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t' A tavasz igen késve köszöntött be, eszünkbe is juttatta a régi mondást: ·t
:· Tavasz van , én meg Szerbiában élek! Rügyfakadás ide ' vagy oda , a ' I'
1
1, ·helyzet inkább a könnyfakadásra ad okot. Egy úriember megbízott, írjuk
f meg · ~· a sok marhaság helyett, aminek szerinte teret adunk lapunk
: hasábjain-, hogy Milosevié alatt jobb volt.
Vélem~nyünk szerint nem volt jobb - utaljunk csak a háborúkra , a
behivóktól való rettegésre, a rendőrség zaklatá.saira, a ·s.z ámtalan
elmenekül,öre és idemenekülöre -, és természé{~;_én nem ,lehet csak
pénzkérdéssé tenni az életet. Pénz nélkül is sok) nindent meg lehet
tenni , de
rajtunk is múlik. Szócséplés helyett· utaljunk csak arra,
hogy a környezetvédelem nem feltétlenül az anyágiagtól ·függ, hiszen
azért, hogy szemetelünk, nem fizetnek. Azért '·s.e ké,1,l~ne, hogy
összeszedjük. Ahogyan tehetség fiataljaink sikereit s'erri 'dinár,ért
vásárolhatjuk meg. Még jó, hogy akadnak ilyenek falunkban. Miképpen
az (amatőr) sport sem kizárólag a lóvétól függ.
Mintha állóvízben , egy pocsolyában dagonyáznánk. És ez nem is
jelképes - lásd a Krivaja kotrása körüli hercehurcát, többek közt ez a mi
valóságshow-nk.
'
Nyakunkon május elséje, a munka ünnepe. Felénk még ez is hülyén
hangzik: ünnepelni azt, ami nincs? Akinek meg van, vagy aki vállalkozó,
azt meg éppen ezért vetjük meg. Ehhez is csak jó szórakozást lehet
kívánni... És a politikai alkufolyamatokhoz . is: ki kit miképpen próbáL:r
meg zsarolni saját önös érdeket_r.iiatt községünkben azzal, hogy mikor 1
is hozna pénzt a falunak. Mintha a sajátját, nem az adófizetöékét hozná ~ 1
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Irodalmi esttel és kiállítással
emlékeztek meg a kishegyesi
könyvtárban
József Attila
születésnapjáról , a költészet
napjáról. A kiállítást , amelyet
Szöllősi Boglárka állított össze
egy nemrégi kiállítás képanyagából ,
Szöllősi
Vörös
Julianna könyvtáros nyitotta
meg. Megnyitójában kiemelte ,
hogy az
utóbbi
időben
rengeteg kutatás folyt a költő
vel kapcsolatban, valószínűleg
a centenárium miatt is. A költő
munkásságának szentelte legújabb számát a Híd folyóirat is .
Mindezek azt bizonyítják, hogy
József Attila továbbra is a legnépszerűbb költök egyike.

Az irodalmi est keretében a
Petőfi
Sándor Művelődési
Egyesület irodalmi szakosztályának tagjai: Fontányi Emília ,
Kancsár Loretta , Sinkovics
Norbert, Paróczi Rita, Mocnár
Mónika és Papajcsik Laura
József Attila-verseket szavaltak . A költő küzdelmes életéről
készült Gombár Judit tanulmánya , amelyet Kovács Hédi
olvasott fel. A szavalatokat
gitárral
Szulocki
László,
hegedűjátékával pedig Tóth
Dániel kísérte.
P. 1.

Fogadóórák helyett
telefonszámok
Az elmúlt évtizedben, a többpárti
választások után kezdett meghonosodni
nálunk
ismét
a fogadóóra
Az
intézménye
a
községben
intézményt Horváth László, akkori tartományi képviselő vezette be, aki minden kedden reggeltől a munkaidő
végéig fogadta a gondokkal küszködő ,
mindennapi problémákat felvető polgárokat Többé-kevésbé tartotta magát
ehhez a szabályhoz Sípos Béla egykori
polgármester is. Amikor Horváth László
polgármester lett, folytatta ezt a hagyományt, sőt , arra törekedett , ha
maga nem lehet jelen , akkor a
megszokott időpontban legyen je len
Dudás József alpolgármester Ugyanez
a szabály érvényesü lt akkor is, am ikor
Sz ügyi István vette át a polgármesteri
tisztet az előző mandáum vé gén
Keddenként ő is, és az alpolgármesteri
tisztet betöltő Virág Teréz is fogadták az
embereket (az alpolgármester a
panaszbizottság elnökeként is).
Az átszerveződött községi önkormányzat már nem tartja magát kimondottan ezekhez az i dőpontokhoz , de
mint megtudtuk, Szügyi István polgármester, hacsak halaszthatatlan
dolga nem akad, kedd enként igyekszik
a polgárok rendelkezésére állni

Nem határozott meg a fogadóórára
időpontot Hallgató Sándor tartom ányi
képvi selő sem. Mint mondta, lehet ,
hogy ez mulasztás, de mivel nem
hivatásos politikus , a délelőtti órákban
dolgozik, és neh éz is lenne egy állandó
időpontot
megszabni . Vélem énye
szerint eddig is bárki megtalálhatta, ha
szüksége volt segítésére , és valószínű
leg így lesz a továbbiakban is Nem
titkosította telefonszámait , és ezek
szerint a tartományi képviselőt ügyesbajos dolgainkkal megtalálhatjuk a
024-738-603-as vezetékes telefonszámon, vagy a 064-163-50-79-es mobilszámon. Mint mondta, eddig sohasem
történt még olyan, hogy nem tudtak
i dőpontot találni a beszélgetésre
Pál Károly, a kishegyesi képviselötestület elnöke azt mondja, hogy a
községházán bármikor elérhető , ezért
nem tartja különösebben lényegesnek
egy időpont meghatározását A jelenlegi kommunikációs viszonyok közepette
az elérhetőség a leg fontosabb Pál
Károlyt a 024-730-003-as vezetékes
számon vagy a 063-8 33-39-66-os
mobilszámon érhetik el .
A polgármester te lefonszáma sem
titkos, Szügyi Istvánt a 730-003-as számon, vagy a 063-87 3-80-92-es számon érhetik el.
P. I.

Gratulálunk a XXXVIII. Középiskolások Műwszeti Vetélkedőjén elért
eredményekért:
Néprajz: Majláth Renáta, III. díj
Önálló vers: Nagy Farkas Emília, III. díj
Értekező próza: Szűgyi Bettina, III. díj

A k/shegyesi ,Petőfi S'lih<;Jor ME ,enekcsoportja
r~s~t .•vTtt iaz(jjvidék~r FJ.'á1ió" Szólj, . síp, szólj eln~yeZ'ésü népzenei ~~ffmléj~7"i: :; Az általános
Szájko .. énekcsoport,
iskolások .vetélkedőjén
.é~ ~ a· Csőke ;Andrea ~ . Povázsánszki Csilla
én~~~e!fqsis arany mJnősítést kapott. Az énekc 'sopqtt• sá~közi daloK.at, , aZ énekkettős pedig
ny/rségi dalokat adott elő. Felkészítőjük
Pátyérek Orsolya, aki kórábban szintén a Szólj,
síp,(szóljvetélkedő díjazottja volt.
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Aprilis 24-én a. kishegyesi zeneiskolások koncertjére
kerÜl':sor
a színházteremben, Ú' órai
_t, -.:;.. ''"'.:
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Mizujs a nyugdíjasoknál?
Vrnjacka Banján, a nyugdíjasok köztársasági gyűlésén vett
részt Kancsár Erika ,
a
Nyugdíjas Egyesület elnöke . A
megbeszélésen
250 küldött vett
részt Egy 21
tagú bizottságot
is alakítottak .
Céljuk, hogy a
közt ársasági
parlamentben is
le gyen
képviselöjük,
aki
képviseli
az
érdekeiket, harcol a jogaikért
A nyugdíjasok a
létminimum
alatt éln ek, sokan nagyon
nehezen vészelték át a telet ,
nem volt tűzrevalójuk, nem volt
pénzük élelemre, gyógyszerre
Kishegyes községben 2592
nyugdíjas volt a 2004-es év
elején, és szerbiai viszonylatban ig en magas az elhalálozási
szám, 101-en távoztak a tavalyi

évben az élök sorából.
találkozó témája az idősek
egészségügyi
ellátásának ~
javítása,
a
partícip~ció
megszuntetése , valamint az volt,
hogyan
te- i
hetnék szebbé , könnyebbé a nyugdíjasok
mindennapjait .
Falunkban
április 22-én
19 órai kezdettel tartják
meg a nyugdíjasok
ev1
közgyűlését. Mindenkit szeretettel várnak. És a szórakozásról sem feledkeznek meg : i..
Április 30-án bálat szerveznek a
nyugdíjasotthonban .
A
jó
hangulatró l Lakatos Zvonko
gondoskodik, a belépőd íj 100
dinár.

1

l,

A kishegyesi Könyvtár szervezésében 2009. március.17-én; este
7 órakor a nagy érdeklődésre való J~kintett~l. ·a könyvt~Í
olvasóterme helyett a községháza · dísztermében Szöl<e Anna ·
néprajzkutató tartott e'lőadást a KERESZTEK ARCAI címmet a
kishegyesi egykori · és mai .keresztekről. A . műsorbán
közreműködött: Papp Imre újságÍr:ó, Korm.c:>.~' Irén ve.r~mo.ndó és ·a
Dombos Kamaraze nekar, Gál József vezetésével. A je l enlévők
igen érdekes törté neteket hallhattak a keresztek tórténetéről,
fajtáiról. Nagyon sokan csak egyszerűen elmegyünk előttük , azt
sem tudván , hogy mikor is állítptták őket, kinek a tiszteletére,
emlékére. Az idősebbek még emlékeznek a történetekre, a fiatalokat pedig már sajnos nem is érdekli „.

panasza van a rendőrség és a
alkalmazottak munkájára, a következő
telefonszámon tehet feljelentést: 011-300-81-83.
Akinek

bárminemű

rendőrségi

........................................................
A szabadkai SOS telefon minden nap 17-24 óra
között az 553-000 telefonon várja a családon beli.Jli
erőszak áldozataink hf.!ását. Diszkréció biztosítva.

........................................................
Április elején összeültek Kishegyes község civil
szervezeteinek képviselői, és arra a megállapításra jutottak, csakis együttesen, közös erővel tudnak tenni a
szűkebb közösségért, ezért ilyen je llegű társulási forma
létrehozását tervezik.
Az említett szervezet a Községi Fejlesztési Társulás
néven alakulna meg, munkájában részt vesznek a
község területén működő civil szervezetek, vállalkozók
és magánszemélyek.
A tervek szerint mielőbb megtartják a alakuló közgyűlést.

A községi önkormányzat támogatásával fél munkaidőre
egy koordinátort foglalkoztatnak, akinek a pályázatok
figyelése és a civil szervezetek, vállalkozók és érdeklődök tájékoztatása a feladata
Az iroda a kishegyesi Helyi Közösségben hamarosan
be indul.

A Női Fórum hírei
A Női Fórum szervezésében az iskola speciális
tagozatára járó tanulók április 30-án délelőtt 10
órakor az Ifjúsági otthonban Anyák napi műsorral verssel, dallal, tánccal, gyermekjátékokkal kedveskednek az édesanyáiknak, nagymamáiknak.

Április 18-tól a Női Fórum kézimunka és kézműves csoportja megkezdte munkáját. Az érdeklődőket hétfönként
este hat órára várják a Helyi Közösség tanácstermébe ,
ahol Kollár Ilona szaktanácsait követve a hagyományos
népi művészet motfvumait sajátíthatják el

A hagyományos Fruska Gora-i maratont május 7-én rendezik meg. A Női Fórum az idén is l ehetővé teszi az
érdeklődőknek, hogy szervezetten vegyene k részt rajta
Elegendő számú jelentkező esetén külön autóbuszt biztosítanak , ezért kérik mindazokat , akiket érdekel a
gyalogtúra, mielőbb , de legkésőbb április 30-ig jelentkezzenek Burján Ágnesnél a 730-091 telefonon

A Nagy Családosok Egyesülete az idén is részt vesz
a Föld Napja alkalmából szervezett falutakarítási
akcióban. A tervek szerint fákat fognak ültetni.

Földes László , Hobo, magyarországi blues-énekes József Attilaestet tartott Nagyon fáj címmel a színházteremben, a költő
születésének századik évfordulója alkalmából

Horváth Eleon óra, április folyamán részt vesz a
Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége által szervezett
vezetőképzésen .

Máshol bizony kotornal<

Április második hetében
a terveknek megfelelően
Bácsfeketehegyen
megkezdődött a Krivaja medrének kotrása, és a jelek szerint
Szikicsen keresztül is megtisztítják a folyómedret. A szikicsi
polgárokkal ugyan eddig még nem tartottak megbeszélést, de
a helyi közösség illetékesei már jelezték, hogy igényt tartanak
a kotrásra
A k1v1telezönek, a DTD topolyai részlegének vezetőjétő l azt is
megtudtuk, hogy akárcsak Kishegyes esetében,
ezúttal is vettek víz- és iszapmintát. A vizet biológiai , az iszapot vegyi elemzés alá vetették. Az
eredmények hasonlóak voltak , mint Kishegyes
esetében A vízben például négyszer kevesebb
volt a koliform baktériumok száma, mint a
megengedett felső határ. Az iszapban elsősorban
a nehézfémek jelenlétét kutatták, és ez esetben
is a megengedettnél jóval alacsonyabb értékeket
találtak
Bácsfeketehegyen sem ment zökkenő mentesen
a kotrás tervezése Itt is több megbeszélést tartottak az érdekeltekkel, és volt egy petíció is,
amelyet mintegy nyolcvan ember írt alá, de a
végeredmény mégis az lett, hogy a medret az
évtizedek alatt felgyülemlett iszaptól mégis
megtisztítják Lehet, hogy Szikicsen is több
összejövetel lesz, de jelenleg úgy látszik, .Jtt is
megtisztítják a medret
Eszünk ágában sincs újrakezdeni a tavalyi vitát a
Krivaja kishegyesi szakaszának megtisztításáról Vé leményünk
szerint ugyanis ezzel kapcsolatban mindenki elmondhatta a
véleményét , lapunk is terjedelmes cikkeket közölt a gondokról
Egyelőre sem a vízügyiek, sem a hivatalos szervek nem is
emlegetik a mederkotrást Kishegyesen.
Nemrégiben alkalm unk volt beszélgetni egy vízügyi szakemberrel, aki arra hívta fel a figyelmet , hogy mi várható
Kishegyesen , ha a folyó alsóbb szakaszait kitisztítják, a felső
szakaszt viszont nem. Köztudomású, hogy a Krivaja nem egy

Paróczi Pál, DDOR Novi Sad
Biztositó Intézet képviselője
Rendbe kellene tartani az
utcát, takarítani. Ha a ház
kornyéke szép, már a falu is
szép Nem kel! hozzá pénz,
csak osszefogás, kis munkával ~
szebbé tehetJuk falunkat, és jól
érezzuk magunkat benne.

~-- 4

Ügyelni kell a tisztaságra, meg
kell oldani a szemétkihordást,
a zöld övezeteket, parkokat 1
jobban karban tartani. A maíl
,Pénztelenségben ez is elég ~
"lenne, anyagi kerettel sokkal !
.többet lehetne tenní.

nagy vízhozamú folyócska, a topolyai víztározó
megépítése után pedig
folyása méginkább lelassult. Ettől is nagyobb gond. hogy a
nyári aszályos időszakban a folyóban Kishegyesnél gyakorlatilag csak az a víz folyik, amelyik a Topolyától Kishegyesig terjedő szakaszon összegyűlik , és csak időnk ént szokták
megengedni a zsilipeket, hogy a kicsit nagyobb víztömeg
lemossa az összegyűlt szemetet.

Ha most a fo lyó alacsonyabban fekvő szakaszát kitisztítják, az
fog történn i, hogy a mélyebb rész eg ys ze rűen elszippantja a
vizet a felsőbb részekrő l Ha tehát a kikotort részeken 70-80
centiméter lesz a víz szintje, akkor a felsőbb területeken
bizonyára fél méter alatt lesz.
Ez a jóslat csak akkor nem válik be, ha csapadékos lesz a nyár,
és lesz elegendő víz a folyóban és az öntözésre sem lesz ma1d
annyi szükség.
P .1.
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Ha a háza előtt mindenki
1lenyírná a füvet, metszené a
fákat, összegyűjtené és
,eltávolítaná a szemetet, már1
1
szebb ís lenne a falunk.

Nem kellene szétdobálni a
szemetet, rendben kell ene
; mindenkinek tartan i
jportáját , még több fát és
.i virágot ültetni

Fiesta táncl<lub
'

'A falunap i beszámoló kápcsápJigyelfürtl feC arra, ho9i;~·
kishegyesi gyerekek milyén \: Stép''•' gi~ert,,,tUd ,h<J.Hf~k
magukénak versenytáncban , ·Akkor határoZtam el o: írni.:
kellene róluk, a kishegyesiek'l;iadd isrnerjé~. IJileQ ·aFie.~ta:
táncklu bot.
,,;;: <
·

Autóbusz
menetrend
Szabadkára:

4 ,45 5,45 6,15 6 ,45 7,00 7,15
7,35 8,00 8 ,30 8,45 9 ,05 9 ,30
10,25 10,40 11,35 11,45 12,15
12,40 12,45 13,30 13,50 14 ,00
15,30 15,35 15,45 16,00 16,45
18,05 13 ,20 18,50 18,55 20,15
22 ,00
Belgrádba:

6 ,40 7,27 8 ,12 9 ,50 11 ,05 11 ,12
12 ,00 12 ,45 13,42 14,55 15 ,15
15,42 16,42 18,42 19,20 21 ,00
Újvidékre:

5,10 6,40 7,27 8,12 8,45 9,50
11,05 11 ,12 11,50 12,00 12 ,45
13,20 13,35 13,42 14,55 15,15
15,42 16,10 16,42 18,42 19,20
21,00
Verbászra:
6,55
9 ,10
5 ,10
6 ,10
11 ,55
13,25 (Kú la) 14 ,25 17 ,50 19 ,20

Vasúti menetrend
gyöngyg~me,

nq_

o

lamok~á1,·; erotiK

játékkál,Jáncolják.
FranCíaországban
menco elemekk
tanúskodig:f Az akrob . s-=
robusi}µs t..,életö
atletikus .rc:lck aríd
' ' hasonió ·a tór'rasa.
,··
·:
Szabolcs és Andre~T' ' ~l<il< \'a kisFr~~y~s('>" gy~re e, eF
oktatják, maguk is már ••három éve aktrv:' vérsenyiők : A
senio,r "B" kategóriában a standard táncok vajdasági
bajnokságán Ill. helyet ~rtek el, szövetségi versenyeken
is tÓ.bbször dobogó~§k •. l,'.oltak, vis.s.cmt JegtÓbbét .,~zá-.
rnu~ra:'abanja. luka:ünemzetközi
,vétsenyen
. elért '. ered:°'.'-j':'-' ./;"/'·•d:Y , ·'·0:•i•
:';:·_,_
.
'·•<
ményekjelentenek, ahol 'mirí5J 'a tíz veí~~ nykategóriáb ~n
második helyet szereztek.
·::;:·· •
'
· .
Kishegyesen jelenleg 7-8 párossal fo9!éilkoznak, nagyoh
fiatal korosztállyal, , akik már ,pzép eredrnérye~kel , di
csekedhetnek. Mint elmondták, . mindenkitszwese~ vár:c
nak, táncpróba minden pénteken .délufán :öt órakor.van
az iskola tornatermében!. .
·.• •·• ·.. · „ . ·~
A feltétel csak a jó ritmusérzék és ata~c iránti szeret~t!
.::;·.:7' · ) /.'.,_,,,e·:_/"',-,,,

,_,, ..,>

. ..

I

. _ .··:'.<:-·•~. :,:

Szabadkára:

Újvidékre:

5 ,29
8 ,37
11,33
15,54
17,42
20 ,33
23,21

5 ,14
8,06
11,59
15,39
17 ,52
20 ,40
23 ,31

Szabadkáról:

Újvidékről:

4 ,19
7 ,17
11 ,06
14,49
17 ,03
19,40
22 ,30

4 ,26
7 ,36
10,32
14,58
16,46
19,28
22 ,25

Tavaszi
szemétségel<

Nem szúrja
a szemét?
Az egyik barátom megállapította, hogy a
péknél vásárolt burek elfogyasztása pont
annyi időt igényel, amennyi idő szükséges ahhoz, hogy a péktől a saját háza
elé érjen. Ezek után én is számításokat
végeztem, melyek alapján megállapíthatom, hogy egy 100 grammos chipses
zacskó elfogyasztása pont annyi időt
igényel, amennyi szükséges ahhoz, hogy
a hozzám legkőzelebb levő bolttól a
házam elé érjek
Mielőtt
a kedves Olvasó arra a
kővetkeztetésre jutna, hogy jobb dolgok
híján mindenféle hülyeséggel próbáljuk
agyonütni az időnket , gyorsan elárulom ,
e kis számításokat nem kedvtelésbő l
végeztük, hanem a házun k e l őtt rendszeresen megjelenő burekos és chipses
zacskók miatt.

Megszokhattuk, hogy a falunkról szóló
diskurzus hangszínét a panaszkodás, a
csődbe ment vállalatok , a munkanélküliség felemlegetése határozza meg,
s talán már nem is csodál kozunk, hogy
nem értékeinkkel törődünk inkább,
hanem veszteségeinkkel . Bizonyos
nézőpontból például teljesen pozitív
lehet az, hogy nincsenek környezetet
szennyező nagy iparvállalataink, egyes

régiókban értékként tartják ezt szó.mon .
például már csak a friss levegőre vágyó
turisták miatt is. De a levegőt szennyezó
iparvállalatok munkáját elvégezzük mi
magunk is. Teljesen jellemző kép
falunkról a magányos, szennyvizet szétfröccskölő traktoristáé , aki talán
reménykedjünk - saját lelkiismeretétől
teszi függővé , hogy a határ éppen melyik
részére önti ki a sz. rt.
A nevelés kérdése megh atározó abban,
hogyan is viszonyulunk a szemetelés
kérdéséhez, de még mielőtt minden
eldobott burekospapírt az iskolásokra
fognánk, gondolkozzunk el, mi magunk
mut atunk
példát
a
miképpe n
gyerekeinknek. Bárm elyik félnek 1s volt
igaza a Krivaja-tisztítás kapcsán például ,
mindkét fél vesztesként került ki belőle ,
vagyis mi mindannyian. Feketicsi és
lovéenáci községtársaink valószinüleg
röh ögnek rajtunk .
amiért me-gintcsak
náluk lesz tiszta a
folyó és nem nálunk
(is)
Kishegyes
emblematikus j elképei
lassan az Önkormányzat
épülete
előtt álló széttöredezett virágtartók, a
buszállomáson található
lukac sos
szemetesek
lesznek.
melyeknek
szerintem az egyetlen funkciója az,
hogy a réseken át a
szemetes
mellé
pottyanjon a beledobott szemét

Miután pozitwan értékelték Szerbia és
Montenegró megvalósíthatósági tanulmányát az EU-val
kapcso latban,
reménykedhetünk abban, hogy egyszer
a távoli jövőben mi is tagja i leszunk
Európának, de ehhez előbb európaiakká
kell válnunk. A szemetelés kérdésében
is.
GG

Ilyentájt sok bogárféle ül
reggelente a fákon . Nem
kell permetszerrel nekik
·esni' A kiutasítás más
. módja is hasznos: a fa
alá leteríteni egy ponyvát, s óvatosan kopogtatva egy gumicsödarabbal bevont bottal az ágakat,
szépen le lehet őket verni.
A levéltetvek nem szeretik a forró vizes
fürdőt: a bokrok eltetvesedett hajtásait
pár másodpercre bele kell hajlítani egy
kb 50 - 55 fokos vízzel teli edénybe.
Sőt , a tetvek a fokhagymát sem kedvelik, úgyhogy a fifikás gazda azt veti be
ellenük. hét - nyolc deka fokhagymát
felszeletel és áztatja egy liternyi vízben
két három napig , leszűri , vízzel tízsze re sére hígítja és rápermetezi a betolakodókra. A fokhagyma a takácsatkák
ellen is hatásos védőszer. Az atkafertözéssel veszéleyeztetett fák tövébe
fokhagymá szokás ültetni.
Az ápri lis második fe lében támadó
almamoly ellen véd a sp iritusz - szappan emúlzió. Úgy készül , hogy egy liter
meleg vízben fe loldanak 400 - 500
gramm ke nöszappant, ráöntenek 400
500 milliliternyi spirituszt, s felhígítják
tíz liter vízzel. Aki erősebbé akarja tenni,
fokozni kívánja a hatást, az kever bele
egy evőkanálnyi sót és egy evőkanálnyi
mésztejet is. Ez az emúlzió hatásos
szer a kaliforniai pajzstetvek ellen is,
amik egyébként nem kedvelik a sima,
káliszappanos vízzel való fürdetést
sem.
A
gyümölcsfák
gombás
betegségeinek megelőzésére , kezelésére ilyenkor ajánlatos bevetni a zsurlófüves permetezést.
A földibolhák ellen a szer a nedvesség,
azt nem szeretik, öntözéssel riaszthatju k el őket. A földibolhákat permetezhetjük fehér-, vagy fekete üröm levével is. Tize nöt - húsz deka szárított
ürömszárat kell öt liter esővízben két három óráig áztatni, aztán fé l óráig lassú
tűzön főzni , leszürni, öt liter esövízzzel
felhigitva , lehűtve kipermetezni.
A csigákat a legjobb összegyűjteni.
"Részegesek": vonzza őket a sör. Ha
egy műanyagpoharat kétharmadig

gyökérképzödést idéz
és megszünteti a
klorózist A gyermekláncfű levével való permetezés is gyorsabb
növekedésre ösztökéli
a palántákat. Két kilónyi friss pitypanglevelet kell két hétig erjeszteni tíz liter
vízben, meg-megkeverve . Leszűrés
után ötszörös esővizes hígításban
kerüljön permetezésre a talajra és a
növényekre. A paradicsompalántákra
tejes permetlé is használatos: négy liter
forralt és fölözött tejet két liter vízze l
összekeverve, frissen kell a növényekre
porlasztani, s a csalánnál is gyorsabban fejleszthető a paradicsom
Porrá őrölt csalánleveleket szoktak a
komposzthoz keverni (tízliternyi komposzthoz két - három evőkanállal) , s
abba ülteti k a palántát. A sikeres palántázás és növé nyserkentés fortélyai
közül érdemes alkalmazni azt, hogy a
noveny helyére , fészkénel aljára
tegyünk trágyát. Nedves avart, szalmát
lehet gyújtani (amik lassan, nagy füsttel
égnek), s a szétterülő füst csökkenti a
fagyhatást . Vannak , akik vízzel
védekeznek: a gyümölcsfák közé vízze l
teli vödröket állítanak, az azokból
elpárolgó víz, ködöt képezve megvéd a
fagytól.
A fagyosszentek mellett fokozottan
ügyelni kell a kártevőkre . A hagymalégy
ellen a rebarbaral é a csodaszer: három
liiter vízben kell áztatni 500 gramm
rebarbaralevelet , s higítás nélkül lehet
használni a leszűrés után a hegyma
"szentelésére" . A hagyma gombabetegségei ellen a macskagyökér hatásos: kipréselt levéből egy kávéskanálnyit kell beletenni tíz liter esövízbe , s
azzal hintendö meg a hagyma. Ugyanez
hatásos a sárgarépa, a zeller, a
paradicsom gom bakártevöi ellen is
Sokan a fokhag ymalét alkalmazzák Tíz
liter esövízbe két - három kilónyi külső
píkkelylevelet áztatnak, erjesztik nyolc
napig , majd leszűrés és tízszeres
esővizes hígítás után permeteznek
vele .

Biokerté.sz·e t

MI~frcIDil [p)~IP>il
Böripari felszerelések,
alkatrészek és szers:zámok
gyártása

Maráz József

Kishegyes, Dózsa György u. 48.
tel.: 02'4/ 730 - 314
e-mail: maraz@topolanet.co.yu

megtöltenek ezzel a nedűvel , a csigák
belepottyannak, és nem tudnak bel őle
kikecmeregni. Kíméletese bb módsze r,
ha a salátaágyáshoz rebarbaralevelet
tesznek nekik, ami alá be húzódnak és
könnyen begyűjthetők .
A friss hajtásokat a fö ldből kitúró vakondot nem lehet begyűjteni, inkább riasztani kell. Például a járatába tett ,
kenőszappan-oldatban

megfőzött

dióbéllel. Nem bírja a terpentin, a
petróleum szagát sem, lehet ezekkel
átitatott rongyokat dugni a járataiba és
lehet kábítani benzinnel vagy gázolaiial
is. Fürgén kapkodja ásólábait távozásra
akkor is, ha a járataiba vizet
eresztenek.
A burgonya vetése előtt is jó némi természetes praktika. aki korai krumplit
akar, annak tanácsos előcsíráztatn i a
vetögumókat. Ez kb . 4 - 6 hétig tart, 12
-18 fok közötti hőmérsékleten , s akkor
vethető a szaporítóanyag , amikor a
fénycsírák másfél - két ce ntisek. Az
elöcs íráztatott gumót óvatosan kell elültetni , cirka hat centi mélyre, s 6 - 8
fokosnál nem hidégebb talajba. Új abb
módi szerint az előcsíráztatott burgonyát kb harminc centi vastag komposztföldbe ültetik, öntözik, letakarják
fekete fóliával , hogy a meleg földben
gyorsabban fejlődjön a növény.
"Csodatévő" növényi levekkel lehet
növekedésre serkenteni , illetve a
kártevők ellen védeni a növényeket. A
víz
mellett
a gyorsabb
gyökereztetéshez jó, ha a csalán és zsúrlólé keverékét alkalmazzák. A fele fele arányú lé keve réket 1 : 20-hoz vízzel
hígítva lehet a palántákra permetezni,
ez megvédi őket a dőlés ellen, dús

elő

ALFA
fürésztelep
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tovább .
A

Nem , dehogy. _Úgy, - értem , itt,
Kish egyesen . EZért .Ís jártam el nyolc .
- éven at Korcu lára, portrékat festeni.
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Ifj. Cékus Árpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
Te l 024/731 -052.
Mobil • 063 8 139 14 1
24321 Kishegyes , Kendergyár u. 15
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Tul: Kókai Béla kőműves
Kishegyes, Kossuth Lajos u. 1.
Tel : 0241731-377
Mobil: 063/8-235-849
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Tli llalom lakóhazak, gazdasági és más
épületek ko rszenl épitécét valamint a nigi
épületek adaptálását
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Önéletrajz~

A Dejan .Peko

(részlet)

kézilabda - klub

A nevem Szabó Krisztina. És még a
múlt évezredben születtem. Ugye,
milyen öreg vagyok? Csak tájékoz- •
tatásul mondom azoknak, akik már
rögtön a matuzsálemi korom szá. molgatják, hogy egy picit elrontot. ták, ugyanis még csak a 13. nyaramat várom .
A nagy nap 1992. október 28-án
jött el. Akkoriban mindenki milliárdos volt. Ezt persze a szüleimtől hallottam Irigye ltem is őket , hogy
milyen jó lehetett nekik.... Na, cde
akkor hová t?ntek azok a milliárdok?
Csak később tudtam meg , hogy
doboz gyufa is egy milliárdba került
Még szerencse, hogy akkorijában
még nem engem küldtek kenyérért,
mert ki sem tudtam volna számoln i a
· nullákat..

A nyár elején ~~zdte ~~g működését
Feketicsena "Oejar:Peko" .kézilabdaklub. Elejében két.csoportban f81yt a .
munka, külön a kislányokéban és
;.
külön .a fiúkéban, ·
ám
az .anyagi{
. eszköfök hiánya µ
miatt kénytelenek ..
voltunk abbahagyni a fiúkkal való·•
munkát. Ma a
kislányok 1991 ~es '
korosztályával
foglalkozunk és a
fiatalokkal , am tervezzük az 1993-as
korosztállyal való
tevékenységet is.
Az edzéseket hetente négy alkalommal
tartjuk:
hétfőn és csütörtökön 18.00, szerdan 16:30, szom- ·
baton p.e_di.g 1§,. pü 9rát~J· .. ~ • . ~
Idáig töb~-~; kézila~dató~náf szeryez""
t ;i tűnk. A yendégcsap~tok;,Kátyról ~.

•+
L

I· verbászr9.1;

J\dárpl, ·. Zo\flbor.ból ,"

"'.'

,

.. . .

k9zség i képviselő-testületétől, ám
egyi k
helyen
sem
találtunk
megértésre .

Iskolánkat szponzorálják: a "SATELA"
KERESKEDELMI MAGÁNVÁLLALAT,
"BŐGAi' PIZZÉRIA a "BAKARDI"
KA.VÉZÓ 1... A .· llBEQNITI'; PÉKSÉG, az

a

'R'EE.uS~E- N9Y2~A-RSAAS"VÁUGJle~soazVl~ALFcoA::

~ SzabadKárol, ·< s"'écs.~ere§zt~rról ,.
LV
"
F~~ B?cstopolyáról a1és B$e.sb~l~e_$zról .. ASZTALOSIPARI VÁLLALAT:
· érdeklődő ·~ kislány
' érkeztek ho~ánk. ·. · Mi ·•. Apán, Minden
1

::~ Temerinberi ·és Kátyon vendégs~erei

edzésidőben

jelentkezhet

Prnjat

[·~ peltünk. M,?rci.y.~. e.leJ~n.. kell~fl\3 s!ar;:.1; .Q.ejannál és Konjevié Pekónál, akiktől

r

i'ii, tolnia a vajdasági„ ligánako és"' mi

Aztán csak nőttem , növekedtem, és
egyszer csak az oviban találtam
magam . Na, aztán ott vo lt minden!
Igaz, nagyon sokat játszottunk, de
azért tömték is a fejünket úgy rendesen a sok okosággal, tudománynyal , meg a sok-sok, akkor még
szerintem felesleges mesével. Alig
vártam az iskolát, hátha majd ott
megkímélnek. Hát nem így történt.
Megtudtam, hogy milyen is az a
híres Ady Endre Kísérleti Általános
Iskola. Már a nevében is
található ,
hogy
velünk .. Főleg arra kíváncsiak „
hogy mennyire fog az agyunk .. .
Elhatároztam , hogy majd csak ,
túlélem valahogy.
Azt azért megígérem, hogy majd ha
a 100. nyaram várom , részletesen
megírom egy ezer oldalas könyvben
az életrajzom.. .
·

reszletes ' tájékoztatást kaphatnak a

re~éljü. k, 'J1og~·pozitrv: •.fog~dtafasra . klub.inűkődésével kapcsolatban.

""'',talalun~ ott?,

A .• ki.dbban . jelenleg a következő
személyek ''e dzenek: Panié Danijela
t~ Konjevié Peko 4 A .gyermekkel .való .és Lalié K,qtar.i.qa kapusok; llié Branka
'" foglalkozásokban a segítségükre van~ és "\Íujosevíé; Jelena beállások;
nak éetkovfo Gradimir és Radulovi6' 17fácfúlóvié,· Maja,• •,Jurié Vijoleta,
Gordana.
P~raz;ié §vetl~na, 8,uk.anovié Jelena
FIZET..:· és K$szá Zsanett szélsők; Nikolié
'· TAGSÁGI
DfJAT NEM
TETÜNK!! !
Jele_na (csapatkapitány), Klaé . Tanja ,
Kotlas Andrija "Rale" yásár9lta .111eg· Svan.er Emma,
Racman Ena,
klubunknak a labdákat. KlubLJnk' KÜstudié lvari?, Blagojevié Nikolina
működésében legnagyobb gondot a é~ Celié Miljar:a hátvédek.
tornaterem használatának magas díja '
A " DEJAN-P EKD " KÉZILABDAKLUB
Támogatást kértünk a"feketicsi•
~
VE ZETÖSÉG E
Közősségtöl és,
·
" , • .·.

11 Klubunk' ·v~zetői

.

·; .:: ,. . ,. •

P~njat D2ejan és

SZABÓ KRISZTINA,

064-30-95-960
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Hírel< az isl<olából

Községi verseny kémiából
7 osztály
11 helyezés Tóth András

Eseménynaptár

s

111

A Gabonamag alapítvány az idén is
szervez nyaralást Balatonszemesre. Az
ár 75 Euro. Az időpont: augusztus 613. - alsósok, augusztus 13-20. - felsősök. A programban kirándulások,
vetélkedők , angol órák, víziprogramok ,
játékok
szerepell'lek.
Jelentkezni
Onasoga
'Cserna ·
Zsuzsannánál lehefá7 · 4·3
fonszámon.

Zentán köztársasági ka rateversenyt
tartottak. Özvegy Erik és Kratok René
(6.b)
az
1992-ben
születettek
mezőnyében első lett. Erik 6 éve
karatézik, és lila öves, míg René
második éve űzi , ezt a sportágat és
ni;irancssárga öxes. Edzőjük a topolyai
olovié Gábor.·· ..

osztály '
helyezés Sarnyai Almos

Községi verseny földrajzból
7 osztály
1. helyezés Keszeg Zoltán
Ill. helyezés Fabó Evelin

Községi verseny biológiából
S. osztály
Ill. helyezés. Paróczi Brigitta

Községi verseny matematikából
Március 26-án az iskola.
mében Kormos Róbert itaHat'Fri'
nyitóján vehettek részt az érdeklőd"
Móric
Lajos
ismertetőjében ·
következőket írta: "Kormos Róbert
fiatal kishegyesi festő már nyolc éve
kitartóan kísérletezik egy festészet i
nyelv kialakításával. Versírással is
próbálkozik. Festészete ígéretes.
Festészeti technikája kifejlett, színvilágé! gazdag. Még .keresi önmagát, d~
fiatal volta révén ez érthet?•H . ·• ··
festészetében, ~:Zemelyéb
büszkék lehetünk Kislie ' ·
tére."
Ruhagyűjtési

akciót . szerve
szoruló gyerekek
korig.
A topolyai Mara al"natő.r { ~zíntársulaf
április 3-án a Variáciqk . ~gy„ t~mára,
azaz öt perccel a halál. ~1.őttT.eímű krimivígjátékot adták elő
•. zteremben.

Csőke Andrea ··(5.a)
zongoristák 8. fesztivál]
és Csajkovszkij müv
Második díjjal tért haza: A
20-án Zrenjaninban, adiata
5.
alkalommal
tafálkozóján a rríaxtmg'ii
első helyezést· ért el. ..Els
szerepelt versenyen Pap
osztályos
tanuló}, .a
zenedében. Szintén~ elso
el. Április 9-én Belgrif.db
zongoraversenyt .· tafibt(
Andrea második helyez

4.osztály

1. helyezés: Gavlik Zénó
II. helyezés Németh György
Ill. helyezés. Hol'\áth Olivér
6.osztály
II. helyezés. Herbut Krisztina
7 osztály
1. helyezés Sipos Csongor
111. helyezés Szabó Henrietta
Március 1S-án a szabadkai kö rze ti
szavalóversenye n is ko lánkat Lé nárt
Ticián 2.a osztályos , Jelena Kankaras
3.c osztályos és Miljkovié Tamara 5. a
osztályos tanuló képviselte. Tamara
továbbjutott a tartományi versenyre, amit
Szécsányban tartanak meg .

11

s

osztály
11 helyezés Kancsár Loretta

Körzeti verseny szerb nyelvből
(környezetnyefv)
7 osztály
Ill. helyezés Szabó Henrietta,
Huszár Dianna
IV helyezés. Fábián Gabriella

'.

A Vöröskereszt is szervezett versenyt
iskolás diákoknak. Községünket a
tományi versenyen Paróczi Brigitta
képviselte. Brigitta Újvidékröl
helyezéssel tért haza.

benevezett az
Iskolások Müvészeti Vetélkedöjére ,
melynek házigazdája a szabadkai Majsai
úti iskola. Sarnyai Ajnó és Vass Szabolcs .
képzömüvészetben, Herbut Krisztina és
Holló
Emese
fogalmazásírásban ,
Miljkovié Tamara pedig prózamondásban
képviseli Kishegyes színeit.

Körzeti verseny
német nyelvből
S. osztály
Szöke Norbert - S helyezés
Lukács Árpád - 10 helyezés
Kratok Rebeka - 14 helyezés

Körzeti verseny
magyar nyelvből
5 . ~ály
11 helyezés: Sipos Akos, Miljko;ié Viktor
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7 osztály
helyezés Fabó Evelin, Holló Emese
Szabó Henrietta, Tóth Andiás
S.osztály

1. helyezés Kancsár Loretta
II. helyezés: Máté L.Ma, Székely Levente,
Ill. helyezés: Fajferity D~nis, Gulics Ágnes,
Becskei Agnes
MM

-
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Cserl<észhírek
A 29. számú Szent András cserkész
csapat hírei
Március 5-én a még mindig tartó nagy
hideg és hó miatt a cserkészek készítettek madáretetőket és ezeket madáreleséggel megtöltve kitették a templom
melletti kis parkba.
Március 12-én a csapatot ketten
képviselték az Árvízi Cserkésznapon. Az.
egésznapos rendezvényt a szegedi
cserkészcsapatok szervezték a Dóm
téren , az 1879 márc 12-i szegedi árvíz
emlékére .
Március 26-án a cserkészek kilencedik
alkalommal részt vettek a nagyszombati
szentsír őrzésben. Közösen adtak
őrséget a kishegyesi Tüzoltótestület tagjaival , akik ezt a feladatot már tizenkettedik alkalommal vállaltak el.
Április 23-ra ismét portyát szervez a
csapat Ennek a portyának, az lesz az
érdekessége , hogy ezúttal egész nap
fog tartani , és a szabadkai cserkészcsapatok is eljönnek a hegyesiekkel
kirándulni
LA.

Tavaszi túra
cserkész módra
Március 26-ra cserkésztársaimmal
portyát szerveztünk. A portya napján,
mikor felebrédtem , szomorúan láttam,
hogy az éjszaka esett az eső. De
indulásig szerencsénkre kisütött a nap.
A gyülekező a vasútállomasnál, 10
órakor vo lt Kis csapatunk Endre és
Panni vezetésével lelkesen indult útnak.
Utunk során a vadászok magaslesét, pár
katonai bunkert és egy régi téglaégetőt
néztünk meg Az ebédet egy elhagyatott
tanya mellett fogyasztottuk el. Szalonnát
és kolbászt sütöttünk Miután elfogyasztottuk ebédünket, szétnéztünk a természetben Néhány fácán tollat is találtam Később gyülekezőt hirdettek és
elindultunk hazafelé . A friss levegő és a
hosszú séta alaposan elfárasztott bennünket Otthon szüleimnek beszámoltam élményeimről Izgatottan várom a
következő cserkészportyátl
STANKDVIC ÁDÁM

A zentagunarasi ifjúsági Jelkinap
programja
9.00 - Gyülekezés
9 .15 - Szabó Tamás atya előadása
10 .30 - Csoportmunka
11 . 20 - Szentségimádás zenei áhítattal , tanúságtételek
12.30 - Tarisznyás ebéd (kifli és alma
biztosítva)
13.45 - Koncert
15.00 - Az. Emmánuel hitközség
bemutatása (kérdezz-felelek)
16.00 - Előkészület a szentmisére,
gyónási alkalom. A KÉK ifi bemutatása . Pályázatértékelés
17.00 - Püspöki szentmise

Mi dolgu11k a l'ilágo11? Küzde11i
És tápot ad11i lelki Jágyai11k11ak,
Ember l'agyullk, a fold s az ég fia,
Lelldi11k a szárt{V, me{v ég felé risze11.
(Jőrosmarty
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ÁPRILIS 30. ZENTAGUNARAS
(ORAHOVÓ)
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730- 7 34 (ÜZLET)
73 7 - 7 BO (LAKÁS)

l<ishegyes (hivatalos)
történelmi utcanevei
111. rész

Aleksandar régens
Sánd or király
Avala
Beog rad
BojOJié, Petar vajda
Cer
Danicié, Bura
Devet Jugovié
Dobrovié
Dubrovnik u.
Dusan cár
Dúsan Silni
Gundulié
Hajduk Veljko
lstrovié
Jaksié, Bura
Jelena
Jelisavetin put
Kajmakcalan
Karadorde

Kos ovo
Kratka
Lazar cár
Lovaéka
Marko, Kraljevié
f\1thajlo kenéz
Miletié, Svetozar

Putnik vajda
Rad icevié, Branko
Raji é, Tanasko u.
Rudn ik
Secenji
Simin
Sindelié, Dusan

Andrássy
Apponyi
Árpád
AranyJános
Attila
Bajza
:%
B,Ftlázsfalva
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Gyepsor
Híd
Honvéd
-- Honvédsor
Horthy Miklós út
Hunyadi
Jókai

Szent István
Sziváci út
Tábori
Téglagyár
Teleki

, sor

hyPál
Rákóczi körút
Rózsa-telep
Széchenyi
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063 8434172
063 5071 73
Topolyai út 26.
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Rlbarska 47
Halász u. 47
Telefon/fax:

7

DR. VIRÁG GÁBOR

0241730-293
Telefon:

024/731-393

TEMPOtraae
Verbászi út 36.
Tel: 731 231
Mob: 063 8230 412

Lakás:
Verbász1 út :q
Tel: 731 399

l<ishegyes XX. századi
rövid története
Hommage á Patrik Ourednik

Ill. rész
A II. világháború
És 1941. április 10-én Horthy vitéz
kiadta a parancsot a vitéz honvédeknek,
hogyaszongya
"Előre az 1 OOO éves déli
határokra." És másnap megindultak, és a Magyar Királyi
Honvéderő 3. Hadseregének V.
hadtestének
egyik
gyorshadteste Topolya felől seperc
alatt megérkezett Kishegyesre,
hol is fogadták az ujjongást, a
zászlólengetést, a virágokat, a
pohár
bort,
az
üdvözlő
beszédet, de a javuk rohant is
tovább Kula irányába, mert hí a
haza , most vagy soha. És
ellenállás se nagyon volt, így
áldozat se, csak pár csetnik
ügyetlenkedett, őket aztán le is
~zedték a templomtornyokból.
Es az ezeréves haza rögtön
intézkedett, hogy ami eddig
volt, az már nincs. És a nép
ismét örült, hogy most aztán
minden biztosan jó lesz, mert
olyan nincs, hogy mindig minden csak rosszabbra forduljon.
De
vannak,
akik
úgy
emlékeznek vissza, nem mindenki tapsolt a hatalomváltásnak
mert mit törődtek ők a politikával'.
amikor inkább dolgoztak volna, ha
tehették volna.
De még mielőtt a magyar hadsereg
bevonult volna, a zavaros közbiztonsági
állapotot
kihasználva
Kishegyesen egy kábé kétszáz főből
álló tömeg verődött össze, amely
kivégezzük a zsidót és hasonló
zsidóellenes kiáltásokkal Ábrahám
Dávid háza és üzlete felé indult, oda
betörtek, t_örtek-zúztak, amit tudtak,
elvittek. Es a pogrom áldozatai
később az összes kishegyesi zsidóval
együtt 1944-ben a vagonokban, majd
a ~aláltáborokban kötöttek ki, így
aztan ma már zsidók nem laknak
Kishegyesen sem. A vagyontalan sármunkások,
napszámosok,
földművesek, borbélyok, háztartásbeliek
és
többiek
mindent
elvittek

Ábraháméktól, ki széket, ki egy guriga cérnát, ki egy papucsot, ki egy
kitépett ablakkeretet, de aztán 1943ban a Szabadkai Királyi Törvényszék
vádat emelt ellenük, és egyes vissza-

Turul a bulizó hegyesíek mögött
szerint
őket
a
udvarban gyűjtötték
össze, ahol jó rájuk ijesztettek, és
fölállították a géppuskát, hogy
kivégzés lesz statáriálisan, és
állitólag szarszag is terjengett, de a
parancsnok azt mondta, telefónozott
Horthynak, aki most az egyszer megbocsájtott nekik, direkt csak a hegyesieknek, és a tömeg úgy rohant
elfele, hogy még a kaput is kidöntötték a pletykák szerint...
A régi/új haza a bevonulás után
iziben intézkedett, hogy a jó
érdekében a fiatal magyar férfiak
vonuljonak be a hazát védeni csak
aztán a hazát nem a haza határán kellett védeni, hanem kicsit messzebb
pár ezer kilométerrel odébb, mond~
juk a Don-kanyarnál. Küldték a SASbehivókat, a fiatalok sasfiókákként
mehettek világot látni, akár őseik
emlékezések
csendőrségi

majd' harminc évvel korábban , és
sokan tényleg bejárták a világot, volt,
aki Németországból került a nagy
Szovjetunióba fogságba, volt, aki
tizenkét évig katonáskodott és utazgatott-raboskodott, annyira tetszett
neki arrafelé ... És akadt olyan , aki
Moszkvában megmutatta , hogy micsoda kőművesszerszám a fangli , és
meghonosította ott . De inkább
éheztek, és amikor meg hazaérkeztek, akárcsak a szerencsésebbje a háború végén a
katonáskodásból ,
rögtön
mehettek
partizánnak ,
katonának,
vagy
rögtön
gyanúsak lettek, mert nem
haltak meg , és aki nem halt
meg , azt kémnek tartották ,
éppen azért, mert nem halt
meg , vagy a Népbizottság
akarta beléptetni őket a pártba két verés közepette. És
olyan is volt, aki a bevonulás
előtt megnúsült, és mielőtt
még elesett volna , többször is
jóesően emlékezett vissza a
nászéjszakára .
De még csak 1941-ben
járunk, amikor falunk népe
örvendezett , hogy megint
lehet magyarnak lenn i, magyar a rendszer, magya r a
csendőr, az iskola, a betű. De
hiába volt az árva magya r
kalászból készült magyar
cipó, ha abból se volt elég,
sőt,
egyre
kevesebb ,
bevezették a jegyrendszert, a
szegénység meg nagyobb úr
minden másnál. De azért emeltek egy
turulmadaras emlékművet , itt lehetett
ünnepelni, amíg nem jött az új hatalom, amikor megpróbálták szétrobbantani, ám kis sikerrel, így inkább
elásták, és fölibe később albán
burekosok és napraforgóárusok
építettek bódét, talán azért, mert
nekik is van sasuk, igaz, kétfejű , de a
hegyesi albánok se jártak jobban
később , 1999-ben, amikor a péküzletek ablakait ugyanúgy beverték,
ugyanúgy tönkretették őket , mint
ama Ábrahám Dávidot. És később is
csak az jutott az emberek eszébe
hogy a turulmadarat vissza kéne álli~
tan i, mintha mindig ez lenne a legfontosabb, de az senkinek se jut
eszébe , hogy azokkal mi legyen ,
akiknek az ablakát beverték elű zték
s meg is semmisítették őkeÍ. Ez má;
csak így van, mindig a kisebbiket

bántják az emberek. És ha a hegyesiek a nagyobbak, akkor ők bántják a
kicsit, ha meg a hegyesiek a kicsik ,
akkor meg őket bántják. Ez így lett
kitalálva , ilyen a világ, mióta világ a
világ.
És egyre rosszabb lett az élet, nem a
búzát aratták, hanem a halál aratott.
És jött 1944., és jött októbe r 18-a , az
úgynevezett fölszabad ítás , amikor a
moholi út tájékáról beé rk eztek az
oroszok, a rettegett Iván ok , és hirtelen, de nem is egy pill anatra megállt
az emberekben a sz ívverés, de az idő
is megállt, szó szerint, mert a szovjetek elszedt ék az órákat is,
beköltöztek a házakba , gyűjtötték a
hadifoglyokat és egyáltalában mindent, ami gyűjthető. De a hegyesiek
még jól is jártak velük, ha úgy
vesszük , és a történelem ilyen, hogy
néha így kell venni, mert itt legalább
nem nyírták a magyarokat úgy, mint
mondjuk Zentán, Szenttamáson vagy
Csúrogon, mert 1941-ben a hegyesiek se irtották a szerbeket, és mert a
hegyesiek mindig olyan szegények
voltak , hogy magyarkodásból arra
alig is tellett, sőt, pártéletre se nagyon , arra leginkább majd csak 1990
után ,
de
akkor
nagyon .
És
összeszedték a Hegyesen élő német eket és a német vezetéknevűeket ,
merthogy ők biztos nácik, még ha
magyaroknak vallották is magukat,
és mehettek Szibériába , igaz, sokan
a bajsai fogolytáborba kerültek,
aztán volt, aki megúszta, volt, aki
meg nem . És a hegyesi határból is
elmenekültek a svábok, akárcsak a
szomszéd településről, ahová rögtön
új szomszédokat telepítettek be,
azóta is tart nagy szomszédolás.
És lassan előmásztak a komenisták mert akkor még így hívták a kommuni stákat, akiket máma meg komcs ikna k hívunk-, és egyre többen lettek,
és először is kitalálták, hogy a hegyesi magyarok becsületének érdekében a fiatalok jelentkezzenek

önkéntesen a Petőfi-brigádba, és
talán mint másutt, itt is összefogdosták az önkénteseket, bár mi
később úgy tanultuk az iskolában a
tankönyvből, hogy akadtak hegyesi
fiatalok, akiket be se vettek önkéntesnek , mert még klottgatyában jártak, és akadt, aki ezt megírta, híres
újságíró lett, dicsőítette a brigádot,
hogy aztán 1990 után már magyarkodását helyezze előtérbe , mert
az emlékezet és a körülmények
mindig változnak, ez a történelem
tanulsága. És elmentek a bolmáni
meg a bezdáni csatába ezek a hegyesiek, csak épp fegyvert nem kaptak
rendesen, vagy ha igen, akkor meg
muníciót nem, mert eleve úgy volt az
kitalálva, hogy ők maguk lesznek a
muníció, konkrétan ágyútöltelékek,
úgyhogy sokan haza se jöttek,
hanemde
emlékművet
kaptak
később a színház előtt, ami ma már
olasz tulajdonban van, akárcsak a
színház, amelyet a zsidó iskola és a
sváb tanyák tégláiból építettek a
szorgos hegyesiek.
De később jó biznisz lett a bolsevizmus, harcosnyugdíj járt meg igazgatói poszt meg minden, hogy ha
valaki brigádos volt , és egyre több
brigádos meg partizán lett, mindenki
bizonygatta , hogy ő bizony nagy
antifasiszta ellenálló volt , muníciót
küldött a partizánoknak, csak épp azt
nem tette hozzá, hogy csövön át
küldte a golyót. Azok meg, akik hazaértek a hadifogolytáborokból, elmehettek később a jugoszláv néphadseregbe is, pótórázni vagy minek.
És akkor az emberek azt mondták,
hogy no jó, most vége a háborúnak,
biztosan jobb lesz, az nem lehet,
hogy mindig rosszabb legyen , de
bizony kiderült 1945-ben, hogy
mindig minden lehet még rosszabb
is, mert az egész így lett kitalálva.
MICIMACKÓ GYÖRGY
{ FOLYT. KÖV.)
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FATELEP
Kishegyes
Tito Marsall 106/a

Tel. IFax

024/ 731 -491
1Házhoz

szállítást biztosítunk! j

Gyári áron:
·Fe ri g ere ndák -K i töltö elem ·Ajtó , ablak feletti ge rendák
·Préselt falaz ó és ven ti l ációs elemek-Betoncsövek és oszlopok
-S i del kémény -Beto nvas egyenesit és és hajlítás
~B u ta n

gáz, gip szkarton , h3!óvas , fala zó és sz iporex blok. J tégla, mós :z,
cemen t, homok , sóder, szlge telö an yag. cs övek , vi nkl i k, ke rámia lap
kül s ő és belső falfe sté k, cs erép , szalonit, ka nallzil ció 1 szög 1 de mit vakol at

Népi
időjóslás
időjárásban legszeszélyesebb
hónapot, az áprilist a jó gazda
különösen figye li, s akkor örul , ha
az csapadékos, mert azzal bó termést jelez A Szent György havi
eső ugyanis "kergeti a fagyot" , viszont esős májust jósol Az esztendő századik napja, a Gyuláé
(április 12 ) ugyancsak rámutató
am ilyen az id őj árás ekkor. an nak
elle n kezője várható a kovetkezo
negyven en Márk napján (ápril is
25 ) a fü lemüle éneke szép
tavaszt ígér Ha április utolsó
napján jó idő van , a termés is jó
lesz, ha viszont rossz az idő , viszi
a hasznot.

Májusról, a Tavaszutó hóról, a termésnevelő hónapról nem véletlenül szól a mondás "Májusi eső
aranyat ér". Egyébként mindjárt az
első napja jós, meg lehet tudni
belőle , hogy télen milyen lesz az
idő , sőt azt is, hogy, ha hüvős , nedves ez a nap, akkor középszerű lesz a termés , ellenben, ha
meleg , száraz, akkor bőséges
Jeles napj ai a fagyosszen tek
Pongrácz, Szervác , Bonifác (május
12 , 13 , 14-e), időjárásukból azt a
következtetést vonták le , hogy
"sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz" A negyedik
fagyosszent , Orbán (május 25-e) ,
névünnepén viszont a néph it
szerint kiv.3.natos az eső , mert az
ígér jó termést, akárcsak Emilné!
(május 28-a)

Egy nap Pistike hazamegy az iskolából.
Kérdezi az apja:
- Mi történt ma a suliban ?
- Kaptam két egyest - válaszol Pistike.
- Miből kaptad?
- Egyiket biológiából, a másikat fOldra1zból.
- Miért, mire nem tudtál válaszaim?
- Biológiából kérdezte a tan(tónén i, hogy
miért bőg a tehén, ha fejik, én meg azt
válaszoltam, hogy a tanttóném sem
szereti, ha rángatják a melleit.
- És földrajzból miért kaptad?
- A tan(tónéni megkérdezte, kb. mJ/yen
messze van Afrika. Erre én azt válaszoltam, hogy nem lehet túl messze,
mert a néger bácsi biciklivel jár a szomszéd nénihez.

Az olvasó írta

Al<i a galambol<at szereti,
rossz ember nem lehet

Létezik a falunkban egy egyesület, amely
Egy szó mint száz, ez a sportág az
valamiért méltatlanul kiszorul a közélet- áldozatkészség , odaadás, pontosság és
bői , a napi témából, a kishirekböl, a dictemérdek idö mellett nem kis szaktudást
söségböl Sajnos keveset tudunk a kis- is igényel. Szerencsére, akadnak bőven
hegyesi galambászokról, az egyesület hazai és külföldi folyóiratok és szakmúködéséröl, az ügyes-bajos dolgaikról , könyvek, amelyekből atyánkfia, a hegyea sikereikről Pedig megérdemelnének sí galambász művelödhet , amikor este
néhány szót. Amióta kitiltották őket az holtfáradtan az imádott és agyonbecsült
iskola tornaterméböl , még a kiállításaikat felesége mellé zuhan.
sem láthatjuk, pedig de szép is volt
Vannak diszgalambok, - ezek azok a
galambpipik,
régen , amikor a vasárnapi ebéd után le- csipkés-fodros-puccos
vonult a család gyönyörködni azokban a akik arra jók, hogy az ember legeltesse a
bodor tollú , fodros bugyis, jámbor, de szemét. Aztán vannak postagalambok,
méltóságteljes mesebeli galambokban .
akik a világ végéről is hazajönnek, meg
Ha hiszik, ha nem , még ma is él vannak röpgalambok, akiknek az a dolnéhány galambász a falunkban . Ezek guk, hogy reggel felszálljanak az ég fölé
hétköznapi emberek. Azt mondják, a úgy, hogy ne is lássuk őket , és ott röpgalambászat a hobbijuk, pedig ez inkább ködjö nek egészen estig , aztán meg
elhivatottság
vagy
megszállottság jöjjönek haza egyenesen a papa udvarákérdése Minden szabad perc ükben ba, és ott egyszerre vágják magukat
párosítanak, szelektálnak, röptetnek, . vigyázba .. Ök e~értpontokat kapnak, a
takaritgatnak, csinosítgatnak, tápot k~- papa meg '~ újabb ·serleget a szekrény
vernek, gyógyítanak, szaporita.n ak,)ollat : tetjérE) . Ja,, még a ~úgóm mondta .. hogy
bodorítanak, versenyeznek, díjat kap~ vannak ' haszongalambok is ..Ök ,js jÓk
nak, aztán meg megy minden elörql. · , ·,yalamire.
., · '. / .
··/ / j•,:,,.,,
Egyik ismerősöm ismerösenek az !:'• · Falunkgalampásiai,: ezek<a furcsa ·é s
is m erőse, aki galambász, nem vitte el az '"''' fanatikus emberék 1984-ben\ megajapí~·~
újdonsült feleségét nászútra, mert éppen tolták az i egyesületüket; , és ~ kinyitOttak ""
·E3ói'már{ utcában .
galambházat épített. Az asszonyka azért egy klubhelyiséget
Ekkor még rl2.0-an·;v6ffák. Mára · rendeköszöni , jól van, és már megszokta.
Meg olyant is hallottam , hogy az újszülött sen megtizedelte a. letszámof a pénztegalambfiókákat, akiket nem akar a lenség, ám.ez a bétpróbat kiállt maroknyi
galambmama etetni , beviszik a háló- néhány ember évről-évre öregbíti az
szobába, majd zokniba függesztve a egyesület hírnevét Íme ·.a tavalyi eredradiátorra
függesztik , és
pontos ménylista
' ·
·
Varos Sándor és Hajdú Károly postaidökozökben etetik, itatják, babusgatják,
és kérik a Mindenhatót, hogy tartsa őket galmbjai 3-3 első helyezést szereztek
életben 1 De leginkább a feleségüket különböző
körzeti
verse nyeken
kérik , hogy amíg ök dolgoznak, az játsz- Röpgal amb kategóriában a Benkó
szon galambmamásat, és közben kint a Mihály emlékversenyen Paróczi Péter
galambházban a 2 szinten a 4. ablaknál szerb magasszálói szerezték meg az
levő versenycsapatnak 10 ,17-kor ne feelső helyezést . A budapesti magasszállejtsen el adni a kettes tápból , a földszín- lók országos versenyén Kátai Sándor
t1 tenyészállománynak pedig 7 , 79-kor galambjai 4 . helyezést, a nemzetközi
meg 10,23-kor a bekevert orvosságos mezőnyben pedig öccse , Kátai Csaba
vizböl , de pontosan 38 percenként for- magasröptű keringői szintén 4. helyezést
gassa meg a radi átoron a zoknikat!
értek el. A bajnokok tornáján , ami a
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legrangosabb országos verseny, Kátai
Csabát és versenycsapatát il lette meg az
első, Kátai Sándort és a szintén kiváló
magasröptű keringöit pedig a második
helyezés.
A díszgalamb-tenyésztök - Kátai
Sándor, Lénárd Endre , Bojnár István ugyancsak kimagasló eredményekke l,
érmekkel és serlegekkel tértek haza a
kiállításokról.
Az elmúlt évek kitartó munkája és
eredményei a hegyesi Galambász
Egyesületet odáig emelte , hogy ma már
az országos szövetség székhelye is a
falunkban van Fogalmazhatnánk úgy is,
hogy az ország galamb ászfóvá rosa
Kishegyes 1
Csakhogy van az egyesuletnek egy
nagy gondja is al ig van utánpótlás 1 A f1atalok inkább vadásznak ál lnak, mert az
fegyverrel is jár, meg olyan "férfias", a
galambászt meg lassan ökológiailag
védett, kihalófélben levő fajjá kell nyilvánitani , és nemzeti parkokban mutogatni
Hogy ez milyen természeti katasztrófához
vezetn'et»0'azt rnost nem részletezn ém.
viszont felhfvnám . az ifjúság figyelmét ,
hogy ök azok: .akik még megmenth etik a
világot!
Júliusban újra elkezdődik a versenyszezon A tikkasztó hőségben , amikor
éppen szwószálas koktélt szürcsölgetünk
az új, szüröpumpás fürdömedencénk
árnyékos oldalában , emeljük arcunkat az
ég fel é, és ha éppen vasárnap van, és
bolha nag yságú pöttyöket látunk az
égbolt tetjén , akkor jusson eszünkbe.
hogy ez egy galambverseny 1 Küldj ünk a
galamboknak egy kis erőt és szerencsét
a sólymok ellen , és egy kicsit frissitonek
a koktélunkból telepatikus úton 1
Galambászfiúk, nektek pedig sok sikert
az idén is' Büszkék vagyunk rátok'
N.S.
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