
• t • 

Tisztelt olvasóink! 
Idén végre föllélegezhetnek a disz

nók - elmarad a Köztársaság napja, 
tudják, az AVNOJ-ié, ha még rémlik. 
Errefelé egyedül az ünneplés tűnt 

öröknek, a legújabb hatalom is csak 
most ve tt erőt magán, hogy ezt az 
általában négy-öt napossá nyújtott 
ünnepet megszüntesse. Igaz, azóta 
vannak újabb dáridós napjaink, nyu
godtan mondhatjuk hát, hogy ha dol
gozni nem is tudunk, ünnepelni azt 
igen. 

Bár ezt a frázist már kilőttük 

múltkoriában, mikor azt írtuk e 
helyütt, hogy ha dolgozni nem is 
tudunk, választani azt igen . Nos, a 
jövő hétvégén újfent bebizonyíthatjuk 
ezt, bár van egy olyan gyanúnk, hogy 
most majd azt sem fogjuk tudni, kire 
is kéne szavazni. Nem elég, hogy nem 
tudjuk, mely államban, köztársaság
ban is élünk pontosan (Jugoszlávia, 
Szerbia stb.), de most már azt sem 
tu djuk, kell -e államfő nekünk -
legalábbis a kishegyesiek által 
favorizált párt és párttömörülés sem 
tudott nagyon dönteni. Ha ez így 
megy tovább, időszerűvé válik 
Kishegyes Köztársaság kikiáltása ... 

Mindegy, ünnep vagy nem ünnep, 
azért a hé tvégén már elő lehet rántani 
a kés t a fiókból, a disznót meg az 
ólból (és a pálinkát a kredenc mögül) 
- mert lassan itt vannak az igazi 
ünnepek, s decembert amúgy is a 
számvetés hónapjának tartják; 
legalább jóllakottan mélázzunk el az 
esztendőn. Nyakunkon az advent, 
mikulás, karácsony, szilveszterezés -
arról nem is beszélve, hogy november 
26-án az UJOnnan bevezetett 
községünk napját ünnepelhettük 
meg. De községünk mellett ezúttal 
"ős fa 1 unka t" , Békésszentandrás t, 
illetve a szentandrásiakat is köszönt
hetjük lapunk hasábjain! 

A szerkesztőség 

Békésszentandrás 

November végén a hegyesi 
ember főhaj tássa l köszönti 

az elődeit származtató Békésszent
andrás községet, amelynek ünnep
napját magában egy kicsit sajátjá
nak is érzi. Tiszteletteljes meghaj
lását történelmi idők rejtegetett 
súlya húzza, ám rögös útját egy pil
lanatra messze maga mögött tudja, 
bár erről nem szól, mert mostoha 
sorsa sok mindenre megtanította. 
Például arra is, hogy a kebelben 
szunnyadó vonzódásokat legjobb 
titokban tartani, különösen, ha azok 
a nemzeti hovatartozásról árulkod
nak. Csekélységem esetében ennek 
tanulságos története van. 

Serdülőkorunk éppen a második 
világháborút követő gyászos 
időszakra esett, amikor falunk 
legtöbb házában mélyről feltörő 

sóhajtás volt a felelet minden gyer
meki kérdésre, hogy vajon hol az 
apánk, nagybátyánk, rokonunk, 
szomszédunk, és legtöbbünknek 
Hallgass! volt a neve. Így sodród
tunk a magunk érthetetlenségével, 
mert az egészből annyi volt szá
munkra nyilvánvaló, hogy a 
szegénységben jobban fázni . 
Gyerekésszel nem érthettük, hogy a 
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ránk osztott személytelenség tulaj
donképpen szülői féltés volt, 
ösztönös kegyetlenség a puszta 
megmaradás érdekében. Talán még 
a trágyadombba is beástak volna 
bennünket, hogy legalább minket el 
ne vigyenek. Mert sok minden elő
fordult már ezen az elátkozott 
vidéken. 

Az akkori (ki tudja hányadik) 
bácskai traumát lelkületünkön 
maradandó nyomokkal úsztuk 
meg, s mert árvának, mostoha
gyereknek rongyokban legnagyobb 
a ragaszkodása a hovatartozásához, 
firtatni kezdtük, miért is vagyunk 
mi néma szájmozgású szülőktől 

remegő-rettegő senki állatkái, miről 
árulkodik a nevünk, hogy azt 
legjobb lenne eldobni, ahogy azt 
akkoriban a két fiát elvesztő kocs
matöltelék mondogatta ittas köny
nyezés közepette. 

Felnőtté válásunk valós kockák
ból helyükre rakta agyunkban a 
tényeket; ideje volt a régi kérdő
jeleket is rendezni, higgadtan, meg
fontoltan, civilizáltan, senkit sem 
sértve ezze l. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Békésszentandrás 

A Tartományi Oktatásügyi 
Titkárság 1,8 millió dinárt hagyott 
jóvá a község számára az 538 
középiskolás diák utaztatására. 
Arról, hogy miként és mennyivel 
fogják támogatni az utazó 
diákokat, a következő végrehajtó 
bizottsági ülésen döntenek. Erre 
remélhetőleg a decemberi hónapos 
jegy kiváltása előtt még sor kerül. 

*** 

Az Útügyi és Telekrendezési 
Közvállalat igazgatója Szűgyi 
István elmondta, hogy a Tar
tományi Fejlesztési Alap pályáza
tát megnyerték, melynek alapján 5 
évre 3 millió dinárt ( 50 ezer Euró) 
kaptak kölcsön, amit 2004-től kez
denek törleszteni. A pályázatot 
buldózer vásárlására kérték, de ha 
kisebb gépet vásárolnak, akkor 
árokásásra, útpadka javításra, 
határrendezésre, stb. még egy 
többfunkcíós gépet is beszerezhet
nek. 

*** 

A Hidrosonda szakemberei 
megkezdték a helyí közösség előt
ti zöld területen a méréseket, 
ugyanis ide fog épülni a szűrő

berendezéssel ellátott kút, amely a 
falut kifogástalan ivóvízzel látja 
majd el. 

*** 

A helyi közösség kéri a pol
gárokat, hogy az űjra festett temp
lom megóvása érdekében, 
kerékpárjaikat tegyék a templom 
mellé kihelyezett kerékpártartók
ba. Az iskola falára is vigyáz-
zunk! 

ALFA 
fűrésztelep 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Fejünk tele volt iskolákban 
szerzett friss ismeretekkel, élveztük a 
kisebbségeknek kijáró anyanyelvi 
előnyöket, mi tagadás, csak azt nem 
tudtuk, kik-mik vagyunk és mire 
föl... Kutakodni kezdtünk. Először 

könyvtári berkekben (munkahe
lyünknél fogva ez kézenfekvő volt) , 
majd az első fonal mentén, szépen a 
gombolyagig. Az nem lepett meg 
bennünket, hogy a hegyesi őslakosok 
sarjai legtöbb esetben azt sem tudták 
megmondani, kik voltak dédszüleik, 
de azon már elcsodálkoztunk, hogy 
kérdéseink elől menekülnek. Még 
1960 táján sem volt jó ilyesmit fe
szegetni. Bizonyára abba is maradt 
volna buzgó önazonosság-kutatás
unk, ha nincs közöttünk a megszál
lott „nyomkereső" Kollár Lajos. Ő az 
életét tette rá, de kiderítette. 
Százesztendőnyi elhallgatásból 
(végül a feledésből is) mentette visz
sza a köztudatba falunk újra
telepítésének történetét. Kizárólag az 
ő érdeme, hogy a közéletben 
tudatosodott Békésszentandrás és 
Kishegyes történelmi összefüggése. 
Minden más tudományos és egyéb 
eredmény csak a dolgok örvendetes 
folytatása. 

1969-ben Békésszentandrás és 
Kishegyes testvértelepülési kapcsolat
ra lépett. Ismeretségek, barátságok 

Májusban Kunhegyesen tar
tották meg az I. Hegyesi 

Napok rendezvényt, ahol falunkat 
is képviselték táncosaink, 
sportolóink, festőink, keramiku
saink, valamint a község kép
viselői. December 6-án Kun
hegyes, Királyhegyes, Magyar
bánhegyes, Mezőhegyes, Nagy-
bánhegyes, Nagyhegyes pol

gármesterei, valamint 
Feketics (Bánfeketehegy), 
Felsőhegy és Oromhegyes 
képviselői érkeznek Kis
hegyesre. Meghatározzák 

Tumbász L. Tibor majd a 2003-ban megren
dezendő Hegyesi Napok 

tel.: 024 / 730-749 helyszínét, időpontját és 
lakás: 0241730-797 műsorát. 
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jöttek létre, amelyek máig összekötik 
az embereket. Nem számít, hogy 
léteznek-e még rokoni szálak, az sem 
érdekes, hogy éppen ki honnan szár
mazik, a két település példás kapcso
lata a fontos, amely nem ismer 
határokat. Ebben a 33 évben voltak jó 
és voltak rossz időszakok. Bajban 
ismered meg a barátot - tartja a 
szólás. Hát, itt az utóbbi tíz évben 
volt baj bőven. És Békésszentandrás 
segítő jobbat nyújtott az esztelen 
háború alatt, de a háború u táni 
borzalmak idején is . Ne kelljen ezt 
soha hasonló bajban viszonozni, csak 
jólétben szívből hálálni. 

November végén Békésszentand
rás ünnepel. Szokás szerint a kis
hegyesiek is ott lesznek. Barátok közt 
így dukál. És e kötetlen megnyi
latkozó számára lesz egy nagyon 
fontos pontja is az ünnepségnek: 
bemutatják dr. Virág Gábor legújabb 
könyvét, amely végre tudományos 
alapokon oszlat el minden kételyt a 
letelepedéssel kapcsolatban. Hogy 
miért olyan fontos ez? Azért, mert 
ezzel a dokumentumkötettel vége 
szakad az évszázados kényszerű 

némaságnak. Utódainknak csak fel 
kell nyúlniuk érte a polcra Reméljük, 
lesz, ki megtegye. Addig is Isten 
éltesse az ünneplőket! 

Vigh Rudolf 

Békésszentandrás 
- program 

November 29-én, pénteken iro
da.Imi est lesz Békésszentandráson, 
ahol Horváth László pol
gármester, Pál Károly VB elnök, 
Németh István és Vigh Rudolf 
írók is jelen lesznek. Szombaton, 
november 30-án, a helyi közösség 
tanácsának tagjai részt vesznek a 
17 órakor kezdődő András-napi 
műsoron, ahol dr. Virág Gábor 
bemutatja a könyvét. A szombati 
küldöttséget Cékus Gyöngyi, a 
helyi közösség titkára vezeti. 
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A község • napJa 
November 26-a Kishegyes község napj9. Munkaülést tartottak, 

hiszen még ünnepnap is vannak halaszthatatlan megbeszélnivalók. A 
munkaülést ünnepi ülés követte, a község vállalatainak, 
intézményeinek vezetőivel. 

A község címere 
A községi Végrehajtó Bizottság 

elfogadta azt a döntést, amit a címer 
és zászló kidolgozásával megbízott 
munkacsopor t hozott. Ennek 
alapján Móricz Lajos feketicsi 
képzőművészet szakos 
munkája tükrözi legjobban 
rom telepü lés jegyeit. 
„A jelképekkel Kis
hegyes község tör
ténelmi, kul túrális és 
földrajzi adottságait 
fejezik ki. A község 
szimbólumai: a címer 
és a zászló. Csak álla
mi szimbólumokkal 
együtt lehet használni . 

A község címere pajzs 
alakú és kék színű . A címer közepén 
három egymásba fonódó bimbó van, 
kék, piros és zöld színben. A bimbó 
felső részében három búzakalász 
van eke és szarv ölelésében, bal 
oldalról egy menetelő oroszlán, jobb 
oldalról pedig egy keresztes zászlót 
tartó bárány, a bimbók metszésében 

három sárga színű csillag áll. 
A község zászlója 180x30 cm-es 

fehér selyem, közepén a hímzett 
címer." -áll a községi képviselő

testület november 26-án megtartott 
összejövetelének határozatában. 
Mindhárom jelet a már meglévő 

szimbólumokról hasz
nálták fel: a kalászt a 
hegyesiek jelképéről, 

az oroszlánt egy régi 
montenegrói zászlóról, a 
bárányt pedig a refor
mátus egyház pe
csétjéről. A községi 
szimbólumok hasz-

nálatáról bővebben a 
számunkban 

számolunk be. 
A címer megtervezésére a község

ben alkotó képzőművészeke t és 
képzőművész szakos tanárokat 
kérték fel. Hatan adtak be pálya
munkát, ők 3000 dinárt, a nyertes 
pedig 12000 dinárt fo g kapni. 

Összefogás az Ady Endre utcában 
A helyi közösség az elmúlt hetek

ben téglatörmeléket vásárolt a 
téglagyárból, azon utcák számára, 

belieknek kellett a helyszínre vitet
niük saját költségükön. Az Ady 
Endre utca lakói: Halasi György, 
Kocsis Zoltán, Butterer Barnabás, 
Zelenka Imre, Kocsis Antal, és Petri 
András legalább 30 pótkocsi 
törmeléket fuvaroztak a helyszínre, 
Rasztovác Attila is kivette a részét a 
közös munkából. A törmelék 
egyengetésére fogad tak egy 
munkagépet, ennek kifi
zetésére házanként 150 dinárt 
szedtek össze, amit mindenki 
készségen ki is fizetett. Ennek 
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A Kishegyesi Nők Fóruma 

vasárnap, november 17-én, 
játékkal, mesével, tánccal tarkított 
teadélutánt szervezett a leg
kisebbeknek. A mintegy 40 kis
gyermek, szülők nélkül, ön
feledten hancúrozott a nyugdíjas 
otthon udvarán. A nőszervezet 
tagjai a tea mellé süteményeket és 
pogácsát készítettek a kisven
dégek számára. 

*** 

Elkészült Kishegyes képes 
ismertetője (biltene) és tele
pülésünk üdvözlőlapja. Mindkét 
kiadvány 10 dinárba kerül, és az 
élelmiszerüzletekben lehet meg
vásárolni. 

*** 

A Kishegyesi Helyi Közösség 
elnyerte a Vajdasági Fejlesztési 
Alap 3 millió dináros (50 ezer 
Euró) kölcsönét, amit öt év alatt 
kell visszafizetnie. A hitelből befe
jezik a Lenin utcai kút építkezési 
munkálatait és a hálózatba való 
bekötését. Ha az idő engedi, még 
az idén elkezdik a Betyár szálás 
környékén a második kút fúrását. 

*** 

Az MCH szabadkai információs 
iroda kishegyesi munkatársa 
értesíti ügyfeleit, hogy magyariga
zolványokat csak azok számára 
hozhatja el Szegedről, akik előző
leg meghatalmazást adnak, illetve 
behozzák a kérelem számát. 
Ügyfélfogadás CSÜTÖRTÖKÖN 
és PÉNTEKEN 8-13 óráig. 

Me~ali pepi 

az utcának az összefogása pél
daértékű lehet mindazok 
számára, ahol nem tudták 
megszervezni az akciót. 

Tulajdonos: 

Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

gyártása 

ahol még nem tudják a kocsiutakat 
lebetonozni. A törmeléket az utca-

Maráz József 
KishegyesJ)Aózsa György u. 48. 
tel.: OZ4 / f.jl} - 314 
e-mail: maraz@topolanet.co.yu 



,,Kezd alakulni a falu'' 
Horváth László polgármesterrel 

már régóta szeretnék beszélgetni. 
Többen megemlítették már, hogy 
„kezd alakulni ez a falu" . Persze, 
van még mit alakítani rajta, de végre 
látható jelei is vannak a változások
nak. 

Polgármesterünk nem is olyan 
régen Grazban járt. Eredményes volt 
a kiutazás, hiszen már folyamatban 
is vannak a további megbeszélések. 

- Egy svéd vállalat vállalja a 
közvilágítás komplett cseréjét a 
községben. Felszereli az új égőket 
(törhetetlen anyagból készülnek), és 
még a helyi munkavállalókat is ő 
fizeti . Az új égők 50-70%-os meg
takarítást jelentenek, és a cég 20 évig 
szavatolja, hogy nem lesz velük 
semmi gond . A Helyi Közösségnek 
ez nem kerül pénzébe - mondja a 
polgármester. 

Kérdésemre, hogy mikor valósít
ják ezt meg, csak annyit tud vála
szolni, hogy lehet, hogy fél év 
múlva, de az is lehet, hogy csak két 
év múlva kezdődnek a munkálatok. 

- A második dolog, amiben 
érdekeltek vagyunk, az az olajrepce 
termesztése, amiből biodízelt készí
tenének. Tudjuk, hogy az Európai 
Unióban egyre szigorúbbak az 
előírások a levegőszennyezéssel 

kapcsolatban. A befektetők már tár
gyaltak a Mezőgazdasági Birtok 
képviselőivel és a magánter
melőkkel is a lehetőségekről. 

Támogatják a vetőmag és műtrágya 
beszerzését, a távlati tervekben 
pedig a feldolgozást is. Ez új 

munkahelyek megnyitására ad 
lehetőséget. A jövő évtől kezdve már 
valószínűleg néhány száz hektáron 
termeszteni is fogják az olajrepcét. 

Községi küldöttség járt Baján is, a 
Bajai Vízügyi Igazgatóságnál. Ott 

Horváth László 

ismertették egy 30 évvel ezelőtti terv 
felújítását és kivitelezésének lehető
ségeit. A terv a Baja-Krivaja csatorna 
kiépítése, mely az öntözési lehető
ségeket biztosítaná. 

A víz mellett a szemétkihordás is 
már hosszú évek óta gondot okoz. 

- Egy kaposvári cég keresett fel 
bennünket. A Helyi Közösséggel 
karöltve hajlandó megszervezni a 
szemét szervezett gyűjtését és 
tárolását. Javaslataik szerint 4-5 
községnek kellene összefognia, 
hogy 2-3 éven belül kiépítsenek egy 
nemzetközi előírásoknak megfelelő 

tárolót. Jelen pillanatban úgy áll a 
dolog, hogy a központ Szent
tamáson lenne. Megvalósításához a 

polgárok hozzájárulására is szükség 
van, mert az elvégzett munkák 
értéke kb. havi 25 dinárba kerülne 
családtagonként. A kaposvári vál
lalat mindaddig, míg nem épül meg 
a központi tároló, a jelenlegi szemét
telepre vinné a szemetet, és vállalja a 
karbantartását is . Az akció tavaszra 
indul. Hisszük, hogy a szervezett 
kihordással megszűnnek az illegális 
szeméttelepek. 

November elején Újvidéken 
tanácskoztak a határon túli 
regionális együttműködésről. 

- Hamarosan Magyarország belép 
az Európai Unióba. Nem lenne 
szabad megengedni, hogy az eddig 
kialakult gazdasági, kulturális, 
sport- és más együttműködési for
mák háttérbe szoruljanak. A tanács
kozáson külön kihangsúlyozták, 
hogy a Vajdaságban élő kisebbségek 
jogai nem csorbulhatnak a 
vízumkényszer bevezetésével, bár 
kezdetben valószínűleg lesznek 
gondjaink - meséli a polgármester. 
Ezenkívül Becsén dániai támo
gatókkal találkoztunk, akik haj
landóak a kultúra, az oktatás, a civil 
szervezetek támogatására. Ha
marosan konkrét terveket dolgo
zunk ki a felsorolt tevékenységek 
fejlesztésére. 

Végül Horváth László elmondta, 
hogy türelmesnek kell lennünk, 
semmi sem működik egyik napról a 
másikra. Valami elindult, több tár
gyalás is folyamatban van .. . 

mm 

Kölcsön, segély: pénz! 
Pénzből sosincs elég. Mindig 

valakinek valamire szüksége van, 
ehhez pedig nélkülözhetetlenek az 

anyagiak. Legyen szó iskoláról, 
óvodáról, sportklubról, vagy 
nyugdíjas egyesületről. Ismerve 

" 
TONJ" 

Kocsis Antal 
Autószerviz 

P-box és METABOND hivatalos forgalmazója 

Mali ldos, 
Kishegyes 
Engelsz u. 33 . 

Mobil: 063/814-6329 
Phone: Lakás: 024/730-567 
Fax: Lakás: 024/730-123 
Email: kriszt1na@topolanet.co.yu 

községünk anyagi helyzetét, 
nehezen tudják kielégíteni az 
igényeket. Községünk több 
helyen is pályázott. Van, 
ahonnan kölcsönt kaptak, 
van, akiknek nem kell visz
szafizetni a pénzt. 

- Sikeresen pályáztunk a 
Tartományi Fejlesztési Alap-

nál. Négy pályázatot küldtünk el 
(mindhárom helyi közösség + a 
közvállalat), és 12 millió dináros 
kölcsönt kaptunk - mondja Pál 
Károly a Végreható Bizottság 
elnöke. A lovéenaci és a hegyesi HK 
kútfúrásra, a feketicsi HK a 
csatornázás megoldására, a közvál
lalat pedig erőgépek beszerzésére 
(ezzel szeretnék a szeméttelepet 
rendben tartani) fordítja a pénzt. 

A Tartományi Oktatásügyi és 



Művelődési Titkárságtól már 
megérkezett 3,3 millió dinár. Ebből a 
pénzből az iskola épületein a tető
szerkezetet cserélik ki. A munkála
tok hamarosan (ahogy az idő enge
di) meg is kezdődnek. A 
Titkárságtól pénz várható még a tor
naterem felújítására is. Itt is lesz 
tetőcsere, kicserélik a tető alatti 
szigetelést, új parkettát raknak le. 
Az új kazánokat már szerelik is a 
szakemberek, ezzel remélhetőleg 

hosszú időre megoldották a fűtést is. 
Egy japán alapítvánnyal is tárgyalá
sok folynak az iskolai vizesgócok, 

WC-k felújításáról. 
1,8 millió dinárt fordíthatunk a 

középiskolás diákok utazási költ
ségeinek részleges megtérítésére. Ez 
minden középiskolást érint - mond
ja Pál Károly. 

Egyelőre még azt nem tudják, 
hogy hogyan lehet igazságot tenni. 
Van olyan diák, aki minden nap 
Topolyára utazik. Van, aki 
Szabadkára. És vannak, akik „ bent
lakók". Mindenki egyformán kap, 
vagy egy bizonyos százalékot? 

mm 
Pál Károly 

Látható eredmények, láthatatlan. tervek 

Papp János funkciója (a Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke) egy 
szép, de néha-néha hálátlan feladat. 
Nincs olyan nap, hogy ne állítaná 
meg valaki az utcán, ne kérdezné 
meg tőle, hogy mikor rendezik már 
a falu vízkérdését, hogy mikor lesz 
kábeltévé, hogy mi újság a szemét
teleppel„. Mostanában már néha
néha a vállát is megveregetik, hogy 
szépül a faluközpont, ültetik a 
fákat... 

A 1 IK Tanácsa havi egy-két 
gyűlést tart. Időközben rendezik az 
ügyeket, meghallgatják a hozzájuk 
fordulókat, igyekeznek segíteni a 
gondjaikon. 

- A vízzel kezdeném - mondja 
János. A Lenin utcai kút föl
szerelésének a munkálatai folyamat
ban vannak. Kishegyes teljes 
vízhálózatának a tervrajza elkészült, 
és ezzel a tervrajzzal már lehet 
alapítványoknál pályázni. Jövőre 

kész lesz a 1 IK előtti kút is, ahol 
éjjel-nappal ivásra alkalmas vizet 
tölthetnek a lakosok. Szeretnénk egy 
tisztítóberendezéssel ellátott kutat 
felépíteni az Újfaluban is. Az iskola 
és az óvoda is kapna egy 
tisztítóberendezést. Ezzel biztosí
tanák, hogy gyerekeink egészséges 
ivóvizet igyanak. 

A Zsidó-temető körüli munkála
tok folytatódnak. Mint ismeretes a 
Zsidó Szövetség elvitte a márvány 
síremlékeket, és „megengedte", 
hogy a Helyi Közösség a saját költ-

Papp János 

ségén rendbe hozza. Ma már nincs 
szeméttelep a helyén. A HK mun
kásai erőgépekkel elsimították a 
földet, felszántották, fűmaggal 

bevetették, a Fő utcai kerítést pedig 
f e !falazták. 

Novemberben faültetésre is sor 
került. A hetedikes diákok 
bevonásával mintegy 500 díszcserjét 
és díszfát ültettünk a topolyai 
urbanisták hortikultúraszakér
tőjének tervei alapján a parkban 
kivágott fák helyére. Ezzel még nem 
fejeztük be a fásítási akciót, folya
matban van a park terv szerinti ren
dezése. 

A polgárok igényelhettek 
téglatörmeléket, amit a HK pénzelt. 
Több utcát töltöttek így fel az utca 
lakóinak összefogásával. 

Mindenki láthatja, hogy a temp
lompark is szépül. Bekerítik, fásí
tanak, sövényt ültetnek. Tervek van-

nak, de minden pénz kérdése. 
A következő gyűlés egyik na

pirendi pontja a temetkezés lesz. 
Többen fordultak hozzánk panasz
szal, hogy Kishegyesen magasak a 
temetkezési költségek. Ezt a kérdést 
szeretnénk megvitatni Brasnyó atya, 
a kántor úr és Kara Tibor sírásó 
jelenlétében. Az atyával folytatott 
előzetes megbeszélés alapján ő min
den kérdésre hajlandó írásban vá
laszolni, de a gyűlésen nem venne 
részt. 

Elmondom, hogy gyűléseinken 

bárki részt vehet, de előtte ajánlatos 
jelezni a részvételt, hiszen helyhiány 
miatt egyszerre nem tudunk na
gyobb tömeget fogadni. Nincs 
semmi titkunk, ezért várjuk a 
szervezetek, csoportok, körzetek 
képvisel őit. 

Mint tanácselnök elmondhatom, 
hogy a tanácstagok rendszeresen 
járnak a gyűlésekre, fontosnak érzik 
a falu kérdéseit, mindannyian úgy 
gondoljuk, hogy összefogással 
tehetünk valamit falunkért. mm 

SIM 
BIZTOSÍTÁS 

- GÉPJÁRMŰVEK REGISZTRÁLÁSA 
- GÉPJÁRMŰVEK ÁTÍRÁSA 
- ZÖLDKÁRTYA 

Tito Marsall u. 79. 
Kishegyes 
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„~}~.-. Mtv~Il6dési Hfrek MEGKÉRDEZ TŰK ! 
* A Kishegyesi Művelődési Egyesület 

Rizgetős néptánccsoportja november 23-
án Csantavéren fellépett a Gyöngyös
bokTéta és Durindó gálaműsorán. Az idei 
szemle legjobb tíz tánccsoportját és ének
zenecsoportját hívták meg a csantavéri 
műsorba. · 

December 10-én Budapestre utazik a 
csoport, ahol a Hagyományok Házában 
lépnek fel a szabadkaikkal együtt. 

*A kishegyesi Népkönyvtár és a Petőfi 
Sándor ME november 21-én bemutatta 
Hovány Lajos: Vizeink nyomában, -
Különös tekintettel Északkelet-Bácskára 
című könyvét. 

* Decemberben bemutatásra kerül dr. 
Virág Gábor, valamint Fodor Pál könyve 
is. Az időpontot még nem véglegesítették. 

* Művelődési Egyesület az idén is 
megszervezi a Mikulás házhoz megy 
akciót. December 4-ig lehet jelentkezni a 
könyvtárban, valamint a csomagokat is 
addig vigyék be az érdeklődők. 

* A Művelődési Egyesület az idén 
ismét szeretne Mikuláscsomagot aján
dékozni a szegény sorsú gyermekeknek, 
ezért adományokat gyűjt: használt, jó 
állapotban levő ruhaneműt, játékot, 
könyvet, lábbelit, édességet és süteményt, 
amit a Mikulás eljuttat a gyerekekhez. 
Adományaikat dec . 4-ig jutassák el a 
könyvtárba. 

* December 22-én, délután, Karácsonyi 
műsort készít a Petőfi Sándor ME, amely
ben a szakosztályok újabb műsor

számokkal mutatkoznak be. A legkisebb
jeink december 13-án ismét Lucázni fog
nak Tumbász L. Kornélia és Péter Mária 
vezetésével. Karácsony környékén 
Kurnyák Márta és Kovács Hanna 
vezetésével elindulnak a kis betleheme
sek. 

* Újabb könyv jelent meg, ha nem is a 
falunkban élő, de itt is dolgozó alkotótól. 
A civilben tisztes polgári foglalkozást űző 
Dr. Celler Tibor írásait már régóta istner
hetjük a Családi Körből, s tudjuk, hogy 
több mint hobbi-szinten foglalkozik az 
uralkodódinasztiákkal. 

Két hete Budapesten mutatták be a 
kötetét. A világ uralkodócsaládjait a 
K.u.K. Kiadó jelentette meg. Habár az ára 
borsos, aki belelapoz Dr. Celler Tibor 
könyvébe, rögtön látni is fogja, miért. Az 
igen reprezentatív kötetnek, ha minden 
igaz, folytatása is várható. 

Mire büszke kishegyesiként? És mire nem? 

Tóth Hargita, 31 éves 
- Büszke vagyok falumra, mert itt élem le az 
életem. A falu változik, lassan "városiasodik". 
A levegő itt tisztább, mint városon. Viszont az 
utcákat ellepi a szemét, a lakosok nem haj
landóak a házuk e lőtt eltakarítani a hul
ladékot, törmeléket. A víz minősége sem 
megfelelő . Ez szerintem a Helyi Közösség 
felelőssége . 

László Mária, 76 éves 

Oravecz László, 53 éves 
- Én a templom felújítására vagyok rettenete
sen büszke, mert igazán szépre sikerült. Kis 
falunkban nem kell attól tartanunk, hogy a 
bűnözés nagy mértékben felüti a fejét. Régóta 
itt élek, de sohasem hallottam ún. bűnözési 
hullámokról, mint Topolyán vagy Szabadkán. 
Olyan dolog, melyet szégyellek, kevés van. 
Megemlíteném a Krivaját, mely eléggé 
piszkos, és köztünk szólva szagos is. 

- Én itt születtem, itt is szeretnék meghalni. 
Büszke vagyok a virágoskertemre. Szinte az 
életem egy darabja. Ott töltöm időm nagy 
részét. Amire a legbüszkébb vagyok, azok a 
gyermekeim, az unokáim, az egész családom. 
Vannak olyan dolgok is, melyeket kifogásolok. 
Például a kis nyugdíj, és akik segélyt vagy 
családi pótlékot kapnak, alig kapnak vala
micske kis pénzt. 

Magyar László, 69 éves 
- Hegyesen az ember általában nyugodt tud 
lenni, nem sok olyan zavaró tényező van, 
mely dekoncentrálná újságolvasás közben. 
Büszke vagyok, hogy a falum egy nyugodt 
hely, ahol békésen élhetek. Nem vagyok vi
szont büszke arra, hogy az emberek ren
detlenek, nem törődnek környezetükkel, hogy 
a Helyi Közösség még mindig nem cserélte ki 

a rozsdás vízcsöveket... Marecskó Kristóf 

- pizza 
- környékünkön 

kevésbé ismert ételek, 
- rengeteg űjdonság várja a 

Kedves Vendégeket! 
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En táncolnék veled ... 
A mozgás hagyományokkal szabályozott, zenével 

összekötött formája a tánc, amit történeti mélységében és 
elterjedésében egyaránt ismerünk. Mintegy két évszázada 
a polgárosodó nyugatról kiindulva újabb táncstílus hódí
tott, mely a páros táncok szerkezetét szabályozta. A tánc
iskola a táncoktatás szervezett intézménye, amelynek 
keretén belül hivatásos, vagyis működési engedéllyel, 
később oklevéllel rendelkező táncmesterek taní
tanak. A tánciskolák a XIX. század második felében 
még csak a városokban, mezővárosokban 

működtek, el terjedésük csak az I. világháború 
után vál t általánossá. A táncmesterek a tánc
iskolákban mindig a korszaknak megfelelő pol
gári divattáncokat, vagy népies mű táncokat taní
tották. 

Hegyesen az első tánciskolák egyike a Szilágyi 
Gergely Úri Kaszinójában kezdett el működni, majd 
a 11. világháború után a Csernik- féle kocsma volt a 
színhelye a táncok tatásnak. Az ötvenes évek 
fo lyamán ismét Gergő bácsinál táncolhattak a 
fia talok, de már a Zöldkert nevet viselő ifj ú
sági otthonban . 

Most, 2002 őszén, három tánciskola is ....,„._,,. 
működik Kishegyesen, ahol kb. 120 fiatalt oktatnak 
különböző módon. 

Milo Emilija, aki valamikor a Tornadó táncklub tagja 
volt, évek óta alapfokú táncoktatást tart az általános iskola 
nyolcadikos tanulói számára. Nem tagja semmilyen bejegy
ze tt táncklubnak, hanem a művelődési egyesület keretein 
belül dolgozik. Az idén először próbál alka lmazkodni a 
júniusi középiskolai felvé teli vizsgákhoz, ezért szeptem
bertől indult az oktatás. A tanfolyam előírás szerint 3 
hónapig tartana, de a nyolcadikosok vizsgabáljára április 
fo lyamán kerül sor. Heti két alkalommal 40 tanuló jár tán
colni, 900 dinár a tandíj, ezért 18 táncot sajátítanak majd el. 
Próbáikat a színházteremben tartják. 

A Fiesta nevű táncklub szintén szeptembertől működik. 

Ez egy újvidéki egyesület, amely több vajdasági helység
ben is oktat táncot. A Fiesta valójában sportklubként 

Fa ü ltetés 

működik, tehát a tagjait oktatja, majd az ügyesebbeket 
versenyezteti. A tánciskolában a 10 versenytáncot tanulják 
meg a jelentkezők, az 5 latin amerikai és az 5 standard tán
cot. Jelen pillanatban ide járnak legtöbben, mintegy 60 ta
nuló az általános iskola alsó és felső osztályaiból, de az ovi
soknak is szerveztek csoportot. A táncokat havi 400 

dinárért, heti egy alkalommal, 45 percig tanulják. A 
munka két csoportban folyik, az alsósok és a felsősök 

külön táncolnak. Oktatójuk Kovács Erika C
kategóriás táncos, aki szintén a topolyai Tornádó 
táncklub tagja volt. Erika legjobb eredménye, vaj
dasági versenyen harmadik hely. A Fiestában dolgo-

zik a jelenlegi országos bajnok is. 
Decemberben klubon belüli táncversenyre kerül sor, 
amit Topolyán rendeznek majd meg. 

A harmadik tánciskolát a Tangó nevű táncklub 
működteti, oktatói topolyaiak és szintén a már 
említett Tornádó tagjai voltak. Kishegyesen Nagy 
Zoltán, a klub alelnöke oktat. A 250 tanítványból 

15 a hegyesi, vegyes korcsoportúak és a tánc
tudásuk is különböző . Va1mak itt kezdők és 

haladók is, ál talános iskolások és 
.....-~„ középiskolások is, ami az oktatót egyáltalán 

nem zavarja, mert mindenkivel tud egyéni
leg foglalkozni. Nagy Zoltán legjobb eredménye az orszá
gos bajnokság negyedik és hetedik-, valamint a vajdasági 
bajnokság első helyezése, de sokkal büszkébb 
tanítványaira, közöttük országos bajnok is van, akinek ő a 
menedzsere. 

A tandíj havi 400 d inár, ezért heti két alkalommal 60 per
cig tanulnak táncot. Itt is a 10 versenytáncot sajátítj ák el az 
érdeklődök. A Tangó a környező helységekben is nagy si
kerrel működik. Próbáikat a Sógor vendéglőben tartják. Új 
tagok bármikor bekapcsolódhatnak a munkába, az újon
cokkal külön is foglalkoznak, így gyorsan utolérik a töb
bieket. 

Azt, hogy ki hova küldi gyermekét táncot tanulni, 
döntse el maga, hisz az ilyen tánciskola választékot még a 
városiak is megirigyelhetnék. 

U nka B. Gabriella 

A fa lu területén az elmúlt napok
ban elültették azokat a fákat, ame
lyeket a tavasszal kivágott fák árán 

vásárolt a helyi közösség. Az 500 gároknak egyéni kérésre nem osztot
csemetefát és díszcserjét a település tak ki fákat, a fásítás lépcsőzetesen 

tereire és utcáira telepítették a pol- lesz lebonyolítva. A helyi közösség 
gárok segítségével. A kishegyesi kéri a p olgárokat, hogy óvják a 
nagyparkba 250 d íszfát ülte ttek, csemetefákat a ron gálóktól és a 
körülbelül 30 különböző fa jtájú kiszáradástól. 

fatelep 

díszcserjét a hortikultúra-szak
értő tervei alapján . Ültettek 
még fáka t a vásártérre, a 
Kr ivaja partjára, a Gradj a
Mont köré, a Gazd ászati 
óvoda elé, az Egység víz
közösség hidrofórháza köré. 

TEMPO 
tul. Faragó Zoltán 

Verbászi út 36 
Még az idén fűzfákat és nyír- KISHEGYES 
fákat fognak telepíteni a park-

tel. /fax: 024 / 731-231 
ba, a folyópartra . A pol- mobtel: 063/8230412 

lakás: Verbászi út 34 
Kishegyes 

tel.: 024 1731-399 
Épületanyag · alaptól tetőig . 
Tűzreva ló ·árusítás, szállítás. 



ISTEN VÁ RÁS 
Oly jó volna hinni . Biztosan 

tudni, hogy eljön a csoda, már 
semmi sem állíthatja meg lépteit. 
Oly jó volna hírt kapni a 
szeretetrő l , a jóság elsöprő 

diadaláról. Arról, hogy elérkezett 
a végső csata, amely nem halot
takat terem, hanem csak 
győzteseket. Akkor majd örömuj
jongásban egyesül ég és föld, és a 
mezők virágai kibontják győzelmi 
zászlójukat. 

Krisztus Király vasárnapjával 
(november 24.) a katolikus hagy
omány szerint lezárult egy egy
házi év és egy új kezdődött. 

Krisztu sban - Istenben - bon
takozik ki fö ldi életünk, benne 
nyer minden törekvésünk végső, 

maradandó értéket. Ő teszi tel
jessé darabos, tétova szeretni
akarásunkat. Ugyanakkor belőle 
fakad minden jó kezdeményezés. 
Minden önzetlen mozdulatunk, 
minden mosolyunk, segíteni 
akarásunk Istenből származik. Az 
ő jóságából születik minden jóság, 
az ő szépsége ragyog minden 
szépségen. 

Az egyházi év újból és újból 
mérföldköveket állít elénk. 
Mélyen emberi ünepeket. '.'vlert 
szükségünk van ünnepekre, 
útjelzőkre. Olyan szilárd pont
okra, ahonnan visszanézhetünk 

az eltelt időre és összegezhetjük: 
mi volt jó, mit hibáztunk el. Hogy 
aztán újból elinduljunk, erény
eink és hibáink tudatában pró
báljuk tenni a dolgunkat. 

Mindez lelki életünk számára 
nyújt hathatós segítséget. Nem 
azért 11 járunk templomba", mert 
kötelező, hanem azért, hogy lélek
ben töltekezzünk az előttünk álló 
hétköznapokra. Lelki életünk, 
hitünk pedig segít, hogy 
munkánkat jól végezzük, tettekre 
tudjuk váltani a szeretetet. 

Krisztus Király vasárnapja után 
az egyházi naptár szerint kezdetét 
veszi ádvent, úrjövet ideje. 
Karácsonyra, Megváltónk szü
letésének ünnepére készülünk. 
Elcsendesedve, számot adva Isten 
előtt végzett dolgainkról, önma
gunkról, ugyanakkor előre is te
kintve. Kern váltam-e hűtlenné 

hivatásomhoz? Tudok-e még 
szeretni? Ki tudom-e mutatni 
szeretetemet a hétköznapok 
taposómalmában? 

S ha jól felkészültünk, akkor 
reménnyel várhatjuk a Megváltó 
születését, s akkor majd lelkün
ket, életünket, hétköznapjainkat is 
beragyogja Isten fénye, a tündök
lő karácsony. 

Kalacsi János 

--BABILONBÓL---------

"Bábel vizei mellől" kaptunk levelet. Bábel, 
Babilon a Bibliában többek között a száműzetés 
jelképe. A Krisztus előtti VI. században a Babiloni 
Birodalom leigázta Júdát (586-ban elesett 
Jeruzsálem), és a zsidó nép zömét Babilonba hur
colták. A rabszolgaságból csak egy emberöltő 
múlva, 538-ban szabadultak. 

A levelet és a vele együtt érkezett verseket falunk 
szülötte, Bognár Attila volt bajmoki káplán írta, aki 
azért kényszerült hontalanságba, mert a katonai 
szolgálatot erkölcsileg összeegyeztethetetlennek 
tartotta papi hivatásával. Imádkozzunk érte! 

kj 

Meg kell csinálni a mini társadalmunkat! Az 
ellenpárját ennek, ami van: iskolával, színház
zal, élettel, hétköznappal. N incs más megoldás 
és kiút sincs más, hogy ne vesszünk el. 

Dombosra akarok költözni remetének. 

Szeretlek benneteket. 
Bognár Attila 

.. mont-el Kínálatunk: 

födém~renda és kitöltőelem 
betonvas egyenesítés és hajlítás 
betongyűrűk, betonoszlopok 

egyéb épületanya g 
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Kishegyes, Tito marsall u. 106/a 
teL/fax:(024)731-491, 730-491 
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Attfla VeciSei 

A leláncolt szörnyeteg 

Leláncolt szörnyeteggé lettem 
árnyéka régi önmagamnak 
lehetetlen buta árnyakká 
nőnek bennem 
a fájdalom titkos erői. 
Voltál valami bennem 
szelíddé szerettél 
jelenléted csodáját 
énekes dalba foglalom. 
Mindörökké szabaddá tettél 
s eltemettél örökre. 

; . 
Prométeusz bosszu3a 

Isteni Prométeuszként 
üzenem a szeleknek . 
hozzátok vissza h~gyeunetk 
adjátok vissza az tstenekne , 
ami az övék, 
a hatalmaskodókat 
űzZétek messzire. 

Utóirat 

:J,,.,"":.::1...~,J „ ~ 

Nagyon hosszú ideig tart gyógyulásom. 
V arratos sebhelyem szakadt szét 
ami vagyok azt tépted darabokra. 
Vagy szajhává teszem a lelkem 
vagy néma leszek örökre. 
Nincs már mit mondanom 
nincs kinek beszélnem 
ugató kutyától nem félek 
ugattam én is, sokat ugattam. 
Összeforrtunk kutyahűséggel. 

Imázs 

szégyenkezve 
szemlesütve 
elveszni az éjben 



Igazgatóváltás az óvodában 
Október 14-e óta Kőműves Gizella a Pán Péter 

Iskoláskor Előtti Intézmény megbízott igazgatója. 
Megbízatása egy évre szól. Több mint valószínű, hogy 
hamarosan az óvoda visszakerül az iskolák hatáskörébe, 
mint ahogy 1993-ig volt. 

- Eddig nem volt nehéz dolgom, hiszen elődöm, Selié 
Julianna belső változásokat vezetett be, csoportokat indí

tott be. Ezek továbbra is működ-

Kőműves Gizella 

nek: a szerb és az angol nyelv, a 
balett és a modern tánccsoport. 
Bár ezekért külön kell fizetni, van 
rá igény. Hamarosan fe lmérést 
készítünk majd, hogy milyen 
foglalkozásoka t szeretnének még 
a szülők, a gyerekek. 

Községünkben 396 gyerek jár 
óvodába (2,5-6 éves korig) . 
Kollektívánk 36 tagot számlál, 21 
óvónőnk van, rajtuk kívül pedig a 
titkárság és a segédszemélyzet 
dolgozik. 

Az óvodai ellátást intézményenként oldottuk meg, a 
beszerzés mindhárom faluban helyben történik. Ez most 
egy új dolog. Az ellátás 570 dinár azoknak a gyerekeknek, 
akik nem kapják a családi pótlékot. A napközis ellátás 1500 
dinár. Ez nem is olyan sok, ha figyelembe vesszük, hogy 
reggel fél 6-tól délután fél 4-ig óvónő fe lügyel csemeténkre, 
oktat, nevel, dajkál, etet. A gyerek megtanul viszonyulni a 
társaihoz, közösségben tölti a napjait. A szülői hozzájárulás 
1200 dinár egész évre. Ebből a pénzből biztosítottuk a 
gyerekeket, a többit játékszerekre, meséskönyvekre, 
rajzeszközökre, fogyóeszközökre költjük. Újdonság, hogy a 
második félévben a szülőknek nem kell szalvétát, 
papírtörölközőt, WC-papírt hozni az oviba. Ezt a község 
biztosítja majd. 

Az óvodai program olyan, hogy kifejezésre juthat az 
óvónő kreativitása. Természetesen az a célunk, hogy 
gyerekek hasznosan töltsék el napjaikat, egészséges 
környezetben. 

Folyamatban van játszóterünk felújítása is, hiszen a 
most ott lévő játékok nem óvodásoknak valók. Ezt már 15 
éve tervezzük, majd csak lesz belőle már valami. A jelenle
gi játékszereket pedig felajánljuk a fa lu játszóterére. 

Terveink közö tt szerepel kapcsolatfelvé tel más 
iskoláskor előtti intézményekkel, közös mozilátogatást is 
szervezünk. Szeretnénk külföldi szervezetek által elindított 
programokba bekapcsolódni, alapítványoknál pályázni. 

Logopédusunk felméréseket készít a gyerekekkel, a 
topolyai egészségházba pedig megbeszélés szerint beutaló
val, a pszichológushoz is eljuthatnak a kis ovisok. 

Ha összehasonlítjuk a környékbeli óvodákkal a miénket, 
akkor elmondhatjuk, hogy a csoportszobák szépen beren
dezettek, fel szereltek. Nem éppen tökéletesek, de átlagon 
felüliek. Felújításra a konyha berendezése szorul és gond
jaink vannak a kanalizációval, a vízellátással is . A termek 
be lső felújítása megtörtént, tervezzük az ajtók, ablakok fes
tését is . Nagy gondot jelent, hogy nincs éjjeliőrünk. 

Hétvégén a fiatalok bejönnek az udvarba, rongálják a 

berendezést, a még meglévő játékszereket. A Gazdászati 
óvodában szeretnénk a padlózatot kicserélni, a fűtést 

megoldani, a külső burkolatot szépíteni. Ez is mind pénz 
kérdése. 

Különböző akciókban számítunk a szülők részvételére 
is . Az ötletek megvalósításához kérjük a munkajellegű 

segítséget és megköszönnénk az anyagi támogatást is . 
Köszönjük azoknak, akik nem feledkeznek meg rólunk, és 
fontosnak tartják iskoláskor előtti intézményünk jövőjét, 
eredményességét, és céljaink elérésében segítenek. 

Foto: Sörös 

mm 

N ovember 19-én 
őszi ünnepséget 

tartottak az óvodások. 
A másfél órás műsor

ban több mint 150 kis 
óvodás lépett fel. 
Lelkes óvónők ve
zetésével a gyerekek 
csodálatos előadássa l 

lepték meg a szülőket, 

a közönséget. 

Hogyan tud a szerb nyelvíi iskola pedagógus ; 
beszélni, dolgozni a magyar gyerekekkel? 

A választ Selié Julianna és m aga a pedagógus, ! 
1 Bigovié Vesna adta meg. 

- A pályázatra nem jelentkezett magyar anyanyelvű 
iskolapedagógus. Vesna Bigovié, aki kitűnő szakem
ber, érti a magyar nyelvet, valamilyen szinten beszéli 
is, de minden alkalommal jelen vagyok én is, tehát a 
nyelv nem jelent akadályt. A szülőknek nem kell i 
aggódniuk, minden felmerülő problémát igyekszünk 1 

megoldani. A gyerekek érdekeit p róbáljuk szem előtt ! 
j 

tartani, a pedagógus az ő érdekükben végzi a l 
munkáját. Még egyszer hangsúlyozom, a nyelv nem í 
jelent akadályt - mondta az iskola igazgatónőj e. i 

- Pacséron dolgoztam hat évig, értem a magyar ! 
n yelvet, minden alkalommal itt van az igazgatónő I 
velem, és közösen oldjuk meg a felmerülő gondokat.

1 Jelenleg a tanulmányi előmeneteleken próbálunk javí- · 
tani, mondhatom, már kis idő alatt sikerült ered
ményeket elérni. Terveim között szerepel a Mikulás
ünnepség m egszervezése, diákközösségek mega
lakítása. A diákok aktívan részt vennének az iskola 
munkájában - nyilatkoz ta az új iskolapedagógus. 

Mi szülők, mielőtt elhamarkodottan vélem ényt ! 
m ondanánk az új tanerőről, adjunk időt, hogy terveit 1 
valóra váltsa. Az első félév tanulmányi eredményeiről l 
a pedagógus a Szó- Beszédnek ad beszámolót. 1 
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Iskolanaptár 
November 11. 

A harmadik osztályos tanulók a testerai természetiskolába 
indultak egy ötnapos kirándulásra. Sokuknak ez volt az első 
többnapos távolléte a szüleitől. A tanulás mellett különböző 
játékos feladatokat oldottak meg. Paródiát készítettek, mesét 
írtak, pizsama-diszkót, álarcosbálat szerveztek. Mindenki na
gyon jól érezte magát. 

November 13. 

Folynak az iskola szépítését szorgalmazó munkálatok. A hete
dik osztályos tanulók fásítási akción vettek részt. A parkban 
segítettek a faültetésnél. 

November 19. 

Az alsósok a Mátyás király című előadást nézhették meg 
Vukosavljev Nagy Iván színművész előadásában. 

November 20. 

A tanárok és a tanulók a sport terén is összemérték szakmai 
tudásukat. Itt viszont a fiatalság jeleskedett. A diákok nagy 
örömére ezen a napon a tanítási órák csak 35 percesek voltak 

November 22. 

Az iskola napja. Ady Endre, iskolánk névadója 1887. novem
ber 22-én született Érmindszenten. Az ünnepi műsorban fel 

Foto: Sörös 
November 23. 

lépett az iskola énekkara 
és minden osztály külön 
produkciót készített. 
Utána az iskola kiál
lítótermében meg
tekinthettük egy ke
rámia-kiállítást diáktár
saink legsikeresebb 
munkáiból. Iskolanapra 
megjelent diákújságunk, 
a Lapozgató is. 

/ 

Ir6asztal 

A matematikaízű 
fagylalt 

Az utcán a fagylaltos eper, kivi, málna és 
banánízű fagyit árult. 

Pillanatok alatt sok gyerek tódult oda, 
közöttük voltam én is . Mire rám került a sor, 
már csak kivis fagyi maradt. Kértem belőle 
két kuglival. A különös bácsi azt mondta, 
hogy kevert bele egy kis matematikát is. 
Ahogy lenni szokott, aznap írtunk matemati
ka ellenőrzőt. Az iskoláig elnyalogattam a 
fagyit. Beültem a padba. Egy kicsit féltem, 
mivel nem igazán értettem a szorzást és az 
osztást. A tanító néni bejött az osztályba, és 
mondta, hogy vegyünk elő papírt. Tíz példát 
kaptunk. Csodák csodájára csillagos ötöst 
kaptam. Hazafelé azon gondolkodtam, hogy 
biztosan a matematikaízű fagyi segített raj
tam. 

Matematikaellenőrző előtt mindig meglá
togatom a fagyis bácsit, és két kugli kivis 
fagyit nyalogatok el az iskoláig. 

Kerekes Zsuzsanna 4. a 

Amikor én hetes 
vagyok 

Nem szeretek hetes lenni! 
Ez meg is látszik, hiszen a virágok egy 

hétig biztosan nem kapnak vizet. A táblatör
lést pedig rásózom lvanára. Ő szereti tisztí
tani, velem ellentétben. A szemeteskosár és 
én, az két különböző fogalom. Nem szoktam 
kivinni. Mire való a takarítónő? Ha rajtam 
múlna, akkor az egész osztály befulladna a 

Szombaton moziban jártunk. Egy amerikai családi filmet tanterembe. Az ablakokat nem nyitom ki. 
néztünk meg, a Stuart Little, kisegér második részét. A mozisi- Hogyisne! Hogy azután rám essen valame
ker nálunk is nagy tetszést aratott, a nagyok és a kicsik körében lyik! Az elhasznált vizet sem szoktam kivin
egyaránt. Kx ű Ak; 

8 
b ni, mert a felét úgyis magamra önteném. 

um ves os . 
,,,------------------------- Akkor mivel foglalatoskodom, amikor 

• e ék U S • Tul.: id. Cékus Árpád 

bádogos műhely 

Mindennemű bádogos 
vállalunk! 

Új kazánházak készítése, illetve 
régiek felújítása házhozszállítással. 

Kishegyes, Kendergyár u. 15. 
Tel. 024/730-457, 731-557 

hetes vagyok? Ez nagyon egyszerű! Írom a 
házi feladatot, amit otthon elfelejtettem 
leírni. 

Hogy miért nem tűnt fel senkinek, 
hogy nem végzem a dolgom? Mert Ivana 
elvégzi helyettem a munkát. Hála 
Istennek, hogy évente csak kétszer
háromszor vagyok hetes! 

Holló Emese 5.b 



AZOK A RÉGI ( JÓ ) KOCSMÁK 
- Nosztalgia - iromány az egykori kishegyesi vendéglőkről -

Birgés, Zöldkert, Bábi, Abbeszin, Ürge, Sárga csikó ... A 
fiataloknak valószínű fogalmuk sincs mik ezek az el
nevezések. A korosabbak tudják - kocsmákról van szó, régi 
kishegyesi kocsmákról. Azokról, amelyek a 30-as, 40-es és 
néhány az 50-es években is üzemelt. Volt belőlük legalább 
harminc. Adatközlőm, Gálik Feri bácsi legalábbis ennyire 
emlékezik. A már említettek m ellett volt a Fekete csikó, a 
Bata, a Szilágyi, és az Ács féle k ocsmák, a I'endel, a Dömötör 
és a Nagy kocsma, a Simon, a Hermec, a Csernik, a Cina, a 
Cékus és Guthman féle kocsma, a Rózsa is vendéglő volt, a 
Talpai, az Odrobina, a Szellák, a Bakos, a Varga család is kocs
m át tartott. A Birgés kocsma, a Döme, a Kovács Dezső kocs
mája meg a határban : a Visontai meg az Andrócki csárdák. 

Szóval, volt belőlük. Ennyit, enny ire ittak (mármint alko
holos italt) a kishegyesiek ? 

- Kevesebbet mint most. jóval kevesebbet - m ondja 
adatközlőm. Mert otthon csak disznótorkor, lakodalomban, 
halotti toron, keresztelőn, esetleg nagyobb ünnepeken volt 
ital az asztalon. A kiskocsmák (a 30-ból 25 ilyen volt) 4-5 asz
talánál a gazda hétköznap csak imitt-amott mért italt. Nem 
igen volt vendég. A nagyobbakban fizetett pincérek dolgoz
tak, mert ott mindig volt fogyasztás. 

A nagy nap a vasárnap volt. Akkor aztán nem igen akadt 
szabad szék egyik vendéglőben sem . Főleg este. Szólt a zene. 
Szin te m indegyik kocsmában. És a zenészek is valameny
ny ien hegyesiek voltak . Fizetség nélkül húz ták. A keresetük 
az volt, amit a mulató vendégektől kaptak egy-egy szívhez 
szóló jó nótáért. Ilyenkor találkoztak a barátok, a komák, 
ismerősök - mert hétköznap dolgozni kellett, nem volt idő 
barátkozni, kocsmázni. 

Az iparosok a Bábihoz jártak. A 7öldkertben a 
kereskedők találkoztak, a Nagykocsma a módos parasztok 

-----....,,....---, gyülekezőhelye 
volt. A törpebir
tokosok , bére
sek a Dö
mötörbe és az 
Ürge kocsmába 
jártak. Ezekben 
a vendéglőkben 
enni is lehetett. 
Főleg paprikást. 
A többiben csak 
ital volt: bor 

(királyhalmi), pálinka (eper, törköly), m álna, krakh kabezó. 
Aki nem tudná: az utóbbiak üdítőitalok voltak. Sört 
(csapa/tat) csak vasárnap mértek, de csak a forgalmasabb 
kocsmákban. Legfeljebb a keddi piaci napig m aradt még 
belőle. Volt aki (főleg a tanyaiak) meg is várta vasárnaptól 
keddig a kocsmában, hogy kiiirüljön a söröshordó. Közben 
kártyáztak, biliárdoztak, kugliztak. No meg iszogattak. 
Kishegyesen //a bban az időben// 8-10 kuglipály a volt, ugyan
ennyi biliárdasztal és minden vendégfogadóban több tucat 
kártya. Mindezek n élkülözhetetlenek voltak a társasági 
élethez, amely szinte kizárólag a kocsmákban zajlott. Virtus, 
verseny, hazárdjáték, csendes iszogatás, őszinte beszélgetés, 
barátkozás, ismerkedés, üzletkötés, mind-mind a kocsmák
ban történt. No, meg a verekedés, a szurkálás is - mert hát 

haragosok mindig voltak. És itt volt a legegyszerűbb elin
tézni a nézeteltérést. Nem kellett rendőrség m eg bíróság. 

Na, és a bálak. Az alkalmiak mellett a legfontosabb a 
háromnapos farsangi bál volt. Szinte nem volt kocsma, ahol 
a téli hónapokban ne rendeztek volna bálakat. Ez volt a 
legények, lányok legfontosabb (vagy egyedüli) találkozási, 
ismeretségi lehetősége. Zene, tánc és a gardemamák kosár
ral, elemózsiával és árgus szemekkel ellátva, csárdás, frisses, 
röpülő szoknyák, huncut, kihívó mosolyok és lekérések. 
Amikor a táncoló párhoz odalépett a legény és lekérte a 
lány t. Hát ez m ár kihívás volt. Verekedés, bicskázás. Így 
tisztázódott le, hogy kié a lány. Nem mindig a győztesé lett, 
de legalább letisz tázódott: a hamiskás mosoly szándékos 
volt a lány részéről: ,,A tiéd akarok lenni //. 

Szóval rend volt, mindennek meg volt a szabálya azokban 
a régi időkben. A kocsmákban is. Hitel volt mindenkinek. 
Mert mindenki mindenkit ismert, mindenki mindenkiben 
megbízott. A tanyaiak gyakran évente csak néhányszor 
fize ttek: tojásban, libában, búzában, kukoricában. A többiek 
- amikor pénzük volt. De adós senki sem maradt. 

A kocsmárosnak rangja volt. Próbált volna valaki 
kötözk ödni vele - a tisz tességes vendégek ugrottak, hogy 
megvédjék. 

A vendégnek is rangja volt. Ha idősebb vendég érkezett, 
a fiatalok felálltak, hely et adtak nekik, a gazda m eg //csinált // 
nekik m ásutt helyet. . . ".'.'., ·ovu , 

A z íratlan szabá- J" l..;! . f : ' ,·,- '· !J 
lyokhoz tartozott az is, { ~ ·1 :::, l i 11 .> 11 :-· , . ~-

, , YL CALllHTRDJCTU: \, ' í! 
hogy egy legenyem- . ~·"""" .,.,...~-'° 
bernek 1 liter bornál ""' 
kevesebbet nem illett 
rendelni. Ha jöttek a cim
borák, megkínálta őket és 
jött az újabb liter. Meg az 
em berséges beszélgetés, 
társalgás, mulatás. 

És most? 
- Ez semmi, ami most 

van. - mondja Gálik Feri 
bácsi. A mai kocsmák 
már csak // gyiitt-ment// 
kocsmák. Az enyém is 
ilyen volt. Vegyük el a 
pénzt - ez a cél. A tulaj
donos nincs a vendéglőben, a pincérek olyanok-amilyenek. 
A vendégek úgyszin tén. Valamikor az analfabéták is tudtak 
viselkedni, most pedig az írás tudók sem. Hangos zene, haj
nalig tartó vad dorbézolás. Nevelni kéne a vendégeket. Arra, 
hogy becsüljük egymást, ne bántsuk egymást - egyszóval, 
hogy viselkedjünk - a kocsmában is, vagy legalább ott. Mert 
az emberek, a rendes emberek ma is szívesen ;"írnak, járná
nak kocsmába, ha ott jól éreznék magukat. Barátkozni, 
beszélgetni, ismerkedni emberi szükséglet. Valamikor ezt 
szolgálták a vendéglők, a kocsmák. 

Azok a régiek ereklyék, Kishegyes ereklyéi. Őrizzük 
meg legalább emléküket. 

Rácz József 



don1bosi állaU~u111 III. 

Beszél majd az utókor 
Az állatfarm lakói, miután az ősz beálltával egyre inkább 

köhörésztek, leszerződtettek egy univerzális lódoktort 
Szomszédisztánból; Dr. Bubó és Ursula felvállalták az állat
farm egészségügyének egész ügyét. Sőt, még a futár Teknőst 
is magukkal hozták, igaz, mentőssé képezve őt át. Bár egye
sek úgy vélték, dr. Bubó kivénhedt már a szakmából, s 
inkább azt ajánlották, hogy a megbízhatóbbnak tudni vélt 
Ursula nővérkét kéne doktorrá avatni - Bubót meg fivérré 
visszaminősíteni -, ám a többiek lehuhogták őket - ki látott 
már olyat, hogy farkatlan legyen a 
doktor, mert ugyan akkor mivel 
mérné a hőt? Ráadásul dr. Bubó 
már rég az orvostudomány 
történetének legszebb lapjain 
szerepel ama gyógyászati 
alapelvével, miszerint sohasem 
szabad a láza t annyira csillapítani, 
hogy a páciens kihűljön ... 

mást: a mezeinyulak esetében, hogy Lepus europaeus, az 
üreginyulak esetében pedig, hogy Oryctolagus cuninculus. 
(Az üregiek verték is mellüket büszkeségükben, hogy az ő 
nevük a hosszabb. ) Ja, és persze dr. Bubó a saját nevét is 
odakanyarította aláírásképpen (hisz okmányról van szó): 
uhuként mi mást is, minthogy Bubo bubo (pedig voltaképp 
gatyáskuvik - Aegolius funereus - volt ő, csak ezt a gatyás 
előtagot szégyellte, nem illik az egy doktorhoz, úgyhogy 
magyarosított). Néha azonban szellemesebb volt Bubo 

bubo, így például a szimuláns kis
diákok igazolására azt írta föl, 
hogy Munkaundoritis, bár ezt a 
latin- és macskanyelvtanárnők 

gyakran észre se vették. 

Dr. Bubó másnap meg is nyitot
ta · rendelőjét, de már Ló Pacival, 
első paciensével összeszólalkozott, 
mert nem megfelelőképpen 

köszöntötte őt: sziával üdvözölte 
az előírásos Mélyen Meghajlok a 
Tekintetes Excellenciás Nagy
főméltóságú Doktor Úr előtt 

„Sok esetben már az is számottevő eredmény, 
hogy legalább az orvos életben marad ... " 

Más csodás esetek is történtek, 
különösen, mert dr. Bubó, ha egy 
sebet fel lehetett vágni, azt fel is 
vágta - e szokása onnan eredt, 
hogy hátvédet játszott focistako
rában. Állítólag egyszer egy 
jövevény bele is halt e sebészkedés
be, de minthogy jövevény volt, 
nem dombosi, senkit se érdekelt az 
eset. De végül is egyben meg
egyeztek az állatfarm lakói: ha más 
nem, majd Ursula megmenti őket. 

helyett. De Bubónak azt is elnézték, hogy Teknős, a mentős 
nem célszerűen használja mentőstalicskáját - így például 
orvosunk utasítására a helyi kisbaglyok focicsapatát 
fuvarozgatta . Igaz, később a dombosiak is belátták, hogy 
Teknős tempója oly lassú, hogy nem oszt, nem szoroz jelen
léte, meghalhatik az állatfia nélküle, de vele is . Mert mit ér 
annak a másnapi mentős, akinek előző nap akadt a torkán a 
kecskecomb hátsó traktátusának középső porca, galuskás
tul. 

De a kételkedők furcsább eseteket is szemrevételeztek: 
volt, akinél dr. Bubó hasmenést állapított meg, minthogy 
hasmenése volt. Igen ám, de a hasmenés másodlagos tünet 
volt, úgyhogy ha Ursula nem veszi észre az esti injek
cióbeadásnál, hogy a lép vérképe lépett a képbe, ott murdel 
meg a beteg. Volt aztán olyan eset is, hogy dr. Bubó két évig 
kezelt valakit tüdőbajjal, míg észrevette, hogy a szíve ver 
félre, nem a tüdeje - eh, mondta erre dr. Bubó, oly közel van
nak egymáshoz, hát biztos egy benőttek ... Amire alamuszi 
módon bólogattak a nyuszik, merthogy ők folyton dr. 
Bubóhoz jártak, hol ezük fájt, hol azuk fájt, hol a lábukat 
húzták meg futás közben, hol a futást a lábuk közben, és dr. 
Bubó mindig készségesen kiírt nekik egy receptet. A nyulak 
meg ettől nagyon boldogok voltak, „megvan a cédula, 
Gyula nyula!" - ugrabugráltak új jelszavukkal. Igaz, egy 
lyukas petákjuk sem akadt, hogy kiváltsák az orvosságot, és 
mégigazabb, hogy ha lett is volna rá pénzük, akkor sem 
tudják kiváltani, mert a kígyógyszertárban hashajtón kívü l 
alig is volt más, de mindez nem érdekelte őket: a recept la
tinul íródott, és érthetetlenségével elbűvölte a tapsifüle
seket. Akik ezentúl személyi igazolványként használták e 
papírosokat, mert Bubo csak a latin nevüket írta rá, semmi 

És különben is, dr. Bubó egy valamiben mindig száz száza
lékig hibátlan volt - a halál beálltának megállapításában (a 
receptre ilyenkor azt is ráírta, hogy game over). És ilyenkor 
nagy lelkesen mondotta: kérem a következőt! 

Micimackó György 
(Satyicus Ursus Arctos Georgius) 

Post scriptum: Mélyen Meghajlok Stb. Dr. Bubó' Fenti 
cikkem megírására a Kacsahírek szerkesztői kényszerítettek 
- különben állatkertbe tesznek. És Bensedint kevertek a 
sörömbe, pedig azt már csak receptre lehet kapni (mármint 
Bensedint). Tehát a cikk hamisítvány, pamflet lett, úgysmint 
kérem, ne vegye szívére (vagy tüdejére, ugye), és ezentúl is 
lesz szíves megdoktorolni engem . 



Gesztenyeültetés közben 

Csodálatosak a késő őszi vasárnap délutánok, 
főleg ha az ember a kaszálóban tölti. 

Néhány, hozzám hasonlóan megszállott barátommal 
vasárnaponként, a délutáni alvás után ki szoktunk 
biciglizni a határba gesztenyét ültetni. A hozzá nem 
értő azt mondaná, hogy négy hülye gesztenyéket 
hajigál „ bez veze", de téved, mert ez egy nagyon 
szórakoztató és némileg eredményes módszer. A 
konkrét eredményt húsz év múlva fogjuk 
meglátni, de viszont na' on kellemes időtöltés, 

mert mindig sötétedésig maradtunk. S ahogy 
az alkonyban lassan karikáztunk haza felé, 
éreztük, hogy a sötéttel együtt a gonosz is 
megtelepedett a tájon . .. 

Első alkalommal valami film miatt koráb
ban indultam el, mint társaim, és a völgy
part melletti ösvényen igyekeztem haza, 
amikor megpillantottam a falu felől a határ
ba osonó puskás embereket. Lassan, körül
tekintően haladtak előre, de olyan hirtelen 
bukkantam föl kerékpárommal, hogy már 
nem tudtak kitérni. Köszöntem, ők is, és 
mindenki ment tovább a maga útján. Ez volt az első 
eset. 

Anekdota 

A legutóbbi vasárnapon az egykori Nagyhegyes 
területéig mentünk ki. Az időjárás az évszakhoz 
képes t kimondottan kellemes volt és a délutáni 
napfény csodálatos színeket hozott ki a tájból. 
Mondanom sem kell , hogy ismét megfeledkeztünk az 

id őrő l , és a nap már lebukott, amikor 
föleszméltünk. Épp indulni akartunk, amikor 

lövések dördültek. Először megijedtem, mert 
~ azt hittem, hogy katonák gyakorlatoz

nak, de lövések a falu felő l jöttek és nem 
ismétlődtek meg. Befelé jövet a Méhész-laknál 

egy rendszámtábla nélküli Zastavát vettünk észre. 
Rögtön nyilvánvaló lett, hogy miről van szó! 

Vasárnaponként orvvadászok rajzanak ki a határ
. ba, hogy megritkítsák a vadállományt. Tudják, hogy 
ilyenkor alig van ember a kaszálóban, hiszen 
pihenésre rendeltetett ez a nap. Ők bezzeg nem pihen
nek! Amint alkonyodik, kiosonnak a határba, hogy 

elejtsék tiltott zsákmányuk. 
Erről ennyit! Remélem, akad olyan ember, aki 

majd kötelességének érzi, hogy hivatalból tegyen ez 
ellen, de azon sem fogok csodálkozni, ha mégsem. 

Lakatos János, egy megszállott gesztenyehajigáló 

Hurka, kolbász, disznósajt. Mmmm„„ 
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy disznótor. Persze volt 
több is, de ez az egy emlékezetesebb 
bármelyiknél. Ne is mondjam, hogy 
személyesen nem is vettem részt 
benne, csak úgy hallottam róla. Ha 
hazudtak, akkor én is hazudok, pedig 
nem szoktam ... majdnem soha. 

Egyik barátom a disznósajt nagy 
imádója. Jó pikánsan ízesítve szereti 
(én is) . Tudjuk, hogy a disznósajt 
készítése a tor utolsó fázisához tar
tozik, a legutolsó a mosogatást 
leszámítva. Mikor megtörténik a töl
telékek abálása, akkor a férfiak 
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munkája a poharak feneké re 
nézésében merül ki. Hát ebben az 
ominózus disznótorban sem történt 
ez másként. A már alaposan kiabált 
svartlit egy földre helyezett deszkára 
fektették, és jobb híján egy üres gáz
palackkal préselték le. Ne rész
letezzem, mire való ez a művelet. 

Eddig minden a legnagyobb rend
ben volt. Most kezdődhetne a disz
nóvágás kellemesebb része. Az egész 
napi hajtás után a böllér is lehajtana 
egy két pohárka hosszúlépést a jófaj
ta tavalyi borocskából. Ennek a 
dolognak semmi akadálya sem volt, 

Kőműves és ács 
munkálatok 

hanem ezt a munkát az emberek job
ban szeretik valamilyen kényelmes 
ülőalkalmatosságon végezni. Rövid 
szemlélődés után a cirka százhúsz 
kilós böllérünk szeme egy üres gáz
palackon akadt meg, majd kényelem
be helyezte magát. Na így még disz
nósajtot nem préseltek ki. Néhány 
darabkát a mennyezetről kellett leka
parni, a tisztán maradt részek pedig 
egy tálban vártak az elfogyasztásra. 
Hosszasabb italozgatás után megál
lapítást nyert, miszerint az üres 
palack volt a baleset okozója. A böllér 
kikérte magának, hogy ő csak 119 kg, 

nem pedig 120, és 
szerinte a disznósajt 
nyomási tűrőké-

pessége ezen a 
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0241730-293 
Telefon: 

024/731-393 

Tul: Kókai Béla kőműves 

Kishegyes, Kossuth 
Lajos u. 1. 
Tel: 024/731-377 
Mobil: 063/8-235-849 

Vállalom lakóházak, gaz
dasági és más épületek 

korszerű építését, valamint a 
régi épületek felújítását. 

határon kívül esik. 
Tehát egyértelmű, 

hogy az ő súlya alatt 
nem durranhatott 
szét a svartli. 1 D 0 $ 
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Pangó helyett pingpong 

Ugyan ezúttal is sírhatnánk egy sort a régi szép 
idők kapcsán, de ezt alulírott inkább örömében 

tenné meg, annál is inkább, mert a régi szép időkre 
nem is igen emlékszik, minthogy az ütőt akkor forgat
ta rendszeresen a kezében, amikor Hegyesen e sportág 
a pénztelenség miatt haldokolni kezdett, majd kihunyt. 
Bár valami rémlik, hogy a nyolcvanas évek elején - az 
asztalitenisz egyik itteni fénykorában - tömegesen jár
tak az ifiotthonba játszani, de mert akkor a nagy 

írd és mondd - egy asztalt igyekszenek testvériesen 
megosztani . Több hely ugyanis nincs. Mint Hajdú 
Béla, az egykori (és mai) szakvezető elmondta, talán 
sikerül egy újabb " termet" is megszerezni. 

Tudni kell, hogy itt a padlózat sem megfelelő -
~ ahogya~ az iskolá~an felállít~tt asz,tal 
~~, eseteben sem -, 1obban kopik a terd 

~' (nem mintha ilyen idős korban ne 
- - ·- kopna különben is). Ráadásul télen 

tülekedés közepette alig is jutott az asztalhoz 
(ti. én), hát nem is szívesen emlékszik vissza 
azokra az időkre, pedig akkor (is) erős 
csapata volt a falunak, s ami még / . 
fontosabb, igen sok fiatalt vonzott / / 

e sport. :-r 
(az meg most van) a fűtés sincs 

megoldva. 
Mindez azt jelenti, hogy sem arra 

nincs lehetőség, hogy legalább a 
rekreálók körét kiszélesítsék, sem arra, 
hogy a legfiatalabb generációkat 

nívósan lehessen tanítani. Pedig pingpong
ozni többnyire mindenki szeret, ha van rá 
lehetősége (pl. a Moziban), ráadásul olyan 

Abban pedig biztosak '1: 

lehetünk, hogy ma is tömegeket von
zana - ha lenne hová és miből. Ez per
sze a többi sportágra is érvényes, ám az 
egyik fő érv a pingpong mellett talán 
mégiscsak az, hogy mégsem oly költségigényes. 

(kultúr)sportról van szó, amelyet nem a veszekedések 
és a sérülések jellemeznek. 

Tudják ezt jól az egykori csapat(ok) tagjai is, akik 
pár hónapja - igaz, főképpen rekreálás céljából - össze
járnak a kooperáció (egykori) ebédlőféleségébe, ahol -

Így aztán ma még mindig csak azt mondhatjuk: már 
nem annyira pang a pingpong-élet, mint pár évvel 
ezelőtt, de pangani mégsem pong eléggé. 

Sa.kk 
A kishegyesi sakk-klub évtizedek 

óta kisebb-nagyobb sikerrel 
versenyez a szabadkai, topolyai, 
kishegyesi községközi ligában. A 
klubnak 20-25 leigazolt játékosa van, 
de ebből rendszeresen, nyolcan-tízen 
versenyeznek. A legidősebb sakkozó 
74, a legfiatalabb pedig 16 éves, tehát 
a játékosok átlagéletkora igen magas, 
pedig bizonyítottan a 20 év körüli kor 
a legalkalmasabb e szellemi sport 
űzésére. A klubélet az átlagéletkor 
előrehaladtával veszített élénk
ségéből. A sakkegyesület nagyon 
szerény körülmények között mű
ködik. A községi költségvetésből 

pénzelik a versenyek útiköltségét, és 
ebből a pénzből az itthon játszott for
dulókra egy-egy kávéra és szörpre is 
jut. Évente két három játékos egyéni 
versenyen is indulhat. 

Az idén a Szabadkai Községközi 
ligában a 14 csapat közül az Egység a 
8-ik helyen végzett. Jobb 
helyezésüket elrontotta az utolsó for
duló súlyos veresége a Topolya ellen, 
amikor is hiányosan és tartalék 
játékosokkal csak fél pontot szereztek 

a lehetséges nyolcból. Ezzel a har
madik-negyedik helyről lecsúsztak a 
nyolcadikra. 

A Szabadkai Községközi Liga 
végeredménye: 

01. 11 BTSK" - Topolya 54,0 
02. „Zednik" - Zsednik 49,0 
03 . „Spartak II." - Szabadka 48,5 
04. „Zobnatica'' - Zobnatica 48,0 
05. „Potisje" - Kanizsa 48,0 
06. „ Trgopred" - Bajmok 45,0 
07. „Ada" - Ada 44,0 
08. „Egység" - Kishegyes 42,0 
09. „Elektrovqvodiná' -Szarodka 42,0 
10. „Njegos" - Lovéenac 36,0 
11 . „Radnicki" - Tornyos 34,5 
12. „Senta II." - Zenta 30,0 
13. „Jukom" - Tavankút 21,5 
14. 11 Krivaja" - Krivaja 19,5 

Az első négy csapatból, rájátszás 
(play off) után a zednikiek feljutottak 
az Észak-Bácskai ligába. · 

Az Egység játékosainak egyéni 
eredményei: 

Deák József 6,0 pont 10 játsz
mából 

Linka László 

- sssza -

Komáromi Sándor 6,0 (8) 
Magyar László 3,5 (10) 
Papajcsik Lajos 3,0 (10) 
Tóth Péter 4,5 (10) 
Tóth Andrej 5,0 (10) 
Kiss Rudolf 6,5 (10) 
Lukács Andor 0,0 (1) 

Kiss Rudolf egyéni ered
ménye alapján IV. kategóriát szerzett. 
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• • • • • • • • • • 
Dobogóköze lben az Egység 

A kishegyesi Egység labdarúgó
csapata hosszú idő után már a baj
noki idény őszi részében szép sikert 
ért el. A szabadkai ligában a fel
sőházban, a negyedik helyen várja 
a tavaszi idény folytatását. 

A kiváló kezdés után már há-

rom bajnoki forduló után kilenc 
pontja volt a hegyesi kék
fehéreknek, de utána következett az 
egyik bajnokjelölt, a Granicar 
elleni mérkőzés Gyálán, ahol 4:1-
re kaptak ki. Utána következett a 
hetedik forduló, amikor Kishegyesen 
a szabadkai Solid ellen a rossz 
napot kifogó nagy esélyesnek kikiál-
tott hazaiak váratlanul 2:1-re 
veszítettek a hasonló játékerőt 

képviselő cipőgyári csapattól. A 
nyolcadik fordulóban Ilonafaluban 
vendégszerepelt az Egység a 
KrajiSnik ellen, és 2:1 arányú 
vereséget szenvedett. A tizedik for
dulóban került sor Bajsán a ran
gadóra, ahol a szervezetlenül és 
nagyon gyöngén futballozó hegyesi 
csapat csúfos, 6:0-ás vereséget 
szenvedett. 

Szerencsére ezután az Egység 
egymás után öt győzelmet ara
tott, és végeredményben ösz
szesen 33 bajnoki pontot szerzett. A 
fiatal és idősebb játékosok 
ötvözete a bajnokság első részében 
meghozta a várt eredményt, ami 
még sikeresebb lett volna, ha nem 
következett volna be az a váratlan 
hazai vereség a Solid ellen. A 
mérkőzéseken valami oknál fogva 
kevés néző volt, viszont ők egy 
mérkőzés kivételével elégedettek is 
lehettek a hazaiak teljesítményével, 
mert a győzelem és azért járó há
rom pont mindig Kishegyesen ma
radt. Valamilyen íratlan törvény 
alapján az Egység mindig 
gyöngébben szerepelt az őszi bajno
ki idényben, mint a tavasziban, 
azonban ez az év éppen kivételnek 
számít. Országh Miklós, az Egység 

edzője elégedett lehet az eredmény
nyel, de a tavaszi jó folytatá s kell 
ahhoz, hogy a csapat megőrizze 

ezt a helyet. 
A pálya környékét minimális 

ráfordítással és összefogással 
rendbe lehetne tenni, mert sajnos 
sportlé tesítményeink igen rossz 
állapotban vannak. Ugyanez vo
natkozik a már több évvel ezelőtt 
tervbe vett lelátó felépítésére is. A 
már sokat emlegetett segédpálya is 
úgy néz ki, hogy egy későbbi idő

szakra halasztódik. Fontos, hogy az 
Egység vezetősége, különösen dr. 
Deák Tibornak köszönhetően, min
dig valahogy biztosítani tudta a 
pénzt a csapat sikeres szerepléséhez. 

Az őszi bajnoki idényben 
Országh edző a következő já
tékosokra számítha tott: Faragó 
Szilárd és Faragó Zsolt kapusok, 
Fodor, Nagy István, Nagy Zsolt, 
Huszka, Szi lágyi, Tóth, Barta, 
Körtés, Rúzsa, Marié, Durovié 
Milos, Durovié Milan, Kosovié, 
Durélevié, Vuckovié, Zoranovié, 
Mrvaljevié, Krivokapié, Belada, 
Tumbász mezőnyjátékosok. 

Pecze József 

A DUKER fatelep előjegy
zést vállal minden mennyiségben 
krekai lignitre és banoviéi kőszénre, 
rövid határidőn belül garantálják a 
leszállítást. Érdeklődni személyesen, 
vagy a 730-293-as telefonon. 

ADOK-VESZEK 
Képregényeket vásárolok és 

cserélek Érdeklődni 20 óra után a 
731-297-es telefonszámon. 

Eladók új, 200 literes nyitott és zárt 
vashordók (plasztificírozottak), va
lamint szintén 200 literes PVC 
hordók, házhozszállítással. Telefon: 
063 / 73-43-10 T E METKEZÉSI KELLÉ K E K 

ÉS SZOLGÁLTAT ÁSOK 

Tul.: Gombár Dénes 

!(~~HEGYES, TITO MARSAL L U. 1 3 

TEL. 063 80 54 838 

MALI IDOS 
M . Tita 50 

h 024í 7 3 0 -87 
. Németh Time 

HIRDETŐK FIGYELMÉBE! 
Apróhirdetéseiket Linka B. 

Gabriellának adhatják át, személye
sen vagy a 024/ 731-297-es telefon
számon . 

.5zó-13aú4 • Kiadja a Táltos PE. •Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő : Molnár Márta .• 
• Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Csóré Róbert, Horváth György, Kalacsi János, Lakatos János, Linka B. Gabriella, Mirnics Gyula, 

Molnár Márta, ifj. Virág Gábor, Rácz József, Zsidai Erzsébet. • 
• Grafikai előkészítés és tördelés: Apátia Corp. • Készült a Topolyai Népnyomdában. • 
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