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Március 21-e, Kishegyes napja alkalmából köszöntjük településünk minden polgárát! 

TAVASZVÁRÁS 

A déli szélben lehunyom szemem 
És gyöngyvirágok szagát érezem. 
Az esti égen violás a szín 
És kikeletben járnak álmaim. 

A hó. alól dobban boldogan 
A föld nagy szíve s csöndesen fogan 
A csíra, melyből új élet terem 
S bimbók bomolnak majd szűz réteken. 

Az örök nap még bágyadtan ragyog, 
De tavaszosok már a csillagok 
S az éjszakában zizzenő neszek, 
Egy új világ susogja már: leszek! 

A földre fekszem , hallgatom szívét, 
Az égre nézek, kémlelem színét, 
Ég, föld között angyali üzenet 
Hirdeti a jövendő életet. 

Mert boldog ige ez és szent igaz 
És örök törvény és áldott vigasz, 
Hogy győz az élet, duzzad és dagad 
S elönti mind az ócska gátakat! 

juhász Gyula 

Légifelvétel Kishegyesről 

TÁVLATAINK 

Az őszi választások idején és az azt követő forradalm i hangulat 
tartama alatt sohasem tapasztalt lekesedés lett úrrá Kishegyes polgárain 
is. Az emberek változásokat akartak. Akarták ezt ugyanúgy, m int az 
ország lakosságának többsége. 

Nem szűkebb környezetünk szavazópolgárai alakították 
véleményüket a többséghez, hiszen nálunk sem az 1991-es, sem az 1992-
es előrehozott, de még az 1996-os választásokon sem nyert a mdst 
távozó hatalom. Ellenkezőleg; csúfosan leszerepelt mindahányszor. 
Kiállásunkat meg is „hálálta" rendesen! Nem, ismétlem; nem mi 
változtattuk meg a véleményünket, az egész ország lakossága tette ezt. 
Belátta, hogy így tová bb nem mehet, hiszen ez az út katasztrófához 
vezet, változtatni kell, másképpen kell voksolni . 

Szerénytelenség lenne azt állítani, hogy a sokak rólunk vettek 
példát, vagy elismerték volna, hogy eddig is nekünk volt igazunk. 
Egyszerűen csak megelégelték a dolgot, saját érdekükben, mindan nyiunk 
érdekében szavaztak a változásokra. És bejött. 

Kishegyes polgárai nak a voksai, a többpárti választások rövid 
története alatt először (immáron negyedik nekifutásra) nem vesztek 
kárba. Távlatok villantak fel! Remény! 

Demokratikus viszonyok, decentralizáció, békés együttélés, 
gyermekeink jövője, nagyobb önállóság, új törvények, egyenlőség „. 

Mindez szinte karnyújtásnyira került hozzánk. 
Hogy az események alakulása, a változások üteme nem fele l meg 

az elvárásoknak, az már egy egészen más téma. 
Kecsegtető távlataink fénye lassan halványul. Kitartás és türelem 

- mondják, s mondjuk mi is velük. Meddig még - kérdezik a tömegek, és 
kérdezzük mi is? 

Sipos Béla 
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A Helyi Közösség Tanácsa február 27-i ülésén elemezte a tavalyi munkát és elfogadta az idei tervet 

Falunkban a fejlődés fő 

hordozója mindig a mezőgazdaság 

volt, ezzel s;:emben a gyáripar 
kevésbé jellemezte a pénzalapok 
tobbségi forrását, habár vitat
hatatlanul számítani lehetett erre az 
ágazatra is. Most a mezőgazdaság 

mélyponton van, a többiek is anyagi 
gondokkal küzdenek. Ilyen bonyolult 
gazdasági helyzet közepette próbált a 
Helyi Közösség helytállni, többé
kevésbé sikeresen . 

A Helyi Közösség Tanácsa 
2001. feb ruár 27-i ülésén meg-vitatta 
és elfogadta a szakszolgálat 
jelentését a 2000. évi ügyvite l ről és " 
pénzügyi eredményéről. Ezek szerint a 
tavalyi évre tervezett 1 ,484.603 dinár 
helyett, jövede lmünk 1 ,664.062 
dinárt tett ki (11 2 százalék). 

Ebből az összegbő l de
cember 31-ig 1,587.004 dinárt 
költöttünk el. A fenn ma radt 77.057 
dinárt pedig áthoztuk erre az évre, és 
a költségvetésünk kiinduló részét 
képezi. Itt meg kell jegyezni, hogy 
ebből a pénzből már az év elején 
nagyobb menyny1 ségű anyagot 
vásároltunk az utcai világítás 
karbatartására. A 2000-es évben az 
utak, járdák karbatartására, valam int 
új beton-járdák beto-nozására 
186.590 dinárt for-dítottunk. A 
Helyi Közösség tulaj-donában lévő 

épü letek karban-tartására és a fürdő 
adaptálására 25.120 dinárt 
költöttünk. A szemét-telep 
rendezésére, gépi összetú-rására, 
továbbá az útpadkák, vízlevezető 

árkok és a zöld-övetek karbatartására 
176.716 dinárt fordítottunk. A 
jelentésből kitűn i k, hogy a 
közvilágítás költségei messzemenően 

túllépték a tervezett keretet. A 
közvilágítás karban-tartására és a 
villanyszám lák tör-lesztésére 332.560 
dinárt köl-töttün k. Sajnos az irodai 
költségek és egyéb működési 

költségek (beleértve a traktor javítást 
is) túllépték a tervezett határt. Anyagi 
helyzetün khöz mérten, segítettük a 
helyi társadalmi és civil szerve
zeteket, és szorgalmaztuk a kü lönféle 
rendezvények pénzelését (tűzoltóság, 
iskola, óvoda, sport, kultú ra, Csépe 
Em lékbizottság stb.). Az ilyen anyagi 

támogatásra összesen 90.0 28 dinárt 
fo rdítottunk. 

A Helyi Közösség sza kszol 
gálata a múlt évben is foglalkozott a 
polgárok mindennapos ugyes-bajos 
dolgaival (sajnos a békéltető bizott
ságnak volt a legtobb munkája), 
szorosan együttműködctt a községi 

kommunális és építészeti feli.J
gyelőivel, a piaci asztalok árveré
sében és a templombúcsú lebonyo
lításában is tevékenyen részt vett. 
DQmentesen végezte a könyvelést az 
Egység Sportegyesületnek, az Ifjúsági 
Tanácsnak, a nyugdíjasok helyi és 
községi szervezetének, az Önkéntes 
Tűzoltó-testületnek és bonyolította 
ezek fizetési fo rgalmát a Pénz
forgalmi Intézettel. 

A kommunális dolgozók az év 
első három hónapjában 21 út alatti 
vízáteresztőt tettek szabaddá, 
szemetet hordtak (óvoda, iskola, 
tűzoltók, nyugdíjasok, községháza, 
központ stb.), rendezték a 
kézilabda pályát, a kbzpont zbld-
terü leteit, részt vettek a fürdő-

medence tatarozásában, sövényt 
vágtak, a zsidó temetőben segít
keztek a síremlékek elhordásában és a 
terü let rendezésében, valamint 
romeltakarításban a Dózsa vízkö
zösségnél. A Voröskeresztnél segít
keztek az árú szállításában, az isko
lában a tante rmek padlózatának 
javítá-sában és egyéb kozérdekű 

feladatokat is elláttak. 

A már említett feb ruár 27-i 
i.Jlésen a Helyi Közbsség Tanácsa 
elfogadta a 2001. évre szóló munka és 
pénzugyi tervet 

A péznügyi tervben 2,627.377 

dinár szerepel. Ez a tavalyi évben 
megvalósított összeghez képest 
körulbelül 50 százalékos emel kedést 
jelent. Igaz, nem lehet reálisan tervezni, 
hiszen a koztársaság is csak ideiglenes 
pénzugyi te rvvel dolgozik az első három 
hónapban . De bízva abban, hogy a 
kbzségtől a pénzeszközök megva lósítása 
sokkal jobb lesz, mint tavaly ( a terve
zett összeg csak 55 százaléka valósult 
meg, az is főleg az év utolsó hónap
jában), ez optimizmusra ad okot. 

Nagy a valószínűsége annak, 
hogy az Európa Tanács segítségével 
településünk egy nagy kapacitású, 
modern kúttal lesz gazdaga bb. A víz
hálózat tervdokumentációjának egyez
tése már folyamatban van, habár a terv 
realizálásához még jelentős anyagi 
forrásokra lesz szi.Jkség. 

Szűgyi István 
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Sipos Béla a Helyi Közösség volt titkára és Szügyi István az új titkár nyilatkoznak 

zinte napra pontosan tíz évig 
égeztem a titkári teendőket. 

Négy éwel ezelőtt, amikor 
polgármesternek választottak, 

nem töltöttük be ezt az állást a 
bizonytalan politikai viszonyok 
miatt. Akkor Cékus Gyongyi 
helyettesített. Az óvatosság 
indokolt volt, idő előtt kénytelen 
voltam visszatérni bázisomba. 

- A legutóbbi választások 
után ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én lehetek 
községünk polgármestere. A Helyi Kozosség titkári állását 
Szűgyi István épltésztechnikus, a Helyi Kozbsség eddigi 
kommunális előadója pályázta meg, és 2000. december 22-
től végzi ezt a munkát. Mielőtt megszólaltatom utódomat, 
engedtessék meg nekem, hogy nagyvonalakban vázoljam az 
elmúlt évtized eseményeit. 

- Mi volt jellemző a Helyi Közösség munkájára az 
elmúlt évtizedben? 

Helyi Kozösségünk csupán az évtized első két 
évében rendelkezett némi pénzzel, és akkor voltak úgy
ahogy elfogadható munkafeltételek is. A hábonJs 
feszültségek, a galoppoló inflácié, lakosságunk teljes 
elszegényedése közepette különosebb eredményekről nem 
beszélhetünk. A rendszer tönkretette gazdaságunkat, 
mezőgazdaságunkat - amire oly büszkék voltunk -, 
lezüllesztette. Ilyen körülmények mellett csak a 
legalapvetőbb feladatoknak tudtunk eleget tenni. Fontos, 
hogy sikerült megőrizni polgáraink bizalm át. 
Tulajdonképpen, a fejlesztés helyett tobbet foglalkoztunk a 
túlélés lehetőségeinek keresésével, az egyre növekvő szociál is 
gondok megoldásával. 

A helyi járulék bevezetésének akcióját 1991-ben 5 
évre, 1996-ban pedig újabb 10 évre eredményesen 
bonyolítottuk le. 

A legfontosabb fej lesztési tervünk, a celepülés ivóvíz 
hálózatának egységes rendszerbe foglalása ezideig többszor 
is halasztásra kényszerült. Remélem, a közeljövőben ennek 
a nagy horderejű vállalkozásnak is megteremtődnek a 
feltételei. 

Fontosnak tartom megemlíteni; JO 
szervezőkészségünket bizonyítja az 1991-ben tartott MIRK 
91' és az 1996-ban nálunk megrendezett 
GYÖNGYÖSBOKRÉTA ÉS DURINDÓ. E két rendezvény 
nem került saját pénzünkbe, mint ahogy az elmúlt 
esztendőben állított gyönyörű emlékmű sem, de a 
céltámogatások összeszedése és a szervezés nagyon sok 
álmatlan éjszakát, időt és energiát igényelt. Megérte! 

A volt titkár monológja itt véget ér, következzék az utód: 

ezelőtt 

a Helyi 
Közösségben dolgozni, 
nem is álmodtam, hogy 

aránylag rövid időn belül a 
szakszo lgálat főnöke, titkára 
leszek. Köszönettel tartozom 
idősebb munkatársaimnak, elő
dömnek és a Helyi Közösség 
testületeinek, hogy alkalmasnak 
találtak ennek az összetett és 
fe l e lősségteljes fe ladatnak a 
végzésére - kezdi Szűgyi István a 
maga szerény stílusában. 

A munkától nem fé lek - folytatja-, elképzeléseim, otleteim is 
vannak, mégis még egyszer hangsúlyozom; tapasztaltabb 
kollégáim segítségére, tanácsaira, támogatására külonösen 
kezdetben szükségem van és igényt tartok. Természetesen 
ugyanezt várom el a polgártársaimtól is. 
- Mi a véleményed az elmúlt tíz-tizenkét év munkájáról? 
Milyen változások elé néz a kishegyesi Helyi Közösség? 
- A múlttal nem sokat foglalkozom, jó hogy elmúlt. 
Reményeim szerint egy tbrténelmi korszak zárult le, és az 
ezredfordulóval egy új_ távlatokkal, eredményekkel kecsegtető 
időszak kezdődik el. Ugy érzem, hogy a hullámvolgy legalján 
már túl vagyunk. Most következik a felfelé kapaszkodás, 
csak még nem tudom, hogy milyen magasan van a 
hullámteteje. Világéletemben bizakodó, derűlátó ember 
vol tam , meggyőződésem, hogy az előttünk á lló 
problémákat és feladatokat meg fogjuk oldani . 

Az eikovetkező időszakot nézve, az ivóvíz hálózat 
felújítása és egységesítése, a He lyi Kozösség legnagyobb 
beruházást igénylő feladata. Ilyen nagy fontosságú 
munkálatok az utóbbi egy-két évtizedben t udomásom 
szerint nem volta k, az 1996-97-ben végzett telefonhálózat 
felújítása és bővítése, - terjedelmével és beruházási érté-kéve! 
- is jóval elmarad az eml ítettől. Ennek a pro-jektumnak a 
megvalós ítása számomra kihívást jelent. Amennyiben a 
Helyi Kozosség biztosítani tudja a meg-fele l ő anyagi 
hátteret, a program azonnal indul! Túlzott optimizmusra a 
falunk gazdasága ez ügyben nem ad okot. Sajnos, de tény, 
hogy falunk egykoron fő húzó vállalata, a mezőgazdasági 
birtok, már évek óta csőddel bajlódik. Évekkel ezelőtt a helyi 
járulék 60 %-a pont ebből a munkaszervezetből jött. Ezzel 
csak azt akarom mondani, hogy a helyi hozzájáru lásból 
befolyó osszeg nem túl nagy. A gondok megoldásában 
mindenképpen számítok a mezőgazdasági- és vízügyi 
m inisztérium, a községi önkor-mányzat, valamint a 
határontúli szervezetek és alapít-ványok megértésére és 
támogatására. 

A szociális és humanitárius jellegű problémák 
remélem a jövőben csökkenek, megoldást nyernek az arra 
illetékes intézmények és szervezetek keretein belü l és az 
eddig ránk kényszerített ilyen jellegű gondok he lyett 
eredményesebben tudunk legfőbb fe!adatunkkal, a 
településfejlesztéssel foglalkozn i. 



4 Kishegyesi Szó Beszéd __________ _ 200 ! .március 

A kishegyesi Helyi Közösség dolgozói és a 
környezetvédők a közelmúltban több ízlésesen 
kidolgozott beton virágta rtót helyeztek le falunk 
központjában. Virágokkal, tujákkal fogják díszíteni 
utcáinkat, a parkolóhelyeket és közterületeket. 
Folyamatban van számos szemeteskanna (kuka) 
felállítása is , aminek a költségeihez néhány helybéli 
magánvállalkozó is hozzájárul . 

Mindez az egészségesebb, tisztább és szebb 
környezetünk kialakítását szolgálja! 

·,; :fuiajtjc)(lo~:„Maráz Jo2~set 
. Kisq~gy~s · 

Tel.: (02.lf}.}30~31 

Ilyenkor tavasz elején, falunapunk és húsvét előtt 
évente megismételjük felhívásunkat Kishegyes 
polgáraihoz, hogy házaik, telkeik előtt rendezzék az 
utcát. Az eredménnyel ezideig sajnos nem lehetünk 
elégedettek. 
A legutóbbi köztársasági elnöki, parlamenti és 
helyhatósági választásokon polgáraink a 
vál tozáso kra voksoltak! Változtassunk tehát 
településünk képén is! 

Felkérjük a lakosságot, hogy mindannyiun k 
érdekében szíveskedjenek a Helyi Közösséggel és a 
Platán környezetvédelmi mozgalom aktivistáival 
együttműködni! 

Az eredmény nem maradhat el! 

A Kisállattenyésztők Egyesületének elnökével Deák 
Józseffel készített riport helyszűke miatt nem került 
be múlt számunkba, a mostan i számunk 
megjelenéséig pedig i dőszerűségét vesztette és újra 
ki kellett hagynunk. 
Átdolgozva a következő számunkba fog bekerüln i. 
Az érintettek megértésére számítva kérünk elnézést. 
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A hegyesi kereskedők szerződése 1794-ből 
falu telepítése után aránylag gyorsan megjelentek a kamarai uraság új időpontot szab meg a 
kereskedők is Kishegyesen . Jogi státusuk különbözött az megoldástól függően, esetleg kényszeríti a 
idekoltözott jobbágyokétól. Ők - ha csak nem béreltek megfizetést, sőt szükség.esetén a kocsma állapotától 
földet is az uradalomtól· - mentesültek a jobbágyi függően .másoknak is bérbe' adhatja. . 

kotelezettségek alól, ellenben bérletet ke llett fizetniük a kereskedés 4-szer: legutoljára, miután a fent megnevezett 
jogának gyakorlásáért. kereskedők elfogadják ezen két évre szóló szerződést, 

A kereskedelem, mert az uradalomnak bérbe adható a községbe új kocsma építése nélkül több kereskedő 
bolthelyisége nem volt, az uradalmi kocsmában vagy a kereskedők egyál talán nem engedteti k be, ugyanakkor, ha fent 
házában levő boltban folyt. A kereskedés jogát (rőfös- és valamelyik jegyzékbe vett kereskedő elköltözne a 
darabárura vonatkozólag) nyilvános árverésen adták el. A helyi községből, annak bérleti részletét a többiek egyenlő 
kereskedők egymás között rendszerint megegyeztek, és keveset arányban lesznek kötelesek megfizetn i. 
kínáltak az árverésen. A szerződő felek mindannyian megjelentek és a 

Országszerte szinte kotelező gyakorlat volt, hogy a kereskedés szerződést négy azonos példányban aláírásukkal 
szabadságát gorögok és zsidók vették meg. Nem volt ez másképpen megerősíttetik. 

Kishegyesen sem. A szerződést Ku lán kötötték, amit a kamarai 
1784. május 19-i keltezésű az alábbi dokumentum, amely hírt ad uradalom részéről Strassay Pál uradalmi tiszttartó, 

az első hegyesi boltosról, aki Simon Jakab harmadosztályú zsidó másrészről Jacobus Kriszabl, Jacobus Kraus és lsac 
kiskereskedő volt. Polakovits hegyes1 kereskedők látták el kéz-jegyükkel, 

1790-ben összeírták Kishegyes kamarai falu jövedelmét azon amit az akkori hegyesi e!oljárók: Tóth Márton bíró, 
célból, hogy a kamarai birtokot valakinek bérbe adják. Erre Firány Lőrinc és Lukáts Gergely is elláttak kéz 
azonban nem került sor, viszont értékes gazdasági mutatók keresztvonásával. 
maradtak ránk. Az összeíró mindennek a tízéves átlagát vette . Ezen A dokumentu mban felbukkan Krishabel Jakab 
tízéves átlag szerint a kishegyesi kereskedők évi 29 Ft 49 krajcár neve, akinek leszármazottai másfél évszázadon át ke-
bérleti e íjat fi zettek az összeírás napjáig a kamarai uradalomnak. zükben tartották a falu kereskedelmét. Így Krishabel 

Az osszeírástól még értékesebb az 1791 . október 31-én a kamarai Márk például 1813-ban 16 Ft 4/ 8 krajcárt fizet a 
uradalom és három hegyesi izraelita kereskedő közötti szerződés, 110 fo rint tőke értékű bolt bérletéért. Az 1828-as 
amely átfogó képet nyújt arról, hogyan köttettek ezek a szerződések. országos összeírás szerint ő Hegyes egyetlen 
Tovább ii érdekessége, mi mindent vásárolhattak ezeknél a nagykereskedője, vegyes keres-kedés és vízimalom 
szatócsoknál a hegyesi jobbágyok. tulajdonos. Rajta kívül még három: Stern Mojses, 

A szerződés,me lyet egyrészről a kulai kamarai uradalom, Kri shabel Jacab és Vaidinger Simon kereskedő volt 
másrészről Hegyes község alulírott kereskedői kötöttek nevezett ekkor a faluban. akik társadalmi he!yzetuknél fogva 
faluban folytatandó szabad kereskedés béréről, ugyanakkor helyben harmadosztályú kereskedőnek vallották magukat. 
hagyja a korábban elkezdett kereskedésüket, ahogyan az Saját házukban laktak, ezért házaik után nem 
alábbiakban következik: fizettek bérletet. A harm incas években Krishaber 
1-ször: nevezett uraság a fent nevezett kereskedőknek megadja a Dávid és Leopold a falu legnagyobb forgalm ú 
lehetőséget, hogy Hegyes község boltjaiban a birodalomban sókereskedoi. 
engedélyezett kereskedelmi cikkeket haszonnal árusítsák 1791. 1866-ban Stern Leopold kiskereskedő, Stern 
november 1-e és 1793 . Október 31-e kozotti időszakban, és ebben József vegyeskereskedő, ifjú Kriszhaber Lipót, Adler 
őket senki ne akadályozza. Rozália, Stern Samuel vegyeskereskedők, id . 
2-szor: ugyanazok a kereskedők a faluban nemcsak a szerződésben Kriszhaber Lipót kiskereskedő és Stein Ignác. 
felsoro lt szappannal, gyertyával, papírossal, dohánnyal , mindenféle Írásunk nem te lj es, hiszen csak nyolcvan évet 
fa- és cserépedénnyel, különféle illat-szerekkel, hanem a kamarai tekint át a falu kereskedelmének, valójában 
helységek iparosainak te rmékeivel és mindenféle portékáival is ízelítőnek szántuk. 
ke resked hetnek, amiket heti piacokon és vásárokon szereznek be 
(természetesen kivételt képeznek a felvidéki megyék házaló 
szlovákjai, akiknek kozvetlenül a Felséges Kamara Kegyes Hivatala 
engedélyezte a külonleges illóolajok, festékek, vásznak, pántl ikák és 
fonalak á rusítását); keres-kedésükben tarthatják mindazon 
termékeket is, amelyeket az urbárium 7. Szakaszának 3 . pontja 
érte lmében a jobbágyok szabadon eladhatnak (úgymint dohányt, 
mézet, viaszt, vajat, lent, kendert és egyéb terményt) . A megnevezett 
kereskedők a kereskedésükben l évő termékeket az urada lom 
segédletével kötelesek lajstromozni, ugyanilyen jegyzéket kell 
készíteniük a vásárlevelekről, ugyanúgy jegyzékbe veszik a jobbágyok 
és a község lakosainak állandó házi szükségleteit, mihelyt azok 
valamit kérnek. Ezeknek a jegyzékeknek m ind ig kéznél és 
áttekinthetőnek kell lenniük. 
3-szor: a megszabott 60 rhénes forintot féléves időszakokban, így 
az első felét szabálysze rűleg folyó év április, másik felét ped ig 
október végéig kell befizetniük a kulai uradalom pénztárában; ha 
késlekednek a fizetéssel, nem tartják magukat a megáliapodáshoz, a 

Virág Gábor 
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NYUGDÍJASAINK ÉLETÉBŐL• NYUGDÍJASAINK ÉLETÉBŐL• NYUGDÍJASAINK ÉLETÉBŐL 
ÖTVEN ÉVES A NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

Néhányszor megtörtént már, hogy az olvasó a kkor vehette kezébe lapunkat, a mikor a társadalmi szervezetekben 
összegezték az elmúlt esztendőben végzett munkát, vagy pedig a rájuk köszöntő év tevékenységét tervezték, esetleg hozzá is 
fogtak megvalósításukhoz. 

A kishegyesi nyugdíjasoK az ünneplik szervezetük 
fennállásának 50. évfordulóját. A XX. század otvenes éveiben még 
önálló Kishegyes kozség nyugdíjasai 1951 . július 1-én a lakították 
meg egyesületüket. A megalakítását követő években Mondo m 
Lajos, aki mun káj áért állami kitüntetést is kapott, Győ ri Béla, 
Kurin István, Tóth Sándor, Tóth Szi lveszter és Csord ás Béla az 
egyesület elnökei il letve titkárai . 

Kishegyes nyugdíjas egyesülete 1960-ban (Kishegyes, 
Feketics és Lovéenác a községbe való egyesülése után) elvesztette 
községi jellegét és helyi szervezet lett, de szerteágazó tevékenysége 
azután sem változott. Napjainkban is a Vajdasági Nyugdíjas 
Szövetség egyik legjobb szervezete. 

A jeles évforduló megünnepléséről még nem határoztak 
az illetékesek, de várható, hogy azt rövidesen megteszik. 

szervezete is 
sikeresen végezte a dolgát. Nyolcszázhatvan nyugdíjas közul ,mert 
ennyi volt a faluban , 470 tagja a Nyugdíjas Szovetségnek. Közuluk 
ki lencvenheten 400 tonna szenet vásároltak hathónapi lefizetésre. 
A tagok 1130 kg burgonyát és 1150 kg hagymát vásáro ltak a 
piaci nál kedvezményesebb áron. Tíz nyugdíjas vol t ingyenes üdü
lésen. A Vöröskereszt adományából 430-an kaptak élelmiszer 
csomagot. A helyi szervezet önkéntesei osztották ki a Voks 
Humana emberbaráti szervezet által adományozott kilenc tűzhelyet 
is. A vezetőség egy választmányi és t íz elnökségi ülésen tárgyalt a 
Nyugdíjas szövetség időszerű feladatairól és problémáiról. 

Több mint tíz ünnepek alkalmából tartott rendezvény és 
teadálutén is dicséri a helyi szervezet önkénteseinek munkáját. 

•\9'1'1)11111Ji1il!lf41.IJIIllBll§lllll.l' lllt.''11!1\!llli 
Apri lissal bezárólag tisztúj ító közgyülést tartanak a 

Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szer;ezeteiben. A kozponti témák 
egyike a vezetöségek felfrissítése. Nemcsak a kevésbé aktívnak 
bizonyult vezetöségi tagok helyett kell újakat választani, hanem a 
„kiöregedett" , de a munkájukat egyébként jól végző sorstársak 
helyett is, aki k tíz évi nélkülozésekkel te li idegfeszító munka után 
megpihenhetnek. 

Olyan nyugdíjasokat kell munkába állítani, a kik meg
torpanás nélkül folytathatják elődeik tevékenységét. A nyugd íjasok 
községi egyesü letének vezetőségében is időszerű az őrségváltás. 

tll&IJl~l111~ilill(lr~lllllllllltl1Il:lil~~flll•tli1J~Illii!11 
A nyugdíjasok idei tagdíja a mú lt évihez viszonyítva nem 

sokat változott. Most is szimbolikus, mint az elmúlt években. A 

havi nyugdíj után az évi tagdíj összege a következő: 
2000 d inárig 20 dinár 
4000 dinárig 30 d inár 
4000 dináron felül 40 d inár 

A tagok beleegyezésével a tagdíj nagyobb is lehet. Ön
kéntes adományként tartják számon, és a nyugdíjas otthon 
fenntartási kiadásaira költik. 

A nyugdíjas egyesület helyi szrevezeteiben, tehát a kishegyesiben is, 
fo lyamatban van a hathónapi lefizetés re vásárolható szén és tűzifa 
előjegyzése és a részletek fizetése. A lignit tonnája és a tűzifa 
köb métere 1500 di ná rba kerül. A szárított szén tonnájáért 2950 
dinárt kell fizetni . Esetleges áremeléskor az említett árakat 

kiigazítják. Lapunk megjelenéseko r egyes nyugd íj aso k már meg is 
kapták a megrendelt szenet illetve tűzifát. 

r1t~llll!l~ll,,llillllllltllll~i1 i .ER8!B;l.§1filll1lt 
Falunk nyugdíjasainak tobb mint a fele, 421 kotott biztosítást 
elhalálozás és szerencsétlenség ( rokkantság) esetére. A harminc 
dináros havi befizetés esetén - ennyi az egyhavi részlet - az 
elnalálozott nyugdíjas hozzátartozói 5500 dinárt vehetnek fel a 
bizLOsítótó l temetkezési koltségek címén. A megrokkant 
nyugdíjasnak 30.000 dinár jár. 
A biztosításért járó havi 30 d inárt levonják a nyugd íjból. Újítás a 
biztosításban az, hogy a nyolvanadik életévet beto ltött nyugd íj as 
is kothet szerződést továbbá az is, hogy az újonc biztosított már 
az első havi befizetés után is kézhez kaphatja a biztosítás összegét. 
Az eddigi b iztosítási szerződés szerint csak hat részlet befizetés 
után fizetett a biztosító . 

Tavaly tobbszor osztottak segélyt a rászoru ló 
adományozók a Vöröskereszt, egy svájci és a 
emberbaráti szervezetek voltak. Kozségünkben több mrnt ezren 
részesültek pénzbel i, élelmiszer vagy egyéb segélyben. 
A segély kiosztását, kivéve a pénzbeli t , a helyi szervezet onkéntesei 
vállalták. A tagság nem mind ig értett egyet az adományozók 
elosztási mércéivel. 
Megtörtént, hogy az adományozók mércéi szeri nt segélyt 
kap hattak azok a nyugd íjaso k is, akik arra nem volta k rászorulva, 
sőt vagyoni helyzetuk meg kul-és be lföld i nyugd íjuk alapj án maguk 
is segíthettek vo lna segélyre szorul ó sorstársaikon. 
Néhány nyugdíj as éppen az említett okok m iatt lemondott a neki 
szánt segélyrő l. 

'llltll,J.JLl1tl~fllllllJllJlll11EBllllJií'lf11l[l,a\11t~[llfll 
Számos vajdasági vállalatnál van még l ehetőség a 

következő napokban és hetekben arra, hogy ingyenes részvényt 
igényeljenek a nyugd íjasok. A privatizációt felfüggesztő új torvény 
ugyanis lehetővé teszi a magánosítási folyamat befejezését ott, 
ahol azt már megkezdték. 

T udni kell azt is, hogy a készülőben l évő új privatizációs 
törvény is l ehetővé teszi majd - illetékes helyről ilyen hírek 
szivárogtak ki - az ingyenes részvény e lőjegyzését, igaz jóval kisebb 
mértékben , mint az eddigi torvény. 

Tanácsot és ugyintézést, amennyiben az előjegyzést nem 
magu nk végezzük, a 730-719-es telefon számon kérhetünk. 

Fodor Pál 

ÖNÁLLÓ KISIPARI VALL\LKOZO „ 
KOKAI 

KÓMÜVES ES ÁCS 
szolgáltatást i:égez 

Tul. KÓKAI BÉLA 
kóműves 

KISHEGYES 
Kossuth L•jos l 

Tel.: 024731-377 

Válla;orn lakóhazak. gazdasag1 épuietek és más Objektumok korszeru epitesct 
~alamint régi épületek adaptátasát 



A zömével Békés-megyei telepesek 1768 őszén 

Kishegyesre költözésük előestjén több pontból ál ló 
kérelemmel fordultak gróg Grassalkovich Antalhoz, a 
Magyar Királyi Kamara elnökéhez, aki nek nagy szerepe volt 
Bácska török hódoltság utáni betelepítésében. Többek 
között két harangot kértek. Kérelmük meghallgatásra talált, 
és egy 31 kg-os kisharangot 1771 -ben az első templom 
építésének évében el is küldtek a faluba. A másikra, egy 52 
kilógramosra, várni kellett, mert csak 1781-ben érkezett 
meg rende ltetési helyére . Ez a hely egy ácsolt harangláb volt, 
ami az akkori ve rtfalú templom mellett állt. 

Az 1788-ban emelt Szent Anna - templom 
tornyában már három harangot kongattak. Az első 

tem plom nak adományozott kettőt, meg egy 1789-ben, 
feltehetően a helybeliek adományából vásáro lt 143 kg-os 
harangot. 

Újabb harangok, egy 205,5 és egy 486 kg-os 1830-
ban kerültek a három meglévő mellé. A kisebbet a község, a 
nagyobbat egy 1825-ben kezdődön gyűjtés i akció után , 
Kocsis József községi esküdt és Társai adományozták. 

A Kocsis féle nagyh arang, toronyba helyezésével 
kialaku lt a ki shegyesi templom e lső öttagú harang-

. csoportja. Ha az i dők folyamán a csoportban valamelyen 
okból, példá ul ajándékozás folytán csbkkent a létszám, a 
hiá nyzó harangokat pótolták. Ezt tudva mondhatta buszkén 
Kovács (Némedi ) Károly, a 100 éves tobbrendbeli 
egyh ázközöségi elnök, hogy a kishegyesi templomnak mind ig 
öt harangja volt. 

Az események és az emberi gyarlóság azonban 
cáfolják a szép elképzelés hiá nytalan tiszteletben tartását. 
Nem egyszer kívülál ló erők vagy époen a segíteni akarás 
csökkentették az öttagú harangcsalád létszámát. 

Az első csoport: 1771 31 kg 
1781 52kg 
1789 143 kg 
1830 205,5 és 486 kg. 

A falu 1771 -ben emelt első iskolájanak is vo lt 
harangja . Ezzel a 16 kg-os „csengettyűve l " hívhatták reggel 
vagy délután iskolába a nebu lókat, de feltételezhető , hogy 
vele jelezték az órák kezdetét és végét is . 

A felsorolt harangok évt izedeken át szolgálták a 
hívőket és a falut. Összetételü k változásáról egy 1905-ben, 
december 3 1-én készü lt leltár tesz említést. Szokolovits Pál 
és Fontányi Vince egyházgondnokok aláírá5ával hitelesített 
dokumentum szerint a hétszázas évek végén és a 
nyolcszázaas évek kezdetén kialakul t öttagú harang
csoportból már csak a 31 és az 52 kg-os harang van a 
toro nyban . A másik három helyett egy 72, egy 51 1 és 976 
kg-os haranggal lett teljes az újabb, a másodi k ötös 
harangcsalád. 

A második ötös csoport: 1771 31 kg 
1781 52 kg 
1905 72, 511 és 976 kg. 

A 72 kg-os harangot özvegy Pecze Péterné (Fabó 
Veronika) adományozta, és keresztnevét ráöntötték. Ez lett 
a Veronika - ha ra ng A két nagyobb harang a kbzség és h ívők 
ajándéka volt. 

1924-ben, mikor Várhegyen, a falu felett húzódó 
nyugati magaslat kiemelkedésének egyi ké n kiszántottak egy 

1514-es dátumot viselő harangocskát, megváltozott az 
1905-ben leltározott ötbs csoport összetétele . 

A 31 kg-os kisharangot a nyugati temető csőszének 
háza feletti haranglábon helyezték el, a kiszántott haranggal 
pedig, amit Talált ha rang néven emlegettek és 
lélekharangként szolgálta a hívőket, kiala kította k még egy 
bttagú harang-csoportot. 
A harmadik ötos csoport: 

191411514/ 60kg 
1781 52 kg 
1905 72, 511 és 967 kg. 

Ezerki lencszáztizenötben megcsonkították a 
harangok harmadi k ötös csoportját. Az iskolaszék 
felaj á nlo tta had i célokra az 52 kg-os harangot, az első 

templom két harangjának egyikét, a 72 kg-os Veronikát és az 
511 kg-os községi harangot. Ettől az elszomorító tettő l még 
szomorúbb esemény vo lt a harangok szállítása. A toronyból 
úgymond leej tett harangok olyan krátert vágtak a templom 
el őtt, hogy egy kocsi is belefért. 1917 augusztusában elvitték 
a 967 kg-os nagyharangot is, amit a katonaság rekvirált el. 
Csak a legkisebb, a Talált - ha rang maradt a toronyban. Hét 
éven át őt kongatták reggel , dé lben , este. Vele hirdették a 
misét, az elhalálozást, a temetést és az elemi csapást. A falu 
legkisebb harangjának árvaságáró l dr. Csabai István író, 
falun k fia, konyvben emlékezett. 

A Várhegyen ki szántott harang története mesebeli. 
Az szerint a to rök hódoltság kezdetén Nagyhegyesen, a 
Kishegyestől 3-4 kilóméterre északnyugatra egy fé l sz igetszerű 

dom b nyú lványán állt a tornya, de a mohácsi csatából 
visszatérő Szu lejmán szultán seregeinek portyázói 

le rom bo!ták. 
Harangját az élet-ben 
maradt hívők a 
Krivaja patak ná-
dasaiban bujkálva 
Várhegyre vitték és 
ott az őste l epülés 

templomában szol
gált. Onnan rom bo
lás, földcsuszamlás 
vagy más fajta elemi 
csapás folytá n ke
rulhetett a fol d alá. 
És ami nem mese és 
fel tételezés, 1914-
ben került ismét a 
felszínre. 

A Talált, 
azaz a lélekharang 
1924 október 19-éig 
egyedul szolgálta a 
falut. Ekkor egészült 
ki az /. világháború 

alatt megcsonkított öttagú harang-család. Hála a kozség 
lakosságának és a tehetős hívőknek a lélekharang mellé négy 
úja t helyeztek el. 

Fodor Pál 

( Folytatás következik) 



Falunk utcáit já rva szomorúan tapasztaljuk, hogy nagyon sok az üres, gyakran elhanyagolt, romos ház. Valamikor 
családok éltek itt, mostan ra elszállt belőlük az otthon melege. Megüresedtek, lakatlanokká vál tak. Gazdáik vagy elköltöztek 
a jobb megélhetés reményében , vagy elhaltak. 

A következő táblázat három fo ntos évben bemutat· a falunk lakossá 

152 

78 67 

42 32 
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1. Dragas Predrag - Dugié Vujadinka 
2. Stanié Stevan- Begman Hajnalka 
3 . Mórel Márton - Kopasz Kornélia 
4 . Kollár Zsol t - Hajagos Anita 
5 . Vig Géza - Mike Klára 
6. Sipos Szabolcs - Horkai Szandra 
7 . Bosanac Bofo - MilojeviéJelena 
8. SebőkTibor- Papp Gizella 
9. Sztancsik Gábor - Nagy Farkas Léna 
10 . Gálik Gábo r - Dugandzié Gordana 
11 . Buchmann Ma rtin - Kos lowski Ilona 
12. Kálmán Imre - Nagy Farkas Tunde 
13. Szőke Attila - Benkó Bernadetta 
14. Dankos István - Sinka Ottilia 
15. Fridrich László - Tokodi Teréz 
16. Losonci János - Lakatos Dianna 
17. Szvoreny László - januskó Lívia 
18. Tal pai Arnold - Kalapáti Karolina 
19. Kiss Ferenc - Rabitovszki Mária 
20. Papp T ibor - Hessz Erzsébet 
21 . Nagy István - Sebők Dianna 
22. Janó László - Kurnyák Mária 
23. llié Róbert - Nagy Torma Natália 
24. Paróczi László - Németh Tímea 
25. Tóth László - Mileti é Erzsébet 
26. Stjepanovié Vojis lav - Bencsik 

Magdolna 
27. Ódor Ferenc - Gál Mária 
28. Szi.Jgyi Szilárd - Gergely Gyöngyi 
29 . Herke Norbert - Fridrik Beáta 
30. Gömöri Attila - Komáromi Natália 
31 . Siposlmre- ll iéAngella 
32. Popovié Milenko - Karna Dóra 
33. Földi Attila - Krizsán Il dikó 

ll~l!lil~Wlu'.tr~l!!lllliliM!li~ll!l&ll 
1. Varga T ibo r - Jaksa Eri ka 
2. Suke Csaba - Fullajter Melinda 
3 . Pavicevié Milan - Kormos Krisztina 
4. Tóth Zsolt - Fogarasi Gabriella 

80 

25 145 47 

11 74 52 

S. Vajda Sándor - Vaszkó Edit 
6. Hube r Károly - Fodor Anrkó 

7. Né meth Attila - Rencsá r Laura 

8 . Jovicié Goran - Utas r Erika 

9 . Ódor Fe renc - Fehér Nóra 

1 0 . Papp Káro ly - Szukula Szilvi a 

2. Benkó Ferenc ésJulia - Ferenc 
3 . Bakos László és Natália - László 
4. Burján Attila és Ágnes - Kristóf 
5. Domá ny Sándor és Lídia - Tamás 
6 . Fejes Csaba és Zsuzsanna - Ádám 
7. Galambos Gábor és Edit - Flórián 
8. Gálik Gábor és Gordana - Mihály 
9 . Gere Józsefés Etelka -Attila 
10. Goda Róbert és Mária - Krisztián 
11 . Huszár Ferenc és Mária - Egon 
12 . Huszár Péter és Mária - Ákos 
13. Kokrehel Rudolf és Snefana - Adrián 
14. Karna Dénes és Anita - Dániel 
15. Kádas Rudolf és Mária - Rudolf 
16. Kovács László és Rita - Valentin 
17. Kovács Frigyes és Éva - Krisztián 
18. Magó Sándor és Emese - Áron 
19. Maksimovié Boban és Ild ikó - Marko 
20 . Molnár Miklós és Márta - Márk 
21 . Mórel Márton és Kornélia - Márton 
22. Nikolics Szavó és Szvetla na - Szávó 
23 . Pap p Andrej és Andrea - Patrik 
24. Papp Elemér és Irén - Sebestyén 
25. Paróczi Zsolt és Szuzanna - Dominik 
26. Radák András és ibolya - András 
27. Dimovity Káro ly és Ildikó - Szerfió 
28. Sztancsik Gábo r és Léna - Anzelm 
29. Szilágyi T ibor és Lenke - Dominik 
30. Szu ngyi Imre és Rózsa - Dániel 
31. Szvoreny Zoltán és Miléva - Dániel 

145 

36 16 83 

68 3 120 

32. Szvoreny Péter és Va !entina - Péter 
33. Szvoreny Ferenc és Elvira - Ferenc 
34. Tóth Péter és Anasztázia - Péter 
35. Tromb rtás Sándor és An ikó - Zalán 
36. Vass Mihá ly és Te réz - Zádor 
37. Vásárhe lyr Ottó és Va lenrina - Viktor 

VígJános és Elleonóra - Deniel 
Víg Géza és Klára - Dávid 
Úrr Attil a és Andrranna - Attila 
Fodor Gábor és Mónr ka - Gábor 
Berta János és Ed it - Etien 

1. Csrncsák Adolf és Teodóra - Tifanni 
2 . Fárbás Csaba és Il d ikó - Marianna 
3. Herbut Tr bor és Korné lia - Dianna 
4 . Hegyellai Tibor és Éva - Tamara 
5. Jovanovics Sándor és Ju brnka -

Cecillia 
6 . Klausz Pál és Izabell a - Izabella 
7 . Kormos Zoltán és Ildikó - Luca 
8 . Kálmán Imre és Tunde - Virág 
9 . Kiss Róbert és Erzsé bet - Dianna 
10. Keszeg Antal és Erzsébet - Vivien 
11 . Zó rád István és Hargita - Katalin 
12 . Lábad i Tunde - Marietta 
13. Németh László és Melin d a- Nikolett 
14. Novakovics András és Szabrna 

Zsaklina 

15. Nagy Kanász Attila és Andrea 
Nikolett 

16. Ódor Ferenc és Nóra - Edina 
1 7. Őri Ferenc és Erika - Panna 
18. Pejovié Goran és Franciska - Tiana 
19. Pravilovié Predrag és Tunde 

Szvetlana 
20. Ko krehel István és Iza bella - Izabella 
21-22 . Radovanovic Sa5a és Izabell a -

Lolita és Larissza 

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

[ VILLANYSZERELŐ] ! 

...::>~A~_,.. 
~~ 
cn 
LLI u;;. 

CAFFE 

Kalmár János 

Kishegyes 
Bolmán utca 7 

Tel. 024-731-500 

TuL Gyorgye Milosevics 
K ishegyes. Tito rnarsall u . 45. 

Tel. : 7 30-456 

fin o m 6telck. 
bő v álaszték. kedvező árak. 

gyors kiszolg á l ás 
300 f'érőhelyes . in-1pozáns 

ke rU>elyiségünk lakodalmak . 
bankettek rendezésére ideális! 
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23. Sánta Vladimir és Ilona - Violetta 29. Vajda Zoltán és Ju di th - Emese 2. Pasality Róbert és Z ita - Alexandar 
24. Su li Péter és Irén - Adrien 30. VígJános és Korné lia - Leilla 3. Hajnal Herbert és Andrea - Márton 
2S. Tum bász Loketity Miklós és Kornélia - 31. Vince Sándor és Ne Ila - Lenke Dominik 

Kincső 32. Zelenka Mihály és Blazsenka - Klaudia 4 . Jan kovics István és Márta - Gábor 
26. Tóth T ivadar és Valéria - Réka 5. Dudás István és Tímea - Dávid 
27. Uhor Péter és Enikő - Nikolett ~IW~&;,1181!~1!(0~1!1~ü!t~1Elftlfill!l~~l~tlt11(~ffi 
28. Vanka Attila és Izabella - Vanessza 1. Agoston Zo ltán és Andrea - Arpád 

FERFIAK S. Butterer S1pos Ju li anna 
1. Almási József 68 6. Bollog Sinka Anna 6S. 
2. Báb1ty Mihály 66 7. Csabai Lénárd Teréz 77 66. Utasi Sü li Erzsébet 

3. Benkó Rudolf 68 8. Csáki Erzsébet 73 67. Vituska Sipos Mária 

4. Csabai Mátyás 8S 9. Csáki Hodoba Stefánia SS 68. Varga Bélik Margit 78 
s. Csóré Gybrgy 87 10. Csáki Sándor Anna 84 
6 . Dudás Lajos - Jásó 79 11. Csernai Foldesdi Erzsébet 88 - vidéken, külföldön -
7. Domány Tamáska 1 óra 12. Csóré Gulyás Julianna 78 1. Aczél T ó th Etelka 38 
8. Fejes Márton 64 13. Dudás Major Etelka 74 2. Buzásjuhász Gizella 81 
9. Fodor Lajos 86 14. Faragó Ilona 82 3. Emersics Kálmán 64 
10. Foki István 69 1S. Fárbás Bakos Irén 74 4. Benkó Péter 79 
11 . Fontányi István 74 16. Gombár Kiss Anna 86 S. lmámovic Visontai Margit 86 
12. Frindik Tibor 42 17. Goda Suli Katalin 68 6. Bencsik Truzsinszki T e réz 77 
13. Fridrich Mátyás 86 18. Gulity Letenkai Franciska 68 7. Gál ik Szilveszter 72 
14. Fürsztner János 69 19. Goda Zelenka Ilo na 47 8. Puruczki Ferenc 70 
1 S. Galambos Ferenc 89 20. Gruber Horák Erzsébet 82 9. dr. Laki László S8 
16. God a József 49 21. Hajdú Ibolya S9 10. Kovács LaJOS - Lali 6S 
17. Galambos Flóriánka 1 nap 22. Halas i Odri Borbála 76 11. Mai kácsi Já nos 60 
18. Gere Kovács Nándor 44 23. Homogyi Szabados Margit 7S 12. Suli István 74 
19. Halasi Illés - Sógor 79 24. Hornyák Be rkecjul1 anna 99 13 . Kora Szilárd 29 
20. Huszár József 7S 2S. Horváth Latyák Margi t 94 14. Simon Já nos 43 
21. Jovanovics Dobrica 68 26. Huszár Hegyell a1 Margit 78 Kocs is M iklós 
22. Kanyó József S3 27. jáni Furszrner Margit 87 Legidősebb polgáraink névsora 
23 . Kovács Valentinka 1 hét 28. Jovánovics Mária 76 lapunk utolsó oldalán található! 
24. Kol ár József 66 29. Kecskés Sipos Mária 82 
2S. id. Kurin István 77 30. Kiss Szombatti Rózsa 81 
26. Kurnyák Károly f1 31. Király Karna Teréz 70 
27. Kiss István 80 32. Kollár Papp Teréz 81 
28. Lakatos Gyula 58 33. László Süveges Anna 8S 
29 . id. LábadiJános 79 34. Lénárd Dudás Verona S8 
30. László József 69 3S. Lorchman Nagy Julianna 96 
31 . Lukács Károly S2 36. Malkácsi Mária 44 
32. Lénárd Szilveszter 60 37. Malkács1 Győri Mária 8S 
33. Magó Sándor 72 38. Magó Karna Mária 70 
34. Nagy Miklós 81 39. Mike Ju lianna 58 
35. id. Nagy Győző 86 40. Németh Izsák Etelka 71 
36. Novák István 70 4 1. Nyirádi Mária 81 
37. Papp József 71 4 2. Onhausz BarnaJulianna 81 
38. Péter Károly 78 43 . Nagy Pinté r Ilona 7S 
39. Radócz András 69 44. Ország Varga Erzsébet 78 
40. Sistov Drágó 64 4.'i . Ország Sipos Verona 7S 
41 . Sinka Dávid 58 46. Pa pp Kollár Teréz 85 
42 . id. Sörös István 89 47. Paróczi Mengyán Ilona 88 
43. Süli István 68 48. Paróczi Lukács Erzsébet 81 
44. Szabó Tibor 46 49. Papp Sáfrány Erzsébet 90 
4S. id. Szabó Gyorgy 67 SO. Papp Csáb rád i Te réz 60 s6 p A x CQ. 46. Szikora István 46 51. Péter Major Anna 68 TEMETKEZES! KELLÉKEK ES 
47. Tóth József 72 S2. Péter Kovács Mária S4 SZOLGALTATÁS 
48. Tóth Mihály 81 S3. Pintér Puhalák Borbála 85 
49. Tóth Mihály - zenész 70 S4. Sági Czapár Margi t 67 CO·HBÁR lJÍ.'NES 

0:\ALLÓ KISIPARI VALl.ALKOZó 
50. Vastag Imre 63 55. Sinkovics Mélykúti Teréz 80 
S1. Zsadányi Dezső 46 S6. Sipos HatalaJ ulianna 84 Kishegyes T1t6 Mars~ll l 3.sz. 
52 . Utasi Ferenc 71 57. Sipos Parócz1 Etelka 86 

58. Sipos Katalin 91 
NŐK S9. Szabó Hugyik Katalin 87 

1. Barna Szokola Anna 78 60. Szabó Czipót Flóra 89 
2. Becskei Szemesi Mária 87 61. Szabó Hajdú Julian na 74 
3 . Brasován Kovács Teréz 87 62. Szabó Zavodcki Pi roska 74 
4 . Butterer Baranyi Ilona 88 63. Szekeres Hajtman Mária 3S 
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-: Mll\lELŐD~ - KULTÚRA MÚVELŐDÉS -. KULTÚRA - MŰVELŐDÉS - KULTURA 

MŰVELŐDÉSI MOZAIK 

„Már rég csak azért van húsvét, hogy az 
emberek ünnepel hessenek"- írta egy t1zeves 
gyereklány, s én akkor megbotránkoztam. Ez a 
nyolcvanas évek vége„ tbrtént. Azóta sok minden 
megváltozott : é letfelfogásunk, szemléletmódunk. 
Bízom benne, hogy ü nnepeink átértékelődtek, s a mi 
évtizedeken át a lakás falai közé, a privát szférába 
szorult, most mindannyiu nk közbs, nyílt ünnepe 
lesz. 

A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési 

Egyesület is keresi, kutatja az új l ehetőségeket. A 
közelmúltban az elnökség fiatalította tagságát, s 
várható, hogy a jövőben még néhány lépést tesz a 
fiatalok munkába való kapcsolása érdekében. Két 
olyan fiatalt választott az elnökség soraiba, akik 
eddig is bizonyították, akik tanújelét adták annak, 
hogy hajlandóak a kbzösségért szabadidejüket, 
tudásukat és tehetségüket adni. Kovács Hannáról 
és Kurnyák Mártáról van szó. Ők képvi selték 
hazánkat a Szatmárnémetiben megrendezett nemzetközi 
Ady-vetélke-dőn, s ahonnan az előke lő máso d ik d íjj al tértek 
haza. 

Nem szeretném hagyományosan felsorolni a múlt 
évben kifejtett tevékenységünket, akik szükségét érzik 

A kishegyesi M E tánccsoprtja 

műveltségük egyensú lybantartását, azok kísérték rendez
vénye inket. 

Inkább a jövőképünkről essék néhány szó! Április
m ájus a vetélkedők, találkozók időszaka. Kishegyes évről-

SSR "ALFA" 
Fűrésztelep 

Tula;donos Tumbasz L Tibor 
Telefon: 

Munkahelyen: 0241730-749 
Lakás: 0241730-797 

L_·~~~~~--~~~-~~--~~-~-~~ 

Kézimunka kiállátás Kishegyesen 

évre kiveszi részét a szervezésből. Április 8-án , a Költészet 
Napja alkalmából a Vajdasági Szavalók Találkozójára kerül 
so r. Szeretnénk, ha ez a lkalomból ötvöződne identi
tástudatunk, a művészethez való ragaszkodásunk, és 
erősödne hitunk: érdemes még verset mondani . 

A kozösségkeresés másféle vál tozata a május 12-17-
ig tartó vajdasági Gyermek
színjátszó Találkozó, ha úgy tetszik 
Fesztivál. Ez alkalom ból közel ezer 
óvodás és iskolás lép fel a 
kishegyesi Művelődési O tthonban. 
Érdemes eljönni, é rdemes rán k 
odafigyelni. Szeretettel várunk 
mindenkit. 

A már hagyományossá váló 
Anna-n apok júliusban össz
művészeti fesztivá llá növi ki magát -
vil ághírű vendégművészeket vá-runk 
egy ál landó je l legű nyitott 
színpadra (a futbal lpálya mellett) . 
Szeretnénk, ha ünnepeink erősí

tenék Kishegyes polgárainak 
bsszetartozás-tudatát és vendég-
szeretetü nk erősítésére is a lkal 
masak lennének. 

A Falunap alkalmából kívánom, hogy ünnepeink 
legyenek újra közösségteremtő ün nepek. 

1 
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A kozelmúltban újjáéled t Kishegyesen a Platán 
Ko rnyezetvédelmi Mozgalom. Nem sokat tévedek, ha azt 
mon dom, hogy ez egy am b íciózus fiatalembernek , Csóré 
Róbertnek kciszönhető . Az újraindulás óta már volt két s ike res 
munkaakciónk, és a fiatalok sok ÚJ tervvel, otlettel vannak 
felvértezve . Erről beszélgettem Robival: 

- Ha jól tudom, info rmatikai főiskolába Jársz. A szak
mád elég távol áll a kornyezetvédelemtő l, mégis kezdeményezted a 
Platán Kornyezetvédel mi Mozgal om újjáélesztését. Miért? 

Mindig is kozelinek éreztem magamhoz a kornyezet

védelmet, és val akinek meg 
kellett tenni az e lső lépést! Az 
igény meg vo lt rá, és úgy 
látom, hogy ennek van jcivője 1 

Mi ndenki szereti a szépet , és 
mindenki egészségesen akar 
élni! Nem volt más dolgom, 
mint osszehívni a régi vezető
séget, beszervezni néhány fia 
talt és meghirdetni a koz
gyű l ést. 

A közgyűlés ifj . 
Horváth László javaslatára 
téged választott a sze rvezet 
e lnökévé. Az iskola mellett van 
időd egy ilyen felelőség teljes és 
időigényes beosztásra? 

Ha az ember valamit 
nagyon a kar, akkor arra biz-
tosan tud időt szakítani . 
S1kerult egy jó kis társaságot összehozni, és mindenki nagyon 
segítőkész. A régebbi Platán tagok otletekkel, tanácsokkal látnak 
e l a tee ndőket illetően, a fiatalok ped ig nagyon le lkesek. A 
feladatokat megpróbáljuk szétosztani , hogy ne egy em berre 
háruljonak. Ha beindul a szervezet, akkor megpró bálom olyan 
embereknek átadni a vezetést, aki k cé lj uknak tekintik a 
kornyezetvédelmet, és a szakmájukba vág a dolog 

-Van tapasztalatod hasonló téren? 
Sajnos, nincsen . Ám ez nem hiszem, hogy gondot 

okozna. lgyekszunk felvenni a kapcsolatot más hason ló 
szervezetekkel, és átvenni tőluk a ha; znos és jó citleteket. Tanulunk 
a saj át hibáinkból, és nyitottak vagyunk az új dolgok iránt. 

- A kcizgyű lésen elég sok új citlet vetődott fol. Soroljál fel 
néhányat kcizülük! 

Sok minde n szóba kerult a kozgyű l ésen. Számos olyan 
dolog is , ami nem a ko rnyezetvédőkre i:artozna, hanem 
kommuná lis probléma. Az elmúlt 10 évben rengeteg dolog el lett 
hanyagolva. Ezt most megpróbáljuk heiyrehozn i,bepótolni. 
Konkrét kornyezetvédelmi terveink kozt szerepel pé ld ául a Krivaj 
vízminőségének megóvása, fásítás, parkrendezés, a határ fásítása, 

Az új évezred bekoszöntével új raéledt a kishegyesi 
kcirnyezetvédelmi csoportosulás, a Platá n. 

A régi tagság átadta a stafétát egy fiatalabb nem-zedékne k, 
amelyben talán lesz erő Kishegyes természeti é rtékeinek 
megmentésé hez, il letve egy emberibb életet nyújtó falu 
kiépítéséhez. 

Minden szervezet munkája a tervek elkészítésével indul, s a 
siker a megvalósított munkával mérhető . Az alakuló kozgyű l és 

annyi mego ldásra vara természetvédelmi és kommunál is 
p rob lémát vetett fel, amennyi a kovetkező évtizedekre biztos 
e lfogla ltságot jelent a tagságnak és Kishegyes polgárainak. 
Mindenkinek támogatni a ke ll ezt a szervezetet, hiszen é letunk 
minősége legjob ban kornyezetunk t isztaságátó l, s a körulottunk 
élőkkel való viszonyunkról függ. 

A természet szeretete, előfeltéte le a harmon ikus emberi 

fais kola létrehozása - am i már folyamatban van. Persze, mi ndezt 
meg kell előzze egy széleskorű tájékoztatás és felvilá-gosítás . Nincs 
értelme bármit is csinálni , ha azt mások tonkre-teszik. Meg kell 
még említeni, hogy egyes magánváll a lkozók és a He lyi Kozosség 
támogatásával szemétkosarat helyezunk el a falu kulon bciző 
pontjain. 40-50 szemétkosárról len ne szó, s ezzel megpróbálnánk 
lefedni a falu fo rgalmasabb helyeit. 

- Mennyi esélyt látsz a tervek megvalósulására? 
Bizakodom! Ha csak 1 embert sikerult m egmozgatn un k, 

már kozelebb vagyunk a célunk-hoz, mert ez az egy ember tovább 
adja a lelkesedést, és máso k 1s 
kedvet kapnak hozzá, hogy tegye

MALI !DOS 

/ 

álltok? Ki tő l vártok segítséget' 

nek valamit. Az első két akció 
a lka lmával, melyen facsemetéket 
ultettun k, és fa iskolát hoztu nk 
létre, már nagyo n JÓ tapasztalatra 
tettun k szert. Az emberek 
kérdezőskodtek, biztattak ben-
nunket. A kovetkező lépés, hogy ők 
is csatlakozzanak hozzánk, még 
várat magára. Remélem , nem 
sokáig! 

- Mi jelenthet prob lémát? 
A hozzáállás! Ezzel lesz a 

legnehezebb megb irkóznunk. Meg 
kell értetnunk, hogy m iért jó és 
hasznos az, amit teszunk. Gondot 
jelenthet még a pénz 1s, d e minden 
prob lémára létezik megoldás. 

- Az anyagia kka l hogy 

Egyelő re pé nz nél kül működunk . E l őszor 1s szeretnénk va lamit 
megcsinálni, és ha már eredményeket tud unk fe lmutatn i, akkor 
megpróbálunk a kozségtől egy ál land ó támogatást szerezni. 
Pályázni 1s akarun k különboző alapítványo knál, de ehhez konkrét 
tervek kellenek, amik egyelőre hiányoznak. 

- Említetted, hogy nagy hangsú lyt fe ktettek a nevelésre. 
Miért t artod ezt fon tosnak, és hogyan lehet realizálni ? 

A fi a talo kkal elsősorban meg kell ismertetn i, hogy mi az a 
környezetvédelem, miért fontos . Csak így tudjuk őket is bevo nni a 
munkába. Megpró bá lju k a tanárokkal , óvónőkkel megtalá ln i a 
kozös nyelvet, hogy az ő tapasztalataikat fö lhasználva hassunk a 
fi atalo kra. 

- Kiket láttok szívese n a Platánn ál? 
Mindenkit, a ki magáénak érzi céljainkat! Mind enféle 

segítséget is szívesen látun k, gondolok :tt otletekre, ta nácsokra, 
a nyagiakra . 
Email címünk : platan@eunet.yu 

Lakatos János 

é letnek, melyet már a gyermekkorban meg kell tanul ni és egy életen 
á t ápolni. Akár mottónk is lehetne ez a m ondat. 

Legfontosabb tevékenysége ink: a kornyezetvédelem 
szerepének növe lése a nevelésben, oktatásban és tájékoztatásban ( 
a Zo ld Szív ifjúsági kornyezetvéde im1 csoport újjáa la kítása, az 
iskolai oktatás természetbarát szem lé let ének elősegítése, a 
felnőttek nevelése), a fás ított teruletek novelése ( fa lun bei ul és 
kívul), a komm unális gondok megszüntet ése a helyi ha tóságokkal 
karoltve (beleértve a szeméttelep kérd ését, a park, a Krivaj 
újjáélesztését). 

Egyetlen ténykedésunk sem lehet e redményes Kishegyes 
lakosságának, civi l szervezetein ek és vezetőségének korlátlan 
tárna atása nélku l. 

Bakos Róbert 
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Nyúlánk, kisportolt, kecses alkat. Reménytkeltő mosolygós arc. Rövid fekete haj. 
Gyönyörű, ragyogó, sötét szempár. Kifogyhatatlan, raj tett energia . „ 

. Ő Kurnyák Ágnes, a barátok és lovasok körében egyszerűen csak Ági. A kis üdvöske, a 
kedvenc. Kishegyes új, ifjú reménysége. A lovassport megszálottja. Emberek és állatok jó barátja. 
Az Ady End re K. Á. Iskola tanu lója. A tanárok d iákideálja. A szü lők szemefénye. 

Ági a Zobnaticai d íj ugrató lovascsapat kiemelkedő fiatal versenyzője. A sport nagy 
felfedezettje . Egy szerény, aranyos gyermek, aki így vall magáról: 

- Mint megannyi korombeli kislány, én is éltem gondtalan gyermekéletem, míg felszínre 
nem került az erős vonzás a lovassport iránt. Történt ez négy éwel ezelőtt egy zobnaticai 
látogatás alkalmával. Mágnesként vonzottak a szebbnél szebb félvé rek és tel ivérek. Ekkor 
fogamzott meg, azóta is hű támogatóm elméjében az a csodálatos otlet, hogy vágjun k bele. S 

beíratott a lovasi skolába. Azóta télen, nyáron, hóban, vízben, fagvban, kánikulában rendszeresen ott vagyunk. A nyeregben . 
Négy éve mú lott „. 

Nem dicsekvésképpen, de most már elmondhatom, hogy ,,lovon vagyok". A tavaly előtt tortént kétszeres 
bemutatkozásom után, 2000-ben megkezdtem országjáró portyámat mint a Zobnatica d íj ugrató lovasválogatott tagja. 
Újvidék, Belgrád, Nis, Csenej, Pozsaíevác, majd ismét Belgrád és Újvidék. Minden neves versenyen jelen voltam . 
Fáradhatatlanul, igaz küzdőszellemben ostoroztam a jugoszláv kupát. Sikeresen vettem rész nemzetközi versenyen, a 
Vidovdani ünnepi játékokon, Belgrád és Újvidék város nyílt bajnokságán „. 

Eddigi eredményeim: két első hely Belgrádban, az egyik a YU kupában . Ugyanitt a város nyílt bajnokságát is 
megnyertem . Az említett Vidovdani ünnepi játékokon szintén első helyen végeztem. Nisben Szerbia bajnokságán a harmadik 
helyet szereztem meg. Szintén itt, folytatván a kupaversenyt, hibapont nélkül szerepeltem, s csapattársammal, llié Lenkaval 
vezettük a mezőnyt. 

Csenejen, a nemzet
közi lovastornán, est i meg
mérettetésben, neonfényben , 
juca lovammal második 
lettem. Pozsarevácon, a jubi
láris lovas-játékokon került sor 
a YU kupa harmadik és 
egyben befejező fordulójára. 
Csapatban első helyen végez
tünk; Lenka Lucsiánó, én meg 
juca lovammal. Egyéniben 
első lett lovas-társam Len ka , 
míg én mögötte az előkelő 

második helyen zártam a 
legrangosabb országos ver
senyt, a Jugoszláv ku pát. 

S végül októberben 
Újvidék város nyilt bajnok
ságán, a két versenynapon 
három fellépésemből két első 
helyet szereztem meg. Ez volt egyben az idényzáró, s megkezdődott a megérdemelt téii pihenő, mind a versenyzők, mind a 
lovak számára. Már ami a versenyeket illeti. Külonben a lovaglás megszakítás nélkul egész évben tart, csak nem egyforma 
intenzitással. Februárban viszont újból fokozatosan erőnléti edzést végzúnk, készulve az új idényre, mely általában ápril is
májusban indul. A felsorolt tornákon és versenyeken érmet, serleget, ajándékot és ném i zsebpénzt kaptam . 

Terveimről a nnyi t, hogy szeretnék a jövőben is sikeres lenni . jó eredményeket elérni, és minél több tapasztalatot 
szerezni. Mivel most hatodikos vagyok, már a pályaválasztás kérdése is foglalkoztat. Lehet, hogy ezzel kapcsolatos 
döntésemben nagymértékben meghatározó lesz a lovaglás. Mindenesetre olyan környezetbe vágyom, ahol adva lesznek a 
lehetőségek és biztosítva a fe ltételek sportpályám további folytatásához. Reménykedem, hogy ez megvalósul, s így kitűzött 
célom is elérem. T itokban azon ábrándozom, hogy egyszer majd európai mezőnyben érvé nyesítem itthon szerzett 
tudásomat, tapasztalatomat. 

Kívánunk Áginak ehhez erőt, egészséget, kitartást és sok-sok szerencsét, hogy továbbra is sikeres legyen , és megállja 
he lyét mind a sport terén, mind az életben mindannyiunk óromére és nagy megelégedésére. 

A Zobnatica d íjugrató lovasklubb 2001 . február 24-én megtartott hagyományos évi közgyűlésén és ennek keretében 
megrendezett únnepségén, Ágit elismerésbe n és jutalomban részesítette országos szinten is fi gyelem re méltó eredményeiért. 

Köszönjük Neked Ági a szép eredményeket és hírnevet, amit nemcsak klubbodnak és magadnak, hanem faludnak, 
Kishegyesnek is szereztél. Büszkék vagyunk rád. 

Talpai András 



Kozvetlenül az őszi baj
noki idény befejezése után, a múlt 
év november végén, az Egység 
Labdarúgó Egyesulet vezetősége 

felmérte a pillanatnyi helyzetet, és 
egyben felújította a klub elnokségét 
is. Dr. Deák Tibor elnok helyzet
felmérő beszámolójában el
mondta, hogy a kisszámú veze
tőség nagyon magára maradt, és 
képtelen volt hatékonyabban dol
gozni. A klubban a Játékosok ko-
zott a fegyelemmel volt a leg
nagyobb probléma. Ezen és a klub 

pénzugy1 helyzetén is surgősen változtatni kel l. 
A csapat az őszi bajnoki idényben hazai pályán 

szerepelt a legeredményesebben, a vidéki vendégszerepléseket 
sorra elveszítette. Saját kozonsége előtt az első fordulóban két 
pontot az őszi utolsó fordulóban pedig három pontot veszített 
el az Egység. Semmilyen meg-indoko!t magyarázatot nem 
kaptunk arra, hogy az őszi idényben a vidéki vendég
szereplésekre miért nem utazott el a legjobb osszeállításba a 
kishegyesi csapat, és így eleve esélytelenul lépett fel. Ezért a 
játékosok ·hozzáállásán és fegyelmezésén surgősen változtatni 
kell. Továbbá az új osszetételű elnokség biztosítja a szak-osztály 
pénzelését is. Ezen az ulésen a vezetőség úgy dontott, hogy a 
csapat felszerelését felújítja. 

Több .~ egjegyzés elhangzott a meglévő játékos- keretre 
1s; hogy minden posztra biztosítsanak megfelelő képességű 

játékosokat, és több hegyes1 fiatalt 1s be kell építeni a csapatba. 
Az Egység labdarúgóival egy kulon megbeszélésen tárgyalt a 
vezetőség. Ott részletesen ismertették a klub anyagi helyzetét és 
lehetőségeit, és ennek alapján minden játékost megkérdeztek, 
hogy hajlandó-e az említett feltételek al<.iJJán ebben a klubban 
játszani. A vezetőség megjegyezte, hogy a csapatnak egyaránt 
szuksége van a tapasztalt, rutinos Játékosokra, de a fiatal és 
tehetséges labdarúgókra is. A Játékosok nagy része az 
1ttmaradás mellett dondou, és csak egy-két labdarúgó ment el 
másik egyesuletbe. 

A szakvezetésben is változás tortént. A tavaszi 
labdarúgó idényben az első csapat edzését Crnojevié 8uro 

vezeti , az ifjúsággal Kishegyes egyik legnagyobb tudású volt játékosa, 
Országh Miklós foglalkozik, a legkiseb b korosztályt ped ig l<ovács 
Róbert irányítja. Crnojev1é edző már Januárban megkezdte az 
előkészuleteket az Egység játékosaival, és intenzív munka folyik 
egészen a márciusi bajnoki idény folytatásáig. 
A Játékosok a fe lkészulés1 időszakban rendszeresen megje lentek az 
edzéseken, s nagy kedwel és szorgalmasan végezték az erőnléti 

gyakorlatokat. Az idén a rend kívul enyhe tél is jelentősen hozzájárult 
ahhoz hogy az edzések legnagyobb részét a szabad-ban 
tartották. Az egyuttes ezután tobb barátságos-edzőmérkőzést 

Játszott a környék legjobb csapataival: a topolyai AIK-kal, 
Panóniával, Tavankúttal, Lipárral és a Pobedával. Ezeken a mérkő
zéseken játéklehetőséget kapott minden Játékos. A későbbiek 
folyamán megkezd i az edző az egyes vonalak és takt1ka1 módozatok 
bejátszását. A 1átékosok edd igi helytállásával nem volt semmi 
probléma, és ezért nagy reményekkel kezdi meg az Egység labdarúgó 
egyuttese a tavaszi pont-vadászatot. 

ldőkozben megkezdődtek a kupamérkőzések 1s és már az 
első fordulóban az Egység ellenfele a Topolyai liga egyik legjobb 
csapata, a bajsa1 Pa rtizán lett. A mérkőzést Kishegyesen az esélye
sebb hazai kék-fehér csapat 3:2 arányban nyerte meg, és tovább 
jutott a kupa második fordulójába . 

A 2000.november 24-én megtartott ulésen az Egység 
felújította a klub elnökségét: dr. Deák Tibor elnök, dr. Biró István , 
Csabai Ferenc, Halasi Csaba, Huszka Zoltán, Juhász István, Molnár 
Miklós, Novák Attila, Pecze József, Radovanov1é Nedo, Szűcs 

Mihály, Stanié Milan és Tumbász T ibo r. 
Az elnokségen tobb bizottságot is választottak, ahol a tago k konkrét 

feladatokat kaptak. 
Techn1ka1 b izottság: dr. Biró István elnok, Huszka Zoltán, Crnojevié 
8uro , Halasi Csaba és Radovanovié Du5an tagiai. 
Pénzugy1 bizottság: Stanié Mil a n elnok, Csabai Ferenc, Egyedi 

József, Hegedűs Tibor, Molnár Miklós és Tumbász T ibor. 
A labdarúgó pálya és kornyékének rendezésével megbízott b izottság: 
Novák Attila elnok, Dudás István, Juhász István és Pesevsk1 Dragan. 
Fegyelmi bizottság: Szűcs Mihály elnok, Almási Sándor és a 

csapatkapitány. A bizottságok kozül e lsőnek a pénzugy1 bi-zottság 
kezdte meg a munkát, és ennek eredményeként már új felszerelést 
vásárolt a klub . A bizottságok külonben onállóan dolgoznak és a 
hatáskoru kbe tartozó problémákat 1s mego ldják. 

Az idei játékoskeret: Perlié, Faragó, Huszka, Lalic1é, Baranyi, Kortés, Rúzsa, Fodor, Milosevié, Szilágyi, Kormos, Sp1canov1é, 
Nikol1é,Janjatovié, Vindié, Rapaié, Lukács, Hajdú, Papp, Nagy, Volarevié, Zivkov1é, Barta és Tóth. 

· shegyesen hosszabb idő után 
· smét karatezhetnek a gyerekek. 

öbb mint 30 gyerek hetente 
háromszor: kedden, csütörtökon és 
szombat0n gyakorolja ezt az utóbbi 
időbben mind népszerűbb sportágat. 

Az edzéseket az iskola torna
termében Bozidar Durovié karate- mester 
irányítja. A tanfolyam befejezése után 
vizsgáznak a résztvevők az a l apvető 

ismeretekből. 
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Mostanság a tükör el őtt nem is 
merek hosszabb ideig álln i, mert a látvány 
egyre hajmeresztőbb. Arról nem 1s 
beszélve, hogy egyszer kövérnek, máskor 
soványnak érzem magam. Ráadásul ez a 
téma a rokonság szemében is igencsak 
megoszló. A kishegyesi nagymamám egyre 
csak arra unszo l, hogy mozogia k, tob bet 
legyek a friss levegőn , s ne mindig benn a 
szobában a lV-t bámuljam, mert 
azo nkívul, hogy egészségtelen, a folytonos 
nassolás kovetkeztében maholnap nem 
merek majd a mérlegre nézni. A topolyai 
rokonoktó l pedig - akárhányszor meg
látogatom őket -, mást sem hallok, csak 
ho y ez a lány nádszálvékony, de nem is 

Kishegyesi Szó Beszéd 

EZ VAGYOK ÉN 
- fogalmazás -

csoda, hisz annyit eszik, mint a madár. 
Mit tehetnék? Az ilyen megjegyzéséket 
eleresztem a fül em mellett. 

De ami vitathatatlan: vállig érő 
szőke hajam van, és tengerkék szemem, 
nem vagyok egy égimeszelő, de nekem a 
mindennapi élethez ennyi is élég, bár nem 
tagadom szeretném ezt a 165 centimétert 
még néhánnyal gyarapítrani. Kedvelem a 
divatos ruhákat, a táncot és a jógát. Ez az 
egyik kedvenc 1dőtoltésem remek 
stresszoldó. Ellenőrző, dolgozat előtt 

kiválóan megnyugtat, és magabiztossá 
tesz. Agykontrollal párosítva csak 
fokozódik az osszpontosítás, ami sok 
segítséget nyújt a lecke elsajátításában is. 

2001. március 

Ez meglátszik a tanulmányi átlagomon 1s, 
ugyanis félévkor is színotös lettem. 

Szeretném megtartan i minden 
pozitív tulajdonságaimat, a negatívokat 
pedig inkább mellőzn i , ilyen a 
rendetlenség, mert az íróasztalomon orok 
káosz uralkodik, s sajnos ezen nem tudok 
úrrá !enni. 

Mégis a legbuszkébb a barát
nő1mre vagyok, akik mindig kisegítenek és 
tanácsot adnak, és bármilyen helyzetben 
nyugodtan támaszkod hatok rájuk. Orulok, 
hogy ilyen remek osztálytársakra találtam. 

Holló Zsuzsa 7.b. 

Májusban szúlettem, az év legszebb hónapjában. 
Magas lá nykává cseperedtem. Nyakigláb létemre és nyurga 
alkatom ellnére sem kedvelem a tornát, még a bakkal sem tudok 
megbírkózni , nembeszélve a gerendáról. Ha túkorbe nézek, egy 
gesztenyehajú, füligszáj lány néz vissza rám. Örokmozgó vagyok, 
de ha leköt i valami a figyelmemet, órákig tudok egy helyben 
ulni, például a tévé előtt. Igaz, tévézni jobbvan szeretek, m int 
o lvasni, de ha érdekes könyvre akadok, azt szívesen olvasom. 
Sok barátnőm van, ezt szerintem a vidám természetemnek 
koszönhetem. Igen zsúfoltak a hétkoznapjaim, ezért epedve 

várom a hétvégét, amikor délig alhatok, azt csinálhatok, amit én 
akarok, élvezem a röpke szabadságot. Szabadidőmben gyakran 
keresem fel nagyszuie1met, és elbe-szélgetunk a régi szép időkről. Azt 
mondják, hogy amikor kisebb voltam, suni hapm az égnek állt, és 
anyu attól félt, hogy én már nem 1s novök nagyobb ra. Most pedig 
már azt mondják: „ Ez a gyerek leeszi a fejunkről a kását ' "· Szeretem 
az állatokat, novényeket, tobbe k kozott kedvelem a finom ételeket, 
és persze az édességet is. 

Ez vagyok én! Elégedett vagyok magamma l. És ha mások is 
elfogadnak, akkor békében élek kornyezetemmel. 

Papajcsik Laura 7.b. 

Szűgyi Bettina vagyok a szuleim 
egyetlen lánya , az ocsém novere, a 
nagyszulei m unokája, a barátaim barátja, 
egy fiú hódolója és a 7.a. osztály tanu lója. 

regények kozul nekem Szabó Magda: félét összehord rólam. ,6., múltkor a haja
mat kórésoprűhoz, a hangomat bomba
riasztóhoz hasonlította. Apa mindig azt 
mondja, hogy szerinte én analfabéta 
vagyok a számítógépes dolgokhoz. 

Szuletésnap a kedvencem. Min-den 
szombaton és vasárnap délelőtt a 

Amúgy középmagas, átlagos 
testalkatú lány vagyok. A hajam és a sze
mem barna. Szeretem a divatos cuc-cokat, 
de a sportosabb ruhákban jobban érzem 
magam. Szívesen olvasok. Az elol-vasott 

színházban verjuk a port a táncos lábú 
társaimmal egyutt. Kulonben mind en
kinek más véleménye van rólam. Anya 
szerint a házimunka terén szorgalmasabb 
is lehetnék, az ocsémnek változó a véle
ménye. Mikor haragban vagyunk, minden 

Ez onéletrajzi regényem első 

fejezete, mert folytatni kívánom 
Szügyi Bettina 7.a 

szeptembe1· 20-án megszulettem én. Mintha 
tudták volna, hogy ez lesz a kedvenc városom, Újvidéken 
szú lettem. 

Az Ady Endre K.Á. Iskolába Járok, majdnem hogy az 
Isten háta mögött; Kishegyesen . Kedvenc egyutese1m a Limp 
Bizkit, Guanc Apes, Offspring, BSB és a M1ngyek. Kedvenc 
énekesem Eminem, R. Kelly valamint Bon Jov1. Szeretem a 
kosárlabdát, rop labdát, a kézit. A focit is szeretem, bár nem sokat 
gógyeszo lok hozzá. Mivel - ezt egy műsorban hallottam - orvosit 
az ír be, aki a matekot nem szereti, és Jól áll neki a világos ruha, 
eldöntö ttem, hogy orvos leszek és nem po litikus. Jobb haver1aim 

közé tartoznak: Mila, Luckat, Leslie, Német, Maks1, Jenő, Trabant 
és Nagymenő 1s. A lányokkal Jól kijovok, bár - ez nem csak az én 
véleményem tobbséguk igen nagyszaJU Szabad i dőmben 
barátaimmal vagyok, vagy az MTV-t esetleg a VIVA-t nézem. A 
családommal jól megvagyok, bár a tesómmal gyakran 
összekapunk. Kedvenc órám a lyukasóra, tantárgyam pedig a 
torna; szóval minél kevesebb tanu lás, annál jobb. A futóversenyket 
nem szeretem, ezért ilyenkor a jelszavam: „ Lassan Jársz, tovább 
érsz". 

Ennyit ró lam, a fenébe, kifogyott a tintám. 

Újvári Igor 7.a. 

„ - ; 10 ~ 

Y;'i~'/"TTV·:'-~7 .. , 
' , 

' 



200 ! .március 

- Nagyi, nagyi! - kiáltok nagyokat 
nagymamámnak, m iközben lassan lépegetek 
a téglával kirakott gyűszűnyi udvaron, melyet 
az idő múlásával egyre kevesebben 
kaptatunk. 
jobbra tőlem picike virágoskert, melyben a 
hóvi rágtól a tulipánig minden található, és 
melyben parét sohasem látni. Balra tőlem 
egy régi kút, amely egy egész családot látott 
el hosszú évtizedeken át ivóvízze l. A kút 
mellett néhány méterrel hatalmas d iófa, 
a mely talán már ötven éve ékesíti a kicsiny 
udvart, és amely minden évben gazdag 
terméssel jutalmazza a gazdát. 

Kishegyesi Szó Beszéd 

A LÁTOGATÁS ÖRÖME 
- fogalmazás -

ADY 
ENDRE 
~ 
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befejezem!'' - szól hozzám , s még én 
he lyet fogala lok, ő átmegy a másik 
s.wbába, és már hozza is a reg1 
fényképeket . „Régi, megsárgul t képek 
ezek, de számom ra többet jelentenek 
bármelyik szines képnél!" szokta 
mondani nagymamám , ás ezzel én is 
ugyanígy vagyok. Megmutatja a 
fényképe ket, és m indegyikhez fűz egy-egy 
tö rténetet. Ezután nagyapámról mesé l, 
akit én jóformán csak az ő meséi bő l 

ismerek. Később megkínál suteménnyel is, 
mondhatom, igazán finom, olyan, 
amilyet csak ő tud készíteni . 

Még néhány kiáltás, és hallom nagyanyám csöndes 
hangját „Gyere be, fiam!" Könnyedén felugrok a mindossze 
három lépcsőfok tetejére , majd m iután bekopogtatok 
hozzá, belépek a szobába. Odabenn keilemes illatok 

terjengnek: nagyi st.iteményt készít . „Ülj le, fiam, mindjárt 

Ezután elbúcsúzom tőle, mert már későre jár az idő, 
de megígérem neki, hogy holnap is eljövok, hiszen a ve le 
toltott idő mindig olyan csodálatos . 

Kissé elméláztam. A temető 
előtt ballagtam, és nagyapa jutott 
eszembe. Az én kedves tati kám, aki 
itthagyott engem, elment, és magával 
vi tte a családi boldogságot , csupá n 
egy csipet nyit hagyott belőle . Mióta ő 
nincs, minden megváltozott. De én 
mindent elkövetek, hogy befejezzem, 
amit ő elkezdett. 

A mama is egyedül maradt. 
Most épp hozzá tartok. Ve le jól érzem 
magam. Egy ap rócska kis házikóban 
é l, mi ndössze négy szobás. A tiszta
szobában mi ndig sötét van és hideg, 
én mégis ott szeretek lenni . Kisko
romban mindig oda mentem először, 

Magyar nyelvből: 
S. osztály: 1. Szabó Mária 

3 . Kalmár Beáta 
6. osztály: 3. Kurnyák Ágnes 

3. Szabó Zsolt 
7. o sztály: 1. Lakatos Zoltá n 

2. Lénárd László 
3. Holló Zsuzsanna 

8 . osztály: 1. Csernik Márton 
2 . Csordás Tamás 
3. Horváth Éva 

mert ott volt a nagybaba; kedvenc 
játékszerem. Kócos fürtjei m ind az ar
cába hu ll tak, szeme behorpadt, de 
még ma is ott ül az ágyon. 

- Szia, mama! 
- Szervusz, Ancsikám ! jottél? 
- Jöttem ám, mért ne jöttem 

volna? 
- Gyere be! Kérsz egy teát? 
- Hát, ha kapok ... 

Benn fé lhomály van. Mamóka besö
tétített. A fény egy sugárban szűrődik 
be a résnyi fuggö nnyíláson . Leu lök 
nagytatám régi karosszékébe és 
hallgatok. 

'()" - , .... ' , , ' 

Községi versenyek győztesei 
Fizikából: 

6. osztály: 2. Novák Atti la 
3. Kocsis Árpád 

7. osztály: 1. Holló Zsuzsann a 
2. Lakatos Zoltán 
3. Szűgyi Bettina 

8. osztály: 1. Csernik Márton 
2. Dudás judit 
3 . Mijatov Mire lla 

Német nyelvből: 
8 . osztály: 3 . Csordás Ta más 

3 . Szűcs Szabolcs 

Török Ottó 8.c. 

Mama fej én kendő. Azt 
mondja, nem szereti , hogyha látják 
őszü l ő haját. Hát igen, így van ez. 
Múlik az i d ő. Ősz haj, ráncok, és be
tegségek. És ismét tata jut eszembe. Itt 
minden őrá emlékeztet; a karosszék, az 
a régi rádió a sarokban, m ind ig azt 
ha llgatta, a porosodó fényképek a 
falon és Foxi, a pul ikutya. Olyan idős 
lehet, mint én . Tata kedvenc ö lebe. 

Tatika különleges egyéniség 
volt, és mamóka is az, és számomra 
legkedveseb b a világon. 

Tóth Anikó 8 .a. 

Biológiából: 

8 . osztá ly: 1 . Papp Ibolya 
2. Rejninger Rita 
3. Dudásjudit 

Matematikából: 
S. osztály: 2. Sáfrány T ivadar 
6. osztály: 3 Kurnyák Ágnes 

3. Linka Lenke 
7. o sztály: 1. Szoi!ősi Miklós 

2. Lakatos Zoltán 
8. osztály: 1. Csordás Tamás 

2. Csern ik Márton 
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1. özv. Gebhard Árpádfy Margit 98 
2. özv. Halasi Frind ik Piroska 97 
3. özv. Molnár Baranyi Teréz 95 
4. özv. Domokos Pál 94 
5 . özv. Mezei Margit 94 
6 . özv. Süli Mihály 93 
7. özv. Kovács Sztányó Erzsébet 92 
8. Sipos Mihály 92 
9. Sipos Fülöp Rozália 92 
10. Csőke György 92 
11. özv. Sipos Budai Julianna 91 
12. özv. Vörös Rúzsa Erzsébet 91 
13. özv. Vörös Baranyi Matild 91 
14. özv. Toma Gyurján Ju lianna 91 
15. özv. Almási Krunz Rozália 91 
16. özv. Varga Szokola Erzsébet 90 
17. özv. Visnjié Ruzica 91 
18. özv. Sipos Papp Julianna 91 
19. özv. Fülöp Balázs Teréz 91 
20. özv. Dudás Tamás 90 
21. Csőke Karna Teréz 90 
22. Szilágyi János 90 

Kishegyesi Szó Beszéd 200 l . március 

LEGIDŐSEBB POLGÁRAINK 
22. özv. Sztoity József 
23. özv. Gombár Szabó Rozál ia 
24. özv. Molnár Ferenc 
25 . Kiss József 
26. özv. Kormos Molnár Erzsébet 
27. özv. Zsadányi Szőke Rózsa 
28. özv. Dudás Gálik Viktória 
29. özv. Berec Paróczi Erzsébet 
30. özv. Major Szőke Ilona 
31 . Goda Mátyás 
32. OC\I. Szokol a Sipos Etelka 
33 . özv. Gavlik Péter 
34. özv. Morvai Faragó Mati ld 
35. özv. Bauer Mai kácsi E:rzsébet 
36. özv. Magó Molnár Erzsébet 
37. özv. Kramli Csik Etelka 
38. özv. Uri Mészáros Katalin 
39. özv. Brencsics Krisztián Margit 
40. özv. Fodor Péter 
41. özv. Papp János 
42. Sipos Béla - ó rás 
43. özv. Sipos Papp Jul ianna 

90 44. özv. Benkó Csáki Ilona 87 
90 45. özv. Deák Szilveszter 87 
90 46. Pesti István 87 
90 47. Németh György 87 
89 48. özv. jáni Mihály 87 
89 49. Komáromi András 87 
89 50. özv. Barna Fodor Etelka 87 
89 51 . özv. Szvoreny Sinka Etelka 87 
89 52. özv. Patyerek Virág Katalin 87 
89 53. özv. Horváth Ferenc - c ipész 87 
89 54. özv. T ó th Szabó Matild 87 
89 55. özv. Sül i Szőke Veroni ka 87 
89 56. Bakos Anna 87 
89 57. Safrankó Mihály 86 
89 58. özv. Horváth Odrobina Etelka 86 
89 59. özv. Pandurcsek Kovács 
88 Katal in 86 
88 60. özv. Szőke Kiss Julian na 86 
88 61 . özv. Dudás Molnár Anna 86 
88 62. özv. Kecskés Szőke Borbála 86 
88 63. özv. Pece Szilágyi Maargi t 86 
88 64. özv. Faragó Molnár Borbála 86 

„ ÉPÜlET·BÁDOGOS , 
MUNKAK 

„ CSATORNA KÉSZÍlÍS 
,N . .. . #1 . •• „ . il'1•. 

„ TET:OFED!S, SZIO!S 

ÚJ PÁLINKAFŐZŐ KAZÁNOK 
KÉSZÍTÉSE 
ÉS RÉGIEK 
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JAVfTASA 
(házhoz szóUftva) 

~- ·#· .J! 

id. CEKUS ARPAD 
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Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
tel: 024/ 730 - 457, 731 - 557 
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