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KISHEGYESI 

SZÓ-BESZÉD 

(ifj. Horváth László fe lvéte le) 

Képek a csendből 

I. 
(romos ablak a zöldre) 

Bármelyik oldalt választhatom . Ablakon innét és 
ablakon túl ugyanaz. Fal, rés. Még van, de nem 
sokáig zárja keretbe a tájat. Talán már csak az 
idén, azután térdre hull, majd még ~özelebb a 

földhöz. Mi dolga volt itt, tudta-e? Es tudom-e, 
hogy nekem mi dolgom ezen a földön? És miért 
így kérdezem, mintha lenne másik föld is, nehéz 

hinnem abban, hogy nincs hely számomra 
máshol, csak itt? Ablak vagyok a világra. 

Rés lennék, vagy csak keret„.? 

Nagy Farkas Dudás Erika 

2001 . szeptember 

Pro memoria 
Nagyhigyoshiensis 

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepén szentelte meg 

Brasnyó Ferenc plébános a Kátai-tanya mellett a 
hajdani Nagyhegyes emlékére állított keresztet. A 
néhai település és temploma a Welker-tanyával 

szemben i dombokon épült, azonban mára 
nyomtalanul eltűnt. De mégsem, mert egy, 1768-
as térkép jelöli, meg a felszínen található Arpád
kori edény-, kő- és t églatörmelékek őrzik a helyét. 

A keresztet a nyári fafaragó-tábor vendégei, 
Mezei István, Torma Ferenc, Mirko Molnar és 
Czékus Árpád készítették Somlósi Lajos tervei 

. alapján. 
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2001. augusztus 9-én tartották meg a kishegyesi 
Helyi Közösség Tanácsának alakuló ülését, melyet 
Dudás József, a korábbi elnöke nyitott meg. Nyitó
beszédében üdvözölte az újonnan megválasztott tes
tületet és reményét fejezte ki, hogy több lehetőségük 
lesz eredményes munkát felmutatni mint a régi 
Tanácsnak akik főleg anyagi okok miatt csak kisebb 
projektumokat tudtak megvalósítani . Az elnöklést 
egy rövid átmeneti időre Horkai János nyugdíjas 
vette át, mint az új választmány legidősebb tagja, 
majd ismertette a napirendi pontokat, melyek elfoga
dása után javaslatot tett az új elnök és helyettese 
személyére. Tapasztalati szempontokat figyelembe 
véve szerencsésnek mondható ötlet született. Az 
elnökké Papp János autóvillanyszerelőt választotta a 
Tanács. Ö az előző két négyéves ciklusban is tagja 
volt a Tanácsnak. Fiatal kora ellenére 
igen jártasnak számít a helyi gondok
ban. Az elnök helyettese Maráz 
József szerszámkészítő lett, ő a kö
zépkorosztály képviselője, és hasonló 
tapasztalatai vannak mint az elnök
nek. A polgárok szavazataikkal a 
következők kaptak bizalmat, hogy a 
Helyi Közösség Tanácsának tagjai 
legyenek: Papp János autóvillany
szerelő (elnök), Maráz József szer
számkészítő (elnökhelyettes), Bacsó Lajos hentes, 
Lukács Klára számítógépkezelő, Németh Tímea 
vállalkozó, Mátyus Richárd földműves, Horkai János 
nyugdíjas, Zsidai Erzsébet hivatalnok, Dudás V. 
Attila állategészségügyi technikus, Dudás Béla épí
tésztechnikus, Csóré Róbert egyetemi hallgató, Fodor 
Jenő földműves, Molnár Róbert munkás, Virág Teréz 
nyugdíjas és Bognár Attila mezőgazdasági gép
lakatos. Kishegyes lakosságának nagy elvárásai van-

nak, ezért is szavazott bizalmat a fenti személyeknek. 
Tőlük reméli a falu lakossága, hogy megfontolt dön
téseikkel, otthonosabbá varázsolják szűkebb környe
zetünket. 

Miután Papp János, az újonnan megválasztott 
elnök átvette az ülés vezetését, megválasztották a 
végrehajtó bizottságot. Ennek tagjai : Zsidai Erzsébet 
(elnök), Horkai János (elnökhelyettes), Szűgyi István, 
Dudás Béla, Dudás V. Attila, Bíró Anikó és Bognár 
Valéria. Az alakuló ülést megtisztelték jelenlétükkel: 
Sípos Béla községünk polgármestere, Horváth László 
a VMSZ körzeti bizottságának elnöke, Rácz József a 
VMSZ községi bizottságának elnöke, valamint a 
Helyi Közösség szakszolgálata. Mindannyian sikeres 
munkát kívántak és támogatásukról biztosították a 
Tanács tagjait. 

A felsoroltak névsorából kitűnik, 

hogy minden tekintetben képviselve 
van a falu és a lakosság érdeke. 

A tanácstagok megegyeztek abban, 
hogy lehetőleg kéthetenként összeülnek 
és megtárgyalják, ha lehet, megoldják 
az éppen aktuális problémákat. Ha na
gyon fontos dolgok merülnének fel, ak
kor a falugyűlés intézményét is igénybe 
veszik. 

A megszavazott bizalomért a kishe
gyesi Helyi Közösség Tanácsának tagjai nevében 
Papp János elnök mondott köszönetet, egyúttal ígé
retet tett a lehetőségek maximális kihasználására. 

Az ülés második részében Czékus Gyöngyi és 
Pecze József ismertették a Helyi Közösség 2001 
első félévét pozitív eredménnyel zárta a félévet és 
mintegy öt százalékkal túl is teljesült a félévi 
pénzügyi és gazdálkodási terv. 

ÖNAUÓ K!S!PARJ VÁLLALKOZÓ 

KÓKAI 
KŐMŰVES ÉS ÁCS 

szolgáltatást • égez 

Tul. KÓKAI BÉLA 
kőműves 

KISHEGYES 

~~SZAKMAI GYAKORLAT 
~-

KGUuth U.jos l 
Tel.: 024i7Jt.J77 

d.b. 
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A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG 2001. félévi 
ÜGYVITELI ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 

E'VÉiTE1'E'. 
,,<;}~·· ,.., .... ~l' 4'.\.. ·' 

Áthozott ·övedelem 

Helyi járulék: 
a) munkaviszonyból 
b) magángazdálkodók+ iparosok+ nyugd íj . 

Hel i "árulék összesen: 

A községtől a komm. tevékenységek végzésére 
melyeket határozarilag átruházott a H K-re 

A közsé tői összesen : 
A telekrendezési és útgazd~lkodási alaptól az 
utcák, utak, 'árdák karbantartására 
Egyéb jövedelmek (üzlethelyiségek bérlete, piacdíj 
vízdíj, munkaszervezetek és magánszemélyek 
a·ándékai, stb. 
Az e észsé es ivóvíz ellátására 

ÖSZZESEN: 

Utak, járdák karbantartására, javítására, az utcák 
feltöltésére falazó blokktörmelékkel , új járdák 
beto nozására 
A Helyi Közösség tulajdoná ban lévő épületek 
·avítás, karbantartása, a fürdő ada tá lására 
A szeméttelep rendbetételére, a szemét eltúrása 
erőgéppel , a park, útpadkák, vízlevezető árkok, 
zöldterületek karbantartására 
A közvilágitás költségeire (égők és más szükséges 
kellékek beszerzésére valamint a villanyáram 
fo asztás költsé einek fedezésére 
A Helyi Közösség do lgozóinak bruttó személyi 
jövedelmére és egyéb a munkaviszonyból eredő 
·uttatások 

Tiszteletd íjak, útiköltségek, napidQak, egyéb elő 
nem látott kiadások 
Egyéb függő költségek: 

- telefon 
- számitógép karbatartása 
- biztosítás 
- telefax, irodai eszközök karbatartása, 

biztosítás irattár rendezése,tisztítószerek, 
gyülések, pénzügykezelés, stb. 

- traktor javítása 

Egyéb juttatások (helybeli társada lmi sze rvezetek
nek intézmények. sport, kultú ra, testvértelepülés, 
faluna a HKTanácsának hatá rozatai ala 'án 

TERVEZETT 
77.057,87 

1,318.872,26 
320.979,48 

1,639.851,74 

240.000,00 

100.000,00 

420.467,85 
150.000,00 

2,627.377,46 

TERVEZETT 

279.885,60 

61.506,48 

220.895,68 

498.841,36 

950.000,00 

22 .500,00 

50.000,00 
28. 178,51 
72 .930,67 

58.431,79 
32.314,44 

135.042,64 

77.057,87 

979 .431,80 

194.700,00 

32.079,29 

146.209,20 

1,429.062,83 

MEGVALOSITOTT 

119.844,28 

150.321 ,03 

250.228,77 

495.271 ,25 

22.570,00 

összesen : 
135.883,85 

55.830,00 
9 . Ivóvízellátás: 

e észsé es ivóvízell á tás a falu területén 150.000,00 
10. Iroda i költsé ek 66.850,59 30.419,66 

ÖSSZESEN: 2,627.377,46 1,260.368,84 

pozitívpénzü ieredmén: 169.109,14dinár 
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Tervek, 
vágyak ... 

Papp János autó-
villanyszerelő, a Mező-

gazdasági Birtok dolgozója, 
a Fekete-trió harmonikása, 
az egyházi Pasztorális 
Tanács tagja, és nem utolsó
sorban a Helyi Közösség 
Tanácsának újonnan meg
választott elnöke. Semmi
lyen pártnak nem tagja, 
soha nem is volt. 

Stílusosan egy nótával 
kezdi beszélgetésünket: 

„ Ez a föld az enyém, itt élt az apám, 
Itt tanított magyar szóra drágám jó anyám ... " 

-Ahogy a nóta is mondja, ez a hazám, itt születtem, ez adott 
önbizalmat. Ezért vállaltam el a HK tanácselnöki tisztét, ami 
megtiszteltetés számomra. A mai világban nagy kihívást jelent 
egy elszegényedett sorsú falut felvirágoztatni, de ha összefog a 
falu vezetősége, és a polgárok, csodákat tehetnek - mondja Papp 
János. 

A tanács tagjai főként fiatalok, tele tervekkel és ötletekkel, 
de vannak nagy tapasztalatú idősebb tagok is, akik erős támaszt 
jelentenek a vezetésben. A tagokon kívül fontosnak tartom 
megemlíteni Sipos Béla polgármestert, valamint a HK titkár
ságát, akik szüntelenül segítik munkánkat. 

- Jövőbeli terveink közé tartozik a vízellátás megoldása, 
ami pénzigényes, de elmozdult a holtpontról, hiszen a tervek 
készülőfélben vannak. Itt hangsúlyoni szeretném, ez a legfon
tosabb kérdés, ebben össze kell fogni, és támogatni a tervet. 

Állandó napirendi pont a járdák betonozása, ami az anyagi 
lehetőségektől függően halad. Örökölt gond a temető, a régi 
iskola és templomunk közötti terület rendezése. Régi vágy a 
bódék áthelyezése. A templom és az iskolakert bekerítésével 
széles átjáró szelné át a „kisparkot". 

A szervezett szemétkihordás is megoldást kíván. Talán 
megoldása után nagyobb tisztaság lenne közterületeinken. 

Most mindenki arra vár, hogy a Helyi Közösség eltakarítja a 
tö1meléket, kitisztítja az árkokat, levágja a füvet a házak előtt a 
szemét pedig meg csak szaporodik... A Főutca lakóit külön 
szeretném megkérni, ne a Helyi Közösség három fizikai mun
kására várjanak, hogy eltakarítsák előlük a gazt, hanem minden
ki tegye meg maga, mivel a falu arca a főút. Zárómondatként 
még csak annyit, hogy mi, kishegyesiek legyünk büszkék falunk
ra, tegyük szebbé. Győzzük meg gyermekeinket, fiataljainkat, ne 
hagyják itt az otthont, hanem maradjanak, itt alapítsanak 
családot, mert csak így lesz szebb, boldogabb és gazdagabb a 
jövőnk. 

Papp János bizakodó. Reméljük, terveiket megvalósítják, 
hisszük azt, ennek minden falubeli örülne. 

Molnár Márta 

Nem 
értem ... 

A Dombos Fest népzenei 
rendezvénye előtt alkalmi 
ismerősöm ugyancsak meg
dobogtatta szívemet. Először 
járt szülőfalumba és bizony 
el volt ragadtatva. Csodálat
tal mesélt a Kátai-tanyáról, a 
Vásártérről, a Zsák utcáról, 
sőt a Pecze-kastély még el 
nem hordott romjairól is ... 
Órák hosszat bolyongott a 
faluban és csak a szépre 
figyelt föl. .. Jól estek szavai, 
de sajnos én ezt a falut 
másmilyennek látom. Előttem csak a poros utcák, a derékig érő 
gaz, a mindig valamilyen csomagot szállító Krivaja, az Ifjúság 
utcai romos épület, a piactér sarkán lévő szemétkupac, a házak 
előtt évekig ottfelejtett épületanyag maradványai, a rozsdásodó 
mezőgazdasági eszközök, a sivár park bodzasurjával és 
parlagfüvel, a semfüvel-semfával benőtt Kálvária temető (a 
Keleti sem sokkal különb) képe elevenedik meg. 

Ez nem gyermekkorom faluja, én nem ilyen falura 
emlékszem. Akkor többet törődtek vele. Emlékszem amikor még 
a parkra őr vigyázott, amikor az iskola előtti parkban épek 
voltak a padok, amikor a szemetet a szeméttelepre hordtuk és 
nem mások földjére, nem a Krivaja patakba (mert például seho
gyan sem értem hogyan kerülhetett a Krivaja tisztításakor 
kertünk végébe lerakott iszapba egy nagy traktorgumi), amikor a 
háziasszony első dolga a járda felseprése volt, amikor mindenki 
lekaszálta háza előtt a füvet, amikor eleink sírját nem csak 
halottak napjára tettük rendbe, de a parlagfű okozta allergiáról 
meg nem is hallottunk. 

Hajlamosak vagyunk mindannyian az anyagiak hiányával 
igazolni magunkat. Pedig a felsoroltakhoz pénzre nincs is 
szükség. A járda sepréséhez csak seprőre, a gaz levágásához 
kaszára - azt lehet a szomszédtól kölcsönözni -, a szemét 
összegyűjtéséhez használt zsákokra, a parlagfüvet pedig a 
kisiskolások is ki tudják tépni . . . 

Falunkban van környezetvédő egyesület, a Platán, 
polgáraink közül sokan a tagjai . Az egyesületnek rengeteg olyan 
terve van, ami nem kerül sok pénzbe, ami falunkat szebbé, tisz
tábbá tenné. Ebben mindannyiunknak segíteni kell őket. Meg 
kell érteni, csak közös erővel , hozzáállásunk megváltoztatásával 
tehetünk valamit környezetünkért. Más települések lehetnek 
szebbek, gondozottabban, a miénk csak gondozatlan. 

Mit tehetünk mi, átlagpolgárok? 
Tegyük rendbe saját házunk táját, de az üres házaknak is 

van gazdája, idős polgárainknak pedig gyereke ... Beláthatjuk, a 
Helyi Közösség munkásai nem juthatnak el mindenhova. 

Tanuljunk meg végre adni is, ne csak kapni. 
Soraimmal senkit nem akarok kioktatni vagy sértegetni, csak 

elgondolkodtatni. Ha ez az írás néhány embert elgondoltat, tettre 
késztet, máris elértem célomat. 

Zsidai Erzsébet 
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Jubilál a nyugdíjasok egyesülete 

Öt évtized az idős emberek szolgálatában 

Kishegyes községben 1951. július l-én alakították 
meg a nyugdíjasok egyesületét. (Nem a mai, 1960-ban 
Kishegyes, Lovéenac és Feketics egykor önálló közsé
gekből létrehozott közigazgatási egységről van szó!) 
Azzal a feladattal alakították, hogy az majd az idős embe
reknek nyújt segítséget a 
nyugdíjjal kapcsolatos 
ügyes-bajos dolgaik in
tézésében és megszer
vezi a tagság hasznos 
időtöltését. Ekkor Lov
éenacon és Feketicsen 
még csak tíz- húsz tag
gal működő szakosztá
lya volt a Nyugdíjasok 
Szövetségének! 

tőség élén. Éveken át kitűnő munkájával jeleskedett 
Hajdú Béla, Hajdú Anna-Panni, szerencse Sándor, 
Berényi Margit-Mancika és mások. 

1965 óta a lovéenaci és a feketicsi nyugdijasok szer
vezete is része a községi nyugdíjasok egyesületének. Az 

ilyen tömörülésre azért 
került sor, mert a három 
egykori község 1960 óta 
önkormányzatilag egy 
közigazgatási egységet 
alkot. Az egyesületnek 
1951-től 2001 júliusáig 
nyolc elnöke és hat titká
ra volt. Munkájuk alap
ján megérdemlik, hogy 
ebben a visszaemléke
zésben ne feledkezzünk 
meg róluk. Elnökök: 

Az egyesület meg
alakításának kezdemé
nyezői Dudás Szilvesz
ter és Biber Fülöp nyu
galmazott tanítók voltak. 
Ök intézték a kezdetben 
mindössze 33 tagot 
számláló szervezet ten

50 éves érettségi találkozó 

Dudás Szilveszter, Fülöp 
István, Tóth Sándor, 
Csordás Béla, Mondom 
Lajos, Mihajlo Stanisié, 
Bogár László és Fodor 
Pál. Titkárok Biber Fü-

nivalóit. Odaadó munkájuk eredményeként 1956-ban 
120, pár évvel később pedig már több mint 300 tagja volt 
az egyesületnek. A vezetőség a gazdasági szervezetek 
támogatásával lehetővé tette a télirevaló kedvezményes 
áron való beszerzését és az ingyenes üdültetést. Évek 
multán megalakították a szolidaritási kasszát, amiből az 
egyesület tagjainak és családtagjainak elhalálozása esetén 
hozzájárultak a temetkezési költségek fedezéséhez. 

A Nyugdíjasok Szövetsége fennállásának 30. évfor
dulója alkalmából az egyesületben végzett jó munkáért 
Mondom Lajos elnök állami kitüntetést és Októberi díjat, 
Tóth Szilveszter, Győri Béla, Barna György, Fülöp 
István, Mihájlovits György, Csőr István, Mondom József 
és Csordás Béla pedig írásbeli elismerést kaptak. 
Elismerésben részesült Kurin István is, aki Tóth Sándor 
elnökösködése idején lett az egyesület titkára és utána 
több mint egy évtizeden át volt ezen a tisztségen. 

A nyugdíjasoknak 1968-ban a jelenlegi posta helyisé
geiben volt az első igazi otthona, de nem sokáig marad
hattak ott, mert községi rendelkezés alapján el kellett cse
rélni a posta régi épületéért (Dr. Márton Sándor-féle ház), 
amit a hatóságtól kapott pénzen átalakítottak és utána 
négy kisebb meg nagyobb terem állt a tagság rendelke
zésére. Központi fűtést, irodaházat, kézimunka-termet, 
klubhelyiséget és egy nagy termet kaptak a falu nyugdí
jasai. Az említett otthonban működik a jelenlegi községi 
nyugdíjasok egyesületének vezetősége is, bérletet fizetve 
a termek használatáért és az egyéb szolgáltatásokért. 

A XX. század nyolcvanas éveitől több egymást köve
tő vezetőség gondoskodott a tagság problémáinak intézé
séről és társadalmi életének szervezéséről. Nagy János, 
Fodor Pál, Baranyi János és Fodor Mihály állt a veze-

löp, Győri Béla, Tóth Szilveszter, Kurin István, Bogár 
László és Szőke József. 

A községi nyugdíjas-egyesületnek jelenleg több mint 
1700 tagja van és érdemes tudni, hogy különbözik a 
környékbeli egyesületektől. Munkája nem központosított, 
mint a többieké. Csupán irányadó és egybehangoló szere
pe van. A tagság a kishegyesi, lovéenaci és a feketicsi 
helyi szervezetben tevékenykedik. A helyi szervezetek 
anyagilag is önállóak, a munkájukkal megvalósított pénz
zel maguk gazdálkodnak, saját szükségleteikre fordítják. 
A községi egyesület csak válságos helyzetekben avatkoz
hat a munkájukba, ilyen esetre azonban még nem volt 
példa. 

Az utóbbi tíz-tizenkét évben nem volt olyan szerte
ágazó és sokoldalú az egyesület három helyi szervezetébe 
tömörülő tagság tevékenysége mint amilyen a múlt szá
zad hatvanas, hetvenes és nyolcvanas éveiben. Az or
szágban zajló társadalmi rengések és a gazdaság elszegé
nyedése meggátolták a munkát, és az emberek elsze
gényedését eredményezték. Megszűntek a bel- és külföldi 
kirándulások, a testvérvárosi és egyesületi kapcsolatok, 
az ingyenes és kedvezményes nyaralások, kölcsönök, a 
művelődési tevékenység és a szórakozás különböző vál
fajai , mindazok a történések és lehetőségek, amelyek nap
sugarassá tehették nyugdíjasaink életét. 

Zárjuk ezt a rövid történeti áttekintést azzal a 
reménnyel, hogy a jelenlegi nyugdíjas nemzedék életében 
következnék még szép idők, és a több évtizedes munkája 
utáni járandóságból szépen élhetünk. 

Fodor Pál 
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Németh István 

Egy bánáti kisváros határában újabb kori ösztövér kereszt áll, 
olyan magas, hogy a tövéből föltekintesz rá, a hegye mintha az 
eget súrolná. Már-már az égre kiált. Mintha az égbekiáltás 
jelképe volna. Az égbekiáltásé. A földön történő égbekiáltó 
dolgokért. 

Az „égrekiáltó" kereszt árnyékában vagy ötven évvel ezelőtt 
még emberi fészek, falu volt. Lakói önként adták fel , hagyták el: 
beköltöztek a nagyobb kényelmet nyújtó kisvárosba. Senki se 
tudja, hányan rokkantak aztán bele - lélekben - ebbe a 
„könnyedén" eldöntött fészekcserébe. Mert aká1milyen 
nyomorúságos is a bölcsőhely, melegét másutt soha sehol meg 
nem találod. 

Most ennek a számunkra elmondhatatlanul szép völgynek a 
domboldalán állítunk Jelet. Ez a jel is egy fából faragott 
Kereszt. Valahol félúton két régen volt település között. 
Egyiknek nem a helyét, csak valaha voltát jelölve. 

Nagyhegyes ettől a helytől jó félórányi járásra azon a helyen 
lehetett, ahol innen nézve a Nap lebukik. Ahol leesik fejéről 
véres koronája. Nézzétek egyszer végig, legyen türelmetek 
hozzá, ebben a leírhatatlan szépségű völgyben a Nap 
leáldozását, ahogyan a régiek nevezték ezt a csodálatos égi 
tüneményt. A kőszívű is imára kulcsolja a kezét. És azok a 

Teremtő arcába röhögök is, akik a napnak ezt a hatalmas 
zárójelenetét megszokottnak, unalmasnak, giccsesnek nevezik. 

Nagyhegyes egykori lakója ennek a hosszan elnyúló völgynek 
a keleti végében a Kishegyes fölé emelkedő Napot üdvözölhette 
hasonló szent áhítattal, mert a két egykori települést ez kötötte 
össze, ez a szelíd völgy, a völgy mélyén kígyózó erecske, a 
napkeltének és napnyugtának megunhatatlan szépsége, 
összekötötte őket az Ég és a Föld, az azonos nyelv és hit, még a 
két falucskának a neve is azonos volt, azzal az elhanyagolható 
különbséggel, hogy egyik néhány kunyhóval kisebb volt, a másik 
néhánnyal nagyobb. 

Szeretünk, ha a körülmények kedveznek nekünk, jeleket 
állítani, emlékműveket, szobrokat; a sorsunk úgy alakult, hogy 
mi főleg csak kereszteket. Hogy valaha itt éltünk ezen a szelíd 
halmokkal, bölcsőmeleg völgyekkel tarkított síkságon, már csak 
az utak mentén fölállított keresztjeink j elzik. Ez az itt fölénk 
magasodó új kereszt azt, hogy egyszer, réges-régen a közelben 
egy nagynak nevezett kicsi falu állt, amelynek most a túlélő 
kisebb testvére állít Jelet. Hogy a már-már feledésbe merültet 
visszaemeljük emlékezetünkbe. 

Kishegyes, 2001. IX. 14. 

~ KÖZSÉGÜNK HÍREI ~ 

Bizonyára már többször is hallottak az észak-vajdasági 
községek sokat vitatott együttműködéséről. Ada, Becse, Csóka, 
Kanizsa, Kishegyes, Szabadka, Topolya, Törökkaniisa és Zenta 
szerteágazó együttműködéséről van szó. 

Az említett önkormányzatok kulturális, gazdasági és 
történelmi egymásrautaltsága indokolttá teszi, hogy az 
önkénttesség, kölcsönösség és szolidaritás elvei alapján, közös 
céljaik megvalósítása érdekében hivatalosan is együttműködésre 
lépjenek. Ezért a kishegyesi községi Képviselő-testület 

augusztus 31-ei ülésén megvitatásra és jóváhagyásra került azon 
EL Vl MEGÁLLAPODÁS, mely a további együttműködést 
hivatott szabályozni. 

Fontos kiemelni, hogy az elvi megállapodás aláírói közös 
fejlesztési stratégiát fognak kidolgozni és más együttműködési 
formákat helyeznek kilátásba a jelentős kérdések megoldása 
érdekében. A minisztériumokhoz és egyéb hazai szervekhez 
közös folyamodványokat, indítványokat fognak benyújtani, és a 
nemzetközi szervek és alapítványok irányában is együttesen 
lépnek fel. 

A kishegyesi községi Képviselő-testület felhatalmazta 
Sipos Béla polgármestert az elvi megállapodás aláírására. 

Reméljük, hogy az összehangolt, közös fellépés 
eredményes lesz és polgáraink hasznára válik. 

A SZOMSZÉDOS LOVéENACON IS MEGALAKULT A HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSA 
.1fJ!TiEB1!4-i1o:z8iarJ>diLGARMESTERÉHEz: · 

"<i.1;-wV>~-•-·>' ow'>,-,., . . <,h-ú ,. ;, •. - ·. -,- ~ ·· ·", / ·.' " " . -•. _. , - , _ _ _ _,.,_,_ " · •·· .,,, , ,,.,..,,,.,., ;.;, ~ 

A lovéenaci Helyi Közösség Tanácsa alakuló üléséről 

levelet intézett az önkormányzatunk polgármesteréhez. Amint 
azt a községi Képviselő-testület augusztus 3 l -ei ülésén 
megtudtuk, a levélben követelik, hogy az SZSZP képviselője 
helyet kapjon a községi Végrehajtó Bizottságban. 

Sipos Béla polgármester úr az átirat kapcsán a 
következőket nyilatkozta lapunknak: 

- A lovéenaci helyi közösségi választások eredménye (14 
szocialista és egy ellenzéki képviselő nyert mandátumot) nem is 
lepett meg annyira, annál inkább első követelésük, melynek, 
előrebocsátom, semmilyen reális alapja nincs. Ahelyett, hogy 
felmérték volna a településükön uralkodó áldatlan helyzetet, 
hogy hozzá fogtak volna a gondok orvoslásához, ők már alakuló 
ülésükön egy bukott párt érdekképviseletét találták leg
fontosabbnak, egy katasztrofális politika folytatásáért szálltak 
síkra. 

Szerintem sokkal helyesebb lett volna elhatárolniuk ma
gukat mindazoktól a lopásoktól, csalásoktól, visszaé lésektől és 
más törvénytelenségektől, amelyeket pártjuk jeles tagjai a 
közelmúltban elkövettek, mint hogy ezen tettek elkövetőit a 
községi Végrehajtó Bizottságba protezsálják. 

A községi Képviselő-testület és én személy szerint is, 
mindent meg fogunk tenni, hogy Lovéenac település polgárai 
semmilyen szempontból ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, 
mint községünk bármely más polgára nemzeti és politikai hova
tartozásától függetlenül. Visszahúzó, bukott politikai erőkkel 
azonban nem vagyunk hajlandók semminemű együttműködésre, 

legkevésbé pedig koalícióra lépni. 
Nagyon szívesen részt vennék a lovéenaci Helyi Közösség 

Tanácsának egy közeli ülésén. Remélem, sikerülne gondolataikat 
helyes irányba terelni - fejezte be Sipos Béla polgármester úr. 
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% hitte lTo/12a.„ 

Bár a lelkem mélyén valami súgta, hogy összejön, de 
ezt a halvány hangot elnyomta a kétkedés. A Dombos 
Fest nyitó napja előtt a szervezőkön kívül még a sarki 
boltos sem értette, hogy miről van szó. Azt pedig ta
pasztalatból tudom, hogy itt 
hiába a plakát, a kutya sem 
ugatja meg, gyakran még le 
sem tépik. Mit fokozzam: fél
tem, hogy a szokásos hegyesi 
csend fogadja a rendezvényt. 
De a CAMPUS megnyitóval 
beindult, és attól kezdve semmi 
nem állíthatta meg a dolgo
kat„ . 

Gondok ugyan akadtak. 
Nem a FIANA jött, hanem a 
BRAN! Rosszul húzták a piac
téri performansz alatt a mu
zsikát! Kutyakísérettel távozott 
- nem is annyira önként - dj 
Palotai! Hét légy fulladt per
cenként egy sörbe! Két irodal
mi csevely közé alig lehetett 
beszorítani a koszorúzást! A 
másnapi sajtóban hiába lestük 
a dombosi híreket! Savanyú 
alakok járták zsebszámolóval a 
rendezvényeket, és azt latolgat
ták, ki mennyit is szakít a fesz
tiválon! Néhányan fanyalogva 
mentek haza! Egy-két meghí
vott emeletes lóról értekezett 
velünk! És hogy hányan, kik és 
milyen homályos okból akaiiak 
mindenáron keresztbe tenni! 
Nem számít. 

Az számít, hogy SIKERÜLT! Jött egy megszállott, 
aki hitt benne, ez magával ragadta a többieket, és ami itt 
időtlen idők óta nem tö11ént meg, mozogni kezdtek az 
emberek. Korosztályra való tekintett nélkül. Mindenkinek 
akadt kedvére való műsor, és ami szintén fontos, ebben az 
egy hónapban megvalósítható volt minden ötlet, amit 
máskor nem lehetett kibontakoztatni. Polgármesterünk is 
nyugodt lehet, mert a szervezők és a műsorokban részt
vevők a faluképet nem szavakkal, de tettekkel jobbították, 
és voltak elegen, akik messziről jöttek, és messzire viszik 
hírünket. A föszervezőhöz, ifj. Horváth Lászlóhoz 
egyetlen kérdést intéztem, hogy a Dombos Fest után 

~1111111111111~ 

~ 
111111111111111 

HQRNYÁK 
AGNES 
magán 
vegyes

kereskedése 

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

elégedett-e? Azt felelte, hogy igen, és még hozzátette, 
hogy „de ez nem számít, mert nem rólam szólt a Dombos 
Fest." A válasz tetszik, mert az öntömjénező magataiiású 
emberek ideje után ez kész felüdülés. 

Köszönet minden részt
vevőnek, rajtuk múlott. És ter
mészetesen, azoknak is köszö
net, akik keresztbe tettek. Bár 
lehet, nehezen érthető számukra, 
de itt már fordul a szél ... 

II. 

(zöfd kE7.E..:ízt, 

:Júu:í (E..hÚu (E..:ífoE..) 

Talán hálából készült a 
kereszt, talán elvárva valamit. A 
fogazott pléh lemez védte egy 
ideig, de fűrészre emlékeztet, 
amivel kivágták a fát: talán 
akácból a kereszt is. Az idő nyo
ma a fát kikezdte, Jézus és Má
ria tisztán, fehérben. Akácfák a 
háttérben, alattuk megbúvó hű

vössel, bogarakkal, illatokkal, 
zöldjük él. Elbújni lenne jó. 

III. 

(az E..[ :íE..m kÉ.:ízüÍt ( otó) 

Csend van. A kert zöld és pára lengi be. A fű még 
nedves, a fákról is víz csepeg. Egy csokor kardvilág. 
Vörös, vérszín a zöld füvön. Hallgatunk. A hely kapuja, 
mondta valaki. Kinél a kulcs, hogy megnyissa a zárat? Az 
idő hálója meghajolt, belehullottunk, kiesve a jelenből. 
Még kérdezni sem kell. 

SSR „ALFA" 
FOrésztelep 

Tulajdonos: Tumbász L. Tibor 
r,/,fun: 

Munkahety.n; 024/7~. 749 
Lakás: 0241730-797 
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· ro memoria.. n yhy oshiensis 

Krisztus-kereszt állíttatott! 

Avagy néhai Balassy Endre plébános megvalósult álma 

Balassy Endre 1870 húsvét vasárnapján, az újratelepítés 
centenáriumakor a templomban összegyűlt híveit emlékeztette 
az őslakosság lelki üdvosségéért vállalandó keresztényi 
kötelességre: az egykori nagyhegyesi templom és temető helyén 
Krisztus-kereszt állíttassék. .. 1 

Végre teljesült óhaja, megvalósult álma itt, a Kátai-tanya 
mellett. 

Miért nem Nagyhegyes helyén emeltetett a kereszt? Mert az 
innen háromnegyedóra járásra van, nehéz megközelíteni és a 
helyszín távolsága miatt nem volna biztonságban. Itt mindig 
szem előtt lesz, az idelátogatók megcsodálhatják, esetleg 
elrebeghetnek egy imát egykori öseinkért. Vegyék azonban úgy, 
hogy ott áll, lelki szemeikkel lássák ott, ahol eredetileg állnia 
kellene: a két Krivaja-ág összefolyása feletti jobboldali dombok 
egyikén. 

Kis- és Nagyhegyes nevű községgel 1476-ban találkozunk 
először a vármegye megnevezése nélkül, amikor a Maróthiak 
Tisza-vidéki birtokait számba veszik. Az említett 1476-os 
dokumentumon olvasható kph19hos és "CUJrh")osh. Ez 
valójában egy adólajstrom, amely tartalmazza Kis- és 
Nagyhegyesnek földesuruknak, a Maróthi család iránti 
járandóságaikat. Különösen Nagyhegyes esetében hosszú a 
járandóságok sora. 

Az 1768-as, telepítés előtti kamarai térképen olvashatjuk: 
Locus templi antiqui - Régi templomhely. A templomrom 
létezését az 1803-as egyházlátogatási jegyzőkönyv ugyancsak 

Brasnyó Ferenc 

Hónapokon át folyt a lázas előkészület a kereszt elkészí
tésében. Részt vettek nem csupán helybeliek, de több más 
községből, sőt anyaországból érkezett művészek is. Mind
annyian a legjobbat és a legszebbet akarták adni nemes tudá
sukból, hogy végül elkészüljön ez a felbecsülhetetlen értékű , 

fából faragott kereszt a korpusszal (Jézus testével) és a 
fájdalmas Szűzanya szobra. 

A legalkalmasabb helyet keresve a Kátai család a szak
értök tanácsára hallgatva döntött úgy, hogy tanyájuk 
főbejáratánál emelteti fel a keresztet. Így, ha bárki vendég 
érkezik a tanyára testi és lelki felüdülésre, fogadja a szent 
kereszt! 

Most itt állunk Jézusunk szent keresztjének tövében, amely 
magasztos jel ég és föld, a halandó ember és Isten között. 

A kereszt elsősorban a végtelen szeretet jele, melyen Jézus 
Krisztus önmagát feláldozta engesztelésül bűneinkért. A ke
reszt tehát az önfeláldozás jele, a kereszt jegyében másokért 
áldozzuk röpke életünket. 

Jézus kitárt karjával magához akar ölelni bennünket, hogy 
kiemeljen a bűn fertőjéből, a gonoszság, a tébolyult világ, a 
terror borzalmaiból és a katasztrófák fenyegetéséböl, hogy egy 
szebb és boldogabb hazára mutasson: az ég felé. 

megerősíti. II. József 1783-as első országos katonai térképén 
szintén be van jegyezve a két romterület. 

Kis- és Nagyhegyes hozzávetőleges korát csak 
találgathatjuk. A fennmaradt gyér dokumentumokból suru 
faluhálózat rajzo lódik ki. Ez pedig Szent István tudatos 
országépítési politikájára vall. A fa lvakat egymáshoz közel, 4-5 
km távolságra rendeli felépíteni. Tízegynéhány település pedig 
köteles templomot emelni, papot fogadni, iskolát állítani. Ezért 
volt Nagyhegyesnek temploma. Az is igaz, hogy a történelem 
viharai jócskán megtizedelték az egykor kialakult településeket, 
de azok újra és újra felépültek. A falu korát illetően tárgyi 
bizonyítékok is szolgálnak az elmondottakra: Árpád-kori cserép
edénytöredéket, csak a magyarságra jellemző bogrács-füleket, 
kézi malomkő darabokat, téglamaradványokat, csontokat találhat 
bárki, aki kimegy a helyszínre. 

A mohácsi vész után a falu teljesen elnéptelenedett, azt 
azonban nem tudjuk, hogy pontosan mikor. A XVIII. századi 
telepítéskor pedig messzi tájakról jöttek a telepesek Bácska 
pusztaságaira, akiknek itt minden idegen, akik a látható 
romokban az átkos török világ maradványait látták, nekik ezek a 
templomromok török mecsetek maradványai, pogány 
építmények, amiket el kell tüntetni a föld felszínéről. 

És ezzel beteljesedett Nagyhegyes templomromjának a 
sorsa ... 

vi rá<j ':Jábor 

Ma a szent keresztet ünnepeljük. Ez boldogságot jelent 
számunkra, nemcsak azért, mert a kereszt űzi el a sötétség 
hatalmát és hozza vissza az igazi világosságot, hanem azért is, 
mert községünkben kigyullad egy újabb fény. Itt, ahol oly sokan 
megfordulnak. Így a lelkükre is tudnak majd gondolni, ha 
Krisztus szenvedő arcára vagy a szent keresztre tekintenek. 

Legyen tehát a szent kereszt a kishegyesi hívek számára is a 
megbékélés, a megbocsátás, az önfeláldozó szeretet és a halálon 
aratott győzelem jele, amely által Krisztus elhozza szá-munkra 
itt a földön a boldogságot, a mennyben pedig az örök életet. 
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Életfa és Isten magánya 
Dűlőutak mentén, kukoricatáblák szélén áll a kereszt. Egy 

letűnt világ emlékére emelve áll az út végén. Benne nyer jövőt a 
múlt, s a jelen benne kapcsolódik régi korok tapasztalatához, a 

A kereszt: a mindent átölelő Isten magánya, a Mindenható 
kiszolgáltatottsága, a minden teremtményét éltető lény végtelen 
elhagyatottsága. A kereszt Isten önként vállalt leereszkedése a 

gyökerekhez, valamint a jö
vő reményéhez, az ég kékjé
hez, a fény ragyogásához. A 
kereszt, a bitófa, átlényegül
ve egy isteni, időtlenségre 

nyíló cselekedettől, összeköti 
az idő dimenzióit, összeköt 
egy szétzilált rendszert: az 
embert és az egész teremtett 
világot Istenhez emeli. A 
kereszt, a bitófa, ahol meg
halt az Isten, hogy a világnak 
életet adjon, a világ számára 
az élet fájává, életfává válik. 

Kegyetlen korlát: az em
beri gonoszság szülte kínzó
eszköz, a borzalmas vég jele. 
Ugyanakkor korlátokat le-
döntő erő: isteni cselekedet- ...._ _______ _ 

teljes kilátástalanságba, hogy 
a remény híján tévelygő te
remtményét felemelje magá
hoz, az örök dicsőségbe . A 
kereszt: leereszkedése a sö
tétségbe, hogy a sötétben bo
torkáló embert a fénybe 
vezesse. Isten alászállása a 
poklok mélyére, hogy a szen
vedő, sóhajtozó világnak 
megváltást vigyen. 

Mert a halhatatlan Isten 
halála a halandó ember örök 
életévé vált. 

Ezért a kereszt nem az el
múlás, hanem a remény jele. 
Nem a halálé, hanem a fel
támadásé. Nem a gyászé, 
nem egy letűnt világ fölötti 

bői fakadóan a vég megszűnése, kezdet, kitárulkozás egy új 
valóságra. Isten önként vállalt halála az ember ajándékba kapott 
élete. 

nosztalgikus sóhajtozásé, hanem a jövőbe tekintő bizakodásé. 
Az emberi szempontból bizonytalan, kilátástalan jövő ugyanis 
Isten teremtő erejével új, dús élet sarjává válhat, ha vállaljuk. 

A kereszt jel, mely összeköt világokat és felnyitja a jövő 
kapuját. 

szent kereszt fel magasztalása ősi ke reszt é n y ünnep 
335 szep t embe r 13-án Jeruzsálem ben felszentel ték a 
Szent Sír bazilikát, másnap, szeptember 14-én pedig 
bemutatták a népn ek Jézus elves zettn ek h itt 
kereszterek l yéJét M 1vel J éz u s ke r esz thalál a é s 
feltámadása állította h e l yre az Istennek és az embernek a 
bűn következtében m egr om !ott v i szon y át, 
tu l a1donképpen megvá l tásu nké r t mondunk 

ISTVÁN KIRÁLY HEGYESEN 

Szent István ünnepének előestéjén, augusztus 19-én Buda Ádám szentendrei 
(Magyarország) énekmondó művészetében gyönyörködhettek mindazok, akik 
eljöttek a kishegyesi iskola dísztermében rendezett megemlékezésre. A Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület meghívására érkezett vendégművész koboz
kísérettel középkori magyar históriás énekeket adott elő, melyek felölelték az 
államalapító szent királyunk korától a kuruc világig terjedő időszakot. A főként 
fiatalokból álló közönség a nem éppen szerencsé helyszínválasztás (a terem 
fülledt levegője, rossz akusztikája és az utcáról beszűrődő motorberregés) 
ellenére jól szórakozott. 

Jó volna, ha évek múltán nem csupán egy egyedülálló színfoltként 
emlékeznénk vissza erre az eseményre, hanem a Szent Istvánról való 

Kalacsi János 

megemlékezés hagyománnyá válna, a magyar történelem pedig visszakerülne oda, ahol évtizedeken keresztül csupán töredékesen és 
lopva lehetett jelen: az új nemzedékeket nevelő intézmény falai közé, s a Szent István-i értékrend beépülhetne fiataljaink 
hétköznapjaiba. 

' 
Tartsd mindig. eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel csakis az alá3at, 
semmi sem taszft le. csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel királynak és kiráty fiának mondanak, és minden 
vitéz szeretni fog; ha haraggal gőgösen gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az íspánpl< és főemberek fölött, a vitézek 
ereje bizonnyal homályba borftja a kírályí méltóságot, és másokra szállkírálys;Jgod. ' .. . • 

: · · Szent.István l<lfaly intelrnettmre· herqeghJz 
(téstlet) " . ;, 
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Truzsinszki Imrét a piacra 
járók jól ismerik, hiszen min
den kedden és pénteken mé
zet árul. Lehet, azt is tudják 
róla, hogy fest, meg kinn él 
szüleivel a tanyán. De arra 
senki sem gondol, hogy a 
tanyán nincs se víz, se áram. 

Truzsinszki Imrét Kollár Lajos néhai könyvtáros fedezte fel 
harminc éve. Ö szervezte meg első kiállítását. 

- Kezdetben, 16-1 7 éves koromban a tanyavilágot kezdtem 

A fiatalok nem gondolnak arra, hogy kiköltözzenek a tanyára, 
ahol nincs villany és víz? 

- Nekik már nehéz lenne megszokni. Nincs idő szomszédo
lásra, csak télen. Régen még jártunk bandázni, de most már 
nincs is hová menni. Esténként rádiózunk, hiszen televíziónk 
sincs. Minden héten megyek a faluba, kedden, pénteken 
rendszeresen. Biciklin járok. Nem igényeltem soha a motort 
vagy az autót. Régen lóháton is jártam. Mivel van kemencénk, 
télen néha itthon sütjük a kenyeret, mert a hó miatt nem 
mehetünk a faluba. Abban is fűtünk, van csutka, szárízik, ha az 
ember neki veti a hátát, jól átmelegíti. 

megfesteni. Azután elmúlt pár ~----------------------------. A feleség, gyerek ki
maradt eddig az életéből. év, míg újra festeni kezdtem. 

Mindig a tanyavilág érdekelt, 
láttam, hogyan pusztulnak körü
löttem. Ezt valamiképpen meg 
akartam örökíteni. A tanyatulaj
donosok közül sokan nem élnek 
már, és sok tanyának a helye 
sincs meg. Vittem a papírt, váz
latot készítettem. Sokat csak em
lékezetből festhetek meg, hiszen 
gyerekkorom óta kinn élek, jól 
ismertem a tanyákat. Főleg olaj
jal dolgozom, az a mindenem. 
Eddig kb. 150 festményt készí
tettem. A hozzávalókat Magyar
országról hozattam. Költséges 
dolog a festészet. Drága festék, a 
vászon, a ráma. 

Truzsinszki Imrét senki nem tanította festeni. 
- Csodáltam mások műveit, láttam milyen gyönyörűek a ké

pek, gondoltam, én is megpróbálom. Az első képek nem igazán 
sikerültek, azokat nem tartottam megőrzésre érdemesnek, de 
ha-mar belejöttem. A technikákat könyvekből lestem el. Ked
venc festőim nem a modemek, a klasszikusokat kedvelem a 
legjobban. Nem zavar, ha valaki nézi, miként festek. Egy fest
mény megfestésének ideje a mérettől és a témától is függ. Lehet 
két nap, három nap, de van, amikor hetekre, hónapokra félre
teszem. Kedvenc színeim az élénk, kifejező színek. Kiállítottam 
már Siden, Becsén, Bácsföldváron, önálló és közös tárlatom is 
volt. Kritikusoknak tetszettek képeim, bátorítottak, hogy 
folytassam, ne álljak meg. Nyugtató hatással van rám a festészet. 
Ösztönöz, ha egy képem szépen sikerül. Festményeimet árulom, 
vagy elajándékozom. Van belőlük már Magyarországon, sőt 

Németországban is. 
Szüleivel él azon a tanyán, melyet még a nagyapja vásárolt 

meg. 
- Igen, kinn élek a tanyán, víz és áram nélkül. A vizet a 

szövetkezet farmjáról hordjuk magunknak és az állatoknak 
télen-nyáron. Nem vágyok arra, hogy beköltözzek a faluba, már 
megszoktam a csendet, a nyugalmat. Önellátóak vagyunk. Van 
baromfink, pulykánk, libánk, kacsánk, tyúkunk, meg egy kis 
földünk. Megtermelünk mindent. Méhészkedéssel is foglalko
zom. Van száz család méhem, hajó az esztendő, akkor két tonna 
mézet pergetek. A méz különben mindenre jó, a vesére, a külső 
sebekre, nyugtató hatása is van. Tavasztól őszig méhészkedem, 
télen jön a festészet. Méhészetben is olyan nyugodtnak kell 
lenni, mint a festészetben. Mindkettő alapos munkát igényel. 

emberek, telefon nélkül is. 

- Nem a tanya játszott 
ebben szerepet. Külön
ben még nem késő .. . 

A tanya csak négy 
kilométerre van a falutól. 
Ha így nézzük, akkor 
nincs messze. De ha ott 
van az ember, akkor úgy 
érzi, hogy évszázadokkal 
ment vissza az időben. 

Imrének és szüleinek 
nincs szüksége telefonra, 
televízióra. Ez is szokás 
kérdése. Azelőtt is kom
munikáltak egymással az 

Órákat tudna mesélni a tanyasi é letről. Jó a csend, jó a 
levegő, az ember végzi a munkáját. Nem vágyik be a faluba. 

Molnár Márta 

xv. 
( t'nló, onprnfor9ó, omló fnlnk) 

A világ nagyon egyszerű lesz, ha elhallgatunk egy percre. 
Nézem a képet, és csend lesz bennem is. Nem mert a képen 
nincs hang: ellenkezőleg, ott lebeg körülötte. Másféle hangok 
azok. Képen jelölve, színekkel, vonalakkal. Nem egyenes 
vonalak párhuzama: a táj adta kuszaság rendje. Színek. Hol a 
hang, ha csend minden? Falak. Váz, forma. Valamikor bezártak 
valamit. Keret. Szabály, rend. Körök és mező. Csend - körök a 
föld felett. Rom lett végül. Már nem elválaszt a fal: beolvad. 
Vissza, a földbe. A napraforgó sárgája is föld lesz. Földbe jut a 
fény. Vissza. Volt, lesz. Tanya, mondják. Szállás, mondják, 
ugyanazt értve alatta. Nem lakni, hanem élni a földön. Még 
több: létezni. Különbség. Boldog, aki érti. 

Nagy Farkas Dudás Erika 

PAX 
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK ÉS 

SZOLGÁLTATÁS 

GOMBÁR DÉNES 
ÖNALLÓ KISIPARI VÁLLALKOZÓ 

Kishegyes Titó Marsall 13.sz. 
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Vigh Rudolf 

Lehet-e az embernek jókedve, ha szegény, 
mint a templom egere? Mindentől megfosztva, tud-e még 
valaminek is örülni? Kívül mindenen, igen! Tanúk va
gyunk rá. Kedélytelenül. Hát erről van szó. 

Csak állunk és ámulunk szemünk fénytelen 
sugarával, amint a látószög két oldala magas fal, bezárva 
a sivárságot az előttünk táguló félhomályba. Törött 
mozdulatokkal ebben ugrándozik egy ismerős alak. 
Cipőtlen talpa toppan a porban, karja lóbálódzik a légben, 
arca szenvedélyes, melle feszül a rongyokban. Azt hiszi 
zenét hall, és táncol. El nem eshet a cifrázásban, könnyű, 
mint a levegő , amely emeli a porszemcséket körötte 
bőségesen, abban dúskálhat játszi könnyedséggel. Lejté
sében ormótlan tenyerét forgatja föl-alá, fittyet hány a 
leplet rángató fuvallatra. Méltóságteljesen szegi arcát a 
napra, ott komázik magasan, lába elé nem is tekint. 
Lüktető dobbantásokkal fölényesen tipor a sorson. Meg
mutatja rendesen, hogy ki hogyan képes lebegni, hogy a 
lélek mire is késztet, ha lakozik valakiben. Ö pedig most 
csupa lélek, olyan, mint mindenki lenni szeretne: könnyű 
és szabad. Csak a teste árulkodik valami másról, a meg
kínzott, merev csontjai, mert a földöntúli zene indíttatta 
taglejtés minduntalan ütemet téveszt. 

Elment magától a szerencsétlen - lebeg fátylas sze
münk előtt, de gyáva szájunk néma, nem szóra való. 
Máskor nem állnánk gyűrűben az aszályos földdarabon 
egy tántorgó alak körül, csak legyintenénk, hogy elitta az 
eszét, s megvetéssel löknénk rajta egyet, hulljon minél tá
volabb értelmes világunktól, ha már elengedte maga fö
lött az ágat, de most nem mozdulunk, földbe gyökeredzik 
a lábunk, mert a kínok tánca miattunk is döngeti a port, 
azt, amiből lettünk s amivé válunk. Tudjuk, ismerősünk 
elméje nem ·italtól rekedt kívül mindenen, nem az esze 
ment el, hanem ő maga magától, az elviselhetetlen tuda
tosságtól, melyben embernek lenni gyalázatos dolog. 

~Némák és bénák maradunk alighanem, mert isme
rősünk különb lehetett nálunk, amikor elment világot pró
bálni, oly messzire és olyan hosszú időre, hogy kicsúszott 
az emlékezetből. Agg szüléje azzal a tudattal hunyta le 
fény nélkül maradt szemét, hogy egyetlen reménysége 
életre talált, olyan helyre került, ahol magasztos dolog 
érteni egymást, ahol jókedv a lélek ruhája, mert az embe
reknek megvan mindenük ahhoz, hogy emberek legyenek. 
Gyepesedő sírhantoknál tudni véltük, hogy az imádságból 
és jajveszékelésből ismerős fiú évek és évek óta nem a
dott jelt magáról, igazából azonban sose derült ki, hogy a 
világ mely tájára vetődött, mi is lett vele fül és nyelv nél
kül. Egyszer olyan hírek keltek szárnyra, hogy hajótörést 
szenvedett valami puszta zátonyszigetek között, s hiába 
próbált úszni az árral, a hullámverés nagyon erős volt ... 

Megüresedett szülői házát a rájáró idők rongálták. 
Kár volt a sokáig féltve őrzött holmiért, hát apránként el
viszegettük magunknak, ennek-annak. Nem szólt a lelki
ismeret, így szétlopkodtuk az emléktagadó tárgyakat, a 
berendezést, a kerítést, az ajtókat, az ablakokat és a tetőt. 
A meredő falakat még sokáig elkerültük, de amikor a 

fényképeket leverték róla az egymást követő viharok, ak
kor megmentettük az utolsó téglát is. A törmelék meg úgy 
széttaposódott, hogy még a nyomok is elsimultak. A porta 
sokáig a dudva birodalma volt. Azután oda kezdtük hor
dani a szemetet, s buzgóságunktól olyan gyorsan föl
szaporodott, hogy tekintélyes domb keletkezett belőle. Mi 
meg egyre hordtunk rá hamut, dögöt, mindent, szégye
nünket jó vastagon takarni. 

Ekkor jött az ágrólszakadt koldus féle ismerős, s 
mint hányatott sorsú hajótörött, körömmel-foggal kapasz
kodott fölfelé a szeméthegyre. Nem siránkozott, nem 
jajveszékelt, csak gürcölt a mocsokban és levegő után 
kapkodott. Túrta, nyalábolta a szemetet, pedig azok a 
bizonyos fakó fényképek már sokkal lejjebb pihentek az 
anyaföldben. 

Honnan cseppent ide? Vissza, közénk, ahol a 
jókedvnek semmi helye. Honnan? ... Hova? ... 

Szólít valami köréje. Valami, aminek torkunkon a 
marka. 

Ahogy megérez bennünket, föntről a halom tetejéről 
lecsúszik elénk az ősi porba. Viharmarta, szem nélküli 
arca átszellemül a beteljesedő boldogságba. Örül nekünk, 
övéi közt érzi magát újra. Ez a perc tarthatta benne a lelket 
idáig. És könyörtelenül belefog a fölényes táncba. 

Valaki kalapot dob eléje, abba dobálunk mindent, 
amink csak van. S mert vak, nem láthatja. Egy örömteljes, 
ugrós táncfiguránál óvatlanul fölrúgja a kalapot és a 
könyöradományként összedobált pénz, limlom, szemét az 
arcunkba csapódik. 

Megjegyzés: A novellát a szerző napokban megjelenő 
VisszaveriJdés c. novelláskötetéből vettük át. 

·----------

~lfilGI!J§~ 
~co!lrul1~ 
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hirdet az olvasás éve alkalmából az általános iskola tanulói (V-VIII. osztályaira számára) 

A verseny ideje 
2001 október l-től 2002. május 31 

Eredményhirdetés 
2002. júniusában, a könyvhéten 

A részvétel feltételei: 
- havonta legalább egy, tetszés szerint választott könyvet kell 

elolvasni a könyvtár állományából, 
- az elolvasott könyvekről rövid olvasónaplót készíteni. 

A verseny ideje alatt havonta lesz irodalmi rendezvény a könyvtárban, januárban pedig j átékos irodalmi vetélkedőt 
szervezünk a versenyzők részére. 
Gazdag könyvjutalom vár minden osztály legszorgalmasabb olvasóira, emellett még számos más értékes ajándékokat 
is nyerhetek. A legjobb versenyzők pedig a nyáron egyhetes anyanyelvi táborozáson vehetnek részt. 

Jelentkezésedet október 31-ig várom! 
A könyvhónap ideje alatt (október 15. - november 15.) kedvezményesen iratkozhatsz be a könyvtárba! 

~e:J~ 
Sok sikert, jó olvasását kívánok. Szeretettel várlak benneteket: 

.·_·· üsE'.RE~f;iíMRE1fEM'BE~~p ";MlíJsé.i"'Nt*. 
. ro . '2oooi. szep"t~mbel" ·2s.,·;JJ '«if 

15. 00 Az emléktábla megkoszorúzása 
Koszorúz Pap József, a 75 éves költő 

15.40 A jubiláns írók könyveinek kiállítása, megnyitja Vigh Rudolf 
16.00 Az Emlékbizottság ünnepi ülése a községi képviselő-testület 

tanácstermében: 
Dr. Papp György köszönti a 85 éves nyelvészprofesszort, dr. Penavin Olgát 
Pap József Ajó gondnok versét Kelemen Adél mondja el 
Bordás Győző ismerteti a 80 éves akadémikus, dr. Szeli István munkásságát 
Bence Erika beszél a 75 éves Pap József költészetéről 
Dr. Franyó Zsuzsa üdvözli a 70 éveseket: Baráczius Zoltánt, dr. Burány 

Bélát, Bela Durancit, Faragó Árpádot és Major Nándort 
Faragó Árpád ismerteti a vajdasági magyar műkedvelés helyzetét 
Fekete J. József méltatja a 60 éveseket: Bodor Anikót, Gion Nándort, dr. 

Papp Györgyöt és Végei Lászlót 
Bodor Anikó beszél a jugoszláviai magyar népzenéről 
Az Aranyeső szavalóverseny eredményhirdetése, utána fellépnek a 

díjazottak 
18. 00 Hornyák Ferenc üvegmunkáinak kiállítása a színház előcsarnokában, 
megnyitja dr. Virág Gábor. 

Szöllősi-Vörös Júlia 
könyvtáros 
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msikeres tavaszi bajnoki idény be- fel a kérdés, hogy ez a kishegyesi csapat többre is képes a 
ejezése után nagy reményekkel szabadkai ligában. A legtöbbjüknek az a meggyőződése, falunk-
ezdte az őszi bajnoki idényt a nak vannak anyagi és egyéb lehetőségei, hogy egy csapatot pén-

kishegyesi Egység. labdarúgó együttese. A zelni tudjon és a megfelelő és játékosgárdát biztosítson .. Össze-
csapat edzője az őszi bajnoki idényben is fogásra és szervezettebb együttműködésre van szükség, csak 
Dorde Cmojevié edző. így lehet zökkenőmentes a szervezői munka. Az Egység 

A vezetőség a nyár folyamán inkább Labdarúgó Egyesület vezetősége számít a falu munka-
pénzügyi és más beruházási kérdésekkel fog- szervezeteinek és vállalkozóinak nagyobb megértésére. 

lalkozott, viszont a csapat edzésével keveset törődött. A most Kishegyesen a labdarúgáshoz olyan feltételeket kell terem-
kezdődött bajnokság néhány fordulójában a hegyesi kék- teni, hogy erősödjék a szakmai munka, az utánpótlástól az első 
fehérek nagyon szerencsétlenül kezdték meg az idényt. Már az csapatig. A kishegyesi csapat gyengéje, hogy hiányoznak a 
első két fordulóban a két legjobb védőjátékos Janjatovié és megfelelő tmtalékjátékosok, sérülésük, távolmaradásuk esetén 
Nikolié is több mér- nincs, aki a he-
kőzésről hiányozni lyükre beálljon. A 
fog sportszerütlen j á- fiatalok csak na-
ték miatt, Török- gyon lassan és ne-
kanizsán és Kishe- hezen illeszkednek 
gyesen történt kiállí- be a csapatba, pe-
tásuk miatt. A meg- dig az ifjúsági csa-
gyengült védelem és patból kiöregedett 
a kellő felkészülés sok játékos hagyja 
hiánya meg is mutat- abba máról holnap-
kozott az eddig le- ra a labdarúgást és 
j átszott bajnoki mér- éli a fiatalok nem 
kőzéseken. Meg kell éppen sportszerű, 
jegyezni még azt is, italozó falusi éle-
hogy a játékvezetők tét. 
szinte összeesküdtek Ha biztosítjuk a 
a hazai csapat ellen, jobb anyagi feltéte-
nem egyforma mér- !eket - amire e-
cével bírálták el a gyébként a labda-
szabálytalanságokat, rugo szövetség 
túl szigorúan állítot- szabályzata is köte-
ták ki az említett !ab- !ez bennünket -, 
darúgókat. A baj- több fiatal játékost 
nokság hátralevő tarthatnánk vissza 
részében jobb és az együttesben. 
harciasabb j átékra Az Egység ifjúsági csapata Különben a kishe-
lesz szükség, hogy a csapat valamelyest felzárkozzon a bajnoki gyesi csapatban nagy nevek, ismert játékosok vannak, de az még 
táblázaton és kiküszöbölje a nagyon gyönge őszi kezdést. E1Te nem szavatolja az eredményeket, a jó képességű játékosoknak a 
minden feltétel adott, mert a csapat játékosállománya képes is győzelemért keményen meg kell küzdeni. A csapat jelenlegi 
erre, csak teljes erőbevetésre és gólerős játékra lesz szükség. összetétele kissé módosult és gyöngébb a tavaszi idényben 

A csapat vezetését jelenleg Országh Miklós, a kiváló bizonyító együttestől, de még így is lehetséges megtartani az erős 
kishegyesi edző vezeti, a tiltakozás miatt kiállított Cmojevié középhelyezést. 
tréner helyett. Az utóbbi időben egyre több szurkolóban vetődik Pecze József 

® KÖZÉRDEKŰ A,RÓ HÍREK ~ 

A kishegyesi özségi 
Képviselő-testület 

Végrehajtó .Bizottsága 
hamarosan napirendre 
tűzi a mezőőrszolgálat 

megszervezését és 
kivizsgálja egy községi 

állategészségügyi 
közvállalat 

megalapításának 
lehetőségét. 

Nagy gondok vannak a 
Bácska épületanyaggyárban. 
A közelmúltban a pénzügyi 
rendőrség ellenőrzése folytán 
kiderült, hogy a felelőtlen ve
zetők a tönk szélére jutatták a 
vállalatot. Egyes becslések 
szerint a hiány meghaladja a 
40 millió dinárt. A személyi 
felelősség megállapítása fo
lyamatban van. 

Ismét felhívjuk polgáraink fi
gyelmét, hogy Horváth László alpol
gármester, tartományi képviselő, minden 
kedden 8 és 12 óra között fogadja 
községünk polgárait. Más napokon csak 
előre bejelentett, fontos és sürgős 

esetekben tudjuk polgárainkat fogadni. 
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Önéletrajz 

1988. november 18-án, pénteken láttam meg a napvilágot. 

lefelé. Gondoltam, gumikukac. Kivettem szájacskámból a 
cumimat és beleharaptam a gumikukacba. Tatám tágra nyitotta a 
szemét és valami furcsát mondott. 

Ha nevezhetjük napvilágnak, este tíz órakor a lámpafényeket. 
16-án indultam, de meggondoltam magam. 17-én is elő akartam 
bújni, de nem tetszett a topolyai kórház. Ekkor vitték át 

De hagyjuk a csecsemőkort. Nagyfiú lettem, óvodás. 
Megérkezett az első szimpátia is. Udvaroltam neki a magam 
módján, zavartam, vertem a kiszemelt lányt, sőt csalánnal is 

anyukámat Szabadkára, a császárokhoz. Ök 
metszették fel a hasát, tehát császánnetszéssel 
születtem. A köpenyes személyzet azon 
nyomban megállapította, hogy fiú vagyok. Ezt a 
hírt továbbították szülőfalumba, Kishegyesre. 
Három napig aludtam az anyukámmal. Közben 
mindenféle Grada-montos nénik zavarták meg 
pihenésem. Nézegettek, emelgettek, simogattak. 

Kereszteléskor az István nevet kaptam, ahogy 
régen Vajk a kereszténységben is az István nevet 
kapta. 

Hónapokig semmi más dolgom nem volt, 
csak a szopizás és anya meséinek a hallgatása. 
De egyszer minden véget ér és minden 

ADY 
ENDRE 

ii 
KfStRLETI 

J(LTALXNOS ISKOLA 

kergettem szívem választottját. 
Az ovi után jött az iskola, furcsa volt 

beilleszkednem. A mesében az ordas farkas 
felfalta a Piroskát. Amikor a tanító néni 
felolvasta a névsort, utánam Samyai Farkas 
következett. A kis szeplős fiú kicsoszogott a 
tábla elé, pont mellém. Tátva maradt a szám. Ez 
a fiú falta fel Piroskát és a nagymamáját? -
kérdeztem magamtól. Nem, ez nem lehet. Az az 
ordas farkas, ez meg a Sarnyai Farkas. Később 
sokszor megküzdöttünk egymással a porban. 
Múltak a napok, múltak a hónapok. Jött az első 
bizonyítvány, a nyári szünet. És ez így 
folytatódott évről-évre. 

sárkánynak, tigrisnek, Tyrannosaurus rexnek, így nekem is 
kinőttek a „vérengző" fogaim. Volt egy kis nyuszim. 
Szegénynek a fülén mindig ottmaradt a harapásom nyoma, mert 
fogaim jól fejlődtek. 

Most hetedikes vagyok. Nem csak én, de a korosztályom is 
idősebbnek érzi magát a kelleténél. Pedig nemrég még a pelust 
cserélték alattunk. 

Már tudtam járni is, vadászszenvedélyem meg csak nőtt, 

nőtt. Egyszer nagyapám elaludt a karosszékben. Keze csüngött 
Sándor István 7.a. 

(? 
-'.t7'1fi'.r.. 
f~1 T_P,,~m=;~~-· 

Nyár elején a szüleink eldöntötték, hogy az idén elmegyünk a tengerre. 
Izgatottan vártam az indulás napját, mert én még soha sem láttam a tengert. Este indultunk és másnap reggel értünk oda. Az út nagyon 
kanyargós volt. Amikor megérkeztünk, azonnal úszni mentünk. Nagyon élveztük az úszást, a napozást, a kagyló- és csigagyűjtést, az 
esti sétákat. 

Egy este vihar készült és a hegyek közül farkasüvöltést hallottunk, amitől szörnyen megijedtünk. Ennek ellenére gyönyörű 
élményekkel tértem haza. Remélem, jövőre is láthatom majd az Adriai-tengert. 

El tudsz képzelni egy olyan helyet, ahol 
mindketten nyolc napon át jól éreznénk magunkat? -
kérdezte a fogatlan néni egy kamasztól, a reklámban. 

Ettől kezdve azon járt az eszem, hogyan 
tudnánk eljutni a Pepsi Szigetre. Addig főztem anyuékat, 
hogy nagy nehezen beleegyeztek - elmegyünk. 

Augusztus első szombatján már a hajógyári 
szigetre özönlő nép között voltunk mi is. Mielőtt 

átmentünk volna a hídon, egy-egy karcsatot ragasztottak 
ránk, ez jelezte, hogy már mi is izlanderek, vagyis 
szigetlakók lettünk. 

Kalmár János 

Kishegyes 
Bolmán utca 7 

Tel. 024-731-500 

l 
- - ---- --·· _ _J 

Molnár Marianna 4.b 

Örült hangzavar közepette sétáltunk nyelve a port és taposva 
egymás lábát. Alig tudtuk eldönteni, hogy a nagyszínpadhoz, a moziba 
vagy talán a zsidósátorba menjünk-e először. A végét sem láttuk a 
sátortáboroknak. Késő éjszakába nyúlt a szuper szigetlátogatás. Ahogy 
távolodtunk, úgy kezdett a fülem kidugulni és elmúlt a torkomból a 
lüktetés, amit a hatalmas hangerőtől éreztem. Leírni sem tudom azt az 
érzést, azt csak átélni lehet. 

Remélem, ha idősebb leszek, egy jó társasággal én is elmehetek 
egész hétre a szigeti táborba. 

Mocnár Mónika 8.b 

NYOMDA 

~ grafoprodukt 
SZABADKA 

24000 Szabadka, Tolsztoj u. 9, tel./fax: (024) 555-032 
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A fene egye meg. Pont ma kell ilyen rossz időnek 
lenni , mikor megyünk a tóra! - zsörtölődtem ma
gamban, miközben az ágyamon heverésztem. 

Nem hogy csinálnál valami hasznosat is itthon, a tó 
megvár! - szólt be anyu mérgesen a szobába. 

Hát igen. Mindenkinek velem van baja. Apunak 
azért, mert már három napja nem vettem a kezembe a 
gitárt, anyunak azért, mert nem segítek neki, de azt 
bejegyzem a naptáramba, hogy az öcsém még nem 
kötött belém, pedig már delet jelez a gyomrom. 
Ahogy így méláztam, elaludtam. 

Fél hat körül füstszagra ébredtem. Hirtelen azt ~' tlflli~~ 
hittem, hogy rágyújtottam álmomban, de hamar /!J 
rájöttem, hogy a füst kintről jön. Becsuktam az ablakot, "' ffi ffi '1-nri-i-.:ITflt~~~A,~ 
és felfedezőútra indultam. 

Ahogy hátranéztem, az öcsém az asztalnál ült, és 
egy nagy szelet húst majszolt. 

Kiss Enikő 5.b 

15 

- Jó, hogy ilyen későn ébredtél fel, mert így én 
kaptam a legfinomabb húst! - szólt nyammogva Egon, 
miközben a szeme kárörvendően csillogott. 

Anyu a kezembe nyomott egy tányért, és én is közéjük ültem. 

meg, mert olyan ügyetlenül szedtem le azokat a rostélyról, hogy 
volt, ami leesett, amiért Buksi nagyon hálás volt. 

Jól bevacsoráztunk a kirándulásra készített húsból. 
Aztán meg, mivel apu túl sok húst vett ki a mélyhűtőből, 

megsütöttük a maradékot is. Nem kis meglepetésemre az is 
elfogyott. Apu rám bízta a sütést, és volt, amit a kutya evett 

Igaz, hogy Topolyára nem jutottunk el, de nem szo
morkodtunk. A hangulatos, együtt eltöltött este kárpótolt 
bennünket érte. 

Juhász Léna 8.a 

tf(J tf(J tf(J 

Kirándulás Erdélybe>; ;,,,.TuJ.: 
Milyen lehet? Mi igaz a székely-nyugalomról? - ötlött fel helyen csak a hold és a csillagok világítják meg a hazafelé 

bennem a sok kérdés. vezető utat. 
Augusztus 22-én egy lépéssel közelebb került~m, hogy a Az emberek kedvesek, higgadtak, meggondoltak. Gyakran 

kérdéseimre választ kapjak, mivel kezdetét vette erdélyi, hallottuk „Ráérünk, csak nyugodtan." Ennek köszönhetően 
pontosabban székelyföldi kirándulásunk. Ugyanis a majdnem minden nap lekéstük a buszt. Autóbusszal mentünk be 
néptánccsoportunk meghívást kapott egy romániai fesztiválra. Balánbányára, a fesztivál helyszínére. Minden este volt táncház, 

Utunk a jugoszláv-magyar hatá- ahol csíki táncokat tanultunk. 
ron keresztül a magyar-román határ Egyik nap túrára indultunk a hegyekbe. 
felé vezetett. Az utóbbit átlépve nem A hegyoldal meredek és csúszós volt. Azért 
csak új országba érkeztünk meg, nagy nehezen felértünk úti célunkhoz, az 
hanem új időzónába is. Egyeskőhöz 1608 méter magasra. Úgy érez-

Az úton előbb Aradot, majd tem, csak egy karnyújtásnyira van tőlem a 
Dévát is elhagytuk, itt messziről lát- kék ég. Ha pipiskednék, talán elérném az 
tuk Déva várát. alacsonyabban úszó bárányfelhőket. Itt, a 

„Tizenkét kőmíves összetanako- turistaháznál uzsonnáztunk, majd szétnéz-
dék, Magas Déva várát fölépítenék" tünk a környéken. A levegő tiszta és friss 

jutott eszembe a ballada. volt, szinte harapni lehetett. Felmásztunk a 
Csíkszentdomokosra, a szállás- Nyeregbe, a sziklához. Innen a táj csodaszép 
helyünkre éjszaka érkeztünk meg. volt. A Nagyhagymás fenyvesei és sziklái 
Az én házigazdám Emese volt. bukkantak fel előttünk. A pihenő után in-
Másnap újdonsült barátnőm körbe- dultunk vissza. Ekkor esni kezdett az eső, és 
vezetett a környéken. rájöttünk, hogy lefelé nehezebb menni, mint 

Csíkszentdomokos Hargita me- fölfelé mászni. 
gyében a Keleti-Kárpátok közt húzó- Mire leértünk, bőrig áztunk. Szerencsére 
dik meg, az Olt folyó forrás- senki sem betegedett meg. A szombat 
vidékénél. Székelyföldön elmaradha- délutáni gálaműsort és az esti táncházat 
tatlanok a székely kapuk. A házak Faragó Andrea S.a követően indultunk haza - fájó szívvel, mert 
zöme itt fából épült. A szobák egy kicsit népies jellegűek. „erőst" maradhatnánk volt. 
Kézimunkák, szőttesek teszik hangulatossá az otthonokat. A A kirándulás nagyon tetszett, igaz, kicsit rövidre sikeredett, 
falakon lévő szentképek a vallásosságukat tükrözik. de remélem, máskor is eljutok még ide, hogy Székelyföld többi 

Szomorúan tapasztaltam, hogy még nálunk is vannak nevezetességét is megnézhessem. 
szegényebbek, itt még vízvezeték sincs, a vizet kútból merítik. A 
kúti víz sokkal frissebb, mint a mi csapi vizünk. A telefon- Szügyi Bettina 8. a 
hálózattal és az utcai világítással is gond van. Esténként sok 
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v 
( a'tatá~ utáni mező, i9Coft) 

Akár el is indulhatnék, messzire ellátni, biztonságosnak tűn i k az utam. Széles és egyenes. De hova 
mennék el innét? Ég és föld körülölel. Máshol is ez. Kenyér. Lehetőség. Belátható terekhez szoktatja a 
szívet. Egyenes gondolatok jönnek, kifutnak belőlem, és már el sem érem őket, olyan messzi re érnek. 
Állok a tájban. Mozdulatlan. Nem indulok el. Hová? Minek? Itt vagyok. Eldőlök lassan, és holnapra 

fölém nő a fű. 

VI. 
(Ce(afazott ablakok) 

Tudom, hogy tető már régen nincs, és a fal nem bezár, csak takar valamit. Látom, de rnég érzem a zárt 
tér szagát, a neszeket hallom, a surranó árnylények szememben hagyják magukat. Ha akarom , tündérek 

futnak át előttem, ha akarom, a hiányzó téglák megfejthető jelek. Befalazott ablakok. Börtön, véges 
dolgok. Végzetes. Múlt a jelenben . A jövője is a múlt. 

2001. szeptember 
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, 
SIPOS BELA 
1949. április 15. - 2001. szeptember 23. 

Községünk polgármestere Kishegyesen született földműves szülők második gyermekeként. Az általános 
iskolát helyben, az építészeti középiskolát Szabadkán fejezte be. Rövid ideig a Bácska Épületanyaggyárban 
gyakornokoskodott. Innen Lovéenacra került a mezőgazdasági birtokra, ahol kezdetben munkavezető, később 
szervizrészlegének főnöke, majd téglagyárának igazgatója volt. 1989. júliusától a közművesítéssel megbízott 
előadó a kishegyesi Helyi Közösségben, a következő évtől 1996-ig ennek titkára. Indult az 1996. és 2000. évi 
választásokon. előbb független jelöltként a VMSZ támogatásával, majd ennek színeiben. A falu mindkét 
alkalommal bizalmat szavazott neki. Így lett a község polgármestere. 

Rendkívül széles érdeklődési körű személyiség volt. Aktívan részt vett a falu sport- és művelődési életében. 
Jeles kosárlabdázó volt, játszott a kishegyesi Egységben, a topolyai Május l -ben és a feketícsi Jadranban . Egy 
időszakban, miután a kishegyesi labdarúgó csapat kapuvédő nélkül maradt, ezt a hálátlan feladatot is elvállalta. 
Sport- majd politikai kapcsolatai révén sok barátra lelt. Ezeket a kapcsolatokat mindvégig ápolta és igyekezett 
azokat a község javára kiaknázni. A hegyesi csata emlékműbizottságának tagjaként jelentős szerepe volt abban, 
hogy múltunk ezen eseményét méltóképpen megjelölhettük. 

Gerinces, egyenes, becsületes embernek ismertük, aki a közösség érdekében vállalta a megpróbáltatásokat 
és a bírálatokat. 

Kérdések 

Sok itt a temetés 
és az utca közepén, 
gyászkocsi után, 
egyre több a kérdés. 
Halandók fölött, 
az álomrőzséből 

rakott gólyafészket 
átrágta az enyészet, 
s kelepelés helyett, 
valahogy belőle, 
mind szemtelenebb 
a férgek nesze. 

Vigh Rudolf 



POLITIKAI ÖNVALLOMÁS, 1998 

Nem akartam belépni egyik pártba se, sem a szocialistákéba, sem a később alakult baloldaliakéba, 
de az akkor még egyetlen magyar pártba, a VMDK-ba sem. Egyrészt azért, mert a helyi közösségnek 
pártokon felüli érdekképviseletnek kell lennie, másrészt pedig azért, mert ezek a mi pártjaink nem 
programpártok, mint a nyugati demokráciákban, hanem a vezéreik határozzák meg a jellegüket. Ez a 
baj a szerbiai ún. demokratikus ellenzékkel is. Ettől ilyen balkáni a mi többpártrendszerünk. Ehhez 
képest a pártoktól való függetlenség számomra valódi ellenzékiséget jelent. 1996-ban már nem is 
akartam indulni a választásokon. Engem is, és még néhányunkat azonban megkerestek a Vajdasági 
Magyar Szövetségből, hogy függetlenként, de csakis az ő támogatásukkal vállaljuk a jelölést. 
Vállaltam, és már az első körben ismét bekerültem a községi képviselő-testületbe. 

Szabad Hét Nap, 1998. augusztus 19. 

Vigyázni kell! 
- Tudod-e, ki a halott? 
- Hihetetlen ... 
- Hisz tegnap találkoztam vele ... 
- Lepihent ebéd után és örökre elaludt. .. 
- Öngyilkos lett, szegény ... 
- Éppen a kocsit akarta beindítani .. . 
- Egy hónap alatt a harmadik haláleset a családban. Szörnyű csapás ... 
- Reggel zuhanyozás közben ... 
- Ki gondolta volna? Hiszen nem is volt beteg ... 
- Ilyen fiatalon ... 
- Ilyen fiatalon , bizony „. 
- Ilyen váratlanul. .. 

- Vigyázni kell! 
A megilletődöttségtől ügyetlenre sikerült beszélgetésekben gyakran hangzik el a megállapítás, a 

végkövetkeztetés, az intelem, mintegy záró mondatként: 
- Vigyázni kell! 
Ezzel többnyire vége, mert mit is lehet még ezután mondani? Szó nélkül búslakodunk egy ideig, 

majd bólintunk egymásnak és továbbmegyünk. 
Vigyázni kell! Vigyázni kellene, de hogyan?! - Cigarettát, kávét, alkoholos italokat csökkenteni, 

kerülni a stresszhatásokat - mondaná a megfontoltabb, józanabb gondolkodású beszélgetőtárs 
(leginkább mondja is) -, van is benne jócskán igazság. Tény azonban az is, hogy az évek óta tartó 
politikai és erkölcsi válság megviselt bennünket, hogy a kilátástalan gazdasági helyzet és a 
közelünkben tomboló háború szele összeroppantotta testünket, megingatta lelki egyensúlyunkat. 

Képtelenek vagyunk kellőképpen vigyázni magunkra. De talán másokra még tudunk, tudnánk. 
Egymásra kellene odafigyelnünk és vigyáznunk. Jobban meg kellene becsülni egymást; több 
figyelmet szentelni a családtagok, rokonok, ismerősök, munkatársak bajainak, gondjainak. Hiszen 
mindannyian igényeljük a megértést és segítséget, bár sokan vannak közöttünk, akik ezt 
büszkeségből vagy szégyenérzetből, esetleg éppen butaságból sohasem vallják be. 

Nyújtsunk tehát többet embertársainknak, engedjük őket közelebb magunkhoz, mert esetleges idő 
előtti távozásukat már nem tudná elviselni összekuszált idegrendszerünk, ezer gondtól pattanásig 
feszült agyunk vagy túlterhelt szívünk. Közeledjünk mi is hozzájuk, oszlassuk el kételyeiket , 
kínáljunk megoldást problémáikra! 

Hiszem és vallom, hogy féltő gonddal őrizvén másokat tudunk csak önmagunkra is eredményesen 
vigyázni! 

SIPOS BÉLA: Szó-Beszéd, 1996. szeptember 


	IMG_20200208_0001
	IMG_20200208_0002
	IMG_20200208_0003
	IMG_20200208_0004
	IMG_20200208_0005
	IMG_20200208_0006
	IMG_20200208_0007
	IMG_20200208_0008
	IMG_20200208_0009
	IMG_20200208_0010
	IMG_20200208_0011
	IMG_20200208_0012
	IMG_20200208_0013
	IMG_20200208_0014
	IMG_20200208_0015
	IMG_20200208_0016
	IMG_20200208_0017
	IMG_20200208_0018

