba vettük a hidakat, s elbúcsúztam tőlük, sajgó szívvel álltam meg az imént
említett Dudás Pista-féle kiskocsma örökre bezárt ajtaja előtt. Mi történne, ha most hirtelen kitámá a kocsmaajtót a néhai tulajdonos s beinvitálna? Persze ez
lehetetlen, hiszen nincs már aki kitámá a kocsmaajtót.
S ama jeles vendégek egyike-másika sem, akikkel, ha
közös utazásunk erre vetett bennünket, ide föltétlenül
betértünk. Mert igazi kiskocsma volt Dudás Pistáé.
Még abb61 a réges-régi világból való. A kis söntésen
kívül mindössze három asztal fért el benne, s csupán
egy ablaka volt, de ez az egy untig elég is volt neki. Egy
alkalommal „irodalmi estet" tartottunk benne, a
felolvasó Fehér Feri volt, a kocsmároson kívül egy szál
közönséggel. Természetesen már volt bennünk néhány
atmoszféra nyomás, Feriben is. Könnyű volt rászedni a
játékra, a fölolvasásra. Poharainkat újratöltöttük. Feri,
ahogy hasonló alkalmakkor szokta, s ahogy illik,
fölállt. Kezében a fölolvasásra szánt vers kézirata.
Sajnos a vers címére már nem emlékszem, de arra
határozottan, hogy terjedelme meghaladta az egy gépelt
oldalnyit. A költő , mint ilyenkor mindig, komoly és
ünnepélyes volt. A csend is ünnepélyes, hat ember (mi
négyen, a kocsmáros és az említett egy szál hallgatóság) különben sem csap túl nagy lármát még
kiskocsmában se. Elhangzott a vers címe. Pillanatnyi
szünet után az első strófa is. Az egy szál hallgatóság
ajkáról ekkor röppent fel az első megjegyzés: „Ez
igen!" Feri arcán megrándult egy izom, de folytatta a

felolvasást. Elhangzott a második szakasz is. Az egy
szál hallgató, aki velünk együtt szintén nyomás alatt
volt, nem hagyhatta újabb megjegyzés
nélkül, úgy
gondolta, ehhez, mint hallgatónak, joga van. „Emmá
nem valószínű!" A felolvasón látható volt, hogy két
dologra koncentrál egyszerre: magára a versre s arra,
hogyan tartsa féken az indulatát. Tehát egyre feszültebb
légkörben haladtunk előre. Az egyszál hallgató (mert
hát Dudás Pista inkább csak olyan türelmes házigazda
volt) tekintetével szinte rátapadt a költőre, ha tudta
volna, megbűvöli, a verset a maga módján a velejéig
átélte, tetsző vagy nemtetsző megjegyzései a gyermek
őszinteségével buggyantak ki a száján, mi már, Feri
útitársai, a hasunkat fogtuk elfojtott nevetésünkben,
ugyanakkor félve fürkésztük a költőt, mikor veszti el
végső türelmét, mikor robban. Nem sokáig kellett erre
vámi, az egy szál közönség legújabb „úgy van"-jára a
fölolvasó az előtte álló, színültig töltött borospoharát
megragadta, majd oly heves indulattal csapta a földhöz,
hogy tartalmának felét magára löttyintette. „De a kurva
istenit a világnak, nem tudja, hogy míg én fölolvasok, a
közönség fogja be a száját!?" - ordította, ahogy a
torkán kifért. Mindnyájan megdermedtünk, csak a kocsmáros nem, s mielőtt a költő a „közönségnek" rontott
volna, Dudás Pista kitette a verskommentátor szűrét.
Feri csak nagy nehezen csillapodott le, a kitessékelt
vendég meg folyton bekiabált, a kocsmához való elidegeníthetetlen jogát követelve. Aztán mégis elkullogott
a kocsma tájékáról. Csend lett kívül-belül. Mint egy
kiürült felolvasóteremben. Pista tett-vett körülöttünk,
tekintettel „j eles" vendégeire röstellt figyelmeztetni
bennünket, hogy a záróra ideje régen lejárt. Ehelyett azt
találta mondani - az embernek akaratlanul jön a szájára
a kötél emlegetése akasztott ember házában! -, azt
találta mondani, hogy a kidobott vendég még nem alkalmazkodott kellőképpen a helyi szokásokhoz, mert még
csak néhány éve él itt a faluban, különben topolyai.
Vagyis a költő földije! A derék kocsmárosnak magyarázattal tartoztunk, hogy erre mért tört ki mindnyájunkból, most már Feriből is, az ellenállhatatlan
röhögés. Hát azért, mert ennek a rendhagyó költői estnek egy szál, ám erőszakkal eltávolított vendége, a
véletlenek csodálatos összejátszása folytán odavalósi
volt, ahová maga a költő is! Immár Dudás Pista is
velünk együtt kacagott, és attól fogva minden alkalommal, ahányszor csak betértünk kocsmájába, s szóba
került ez a világirodalomban is egyedülálló író-olvasó
találkozó.
(folytatjuk)
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A hazajáró
fogadtatása
Sodródunk a szuggerált eseménytelenség
lomha felszínén, valahol Bácska közepe táján.
Ha fölnézünk az égre, azt hisszük, jó helyen
vagyunk, s nem kecmergünk a délibáb felé,
inkább e/engedjük magunkat, nehogy fölkavarjuk körülöttünk a leülepedett hordalékot.
Ilyenek vagyunk mi, libegő tollpihék szel/őknek
kedvére a rónaság ringó búzatengerén. Nem
vesszük észre a változások kezdetét. Pedig
falun is változik a világ. Erre figyelmeztet féltő
földink, aki városról egyre gyakrabban látogat
haza, a szülőfaluba, ahol magyarnak született,
s a bölcsője fölött dúdolt éneket nem feledi,
inkább félti, dallamában és szövegében
egyaránt. Figyelmeztet a halkuló bölcsődalra,
és mutogat fölfelé, ahonnan más zene zúdul
alá, akár egy közelítő förgeteg. Szól, hogy
elnéptelenedünk.
Színmagyar falu volt ez két évszázadon át.
Legfényesebb korában hétezer lelket számlált,
most meg a felét. ötven év alatt ötvenszázalékos a csökkenés. Tehát még legföljebb ötven
esztendeje van hátra. És aztán? Legjobb esetben valamilyen tudósok majd megmagyarázzák a hátrahagyott tárgyi bizonyítékokat. Erre
int a borúlátó barátunk. Következtet, hogy mit
nem veszünk észre. Mi meg okoskodunk: az a
fontos, hogy ne rakjanak bennünket vagonokba. Azt meg, hogy változik a nóta, bánja kánya,
van itt már más baj is bőven. Merthogy iszonyatosan drága a temetés, attól koldul az, akire
rápusztulunk! Álmában meg a homokóra tejbevajba perget. Ahogy alulról elfogy a lé, a föle
kapaszkodik az üveg falára, de húzza, vonzza
a gravitáció lefelé a szűk résen át, mert ez az
utolsó kéreg nagyon sűrű, s nyúlik hosszú
cseppé, aztán elengedi a kapaszkodót és
odahuppan a holt homokszemek közé. Onnan
föl lehet nézni: csüng ott még valaki?... Mert
ezt a homokórát nem lehet megfordítani. Ez
nem egy tárgy.
A honfoglaló meg morog, hogy itt nincs is
annyi üres ház, mint ahogy mondták, s a faluvégen vesz egy düledezőt. A helye jó. Innen
szép kilátás nyílik... Új kazettát tesz a magnóba, jól fölerősíti a „slágert" és kiül a kapuba,
hogy ez a porta már foglalt.
Aggódó földink, mint hazajáró lélek, rója az
utcákat. Nem vár semmilyen fogadtatást, csak
az ismerősöket keresi. Köszön mindenkinek,
de legtöbben értelmetlenül bámulnak rá. S visszatér. Újra és újra fáradhatatlanul. Már lát
valamit, de nem hisz a szemének.

VIGH Rudolf
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EGY TALÁLKOZÓ
.·
MARGÓJÁRA
Többé-kevésbé ismert volt számomra is a találkozó forgatókönyve: a
megérkezéskor egy kis beszélgetés, a szokásos kérdések, „hogy vagytok?, hogyan utaztatok?", meg az utóbbi időben az elmaradhatatlan érdeklődés a politikai helyzetrő l, erre, mifelénk. Utána jön az ünnepség egy-két
beszámolóval, üdvöz lő szavakkal, látványos műsorszámokkal , amelyek
ízelítőt adnak a helység művelődési törekvéseirő l és teljesítő
képességeiről.

Az igazi találkozó tavaly novemberben Békésszentandráson sem
ünnepi beszéd, meg műsoros est volt, hanem a vadászotthonban megszervezett vacsora és társalgás, amikor lassan, fokozatosan fe lengedett a
feszes etikett s az emberek tényleges maguk kezdtek lenni.
A hagyományos és kitűnő ízű birkapörköltig még csak a viccek kölcsönös cseréje folyt, mert az emberek, ugyebár, ilyen alkalmakra készülni

Békésszentandrás

szoktak. Nem egyszer hallottam már olyan véleményeket, hogy a viccek
mesélése a társalgás csődje. Ezzel szemben én rendszerint azt tapasztaltam , hogy nagyon is jó előkészület mindenfajta társalgáshoz, eszmecseréhez, komolyakhoz és komolytalanokhoz egyaránt. Utána jöhet az
é l ce l ődés, egymás ugratása , egy-két közbevetett szó, ame l yekrő l mindenki tudja , mire vonatkozik, egész történeteket s ű rít magába. Persze mindez
azok között zajlik, akik jól ismerik egymást, s ilyen alkalmakkor rendszeresen művelik a társalgásnak és a hangulatteremtésnek ezt a műfaját.
Egész jó kis műsorszám kerekedett például abból , hogy a helyi vállalkozó, akit egész este azért hecceltek, mert nősülés előtt állt, egy óvatlan
pillanatban ráfirkantotta nevét az iskolaigazgató ingjére. Az inget azután az
egész vendégsereg aláírta és elárverezték. Várható volt, hogy az első
„aláíró" ad majd érte legtöbbet, övé is lett az ing, s bár azonnal követelte
jogos tulajdonát, azt csak másnap kapta meg. Az ing ára természetesen az
iskolát illette meg .
Az árverezés után már megfele l ő volt a hangulat, mondjuk, a politizálásra.
Úgy döntöttem, hogy megalakítom itt is a MIÉP-et.
Éppen a MIÉP-et?
Miért? Mi baj van a MIÉP-pel? Olyan még itt úgysincs!
Elég nyomós érv vetem oda mosolyogva, de beszélgetőtársam nem
sé rtődik meg. Azt mondja, hogy jobboldalinak tartja magát, nem szereti a
„komcsikat". Kiderül, az a baj, hogy a helyi választásokon az országban is
hatalmon levő pártok győztek, de a polgármester szocialista színekben
induló jelölt lett. Az egyik szegletben elkezdő d i k a dallikázás, a szünetekben pedig véget nem érő csevegés az élményekről, furcsaságokról.
Mesterkélt lehetett mindez. Lehet, hisz nem volt véletlen szerű . De, hát
nem azért vannak talán az ünnepek, találkozások, hogy az ember egy
szusszantásnyit megpihenjen, legalább egy napra letegye a nyomasztó
hétköznapok gondját-baját és jól érezze magát, élvezze az emberek
közvetlenségét egy olyan környezetben , ahol nem kell arra ügyelnie
szorongva, hogy elrejtse hibáit, gyarlóságát.

PAPP Imre
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MELTO BUCSU AZ EVTIZEDTOL
A

Petőfi

Sándor

Művelődési

Egyesület múltja és idei tervei

Közel kilenc esztendővel ezelőtt, hosszabb pangás után alakult újra
Sándor Művelődési Egyesület, intézményes keretet adva falunk
szellemi-művelődési
életének; nyelvi-kulturális értékeink, hagyományaink, nemzeti azonosságtudatunk megőrzése és fejlesztése
érdekében. Hogy életre keltse mindazokat a tevékenységi formákat,
amelyek iránt érdeklődés mutatkozik Kishegyesen, ugyanakkor ápolja
és fejlessze a már meglévőket.
Persze minden korosztálynak és minden érdeklődési körnek eleget
tenni legalább olyan egyszerű feladat, mint fából vaskarikát csinálni.
Éppen ezért, a rövid számadáson túl, ennek az írásnak nem is lehet
célja pálcát törni senki felett, az elvégzett munkát illetően . Annál
inkább, mivel az eltelt időszak reálisan nézve nem is lehetett más, mint
az egyre szűkülő lehetőségek és az igények, elvárások közötti állandó
kötélhúzás.
Összességében tekintve az eltelt nyolc évadot, az egyesület
munkájára nézve nem csak a beszűkült lehetőségek, hanem a permanens szakmai-ideológiai szemléletváltozás is meghatározó jelentőségű
volt. A kezdetekben a vendégszereplések domináltak, ami a
szervezettség akkori szintjén, a kapcsolatkiépítés és a tapasztalatszerzés
időszakában természetesnek mondható. 1992-ig számos hazai és külföldi csoport, kórusok, néptáncegyüttesek és színtársulatok, köztük igen
neves előadók váltották egymást a művelődési ház színpadán. Ekkorra
alakultak meg az első szakosztályok, részint az aktuális gazdasági-politikai helyzet, részint a saját erőkre való támaszkodás okán. Az évek
során 12 szakosztály működött az egyesület berkeiben, többek már a
kezdetektől, egészen a legutóbbi időkig. Ezek: a Kiállítások és rendezvények, a komolyzenei, a néptánc, a képzőművészeti, a színjátszó,
a gyermekszínjátszó, a hagyományőrző szakosztály, valamint a
Marcipán Gyermekház, az irodalmi csoport, később Dudás Kálmán
Versmondók Köre, a Zöld Szív Mozgalom, a ritmikus táncok szakosztálya és a divatbemutatósok. Az akkoriban első félénk lépéseiket
megtevő kisiskolások mára a csoport legjobb néptáncosaivá fejlődtek.
Ők azok, akik továbbviszik a néphagyományok ápolását, de az
időközben lemorzsolódottak is kaptak valamit - nem is keveset - ebből
az értékrendből.
Igazi arculatát 1995-re nyerte el az egyesület, ekkor volt
tevékenysége csúcsán. Kialakultak az évről-évre ismétlődő, nagyszabású rendezvények, mint az Anna-napok, a Hazaváró, és a hagyományos ünnepkörök, a farsang, a március 15-e, a húsvéti ünnepkör, a
Mikulás-est és a betlehemezés. Állandósultak a játszó- és alkotóházak,
a népi kézművességek: nemezelés, gyöngyfűzés, csuhézás, szalmafonás, maszkkészítés, amiknek ugyan nincsenek látványos eredményei,
de a gyökerei és a hatásmechanizmusaik igen mélyek. Ez idő tájt
működött párhuzamosan a legtöbb szakosztály, egymás után sorjáztak a
vidéki és külföldi vendégszereplések, a szemléken, versenyeken elért
eredmények. Állandó kapcsolatok alakultak ki nemcsak vajdasági,
hanem határokon túli, anyaországi, erdélyi , felvidéki, kárpátaljai
művelődési és hagyományőrző intézményekkel. A következő évad
végén viszont már megmutatkoztak a kifulladás jelei. A lehetőségeket
meghaladó, szerteágazó tevékenység, a gyerekek és a szervezők túlterheltsége, a szülők egyre romló anyagi helyzete, a fásultság és elkedvetlenedés. Nem volt már sem erő, sem anyagi fedezet a megújulásra,
a közönség is el-elmaradt. Megszűntek a vidéki együttesek vendégszereplései, hiszen a fűtetlen terem és a felsoroltak mellett az is nagy
dolognak számított, ha egy-egy rendezvényen félig telt meg a nézőtér.
Ezért a 97-es és 98-as évadban elsősorban a műhelymunkára és a nyári
táborok szervezésére tevődött át a hangsúly.
Idén a tisztújítás mellett sok tennivaló hárul majd az egyesületre,
lévén a falu újratelepítésének 230. évében vagyunk, emellett szeretnék
megünnepelni a hegyesi csata 150. évfordulóját és az ezredfordulóra is
készülni kell. Ehhez az évadhoz kapcsolódik, de már múlt időben, hogy
talán az eddigi legszínvonalasabb szünidei programot sikerült megvalósítani. Sajnos a látogatottság tekintetében kifogásolható, hogy a
a

Petőfi

szülők

viszonyulása a gyerekek tartalmas időtöltéséhez kissé felemás.
Rövidesen a húsvéti ünnepkör keretében alkotóház, táncház és
ünnepi műsor lesz . Kiállítást rendeznek a kishegyesi falvédőkből,
amely a századelőtől a hatvanas évekig öleli fel a díszítőművészetnek
ezt a sajátos ágát, hiteles emléket állítva egy letűnt kornak. Idén
ugyancsak először lesz pünkösdölés, aminek még a hatvanas években is
hagyománya volt falunkban. Tavasszal vannak a Szólj síp, szólj; a
Kőketánc ; a Gyöngyösbokréta selejtezői, a ritmikus táncok kanizsai
zónaversenye és a néptáncegyüttesek tartományi találkozója. Május 12én lesz a IV. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó, mintegy
400 gyerek és 100 pedagógus részvételével, amelynek ezúttal (is)
Kishegyes a házigazdája. Ezt a kétnapos rendezvényt a Vajdasági
Magyar Óvodapedagógusok Egyesületével karöltve szervezi a Petőfi.
Májusban és júniusban ezúttal sem maradnak el a hagyományos
komolyzenei koncertek, június végén pedig az évadzáró, ahol bemutatkoznak a szakosztályok. Júliusban, az Anna-napok keretében egy
harminctagú gyerekcsoportot látnak majd vendégül a szórványmagyarságból, ahol ezeknek a fiataloknak csak a 4 . osztályig van
lehetőségük anyanyelvükön tanulni. Ugyancsak az egyesület vendége
lesz a tavalyi kecskeméti Európa Jövője rendezvényen részt vett csoportunk akkori vendéglátói, akik egy huszonkét tagú csoporttal
érkeznek. Nyáron immár harmadízben kerül megrendezésre a Dudás
Kálmán Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó. Mindezeken kívül
ezúttal sem maradnak el a nyári táborok, mi több, számos időszakos
rendezvény, irodalmi est és más műsor tarkítja az évi programot, amely
remélhetőleg méltó koronája lesz a leköszönő évtized gazdag sorozatának.
PRess

Hogyan szórakoz(ná)nak a fiatalok?
Kérdőíves felmérést készít a falubeli fiatalok körében a Kishegyesi
Ifjúsági Tanács. Tóth Zsolt, a szervezet elnöke elmondta, a minimum
500 fős statisztikai mintától a 15-25 év közötti korosztály szórakozási
szokásaira és igényeire várnak elsősorban választ. Az ankét külön
foglalkozik a művelődési egyesület, a diszkó és az ifjúsági tanács által
kínált szórakozási lehetőségekkel. Ez lesz az új elnökség első,
komolyabb megmozdulása az őszi tisztújítás óta. Akkor a Bede
Gabriella, Bede László, Csáki Róbert, Hajas Mihály, Kátai Annamária,
Kókai Mónika, Mike Attila, Papp Kinga (alelnök) és Tóth Zsolt (elnök)
összetételű vezetőség vette át a szervezet irányítását.

,

Uj elnökség, régi elnök

(press)

Röviddel lapzárta előtt tartotta tisztújító értekezletét a művelődési
egyesület Közgyűlése.
Mindamellett, hogy az ülés előkészítése és az elhangwtt munka-,
illetve pénzügyi beszámolók némi kívánnivalót hagytak (s ezt többen
szóvá is tették), a több mint kétórásra nyúlt összejövetel sikerrel zárta
munkáját. Hivatalosan is felmentette tisztéből a régi vezetőséget,
ugyanakkor kinevezte az újat. Ennek értelmében, az elkövetkező 4
évben az egyesület munkáját a következő összetételű elnökség irányítja: Bognár Valéria, Csőke András, Horváth László, Kisimre Árpád,
Kollár Ilona, Péter Mária, Szöllős i V. Julianna, Szőke Anna,
Szpaszojevics Magdolna, Tumbász Kornélia és Világos Ibolya.
Az alapszabály értelmében a 11 tagú testületnek első, munkajellegű
ülésén, saját soraiból kell megválasztania elnökét, alelnökét és egyéb
tisztségviselőit. Március 10-én lezajlott a titkos szavazás. Elnöknek,
zsinórban immár harmadszor, Szőke Annát emelték ki 5 szavazattal,
Horváth László 3, Csőke András és Szpaszojevics Magdolna 1-1 voksot mondhatott magáénak, míg egy szavazócédula érvénytelen volt. Így
az alelnök automatikusan Horváth László lett, ugyanakkor a titkári
teendőkkel Péter Máriát bízták meg. A pénztáros Csőke András.
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NŐI KÉZILABDA

SAKK

Kiskapun a
szabadkai ligába

A lányok megérnék
a pénzüket!

Esély az
előrelépésre

Eredmények már vannak, támogatás még sehol

Egyesült a topolyai GFK és a kishegyesi Egység

Számtalan nehézség kísérte legjobb
sakkozóink tavalyi szereplését. A Topolyaiszabadkai községközi ligában versenyző csapatunk az egész versenyidény során komoly
összeállítási gondokkal küszködött. Nem is
rejtik véka alá a klub háza táján: méltánytalanul alacsonynak tartják a bajnokságban elért
5. helyezést, de az adott körülmények között
többre nem is telhetett az erejükből.
- Mi tagadás, jóval vérmesebb reményeket
fűztünk a tavalyi évhez - nyilatkozta Komáromi
Sándor klubelnök, az elvárásoknál szerényebb
helyezés okait elemezve. - Sajnos, betegségek,
katonai behívók és egyebek miatt több
erősségünket
is
kénytelenek
voltunk
nélkülözni. Ezzel magyarázható, hogy az
idény során két nem várt, súlyosabb vereség is
becsúszott. Ezek után kénytelen-kelletlen, el
kellett fogadnunk, hogy a bajnoki nyitány előtt
kitűzött cél, az első-második helyek egyikének
megszerzése, csupán illúzió marad, s a továbbiakban már csak a tisztes helytállás várható
el tőlünk .
Elméletileg a bajnoki megmérettetések
során 5 első kategóriás sakkozó, Radócz
András, Komáromi Sándor, Deák József,
Linka László és ifj. Horváth László , valamint
3 második kategóriás, Papajcsik Lajos, Tóth
Péter és Magyar László áll a csapat rendelkezésére. Gyakorlatilag azonban, ez a legerősebb összeállítás a bajnoki idény egyetlen
mérkőzésén sem tudott asztalhoz ülni! Anyagi
fedezet hiányában a csapaterősítés sem
jöhetett szóba, már csak a vendégjátékosok
utaztatása miatt sem. Hiszen a klub
lehetőségei kimerülnek a vendégszereplésekre
való elutazás, és az itthoni mérkőzések megszervezésében. Jelenleg csak remélni tudják,
hogy ezek a lehetőségek az augusztusban
kezdődő őszi idényre is biztosítottak lesznek
számukra. Küszöbön áll az egyéni házibajnokság megrendezése, majd a formaidőzítés során
barátságos mérkőzések következnek. A négynégy mesterjelöltet felvonultató Zobnatica és
Krivaja csapatait fogják vendégül látni az
Észak-bácskai ligából , akik megfelelő
erőpróbát jelentenek majd az idénykezdés

Mint ismeretes, évek óta tart labdarúgó szakosztályunk mélyrepülése a legalacsonyabb rangfokozatban.
A kék-fehérek topolyai ligás vergődését nem csak a
közönség fokozatos elmaradása, a teljes apátia, de más
kézzelfogható problémák is kísérték. Elsősorban az
utánpótlás kérdése volt megoldatlan, ugyanis a
versenykiírás értelmében az ifjúsági és pionír korosztály szerepeltetésére nem, vagy csak alig nyílt mód. A
legtöbb topolyai ligás klubnak ugyanis nincs utánpótláscsapata és ez egy Kishegyes-nagyságrendű falu
esetében, ahol ötven kisiskolás kergeti a pöttyöst, már
komolyan felveti a legnépszerűbb sportág jövőjének
kérdését. A klub áldatlan anyagi helyzete, a játékosállomány és a vezetés problémái az elmúlt néhány idény
során minden próbálkozást meghiúsítottak, hogy a
csapat feljusson a szabadkai ligába.
Az őszi idényben elért helyezés alapján, az idén
sem fűződött sok remény a tavaszi folytatáshoz. A téli
átigazolási időszak végén azonban egy nem mindennapi lehetőség adódott a klub számára. Feloszlott
ugyanis a szabadkai ligában versenyző GFK, és a
topolyai egyesület vezetői felajánlották a hegyesieknek:
lépjenek a helyükbe. Mindössze egy jogi aktusra volt
szükség, nevezetesen, hogy a szabadkai liga sereghajtója és az Egység hivatalosan egyesüljön. A két klub
fúziója természetesen csak papíron létezik.
Voltaképpen a topolyai egyesület megszűnt létezni, a
mieink pedig március 13-án (reméljük, nem lesz rossz
ómen!) megkezdték a tavaszi idényt a szabadkai
ligában. Még csak névváltoztatásra sem volt szükség,
hiszen a topolyaiak amúgy sem kívántak tovább
versenyezni, így természetesen a névre sem tartottak
igényt.
Van azonban a dolognak egy szépséghibája,
amiről a februári rendkívüli közgyűlésen is szó esett,
amely amúgy egyhangúan támogatta a két klub
egyesülését. Ugyanis a néhai örökhagyó mindössze 5
pontot hátrahagyva lépett vissza a versenyzéstől, ami
igencsak sovány tőke és könnyen előfordulhat, hogy
kevésnek bizonyul majd a végelszámoláskor. Magyarán
az is megeshet, hogy az idei tavasz csak egy dicstelenül
rövid és cseppet sem olcsó kirándulás lesz a szabadkai
ligások mezőnyében, hogy aztán őszre ugyanott folytassák, ahonnan indultak: a legalacsonyabb
versenyosztályban.
A klub bennfentesei szerint azonban megéri a
kockázat. Hiszen a topolyai ligában nincs lehetőség az
50 pionír és 20 ifjúsági korosztályú játékos
versenyeztetésére, márpedig az egyesületnek erkölcsi
kötelessége az utánpótlásról való gondoskodás. Ezért a
bennmaradás érdekében több erősítést is szereztek.
Kovács Róbert edző a meglévő keret mellett 13 új
játékosra számíthat. A Njegosból érkezett Perlics kapuvédő , valamint az FK Vrbasz négy játékosa, Bosák,
Delibasics, Radulovics és Vucsetics mellett a kékfehéreket erősíti a GFK-tól átvett Bogunovics, Lukics,
Ivánovics, Jovovics, Jablán, Kljakics és Zec csakúgy,
mint a Szlavijából visszatért Baranyi. A közgyűlés
ugyanakkor "erősítéseket" eszközölt a klubvezetésben
is. Ennek értelmében az elkövetkező időszakban a
Deák Csaba, Dr. Deák Tibor (elnök), Dudás István,
Halasi Csaba, Novák Attila, Pesevszki Dragán, Sipos
Imre.Szúcs Mihály, Szúcs Mischell , Sztánics Milán és
Tóth Péter összetételű elnökség veszi kezébe az
irányítást.
Hogy jó döntés volt-e az előírások adta kiskapun
belépni, arra már az idei tavasz választ ad. De annyi
már most biztos, ha a csapat jövőre is a szabadkai
ligában akar futballozni, saját közönsége előtt
kötelezően hoznia kell minden mérkőzést. Mi több,
vidéki portyáiról is meglehetős gyakorisággal kellene
pontot, pontokat rabolnia. Ki tudja, lehet, hogy a
szerencse ezúttal is a merészeket segíti?

- Ha az említett nehézségek nem lépnek
fel, idén jó esélyeink vannak az előrelépésre hangsúlyozta Komáromi Sándor, majd halkan
hozzátette: - Ezúttal tényleg szeretnénk
megkaparintani az első helyet. Ebben
valószínűleg a moravicai Zsáki József, a
bajmoki Dózsa György és a szabadkai
Közgazdasági Kar csapatai lesznek a legkomolyabb riválisaink. Elsősorban rájuk kell
majd odafigyelnünk, hogy velük a lehető
legjobb összeállításban vegyük fel a harcot.
Ha ez így lesz, remélhetőleg idén sikerül
bejutnunk a magasabb versenyosztályba.

PÉTER Róbert

P.R.

előtt.

Kiválóan szerepel településünk egyetlen
kézilabda csapata a bácskai liga n01
mezőnyében . A lányok az április elejei
idénykezdés előtt a táblázat második helyén.
állnak, impozáns 80 százalékos teljesítménnyel. Lemaradásuk mindössze 4 pont a listavezető Spartacus II. mögött, és eredményeik
súlyát csak növeli, hogy a szabadkaiaknak,
pillanatnyi erejüket tekintve, legalább a vajdasági liga élmezőnyében lenne a helyük. Ha
ehhez hozzátesszük, hogy csapatunk, a maga
16 éves átlag életkorával a mezőny legfiatalabbja, akkor már igazán van miért büszkének
lennünk a lányokra.
A sikerek ellenére igencsak gyéren csordogál a támogatás. Világos Mihály klubelnök
elmondta: a költségvetés eszközeiből fedezik a
játékvezetői illetéket és egyéb adminisztratív
kiadásokat. Semmilyen más bevételük nincs,
mindössze két valamire való labdával rendelkeznek, a játékosok évek óta saját tornacipőben szerepelnek és nagyon elkelne már
egy komplett garnitúra mez is. A pályán nincs
ivóvíz, vécé, sőt öltöző sem, a csapatok
kénytelenek az iskolában átöltözni. Ráadásul,
a küszöbönálló bajnoki rajt előtt egyenlőre az
utazás kérdése sem megoldott.
Mindezek dacára február elején a lányok
töretlen lelkesedéssel kezdték meg a
felkészülést. Az új edző, Branko Radoman, a
lovcsenáci Njegos egykori tagja és későbbi
edzője,' alapos munkát végez a játékosokkal,
mindenekelőtt az erőnlétre helyezve a hangsúlyt. Jelenleg 18-20 tagú keret áll rendelkezésre, köztük több lovcsenáci és feketicsi
játékos, mivel köztudottan náluk nincs női
kézilabda. A klub háza táján úgy vélik, a
küzdőszellem és harciasság terén ez kifejezetten előnyére válik a csapatnak. Heti
három edzéssel folyik a munka, de az
utazódiákok nagy száma miatt csak a pénteki
edzésen teljes az összeállítás. Sajnos ez kedvezőtlenül hat a csapatjátékra, főleg a tavaszi
ezért
megállapodtak
a
idényben,
Spartacusszal, hogy a szabadkán tanuló diáklányok hét közben velük edzhessenek.
A felkészülési időszak végén néhány
barátságos találkozó szerepel programon, a
bajnokság pedig várhatóan április 4-én veszi
kezdetét. Arra nem sok esély mutatkozik,
hogy az őszi idényben százszázalékos éllovas
menetelését sikerülne megállítani, de a
második hely megszerzése már reális célkitűzésnek tűnik. Mi több, olyan eredmény ez,
amelyre ennek a fiatal, perspektivikus csapatnak igen nagy szüksége lenne. Hogy sikerül-e,
a
tavaszi
idény
fogja
megmutatni.
Mindenesetre az Egység SE pillanatnyilag
legsikeresebb szakosztálya a jövőben több
figyelmet érdemelne nemcsak a szurkolók,
hanem a helyi szponzorok részéről is. Mert a
lányok tényleg megérnék a pénzüket!

P.R.
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KEDVES
,
ISKOLAM
Nem is tudom hogy kezdjem, hiszen ezernyi hála tölti
el lelkemet. Sokat köszönhetek a volt iskolámnak és
tanáraim odaadó munkájának. Most a topolyai gimnázium
első osztályos tanulója vagyok, és úgy érzem, elég alaptudással rendelkezem ahhoz, hogy végig kitartsak.
Mindig bátran és büszkén fogom kimondani iskolám
nevét. Köszönök mindent!

GOMBAR Judit

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
1998 júniusában megint kirepült
egy generáció iskolánkból. Középiskolásaink nem hoztak szégyent az

alma mater-ra.
Szeptemberben megtartottuk a
hagyományos irodalmi Csépe napokat.
Az Aranyes6 versmondó verseny
községi győztesei között volt iskolánkból:
Sztepanov Violetta, 4. a (2.
helyezett a 3 "4. osztályosok csoportjában)
Linka Miklós és Csordás Tamás, 6.
a (3. helyezettek az 5 6. osztályosok
csoportjában)

Rózsa

Magdolna,

7.

b,

első

helyezett, és Sinkovics Norbet, 7. e,
második helyezett (a 7 8. osztályos tanulók csoportjában).
Szeptember 25-én szívet melengető ,
feledhetetlen élménnyel gazdagított
bennünket Killyén lika marosvásárhelyi művésznő, aki székely népballadákat és népdalokat adott elő a színházteremben.

Szeptember 26-án iskolánk tanulói
részt vettek az Egészségesebb Gyermekkorért elnevezésű futóversenyen,
melynek fő védnöke a Vöröskereszt
községi szervezete.
Október 9-én, a Gyermekhét keretében, Játéknap volt az iskolában.
Szervezte Bognár Valéria , a Gyermekszövetség vezetője .
Ezen a napon szünetelt a tanítás.
Elsőseink tagjai
lettek Gyermekszövetségnek, majd következett a
játék, a szórakozás.

Az ősz folyamán, október 22-én
még egy irodalmi élményben volt ré-

szünk. Kmács Erika és Verebes Em6
népballadákat adott elő tanulóinknak.
A kölni Nemzetközi Gyermekrajzkiállításon díjat kapott:

Tóth Zsuzsanna, 6. a,
Mijatov Mirella, 6. a, valamint
Majláth Renáta. 5. b osztályos
tanulónk.
November 20-án, a helyi Dévics
Imre Kerámia Művésztelep kiáll ításának keretében , iskolánk tanulói is
bemutatták munkáikat.
November
22-én
ünnepeltü k
iskolánk napját. Ez alkalomból jelent
meg újságunk, a Lapozgató legújabb
száma.

Decemberben az iskola nyolcadikosainak dr. Majláth Norbert gyermekgyógyász szakorvos előadást tartott a szenvedélybetegségekről.
Tanulóink emberségből, seg ítő
szándékból jelesre vizsgáztak. Gyurik
Melinda nyolcadikos tanuló súlyos gerincműtéti költségeihez. Közel 3500
dinár önkéntes adománnyal járultak
hozzá.

December 24-én: bizonyítványosztás hurrá!, téli szünidő! ... A félévi
tanulmányi eredményekhez a Télapó
is hozzájárult egy-egy ajándékcsomaggal.
1999. január 24-én Szent Száva
tiszteletére ünnepi műsor volt a tornateremben.

Tanulóink szorgalmasan készülnek
tantárgyakból a már hagyományossá vált iskolai, községi és
körzeti versenyekre. Szorítunk értük!
különböző

TÉLI ESTE
Sötétedik. A fák koronái egyre
feketébben nyúlnak az égbe. Felfelé
tör a kémények füstje.
Az éjszaka tündére fagyosan
tündöklő csillagokat gyűjt a sötét
égbolton. Ilyenkor az utcákon senki
sem jár, legfeljebb a süvöltő szél söpör
arrébb egy-egy kékre fagyott levelet.
Jeges lehelete elől mindenki kitér,
csupán a fák hajladoznak ide-oda
búskomor
muzsikájára.
A
téli
hónapokra itt maradt madarak fázósan
gubbasztanak a havas tetőereszek
alatt. Az egész táj álomba merült. A
szél megunta a fák táncoltatását, s
más társat keresett: egy hatalmas
hófelhőt, azt rázta, cibálta.
Másnap a ragyogó hótakaró mindent szép ruhába öltöztetett, és ez
mindenkit ámulatba ejtett.

HOLLÓ Zsuzsa, 5. oszt.

EGY TÉLI ÉLMÉNYEM
Szombat reggel arra ébredtem, hogy hatalmas hótakaró borította be a tájat. Fagyos és
zord idő volt.
Anyukám csengő hangjára lettem
figyelmes.
- Viki, gyere az ablakhoz, és láss csodát!
Mint a villám, úgy öltöztem fel. Alig vártam,
hogy ráléphessek a frissen esett hóra.
Felkaptam a piros szánkómat, és már siklottam
is a havon. A szánkózás után testvéremmel
hóembert készítettünk. Kissé pocakosra sikerült, de mi nagyon büszkék voltunk rá. Az
öcsikém hozta a répát, a szenet majd a piros
pöttyös edényt. Pár perc múlva befejeztük a
fárasztó munkát. A mi hóemberünket sok
gyerek megcsodálta, és ő lett az utca
büszkesége.
Sajnos, az öröm nem sokáig tartott. A nap
kisütött, és a mi hóemberünk napról-napra
soványodott. Végül egy nagy pocsolya lett
belőle.

Remélem, az idei tél ad még egy kis havat.
Sztepanov Violetta, 4.a.

1999 március

15

Kishegyesi Szó-Beszéd

Mentsük meg a fákat,
folyókat és a madarakat
Ha csak
tehetem, családommal minden hét vége n
a nagys züleim
tan yájára utazom . A gazdasághoz tartozó földterül e t végét a b e t egesen
folydogáló B e ljans ki-patak zá rja. Alkalomadtán lesétálok a partra, hog y
találkozzam a még megmaradt növény- és állat vi lá gga l. Elös zö r a
túloldalon álló hatalmas fu zfára vetem t ekintetem. Kö zben a gyér nádas on
átsuhanó szellö ho zza felém a vén fíi zfa bánatos panas zát.
Tudod ke zdte el meséjét , én jó val idösebb vag yok nálad, és tudom,
mennyi változáson ment át ez a körn yeze t. Né zz szét! Körülöttünk csak
fiatal hajtások, c serjék ékeskednek. Hova Lettek a régi barátok: a vele m
rokonságban levö fák? A n e mt Ő rödömség miatt mind kives z tek, vagy a
kegyetlen horgászkezek irtották öket ki. Itt ez a folyócska valamikor kris tálytiszta, bö vi z ével csörgedezett alattam. Tel volt ficánkoló kis és nagy
halakkal. Most mire hasonlít? Haldokló mocsárra, melye t üvegdarab ok,
konzervdobozok és még ki tudja, milyen szemét csúfít. A s ze nnyvízcs atorn ák
is ide ontják magukból a gyárak gyilkos hulladékát. Hiába f ejlödött a
tudomány, és ho z ott létre újabbnál újabb csodákat, mégis minde n kipus z tult. Tönkretették a madarak fés zkeit, az állatok búvóhelyeit. Kö rül öttem
minden csendesen sír. Látod sóhajtott még egy na gyo t nekem sincs sok
hátra, mert az emberek nem tartják fontosnak a z egészséges körn yezet
kialakítását, megörzését.

S ekkor egy esőcsepp gördült végig a vén fűzfa le haj ló
ágán kapas zkodó hegyes levélen. Talán sírt? ké rde ztem döbb en ten magamtól. Elsiratta régi s zép idöket, amikor még egy gyönyörCt fol yó
partján büs z kélkedhetett . S észre sem vettem, hogy az idö e lrohant .
Bánatosan indultam a tanya fe lé. F ejembe n öss ze kus z álódtak a gondolatok,
és valami felelösségérzet támadt bennem: vajon meddig meg y ez így ? Mi
l esz, ha a t e rmés ze t érzékeny biológiai egyensúlya megbomlik? Az e mb er
ma azt hi sz i, hogy neki mindent szabad. Pedig ug yanolyan rés ze a természetnek, mint a növények és a z állatok . Nincs jogában elpusztítani azt ,
ami évm illi ókon át alakult ki. Ha tönkretess z ük a természe tet, a világ
felülmú lhat atlan c sodáját, akkor mi marad a k övetkezö nemzedékekre?
Talá·~ a zt hiss z ük, hogy ök me g fognak elégedni majd a betonerödítményekkel, a s z emétdombokkal és k éklö he lyett kormos éggel!? Fel" kell
ismernünk idejében a súlyos követke z ményeket! Értékelnünk, becsülnünk
kell az élövilág óriási jelentöségét, mert további élete csakis tölünk,
embe rektöl függ. Az embe r fennmaradása i s szoros kap csola tot képez a t e rmészettel. Ezért meg kell menteni a termés ze tet fákat madarakat, hog y ez által mi is emberh ez méltó é le tet élhessünk.
CSABAI Angéla, 8 . a.

UGORJ LE EGY DOBOZ CIGIÉRT!
A múlt héten azon kaptam rajta szüleimet, hogy sietve forgat ják
ki a zsebeket, turkálnak a fiókokban, talán még az ágy alá is
benéztek .
- Elfogyott a pénzünk? kérdeztem aggódva őket, de csak l eg y intettek.
Nem értettem , hogy ez miért olyan nagy baj, és visszavonultam a
szobámba . Egy kis idő múlva bejött anyu, és egy húszast nyomott a
kezembe, majd így szólt:
- Ugorj már el , kislányom, a bo ltba . Hozzál két doboz cigit , a
maradék pénzen meg vehetsz magadnak valamit!
Már mentem is, mivel én szófogadó vagyok, és már azt is tudtam,
mit ves zek magamnak. A boltos azt mondta, hogy még reggel eladta
az utolsó doboz cigarettát, és nem is tudja , mikor lesz megint. Nem
volt mit tennem , vettem négy Mars-csokit . Szüleim már nagyon vártak . Közben kávét is főztek maguknak .
- Nincs! mondtam lihegve, mert siettem, és letettem a kávéjuk
mellé egy-egy csokit. Megdöbbenve néztek egymásra . Én kimentem
a folyosóra, és hallottam, amint anyu így szól :
- Te, hogy ez a csoki milyen finom, kép zeld mennyi ilyent ehetnénk, ha el nem füstölnénk!
Győztesen vonultam be a szobámba. Szerintem ez alkalommal
mindenki jól járt.

PARÓCZI Renáta, 6. a.

ADY
ENDRE
KfStRLETI
.A:LTALA:NOS ISKOLA

KARÁCSONYI EMLÉK
Karácsony közeledtekor mindig eszembe
jut az az emlék, ami a legszebb karácsonyomhoz fűződik.
Már nagyon-nagyon vártam ezt az
ünnepet. Rajzoltam apunak, anyunak, és
persze az angyalkáknak is. Minden este
kitettem egy rajzot, ami vagy csomagot,
vagy karácsonyfát ábrázolt. Ez reggelre el
is tűnt. Egyik este kiterveltem, hogy ma este
igenis meglesem az angyalkákat. Arra gondoltam, milyenek is lehetnek. Vajon kék
szeműek„ szőke hajúak-e, vagy netalán
barnák?. .. Résnyire kinyitottam az ajtót.
Furcsa dologra lettem figyelmes. Anyu
ment ki az előszobába, és ő vitte el a rajzot.
Anyu egy angyal? kérdeztem magamtól, és azonnal felráztam a nővéremet, aki
már rég „fújta a kását".
Képzeld, meglestem az angyalokat!
jelentettem ki büszkén.
És milyenek voltak? kérdezte vigyorogva.
Nem milyenek, csak milyen, és
egyébként anyu volt az az angyal!
Te, kis buta. Angyalok nem is léteznek!
De igen! vágtam vissza határozottan, és
hátat fordítottam testvéremnek.
Azon az éjszakán csak ezen járt az
eszem.
Vajon nekem van igazam?
Hát persze! Anyu az angyalok postása!
Már nem is voltam mérges a nővéremre.
Azt gondoltam, biztosan becsapott.
Sajnos, később rá kellett ébrednem, neki
volt igaza. De akárki akármit is mond, szerintem az ajándékozásnál az angyalok keze
van a dologban.
TÓTH Zsuzsanna, 6. a.

Kishe~yesi

16

Szó-Beszéd

1999 március

MALI IE>OS • KISHEGYES

(024) 730-456

EKSPRESNA IZRADA FOTOGRAFIJA

YU - Afali ldos
Marfa/a Tita bb
Tel.: 02.J/730-730

YU - Backa Topola
Marfa/a Tita br. 49.
Tel./fax: 0241715-111

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

Állandó nyitvatartás, finom ételek,
bő választék, kedvező árak,
gyors kiszolgálás
300 férőhelyes, impozáns
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