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Madártemetés
A horgosi vasút oldalában száraz , pár méterre hullik elébe . Beteges ,
nagy öregembert rángat a szél. rekedt hangú károgással fölsomfordál
Mintha vállán lógó ócska sz ű réből a sínek közé , majd a birkák közé veszi
akarná
kifordítani . Hó na
alól az irá nyt . Az öreg nézi a fekete vén
juhászbot kandikál elő , rézkampója madarat , s eltűnődik rajta.
csillog a bágyadt napsütésben.
- Ki tudja, hogy már hányszáz
Kucsmája hegyesre ütve szúr bele a éves lehet ez az állat? Mit érhetett ez
sz i szegő légbe, ami , mint láthatatlan
meg. Hány · háborút , nyári és téli
hegedűvonó cincogtatja a vasút menti_
zivatart vészelhetett át . Mennyi rninhuzalokat. Előtte birkafalka bengész, , de~t láthatott ez már életében. Hány
bele-bele bégetve a hervadt füvek bujdosó fölÖÚ kiálthatott kárt-kárt és
közé , mintha az alvó föld fülébe kiál- hány vándort, betyárt és hajdani
tana a tavaszi pázsitért. Egy talpfán költőt kísérhetett a pusztaság felett.
fekete puli ül. Hátsó lábával körmöli
Míg így tűnődgetett , észre
az álla alját,' s szorgos munkájában rá- sem vette , hogy pulija hasoncsúszva
rá les az . öregre, hogy netán hátha közeledett a madár felé , amely ekkokanyarítani kellene. De hát nem kell. rára egészen a birkák közé keveredett.
Ezen a részén szabad a mező . Itt egy- Egy jól irányított ugrás követte a puli
két nyúlbu kfencen kivül alig van csúszását , utána halálos károgás hasibelevetve más. Szántás és ugar az tott az öreg fülébe. A birk ák szétegész szemhatár. Tavaszi vetésre ugrottak, s a varjú megfeszített begypihen a föld. Kell is neki egy kis he- gyel lógott a puli szájából.
verés , hiszen már évszázadok óta
- Nem teszed le! - mordult az
gyúrják ezt a homokot, szakadatlanul öreg a kutya felé. A birkák visszaforsajtolj ák a mindennapi kenyerünkért. dulva ijedten néztek a tragédia színA csillogó. hantokon varjak tötyög- helyére. A kutya kiejtette szájából a
nek, mint magy fekete }\fievelek hul- yarjút és bűntudattal. kúszott az öreg
lanak le al'fvasút meriil' ragácsafák ,;,: lába elé. - Szemtelen disznó - moroghegyéről , féloldalvásÍ:úszv,a .az északi ·'' ta az öreg a ..kutya felé, s felvette a
szélben. Lesz;állnak egész á szántá: varjút . Megtört szemében lassan
sokig, majd ·fe'Jjebb e.melkedve tolja belefagyni készült a világ. - Szegény
őket a szél a bágyadt csillámú nedves
jószág. - csóválta a fejét az öreg pászszeptemberi táj felett. Egy részük le- tor, s hosszan elnézte az üvegesedő
állva a hantok alá kutat , mintha szemet , amiben - ki tudja
hány
károgásukat dugnák a zsíros fekete táj képre és hány esztelenül szép
homokba.
bolondos vidékre, erdőkre, mezőkre ,
Az öreg pip át rángat elő a tavakra és völgyekre csuk koporsószűr ujjából, s a sallangos zacskóba
födelet a végzet. Amíg tartotta a
meríti. Egy dar abig billegteti benn'e, ' madarat, .amelynek csőréből lassan
jobb felé kiköp, majd a bajusz alá . szivárgott a 'vér, az ő száraz szeme is
dugva gyufát lobbant a dohány fölé. A . átnedvesedett, s egy fényes könnyfüstöt mohón kapja nyalábjába a szél, .'csepp hullott a madár hátára, aminek
átnyargal vele a vasúton keresztül, feje , átharapott begye alá konyult.
ahol aztán szétszórja a mező fölött.
B.i cskát kaparászott elő zsebéből , s
- Eriggy csak, - szól oda az kitérdelve a töltés oldalába, megásta
öreg a pulinak, s fejével az egyik vele a varjú _sírját, és beletemette a
elmaradt birka felé int, majd föllép a kóborló ragadozók elől. A puli és a
sínek közé, rádől a bot végére s bele- .birkák távolról nézték az öreg
merül a tájba. A kutya elkocog a műveletét. Az erdő felől ködöt
birkáért, de nem bántja. Nem is pöröl göngyölített a szél , mintha szürke
rá . Anélkül is megijed szegény jószág, szemfedőt terítene az alvó táj fölé,
s benyargal a többi közé. A amiben úgy álltak a ragácsafák, mint
messzeségbe kalandozó öreget egy a sirató asszonyok, tüskéikről könnycvarjú csalja közelebbre önmagához; seppek potyogtak a varjú sírja fölé.
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Hírek

Mindennapi kenyerünk
Fizetik a búzát, az osztályzástól , illetve a minősítéstől függően 7.30 és 8.20
dinár közötti áron. Nem írom, me ly malomipari társaság, mert úgyis mindegy annak, aki már átadta valame lyiknek Az állam is kifizette a prémiumot
azoknak, akik június 15-ig bejegyeztették a földterületet. Nos, itt az a
kérdés, mennyibe is került az idei búza ez változó , de a földmüvesek által
kiszámított önköltségi árat nem éri el. Annyit azért megtudtam, hogy a földbérleteket 8 dinárért számolják, már azok , akik nem íratták át a megfelelő
búzamennyiséget a tulajdonosok nevére .
Hegyesen nagyon sok embernek az a néhány hold föld adja a megélhetés,
hogy ne mondjam a túlélés bizonyos formáját. Azok , akik bérbe adják földjüket, főleg idős emberek, akik időnként ki vannak szolgáltatva a bérlők
tisztességének. Persze ez nem vonatkozik azokra , akik idejében kiegyenlítik a bérleti díjat. Nem védi meg ezektől a bérlőktől senki és semm i, hallani
olyanokról, akik egy-két évi árendával is tartoznak.
A péknél várakoztunk, amikor egy nénike előkotorta a már viseltes
táskájából a kis noteszt, amibe a kenyérvásárlást írják , ugyanis az átadott
lisztért kenyeret lehet vásárolni. Öt kenyeret vitt el , mert a szomszédoknak
is visz, így jut pénzhez, mert az árendába kapott búzáját vagy nem volt
érdemes eladni, vagy így talán jobban jár ..
Az állam már nem szavatolja a felvásárlási árat, a feldo lgozó ipar pedig a
legalacsonyabb árat igyekszik kifizetni a termelőnek , pe rsze a malmosok
után a pékségek is igyekeznek prof itálni, így mi , fogyasztók a legrosszabb
minőségü kenyeret esszük. Arról is el lehetne beszélgetni, vajon miért sütnek 70 dekás kenyeret?
LBG

fűrésztelep

Ifj. Cékus Árpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu
Tel. : 024/731-052,
Mobil : 063 8 139 141
24321 Kishegyes, Ken dergyár u. 15
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Végre valahová
mi is felkerülünk!
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Ha azt a szót halljuk erőszak elsősorban a nemi erőszak jut
eszünkbe , pedig az erőszak
más formáival talán még
sokkal gyakrabban találkozunk. Erőszakot követhet el a
szülő a gyereke ellen , vagy
éppen fordítva, a gyerek az
idős szülője ellen ; sajnos ,
gyerek a gyerek ellen ; igaz
gyakoribb , amikor a férfi a nő
ellen , de van fordított eset is,
amikor a nő tartja sakkban a
férfit .
Az Élj erőszak nélkül!
tevékenység keretében a
Szociális Központ munkatársainak közreműködésével a mi
községünkben is megalakult
egy szakemberekből álló csoport, melynek feladata, hogy a
bárminemű erőszak áldozatainak , amennyiben azok
igénylik, konkrét segítséget
nyújtson. Ezt a feladatot eddig
a Szociális Központ végezte ,
most a segítséget nyújtók köre
kibővült , ennek a szakmai csoportnak tagjai lettek az iskolák,
az óvodák, az egészségház, a
rendőrség munkatársai, valamint a Női Fórum részéről
Zsidai Erzsébet.
Mindazok, akik ilyen téren
segítségre szorulnak, hogy
forduljanak bizalommal a csoport tagjaihoz, akár konkrét
intézkedéseket várnak
rendőrség ,
közvádlóság,
bíróság bevonásával -, akár
csak ha egy jó szóra vágynak.
A jövőben bővebben is fogunk
szólni még ezekről a dolgokról.
Zs.E.

A Helyi Közösség hírei
Helyi járulék

Tanácsülések

A Helyi Közösség újonnan megválasz- Mint múltkori számunkban beszátott Tanácsa lapzártánkig négy ülést tar- moltunk, az év végéig a Helyi Közösség
Tanácsa köteles referendumot kiírn i a
tott.
Az augusztus 29-i ülésen a tanács- helyi járulék kérdésében . A referendu m
nokok többek között elfogadták a sikerességéhez a szavazóköteles
módosított alapszabályzatot, majd lakosság 50%+1 főnek kell igennel
meghallgatták Egyedi Józsefnek, a szavaznia. Az új törvények értelmében
Dombos TV képviselőjének beszá- a nyugdíjasok szavazhatnak a helyi
molóját, aki elmondta, Kishegyes
területén teljes mértékben kiépült a
hálózat, jelenleg a feketicsi hálózat
kiépítésén dolgoznak. Amint a
munkálatok befejeződnek, sor kerül
az Internet bevezetésére is. Ekkorra
tervezik egy stúdió kiépítését is,
mely elsősorban helyi híreket szolgáltatna.
Ugyanezen az ülésen a Tanács
három bizottságot is létrehozott ,
melyek meghatározott területeken
tevékenykednek . A falufejlesztési
bizottság tagjai : Csóré Róbert, ifj.
Horváth
László,
Kiss
Mária ,
Kömüves Dénes , Kátai Géza. A helyi járulékra, de nem kötelesek azt fizetni,
járulékkal foglalkozó bizottságba Bíró hacsak külön szerződéssel nem válAn ikót, Baranyi Szilárdot , Szügyi lalják a közös teherviselést.
Istvánt, Rácz Maronka Etelkát, ifj. Virág A helyi járulékkal foglalkozó bizottság
Gábort, Tóth Andrást, Patyerek Mártát egy kérdőívet fogalmazott meg és juttaés Csernik Terézt válaszolták. Az tott el a lakossághoz, melyben a polellen örzö bizottság tagjai: Lengyel gárok véleményét kérik, javasolják ők ,
Mónika, Újvári Nevenka, Hegedűs mire költödjön a helyi járulék A kérdörv
Dóra.
elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a
Lapzártánk után került sor a Tanács lakosok közösen dolgozzák ki azt a terújabb ülésére, melyen többek között a vet, mely alapján a helyi járulékot elköljelenlegi titkár mandátumának lejárta, a tenék. Ennek érdekében szeptember
bizottsági beszámolók, a színház és az és október folyamán falugyűlések megifjúsági otthon ké rdése kerül napiren- tartását is tervezik.
dre.
Mint megtudtuk, a referendum sikertelensége esetén olyan civilizációs
Javaslatok a Helyi Közösség
is
megfoszthatjuk
vívmányoktól
magunkat, mint például közvilágítás
munkájának javítására

Az augusztus 29-i ülésen a tanácsnokok egy írásbeli javaslatot is benyújtottak, mely néhány ötletet tartalmazott,
mi mindennel is lehetne javítani és
eredményesebbé tenni a testület
munkáját. Néhány ezek közül: civil szolgálatosok alkalmazása, egységes
falukép kialakítása, a romakérdés
megoldása,
a
járdák,
utak
kibetonozása , faluszépítés, fekvő
rendőrök elhelyezése (iskola, óvoda), a
közös temető rendbetétele, panaszláda
elhelyezése,
a
szemétkérdés
megoldása, Krivaja - szégyenlista a
szennyezökröl, hidak felújítása, egy
szánkózási terület kialakítása.

Színház
Mint ismeretes, továbbra is megoldatlan
a műv elődés i otthon ép ületén ek
kérdése . A privatizációval magánkézbe
került színház ügyében szeptember 26án kerü l sor egy újabb bírósági tárgyalásra, i dőközbe n azonban a Helyi
Közösség Tanácsa egy levelet jutatott
el az Ag ri romagna cég képviselőinek ,
me lybe n
kifejtették
abbéli
szándékukat, hogy a művelődési
otthon kérdését minél előbb mindkét fél számára elfogadható
feltételek me ll ett tartósan rendezzék. Re mélhet ő l eg a cég ké pv ise lői
is hajlandóak a kompro misszumos
megoldásra, s hamarosan ismét
sajátunknak
mondhatjuk
az
épületet.

Kommunális vállalat
A Helyi Közösség keretein belül,
saját
alap ítással
Kommunális
Vállalat jött létre, melyre törvényes okok
miatt került sor. A Vállalat feladata lesz
többek között a vízzel, a szemétk1hordással és a közterületek karbankérdések
tartásával
kapcsolatos
megoldása Mint az igazgatóbizottsági
ülésén elhangzott, ideális esetben a vállalat akár tucatnyi ember számára is
munkalehetőséget adhat.

Víz, víz, víz

Ifjúsági Otthon
Miután lejárt az Ifjúsági Otthon bérleti
átmenetileg diszkó nélkül
maradtak fiataljaink . Ezen ál lapot
megszüntetése érdekében a Helyi
Közösség
Tanácsa
hasznosítás i
javaslatokat
kért
a
müve lödési
egyesülettől, a civil és az ifjúsági
szervezetektől. Az Otthon hasznosítására a civil szervezeteket tömörítő
Falunk fejlesztésért egyesület nyújtott be egy beadványt, mely alapján egy
gondnok
felügyelete
mellett
képzéseket, mühelyeket, konferenciákat, sportrendezvényeket, szórakoztató esteket, bálakat , diszkót és
filmvetítéseket szerveznének a pillanatnyilag igen elhanyagolt állapotban lévő
épületben.
szerződése,

Tovább folytatódnak az egységes
vízhálózat kiépítésének munkálatai. A
tervek szerint, mire lapunk az olvasó
kezébe kerül , az új körgyürű részeként
megtörténik a Köztársaság utc a végén
található B3-as kút bekötése is a
hálózatba. Az elmúlt időszakban 800
méter új csövet fektettek le , hamarosan
ezt még 600 méter követi. Néhány
héten belül a Simokovics Rókus és a
Dózsa György utcai vízközösséget is
hálózatba kötik. Emellett mindazok a
fogyasztók rákerülnek az új hálózatra,
ahol a csöveket lefektetik.
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Hírei< az
isl<olából
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában az
idén valamivel több , mint 40 kis elsős kezdte
meg az ismerkedést a betűkkel , számokkal.
Fogadásuk szeptember 1-jén 13 órakor volt. Az
e l s ő s tan ító nénik: Gavlik Valéria , Gombár
Klára , Deák Marianna és Marina Dozet Az
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alkalmi m ű sort megtiszte lte je lenlétével Szügyi
István po lgármester, aki az Önkormányzat
ajándékát adta át a diákoknak.

*

Szeptember 19-én az Aranyeső szavalóverseny
iskolabajnokságára került sor, ahol a diákok
-.
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Fizetni fogom a helyi járulékot, de mivel kicsi a nyugdíjam, 3%- ot nem tudok ~"
fizetni . csak 1%-ot Kizárólag hasznos dolgokra költeném, mint pl. a8
közvilág1tás, árkok és utak karbantartása és kiépítése, és semmiképpen nem r
' arra, hogy a Helyi Közösség emberei takarítsák az utcát - azt tegye meg min- •i
denki a háza előtt
!

~

Tamkó Sirató Károly és Kosztolányi Dezső verseit mondták el. Korosztályonként két-két tanuló
jutott el a községi bajnokságra, melyet
lapzártánk után , szeptember 21-én tartottak
meg. Az első helyezettek fellépnek a Csépe
Emléknap műsorában.

*

Szeptember 23-án békésszentandrási vendégek
érkeznek. Iskolánk tanulói és tanárai a Hunyadi
János Á ltalános Iskola diákjait fogadják
Természetesen lesz sportnap is, ahol a fiúk
fociban, a lányok pedig kézilabdában mérik

' "! '

f~~.~ ,;L ~:

'

'"

~;;'tú.:~~i -··

Véleményem szerint szükség van a helyi járulékra. Kevés a nyugdíjam, de
,e· fizetni_ f?gom és minden nyugdíjas társamnak javasolnám, hogy fizesse 1,.
· 1ehetosege szerint
1
;; Elsőso rba n a kommunális infrastruktúra kiépítésére és karbantartására köl- : '
.;,1 teném a helyi Járulékot, ugyanakkor támogatnám egy rekreációs központ létre- •
hozását.
·

-ili
-..20

K

FATELEP
Kishegyes
Tito Marsall 106/a

20 K 40

Tel./Fax

,,~j;

024/ 731·491
1 Házhoz

szállítást biztosítunk?j

Októberben

liyári áron:

Gyermekhetet. Nem maradhat el a kisállatkiál-

-Fert gerendák -Kitöltö elem -Ajtó , ablak feletti gerendák
-Préselt falazó és ventilációs elemek-Betoncsövek és oszlopok
·Sídel kemény · Betonvas egyenesités és hajlítás
·Bután gáz, gipszkarton, hálóv1s, falazó és sziporex blok, tégla , mész,

cement, homok, sóder, szigetelö anyag , csövek, vinkl ik kerámia lap
k ü lső és belsó falfesték , cserép, szalonit, kanalizácló, szög, demit vakolat

ismét

megünnepeljük

a

lítás,

az aszfaltrajz, futóverseny, színházi
előadás, a "fordított nap" sem. És az órák is csak
35 percesek lesznek.
MM
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"Presser könnyes szemmel csodálta
Rúzsa Magdolnát" - Elfogultsággal vádolhatnának bennünket, ha ezt a SzóBeszéd valamely újságírója írja, de az
idézet a magyarországi Blikkből származik, és valóban falunk szülöttjéről,
Rúzsa Magdiról van benne szó. Magdi
a Megasztár válogatásán nyűgözte le
Presser Gábort olyannyira, hogy a
könny is kicsordult szemébő l. (Tegyük
hozzá, hogy a fenti cím - Kishegyes
megasztárja - ugyan egyelőre áll, de
merjük remélni, Magdi másutt is azzá
válik - a szerk.)
Erről és a válogatással kapcsolatos
élményeirő l faggattam Magdit , aki
ráállt a sztárrá válás első lépcsőfokára.
- Mi motivált, hogy jelentkezz a
versenyre?
- Nekem nagyon fontos a zene , viszont úgy éreztem, hogy itt nálunk
nem tudok kibontakozni. Láttam a
Megasztárt, ahol egyszerű emberek,
akiknek nincs lehetőségük, jelentkeznek, és olyan dolgot kapnak a
kezükbe, amivel már lehet valamit kezdeni. Úgy gondoltam, hogy ez nagyon, nagyon megen . Az első
Megasztárnál lekéstem a jelentkezési
határidőt ,
ezért
most
időben
elküldtem a levelemet, de akkor még
nem lehetett tudni, hogy határon túliak
is jelentkezhetenek-e. Amikor a tv
elkezdte hirdetni , akkor elküldtem
még egy levelet, biztos, ami biztos.
Egy hónappal ezelőtt csörgött a telefon, és azt közölték, hogy mikor kell
mennem Budapestre a meghallgatásra.
Előtte természetesen idegeskedtem,
mert nem mindegy ilyen nagy
emberek elé állni, de végül is nem volt
vészes. Magassarkú volt rajtam, és annyira izgultam és remegett a lábam, hogy azt
hittem , leesek a cipőimről, úgyhogy gyorsan levetettem őket és mezítláb mentem
be.
- Mit adtál elő?
- Ez úgy volt, hogy több dalt föl kellett
sorolni papíron , és én találomra beírtam
egy AC/DC-dalt, aminek a Péli meg a
Novák Péter nagyon megörült, így
elénekeltem a Highway to Hell-t. Ez nagyon tetszett nekik. Utána előadtam a saját
dalomat, és úgy éreztem, hogy leesett az
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álluk egy pillanatra. Megjegyezték, hogy
tényleg nagyon jó vagyok.
- Ekkor csordult ki Presser könnye?
- Igen, habár én nem láttam , mert annyi
fény volt és ideges is voltam . Nem azt
figyeltem, hogy ki sír, hanem hogy jó pro-

Szurkolunk neki
dukciót nyújtsak. Utána szóltak, hogy
mehetek a következő meghallgatásra.
Ekkor már csak 150-en voltunk az össz
jelentkező közül , és bekerültem az
ötvenbe . Nagyon erős a mezőny, a
zsűritagok szerint is ez a legerősebb a
három év alatt.
- Szeretnél nyerni?
- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem, mert mindenki azért megy, hogy
nyerjen, de úgy érzem , hogy már így is
nagyon sokat nyertem. Fantasztikus,
amikor egy olyan nagy művész, mint

Presser Gábor azt mondja, hogy nagyon
jó vagyok .
A másik dolog az, hogy bekerültem az
első ötvenbe, látnak a tévében , megismernek az emberek, és ha nem is jutok
tovább, bármikor fölkereshet egy producer, és azt mondja, hogy gyere,
csinálunk egy cd-t 1 Ezzel
lehetőségek nyílnak meg számomra. A legfontosabb pedig ,
hogy azzal foglalkozzak, amit
szeretek. A zene mindig is közel
állt hozzám , és ez az, amiben ki
tudom magam élni. Ezt akarom
cs in álni'
- Milyen volt a meghallgatáson a hangulat?
- Nagyon nagyo n jól Tetszett ,
ahogy beléptem az udvarba, s
szétnéztem , és láttam , mindenki
olyan, mint én , mindenki szereti
a zenét. Az egyik az egyik
sarokban énekel , a másik a
másikban. Az emberek nagyon
barátságosak, segítőkészek ,
sokukkal megismerkedtem , és
mindannyian szurkoltunk egymásnak.
- Tillával találkoztál?
- Igen , készített vele m egy elég
hosszú riportot, és valóban
olyan jópofa élőben is, mint a
tévében .
Eg yenlőre ennyit Magdiról , aki
elindult a cs ill agok útján , de biztos vagyok benne, hogy még
sokat fogunk róla hallani1 A
Megasztár adása alatt pedig
tessék elővenni a mobilt és
szavazni!
Természetesen Magdiral

Idő közben

megtudtuk, hogy községünk

és a helyi közösség is kész lehetőségei
hez

mérten

mindenben

támogatni

Magdit. Sőt , mi több , már magánszemélyek,

vállalkozók

is

kifejezték

készségüket, hogy seg ítsék Magdit No
persze , nem az éneklésben - azt bízzuk
Magdiral (a szerk. )

L...J.
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CSÉPE-NAP

Szabadkán augusztus 26-án rendezték meg a IV INTERETNO fesztivált, amelynek
műsorán gyermek-néptánc együttesek is bemutatkozhattak. A szervezők a szemlére azokat a csoportokat hívták meg, amelyek már a vajdasági szemléken eredményt értek el. A négytagú bírálóbizottság ez alkalommal is minősítette a fellépőket.
A fesztiválon a kishegyesi Művelődési Egyesület Krajcárka és Garagulya gyermek-néptánc együttese vett részt. A Garagulya ezüst minősitést érdemelt ki, csoportvezetője és koreográfusa Patyerek Orsolya és Utasi Péter. A Krajcárka arany
minősítést kapott és kiemelt díjat, azaz meg hr..é.st a jövő évi budapesti táncháztalálkozóra, csoportvezetője, illetve koreográfusa Kovács Hanna és Patyer(Jk
Csaba. A szabadkai fesztiválon egyébként 15 gyermektánc együttes lépett fel.

A Vajdasági Magyar M?vel?dési Szövetség gálaműsorán , amelynek Újvi dék volt a
házigazdája, ismét szerepelt a Petőfi Sándor ME Rizgetős népi táncegyüttese. A
gálaműsorra a Gyöngyösbokréta legjobb produkciói kaptak meghr..é.st.
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Október 8-án, szombaton•Kishegyesenkerül megret1dezésr~ a.Durindó gálarnqsó-,
ra, melyen a legjobb vajdasági énekesek' és . népzenészek léphetnek színpadra'.
Mintegy 150-200 fellépőre számítunk. "A gálaműsor 19 órakor kezdődik. A fő
szervező ez alkalommal is a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség
'.;}

34. ízben gyűlnek össze a vajdasági
irodalmárok falunk szülöttének, Csépe
Imre
írónak
a születésnapján,
szeptember 23-án. Az emléknap
müsora 15 órakor kezdődik a Csépe
Im re
Könyvtár
emléktáblájának
megkoszorúzásával.

Utána a könyvtárban megtekinthető a
Forum-könyvek kiállítása. Ezután , fél
négykor kezdődik az emlékbizottság
ülése a községháza nagy tanácstermében
- Dr Csordás Mihály, az emlékbizottság elnöke mond köszöntöt.
Dr. Ribár Béla , a Magyar
Tudományos Akadémia kültagja tartja
meg elöadását a vajdasági magyar
szellemi életről.
- Dr. Franyó Zsuzsanna a tavaly elhunyt dr. Bori Imre akadémikus,
egyetemi
tanár
munkásságáról
értekezik.
- Hornyik Miklós magiszter a 75 . éves
Németh István prózájáról olvassa fel
tanulmányát.
- Az emlékbizottság nevében az elnök
Karna Maca színművésznőt köszönti
75 . születésnapja alkalmából.
- Az Aranyeső Vers- és Prózamondó
Verseny eredményét Szöllősi Vörös
Julianna hirdeti ki, a díjnyertes
szavalók pedig Tamkó Sirató Károly és
Kosztolányi Dezső verseit adják elő.
Fél hatkor nyílik meg Radmila
Markovié kerámiáinak kiállítása az
iskola előcsarnokában , melyet állófogadás követ.

l<edves Néném,
kündtük azt kéri legutóbbi levelében,
amelyben három szép egypennis ausztrál
bélyeget is küldött volt a gyereknek (azé'
ilyen értékes ajándékokat ne küggyön
póstán, még majd e'veszik), hogy rendszeressebben számójjak be a hegyesi
dógokrú, mer a igaz, hogy tíz éve vót
itthon utójára a sógorra', úgyhogy a
lényeget tuggya, de azé magukat a kis
dógok is érdeklik, mer a honvágy
negyven év után is megvan a kenguruk
fődjin.

kendteket hítta az Ausztrál dógozni, hát a
mi olaszunk is máshunnan hozott ide
emböróket dógozni. Na de mások meg
aszongyák, a hegye si dógozik, van
annak esze, ha magának dógozik, ha
lássa értelmit, de nem dógozik, ha folyton, csak átbasszák F őveszik három
hónapra, kizsigörőlik , oszt majd megint
mehet a bürórádra. Közbe otthon
éhendöglik a malac, mer amikó meg
ement dógozni, kakáni se vót ideje,
nemhogy etetni. Mármint nekije, nem a
malacnak.
Kedves nénem, elnézésük kérem , hogy
imént picit elragadtatásomban káromkottam, de hogy a fenébe ne . Mer lassan
mink mingyá a bolondok falujává válunk.

Csakhogy, kedves néném, a mi falunkba' kis dógok nem történnek 1 Csak
nagyok. A mi népünk nem kishitü, itt a
tervek is nagyok, a gond olatok is
nagyok A fizetések kicsik csak
Napestélig sorolhatnám , magukná .-......„...
meg akkorra mán regge' lenne, hogy
micsoda tervek vannak itt. Folyton
megalakul valam i, nagy terveket kovácsónak, de hát én még megvalósúva
nem láttam sem mit se.
Az igaz, nem is nagyon járok én a falu- 1.
ba. A mútkó is, a bótoslányok
összekevertek, oszt engem kérdeztek
a helyi járulékrul. Először az unokaöcsémnek hittek, de amikó mondtam,
én nem az vagyok, akkor meg másodjára a bátyámma cserétek föl, mint a vetésforgót szokik. Mer most az van,
mondták, hogy minek kérd ezik a
népet, mire akarja kőteni a helyi
járulékot - amikó a nép legelősző is
nem akar helyi járulékot fizetni. Hogy
én ezt intézzem el. Hát vettem is egy
kis szalonnát helyette, néha jó esik az.
A húsosabbjábú, tuggya néném , amilyet a sógor is szeret Na, majd ha
meghrvnak münket eccé Ausztrálba,
viszek egy ódalla'.
Azér' kint is vannak furcsa dógok„.
De közbe meg az úgy van, mongyák a
szakik, hogy ha nem lesz helyi járulék,
Most ís azt hallottam, hogy tehhníkai
nem lesz világítás meg semmi se. És ha főszerelést vesznek a színházba A színnem fizessük ezt, akkor majd kitanának ház meg az olaszé. Hát akkó az olasznak
más adót, oszt fizessük aztat. Ez ilyen veszik, vagy mi? Meg még az emlékeccerü .
művet is arrébb köll húzatni, me r most az
Mer az úgy van, hogy a mi falunkba min- is az olaszé Szerintem az lenne a jó
denki a lehető legokosabb Én még sose megoldás, ha nénémnek is teccik, hogy
tanákoztam ojanná, aki aszonta vóna: traktorprikolácára rakni az emlékmüvet,
nekem kevés észt adott az Úristen Ezek oszt minden héten más utcasarkon kiállíszerint ezt az Úristen igazságossan osz- tanánk. Ha mán így becsüjjük meg a
totta el a falunkba, mndenkinek jutott ele- halottainkat.
gendő. Nem úgy, mint fődbű vagy más
Főtételezem, ez maguk felé másképpen
vagyon bú.
van, úgy rendesen , bár magik ezt nem
Meg némelek azt is mongyák, hogy a tudhassák, mer az ausztrál dógozik, oszt
hegyesiek nem szeretnek dógozni. Mer nincs ideje háborúzni, hát emlékmű se
az olasz szövetkezetbe nem jelentkeztek kő nekije.
munkásnak a bürórádán Oszt ahogyan Kedves néném , itt semmi se úgy van
-~-- s

mán egy ideje, ahogy a dógok vannak A
mútkó is, vannak a választások, nézem
én a listát, hogy kik szerepőnek rajta,
meg m1 a foglalkozásuk, hát én bezony
egyesekrű nem úgy tuttam , hogy azok,
mint aminek írva vagyon. Na, biztos
elírták véletlenségbü l.
De az is kiderüt, hogy még házak is vannak az ol asznak a nevin , mer elfelejtették
az okosok ezt kivenni a szövetkezet vagyonábú, úgyhogy lehet, hoppá, egyeseknek nem lesz hun laknijok. Az meg
nem jó, gyön a tél, és valahogy hideg van
künn , így em lékszek én a télre
Meg ké pzejje, aszt is monták a piacon az
asszonyn ak, hogy atomerőm ű-hulladékot
hoznak a téglagyárba , mer má csak arra
jó Ezé viszik el a homokat, hogy
legyen helye az uránnak Hát az
embör esze megállna a sok
húJeségtú, ha nem kéne hogy
forogjon folyvást azon, hogy mibül
megéln i
Meg még az is vót, ezt a sógornak
mondom, mer őt érdekli a sport ,
hogy az Egységünk elsö volt a tabellán, de aztán efelejtettek szombaton
emenni a meccsre, mer aszitték,
vasárnap van De lehet, hogy nekik
van igazuk, mer nem szótak nekik
Úgyhogy lehet , fociba elsők leszünk
meg1s , mer külön ben csak a
hüjeségbe vagyunk elsők
Mer képzelje, hun van az, hogy a
kössígnek van 8 millió dinárja, de
nem merik ekőteni , mer visszaveszi
az állam, ha az olasznak lesz igaza.
Oszt ott áll az a 8 milliója, ami a falunak járna, ha már a hegyesi
szövetkezet eladásábú van De
lehet, hogy jobb is, hogy ott áll, mer
ha ekőtik , úgyse Hegyesre kötik,
amilyen okosak ezek ott benn
mostanában. De ha meg nem kötik
el most, akkó jön az inflácijó, és
végül vehetnek mindenkine k egy
fagyit Máma mán ez is valami
Kedvés néném, írnék én még sokat, de
dógozni is kő még , idén e'rohatt a búza,
a gyesznyó ára is fő ment a magasba, de
maga azé jogosan mongya, hogy jó itt
nekünk, mert nem tuggyuk, mi az a honvágy Igaz, azt se tuggyuk, mi az a jólét,
de az ember minek tuggyon mindenfélét,
csak megkeveredik az agya, oszt nem
paprikás az, hogy folyton keverni köjjön,
le ne égjen
Az egész családdal együtt üdvözöjjük
magikat, osztán írok én, amint időm
engedi Bár az időm engedi, de az aszszon nem engedi
Szerető

unokaoccse

MICIMACKÓ GYURKA

Az olvasó írja. „

HŐS VADÁSZAINI<

Szomorú és véres történetünk
kiskorúaknak
és
gyenge
idegzetűeknek nem javallott - fő
szereplői P., M. és Á. (orv)vadászok,
valamint az öreg juhász és a kutyája.
S noha rengeteg mesében szerepel
a juhász meg kutyája, ez mégsem
mese ...
P. nagymenő a szakmában, mintegy
120 éve vadász. Mindenki hallhatott
a vadászka landjairól. Egyszer autóval megállt egy faluszéli, magányos
ház előtt, lehajtotta az ablakot,
vadászpuskájával célbavett egy
pajkosan játszadozó cirmost, s puff,
lelőtte . Ő meg elégedetten hátradőlt
az ülésen, és hangos, vérfagyasztó
nevetésbe tört ki. Beteg lelkesedéssel élvezte a dolgot, mint a horrorfilmek kéjgyilkos szörnyei. Talán ő is
az lett volna, ha nem tart a
törvénytől.. . Sajnos valamiért 6
évesen én is ott ültem ebben az
autóban.
M., a másik vadász nem kéjből öl. Őt
egy egyszerű, primitív, ősi ösztön
vezérli: az, hogy dugig teletömhesse
a hasát. Minden elejtett vadból
lakomát készít, amire önzetlenül
meghívja a barátait is. (De csak a
kákabelűeket!) Gyakran látni, amint
150
kilósan,
vizslaszemekkel,
vadászpuskával a hátán pásztázza a
határt. Ő nem fenséges, királyi
vadakat lát a nyári naplementében
legelészni, hanem combokat meg
copákokat mártásban, körettel. Ami
az útjába akad, a bébioroszlántól a
mamutig, azt leteríti, és már rotyog
is a bográcsos.
Á. fiatal, még nem alakult k i a
jelleme. Nem tudja, mit miért csinál ,
csak azt, hogy jó lenne M. és P. csapatába tartozni. Vagy bárhova.
Gondolja, ha készségesen és elég
gyakran lövöldözget, talán befogadják.
Egy áprilisi, verőfényes szombat
délelőtt a három mindenre elszánt,

nagy vadász néhány szíverősítő után ugató gombóc farokcsóválva futott
állig felfegyverkezve elindult fel- elé. Amit ezután láthattak, az annyira
szabadítani a hegyesi határt az szívbemarkoló, hogy jobb lenne
elszaporodott kártékony fenevadak- azonnal elfelejteni. A vérbefagyott,
mozdulatlan édesanyjukat a gazdi
tói.
Ugyanezen a délelőttön az egyik remegő kézzel emelte ki a kabinból.
közeli szálláson az öreg juhász Letette a földre, és indult a fészerbe
éppen a traktort készítette elő a az ásóért. A kicsik szűkölve megtorpantak, de a gazdasszony sápadt és
műtrágyaszóráshoz. Miközben a
zsákokat rakosgatta, Plajbász, a 6 rémült arccal gyorsan a hátsó udvaréves fehér puli leste minden mozdu- ba terelte őket.
latát, és megértette, hogy ma Addigra P., M. és Á. is visszatért a
faluba. A vadászotthonban felvették
délelőtt nem a nyájjal mennek a lea jutalmat az elejtett kértékonyakért:
gelőre , csak le a szántóföldre, és
végre lehet majd lazítani egyet, és egy rókáért , a "kóbor" kutyáért,
nem kell megfeszült idegekkel foly- Szabó
Kormosért
és
Benkó
ton a birkákat számolgatnia ... Meg Cirmosért is. A sarki kiskocsmában
az elgémberedett végtagjainak lehajtottak egyet, majd siettek haza
amúgy is jót tesz egy kis hosszú táv- tüzet rakni, hiszen a friss őzbakhúst
futás, mert amióta megszületett a nem tanácsos sokáig a csomaghárom, bogárszemű kicsinye, azóta tartóban tárolni.
nem volt lenn a völgyben, és a Hős vadászaink azóta is tisztogatják
Krivaja partján sem viaskodhatott a a környéket. Azt mondják, vadászbékákkal. A kölykök meg addig majd kötelesség kiirtani a kártékony
úgyis elfoglalják magukat a család vadat, és ez a nagy, vadászpapucsainak összegyűjtésével.
törvénykönyvben is meg van írva, és
Elindultak hát, a juhá sz és a kutyája ezért jogilag akkor is igazuk van!
kettesben a szántóföldre. Már fél Mindenesetre őzek már csak elvétve
szavakból és fél vakkantásokból akadnak, de gyorsan fogy a puli is,
értették egymást. Olyanok voltak meg a kakas, a kecskegida és a diszmint a legjobb munkatársak, akik nó a tanyasi ólakból. ..
egy szép napon arra eszmélnek,
hogy már nemcsak az iroda meg a
N.S.
főnök a közös, hanem együtt járnak
(Név
és
cím
a
szerkesztőségben)
horgászni, és keresztelik egymás
gyerekeit ....
Amíg az öreg föl-alá rótta a sorokat a U.í.: Ez a történet csak a képzelet
hepehupás
talajon,
addig
Plajbásznak sürgős futkosni és szüleménye, a szereplők pedig
ugrabugrálnivalója akadt. Az öreg kitalált személyek. Kérem, a
még utána is nézett, mintha megsejtett volna valamit. Az előérzete nem magukra ismerő fácántollas vitézek
is csalt. Lent a partnál vette észre a ne kezdják el azonnal a bizonyíthárom vadász a pattogó, fehér szőr
ványukat magyarázni, mert a
mókot. Á., az ifjú, törekvő tanonc
azonnal, gondolkodás és kérdezés valósággal való minden egybesés
nélkül csőre töltött, célzott és talált.
csakis a véletlen műve, az írói fanDél körül tért vissza a juhász a rozoga traktoron a szállásra. Három, kis tázia eredménye!

.S.w.
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Kishegyes 1. világháborús hősi halottainak adattára
1. Vastag István 1914. okt . 28 „ Ferenc és
Szalai Anna fia , 24 éves, szakaszvezető , m.
kir. 6 . honvéd gyalogezred , elesett a
Gucsevónál
vívott
harcokban ,
BM
17350/ 1915.
2 . Kántor István , 1914. okt. 28 „ János és
Úri Rozália fia 33 éves , közlegény, 6 . honv.
gy. e „ elesett a Gucsevónál vívott harcokban ,
BM 17350/ 1915 .
3 . Pecze Illés, 1914. szept. 16-17„ János
és Bosnyák Erzsébet fia , 22 éves, honvéd ,
m. ki r. 6 . honvéd gy.e „ bosnyák harctér, BM
17350/ 1915.
4 . Rakoncza György , 1914. szept. 8-10 „
Gergely és Kad\ány Erzsébet fia , 23 éves,
Kuliste körüli harcokban , BM 17350/ 1915 .
5. Kurin Gyula , 1914. aug . 20 „ Elek és
Morvai Jusztina fia , 23 éves , címzetes
tizedes, császári és királyi 86. közös gyalogezred , szerb harctér, BM 30106/ 1915 .
6. Fabó Péter, 1914. okt. 20 „ Fabó Teréz
fia, 22 éves, honvéd , 86 . gy. e „ Starasol ,
Galicia, BM 30106/1915.
7. Horák Pál , 1914. okt. 14„ Lukács és
Komáromi Veronika fia, 30 éves, póttartalékos , 86. gy.e. Lisko, Galicia, BM
30106/1915.
8 . Varmuzsa Mihály, 1914. dec. 6-10 „
András és Hermecz Erzsébet fia , 25 éves,
honvéd, 6 . honvéd gy.e„ BM 41164/ 1915
9. Sípos Mátyás, 1914. dec. 21„ Flórián és
Németh Rozália fia , 27 éves, tizedes , 6 .
gy.e„ Bacinovac , BM 41164 / 1915 .
10. Csóré Pál , 1914. dec . 21 „ János és
Sípos Veronika fia 26 éves , honvéd, 6 . Gy. e „
Bacínovac , BM 41164 / 1915 .
11. Szőke Béla , 1914. nov. 28 „ György és
Deli Terézia fia , 30 éves , tizedes , 6 . honvéd
gy.e„ Moravci melletti harcokban , BM
41164/1915.
12. Zsadányi Ferenc, 1914 . nov. 28 „
András és Bozsik Rozália fia, 24 éves, honvéd, 6. gy.e„ Moravci mellett, BM
41164/ 1915.
13. Szőke Péter, 1915. febr. 18„ Péter és
Gregus Anna fia 30. éves, honvéd, 6. gy.e „
Beniova, Galicia, BM 55327 / 1915
14. Csernik Ferenc, 1915 . ápr. 6„ Péter és
Juhász Viktória fia , 33 éves, tizedes , 6 . gy e„
Sianki, Galicia, BM 64727 / 1915.
15 . Faragó Pál, 1915. febr. 3„ Antal és
Visontai Teréz fia , 23 éves, útász a cs. és kir.
távíró ezredben, Bukowiec , Galicia , BM
71839/ 1915 .
16. Kovács Márton, 1914. dec. 1-5 . György
és Csépe Veronika fia, 22 éves, honvéd, 6 .
gy.e „ sutci és porlogi csatában , BM
106646/ 1915.
17. Sinka György , 1914. dec. 15 „ György
és Süli Veronika fia, 24 éves, cs . és kir. 4.
utász-zászlóalj, Tarnov, Galicia, cs . és kir. tartalékkórház, BM 54898/ 1915.
18. Faragó Péter , 1914. nov. 22 . Péter és
Tóth Rozália fia, 29 éves, póttartalékos, 86.

közös gy.e „ Ruda melletti csatater, Szerbia,
BM 70052 / 1915.
19. Novák Pál , 1914. nov. 29, Pál és
Puruczki Verona fia , 22 éves . címzetes
őrvezető , 86. gy. e ., Pa lernica mellett ,
Szerb ia, BM 70 05 2/ 1915.
20. Keller Antal , 1915 feb r 20 , János és
Gutgessel Mária fia , 25 éves . címzetes
őrve zetö ,
86. közos gy e., Pietskov,
Oroszország , 4/ 4 mozgó-tartalék ~órház, BM
70052/ 1915 .
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21 . Tóth Péter, 1916. márc. 18 , József és
Zetkó Etelka fia , 23 éves, honvéd , 86. gy.e.,
Kisheg yes , tüdőtuberkolózis .
22 . Martonka János , 1915. JÚn 6„ János
és Erzsébet fia , 24 éves, pótta11alékos. 6 .
gy.e„ BM 96785 / 1915.
23. Baranyi József, 1915 . máJ 20„ Illés és
Erzsébet fia, 25 éves , népfblkelö, 6. gy.e „
Prohobic mellett, Galicia, BM 135706/ 1915.
24 . Kolompár Gusztáv, 191 5, máj. 21„
Katalin fia , 23 éves , honvéd, 6. gy. e .,
Neudorf, Galicia, BM 123412/ 19 15
25 . Csordás András , 1915 pn. 4„ 23
éves, s zakaszvezető , 82. gy. e Ceninzo,
lövéstől
eredő
sebesülés,
BM
130841 / 1915 .
26 . Cserni Rudolf, 1915. júl . 21 , János és
Domján Anna fia, 35 éves . címzetes
őrvezető, 3. gy.e„ Kishegyes , Vmoskereszt
ki shegyesi üdülőállomásán tüd őgumőkórban ,
BM 3271/1916.

27

Kraml i Pál , 1914. nov. 6 „ Antal és
Veronika fia , 23 éves, cs. és kir 4.
utász-z ászlóalj, Lju boviJa , Bosznia , BM
34441 / 1915.
28. Kalmár János , 1915 márc 10 , Kal már
Katal in fia, 28 éves , honvéd, 6. gy e ,
Be n1owa, Gal1 c1a, BM 40898/ 1916
29 . Kovács Imre , 1915 máJ 19, Ferenc és
Nagy Viktória fia , 28 éves , honvéd , 6 gy e „
Drohobitz mellett , Gal icia, BM 40898/ 1916.
30 . Fodor Gábor , 1915 máj 4 , Gábor és
Lénárt Julianna fia , 28 éves, huszár, cs és
kir 4 huszárezred , Szamarkand, Kis-Ázsia,
BM 120119/ 1916
31 Vigh János , 1915 nov. 1-5 „ 30 éves ,
őrmester, 23. gy e„ Rozochowaciec-1 csataté ren , Galic1a, BM 49366/1 916
32 . Manheim Árm in , 1914 nov 15 , 36
éves , népfe lk el ő, 6
gy e , Sremska
Mitrovica , Sze rémség , lovéstől eredő
sebesülés , BM 28008/ 1915.
33 . Csordá s József, 1915 márc. 3 „ József
és Dudás Mária fia , 20 éves , népfe lke lő, 86 .
gy. e „
Jablonki
kurul ,
Gal1cia ,
BM
139310/ 1916.
34 Csabai Mihály, 1915 márc 25 , Pál és
Goda Katalin fia , 29 éves , tize des , 85 . közös
gy e „ Jablonki , Galicia, BM 139310/ 1916.
35 . Kormos Péter , 1915. feb r 28 , Fe renc
és Bácsi Margit fia , őrvezető , 86 gy e .
Jablonki , Gal1cia, BM 139310/ 1916.
36 . Kiss Menyhért , 1914 . dec . 31 „ Gergely
és Zetkó Anna fia, 24 éves, gyalogos , 86.
gy e , Tomaszowka korul , Oroszország, BM
139310/ 1916.
37 Fárbás József, 1915 márc . 19 „ József
és Naroh Anna fia, 20 éves, népfelkelő, 86.
gy e , Bécs , BM 139310/ 1916 .
38 . Simonyik István , 1915 febr. 28, János
és Hadnagy Etele fia, 24 éves , póttartalékos,
86 .
gy e „
Jab lonki,
Galic ia,
BM
1393 10 / 1916.
39. Újházi István , 1915. máj 29 „ Mihály és
Faragó Mária fia , 24 éves , gyalogos , 8 6 .
gye ., Prága, BM 139310/ 1916 .
40 . Molnár Pál , 1916 aug . 21 , Pál és
Csizovszki Anna fia, 42 éves. népfelkelő, 6
K1rli baba ,
Bukovina ,
BM
gy e .,
163354/ 1916.
41 . Tóth Mihály, 1916. ian . 6 , János és
Jódal Veronika fia, 38 éves, népfelkelő , 6
honvéd gy. e . Lepenac , Montenegro , BM
175361 / 1916.
42. Gálik Mátyás , 1915. dec. 25 „ Károly és
Ko\ács Ágnes fia , 35 éves. népfelkelő , 6.
gy. e Rasova, BM 175361 / 1916.
43 . Novák Ferenc , 1916 . Június 27 , Péter
és Puruczki Erzsébet fia , 26 éves , őrmester a
8 . huszárezredben , Smodna, Gal1c1a, BM
189062/ 1916.
4 4. Czékus Antal, 1916. szept. 27„ lsoon
és Porvén i Éva fia, 24 éves , szakaszvezető ,
6.
gy.e „
Kirlibaba ,
Bukovina ,
BM
9274 / 1917
Lőrincz

45. Szőke Lajos, 1916. szept. 30 ., Ferenc
és Dudás Mária fia, 20 éves, zászlós, m. kir.
4. honvéd gy.e, BM 190721/1916.
46. Czékus Péter Pál, 1916. szept. 14.,
Károly és Papp Regina fia, 29 éves, utász, 4 .
utász-zászlóalj,
Vladimir
Wolinszky,
Oroszország, lövéstöl eredő sebesülés, BM
44228/1917
47. Horváth János, 1916. aug . 10., János
és Kovács Verona fia, 41 éves, népfelkelő, 6.
gy.e, Bjellna, Bosznia, BM 136507/1917.
48. Czékus Flórián, 1916. nov. 4., 30 éves,
vonatkatona,
a
cs .
és
kir.
13.
Vonatosztályban, Schkodra, Albánia, BM
21837/1917.
49. Papp Mátyás, 1917. máj. 1., 18 éves ,
tüzér, . kir. 51 honvéd tábori tarackezred ,
Dornavatra , Bukovina , BM 107416/1917.
50. Szabó Mátyás, 1915. máj . 19., Mátyás
és Kormos Verona fia, 21 éves , egy évi
önkéntes őrmester, 86. gy.e., Kruhien ice,
Galicia, BM 55387/1917.
51. Varga Béla, 1915. máj. 21., József fia,
22 éves, népfelkelő 86. gy.e., Bajtorovice,
Galicia, BM 55387/1917.
52. Csabai Pál, 1916. jan. 11., Pál és Goda
Katalin fia, 19 éves, honvéd , 6. gy.e.,
Baranice, Bukovina BM 189105/1916.
53 . Hermecz István, 1916. márc. 11.,
György és Tolcsaszegi Mária fia, 31 éves,
hadapród, 6. gy.e., Baranice, Bukovina, BM
189105/1916.
54. Kiss Mihály, 1916. jún . 6. , József és
Rácz Erzsébet fia, 33 éves , póttartalékos,
86.
gy.e., Seredync e , Galic ia,
BM
68363/ 1917
55. Horváth András , 1915. szept 6 .,
András és Molnár Julianna fia, 24 éves, póttartalékos, 86. gy.e., Krupiec körül,
Oroszország, BM 68363/1917.
56. Nagy Péter, 1915. szept. 5., Péter és
Lukécs Veronika fia, 25 éves, póttartalékos,
86. gy.e., Baranice,
Bukovina,
BM
68363/1917.
57. Papp Antal, 1916. jún. 20., Antal és
Hajnal Erzsébet fia, 23 éves, népfelkelő, 86.
gy.e. , Warobizowka körül, Galic1a, BM
68363/1917.
58. Mendler Józef, 1916. aug 18., József
és Kurin Mária fia, 26 éves, póttartalékos, 6.
gy.e., Magura körül, BM 58144/1917.
59. Kalapáti András, 1916. márc. 7., Károly
és Csifcsák Anna, 18 éves, népfelkelö, cs. és
kir. 7. vártüzérzászlóalj, Bécs, IX.. B
Rottenhofgasse, BM 3982/1918.
60. Puruczki Ferenc, 1915. júl. 26., István
és HaJdú Anna fia, 20 éves, népfelkelő, 86 .
gy.e. Markotini, osztrák tengermellék,
lövéstől eredő seb, BM 75259/1917.
61. Tóth Ferenc, 1915. jan. 13., Ferenc és
Kókai Veronika fia, 32 éves, gyalogos, 86.
gy.e., Petrikar, Poroszország, lövéstől eredő
seb, BM 75259/1917.
62. Hadnagy István, 1916. ápr. 26., Ferenc
és Kiss Veronika fia , 24 éves, gyalogos, 86.
gy.e., Jezierna, Galicia, BM 75259/1917.
63. Molnár István, 1915. szept. 26.,

Boldizsár és Fabó Veronika fia, 26 éves,
népfelkelö, 86. gy.e ., M1lno mellett, Galic1a,
BM 75259/ 1917
64. Brindza András , 1916. aug 15 , Ferenc
és Rövid Julianna fia, 39 éves, népfelkelő,
86. gy.e. Zlocsov, Galicia , lovéstól eredő
sebesülés , BM 752 59/ 1917
65 . Kovács Mátyás , 1916. okt. 4., Mihály és
Csordás Ilona fia, 31 éves, népfelkelő, 86.
gy.
Korszyl av mellett,
Gal1cia,
BM
75259/ 1917
66. Füré nyi Béla , 1916 szept 8, Gergely
és Papp Rozália fia, 21 éves , népfelkelö, 86.
gy. e ., Lemberg , Gallcia, BM 75259/1917
67. Rácz Péte r , 1916 . JÚn 24 , Boldizsár és
Pecze Julianna fia, 3 1 éves , sza kaszve zető ,
86 . gy. e .,
Seredyn c e, Ga l1 cia , BM
75259/1 917
68 . Kalacsi György , 1916. JÚn 11., Pál fia ,
22 éves , népfelkelö , 86. gy. e., Lemberg,
Galicia , BM 75259/1917.
69. Vanka Péter Pál, 1916. Jún. 6., Illés és
Csáki Rozália fia, 20 éves, népfelkelő, 86.
gy.e., Seredynce, Galicia, BM 111858/1917
70. Péter Lajos, 1916 ápr 3, Mátyás és
Molnár Erzsébet fia, 25 éves, póttartalékos,
86. gy.e. Tarnow, Galicia, BM 111858/ 1917.
71. Papp József, 1915, szept. 9 , József és
Trázsi Ilona fia, népfelkelő, 86. gy.e., St.
Lucia,
osztrák
tengermellék,
BM
111858/ 1917
72. Laki József, 1916. aug . 7., Gyorgy és
Nagy Julianna fia, 26 éves , órvezető , 86.
gy. e . Plen kowce körül, Gal1cia , BM
11185 8/1 9 17
73 . Sipos József, 1916. szept 9 , Dömötör
és Turucz Anna fia , 29 éves, népfelkelő , 86.
gy.e., Jezierzanka körül, Galicia, BM
111858/1917.
74. Berecz Péter, 1915. okt. 8 , János és
Sipos Anna fia, 32 éves, őrvezető , 86. gy.e.
Selo körül, osztrák tengermellék, BM
111858/1917
75. Barta István, 1915 okt 23 , István és
Bozsóki Piroska fia, 23 éves, gyalogos, 86.
gy.e., Selo körül , osztrák tengermellék, BM
111858/ 1917.
76. Péter János , 1917 aug 24 , Mátyás és
Becskei Mária fia , 34 éves , népfelkelö 6.
gy.e., Raduk, Bukovina, BM 147603/1917.
77. Halasi Ferenc, 1916. aug. 30., Imre és
Dudás Veronika fia, 20 éves, népfelkelő 86.
gye., Voheimer Freistritz, BM 126559/1917.
7 8 . Kormos György, 1917. jan. 19. , György
és Gyomra1 Anna fia, 21 éves, népfelkelő,
86. gy, Slawna körül, Gal1c1a, BM
126559/1917
79. Lábadi Ferenc, 1917. febr. 23 , József
és Dudás Borbála fia, 25 éves, gyalogos, 86.
gy.e., Leibach, Krajna, tüdögumőkór, BM
126559/1917
80. Hegedűs István, 1917. márc. 9., István
és Rubus Ilona fia, 25 éves, gyalogos, 86.
gy.e.
Kishegyes,
tüdővész,
BM
142133/1917.
81. Morvai Lajos, 1917 jún. 26, Lajos és
Nagy Rozália fia, 26 éves , népfelkelő, 86.

gy.e., Slawno, Gal1cia, lovéstől eredő
sebesulés, BM 155763/1917.
82. Szabados Péter, 1917. júl. 29., Dénes
és Nóta Ilona fia, 26 éves, gyalogos, 86.
gy e Selo körül, osztrák tengermellék, BM
36123/1918
83. Kormos Péter, 1916 JÚn. 6., Péter és
Maronka Viktória, 35 éves, népfelkelö, 6
gye., Samara, BM 3267/1918
84. Üveges Mihály, 1916 jón. 9 , Samu
Borbála fia , 34 éves, népfelkelő, 86. gy.e ,
WorobyJowka, Gal1c1a, BM 48068/ 1918
85. Benkó Antal, 1915. ápr 30., Gyorgy és
Csabai Anna fia, 36 éves, népfelkelö, 6. gy.e.
Jagod1na, Szerbia, BM 61236/1918.
86. Szabó István, 1916. jún. 9., Ábel és
Kern Anna fia , 38 éves , népfelkelő, 86. gy e
Lemberg, Gal1cia, BM 115836/1917
87 Dudás András Pál, 1917. júl. 2., Ábel és
Mátyus Ágnes fia, 22 éves , népfelkelő 86.
gy e Korszyl aw, Galicia , BM 84099/1918.
88 . Rúzsa Sándor , 1917. Júl. 2., György és
Halasi Viktória fia, 19 éves, népfelkeló, 86.
gye., Korszylaw, Gal1c1a, BM 84099/1918
89. Kormos Pál, 1917. JÚi. 2., Jakab és
GaJda Ilona fia, 19 éves, népfelkelő, 86.
gy e.,
Mog1la
mellett,
Galic1a,
BM
84099/1918
90 Barta István, 1914 aug 5. , András és
Német Julianna fia , 25 éves, őrmester, 86.
gy e . Sremski Karlovci mellett,
BM
78783/1918.
9 1. Benedek István, 1917 márc. 31., Károly
és Novák Verona fia, 26 éves, póttartalékos,
86
gy e.
Korszylaw
mellett,
BM
78783/1918.
92 Frindik József, 1917. márc 17, János
és Novák Gertrúd fia, 21 éves, népfelkelő,
86.
gye.,
Burla ,
Bukovina,
BM
77270/1918
93. Szemző Stern Mátyás, 1917. nov. 25.,
Dávid és Weim Rozália fia, 24 éves,
őrmester, 6. gy.e , olasz hadszintér, BM
119190/1918.
94 Hegedűs József, 1918 jan 28 , István
és Rubin Viktória fia, 18 éves , őrvezetö, 6
honvéd gy.e. Triest, BM 119190/1918.
95 Tóth Péter, 1918 aug 27., Mihály és
22 éves,
huszár,
4.
Marcella fia,
huszárezred,
Assiago
körül,
BM
145125/1918.
96 Jakobec Antal, 1916. okt. 9., Antal és
Pap Rozália fia, 39 éves, honvéd, 30 gy.e.,
4 sz. géppuskása, K1rlibaba, Bukovina,
vo1na komanda
Konstatacija,
Ratna
1476/1918 111
97 Gálik Béla, 1916. szept. 30. János és
Csabai Verona fia, 31 éves, honvéd,
K1rl1baba, Papfalva, Bukovina, M. Kir. Honvéd
ezred jelentése 11146/1916.

(folyt köv.)
DR. VIRÁG GÁBOR
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eNeRGil<us számítá stechnil<ai bolt

Jónéhány éve témázunk már arr ól bará- nyúló eljegyzés , bu li 30 eurónyiba. Ez még
tainkkal, hogy mennyire hiányzik Kishegye se n mindig olcsóbb , mint másutt , ahol egy órányi
egy olyan üzlet, ahol a számítógéphez szük- vágott anyagért kérnek e l 30 eurót.
séges kellékeket - vagy magát a gépet - be Az induló üzlet polcai nem roska doznak az
lehetne szerezni, ráadásul legálisan . Ha bera- árutól, de ez jellegével füg g össze , hiszen a
gad az egerünk , rohangálhatunk egy új után , legmodernebb tech nika i felszerelés ek piaca
akár a kergemacskák . Hiszen ha olcsóbb is , szinte naponta újul. Joca föképpen Belgrádból
ha utánajárunk , s Szabadkán vagy egy ma- szerzi be az árut , hisz itt olcsóbb és j obb is a
gyarországi megamartekben vesszük meg a kíná lat. Tehát nem csa k a polcokról válogatcuccot , olykor mégis egyszerűbb lenne itt hatunk , hanem katalóg usbó l is . Hogy falunk
beszerezni - időt sem veszítünk , és az utazási elsősorban a mezőgazda ságbó l él , azt meg mi
költséget is megspóroljuk . Persze , mindig sem jellemzi jobban , hog y a napok ban az
felmerült , a hegyesi "piac" vajon el tudna-e összes egeret elkapkodták a v e v ők.
tartani egy ilyen vál lai kozást.
Az NRG-ben telekommunikác iós eszközöket is
Nos, Kókai József kevesebbet filo·~ ..t ~ ~ ';!'-'•"~ ~„ ~""'
• vásáro lhat unk (mag ya rán
pl. te lefonkészüléket),
zofált , és nemrégiben megnyitotta r
. DVD-t , hangs zórókat ,
N RG nevezetű "computer és video
studió"-ját a Varga Gyula u. 2-ben. ~
;_ ~.
• d ig it ális
fényké pezőHétköznap 8-12 és 15-19 óra , .„.; ;".
• g é p e ket ,
k a m e rák a t ,
szombaton 8-12 óra között várja · j ;
~ e l eme ket ,
és
teraz érdeklődőket, de a 731-626- ~·„
·
mészetesen mind ent,
os telefonszámon bármikor a t~·
ami a számítógépekhez
rendelkezésünkre áll.
kell. De komplett komJoca feleségével , Hajnival együtt
putert is vásárolhatunk
vágott bele a vállalkozásba , a ~„
igény szerinti konstrukfiatal munkanélküli családi vál- ';l'
cióval.
lalkozások megsegítésére kiírt
Az árakról annyit , hogy
pályázaton
is
indultak ,
mindenképpen
alaegyelőre az eredményt
csonyabbak , mint
ják (ezt mások számára is .
pl . Topolyán.
ajánljuk , itt kb . 100 , 000 ·~:,
Magunk is megbidinár vissza nem térítendő · •
.zon y osodtu n k
a
kölcsön
nyerhető
el , ·„ '.' .
'· lemezek te ki ntetéamennyiben a vállalkozás két •,,;,
j ben: a Verbat im
évig üzemel is) .
20 dinár,
Kókaiékat nem kell bemutatnunk
tehát
falunk lakosságának, eddig is ismertek '" •
voltak a rózsázás révén. Mint Joca elmondta, a külföldi , elsősorban holland
konkurencia miatt azonban ez ,
kevésbé kifizetődő vállalkozás ·
már.
A
hollandok
feleannyi
nemzetgazdaságuk
mint másutt .
tartják a rózsázást , ehhez képest
A vásárlóerőre való tekintámogatják : a rózsázók nem fizetnek az
tettel Jocáék akciókat terveznek
áramért és vízért. Így persze könnyű. Hogy
pl. karácsony előtt) , illetve hitelre
a mi államunk meg mennyit törődik a mezőgaz történő vásárlást is , de mivel induló vállalkozádasággal , azt mindenki jól tudja. Ezért is dön- sok még nem kaphatnak bankgaranciát , így
töttek úgy, másképpen folytatják.
ezzel még egy ideig várnunk kell. Mivel
Szintén
családi
hagyománynak
számít Kishegyesen a számítógépek javítása után
Jocáéknál a lakodalmak és egyéb ünnepi nagy az érdeklődés , azt is fontolgatják , hogy
események videózása. Így ezt is felvették az idővel olyan szakembert alkalmaznak, aki e
NRG tevékenységi körébe. Az árak nem munkát végezné el.
emelkedtek , egy lakodalom filmezése , vágása
60 eurónyi dinárba kerül, egy "egyszerű"
SZ (X)
szülinap úgy 10 euróba , míg egy éjszakába
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Egyházközösségünk hírei
Augusztus 3-án a kishegyesi
hívők egy csoportja zarándokúton volt Medjugorjén.

ÍRJON NEKÜNK!

*

SZOBESZED@TIPPNET.CO.VU

Szeptember folyamán iratkozhatnak hittanra az iskolában és a
templomi hittanra. Elsőáldozó
csak az lehet, aki rendszeresen
jár a templomi hittanórákra.

Augusztus
5-én
Havas '
Boldogasszony ünnepén a tekiai
búcsúra zarándokolt több hívőnk Szeptember 11-én öt személygépkocsival mentek a kishegyesi
a plébános úrral.
hívők a gádorosi búcsúra, viszonozva a látogatást.
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Ribarska 47
Halász u. 47
Telefon/fax:

0241730-293
Telefon:

0241731-393
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~ nakc perselypenzet ,

tanítt · , sára
fordítjuk.
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Felnőttek

*

pótoktatásra is jelentkezhetnek (esküvő , keresztelés
esetén)!

*

Püsp6kségQ..r1k
pénzadomá.nyakat gyűjt az épülő teológiára .

*

Köszön~tet mondunk Lengyel

Tibornak, Gyurik Jánosnak ,
Szabó , Jánosnak ,
Francia
Mihálynak és Lukács Mihálynak,
akik megtisztították a torony
följáratát.

*

Szepteniber;;n 16'~~. n

este

a

pedagóg~sokért volt szentmise
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Kőműves és ács munkálata~
Tu/: Kókai Béla körnűves
Kishegyes, Kossuth Lajos u. 1.
Tel: 0241731-377
Mobil: 063/8-235-849

w w w . k o k. a i . e o . y ,,l:J,
Tfíllalom lakóházak, gazdasági é;'más
épületek korszení építésiJ valamint a
légi épületek adaptálását

:~ [~fr©LflJPJ~iPJn
Böripari felS7flelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

Maráz József

Kishegyes, Dózsa György u . 48.
tel.: 024 / 730 - 314

e-mail: maraz@topolanet.co.yu
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A legkisebbelclcel
fogi al lcozn i
Nyolc csapat veti részi a kishegyesi gyermek·labdarúgótornán
Több mint 100 gyerek sereglett össze
szeptember elején a labdarúgópályán ,
hogy részt vegyen az 1. Kishegyes Kupa
elnevezésű tornán. A helyi Egységen
kívü l részt vett még a Bajsa, a bácskossutfa lvi Sloboda , a tornyosi Radnicki, a
Csantavér , a szenttamási Elan, a Turi ja
és a szikicsi Njegos csapata .
Halasi Szabolcs , a torna főszervezője
elmondta, nagy szüksége van · az . ilyen
megmérettetésekre
a
legfiatalabb
korosztálynak is:
- Novemberben lesz egy éve , hogy
elindítottuk a foc isul it . Add ig senk i sem
foglalkozott a pionír korosztál y előtt i
gyerekekkel, vagyis a 12 évnél fiatalabbakkal , s e kortól kezdve manapság már
késő
elkezdeni a labdarúgást . E
korosztá lynak nincs ligája , ezért . 1hiá-'
nyoznak az úgynevezett t~t mé~~ő~ese~ ,
amelyen
megmérettetnek :?· · · ' Ez'é'rt '
szerveztünk tornát, s azt szeretnénk,' ha )
minden évben , az iskolakezdés / előtt '
megtarthatnánk a kupát - nyilatkozta
Halasi, hozzátéve , hogy minden remény
megvan a folytatásra , hisz alig akadt vállalkozó, aki nemet mondott vo l na a
gyerekek rendezvényének - amelynek
összköltsége mintegy 200 euró volt
csupán - támogatására .
- Legutóbb Baj sán volt találkozónk; de
ott nagypályán játszottunk . .A hegyesi
tornának az volt a tanulsága ,· hogy .jobb
kispályán játszatni a gyerekeket. rAdön- . .
tősök kétszer 40 percet focizták, Ts ez
ettől a korosztálytól már .. szép ,. teljesít:: . "
mény. Mivel egy . n~·Qypály, án ..~lv:.~szt~k '
volna, a jövőben 'is ebbe m a .{·formaban';
kellE!ne megrerídezrii a''Jal~Jko~pk~t :n A.,z ·
legfont.osabb, · hog y :~a .~gye r$lfke' k ·
lehetőséget kapjan.ak egy kis :m·pz ~fásra}
felkeljenek végre ·a számítóQéP.§!kt~I.
Nem kell mindénkinyk versenyszérűe'n,
profi szinten focizni, elég ha ;·a. ·s zabad-·
ban mozognak egy kicsit . ... · .. •. ·:,;";~:·.
A··.tornátegyé.bk.é nt .@:" Bafsa,.nY~#~}li;p §9J•.
amely a döntőbe~ ~:·~;; ~ Edység T győ'zte
. 1~, a 3. hely~! pe·d. ig~·a..1§10.b. gd
meg.
· · · '"~" ··"," g7·

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT
Kedves fiatalok!
Brazília adta \~ futballt és a szambát, Argentína
olimpiai bajnok a futballban, a kosárlabdában és a
tangóban. Kuba f'adta_. a rumbá t és a cha-cha-chát.
Spanyolország é! bi~aviada lt és a passo-doble-t.
Anglia és Auszffiá f!7egalap ította a valcert. Az
amerikai katonák 'áz:" óceánon hozták át a jive-ot. A
harcművészetek .•.• tiszteleté t p edig átvitték a
versenytáncba. Af fren[lyíben Te is szeretn él átsétálni
a. vi/ágtájakon, g ere ~ , rqplj, szórakozz, versenyezz
velünk együtt! )
, ·:·.::. ·,.
;{AJf iesta tánciskd
olá1 tornatermében szeretet:t „. „ • '"
~táncbln ·.
.diákokat.
i,~~--'.ij1if
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Zobnalicai Lovasjátékok
Szeptember 11-én tartottá k me g Zob naticán a
Lovasjátékokat. A II. vi lágháború e l őtt és után is hatal mas
nemzetközi versenyeket tartottak , tartanak itt a legjobb
lovak és lovasok részvételével. Butterer Lajos bácsitól
megtudtam, hogy a méltán világhírű , éve nte egy al kalommal megrendezett versenynek hegyesi résztvevő i is
voltak . Szőke Géza és Szőke Attila nem először
mutatkozik be a közönségnek. Már kétszer is nyertek az
elmúlt években , fogathajtásban, párosban Happy day és
Haver nevű lovaikkal.
Az idén új lovakkal indultak. KIMA HILL és IMPERIAL a
harmadik helyre futott be. A nehéz pályán , ahol tú l sok a
salak, ez jó eredm énynek szám ít. Gratulálunk!
MM

SAKK
A szabadkai községközi sakkliga hetedik fordulójában a
tornyosi Radnicki Kishegyesen 4 ,5 - 3 ,5-re verte a
hegyesi egységet. Így most csapatunk a tizenkét tagú
mezőnyben a tizedik helyen áll öt ponttal.

·a

VILLAN
YSZERELÖ
,

BOLMAN UTCA 7 .

731-500

„-·-·- 14 =
==
~-=
-„=·=
· ================·=
~==·:::::
"-:::
·~··"=
~~--

Kézilabda

,

Ujra indul a
Vagyunk többen is, akik még emlékezünk azokra a napokra,
amikor a templom mögötti kézilabdapálya szombat esténként
vagy vasárnap délelőttönként dugig megtelt a kézilabda
szerelmeseivel, a kishegyesi Egység Kézilabda Klub vérmes
szurkolóival
Különösen mi , volt játékosok emlékezünk még a nagy
mérkőz ésekr e , a fájó vereségekre, a feljutásokra és a
kiesésekre .
Nem túl rég az egyik legvérmesebb szurkolónknak dörgöltem
az orra alá Látja, minket mindig szidott, soha nem volt
megelégedve a játékunkkal , és most? Sajnos, még csapat
sincs'
Viszont hogy szükség van rá , mi sem bizonyítja jobban, hogy az
immáron már hagyományossá váló búcsúnapi emléktornánkon
a kerítésen (kerítésen??) belül és kívül újra és új ra megjelennek
a kézilabda egykori művelői , illetve tisztelői .
Hogy annak idején , ott 2000 környékén a nagy múltú kéz il abdaklub miért szűnt meg , azt hiszem, mindenki tudja . Pénz,
pénz és megint csak pénz Akkor még a versenyköltségeket
sem tudták biztosítani.
Most pár lelkes ember újra belevág , hogy először kézilabdaiskola keretében, majd később klubszinten is újra legyen
kézi labdasportja a mí falunknak is.
Szeptember e lső hetében - amint az iskolában a tanítás
meg kezdődött , az ötödikes - hatodikos lányoknak Sípos
Julianna tornatanárnő vezetésével beindult a kézilabdaiskola
is.
Ami magában nem is lenne Szó-Beszédbe való hír, hiszen
csendben , minden hírverés nélkül az iskola keretében eddig is
dolgozott ez a sportszakosztály
Hogy mégis írunk róla, annak oka van.
A tanárnő most csak az ötödikes és hatodikos lányokkal
foglalkozik, a hetedikesek és nyolcadikosok generációját
átengedte Tóth Erzsébetnek- akit a faluban inkább Pöszeként
ismer mindenki. Róla kézilabdaberkekben mindenki tudja,
hogy a kishegyesi Egységen kívül játékosként az újvidéki
Slavijában és a topolyai Univerzál csapatában egyaránt megáll-

.
no1 csapat
,,

ta helyét. Most ő és pár lelkes kézilabdarajongó szeretné
Kishegyese n újraéleszteni a női kézilabdasportot És ez már
újsághír'
Hogy szeptemberben Kishegyesen is végre beindult a kézilabda iskola, ahol 14-15 éves lányok, hetente háromszor, hétfőn ,
szerdán és pénteken délután 5 és 6 óra között újra benépesítik
a templom mögötti kézilabdapályát Az edzéseket Pösze tartja ,
Radu lovié Gordana - Góci pedig besegít neki
Jelenleg 24 lány látogatja az edzéseket, a lányok érdekl ődése
egyre nagyobb Van közöttük több szerb n emzetiségű kislány
is, s hogy ezt miért fontos kiemelnem? Nem lenne , hiszen huszonöt éwel ezelőtt nem volt fontos , amikor éveken keresztül itt
játszott közöttünk Vera , Slavica,
Neno, Miro vagy pedig
Milijana Hogy most szerintem miért fontos?
Meg kell tanulnunk újra együtt élni, nem csak egymás mellett
És ezek a lányok éppen ezt teszik'
Beszélgetésünkkor Pösze a lelkemre kotötte , mindenképpen
mondjam el , hogy ez csak a kezdet, szeretnék később a most
megkezdett munkát regisztrált klubként folytatni . Terveik szerint
jövö ősztöl. Addig is minél többet elsajátítani a kézilabda
titkaiból , hogy azután vállvetve felvegyék a küzdelmet a már
meglévő klubcsapatokkal
Ezekhez a tervekhez viszont majd több pénz is kell A községi
és a helyi önkormányzat íg ért segítséget, de várják a vállalkozók
támog atását is, hiszen saj nos nélkülük az anyagi oldala ennek
a kezdeményezésnek nem biztosított.
Tehát lányok' Ha 14-15 évesek vagytok, vagy egy kicsivel
többek , és ha érdekel benneteket a kézilabda a fent em lített
napokon , vagyis hétfőn, szerdán és péntek délután 5 órakor
jelentkezzetek Pöszénél a kézilabdapályán
Ha pedig vállalkozó vagy, és látsz fantáziát abban, hogy egy
most induló, de ígéretes csapatot támogass , szi ntén jelentkezz
(akkor is, ha csak mondjuk pár üveg szörppel tudod segíteni a
lelkes kis csapatot 1) .
Zs.E

Menetel(ne) az Egység
Szeptember elején, a negyedik forduló ut án falunk
focicsapata , az Egység az első hely ről várta a fol ytatást - három győzelemmel és egy döntetlennel,
tíz adott és csupán két kapott góllall - , aztán jött az
ötödik forduló , és egy szörnyű hétvége
Az történt ugyanis , hogy a Potisje végül játék
nélkül nyert az Eg ység ellen , miután a hegyesiek
meg sem érkeztek a mérkőzésre. Vasárnap akartak elindulni, miközben a m ér kőzést szombatra
írták ki. Az Egység vissza is csúszott a tabellán a
negyedik helyre Hogy pontosan mi történt , nem
tudjuk, de reméljük, a vizsgálat újrajátszást rendel
el.
A legutóbbi fordulóban , vasárnap délután az
Egység a Pro letert fogadta Faragó - Szőlősi Volarevié - M. Djurovié - Szilágyi - D. Ojurovié Bertók (Fodor ) - Jernejsek - Martinovié - Nagy Halasi (Tumbász) összeállításban. A vendégek
kettő nullra elhúztak , az Egység egyenlített , majd
megint hátrányba került, de ismét egyenlíteni
tudott. Úgy tűnt , három-három lesz a vége , de az
utolsó percben megszerezte a győzelmet jele ntő
gólt a vendégcsapat Igaz , nem sok múlott azo n,
hogy ez a meccs is "elmaradjon '', hiszen a meccs
vége szinte verekedésbe fulladt , ám a bíró egy-egy
piros lappal lehűtötte a kedélyeket Az Egység hat
forduló után a hatodik helyen áll, a következő fordulóban a Slobodához látogat el.

Augusztus közepén kilenc kishegyesi gyerek, Lőrinc
Lianna vezetésével részt vett Macedóniában , Szkopje
küh.árosában , Gorcse Petrovban a három ország Horvátország , Sze rb ia és Montenegró , valamint a
házigazda gyerekeinek szervezett nyílt , szórakoztató
labdarúgó iskolában .
Név szerint: Svetlana Maksimovié , Milos Maksimovié,
Stefan Maksimovié , Maja Radulovié , Adam Stankovié ,
Dejan Bulatovié , Selena Bozié , Szvoreny Viktor és
Bojana Zivkov ottani családoknál voltak elhelyezve , a
délelőtti program kötelező volt mindenki számára, viszont a délutánokat és az estéket a gyerekek újdonsült
ismerőseikkel tölthették.
„l

Mi lesz Kishegyes neve az atomháboru után?!;;
1 l?f

Kislapos„'.
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Kishkettes :lill
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Optika RETINA
Meccs van Hegyesen

Vegyes magánkereskedés
és
látszerészeti szaküzlet
az Önök szolgálatára.

RETINA-MOCCA
"Bandi-boltja"
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ISSN 1 450-8958 ,, ,~.
WWW.KISHEGYES.ORG .YU
SZOBESZED@TIPPNET.CO.YU

Mindent:
- az iskolához
- az Ön irodájához
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- telefonok (Panasonic, G.E.)
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