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, , 

SZO-BESZED 
A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG LAPJA 

TÖREDÉK 
(részlet Radnóti Miklós verséből) 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor az ember úgy elaljasult, 
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, 
s míg bal hitekben hitt s tajtékzott téveteg, 
befonták életét vad kényszerképzetek. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős,-
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, 
már azt is gyűlölték, akár a pestisest. 

Oly korban éltem én e földön, 
mikor ki szót emelt, az bujhatott, 
s rághatta szégyenében ökleit,-
az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. 

Az idén a rendkívüli szárazság folytán 
három héttel előbb kezdődött az aratás. 
Szakemberek véleménye szerint csupán 
mintegy fél termésre számíthatunk. 

Aratás után eladjuk, illetve átadjuk a 
búzát. Egy kis pénzt is kap a termelő, 

körülbelül annyit, amennyire szükség van a 
következő termelési ciklus beindításához, a 
többi majd részletekben (bónokban ), 
abból kifizetheti az adót, vehet valami 
finom holmit, amire éppen semmi 
szüksége nincs, de hát értékpapírért is 
kapható. 

2000. június Ára 6 din. 

ARATÁS 
Mezőgazdasági vidék vagyunk. Azt már a sors 

szeszélyének és néhány helyi politikusnak köszönhetjük, 
hogy e szerteágazó gazdasági ágnak csak egy szűk része; az 
elsődleges termelés jutott osztályrészünkké. Vetünk és 
aratunk. Ültetünk majd betakarítjuk a termést. 

Persze ez azért nem ennyire egyszerű. A földbe juttatott 
drága vetőmagot hónapokig táplálni , dédelgetni kell , meg 
kell védeni a kártevőktől, kérni az Istent, hogy megfelelő 
időben elegendő csapadék érje. Ha m indez összejön, akkor 
ünnep igazán a kenyérgabona betakarítása. 

Termékünk (termékeink) felvásárlási árához 
viszonyítva aránytalanul drágák az újratermelési anyagok. 
Sokba kerül a vetőmag és a növényvédő szerek, a 
mezőgazdasági gépek ára megfizethetetlen, az alkatrészek is 
drágák, üzemanyaghoz nehezen jutunk. 

A tartalomból: 
• A zsidótemetőről 3 oldal 

• Nyugdíjasaink életéből 6 oldal 

• Művelődés, kultúra 8-9 oldal 

• Akire büszkék vagyunk 10-11 oldal 

• Sport 13 oldal 
• A szeméttelepről 16 oldal 
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MEGNYÍLT A FÜRDŐ 

Mire lapunk megjelenik, már nagyban üzemel a kishegyesi fü rdőmedence. 
Felfrissülésre, szórakozásra, gondtalan , vízparti hancúrozásra vitathatatlanul szü kségük van a 

gyerekeknek - és nem csak a gyerekeknek. Sajnos, nagyon kevés szülő anyagi helyzete engedhet meg egy 
rövidke tengerparti nyaralást, még csak folyó- vagy tópartit sem igen , éppen ezért különös fontossággal 
bír a hír; erre az idényre is sikerült üzemképessé tenni fürdőnket . 

.----'"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

Helyi Közösségünk 2000. évi 
költségvetéséből nem tudtuk volna 
elvégezni a fürdőmedencék leg
szükségesebb javítását sem, és 
már-már megszületett a határozat 
tanácsülésünkön: hogy a fürdő 
kapui az idén zárva maradnak-; 
amikor megoldódott az áthi
dalhatatlannak tűnő probléma. Az 
Egység labdarúgóklub és a Bácska 
Épü letanyaggyár szakszervezeti ve
zetőinek kezdeményezésére, szá
mos szülő kérelmét figyelembe 
véve, közös erővel megcsináltuk a 
fürdőt. A felújított fürdőmedence 

Fontosnak tartjuk tudatni olvasóinkkal, hogy a munka oroszlánrészét a Bácska vá ll a lta. Neki 
köszönhetjük mind a szükséges anyagot, mind pedig a munkaerő java részét. Megé rtően és 
segítőkészen viszonyult a problémához a Kossuth - vízközösség vezetősége is, ugyanis a fü rdés i idény 
tartamára kölcsönöztek egy búvárpumpát, amely a fürdő területén lévő kútból kizáró lag a medence 
töltésére szívja majd a vizet. 

Ily módon nem lehetnek fennakadások a központ ivóvízellátásában sem. 

Sipos Béla 

BETONJÁRDÁT l<AP A KIS FERENC UTCA 

Június 12-én megbeszélésre jöttek össze a Kis 
Ferenc utca lakói. A Helyi Közösség részéről Sipos 
Béla, titkár és Szűgyi István, közművesítési előadó 
vettek részt a megbeszélésen . 

Hosszas vita után olyan megegyezés 
született, miszerint a járdát a Kis Ferenc utca 
párátlan (forgalmasabb) oldalán közös erővel 

hamarosan kibetonozzák. A Helyi Közösség 
biztosítja a szükséges sódert és cementet csak-úgy 
mint a zsaludeszkákat és a betonkeverőt, az utca 
polgárai pedig elvégzik magát a munkát. 

Bár az utca lakói közül egyesek nem egyez
tek a fent említett feltételekkel , kijelentették, hogy 
szerintük a komplett munkát a helyi járu-lék 
eszközeiből kell elvégezni, és ők nem fognak saját 
munkájukkal hozzájárulni ; a polgá rok tul-nyomó 
többsége azonban elfogadta a felaján-lott 

feltételeket, és biztosítottak bennünket, hogy a 
munkát maradéktalanul elvégzik. 

A munkát az aratás után , a nagy hőségek 
enyhülésekor kezdenénk e l. 

DCKER 
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'"""'IEGFQBB IDEJE VOLT 
A zsidótemető sorsa remélhetőleg megoldódik 

Éveken keresztül Kishegyes egyik szégyenfoltja a 
zsidótemető volt. Számos helybéli polgár tett 
megjegyzést állapotára, indítványozta, sürgette 
rendezését. Az átutazóknak 1s szemet szúrt a 
gazzal benőtt, elhanya
golt, szeméttel teledobált 
terület, biztosan meg is 
szóltak bennünket miatta. 

Helyi Közösségünk tes
tületei többször is napi
rendre tűzték a problémát. 
Kerestük a kapcsolatot a 
szabadkai Zsidó Hitköz
séggel, lévén az elhanyagolt 
temető az ő tulajdonuk. 
Elképzelésünk, javaslatunk 
a közös rendezésre rend
szerint meghiúsult, míg 
végre a közelmúltban sike
rült felvenni a kapcsolatot 
Veisz Ferenc úrral, a Zsidó 
Hitközség temetőkkel és 
régi sírokkal megbízott fe
lelősével. 

Veisz úr először egyedült járt nálunk, majd 
amikor megbeszéléseinkkel összhangban közösen 
elvégeztük a temető területének gazmentesítését 
és tisztítását, a Zsidó Hitközség és a kishegyesi 
Helyi Közösség közös bizottsága leltárba vette a 
síremlékeket. 

Mindannyiunk óriási meglepetésére 74 sír
emléket számláltunk meg. jó néhányat bizony 
megviselt az idő vasfoga, de számos értékes, 
kifogástalan áll1potban lévő feh ér illetve fekete 
márvány emlékmű is található köztük. Ezen kívül 
jó állapotban van az 1941-1945 közötti kishegyesi 
zsidó mártírok közös emlékműve is. 

A síremlékek felirataiból kiderült, hogy erre a 
helyre 1846-tól 1945-ig temetkeztek. 

A temető tovább' sorsa elsősorban a 
tulajdonoson, a Zsidó Hitközségen múlik. Két 
lehetséges megoldás tűnik elfogadhatónak: 

• Az egyik az, hogy a temetőt megsemmisítik, a 
síremlékeket átköltöztetik az egyik szabadkai 
temető e célra előlátott részébe, csupá n a 
közös emlékmű maradna a helyén, melynek 
környezetét (az egész temető területét) a 

kishegyesi Helyi Közösség rendezné, parko
sítaná és karbantartaná. 

• A másik lehetséges megoldás az volna, hogy a 
temető elkezdett rendezési munkálatait be 

kellene fejezni, beleértve a sírok rendbetételét 
is, területét bekeríteni , melyet a továbbiakban 
a Zsidó Hitközség anyagi támogatásával a 
Helyi Közösség tartan a karban. 
Mindkét esetben a pontos feltételeket és 

részleteket a szabadkai Zsidó Hitközség és a 
kishegyesi Helyi Közösség szerződésben rögzítené. 

Reméljük, hogy ez a több évtizedes probléma a 
közeljövőben közmegelégedésre megoldódik. 

Sipos Béla 

ÖNÁLLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ „ 
KOKAI 

KŐMŰVES ÉS ÁCS 
szolgáltatást végez 

Tul. KÓKAI BÉLA 
kőműves 

.,;.-.''„./'-__,-o -z 
)!?}~ SZAKMAI GYAKORLAT 

KISHEGYES 
Kossuth Lajos 1 

Tel.: 024.731-377 

Vállalom lakóházak. gazdasági épületek és más objektumok korszerű épitését, 
valamint régi épületek adaptálását 
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SOI< A l<ÖZÚTI BALESET l<ISH EGYESEN 

Amikor néhány éwel ezelőtt átadták a 
forgalomnak a községünk településeit megkerülő 
(fél)autópályát, sok időt töltöttünk el 
számítgatással, latolgatással, ha úgy tetszik; 
találgatással, hogy ennek következtében milyen 
változások állnak majd be életünkben. 

Tisztában voltunk vele, hogy jelentősen 

csökkenni fog kereskedelmi és vendéglátóipari 
létesítményeink forgalma, tudtuk, hogy emiatt 
egyébként sem irigylésre méltó helyzetünk még 
kedvezőtlenebbül alakul(hat), és még számos 
területen kerülünk hátrányosabb helyzetbe. 
Mindezek ellenére alig vártuk, hogy a nemzetközi 
forgalom elterelődjék a településünket átszelő, 

régi E-75-ös útról, ugyanis a közlekedésbiztonsági 
szempontokat (illetve azok jelentős javulását) 
mindennél fontosabbnak tartottuk. Abban 
bíztunk, hogy balesetek ezen az útszakaszon végre 
megszűnnek a szinte mindennapos közlekedési, 
melyek sajnos több esetben emberéletet 1s 
követeltek. 
Úgy gondoltuk, hivatalosan kértük is, meg is 
ígérték az illetékesek, hogy megjavítják a régi út 
aszfaltburkolatát, rendbe hozzák az úgynevezett 
vertikális és horizontális szignalizációt (ezen a 
közlekedési táblákat, gyalogátjárók, telt- és 
szaggatott vonalak festését értjük), és ezzel 
megteremtődnek a nyugodt, biztonságos 
közlekedés feltételei. Sajnos, mindez nem így 
történt. 

Szomorú igazság, hogy a balesetek száma 
falunk területén az utóbbi időben újra megnőtt. 
Még inkább elszo'morító, de törvényszerűséget 
lehet megállapítani benne, miszerint a baleset 
egyik részvevője (általában szenvedő alanya) 

. helybéli lakos (kerékpározó kislány, motoros 

Fűrésztelep 
Tulajdonos: Tumbász L. Tibor 

Telefon: 
Munkahelyen: 0241730-749 

Lakás: 0241730-797 

fiatalember vagy éppen gyalogos , nyugdQas 
polgárunk), a másik, az „erősebb" résztvevő pedig 
vidéki gépjárművezető. 

Nem a mi dolgunk a már megtörtént eset után 
megállapítani, kit terhel a felelősség, ki mennyiben 
tehet róla; az egyik fél figyelmetlensége idézte e lő a 
balesetet, vagy talán a másik fél nem 
alkalmazkodott megfele l őképpen a közlekedési 
feltételekhez (mert ugye köteles lenne)? Ez tényleg 
nem a mi dolgunk, nem az én feladatom , viszont 
kötelességemnek érzem felhívni az illetékesek 
figyelmét néhány tényezőre, abban a reményben, 
hogy ezek megvalósításával valóban csökkenne a 
szerencsétlenségek száma: 

• Mielőbb végezzék el a legszükségesebb 
javításokat az E-75-ös főút Kishegyes 
települést átszelő szakaszán (aszfaltozás). 

• A hiányzó útjeleket állítsák fel , a 
megrongáltakat és sérülteket cseréljék ki . 

• Végezzék el a gyalogátjárók, telt- és szaggatott 
vonalak kifestését az úttesten. 

• A megengedett sebességet Kishegyes lakott 
területén korlátozzák 50 km/órára. 

• A közlekedési rendőrök ne a falu központjában 
állítgassák a gépjárműveket, hanem a település 
bejáratánál, a sebességkorlátozó táblák 
közelében végezzék a szükséges ellenőrzéseket. 
A szabálytalanul közlekedőket büntessék 
szigorúan, a vidékieknek és külföldieknek 
hívj á k fel a figye lmüket a közlekedésben 
résztvevőkre leselkedő veszedelmekre 
girbegörbe fő utcánkon ! 

Sipos Béla 



Felrobbant a hidroforház 

Május 26-án, pénteken, a 
koradélutáni órákban sajnálatos 
baleset történt a Dózsa György 
utcában lévő kútnál. A kútból 
feltörő metángáz, valószínűleg a 
villanymotor szikrájától felrob
bant. A robbanás erejétől a kút 
tartályát körülvevő épület (a 
hidroforház) megrongálódott, a 
vasbeton-tető teljesen, a falak 
részben összeomlottak. 

kórházba szál lították. Hat nap 
szenvedés után Szabó György 
szervezete feladta a harcot, és 
elköltözött az élők sorából. 

INMEMORIAM 

Felhívju k a szakemberek 
figyelmét, hogy a jövőben az ivóvíz 
bakterológiai és vegyi elemzésén 
kívül végezzé k el a kivizsgálásokat a 
különböző fö ldgázok (mocsárgáz) 
kimutatására is. 

Az épületben tartózkodott 
Szabó György nyugdíjas, a 
vízközösség egyik aktivistája, akit 
súlyos égési és más sérülésekkel, 
válságos állapotban azonnal 

A vízközösségek vezetőségei 
és karbantartói tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket a kutak 
szellőztetésére az esetleges gázok 
szabadbajuttatására! 

Szabó György 
1933-2000 

A BETONÚT SEM BÍRJA A KÁNIKULÁT 

Június 14-én a Petőfi Sándor utcában robbanásszerű zajjal felemelkedett, szétpattant, és visszazu hant a 
betonút. 

Többen úgy vélték: itt is földgáz idézte elő a robbanást. Ez annál inkább valószínűnek tűnt, mivel a Dózsa 
György vízközösség (melynek kútjánál, hidrofórházában nemrég gázrobbanás történt) hálózata közvetl enül az út 
mellett van lefektetve. Szerintünk sokkal inkább elfogadható ok az, hogy a 40 Celsius-fok körüli hőmérsékleten 

táguló betonnak nem volt elegendő helye a terjeszkedésre, és a hatalmas erőtől összeroncso lódott. 

A korán ránk köszöntött kánikula mellett a 
gyengének ígérkező termés, a kötelezően befizetendő 
adó, a járulékok, a termékek árának körülményes 
kifizetése, a gyógyszerhiány és még sok más gond 
rontja a polgár hangulatát. 

Forró a hangulat nyugdíjas körökben is, mert 
meglévő gondjaik továbbiakkal szaporodtak, jóllehet 
orvoslásukra ígéretet kaptak. 

A piac, a hentes, a zöldségárus és a patikus nem 
méltányolja, hogy a Nyugdíjalapban nincs pénz, és 
ezért késve érkezik a szűkre szabott ellátmány. 
Idegesítő az is, mivel egy országban élünk, hogy déli 
köztársaságunkban 175 márka, ná lunk pedig 65 
márka az átlagnyugdíj. 

Nehéz tudomásul venni - a központi lapok és a tévé 
tájékoztattak erről bennünket -, hogy a nyugdíjasok 
ellá tása zavarta lan , hogy a nyugdij alakulása 
összhangban van a létfenntartási költségekkel, és 
megélhetési gondokkal csak az 1 250 OOO nyugdijas 
kis hányada küzd . 

A nyugdíjasok szeretnének választ kapni, persze nem 

Sipos Béla 

helyi vezetőiktől- mert azo knak nincs módjában a 
helyzeten változtatni , hanem a kormány legfe l e lősebb 

tagjaitól; hogyan lehet 850 d iná ros ellátmányt úgy 
beosztani , hogy elég legyen egész hónapban élel
miszerre, a tüzelő részl etének fizetésére és egyéb 
kiadásokra, továbbá melyek azok az üzletek, ahol 
zavartalan a tej, a cukor, a liszt és az étolaj ell átás. 

Válasz nincs, jogos a zsörtölődés. 

'>~A-4'~ 
>-~ 
cn 
LJ..I u; 

CAFFE 

Fodor Pál 

Tul. Gyorgye Milosevics 
Kishegyes, Tito rna rs a ll u . 45. 

Tel.: 7 3 0--456 
finom é t e l e k , 

bő v á l asz ték. kedvező árak, 
gyo r s kis z o lgál ás 

3 00 f'érőhelyes, impozán s 
kerthelyiségü nk l akodabnak . 
bankettek rendezésér e ideális ! 
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NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL - NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL - NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL 

Megélhetési és ellátási 
problémákkal foglalkozik a 

nyugd~as egyesület 

Lapunk legutóbbi számában arról 
írtunk, hogy nyugdíjasaink 
reménykedve várták a 2000. évet. 
Abban a hitben köszöntötték az 
újesztendőt, hogy lassan visszatérnek a 
régi szép idők, amikor üdüléssel, 
kirándulással töltötték napjaikat, 
változtathatták verőfényessé életük 
hátralévő éveit. 

Sajnos a 2000. év első öt hónapja 
nem igazolta elvárásaikat. Ígéreteket 
ugyan kaptak, de gondjaik mégis 
tovább szaporodtak. Ilyen helyzetben 
főleg a gondokról és az ezeket célzó 
megoldásokról írhatunk. 

Újabb segélycsomag a 
rászorulóknak 

A Vöröskereszt szervezete a Községi 
Nyugdíjas Egyesület közreműködésével 
ismét segélycsomagot adott a 
rászorulóknak, köztük a 
nyugdQasoknak. Ezúttal a múlt év végi 
125 csomag helyett 150-et osztottak 
ki. Ugyanennyi jutott a feketicsi és a 
lovéenaci nyugdíjasoknak is. Előző l eg 
az adományozó megígérte, hogy 
változtat az elosztási mércéken, de ezt 
nem tette meg. Ezért most is azok a 
nyugdQasok kaptak csomagot, akiknek 
az ellátmánya nem volt több 580 
dinárnál. Remélhető, hogy a következő 
adományozás alkalmával 1000-1300 
dinár lesz az elosztási mérce felső 
határa. 

Nyolcan ingyenes üdülésen 

A helyi szervezet vezetősége és a 
tagság is abban reménykedett, hogy az 
idén a tavalyi tíz helyett legalább 12-
13-an mehetnek ingyenes üdülésre. Az 
árdrágulásra és a pénzhiányra 
hivatkozva a Nyugdíjalap ( ő folyósítja a 
pénzt) azonban csak nyolc nyugdíjas 
számára adott pénzt. Nincs apelláta. 
Kénytelenek megelégedni annyi hellyel , 
amennyit kaptak. Tudomásul kell 

venni, hogy m~napság gyógyfürdőzni 
főnyeremény. 

Megdrágul a szén 

Bekövetkezett az, amitől tartottunk. 
Megdrágult a januárban hathónapos 
lefizetésre rendelt szén . 690 dinár 
helyett va l ószínűleg 850 dinárt kell 
fizetni tonnájáért, ami nagyon 
megterheli a nyugdíjas amúgy is 
túlterhelt költségvetését. Lehet, hogy 
egyesek el is állnak a havi részletek 
törlesztésétől és visszakérik az eddig 
befizetett pénzt. A vezetőség mindent 
megtett, hogy az áremelésre ne 
kerüljön sor, de zárt kapukat 
döngetett. Az illetékesek azt mondják, 
hogy a bányában termelési áron lehet 
szenet vásárolni (állítólag 250-300 
dinárért), de ez nem más, mint 
délibáb, hiszen mire eljut hozzánk a 
nagyállomásra, onnan a faluba, majd a 
nyugdíjas udvarába, az ára 900 dinár 
lesz. Ha a télen nem a karunk 
megfagyn i, akkor kénytelenek leszünk a 
föld a ló l 1s előteremteni az 
árkülönbözetet. 

Segély a helyi szervezeteknek 

A Községi NyugdQas Egyesület 
segélyt kapott a Nyugdíjas Szövetségtől 
és úgy határozott, hogy 2800-2800 
dinárt adományoz a kishegyesi, a 
feketicsi és a lovéenaci helyi 
szervezetnek, ami csak emberbaráti 
célokra és munkaszervezésre 
használható fel. Az átutalt pénz 
háromnegyed részét az év végéig a 
beteg és mozgásképtelen nyugdQasok 
látogatására kell költeni. 

Rövid tudnivalók 

A Községi Nyugdíjas Egyesület a 
Vajdasági Nyugdíjas Szövetség 
rendelkezése után változtatott 
alapszabályán . A változtatás a 
vezetőségre, az elnök szerepére és az 
egyesület nevére vonatkozik. Eddig a 
Községi NyugdQas Egyesület hivatalos 
neve a Nyugdíjasok Községi Szervezete 
volt. Ezután Községi NyugdQas 
Egyesületként emlegetjük és írjuk. 
Őszre hasonló jellegű változtatások 

várhatók a helyi szervezetek 
a lapszabályzatában is. A mintapéldány 
már készülőben van. 

Új munka- és pénzügyi terv 

A Községi Nyugd íj as Egyesület 
választmányának legutóbbi ülésén 
elfogadták az egyesület idei munka- és 
pénzügyi tervét. A munkaterv 
elsősorban a szociális problémákkal és 
a megélhetési gondokkal fogla lkozik. A 
pénzügyi terv óvatos felmé rés alapján 
készült. 17 OOO dinárt irányoz elő azzal 
az előrejelzéssel, hogy a községi 
képviselőtestület költségvetésében 
meghatározott 10 OOO d inárra nem 
lehet biztosan számítani . Arról van szó, 
hogy az utóbbi három évben a község 
egyszer sem folyós ította teljes egészében 
a megígért összeget. 

Őszre tisztújítás a helyi 
szervezetekben 

A Községi NyugdQas Egyesület 
vezetősége javasolta a helyi 
szervezeteknek, hogy őszre tartsanak 
tisztújító közgyűlést. A községi 
statútummal összhangban változtassák 
meg az alapszabályzatukat, és mivel a 
vezetőségi tagok mandátuma nincs 
időhöz kötve a munka 
folytonosságának szavatolása végett 
csak az elhalálozott, beteg vagy a nem 
tevékeny tagok helyett keressenek és 
válasszanak új tagokat. O lyan jelölteket 
terjesszenek elő a tagságnak, akik a 
nehézségek láttán nem futamodnak 
meg a vál lalt feladatuk teljes ítésétől. 

Táncmulatságok - teadélutánok 

Azok a nyugdíjasok, akiknek 
mindennapi gondjaik mellett is kedvük 
szottyan a szórakozásra, vigadhatnak a 
jeles dátumok és ünnepek alkalmából 
rendezett teadélután okon és 
táncmulatságokon, ki indu lva abból , 
hogy, néha ha sírva is, de vigad a 
nyugd íjas. 

Fodor Pál 
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Most már biztos, hogy az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc kishegyesi csatája 
tiszteletére 1887-ben állított, majd 1920-ban 
lebontott emlékművének hasonmása július végétől 
ismét állni fog a nyugati temetőben. 

Síremlékről lévén szó, temetőben a helye. Az 
eredeti emlékmű talán egy győztes csata üzenetét 
hordta magában, de az is lehet, hogy egy vesztes 
szabadságharcét, két nép történelmi kiegyezésének 
fontosságát, vagy csupán az utókor háláját a csata 
résztvevői, különösképpen áldozatai iránt. Az 
emlékmű újraállítását indítványozók érvelésében, 
indoklásában mindez megtalálható, de van benne még 
valami; a kötelességtudat őseink iránt. Kötelességünk 
leróni tiszteletünket mindazok iránt, akik a történelem 
viharaiban fennkölt eszmékért (vagy akár téveszmékért 
is) életüket áldozták. Eltökéltségünket identitásunk 
megőrzésére, ragaszkodásunkat a röghöz me lyen 
felneveledtünk, melyen eleink történelmi események 
szemtanúi, részesei voltak, semmivel sem 
bizonyíthatjuk jobban, mint emlékmű állítással. 
Tanulnunk is kell (kellett volna már) a múltból, meg 
kell végre ért-enünk, hogy népcsoportok, nemzetek 

problémái 
fegyverrel nem 
oldhatók meg. 
Ahogyan a vér
befolytott 1848-
as forradalmat 
gyászos meg
torlások 
követték, úgy az 
első, majd a 
második 
világháború is 
több évtizedes 
szenvedést 
nyomort 
eredményezett 
embermilliók 

és 

Fénykép után készített rajz az 
számára. Nincs, 1887-ben állított emlékműről 
és nem is lehet Következő számunkban fé nyképriportot 
ez sajnos kozlünk az újról 

másképpen az utolsó évtized fegyveres eseményeit 
követően szűkebb , tágabb környezetünkben sem. 

~·~~~o;lij;~jl~§$~g-~Ji~~~~'.§m:~ t:'.J~J]iilii! :•···/· .. ····· •· ···!/;.:."'. 

Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 24 tanulója és négy nevelője m ájus 25-e és 27-e között 
Békésszentandráson vendégeskedett a helyi Általános Iskola meghívására. Diákjaink részt vettek a 

Hunyadi-napok rendezvényein. A vendéglátó iskola diákjaival együtt megkoszorúzták Hunyadi János 
emléktábláját, megtekintették az iskolanapi kultúrműsort, majd kézilabdában és fociban mérték össze 
tudásukat a vendéglátók csapataival. Kézilabdában a hegyesi lányok, labdarúgásban pedig a 

békésszentandrási fiúk bizonyultak BÉKÉSSZENTANDRÁS 
jobbnak. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 

kishegyesi lányok győztek a Hunyadi
napi akadályversenyen is. A versenyen 

7 km-es távot kellett bejárni térkép 
segítségével, mivel tanulóink nem 

\

ismerték a falut és általános 

műveltséget igénylő kérdésekre kellett 

\
~álaszolni. 

Vendéglátóink megismertettek 
ennünket Békésszentandrás és 

S?:arvas nevezetességeivel is. A hegyesi 

é békésszentandrási gyerekek és 
fe őttek között szoros baráti szálak A felvéte len jól látszik a Körös fo lyó szépen rendezett holtága; 

ami nemcsak elvisel hetővé, de kimondottan élvezetessé teszi a nyári hőséget 
sz vődtek. 

azainduláskor megfogadtuk, 

ho y őszre Kishegyesen találkozunk, és tovább ápoljuk a testvértelepül ési kapcso latot. 

Világos Ibolya 
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EZREDVÉGI MŰVELŐDÉSI GONDOLATOK 

Minden ezredvég és ezredforduló meghatározta az elkövetkező évszázadok létét. A mi kis 
közösségünk csak évtizedekben gondolkodik, s gondolkodott tíz éwel ezelőtt, amikor művelődési 
egyesületünk újjáéledt, s új alapokra helyezte tevékenységi formáját. Akkor, 1990-ben a valós 
rendszerváltás reményében és az újrafelfedezés mámorában lázasan kezdtünk a munkához. 
Egyesületünkön áthullámzott egy áramlat, amelyet utólag már nyugodtan megfogalmazhatunk: a 
nemzeti öntudat ébredése. A mozgalom felfutásával Vajdaság-szerte megjelentek a kézművességek és a 
néptáncmozgalmak. Megszakadt néphagyományainkat próbáltuk az identitásunk a la kításához 
idomítani, s közösségünk javára hasznosítani . 1992-től néptáncosaink rendszeresen jelen vannak a 
hazai és külföldi táncháztalálkozókon, s méltón öregbítik falunk nevét. A megkezdett KULTURÁLIS 

ÁTÖRÖKÍTÉS nem fejeződött be, s a lappillére 
kell legyen a folytatásnak. Felnőtt egy 
generációnk, amely határainkon tú l, a Kárpát
medencében tanulta a kézművesség fortélyait, 
s ivódott beléjük az ezeréves múlt jelene. 
(1997-ben százötven gyerekünk táborozott 
határainkon kívül és hozta haza tapasztala
tait.) 

Törzsfejezetekre bonthatnánk az elmúlt tíz 
évet: 

1991-92. 
Többnyire 
léptek fel 
teremben. 

A nagy előadások ideje. 
külföldi színészek és együttesek 
a zsúfolásig megtelt színház-

1993-tól önálló műsorainkkal jelentkez
A Petőfi Sándor ME Gézengúzok tánccsoportja 

tünk. Tizenkét szakosztályban folyik a munka, 
igaz a terhet akkor is az a néhány ember vitte, aki ma is. Szép volt, szívesen emlékezünk vissza, mert 
lelkesített bennünket a nagyszámú közönség. Egyesületün kből jöttek-mentek az emberek, kik külföldre 
távoztak, kiket az örök béke hona szól ított el közülünk. Uto lsó búcsút vettün k két kiváló egyéniségtől, 
két olyan embertől aki szívügyének tekintette falunk műve l ődési életét. Ők: Hajdú Béla bácsi és 
Kőműves Kálmán bácsi. 

S az évtized és évszázad utolsó két éve, amikorra már önálló rendezvényeinkkel is elfogadható 
színvonalat értünk el, elapad a közönség. Nem szolgál vigasztalásul, hogy máshol is így van. Ma 
Kishegyest kulturális központként tartják számon a Vajdaságban. Hiányosságait csak mi tudj uk. Tíz év 
alatt sokat változott ez az ország és sokat változott szülőfÖldünk, egységünk, a dolgokhoz való 
hozzáállásunk is. 

Reméltük, hogy sikerül szellemi tőkénket településünk javára fordítani , s reméltük, hogy 
szövetségeseink lesznek Kishegyes polgárai , hogy igény lesz a szellemi gazdagságra. Egyetlen dolog 
maradt meg sértetlenül: bizalmunk a megújhodás értékrendjében, illetve az értékrend erősödésében. 
Hogy fiataljainkat is vonzza majd egy tárlatmegnyitó, hogy a komolyzenei koncertet nem csak a fellépők 
hozzátartozói hallgatják, hogy kíváncsiak leszünk mások gyermekére is a színházban, (csak azért, mert " 
miénk, s tudni szeretném, hányan és kik formálják kis közösségünket.) 

A világ ezredváltó folyamatában mindannyian csak porszemek vagyunk, de nem m indegy, hogy e 
porszem hol tapad meg. A mi szándékunk a művelt életforma kialakítása, az igényesség magvámk 
elhintése. 

Az egyesület szellemi erőtartalékai számottevőek, illúzióink sem lehetetlenek, nem lehetü1k 
reményvesztettek. 

Fontos, hogy elmondhassuk: merre tartunk. Idén már hatalmasat teljesítettünk: megrendeztükaz 
első Petőfi Sándor Művelődési Egyesületek Találkozóját (március 12-én), melynek a jövőben is 
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Kishegyes lesz a házigazdája, májusban a tartományi Gyermekszínjátszó Fesztivált: három napos, 
szintén vajdasági szintű rendezvény, az EXLEX csoport Romániában, Magyarországon és a Vajdaságban 
lépett fel, fiataljaink farsangi mulatságot eleven ítettek meg, a hagyományos komolyzenei koncertek 
töretlenül folytatódnak, a Gézengúzok Vajdaság második helyezettei 44 csoport közül, sikeresen zárult 
a gyermekrajzkiállítás a falunap alkalmából, szavalóink többnyire minden rendezvényen jelen vannak: 
könyvbemutatókon, egyéb ünnepségeken. 

Idén is sor kerül a már hagyományos Anna-napi rendezvénysorozatra, a Dudás Kálmán Vers- és 
Prózamondó Találkozóra, kiállításra: a Giccs és művészet témakörében, nomád táborokat is 
szervezünk, Kishegyes írótársadalmával irodalmi esteken találkozhatunk, A magyarság kultúrája; A 
magyarság további műveltségi fejlődése sorozatunkban Vajdasággal fogunk foglalkozni. 

Az Anna-napokra külön műsorfüzet készül, amely a könyvtárban és az újságosoknál július 1 S-től 
beszerezhető. 

Mindent összevetve bizonyítható, hogy az egyesület igazi erejét nem a pénzügyi támogatás 
(csökkenése) adja, hanem a közösségi és lélektani élmények sokszorozása. 

Szőke Anna 

A Petőfi Sándor ME Hódmezővásárhelyen 

A budapesti Zabhegyező Gyermekanimáto
rok Egyesülete április 17-e és 22-e között 
Hódmezővásárhelyen tartotta meg a IX. Nem
zetközi Gyermekfesztivált. Kishegyesről a Petőfi 

Sándor ME szervezésében 13 tanuló és két nevelő, 
Spasojevié Magdolna és Bognár Valéria vett részt 
a Fesztiválon. 

Az idei program a középkor szellemében 
zajlott. A résztvevőknek alkalmuk volt megismerni 
a királyi udvart, a lovagrendet, az ókori görög 
játékokat. Egésznapos kiránduláson voltak 

Ópusztaszeren, ahol megnézték az Emlékparkot, a 
Feszti-körképet és különböző honfoglalási 
vetélkedőkben mérték össze erejüket. 

A Fesztivál színes programja lehetővé tette, 
hogy a kishegyesi csoport felejthetetlen emlékekkel 
térjen haza. 

Köszönettel tartoznak a kishegyesi H K anyagi 
támogatásáért. 

Spasojevié Magdolna 

Bemutató július 8-án Csantavéren - Vendégszereplés Kishegyesen július 13-á.n 

@~ Az idén is útjára indul az ekhós szekér. Az új tagokkal gyarapodott társulatban , azért 
maradtak régi „tanyások" is. Idei műsorukon Moliére Botcsinálta doktor című komédiája szerepel 
George lvascu rendezésében. A Tanyaszínház ekhós szekere július 7. és 28. között Vajdaság szerte húsz 
települést érint. 

A kishegyesi színházkedvelők július 13-án 20°0 órakor a labdarúgópályán tekinthetik meg a 
fergeteges komédiát. 

A „tanyások" remélik, hogy ezen a nyáron is mosolyt csalnak arcainkra. 

ló szórakozást! 
Sb 



10 Kishegyesi Szó Beszéd 2000. június 

Al<IRE BÜSZl<ÉI< VAGYUNI< 

A labdarúgó Európa Bajnokság idején nem 1s 
beszélhetünk másról, mint a fociról, főleg, ha a 
dolognak kishegyesi vonatkozása is van. Mint 
ismeretes, a jugoszláv válogatott Charleroi-ban lépett 
pályára Szlovénia együttese ellen. A belga város első 
ligás csapatában játszik Dudás István, aki most egy év 

után megérdemelt pihenését tölti itthon. 
- Valójában most még spanyol játékos vagyok, 

de három hónapig Belgiumban voltam 
kölcsönjátékos. Először gond volt a papírjaimmal , és 
addig húzódott az ügy, hogy fél évig nem játszhattam, 
edzésre jártam csak. Hat hónap után leigazoltak. 
Ekkor Belgiumból kaptam egy ajánlatot, amit el is 
fogadtam, így a csapat első kapusa lettem. Nagyon jól 
jött a belga ajánlat, elkezdhettem védeni. Belgiumban 
sokkal drágább az élet, mint Spanyolországban. 
Kaptam lakást, szolgálati autót és természetesen 
fizetést is. Kint a prémium a meghatározó. Ha nincs 
eredmény, akkor pénz sincs. Így motiválják az embert. 
A belgák most meg akarnak venni, a menedzsereim azt 
mondták, hogy megegyeztek, . csak alá ke ll írni a 
szerződést. Szeretném, ha összejönne a dolog, mert az 
ország nagyon tetszik. 

István a kishegyesi Egységben kezdte 
pályafutását. Először játékos volt, majd édesapja 
helyett védeni kezdett. 

- Még manapság is jobban szeretek játszani, 
mint védeni, de mit csináljak, ha ehhez van 
tehetségem, folytatnom kellett. Végül is nem bántam 

meg, mert focistaként lehet, hogy nem kerültem volna 
ide, ahol most vagyok. A topolyai AIK csapatához 
kerültem az Egységből , ahol második középiskolás 
koromig maradtam . Az újvidéki Vojvodina következett, 
ahol másfél évig védtem az ifiben, meg az első 

csapatban voltam harmad ik kapus. A háborús helyzet 
kezdetén kimentünk barátnőmmel Magyarországra, 
ahol egy kis falusi csapatban elő rö l kezdtem mindent. 
Egy ideig a másodosztályú Szarvas kapusa voltam , 
azonban anyagi gondok m iatt tö nkrem ent a csapat. 
Hazajöttem katonának. Raskára kerül tem , ahol van 
egy harmadik ligás együttes. A katonaság után még 
másfél évig ott maradtam . A kulai Hajdukbó l kerültem 
ki Spanyolországba. A Hajd ukban jól ment a játék, 
kaptam ajánlatot Ausztriából, a Zvezdátó l, a Par
tizantól, de ezeken nem is gondolkodtam, m ivel nem 
tudtam magam elképzelni Belgrádban. A spanyol 
ajánlatra viszont rögtön igent mondtam. Nem 
hiszem, hogy valaki is nemet mondana Spa
nyolországnak, mert ott játsszák szerintem Európában 
a legjobb focit. Ez volt valójában a titkos vágyam, 
hogy kij ussak külföldre. Nem gondoltam volna, hogy 
sikerülni fog , mivel nagyon sok jó játékos, kapus van. 
Nekem elsőre összejött. Apukám lehet, hogy jobban 
szerette volna, ha a Zvezdában vagy a Partizánban 
maradok, de én tudom , hogy nem ment volna. 
Szerintem nem változtam semmit, mindenkivel 
ugyanolyan maradtam, mint voltam, csak nekem ez a 
munkám. Sokan örülnek, hogy ilyen messzire 
eljutottam. 

- Hogy néz ki egy heted? 
- H étfő szabad , kedden két edzés, szerdán egy, 

csütörtökön kettő, pénteken egy, szombaton meccs, 
vasárnap pedig szintén egy edzés van. Ha két edzés van 
egy nap, akkor fél kilenckor indulok, és este érek haza. 
De hát ez a dolgom . A csapatba rögtön befogadtak, 
meg voltak elégedve velem. Belgium nagyon tetszik, 
esős , hűvös idő van többnyire. A spa nyo loknál viszont 
nagyon meleg volt, amikor elkezdtünk edzeni, nem is 
tudtam megszokni az iramot, a mentalitást . Ha össze 
kellene hasonl ítanom a két országot, akkor el kell 
mondanom , hogy Spanyolországban a tengerpart 
mellett voltunk, Katalóniában, Leridában 
(Barcelonától 100 km-re ta lá lható) . Rengeteg tengeri 
á llatot, halat, rákot ettem. A spanyolok nagyon 
tudnak élni , vidám em berek, az 50-60 évesek is 
discóba járnak. Azonban egy kicsit hanyagok, 
piszkosak. A focistákra úgy tekintenek, mintha 
filmszínészek lennének. Szórakozóhelyeken felismerik 
az embert, autogramot kérnek tőle. Amikor kimentem, 
úgy fogadtak, mint egy nagy sztárt. Rengeteg a láírást 
o sztottam szét, újságírók foglalkoztak velem. 
Belgiumban nagyon sok külföldi van . A kaja 
katasztrofális , egy kisdarab húst kapunk, a közepe 
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tiszta nyers. Mindig utánasüttetem, mert máshogy 
nem bírom megenni, beteg vagyok tőle. Mindehhez jár 
egy kis zöldség meg 
Belgium haragoszöld, 
udvart mindenhol 
rendben tartják. 
Ez nagyon megfo
gott. Az emberek 
kicsit visszafo
gottabbak. 
Charleroi 200 ezer 
lakosú bányász
város, nagyon sok 
a por, ezért a 
focisták a környe
ző kis falvakban 
laknak. A lakosok 
nagyon szeretik a 
labdarúgást, min
dig 20 ezer feletti 
a nézők száma. 
Szinte havonta 
adok interjút. Ha 

rengeteg krumpli. Az egész 
gyönyörű házak vannak, az 

- Hogyan tovább? 
- Nyolc éve együtt vagyok a barátnőmmel, most 

rendezzük az ő papírjait is, mert azért mégis 
könnyebb, ha van valaki melletted. Spanyolul is úgy 

jó meccs volt, 
akkor azért, ha 
pedig rosszul ját
szottunk, akkor 
azért. Az utolsó 

Charlroi (e. : Sárlroá), labdarúgóstadion 

tanultam meg, 
hogy senkihez 
sem beszélhet
tem magyarul. 
Most viszont a 
francia nyelvet 
kell elsajátíta
nom, mivel Bel
giumban ezt be
szélik. 
Takarítottam és 
megtanultam 
kezelni a mosó
gépet is. Amikor 
Timi 1s velem 
van, akkor nin
csenek ilyen 
gondjaim. 
Telefonra köl
töm el pénzem 
legjavát. Már
már kedvezmé
nyeket kapok a 
telefonközpontt 

Dudás Istvánnak, a helybéli első ligás cerberusának második otthona 

előtti mérkőzésen idegenben 3 :0-ra nyertünk, és 
amikor visszaértünk, a szurkolók ünnepeltek 
bennünket, megköszönték, hogy bent maradtunk az 
első ligában . Az egész város mellettünk áll. Ez 
motiválja az embert. Fehér-fekete csíkos mezben 
játszunk, úgy is hívnak bennünket, hogy Charleroi 
zebrái. Megvan , hogy mit kérnek tőled . Ha te azt 
nyújtani tudod, akkor nincs gond. Nincs szigorúan 
meghatározva, hogy mit ehetek, mit ihatok, mikor kell 
lefeküdnöm. Ha nyer a csapat, ha kikap, akkor sörözés 
következik. Azt tehetsz, amit akarsz. jelen pillanatban 
az a cél, hogy ne essünk ki az első ligából, aztán két év 
múlva lehet, hogy nagy csapat lesz belőlünk. 

- Ha kapsz egy gólt, mit szólnak a játékostársak? 
- Ez változó. Van, aki mondja, hogy most én voltam 

a hibás. Ez beletartozik, hiszen mindenki hibázik, 
olyan ember nincs, aki nem. Ezt ők is tudják. Kaptam 
már olyan gólt, amilyent ifi koromban sem kaptam , de 
védtem is komoly helyzetekben. Nagyon rossz 
emlékem, amikor még Kúlán játszottam, és 3 :0-ra 
vezettünk a Sartid ellen. A meccs végéig még 15 perc 
volt hátra, az ellenfél csapatából már két embert 
kiállítottak, a végeredmény pedig 3:3 lett. Nagy 
traumába estem. A legbüszkébb viszont arra vagyok, 
hogy Perica Ognjenovié tizenegyesét kivédtem. 
Példaképem gyermekkorom óta a dán válogatott 
kapusa, Schmeichel, sajnos még nem találkoztam vele. 

ól, annyit beszélgetek, naponta hívom Jugoszláviát. 
Egy éve nem voltam itthon , szeretnék karácsonykor 
újra hazajönni. Hiányzik Hegyes, hiányoznak a 
szüleim, a barátaim, nem tudom, hogy miért, de a 
gyerekkori emlékek hazahúznak. július 9-én kezdődnek 
az előkészületek, aztán ki tudja, mi lesz. A fociban 
sosem lehet tudni. 

Most m ár így utólag sajnálom, hogy nem kértem 
autogramot Istvántól, vagy ahogy Hegyesen mindenki 
ismeri Tyulutól . Pár év m úlva biztosan nagy értéke lesz. 

Molnár Márta 

id. CÉKUS ÁRPÁD 

>lff· 'i\1;' 

Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
Tel.: 024/ 730-457; 731-557 
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KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS 

»ROMOBIL« 

Simonyik Károly 
tulajdonos 

Kishegyes, Njegos u. 5, tel.: 024/730-733 



2000. június 28-tól július 4-ig SZERB NYELV tábor. Részben önköltségen (személyenként 250-
dinár), részben támogatásokból valósul meg. Célja a nyelvi hátrányosságból fakadó gátlások leküzdése. 
Oldott, szabad légkörben gyakorolják a környezet nyelvét két kiváló törökbecsei elöadó 
közreműködésével. 

július 3-án érkeznek Bánátból, a szórványmagyarság köréből azok a gyerekek, akiknek sajnos már 
nem adatott meg, hogy magyar nyelven tanuljanak az iskolában . Számukra anyanyelvi továb bképzést 
biztosítunk. Elszállásolásuk családoknál, napközben a táborhelyen gazdag programok keretében 
gyakorolhatják anyanyelvüket. 

július 10-17-ig a fogyatékos gyerekek tábora. Gondoltál már arra, hogy a hátrányos helyzetben 
élő, szülői gondoskodást nem élvező gyerekek mindennapjai milyenek? 

Ha igen, akkor most itt az alkalom, hogy közös erővel egy héten keresztül biztosítsunk számukra 
nyolc napon át egy csöpnyi jólétet. 

E sorok írója hatalmas vállalkozásra szánta el magát: tábort szervez az értelmi fogyatékos és egy 
hátrányos sorban élő gyermekek részére július 10-től 17-ig a futballpályán. 

„Nyaralni jó, segíteni még jobb." 

Ha bármiben tudnál segíteni személyesen , vagy van valamid, amivel segíthetnél: csoki , tej , hús, 
gyümölcs, játékok, ruhanemű, akkor keress fel bennünket. Pénzadományt nem fogadunk. Mindent 
köszönünk. 

M indhárom tábo r helyszíne a futballpálya. 

július 3-8. - Firkatábor 
július 10-22. - Ép ítők tábora (középiskolások és egyetemisták részére) 
július 24-29. - Zöld tábor 
július 31- augusztus 5. - Nyelvi tá bor (angol, német, szerb nyelv) 
augusztus 7-12. - Fafaragó és ö l tögető tábor 
augusztus 14-19. - Firka tábor II. 
augusztus21-26. -Zöldtáborll. 

A délelőtt folyamán a gyerekekkel szakképzett taná rok foglalkozna k, tematikai 
előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, a délután viszont a szórakozásé 
(lovagolás, barangolás, fü rdés és egyéb társasjátékok szerepelnek a programban) . 
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HQRNYAK 
AGNES .,,. 
magan 
vegyes

kereskedése 

Kishegyes, Tito marsall u. 90., tel.: 730-104 
LAKÁS: Vuk Karadzié u. 7., tel.: 730-463 

Szőke Anna 

VÉGSŐ BÚCSÚ 

Ezúton veszünk búcsút és mondunk 
köszönetet több mint öt évtizedes 
önzetlen társa dalmi munkájáért 

id. Kurin István 
1923-2000 
földműves 

A kishegyesi 
Helyi Közössé 

PAX 
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK ÉS 

SZOLGÁLTATÁS 

G01"1BÁR DÉNES 
öNALLÓ KISIPARI VALLALKOZÓ 

Kishegyes Titó Marsall 13.sz. 
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A KISHEGYESI SAKKJELENE ÉS JÖVŐJE 

Számtalanszor hallottuk már, 
többnyire a rádió adásában, ezt a két 
szót: sport és sakk. Erről a témáról 
beszélgettem Komáromi Sándorral, a 
kishegyesi Sakk-klub elnökével a forró, 
nyári melegben. 

- Valójában mi is a sakk? játék, 
sport vagy tudomány, esetleg mű

vészet? 
- Ez is, az is, ki milyen formában 

foglalkozik vele, úgy értékelheti . 
Szórakozásból vett időtöltés esetén 
játék, ha versenyszerűen űzzük, akkor 
sport. A sportszerű sakkozáshoz 
elengedhetetlenül szükséges az elmélet 
minél magasabb fokú ismerete, tehát 
a tanulás és az önálló elemzés. Így 
válik a sakk részben tudománnyá is. A 
szép kombinációk pedig valóságos 
művészi alkotások. 

A sakkjáték napjainkban egyre 
népszerűbb . Kiváló nevelőeszköz, mert 
megfontoltságra, logikus gondol-
kodásra késztet, és fejleszti a 
megfigyelőképességet, valamint az élet 
más területén is sokszor oly fontos 
kombináló képességet. 

Mi szükséges még a 
sakkozás hoz? 

Feltétlenül kell hozzá a 
tudás mellett megfelelő pszicho-fizikai 
képesség is, mert egy sakk-játszma 5-6 
óráig is eltarthat és a játékosnak 
szigorúan a játékra kell koncentrálnia, 
hogy ne hibázzon . Míg sok más 
sportágban jelen van a hangoskodó 

nézőközönség, a sakk olyan játék, 
melyet teljes csendben játszanak a 
játékosok. 

A sakk talán az egyedüli sport, 
ahol nincsen korhoz kötve a szereplés, 
nincs öreg és fiatal, csak jó meg még 
jobb, tapasztaltabb sakkozó. 
Komáromi Sándor szerint a sakkból 
ezért nem lehet kiöregedni. Deák 
Józseffel ő már huszonkilenc éve 
sakkozik. Szerinte a sakkozó 25-30 
éves korában éri el a csúcsot. 

Elégedett-e a kishegyesi 
sakkozók eredményével? 

Sikeresen zártuk a baj
nokságot, jó és baráti légkörben 
játszottuk a mérkőzéseinket. A tavasz 
elején Zobnacicán öt játékosunk 
szerepelt - gyorslépéses tornán - , és 
hatvan résztvevőből Linka László 
játékostársunk volt a legsikeresebb, aki 
a harmadik helyet szerezte meg. 
jelenleg a klubnak kilenc játékosa van: 
Deák József, Linka László, Magyar 
László, Komáromi Sándor, Tóth Péter, 
Papajcsik Lajos, Lukács Andor, Kiss 
Rudolf és Dugandzié Vlado. Sajnos a 
közelmúltban elhunyt Radóc András, 
aki még részt vett az általunk szervezett 
házi bajnokságon. Őszre, a 
bajnokságra való felkészülési ter
vünkbe ismét beterveztünk egy 
hasonló házi bajnokság megszer
vezését, ami jelentősen elősegíti 

sikeresebb felkészülésünket. Hetente 
kétszer, csütörtökön és vasárnap 

találkozunk. jól ismerjük egymást, 
tudjuk, ki mit tud, ki melyik megnyitást 
kedveli a legjobban, a játszma 
azonban általában már ilyen szinten a 
középjátékban dől el. 

Mint minden sportágban, a 
sakkban is gondolunk a fiatalokra, 
tehát a kis sakkozókkal vasárnap 
délelőtt kilenc órától foglalkozunk. A 
jövőben is várjuk a klubban a sakk 
iránt érdeklődő gyerekek és fiatalok 
jelentkezését. 

Komáromi Sándornak valamint 
a klub tagjainak is sok sikert és 
eredményes sakkozást kívánok! 

Pecze József 

Gyászjelentés 
Szomorú szíwel tudatjuk 

spotttársainkkal , hogy 

Radóc András 
1931-2000 

a kishegyesi Sakk-klub oszlopos 
tagja örökre távozott közülünk. 

Sakkozó társai 

Nagy reményekkel kezdte a tavaszi labdarúgó idény folytatását a kishegyesi Egység. A szakvezetés és a játékosok is a 
középhelyezést és a biztos ligában maradást tűzték ki célul. 

Ennek ellenére sem játékban, sem pedig a góllövésben nem jeleskedtek a hegyesi kék-fehérek. Némelyik találkozón 
szervezetlenül és lélek-telenül játszott a csapat és szinte végigkínlódta a mérkőzést. A szerencsés körülmények alakulása is 
közrejátszott abban, hogy még egy ilyen gyönge teljesítmény is elég volt a szabadkai ligás státusz biztosítására. 

A védelemben hiányzott egy megbízható, irányító középhátvéd, a csatársorban pedig egy-két gólerős csatár. A játékosok 
jó része is elég rendszertelenül edzett és a mérkő-zéseken érezhető volt, hogy az erőnléttel p roblémák vannak. Ezeket a 
hiányosságokat az elkövetkező idő-szakban ki kellene küszöbölni. 

Az így átszervezett csapat játékát is ki kell alakítani, be kell játszani az egyes vonalakat, hogy eredmé-nyesebben 
szerepeljen a labdarú-gócsapat, mint ebben a bajnoki idényben. 

A kishegyesi együttes vezetősége óriási erőfeszítések árán tudta csak biztosítani hétről-hétre a kl ub versenyzési költségeit. 
Végül is, minden jó, ha a vége jó alapon, a szurkoló is mindent megbocsát és reménykedik, hogy őszre az új idényben, 

egy harciasabb, jól felkészített és nagyobb önbi-zalommal játszó kishegyesi csapatot láthat. 

13. jEGYSÉG 30 10 5 15 44:65 35 

Magasabb osztályba jutott a Vinogradar, kiesett a Csóka, a Bratstvo és az Oreskovié. 
Pecze József 
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Emlékeket őrzök, sokat, melyek csak az enyémek. Most, amikor elmegyek, mind 
magammal viszem majd; megválni tő l ük nem fogok. 

Reszketek, kezem ki fogja meg? Félek, mégis bízom, hogy valaki föl karol. 
Az iskolám, amely már hozzám nőtt, most eltaszít magától, s ha én nem keresem az 

utat, amely tovább vezet a célhoz, akkor elveszek. 
A barátok, osztálytársak mind elválnak egymástó l, a közösség, amely hosszú éveken át 

összetartozott, most szétszakad. 
Emlékszem, milyen jó volt együtt nevetni, s a cs ínytevések, amelyek még most is olyan 

édesnek tűnnek, olykor nem nyolcadikosnak, hanem egy nagy gyereknek érzem magam. A 
tanárokat is mind megkedveltem , akiktől számtalan tudást, önbizalmat sajátítottam el. 
Már tőlük is nehezen búcsúzom, az évek hosszú során mind hozzám nőtt. Minden 
tantárgyat szeretek, talán azért érzem azt, hogy már készen állok itthagyni az iskolát. S ha 
elmegyek, elindulok a „nagyéleti" életiskolába, bízom benne, hogy feltalálom majd 

magam akkor is ott is. A jelen pillanatai mégis visszatartanak, nem tudom, képes leszek-e megválni tőlük, mert olyan 
szépnek, álomszerűnek tűnnek. 

Az érzések kavarognak most bennem, értelem és érzelem egymással keveredett. 
Tudom, mit akarok a jövőtől, de a szívem az, ami mást akar. 
Búcsúzom iskolámtól, a falutól, a tanáraimtól és lelkes munkájuktó l, megválok most tőlük büszkén és szeretettel. 

osztályfőnök: 

Sipos Julianna 
tanítónők: 

Kerekes Katalin, Kiss Ildikó 

8.a 

Bakos Ludvik 
Burján Karolina 
Csabai Hajnalka 

Csernik Attila 
Dancsó László 
Dudás Róbert 
Harmat Beáta 
Kormos Zsolt 

Kurin Ákos 
Mohácsi Viktória 

Moldvai Ella 
Paróczi Zsuzsanna 

Patyerek Csaba 
Patyerek Orsolya 

Simonyik Carmen 
Sipos István 
Sörös Szilvia 
Szabó Nóra 

Szabó Krisztián 
Szűcs Adél 
Varga Ákos 

osztályfőnök: 

Kovács Éva 
tanítónők: 

Szűgyi Petri Gizella, Moszni Edit 

8.b 

Balog Elvira 
Brasnyó Anita 

Brezovszki András 
Csordás Orsolya 

Dudás Csilla 
Dudás Zoltán 
Fehér Zoltán 

Hajagos Angéla 
László Margaréta 

Linka Csaba 
Magyar Aletta 

Pakai Attila 
Rúzsa Magdolna 

Sági Emese 
Szabó Mária 
StoiéJosip 

Stojié Gordana 
Stoj ié Marijana 
Szungyi Sándor 

Utasi Brigitta 
Vanka Csilla 

Brasnyó Anita 8.b 

osztályfőnök: 

Seliéjulij ana, Hajnal Lilla 
tanítónő: 

Toldi Kornélia 

8.c 

Bata Bernadett 
Beker Péter 

Bencsik Brigitta 
Bognár Dóra 

Dudás Dianna 
Huszka Jakab 
Janó István 

Juhász Andrea 
l<iss l<ornél 

Klacek Anikó 
Magó Anita 

Mol dvai Marika 
Németh Tamás 

Sinkovics Norbert 
Szabó Ferenc 
Szabó Hédi 
Szabó János 

Szöl l ősi Boglárka 
Szőke Izabella 

Terebesi Márta 
Tóth Erika 
Utasi Péter 

Vastag Csongor 
Zabos Dianna 

Vuk-d~as tanulóink: Dancsó László, Szabó Nóra, Szűcs Adél , Brasnyó Anita, Magyar Aletta, Kiss Kornél , 
Sinkovics Norbert, Terebesi Márta, Utasi Péter. 

Az 1999/2000-es tanévben végzett nemzedék dia'kja Brasnyó Anita 
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Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk 

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 

Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendben halkul el, 
Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűlnek, 

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 
A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 

Baranyi Ferenc: Corio lanus 

Aki csak szelet vetni bátor 
s vihart aratni már erőtlen, 
úgy tűnik el akár a kámfor, 
a mindent elsöprő időben. 

Ki szelet vet ügyet se vessen 
cirógató, lágy fuvalomra -
nincs dolga azzal, ami lebben. 
Ami sodor, azzal van dolga. 

S kinek sodrás az éltetője: 
nem lehet meghőköl ni annak, 
roppant erő feszül mögötte, -
halál a hőkölése annak! 

ADY 
ENDRE 

Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, 
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz 
Elfut a perc, az örök idő várja, 

Fölötte átrobog mi tő l e indult el egykor, 
s eltiporja, 

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána, 
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, 
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk. 
És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk. 

Magyar nyelvből: 
5. osztály: 1. Paróczi Rita 

2. Tóth Attila 
3. Kurnyák Ágnes 

6. osztály: 1 . Holló Zsuzsa 
2. Szűgyi Bettina 
3 . Lakatos Zoltán 

7. osztály: 1 . Kiss Tímea 
2. Tóth Anikó 
3 . Csernik Márton 

8. osztály: 3. Dancsó László 

né lküle tör tovább e lő re , 

minek elébb ő volt a sodra. 

És eltűnik akár a kámfor 
a mindent elsöprő időben, 
aki csak szelet vetni bátor, 
s vihart aratni már erőtlen. 

l<özségi versenyek győztesei : 

Fizikából: 
6. osztály: 1. Szöllősi Miklós 

3. Holló Zsuzsa 
7. osztály: 2. Csernik Márton 

Földrajzból: 
7 . osztály: 1. Csernik Márton 

l<émiából: 
7. osztály: 1. Csordás Tamás 

A községi versenyen iskolánk énekkara 1. helyezést ért el. 

Német nyelvből: 
8. osztály: 2. Utasi Brigitta 

3. Szűcs Adél 

Matematikából: 
4. osztály: 2. Benkó Attila 

3. Sáfrá ny Tivadar 
5. osztály: 2. Novák Att ila 

3. Szabó Zsolt 
Kurnyák Ágnes 

7. osztály: 1. Csordás Tamás 
2. Csernik Márton 

8. osztály: 2. Magyar Aletta 
3 . Sági Emese 

l<épzőművészetből Kurin Ákos 8.a osztályos tanuló 1. díjat kapott a vajdasági szintű ARCUS képzőművészeti versenyen. 
Az általános iskolások művészeti vetélkedőjén, melyet Szabadkán tartottak meg Babcsányi Piroska (7.b), Csordás Tamás 

(7.a) és Majláth Renáta (6.b) díjat kaptak. Kézilabdás lányaink Bajmokon képviselték iskolánkat. 

l<örzeti versenyek győztesei, ők képviselték iskolá nkat a köztársasági versenyeken . 
Német nyelv (Szabadka): Szerb nyelv, mint nem anyanyelv (Szabadka): 

8. osztály: 2. Utasi Brigitta 7. osztály: 1. Csernik Márton 
8. osztály: 2. Szabó Mária 

Sinkovics Norbert 

Szavalóverseny (Szabadka): 

3. osztály: 1. Kocsis Antónia 
8 . osztály: 1. Rúzsa Magdolna 

A IV. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál junior kategóriájának helyezettjei, akik egy hétig szerepeltek az Interneten 
2000. április 1-e és 7-e között: 

Tóth Árpád (4.a), Tumbász Natália (S.a), Fodor Ildikó (6.b), Majláth Renáta (6.b), Mocnár Mónika (6.b), Sinkovics Laura 
(6.b), Utasi László (7.a), Nagy Farkas Emília (7.b). 



A közelmúlban erőgéppel összetúrattuk a . felhalmozódott szemetet, hulladékot a kishegyesi 
szeméttelepen és a környékét is szépen rendeztük. Hogy ne ismétlődjön meg az áldatlan helyzet, amikor 
a szeméttelepet meg se lehetett közelíteni, a Helyi Közösség al kalmazott kommunális felügye l őket, akik 
állandóan jelen vannak és a szemetett kihordó polgárokat útba igazítják, megmutatják hová kell a 
pótkocsi lefordítani, vagy talicskájukat kiüríten i. 

Felhívjuk polgáraink figyelmét néhány fontos tudnivalóra: 

• A szeméttelep nyitvatartási ideje minden nap 7°0 órától 20°0 ó ráig. 

• Vasárnap zárva. 
• Kizárólag a November 29. utcából közelíthető meg. 
• A vágóhíd irányából a híd le van zárva. Ezen a részen szigorúan tilos a szemét lerakása 

(büntetendő) . 

TAl<ARÉl<OSl<ODJUNI< AZ IVÓVÍZZEL! 

Ahogy a sajtóból értesülhettünk minden felé, falun-városon gondot okoz az ivóvíze llátás. 
Kishegyesen különösen súlyos problémák várnak megoldásra. A mikrovízközösségek vezetőségei, a Helyi 
Közösség szakszolgálata már huzamosabb ideje igyekeznek megfelelő, hosszútávú megoldást találni . Az 
utóbbi időben a kommunális közvállalat is foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

Egy bizonyos; jelentős beruházások nélkül képtelenség megnyugtató, minden igényt kie légítő 
megoldást találni. Pénz pedig nincs. 

Felhívjuk a vízközösségek vezetőinek és karbantartóinak figyelmét, hogy a nyári időszakban 
megkülömböztetett figyelemmel, gazdaságosan kezeljék vízforrásaikat (kutaikat) . Hozzák meg 
rendelkezéseiket az esetleges fogyasztáskorlátozásokról (összhangban a községi határozattal) , hogy 
egyes fogyasztók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe! 

2000. június · 

Topolya 
Tito m. u. 49 
iel./fax: 024/715-11 1 

711-664 
Lakás: 715-104 
Mobtel: 063/503-762 

Kishegyes 
Tito m. szn. 
tel.: 730-730 

e-mail: fofosanji@topolanet.co.yu 
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