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HAZAFISÁG
Ma s zikratűz csak egy különc szivébe,
holnapra már nagy tesrvérérzelem,
mely a viharba is lobogva, égve
uralkodik büszkén százezreken.
Ma szikra, holnap láng, majd tüzerdő,
mely bíborával az égig lobog,
hiába tiprod el, mindég növekvő
s ha szunnyad is, nem oltják le korok.
A fáradott ük, haldokolva még

nagy honszerelme égő fáklyalángját
átadja s minden az utódra száll át.
Meggyújtja ős a tűzár szerteárad,
átadja gyermekének, ez fiának,
aztán tovább, tovább „. S fáklya ég!
Kosztolányi Dezső

Kishegyes központja madártávlatból

Választások elé

A szeptember 24-i választásokon polgá ra inkra igen bonyolult
feladat vár. Fel kell találniuk magukat a szavazóládák
sokaságában (összesen öt láda lesz a helyszínen) és voksaikat leadni szabad akaratuk szerinti megfelelő
helyre.
l<önnyítésül itt közöljük a legfontosabb tudnivalókat:
1. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnökére - személyre kell szavazni - a választás kétfordulós
lesz.
2. A JSZK Képviselőháza Köztársaságok Tanácsába, pártlistára kell szavazni , a választás
egyfordulós.
3. AJSZK Képviselőháza Polgárok Tanácsába, pártlistára kell szavazn i, a választás egyfordulós.
4. A Vajdasági AT Képviselőházába, személyre kell szavazni, a választás kétfordulós.
S. A Községi Képviselő-testületbe (helyhatósági) , személyre kell szvazni, a választás egyfordulós .

Tartalomból:
•
•
•
•
•

A helyi képviselőjelöltek listája
2 oldal
A zsidó síremlékek sorsáról
4 oldal
NyugdQasaink éltéből
4 oldal
Képriport az emlékműállításról
8-9 oldal
Helytörténeti jellegű írások, kultúra, sport, iskolánk hírei, régi térkép .. ..

AJÁNDÉI<: Színes kép az emlékműről
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A helyhatósági választásokon induló kishegyesi képviselőjelöltek névsora
.

1.
2.
3.
4.

\.

1.
2.
3.
4.

BUTTERER LAJOS
KRATOK GÁBOR
PÉTER ANTAL
SZŐKE ANNA

1.
2.
3.
4.
5.

ALMÁSI JÁNOS
KADVÁNY KÁROLY
MOLNÁR JÓZSEF
SZŰGYI ISTVÁN
SANTA VLADIMIR
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11 SZAVAZÓHELY ~· BOLMAN UTCAI HAZ (GALAMBASZOK)
Állampolg. csoportja
57 éves
nyuqdíjas
SZSZP-JB - Slobodan Milosevié
31 éves
bádogos
VMSZ - Kasza József
géplakatos
58 éves
52 éves
VMDK
ovónő

:

111 SZAVAZÓHELY-TŰZOLTÓOTTHON
SZSZP-JB - Slobodan Milosevié
51 éves
iparos
Állampolg . csoportja
53 éves
vál lalkozó
villanyszerelő
31 éves
VMDK
40 éves
VMSZ - Kasza József
épít. techn .
38 éves
Szerb Rad ikál is Párt
munkás

..

...

.

..

1.
2.
3.
4.

--·---:

-·

1•.· • SZAVAZÓHELY -J;AzDASZATI ÓVODA
SZSZP-JB - Slobodan Milosevié
defektolóqus
51 éves
34 éves
VMSZ - Kasza József
állat.orv. techn .
nyuqdíjas
69 éves
VMDI<
Állampolg. csopo rtj a
41
éves
raktáros

..
.
VILÁGOS IBOLYA
DUDÁS VIRÁG ATTILA
MARONKA JÁNOS
NOVÁK ATTILA
...

--::: · '

BARNA JÓZSEF
HALASI CSABA
HORKAI JÁNOS
CSABAI OTTÓ
...

)

IV SLAVAZÓHELY- KOOPERÁCIÓ
32 éves
VMDK
lakatos
45
éves
SZSZP-J B - Slobodan Milosevié
hentes
nyugdíjas
63 éves
VMSZ - Kasza József
55 éves
Állampo lg. csoportja
mez.gaz.techn .

1.
2.
3.
4.

V. SZAVAZÓHELY- MEZŐGAZDASÁGI BIRTOK TANÁCSTERME
62 éves
háziasszony
VMDK
BREZOVSZKI MATILD
32 éves
Állampolq. csoportja
épit.techn .
KRIZSÁN LÁSZLÓ
újságíró
54 éves
VMSZ - Kasza József
RÁCZ JÓZSEF
kereskedő
46 éves
SZSZP-JB - Slobodan Milosevi é
FARAGÓ ZOLTÁN

1.
2.
3.
4.

VL SZAVÁZÓHELY-KRIVAJA FATELEP
62 éves
VMSZ - Kasza Józs ef
nyugdíjas
44 éves
könyvtárosnő
VMDK
tisztviselő
36 éves
SZSZP-JB - Slobodan Milosevi é
tisztviselő
34 éves
Állampolq. csoportja

DUDÁS JÓZSEF
SZÖLLŐSI JULIANNA
TÓTH PÉTER
CSÁKI JÓZSEF

VII. SZAVAZÓHELY- KÖNYVTÁR
villanyszerelő
35 éves
58 éves
állatorvos
gép.techn .
30 éves
39 éves
ápolónő
újságíró-szerk.
50 éves
épit.techn .
51 éves

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KOVALCSIK JÓZSEF
TÓBIÁS SÁNDOR
TÓTH ATTILA
HEGYI HUNYADI TÜNDE
Dr. CSORDÁS MIHÁLY
SIPOS BÉLA

1.
2.
3.

LENGYEL TIBOR
HAJNAL LÁSZLÓ
SIMONYIK ANTAL

VIII. SZAVAZÓHELY- ISKOLA (EDÉBLŐ}
földműves
58 éves
VMSZ - Kasza József
közqazdász
55 éves
Állampolg . csoportja
géplakatos
44 éves
SZSZP-JB - Slobodan Mi losevi é

1.
2.
3.
4.

BARCSIK FERENC
VILÁGOS GYÖRGYI
TÓTH JÓZSEF
HORVÁTH LÁSZLÓ

IX. SZAVAZÓHELY- NYUGDÍJASOTTHON
nyuqdíias
66 éves
VMDI<
dipl. j ogász
26 éves
SZSZP-JB - Slobod an Milosevié
kereskedő
57 éves
Állampolg. csopo rtja
zenei rendező
58 éves
VMSZ - Kasza József

1.
2.
3.
4.

VIRÁG TERÉZ
KŐMŰVES FERENC
KRATOK PÉTER
RAFFAI LAJOS
HALASI VESNA

X. SZAVAZÓHELY - ISKOLA (ELŐCSARNOK)
nyugdíjas
55 éves
VMSZ - Kasza József
kereskedő
36 éves
Állampolg . csoportja
bádogos
55 éves
SZSZP-JB - Slobodan M ilosevié
földműves
41 éves
VMDK
vállalkozó
38 éves
Szerb Radikális Párt

5.

SZSZP-JB - Slobodan Milosevié
Állampolq . csoportja
Állampolg . csoportja
Állampolg . csoportja
Állampolg. csoport ja
VMSZ - Kasza József
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Káderkérdések
A
kishegyesi
Helyi
Közösség képviselő-testülete
szeptember 5-én megtartott
ülésén saját kérésére felmentette Szűgyi Józsefet a testület
elnökét és helyette Kollár Ilonát, az eddigi alelnököt nevezte ki . Az alelnöki tisztet
ezentúl id. Bognár Attila tölti
be.

A továbbiakban a Helyi Közösség tanácsának összetételében is
változás történt. Csépe Antal helyett, aki elfoglaltsága miatt nem
tudott rendszeresen járni az ülésekre, ifj. Kalmár Jánost nevezték ki
tanácstaggá.
Mivel a Helyi Közösség titkári állására kiírt pályázatra nem volt
egyetlen jeentkezö sem, a képv i selő-testület hat hónapos időszakra
Sipos Bélát nevezte ki megbízott titkárrá, azzal, hogy erre a
munkahelyre 2001 . Februárjában megismétlik a pályázatot.

S111yosanjagi:gónaok
A szeptember 5-i ülésen a képviselő-testület megvitatta a Helyi
Közösség első féléves pénzügyi eredményét is.
Megállapítást nyert, hogy a 2000-es esztendőre tervezett
1 ,484 .603,00 dináros költségvetésből 703.838,00 dinár, azaz
47,41 % valósult meg, ami azt bizonyítja, hogy összegben reálisak
voltak az előrelátások, de az év eleje óta pénzünk oly mértékben
elértéktelenedett, hogy ezzel igen kevés munkát lehet elvégezni .
A képviselő-testület azt is megvitatta, hogy a községi
önkormányzat folyamatosan megkárosítja Helyi Közösségünket.
Így a földtulajdonosok és iparosok helyi járulékának csupán 29 %át, az átruházott kommunális tevékenységre előlátott összegnek
pedig a 23 %-át utalták át.
A továbbiakban a képviselő-testület megvitatta közel
kétszáz polgár szemétteleppel kapcsolatos beadványát és más
kommunális problémákat is, melyere érdemi megoldást pénzhiány
miatt nem tudott találni.

A Helyi 'Közösség szept. 7-én
írásban < fordult
a
kozségi
Vál as~tási •. .
bizottsághoz.
Felajánl~ttCJ,
segítségét
a
gavazÓhelyek előkészítésében a
24-én ese.d ékes választásokra és
követelte, hogy a telepü.lésünk
területén lévő tíz szavazóhelyen
kizárólag
helybél i
lakosokat
nevezzenek ki a szavazatszámláló
bizöh?ágokba.
Lapzártáig nem kaptunk választ.

CSÉPEIMRE IRODALMINAPOK
A Csépe Emlékbizottság szeptember 12-én megtartott ülésén végleges ítette a
Csépe-napok műsorát:

•

Szeptember 27-én az Aranyeső vers és prózamondó verseny dön tőjétn
Németh István prózájábó l mérkőznek meg községünk magyar ajkú diákj a i.

• Szeptember 29-én a Csépe Imréről elnevezett könyvtárban az idén 60 éves
írók könyveiből szervezünk kiállítást, a Művelődési otthon előcsarnokában pedig Andruskó
Károly linómetszeteiből.
•

Ugyanaznap az Emlékbizottság díszülésén a 70 éves Németh István munkásságát méltatják.
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Park dísze pedig egy közös emlékmű

A zsidótemetőből június elején a Zsidó Hitközség, a Helyi Közösség dolgozó ival karöltve,
átköltöztetett 71 síremléket a szabadkai temetőbe. Ott egy külön kialakított „kishegyesi"
1
részben lettek a síremlékek elhelyezve. Ha valakinek hozzátartozója van az ezt követő
felsoro lásban , az jelentkezzen a kishegyesi Helyi Közösségben vagy a Zsidó Hitközségben (Szabadka,
Dimitrija Tucoviéa 13., if 28-483 ).
Az elszállított sírkövek feliratai a következők:

1

1. STEIN FRANZISKI
szül. A dler
1836-1 896
2. MANNHEIM EMANUEL
meghalt 1907-ben
élt 63 évet
3. WEIS ROZÁLIA
1852-1912
4. STEIN IGNACZ
1831-1908
5. FRANKL EDIT
meghalt 1935-ben
élt 11 évet
6. KRISHAKEL EMANUEL
meghalt 1879. május 24.
élt 50 évet
7. SCHWARC SAROLTA
meghalt 1907 . j úl. 25 .
élt 41 évet
8. KRISZHABER (Berger) RÓZA
meghalt 1914.szept.18.
élt 58 évet
9. MANAHEM MOR
meghalt 1896.szept.18.
élt 83 évet
10 . PILISHERJÓZSEF
meghalt 1905.-ben
élt 60 évet
11. KRISHABER BRITER KATALIN
meghalt 1899.júl.13.
élt 65 évet
12. KRISHABER ADAM MARIA
meghalt 1894.febr.19.
élt 90 évet
13. KRISHABER LIPÓT
meghalt 1898 .júl.9 .
14. KRISHABER IGNÁCZ
meg~alt 1922.-ben
élt 93 évet
15. GROSS TERÉZ
meghalt 1923 .-ban
élt 25 évet
16. KRISHABER LIPOT
meghalt 1909.júl.2 .
élt 85 évet
17. BEZREDELI DÁVID
18 . KRISHABERJAKAB
19. KRISHABERJÓZSEF
született 1802

élt 62 évet
20. KRISHABER DÁVID
meghalt 1894.dec.2 4 .
élt 20 évet
21 . KRISHABER ETEL
meghalt 1895.jan.10.
élt 17 évet
22. STERN MOSE
23. STERN JÓZSEF
1821-1884.
24. STERN szül. CILZER
KATALIN
1827-1900
25 . KRAUS JÓZSEF
meghalt 1885.máj.16.
élt 75 évet
26. GOLDMAN SIMONNÉ
szül. ROSNER BERTA
meghalt 1897-ben
él t 85 évet
27. KRISHABER szül. POLLÁK
TE RÉSE
meghalt 1875-ben
élt 28 évet
28 . BRITTER ESZTER
meghalt 1873-ban
élt 62 évet
29. MANNHEM MÓRNÉ
szül. LOBL ESZTER
meghalt 1924-ben
élt 104 évet
30 . STERN DÁVID
1846-1923
31. MANNHEMJÓZSEFNÉ
szül. POLLÁK FANI
meghalt 1896-ban
élt35 évet
32. BEN ICÁK
33. FISCER MÓR ARNOLD
meghalt 1920-ban
élt 59 évet
34. SAMU EL DOV STERN
35. GOLDMANN SÁNDOR
meghalt 1916-ban
élt 23 évet
36. AVRAM EJZET
meghalt 1880-ban
élt 28 évet
37. SAREL ESET

38. KRISHABER TERES E
meghalt 1868-ban
élt 21 évet
39. AHRAN MOSE
40. FRANKL EDE
meghalt 1918 .jún.5.
élt 63 évet
41. GRABINSKI SÁNDOR
meghalt 1933.máj .2.
szül. 1878.júl.13 .
42. GRABINSKI SVARC REGINA
meghalt 193 7. febr.4.
43. GRABINSKI MARGIT
meghalt 1909 .júl.8.
44. STERN SAM U EL
meghalt 1884.szept.20.
45. GRABI NSKI DÁVID
meghalt 19 12.ápril. 24
46. MANN HEIMJÓZSEF
meghalt 1905.dec.6.
47. BERGER ETELKA
meghalt 1928.jún.10.
48. SVARC szül.
SOZBERGERJOHANNA
meghalt 1912.máj.19.
49. PORGESZJAKAB
meghalt 1919.márc.9.
50 . GRABINSZKI szül.
KOHN ESZTER
meghalt 1925.ápril.19 .
51. REJICHENBACH SALAMON
meghalt 1881-ben
52. LEJEREV szül . POLICER REGINA
meghalt 1871-ben
élt 54 évet
53 . BERGER HERMAN
meghalt 1891-ben
élt 30 évet
54. FRANKEL GERSOM
55. KERTÉSZ SÁNDORNÉ
szül. STERN LUJZA
1893-1956
56 . MANNHEIM MIHÁLY
1875-1938
57. PILLIS SIMONNÉ
meghalt 1929.jan.27.
58. H ERCOG PEPI
meghalt1928-ban

13 síremléken a felirát l(afilileljesen olyashatatlanyolt, vág héber nyelvű és nem tudtuk elolvasni.
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NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL - NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL - NYUGDÚASAINK ÉLETÉBŐL

Hitelesítik az egészségügyi könyveket

Őszi gondok és tennivalók

A
Nyugdíjas
Egyesület
helyi
szervezeteiben az őszi tenni -valókkal és a
télirevalóval való ellátással foglalkozik a
tagság és a vezetőség.

Az egészségügyi min iszter rendeletével összhangban
hitelesítik a nyugdQasok egészségügyi könyvecskéit. A
hitelesítést a helyi szervezetekben , azaz a kishegyes i, a
lovéenác i és a feketicsi nyugdíjasok irodájában végzik.

Október vége a határidő
Befejeződött

a burgonya előjegyzése

A helyi szerverekben meg-kezdődött
és be is fejeződött a burgonya
előjegyzése . Lap-zártakor az ár még nem
volt ismeretes, de az érdeklődés így is
nagy volt, mivel a ker-tekben az idén
nem termett elég, és égetően szükséges a
beszerzése . A burgonyát ezút-tal is a
despotovói
termelőtől
vásárolják,
remélhetőleg
ked-vező
áron.
Vöröshagymát is előjegyezhettek a
tagok. Egy kilogramm 12 dinárba került.

A.szenet leszállították
Meg nem erősített érte-sülés szerint az
év elején hat hónapi lefizetésre rendelt
szén megérkezett rendeltetési he-lyére , és
már csak néhány tag vár házhoz
szállítására. A helyi szervezet vezető it és a
szállítót dicséri, hogy jó mi-nőségű és a
mai idők drágaságában megállapított
790
dináros
tonnakénti
ára
is
elviselhető. Környékünkön ilyen áron
nem kaptak szenet a nyugdíjasok.
Szabadkán és Zentán 934 dinárt fizettek
tonnájáért.

A tagság őszeleji tennivalói és a választási előkészü letek
miatt a Nyugd íjas Egyesület elnöksége úgy határozott,
hogy meghosszabbítja a helyi szervezetekben esedékes
taggyűlések megtartásának határidejét. Ez szeptember vége
helyett október vége .
Fodor Pál

A nyUgdíjasok nem állítanak jelöltet az önkormányzati
válasZ:tásoko11 Bíznak abban, hogy a politikai pártok
jelőltjei \!;illaljakidős polgártársaik törvényadta jogainak a
megvalősftását és ügyes-bajosdolgaik intézését.
tárgyalt
a
A
Nyugdíjas
Egyesület vezetősége
választásokkal kapqsolatos tennivalókról, de pártonkívül i
S?ervézet lévén nem vesz részt a választások előtti po litikai
.előkészületekben . . Felkéri a tagokat, hogy tőmegese n
vonuljanak ki aválasztásokra, tegyenek eleget alkotmányos
joguknak és kötelezettségüknek, és azokra a jelöltekre
adják le voksukat, akik szerintük szívükön viselik
problémáik megoldását.

Újabb segélycsomagok
D
A Vöröskereszt és a Nyugdíjas
Egyesület közreműködésével harmadszor osztott csomagot
a
rászorultaknak.
Kishegyesen
négyszázketten kaptak. Az eddiginél
nagyobb számú csomag kiosztását az
adományozó
megváltozott elosztási
mércéje tette lehetővé . Az eddigi 580
dinár helyett 1200 dinár volt az elosztási
mérce felső határa.
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Történelmi emlékmű
'KeftszátÚzenk'ilevesaSztni'A~~J-ternplom

Az ősi Kishegyesnek egy tem- múlását. Kezdetben három haploma volt, a pápista magyarok rangja volt. Bejáratához lépcső
imaháza. A legenda sze rin t a vezetett. Három oltára közül
XVI. század ősi Kishegyesnek egy csak a főoltár áll mai helyén.
temploma volt,
a
pápista Művészi értékű festménye, amit
magyarok imaháza. A legenda Joseph
Franciscus
Falkoneri
szerint a XVI. század derekán a alkotott Budán 1791-ben, Szent
falu feletti dombok legma- Annát és Jo akimot ábrázolja. A
gasabb fokán , a Várhegyen állt m ellékoltárok közelebb vo ltak a
mint
most.
A
és a vidéken átvonuló törö k főoltárhoz,
seregek rombolták le.
prédikációszé k sem a jelenlegi
Az új ratelepített Kishegyesen helyén állt, hanem a tempkét templomot jegyez a törté- lomhajó
szemközti
oldalán.
nelem . Az 1769-ben épített vert- Világítást gyertyák szolgáltattak.
falú, nádfedelű kápolnaszerű Gyújtásuk és oltásuk a haranimaház, ami a mellette levő gozó dolga volt.
fából készült
haranglábbal a
Falunk legnagyobb, belsejét
mai plébánia melletti térségen illetően pedig a legszebb léteállt.
sítménye elődjével szemben egy
Most a jelenlegi, a 212. év- akkor még kopár térsége n ált.
fordulóját ünnepl ő Szent Anna- Többszöri tatarozás , restaurálás
templomról emlé kezünk . Az el ő- és átalakítás után nyerte el ma i
bbi kettőről más alkalommal be l-és külalakját.
íru nk.
Előszö r az 1840-es évek kezA Királyi Kincstár segítségével detén szo rult volna tatarozásra,
1788-ban fogtak hozzá a falu de mivel ügyintézéskor abban az
újratelepítése utáni második ró- i dőben sem vo lt ismeretlen domai katolikus templom épí- log a huzavona, meg az 1848-as
téséhez. Égetett téglából emel - szabadságharc és az 1849-es
ték, azzal a céllal, hogy hosszú He-gyesi csata is közbejött, bár
időn át végezheti misszióját.
belsejének festését elvégezték, a
Dacolva az időjárá si és a további
munkálatokat jobb
történelmi viszontagságokkal a idő kre
halasztották.
Külső
Szent Annáról keresztelt Isten tatarozásához 1851-ben fogtak
háza sokszor megtépázva , de hozzá . A falakat betapasztották,
megállás nélkül végezte fela- a párkányokat kijavították és
datát.
Szép
és
meghitt kimeszelték, a toron yra új zsalubelsejével, oltáraival, szobraival gáterokat csináltatta k, stb.
és fest-ményeivel , időről-időre
A mellékoltárok 1868-ban
újrava-rázsolt
külsejével kapták festményüket. Az egyik
vonzotta
az
embereket, Szent Józsefet ábrázolja kistemplomként, és történelmi, deddel a karján, a másik pedig
művészeti emlékként egyaránt.
Nepomuki Szent Jánost a bö rA templom hajóját 22, 10 tönben. A művészileg is nagyra
méter hosszúra és 11,50 méter értékelt festményeket vidékünk
szélesre méretezték. Tornyát fia, az Óbecsén született Than
23 ,76 méter magasra építették. Mór festette Pesten . Ez a két
Tetőzetét zsindellyel fedték, padkép,
akárcsak
a
főoltáré,
lója deszkából készült. Tornyán védelem alatt áll .
négy óra mutatta az idő
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A
templom
első
nagy
átalakításának kezdetétől, 1840tői
a
másodikig,
1939-ig,
kilencvenkilenc év teit el. Ebben
az időtávolságban, hála a hívők
segítségének és a lakosság
megértésének, kisebb-nagyobb
javításokat végeztek.
1889-ben megjavították az
orgonát, a toronyórákat és a
torony redőnyablakait. 1902ben kifestették a templomot,
1923-ban
Tóth
Lajos
villanyszerelő,
a
templom
szindikusa, bevezette a vi llanyt.
Először a kántor és a harangozó
kapott villanylámpát, idővel a
csillárszerű gyertyatartók is.
A XIX. század közepétől a
végéig Botka Mihály és Balassy
End re esperes plébánosok vol tak
a javítások és az újítások fáklyahordozói . Balassy egy új , még
szebb templom építését szorgalmazta. Utóda Há rs Aladár
esperes plébános folytatta ebbéli
erőfeszítéseit, de sem az Ő, sem
az érseki hatóság jóakarata nem
volt elegendő a hívők által kívánt
3000 embert befogadó templom
építéséhez. Hol az an yagi problémák, hol a világháborúk és az
utánuk követk ező társadalmi
változások miatt halasztották el.
Új templom építése helyett
1939-ben alapos belső- és külső
átalakítást végeztek. Ekkor kapott kereszt alakot a templom
hajója. A főhajóhoz jobbról és
ba lról odaépített rész képezi a
kereszt felső fáját (keresztfa). A
kereszthajó jobboldali részének
helyén sekrestye volt, a mai sekrestye helyén pedig a sze rtartásokhoz
szükséges
kellékek
szertára.
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A kereszthajó mindkét része és a
kórus karzatot kapott. Építésük
után festés, a sz~brok megújítása
és a mellékoltárok áthelyezése
következett. A Szent József és a
Szent János oltárok ekkor kerültek
mai helyükre. Ekkor készült el a
harmadik mellékoltár, a lourdesi
barlangban , a főbejárattól jobbra
eső részen . A szószéket, vagy ahogy
mondani szokás a prédi kációszéket
1939-ben
köl töztették jelenlegi
helyére . A nyitott gyóntatószékek
helyett zártakat csináltattak.
A
templom
új
óráit
Zimonyban készítették.
A felsorolt munkálatok négy
hónapig
tartottak.
Istentiszteletet ez idő alatt az
egykori
Katholikus
legényegyletben,
a
jelenlegi
Ifjúsági Otthonban tartottak. Az
oltár a színpadon volt.
A templom külső és belső
átalakításához Lajeo Budanovié
bácskai püspök adta az ötletet.
Az oltárképek restaurációját nagyon
befüstölték őket a
gyertyák - Kulundzsics Andor
szabadkai festőművész végezte. A
munkálatok
tervezője
is
szabadkai volt, Melczer Károly
mérnök
személyében .
A
kivitelezést Sieller Jakab szekicsi
vállalkozóra bízták.
A templom harmadik megújítására és tatarozására tizenhét év
múlva, 1956-ban került sor és
1962-ben fejezték be. A megújítást
Tarján Lerch Imre esperes plébános
nevét
fémjelzi.
A
hajó
falfestményeit Mira Kaljevié és
Rudolf Donassy zágrábi akadémiai
festők res-taurálták. A külső festés
Udvardy Rudolf apatini mester
műve. A kórust tartó oszlopoktól a
zsinati oltárig új padsorok kerültek.
A II. Vatikáni zsinat határozatainak
értelmében a főoltár elől eltávolították a hajó teljes szélességét
átfogó vaskerítésszerű áldoztató
asztalt.
Helyén,
szemben
a
főoltárral állították fel a zsinati
oltárt.

Tarján atya markáns egyéniség
és jó szervező volt. A hívők nagy
odaadással segítették templomuk
újravarázsolását. Munkájuk eredménye 44 éve dacol a viszontagságokkal és az idő múlásával.
Tóth József plébános elődje
elképzelése alapján tökéletesítette a
zsinati o ltárt. Az ő tevékenységét
dicsé ri a harangok 1971 -beli vil la mos ítása és az órák megvi lágítása.
Hét köznapi
mis ék re,

A Szent Anna templom
kevesebb
a
látogató,
fűthető
káp olnát
létesített
a
kereszthajó
baloldali
felében.
Kicserélték a farámás ablakokat, és
helyettük most fém kereteseken át
szűrődik a fény a templom hajójába.
Brasnyó Ferenc j elenlegi plébános vezetésével az egyházközösség folytatja a templom
építését, szépítését. A főbejáratnál
a kórust és a torn yot tartó két
oszlopot (Frindik Marcella és fia ,
Károly által ajándékozott) fehér
márvánnyal borítotották be. A
nedvesség elszigetelése céljából a .
templom fala inak belső részét
szalonit lemezekkel vonták be.
Elvégezték a toronytető festését, és
amikor
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kicserélték a torony fából készült
keresztjét és időtállóbbat tettek a
helyére.
Szent
Anna-templomnak
A
tizenkét harangja volt. Jelenleg az
1924-ben
ajándékozott
négy
harang szolgálja a hívőket és a
falut: a Nagy- és a Községi harang
meg a Veronika és a Margaretta mind a hívők adománya.
A falu újratelepítésétől napjainkig 12 plébános, 104 segédlelkész és 24 ferencrendi szerzetes
szolgált templomunkban . Ha ill ik
megkülönböztetést tenni , akkor
Balassy Endre pápai prelátus ,
titkos kamarás, esperes plébános
és falunk fia , dr. Papp Imre , a
Budapesti Központi Szeminárium
lelki igazgatója voltak legkiemelkedőbb vallási méltóságaink.
Falunk temploma 212 év után
is szilárdan áll alapzatán . A többszöri külső- és belső átépítések,
javítások és restaurációk környékünk legszebbjei közé emelték.
mondhatnánk, hogy
Úgy is
idős ödi k, de mégis fiatalodik .
Bere ndezésének egy része, első
sorban az oltárképek, az orgona,
az aranysugarakba foglalt ostyatartó és más tárgyak muzeális
kiemelkedő
alkotók
értékek,
művei. A templom kegytárgyai
mindann yi unk kincsei, a települ és
tö rté netének része i.
Templomunk közvetlen
környezete rontja a meghittséget és
néha a jó ízlést is. Úgy hírlik,
megvan a jóakarat, hogy díszfák és
fenyők övezzék. Hassunk oda, hogy
a bekerített, parkosított templom
ne maradjon csupán jól elképzelt
terv. Támogassuk azt a törekvést,
hogy Helyi Közösségünk segítő
kezet nyújthasson a szép feladat
végrehajtásához, hi szen a templom
mindannyiunké, a falu történelm i
emlékműve.

Fodor Pál
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A múlt számunkban tett ígéretünkhöz híven képriportot közlünk az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kishegyesi csatájának tiszteletére állított új emlékmű ünnepélyes felavatásáról.

Akinek a legtöbb érdeme volt: Horváth László,
az Emlékműbizottság elnöke

Megtisztelő

feladat: Sipos Béla leleplezi
az emlé k művet ...

Kasza József az Ideiglenes Magyar Nemzeti
Tanács nevében szólt az egybegyültekhez

Brasnyó Ferenc plébános úr pedig felszenteli

Virág Gábor helytörténész elmondta magának a csatának és az emlékmű elődjének történetét.
A testvéri Békésszentandrás küldöttségének vezetője Kozákjános alpolgármester úr is köszöntötte az ünneplő
közönséget.

2000.szeptember
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A Helyi Közösség koszorúját Cé kus Gyöngyi és
Dudás József helyezte el

A Magyar Köztársaság Nagykövetségének nevében
Kristóf Lázár ügyvivő úr, Hallik András és Makács
Gábor urak koszorúztak

Csoportké p a békésszentandrási vendégeinkkel

A közönség megtekinti a vidékünkön egyedülálló
emlékművet

•
•
•
•
•
•
•
Békésszentandrás testvérközség nevében Kozák
János alpolgármester úr, Gazsó János és Aszódi
Zsolt urak koszorúztak

•
•
•

A kegyelet virágait elhelyezték még:
Az ldeidlenes Magyar Nemzeti Tanács
nevé ben Kasza József úr
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevében
dr. Ravasz István és dr. Bús János
Gyomaendrőg önkormányzata nevében dr.
Dávid Imre polgármester úr és Tímár András
A kiskúnmajsai önkormányzat nevében Kiss
Károly polgármester
A szabadkai kápviselő-testület nevében Kern
Imre
Zenta képviselő-testülete nevében Juhász
Attila polgármester
A szomszédos Topolya önkormányzata
nevében Szombathy Zoltán és Bábi Attila
A VMSZ nevében Józsa László és Egeresi
Sándor
A VMSZ Kishegyes körzeti szervezeténe k
nevében Pál Károly
A VMSZ kishegyesi helyi szervezetének
nevében Szűgyi István és Virág Teréz
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A magyar szabadságharcban három hegyesi születés ű , illetve illetőségű hadnagyról t udunk . Közülük
egy részt vett a hegyesi csatában is . Ezek a hadnagyok a következők:
l<ostyán Márton
Kostyán János és Kajla Anna fia. 1818. novemb er 9-én született Kishegyesen , római katolikus
családban . Cipész mesterséget tanult, majd szülőfalujában kincstári ispán (uradalmi munkafelü gyelő)
volt. 1848 . j úl ius 22 (16) - élelmezési hadnagy a komáromi várőrségnél. Miután Klapka György feladja
Ko má rom várát, útlevelet kapott, és az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.
köröskényi l<öröskényi Antal
Kö röskényi Ferenc birtokos , szeghegyi jegyző és Nagy Zsuzsanna fia, Köröskényi Ká rol y a bá cskai
ö nké ntesek 3 . zászlóalja altisztének, a hegyes i csata résztvevőjének testvérbátyja. Kishegyesen született
18 29 . febru á r 10-én, római katolikus családban . Ez utóbbi tény döntő szü letéshe lyének
meghatározásában . Tudniillik Szeghegyen nem éltek katolikusok, egyház-igazgatásilag Kishegyeshez
ta rt oztak, a Szent Anna plébánia leányegyháza vo lt Szeghegy. Köröskényi Antal, apja szolgálati helyét
ismerve biztosan Szeghegyen született, viszont Kishegyesen keresztelték, így szülőfalujának is ezt a helyet
jegyezték be.
Köröskényi Antal gimnáziumot végzett. 1847-ben hadfi a Don Miguel gyalogezredben .
1848 nyarán ezredével a szerb felkelők ellen ha rcolt, ősszel csatlakozott a hon védsereghez. Őrmester,
1849. június elejé n áthelyezték a 98. Zászlóalj hoz. Augusztus 25 ( 16 ) hadnagy ugyanebben a
zászlóaljban Kom á romban a vár feladásá ig. Mint a várőrség tagja szabadelvonulást kapott, ő azonban
- ellentétben Kostán Mártonnal - nem emigrált, idehaza maradt.
1867-b e n váro si írnok, 1890-ben városi kiadó volt Zentán, mindkét időpontban a zen tai
honvédegyle t tagja vo lt .
( Erba-) Odescalchi lnce őrgróf
O d escalch i Sándor - olasz születésű Bács-megyei nagybirtokos, akit 1831-ben kitüntetésképpen
külön törvén nyel magyarrá honosítottak - és Vojnits Szidónia fia. Szabadkán született 1821. június 11 én, ró mai katolikus családban . Jogot végzett. Volt hadfi . 1837-1839. Az 5. tüzé r- és az 57 .
gyalogezredben szolgált.
1849 . május 2 . (ápr. 16.) hadnagy a (másodi k) 41 . hon védzászlóa ljnál. Jún ius 13 -án főhadnagy az1.
Honvéd vadászzászlóaljban a bácskai ( IV. ) hadtestnél , amely Kishegyesnél vívta meg a szabadságharc
győztes csatáját . Tehát a csatában Erba-Odescalchi lnce is részt vett. Júl ius 26-án leköszönt, mivel
századosi e l őlépteté snél eimellőzték .
A szabadságharc bukása után haláláig birtokán gazdálkodott. 1903. december 4-én halt meg
Bud a pesten.
Mi köze volt Erba-Odescalchi főhadnagy őrgrófnak Kishegyeshez?
A községi képv iselő-testület mai épületének helyén állt egykor Erba-Odescalch i lnce háza és mellette
egy üres tele k, amely ugyancsak az ő tulajdona volt akkor. Az 1857-es b irtokössze íráskor még az ő nevén
vezetik. Hegyes község 1858 . október 21-én kelt szerződéssel azonban megveszi az épületet és a
házhelyet. Az ingatlan tulajdonjogát a kulai járásbíróság 1860. január 5-én kelt 27. számú végzéséve l
Hegyes község javá ra kebelezi be. Az Odescalchi-ház nagyobb volt, mint a korább i faluháza; a mellette
lévő ü res tele kke l nagyobb teret nyert a falu , tehát ez jobban megfelelt községházának. Az elöljáróság
megvette , hogy eleget tehessenek a növekvő adminisztrációs követelményeknek, és ide költözteti k át a
községházát. Ezen a két ingatlanon kívül volt még más háza is a fa luban az őrgrófnak .

Virág Gábo r
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Millenníumíősz
A mindennap i küzdelmek, gondok
terhe aiatt elbizonytalanodva kezd tünk az Anna-napok szervezésébe . A
kiüresedett, elhasználódott szülőföld
közömbös tudomásvételétő l tartva a
látogatottság tekintet ében csodát nem
vá rtunk.
Eszme i-érzelmi
erőink
elkoptak,
kultúránk,
műveltségünk
veszél yeztetett. Néhán yan ezt már
fölisme rtük, a többség sajn o s nem . De
lehet, hogy csak a hétközn ap o k terhei
tették közö mböss é pol gá rtá rsa inkat.
Akik ezt a fás ults ágo t ne m látják be,
azok becsapj ák saját m ag ukat . Akik
nem cselekednek, hanem hal lgatnak,
azok kibújnak a fele l ősség al ól.
Művelődési Egyesületünket Ez utóbbi
motiválta. Felelősek vagyunk gyermekeink, fiataljaink műveltségéért, az
egészséges szórakozás biztosításáért.
Az elmondottaktól vezérelve igyekeztünk lehetősége i nk és tudásunk
szerint megszervezni az idei Annanapokat. És válaszként csodát kaptunk a kishegyesiektől.
A Szent Anna napjához kötődő ,
hagyományossá vált ünnepség vasárnaptó l vasárnapig valódi
ünnepi
hanguiatot teremtett falunkban. Több
mint ezerötszázan „váltottak" belépőt
az idei Anna-napok rendezvényeire. A
nagyszámú közönség további munkára
ösztönöz bennünket.
A színvonalas ünnepi bemutatók
mindenkit kárpótoltak, s megtiszteltetés is , hogy a közönség részese volt
ennek a művelődési folyamatnak és
segített bennü n ket - szervezőket - a cél
e lőrevitelében .
Hisszük,
hogy
az
ünneplési
szándékon
túl
minden
kulturális rendezvény a jövő útj ának
e l őkészítője és irányítója lesz.
Szerettünk volna és szeretnénk a
jövőben is, valami ol yasm it nyújtani
mindazoknak, akik nyitott szíwel ülnek
be a nézőtérre, ami hiányzik a világból,
az életünkből.
Szólnom kell a négyhéten át tartó
nyári táborainkról. Nomád táborok
voltak, hiszen sátrakban, a focipálya
végében
birtokunkba
vettük
a
természetet. Szeretném kiemelni az ú.n.
szoc iális tábort, ahol a nehéz anyagi
körülmények között élő gyermekeink
nyolc napon keresztül ingyen és
bérmentve nyaralhattak. Huszonnégy
gyermek erre a kis időre

legalább nem érezte a mellőzöttséget,
az éhséget. Lenyűgöző volt velük együtt
dolgozni. A tábor meg-valósításához
fölhívásunkra három magánszemély
nyújtott segítséget: Benkó
Antal
(Engelsz utca 8 .), Németh Tímea
(Pöndöl vendéglő) és Lőrinc Lóránt
(Njegoseva 6.). A gyerekek nevében
köszönjük. Köszönjük a kishegyesi
Egység
Sport-egyesületnek,
hogy
rendelkezésünkre
bocsátotta
az
egyesület objektumait, és dr. Deák
T ibo rnak,
aki
rendszeresen
meglátogatott be nn ünket.
Megragadom az alkalmat , s itt
m o ndom el, hogy az anyagiakat te lj es
mértékben
né lk ülöző
gye rekekn e k
Mikulásra
szeretnénk
csomagot
biztosítani, karácsonykor pedig ebédül
látni őket egy nagy karácsonyfa mellett.
Ezért, ha ebben tudna valaki segíteni,
jelentkezzen a könyvtárban. Pénzt nem
fogadunk el, de meleg holm it, lábbelit,
játékszert stb. igen és a személyes
segítség is nagyon jól jön. A nyár
elmúltával , és a sok szép visszajelzéstől
felbuzd ulva kerül sor a MILLENNIUMI
ŐSZ
megrendezésére
a
magyar
állam iság millenneumának tiszteletére.
Októberben és novem-berben ennek a
jegyében zajlanak majd a műsorok.
Ezek közül szeret-nénk most néhányat
kiemelni :
Hallgassáto k meg, magyarim! - a szabadkai Ballagó Együttes
műsora Szöllősi Vágó
László ren dezésében . Ez a lka lo m bó l megnyílik A
magyar
állam iság
e m lékei
Vaj daságban cím ű fotó és d okum entu m
kiállítás.
Kö zös örökségünk címmel
élmé ny beszá moló. Sző ke Anna beszél
Moldváról, a Kárpátok túloldaláról, az
ott élő csángók életéről, a velük töltött
nyolc napról. Az est vendége Tényi Edit
népdalénekes.
A Dudás Kálmán Versmondó
Kör Dudás Kálmán irodalmi estet tart
a költő, műfordító emlékére .
Angyal szól ítgatás
képzőművészet i tárlat a Székeiykevén
született Péter László alkotásaiból.
A millenniumi év tiszteletére
komolyzenei koncert a templomban.
Az
majd

őszi műsoraink

keretében lesznek
könyvbemutatók,

hagyományainkat fölelevenítő
rendezvények, stb.
Ide tartozik az is, hogy a fiatalok
kérésének is szeretnénk eleget tenni
(végső ideje) . Évek óta kérik, hogy
biztosítsunk számukra helyiséget, ahol
hetente egy-két alkalommal, csak úgy
spontán bsszejöhetnének. Erre a célra a
színház
előcsarnokát
szeretnénk
részükre és minden művészetkedvelő
otthonának kicsit átrendezni, beren dezni. Egyedüli akadálya a fűtés . A
fiataloknak ezzel kapcsolatban is találó
észrevételeik
voltak.
A
Helyi
Közösséggel közösen megpróbáljuk
majd megoldani.
O któbe rtől újraindul a Marcipán
gyerme kcsoport munkája, várjuk a jelentkezőket,
úgyszintén a néptáncoktatás is egy új korosztály bei ndításával kezd . Harmadik, negyedik
osztályos gyerekeknek felkínáljuk a
gyermekszínjátszás lehetőségét. Kár
volna a gyermekszínjátszást elhanyagolni falunkban, hisz kiváló föl lépések, utazási lehetőségek adódnak
ezen a szakterületen is.

S ha már a lehetőségeknél tartunk,
idén 78 gyerekünk vett részt díjmentesen különféle bel- és külföldi
táborozáson, nyaraláson. Gézengúz
néptánccsoportunk pedig a Gyöngyösbokrétán nyújtott produkciójával a
legjobb tíz vajdasági csoport között
van . Gratulálu nk nekik, csak így tovább
az újo nn a n szerveződő csoportokkal
ka rö ltve.
Szőke

Anna

id. CÉKUS ÁRPÁD
Kishegyes, Kendergyár u. 15.
Tel.: 024/ 730-457; 731-557
AUTÓJAVITó MŰHELY· VIZVEZETÉK ÉS
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS

»ROMOBIL«
Simonyik Károly
tulajdonos

Kishegyes, Njegos u. 5, tel.: 024/730-733
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Lőrinc Lianna 22 éves. 1991 óta
focizik . Az újvidéki testnevelési
egyetem harmadéves hallgatója. A
jugoszláv női labdarúgó válogatott
tagja. Csapatkapitány, kölcsönjátékos, de vol t edző és gólkirál y is.
Nem tud úgy elmenni egy focilabda
mellett, hogy ne rúgjon bele . A
legelső érme egy aranygyűrű volt.
Három éwel ezelőtt egy tornán a
legjobb játékosnak választották.
Kedvenc játékosa Roberta Carlos,
kedvenc csapata a Manchester United. A legnagyobb sportsérülése az
agyrázkódás volt. A boka vagy
térdsérülés az olyan mindennapos
esemény számára.
- Harmadikos általános iskolás
korom ban egy hónapig jártam edzésre, mire Kovács Róbe rt, az edző
észrevette, hogy lány vagyok - meséli Lia nevetve. Kisebb koromban
fiús frizurát hordtam , a tes talkatom is fiús volt. Hetedikes lehettem, amikor a Spartak elhívott
j átszani. Két évig egyhuzamban
fociztam és kézilabdáztam . Akkor
döntenem kellett, hogy melyiket
folytatom. Az érdekesebbnél, a
focinál maradtam. Nálunk nem egy
családi vonás a foci, habár apu is
és a bátyám is egy ideig űzték. A
szüleim minden erővel tám ogatnak,
büszkék rám. Ha anyu nem indít el ,
akkor lehet, hogy nem is fordul
meg a fejemben, hogy elmenjek
valahová focizni. Már három éve
Újvidéken vagyok, az első ligás
Olimpik csapatban játszom . Tavaly
bekerültem a válogatottba, a B
szelekcióba, az idén pedig az a
megti szteltetés ért, hogy meghívtak
az első huszonegyes keretbe. Eddig
kilenc meccset játszottam a válogatott tagjaként. Most következnek
a selej tezők az Európa bajnokságra.
Június 24-én Oroszország, jú lius 2án pedig Finnország ellen játszunk.
Ha a finneket megverjük, utána
pedig még egy csapatot, akkor
kijutottunk a 2001-es franciaországi EB-re.
- Mennyire megbecsült sportág

ez?

Kishegyesi Szó Beszéd

- Jugoszláviában 1972 óta van
női foci, 1978 óta létezik a válogatott, de csak 1985 óta ismerték
el nemzetközileg. Csak nálunk van
az, hogy a női focit nem becsülik
meg, hiszen a világon ugyano lyan
számba megy, mint a férfi foci . Mi
csak hobbiké nt űzzük, míg más országban profi módon, ebből élnek.
Megélni itt nálunk nem lehet belőle. Sajnos. A jugoszláv női foci nak eddig szép eredményei vannak,
a világranglistán jelenleg a tizen hatodik helyen állunk. Az előírások,
a szabályok ugyanazok, mint a férfiaknál, a dolog csak a nevében
különbözik, meg talán abban , hogy
meccs végén nem cse ré lü nk mezt,
és más te strészünket vé dün k.
- Kik j árna k a női foc imérkőzésekre?

- Eléggé vegyes társaság. Lehet,
hogy az elejében kíváncsiságból
jön nek el egy-két szép női lábat
megnézni, aztán, amikor rájönnek,
hogy tudunk is focizni, akkor szurkolóvá válnak. Újvidéken a kábeltévé általában közvetíti a mérkő
zéseinket, népszerűek vagyu n k. A
sajtó is az utóbbi időben egyre
többet foglalkozik velünk.
- Edzőként is dolgoztál, gólkirály
is voltál.
- Edző is voltam pár hónapig,
amikor a csapatnak nem volt edzője. Én vo ltam az egyetlen játékos,
aki már előzőleg is fociztam , a
többi az vagy kezdő volt, vagy csak
egy-két éve játszott. Az átlagéletkor
a csapatban most 19-20 év. A
legfiatalabbak vagyunk a ligában .
Három éve csapatkap itány is vagyok. A három év alatt háromszor
változtattuk a nevünket a szponzorok miatt, voltunk már Index,
pedig
Index Omega, jelenleg
Olimpik a csapat neve. Banj a
Lukán és Backi Petrovácon is fo cizom kölcsönjátékosként. A legtöbbször én végzem a tizenegyest, a
szabadrúgást, akcióból is hálóba
találtam már egy párszor. 58
meccsen 44 gólt rúgtam. Ez azt
hiszem, hogy szép eredmény ahhoz
képest, hogy hátvédet, utolsó embert játszom.
·Sikeresen letetted a bírói vizsgát is.

2000. szeptember

- Meg van a bírói engedélyem
má r két éve , csak nem jut arra is
időm, mivel
hét végén kellene
fújnom és akkor általában meccsek
vannak. Számomra első a meccs,
aztán ha jut idő mellette , akkor fújok. Eddig csak p ion ír és ifimérkőzéseket
vezettem ,
remélem
sikerü l feljebb jutni a ranglétrán és
elérem azt, hogy lányoknak is fújjak
a má-sodik majd az első szövetsági
ligá-ban . A világon a nemzetközi
női meccseket minden hol női bírók
vezetik.
- Mit szólnak a barátok, a fiúk, hogy
ezt a sportot űzöd?

- A baráti kö röm megszokta, hiszem gyere kkorom óta ezt csinálom. Lehet, hogy sajnálnom kel len e
a tinikort, amit edzéssel és meccsel
töltöttem el, ahelyett, hogy kiszórakoztam volna magam. Ha viszont
a másik oldalát nézem, azt hiszem,
hogy sok mindent elértem vele,
ennek
köszönhetően
sokfelé
jártam. Évi egy-két edzőtábor
tenger-parton vagy hegyvidéken,
talán oda saját erőmből lehet, hogy
nem mentem volna el. Pedig néha
alig várom, hogy hazaérjek, mivel
édesszájú vagyok, az edzőtáborban
az édesség viszont tiltott dolog.
Nem birok elmenni egy szelet torta
vagy kalács mellett, hogy ne kóstoljam meg. Nincs konkrétan egy
baráti köröm, m indenfel é mozgok,
bárhol , bárkihez tudok fordulni. A
fiúknak vegyes a véleménye arról,
hogy én focizom. Egyesek szerint
egy nő legyen nőies , nem áll jól neki
ez a sportág, de viszont vannak,
akik
helyeslik,
am it
csinálok.
Nagyon sok időt elvesz, közelebbi
kapcsolatra nem igen jut idő. Azt
mondják, hogy sohasem érek rá .
Nehéz olyan fiút találni, aki ezt
megérti . Vagy sportoló kell, hogy
legyen az illető , vagy pedig nagyon
megértő ember. Szabadidőm kevés
marad. A családommal is keveset
lehetek együtt. Június végéig van a
bajnokság, a július szabad, augusztusban pedig már kezdődik a
felkészülés, szeptemberben a baj nokság. A december esetleg szabad
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- Bíróverésben is részt vettél már.
- Egy-két pofon az elcsattan
néha, sőt bíróverés is volt már.
Pristinában játszottunk és a
labdára mentem, amikor az
ellenfél megbotlott és kificamította
a bokáját. Sportszerű vagyok,
odanyújtottam a kezem, hogy
bocsánat. A partjelző beszaladt,
rám vágott a zászlóval, hogy ne
bántsam. Magyarázom, hogy én
csak a kezem nyújtottam. Nem
értett meg, akkor visszakézből
megcsaptam, hogy ő sem bántson
engem. Ekkor kaptam életemben
az első piros lapot, meg három
meccs eltiltást. Nagyon nehéz volt,
hogy három
mérkőzést
nem
játszhattam.
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A
kishegyesi
Egység
sakkozói jól felkészültek a
bajnokságra.
Az
első
fordulóban Kishegyesen 5,5:2,5
arányú győzelmet arattak a
lovcenáci Njegos ellen, míg a II.
fordulóban Kanizsán 4,5:3,5
arányban vereséget szenvedtek
az ottani együtestől.
A hegyesi sakkozóknak
két forduló után 9 pontjuk van.

P.J.
NŐI KÉZILABDA

mint az elmúlt bajnoki idényben.
A tavalyi együttes néhány
vidéki játékossal erősödött. Az
első hazai mérkőzésen a moholi
Bácska
ellen
csak
2:2-es
döntetlent ért el az Egység,
Zentán 7:0-ra veszített, 5 : 1-re
legyőzte az Obiliéet és 6: 1-re a
Csókát, Pobedától pedig 2: 1-re
kapott ki vidéken.
A csapat jelenleg V.
forduló után a táblázat 8. helyén
ál 1.

m

Sydney 2000

Sportkedvelők

- Milyen terveid vannak?
Szeretném
befejezni
az
egyetemet, szeretnék bent maradni
a válogatottban, aztán, pedig, ha
sikerül,
szeretnék
testnevelést
tanítani. Ha abbahagyom a focit,
akkor edző is lehetek. Talán el
tudok valahol helyezkedni . Kaptam
már
ajánlatot
Szlovéniából,
Magyarországról többet is, de az
első az iskola. Amíg az tart, addig
nem szeretnék kimenni külföldre.
Később viszont lehetséges, hogy
egy-két évre elmegyek valahová. A
jugoszláv focisták a skandináv
országokba mennek ki főleg
focizni. Anyagilag is megéri, meg
aztán lát is valamit az ember.
Reméljük, hogy jövőre a
franciaországi
Európa
Bajnokságon szerzett élményekről
beszélgethetünk Liával.
Molnár Márta

Az utóbbi években elért
közepes
eredmény
után
mindenkit meg lep ett a hír, hogy
az őszi idényben nem indul a
csapat a bajnokságon, mert a
legjobb játékosok nem akarnak
tovább játszani. Egy nagyon
felfiatalított együttessel pedig
még pontot sem
tudnánk
szerezni. Az utóbbi években az
anyagi helyzet is rosszabodott, a
kiadások és az utazási költségek
is nagyon megnövekedtek .
az
együttes
Ezért
vezetősége úgy döntött, hogy a
legkisebbekkel
továbbra
1s
foglalkozni kell, és a pionír és
ifjúsági mezőnyben indíthatunk
csapatot.
Az edzéseket továbbra is
Világos Györgyi vezeti.

P.J.
LABDARÚGÁS
Megkezdődött

az őszi
ladbarúgó idény a szabadkai
ligában. A kishegyesi
kékfehérek nagy tervekkel kezdték
az új pontvadászatot és sokkal
jobb helyezést akarnak elérni,

figyelméb e

E hónap 15-től zajlik
minden
idők
legnagyobb
sportrendezvénye Sydneyben, a
XXVII . Nyári Olimpiai játékok.
Az ókori olimpiá k idején
felfüggesztettek minden viszályt,
háborúskodást.
Így
kellene
ennek lenni most is!
Az
újkori,
mode rn
olimpiák üzenetét Pierre De
Coubertin báró fogalmazta meg:

Legfontosabb

a

részvétel, a
fontosságú .

győzelem másodrendű

Megszívlelendő!
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14

„Szép szót, ha oktatnak!
Lelket, ha mesélnek!
Igazmondó véget
Mindegyik mesének ... "
(Fehér Ferenc: Útravaló)

2000. szeptember

Az 1999/ 2000-es tanév végzős tanulói a júniusi és
augusztusi felvételi vizsgán megállták helyüket. Legtöbbje
az általa kiválasztott középiskolába iratkozott. Kívánjuk,
hogy öregbítsék iskolánk jó hírnevét.

Szeptember elsején újból gyermekzsivajtól hangos az Ady Endre iskola . Az id ei tanévben 70 kis elsős ismerkedik a betűk és
számok világával. Iskolánknak összesen 496 tanulója van, ebből 25 diá k jár sze rb t agozatra. Eredményes munkát kívánunk
mindannyiotoknak.
Szeptember 29 -30-án vendégül látjuk testvérközségünk, Békésszentandrás kül d ötts égét és viszonozzuk a Hunyady János
iskola vendégszeretetét. Ezen a hétvégén tartjuk a már hagyományos Csépe-na pokat. Az A ran yeső vers- és prózamondó
versenyen az idén falunk szülöttjét, Németh Istvánt köszöntj ük.
Még csak egy karnyújtásnyira van tőlem
én e keltünk, me rt a zaro-unnepségre is
Az Ország házba n meg néztü k a koHé , Betti! Betti? Betti
készülni ke ll ett. Az e lő adás elég jól sikerült.
ro názási éksze re ket is . Ut ána Csáaiszol még?
fordjánosfa fe lé vettük az irán yt. A tá - Az uto lsó két napot Budapesten töltöttük.
Nem, most már nem
A legutolsó nap o n , au g usztus 20-án,
bor Csáfordjánosfa határában egy
alszom! - hebegtem félálmomban
mentünk
megnézn i
a
szent
jobb
mesterségesen kialakított szigeten állt.
Betti , keltsü k fel anyu körmenetet. Szent István na k a j obb kezét
Hatszemélyes
katonai
sátrakban
ékat, mert elkésünk! - mondta az az
vitték a körmenetben. Hatalmas fe lvonulás
szállásoltak el bennünket. Nóri, Beáta,
egyszem öcsikém.
volt. A zarándokok szent é nekeket
Bogi és én egy sátorban alud-tunk . De ,
De Dávid, még csak öt
énekeltek. Már kezdtük megunni, amikor a
most hagyjuk a sátrakat békén.
óra! Dehogy késünk el! Aludj még!
rendőrök
hirtelen
a
felvonulókat a
Másnap, pénteken a pannonhalmi
Igaz, ezek után már nem tudszemközti oldal felé terelték. Jött a díszapátságot tekintettük meg. 996 -b an
tunk visszaaludni.
század, majd a papok, és hozták a szent
Szent István alapította, és az ezeréves
Nos, kedves hallgatóság! Ebből
nem értettetek meg semmit. Amíg
évforduló alkalmából 1. János Pál pájobbat is. Utánuk jöttek a miniszterek:
pa is tiszteletét tette . Pa nn o nhalma
Orbán
Vi ktor,
Torgyán
József.
A
az öcsém és jómagam álmatlanul
köztársasági elnök is ott volt. Alig két
után G yőrb e mentünk fürö d ni . Egy
hemperegtünk az ágyban , addi g ki m ásik napot Kő szegen vo ltun k. Ott a
mé terre voltun k től ü k, és elkezdtünk
fejtem bővebben , m i ről is van szó .
várat szerettük volna megnézni, de egy
integetni Orbán Viktornak. Ő pedig köMagyarországon a Forráshely
filmforgatás ezt lehetetlenné tette.
alapítvány és a belügyminisztérium
szönt nekünk. Aznap este madarat lehetett
Helyette egy múzeumot te-kintettünk
fogatn i velünk. Majd mint az ovisok,
már éve k óta szervez t áborokat a
határo n túli gyerekek részére. Az
meg. Ha jól emlékszem, hétfőn
láncszerűen összekapaszkodtunk, és úgy
Bükkfürdőn tettünk láto-gatást. A
idén
Ukrajnából,
Szlovákiából ,
mentünk le a Duna partra. Ott megnéztük
többi napot a táborban töltöttük.
Ho rvátországból , Romániából és
a tűzijátékot . Nagyon, de nagyon szép volt.
természetesen Jugoszláviából hívKülönböző előadásokat hallgattunk
Fényárban úszott a vár, a Duna , a
sportról,
környezet-védel e mről,
tak meg gyerekeket.
parlament - meg a lelkem is. Sajnos, a
irodalomról és a törté-nelemről. A
Nyo lc néptá ncos, beleértve matábor ezzel befejeződött, és másnap haza
gamat is, az öcsém és a szüleim
táborban ismeretséget kötöttünk, sok
kellett jönni .
kíséretében hagytuk el az országot
új barátot is sze-reztünk. Szabad
Azóta minden ismerősnek elmeséltem,
aug usztus 10-én . Már a határon
időnkben a lányokkal legszívesebben
hogy én találkoztam Orbán Viktorral.
ping pongoztunk, ami később ten isszé,
várt bennünket egy minibusz, és az
vitt fel bennünket Budapestre. Ott
majd atlétikává alakult. A forró
Szűgyi Bettina 7.a
ebédeltünk, majd később megtedélutáni órákban pedig a Répce
kintettük a Parlamentet.
folyóban lubickoltunk. Na, és sokat

Ez volt ám az élmény!
Miért múlt el?
Mert semmi sem örök.
Oly hirtelen ment e l.
Mert nem gondoltál rá, hogy egyszer mindennek vége
szakad .
De a nyár igazán várhatott volna!
Nem . Ha csak a te akaratod miatt történt volna,
megbolygattad volna a természet rendjét.
Nem hiszem, hogy csak én érzek így.
De elmúlt, s ezen nem változtathatsz.
Ha el is múlt, egy darab itt maradt belőle a szívemben.
Egy emlék, egy élmény, amely örökre az enyém marad, s nem
múlik el, mint sok minden más.
A nyár még nem tombolt, bár meleg volt.

lskolatábor. Bár oly egyszerű ez a szó (hiába összetett), a
tábor az mégiscsak tábor. A t á bor az mindig valami új :
ismerkedés, új barátok, új élmények, új tapasztalatok ...
Az iskolatábor az egy kicsit más: eze k a régi barátok, kiket
most közelebbről is megismerhetek.
A pakolás, az indulás: izgultam. Izgalmas volt még
belegondolni is, hogy egy hetet otthonomtól távolabb
töltök.
Életem első igazi táborozása volt, sátrakkal .
Élmény volt ott minden nap: a tábor felállítása, az első
fürdés a tavon, az első karcsapások, álarcosbál , divatbemutató, látogatás a nyomdában ...
Ha csak évek múlva is, de visszatérek még arra a helyre,
hogy felelevenítsem kedves emlékeim.
Csordás Tamás 8 .a

2000.szeptember
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A Kishegyest ábrázoló térképek között a legszebb Bauer Antal 1805-ben készített színes, kéziratos
térképe.
Bauer Antal Komárom szülötte, 1771-ben született. 1798-ban
elvégezte az lnstitutum
Geometricumot, ahol vízmérnöki képesítést nyert. 1800-ban Zomborba jött, ahol mérnökként a város
szolgálatába állt. Miután 1802-ben az országgyűlés törvényesen is egyesítette Bács és Bodrog
vármegyéket, a vármegyéhez kerül. Ő lesz az egyesített megyék első vízmérnöke. Az illetékesek
megbízzák, készítse el a vármegye egységes vízrajzi térképét. 1805-ben elkészült kéziratos atlasza, ami
páratlan szépségű a maga nemében. Az atlaszba felvette a megye minden községének határát.
Kishegyes Bauer atlaszának számozása szerint a 42. község (a későbbi számozáskor a 45-ös
sorszámot kapta). Az atlasz kiegészítő része az 1825-ben készült Bács és Bodrog vármegye területének
Repertóriuma, amely összegzi ezeknek a különálló térképlapoknak adatait. Minket egyelőre csak a térkép
érdekel. Ennek neve magyarul : Kishegyes, a Felséges Kamara község.
Felsorolja a faluval határos területeket: Topolya mezőváros, Moholy, Szeghegy, Feketehegy és Kula
község.
A leglényegesebb számunkra a földmérő számításai : szerinte a község földje 4. Osztályú, 197
„te lekkel bírnak a telepesek, a szabad telkek (egyház, pap, tanító, kántor) száma 4".
A falu belső területe (lntravillanum ) 1200 négyzetöles holdban számolva 181 12/ 24, a termőföld
területe 7653 , a kaszáló (Falcastra) 4595 9/ 24, a szőlők nagysága (Vinea Colonicales) 200 hold.
Községi legelő (Pascuum Commune) 5700 hold. Uradalmi terület (Remanentia Dominalis) 20 hold, az
utak területe 1803/4 hold. Kishegyes egész területe tehát 18610 hold.
Ha alaposan megnézzük a térképet, pontosan látjuk a határ felosztását. A falutól balra, fenn a
Telecskai dombokon van a kaszáló (Falcastra) egyik része, annak másik része a Krivaja völgyének
legnyugatibb részébe.
A múlt századi határrendezés ig a föld nem volt magántulajdon, nincs a jobbágy tulajdonában. A
föld, a kaszáló , amit valójában csa k bé rel nem egy tagban , hanem - esetünkben például - három helyen
van. Ugyanakkor a legelő közös, ahol a telek nagyságának arányában legeltethetnek azok, akik telket
béreltek.
A térkép megértéséhez ismerni kell a termelés múltbeli módját. A vetésforgót alkalmazzák. A határt
három nyomásra calcaturára osztották. Ebből csak két nyomást műveltek meg, egyikbe került az őszi, a
másikba a tavaszi vetés, a harmadik p ihent, legeltették, „nyomás"-ban volt. A következő ciklusban ezt
feltörték, művelték, az előző évben műveltet pedig pihenni hagyták . A tavasz vetéskalkaturáját is további
két részre osztották, hogy azonos mezőgazdasági kultúrák, pl. zab zab mellé, rozs rozs mellé kerüljön.
Ezt a hármasságot, a három nyomást nagyszerűen feltünteti a térkép.
A kaszálóra visszatérve: nem véletlen, hogy az két tagban terült el. Kulai és feketicsi határral érintkező
terület magasabban fekszik, ez volt a hegyi nagykaszáló, míg a kiskaszáló alacsonyabban , a
baravölgyben. Volt logika a megművelhető föld és a kaszáló elosztásában. Mindenki arányosan részesült
jó és rossz minőségű termőföldből és kaszálóból.
A számozott kalkaturákban (1., II. és 111.) és az egyik kaszálóban (falcastra) látható párhuzamos
vonalak a dűlőutak.
A falut körülöleli, majd messze az első és második kalkaturával határosan elnyúlik a községi legelő , a
közös terület, ahol mindenki termőföldjének arányában meghatározott számú állatot legeltethetett.
A falutól nyugatra szétszórtan látható zöld területek, az akkori szőlők .
A figyelmes vizsgálat során Kishegyes határa mentén pontok fedezhetők fel. Ezek valójában határjelek
voltak, amelyek rendeltetése, hogy kiindulópontként szolgáljanak földmérőnek, határnézőknek
egyaránt.
A fő közlekedési vonalak is kirajzolódnak. Ezek a topolyai, a bajsai (zombori) és a kulai utak. Sajnos
a határrendezés után ezek egy részét megsemmisítették, áthelyezték.

Virág Gábor
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181.9.júliu<> 11-(YJt ,j(i,[//jf'J (.JtióhPff!ff'lJ)J /fyfjlt~r;/j ('l!mclonru) (;f.l 2/7r~r„/r„/„f'fj/j (,J:r,ir,l/rü)
ftalá1uMrui 1cúcla ~(ju!l,un :Jlir/uf;1d Ílmuc4dlá/;.01uwk a mr1;7/jrti ·1j'f[bruhri;,r;/m ,ir: alol:u;
ff!/'Ő:flf'-0 r·óalá;já,4 cN1wo/J/;.#n óúly'°:> 1cf'/tf'Jéfjol mhl rJ'r•ku-::ir~ lwi1cá/ hrt4l, 01,;lrM· /ő1cr':Jh

r:1Jajtak.ui1,a.
, r! / r:drda omlPi6nf'Á n1°r7»tiJl.lll.'Jé1w 1871-/;.on fo,tjoltuif/ alal.ul4 amr'1Y rilrrl lr1,;lr l.:i ~fj!J
mnlrYÁ:11ui f'4nf'lá:Jél.
.d l(J!ttcr:dak 1887-/;.#n 'tPali:JAlódoll.. 4 lr;1uMia,n/rMcaf.lolt Ílr,,o/J:>;!nrw1, a /;q;yr„,J-j~l.rlrJu'fj!JóJ~[!Ílf'fJ!J'/ /,á1u/naA hrt!ri'tdomlio/.- /.:ój/f /umfjá/;.rui állif/rik fJ a;; r1n/P,,Jm r{ rd.

. 4 :J:JOh,()ltnraló tPJut,f'jt:Jo/J 1887.jrílr'.rr.J 17-611} wff.lriinaf 1c,()ll.
•rrf:y o'tf'dolt' om,/;,/.:mli lotufo a:
.;flaffa rv; üh<'liö'Jl 1~7'!} J:nátf'Íot1t.o l aián71oöMÍfja, minl (;lá:J(J>J l.-/1c-ttf'le állal "/J!Jftiánl
/tiJ/J(J'km1twu6lló. • rrf ir)11ll~jl /,,rf/tltrrl mátf„'t m ·át(J·Ú'I úffPft 1crbHrÍ<'.J lPftP'JY'. . r:/ ,;;;o/:.m jfrlr';yoll
{(/lrtfwn 1171afjóJM1 n1r1fiől a (J;;oi,0/1/tr;;; tnmtllta11/Jr<ni

rái(ú

lalaf:J'at 1w-:;ol. •rf;y ru;r5/o:J'°ll 1crM,{a ih/1liJll oirlt:jJli'-drJ/ták /;á/i

//uinrl/:.ál l.:á:J3Yrll

.;JT

lr>//Pjtr\l Ő.J

1c((.Hár~J f..Pjt~yr'. • r: / .>;ol:.oí

ff/lr"J'oll ({/lafw41 1171aff'1Jt'I.; mf'o/Jíől a óJ„o,{-0'th,o?í mnulluur>'Jrnt' rih(h (7íá,11it,{ó/ ir:.;;rrll
t ,;,t/Pjtr·ö&J lalaft:;al '/c(J:Jol. • r.I' J ru·nloyoll '/crwl:.a ó:nliilt o,{p,ft'.1;;fi._r/(J11,J,/.: /;,d.;om má/r,,111/;i
mnf!aAdrrf!tÍ .J néf!Jj mr(íŐIW 'IGfUt falo11'tra} meo/Jnf'/.: h i;;r/í,rY- liifi;p /~7krll ö;yr/I haih h ;.17011-rfif..al
'W f/n

di.17it1~rl., , '7~J oieft:1;;f.. fflJÍh1y)Jiu,f rv1riny,()/i't:-rt'1'1faf!JJ' d lf;lr;je rf'fó:ml~.df.j;yhrm 1cr5fJJlfrlri.

•rrf ó',fo/;..rY't n,17!/' oklalrinai lrM/rf,/41, ol1cr:i.'Jltrtló a r,.jalá1,ó,/ó:Jálá l~7jfnM!oJa/:.i ludn t'tcrtfái.
.d:J r,m/P,,Áwul ?IJár:iJ-?/Jor:Pwff/,, ,1cá1unrfl!/'ánrl.: a nhc/ek ,u .j;;a,{arf.u~7/,,IJ.ló:i úá11! h~7!J('klr,j
l.-ójó;n4r1Je a,rkt/i:(}p4rM,ól fJ;mrllet(Jll.

.rf;y

elóő 1cilrÍfj,/,á,{01uí trlán a /,á/w1n (Jlem,/;..ől álló óJ'°//;.1wl if','J;j'f'/wltdl.; Áj a Ír'.'Jltryy(J,j/

/...;;Jd;f!/,á;Ja tffitarf!tálqt ho:Jlrii. ,rJ,tt /,,rinyÁ:(}Íór:/r;l/ a likuuw;áJól1c.on(J..J á1coi 1c17P-t'fj1 rtm//.:(};t a;l
Ór'4k<w-r11,/;.,a11't {J;lrultál. , ÍÍt°<'lőtl e't/ie öolt /.:(JJtült ,,,,olua} lá/;.kitl k .13<'11,(JltfM;

ÁJ

a lóJ.j17há;y a

ftartlrÍArirt 1uf~tlál eL /Jcn/JUN't li'f';í,ii/tf,,f,. f'lő 19.97-l:on.

, rí!~k/nbf!i endéÁ'1'nÚ11Pl a

/Jf~o/Ji .J{ó';;íó4<>~9 riltal kinmc(J7(Jlt •J:Jf;,kY'///:.ijolháff ilaláiw:Jala

ala/!fon a JYyt"fjft,ú'-lemet/J/:.fJ;n ríllttolMÁ: 1ct':J<lfja. • rf;y o,{;p,{,,:1:/'i

a;;

(J/tffÍ{J;Űnoli: f onÍ<JJ 1nri.1a,

má1111crir'1/Ml li·áyyü~~ r4J a'J ritlttlalriJ liitiilmh1/j<Y'l
1'1'1,(Jfljj;ti//rttf,4'tdő 6:JÖ~'C(Jflf/{J;I 'l~-etn kiM1cit1Cfl. •rf nwd,fif!n1t' (J/}'}tlrM~m-t'I /y"(;,tft rfrinotJ óÍJ'onlk1n1áA,i

aypl

a7 f'/ltPlw4J(J;4 h'°r7!1'

fi'('lte

tiffir1uifl6 rnr4ff'/t m-tl/J'l/Á:újál dir:Já111'.
•r'Í!J (J/j}J,lé,/,-nu'i kö;Jadrl/Á~1áJ,/;.,6/: mrwrin.1íJ(>,mno/J(Jlr ~j ({/ktf,it1cá411/:1,,()' ft,J;n1á,,{1J,{ onwtlotrlt
20(J(J.júlútlJ 28-rin.

