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Nemrégiben a Ko1orn i, vagy nem koiorni ?
kérdé o ztoua meg falunk véleményét a
Kr ivajjal kapcsolatban. Nem kotrás lett a
vita vége. ami jó is. rossz is. mert az mind
e llenzőknek. mind az igen lőkne k igaza van,
a maga szempontjából. Errő l már beszélni is
kár. de az élet megy tovább és a csalafinta
„vízrnlamiző" Yállalar. mindenféle e l őzetes
lakossági fórum nélkül ki tisztította a Krivajt
a kaszálóban. Pár napig csak a v as úttöl tés ről
mertem figyelni. hogyan kanalazza partra az
iszapot a ..báger„. végül lemerészkedtem
egé zen a folyóig. Lélekben fölkésziiltem a
kotorékban rejlő, mindenféle ocsmányságra,
de igen meg l epőd tem , amint egy hosszabb
szaka zt Yégigjárrn se döglött disznót, se fél
fityót nem leltem. csak kagylóhéjat, el vétve
egy-két mútrágyá zsákot* és magát a szűz
i zapot. :\em ezt vártam 1
K anyó tanár úr néhány hónapj a tartott
előadásán megtudtam, hogy egy nehézfém
mennyi ége sem haladja meg a megengedett
szintet a Kri,·aj ,·izében, és saj át szememmel
győződtem meg, hogy a falun kívül eső
részen a zemét is hiányzik a folyóba!. H a a
határban nincs szemét, akkor vaj on ki
használja zemétlerakónak a folyót a falun
belül'l Annyi biztos. hogy nem magyar, nem
hegye i és nem keresztény ember, mert az
soha, de aha nem tenne ilyet 1Nem a Kri vaj

parton lakók engedik a szennyvizet, dobálják
a dögöket, szemetet, megunt feleségeket a
folyóba. Ez biztos' Val ós zínűleg más falu kban é l ő, más nemeze ti ségű , felté te l ezh et ől e g
menekült egyének járnak át Hegyesre, és
tesznek ilyet. És mit tesz ez ellen a kormány.
a hadsereg, az USA, a NASA és Jehova'l
Semmit ! Ez is azt bizonyítja, hogy mennyi re
alkalmatlanok ' Le váltani őket, és rátermett
hegyesi embereket ültetni a helyükbe. Akkor
bi ztos sokkal ti sztább lesz a Kri vaj 1
J anez

* A z.sákok kiw gárzósából ére::_tem, hogy /nzro.rnn nem
hegyesifóld1m/vn dobta a.folyóba.
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!Újraalakult akézilabda-klub falunkban
Az elmúlt éve ben én 1s - mint sokan mások osztalgiával e legettem azokat az időket ,
a ikor még volt hol találkozniuk a kishegyesi
iataloknak - mégpedig a ma már romhalmazzá \élt kézilabdapályán. Nyáron aztán úgy
döntöttünk, h gy újraalakitjuk a klubot .
éhány telefonhflést követő e n eligazítottak,
\álaszleveleket kaptam Újvidé kről, Szabadkáról és Zomborból , melyekben minden
sporttárs a támogatásáról biztosított . Külön ki
kell emelnem a égi játékosok önzetlen segítségét.
Falunk vezetőség e is támogatta az ötletet, így
szeptember 14-én újraalakult a kish egyesi
férfi kézilabda klub. Klubunk elnökének Tóth
Attilát (az Agri-Romagna Mezőgazdasági
Birtok igazgatóját) Vcilasztottuk, a titkári feladatokat Baranyi Szilárd Vcillalta.
A segítség toVcibbra is elkél. A kézipálya csatatérre hasonlít, szerencsére az iskola felajánlotta az öltözőket a bajnoki meccsek idejére,
így nem kell szégyenkeznünk. Természetesen
az lenne a legjobb megoldás, ha sikerülne

befejezni a kinti ö ltözőket.
Ehhez máris jelentkeztek támogatók: Sipos Im re \állalkozó és
Balac Rajko , a Gradja Mont
igazgatója. A klub összvagyona
egye l őre 6 (hat) labda . Persze,
ha a fi atalok lelkesedését
pénzre \állhatnánk, nem lenne
semmi gond. Sajnos, az anyagiakra szükség lenne, mivel a
pálya aszfaltburkolata megrepedezett, s ürg ős javításra
szorul. Nem szégyen kérni, ha
ilyen nemes cél miatt tesszük,
hisz a sport nagyon fontos a
fiatalok egészséges fejlő dése szempontjából.
Vagy inkább legyenek huligánok? Most egy
kis összefogással nagyon sokat tehetünk
fiataljainkért! ! !
Az edzések kedden, csütörtökön és pénteken vannak, fél hattól. 20-25 fiatal jelentkezett eddig - szívderit ő látvány, ahogy
elfoglalják a pályát! A 2006/ 07-es bajnokság
már a j övő héten indul a Zombori Kézilabda
Szövetség szervezésében, így fiataljainknak

nem sok ideje maradt beleszokni a ligába,
szerencsére a rég i játékosok mindenben
segíteni fognak nekik. És jól jön ne a
szurkolás, a biztatás, ezért kérjük a lakosokat,
hogy látogassák a meccseket.

Első

bajnoki meccsünk október 1·jén,
de. 10 órakor lesz, a kishegyesi kézilabda·
pályán. Várjuk a szurkolókatllllll

;. A személynevek használata a személyjélölésnek talán legfontosabb formája. Így tehát
nem mindegy, hogy hogyan is írjuk nevünket,
mert már egy betű 'elírása is más személyt
jelölhet. Az elmúlt 15 évben tapasztalhattuk a
nyelv. megcsorbítására tett próbálkozás minden módját. A Szerb Köztársaságban a
~ nemzeti kisebbségek szabadságait és jogait
több különálló törvény szabályozza, mint pl.
A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló torvény stb. A
2oo5-ben ratifikált regionális, illetve kisebb.ségi nyelvhasználatról szóló európai alapokmány, valamint az azt kísérő törvény szerbiai
szinten előrelépést jelentett a nemzeti kisebbségek tagjainak egyéni és kollektív jogai szavatolásában. Vajdaság AT szinten e kérdéseket már 2001-ben elkezdték rendezni különböző határozatokkal és más jogi okiratokkal.
Községi szinten e kérdést a községek alapszabályai szabályozzák. A nemzeti kisebbségek
jogainak és szabadságjogainak védelméről
szóló törvény a következőket látja elő:
, "A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
jogosultak arra, hogy szabadon válasszák
· meg és használják személynevüket és gyermekeik nevét, valamint, hogy ezeket a személyneyeket minden közakiratba, hivatalos
nyilvá'ntartásba és személyi adattárba a
nemzeti kisebbséghez tartozó személyek
nyelvének és helyesírásának szabályai szerint
bejegyezzék. Az 1. bekezdésben foglalt jog
nem zárja ki a személynév párhuzamos be, jegyzését a szerb nyelv és irásmód szabályai
szerint."
Az anyakönyvi kivonatok többnyelvű űrlap
~ mintáiról és a bejegyzések módj áról szóló tar.tományi határozat 6 szakasza a következőket
látja elő:
. ''
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RETINA·MOCCA
/ Bandi-bo!lja"
Kossuth L. 31 .
Mindent:
- az iskolához
- az irodájához
- a háztartásához
· - telefonok, motorolajak

"Az e határozatbp;i ~mUtett. anya,kqnyvi Az átadott kérvény alapj án az : anyakönyvkivonatokba és biz01iyítvanyokba a nemzeti vezetői hivatal végzést fog kiadrii a szémély-'
kisebbségi állampolgár személyi nevének be- név lcjegészítésről. Fonfos megjegyezni, hogy
j egyzését a nemzetikisebbség nyelÍ1én és írásá ezt az eljárárást a jövőben módu11kba.n áll el-iii!
szerint kell elvégezni, azzal, hogy a nemzeti kerülni, mégpedig oly módon, hogy gyerkisebbségi állampolgár sz,emélyi nevét ezután mekünk bejelentése pillanatában hivatkozunk ·
zárójelben -szerb ' nyelven is, e nyelv
jogunkra az illetékes anyakönyvé~ető{h
helyesírási szabályai szerint, be kell jegyezni. hivatalban, ·az illetékes hivatal pedig köteles
A községben, amelyben nemzeti kisebbségi az állampolgár személyi nevének bejegyzését
nyelv és írás van hivatalos használatban, a ·a nemzeti lcjsebbség nyelvén és írása szerint
nemzeti kisebbségi állampolgár kérelmére az · elvégezni, azzal, hogy a nemzeti kisebbségi
anyakönyvi kivonatokat és bizanyítványokat állampolgár személyi nevét ezután zárójelben
két nyelven, szerb és nemzeti kisebbségi nyel- ·~ szerb nyelven is feltünteti, e nyelv helyesírási
ven és írás szerint kell kiadni (5-8. űrláp)." "i szabályai szerint.
Az eredeti személynév használatának módja · j Hogyan kaphatunk magyar nyelvű személyi
a követekező:
•.•.. ,
i igazolványt f(ishegyes községben?
. i
Az illetékes anyakönyv-vezetői hivatalnái'egy Mivel a • személyi igazolványról szóló
kérvényt kelJ lcjtölteni az eredeti személynév j törvényt 2oo7 január 27-től kezdik alkalbeírásának kiegészítésére.A kérelemhez meF j mazni, fontosnak tartjuk ismertetni . a poli gárokkal azt, hogy miként lehet anyalékelni kell a következő okmányokat:
- születési anyakönyvi kivonatot
l nyelvünkön kérni igazolványunkat. Az euró- állampolgársági bizanylatot
l pai normák szerint készített új igazolványba a
a S~fmélyi igazol~ány fénymásolatát
személynevet a születési anyakönyvbe szerep- '
lő adatok alapján írják be, a születési ·~
anyakönyvben levő személynév írásmódjával. Amennyiben a születési anyakönyvben
elvégezték a kért kiegészítést, akkor az új igazolvány kiadásakor kérhetik, hogy abban már
a magyar helyesírás szabályai alapján is
tüntessék fel a nevüket.
Az érdekeltek bővebb információt a, kishe- J:
gyesi és a bácsfeketehegyi anyakÖnyv- vezetőnél, illetve Bíró Anikónálkaphatnak a
következő telefonszámon: 730-0ib. · ·
·
Megjegyezném, hogy a fenti eljárás alapján
lehetséges a . ma érvényben levő. ..igazoÍvány- ,
ban is elvégezni a névcserét.
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Bíró Anikó, a községi

képvise~'.testület titkára

OPTIKA RETINA
M.Tita bb.
- számítógépes
szemvizsgálat
- szemorvosi vizsgálat
- szemüvegek
- keretek
- védöszemüvegek 1
- kiegészítö kellékek ·

Tel: 024·730 017 Mob: 063·66·32·061

Az. idén a Békés megyei Magyarbánhegyesen tartották meg a Hegyesi Napok rendezvénysorozatot Ezúttal is három vajdasági
csapat vett részt. a kishegyesiek, az oromhegyesiek és a bácsfeketehegy1ek. A
találkozókon eddig minden alkalommal
összesen 9 csapat vett részt.
Minden csapat bemutatkozott egy-egy
művelődés i műsorral, de voltak kiállítások is,
amelyeken be lehetett mutatni a településeket, erre az alkalomra kinyomtattunk egy
Kishegyes ről szóló prospektust. Készítettünk egy számítógépes prezentációt is, technikai akadályok miatt sajnos nem tudtuk
bemutatni . A találkozó fő részét a műve l ö d és i
műsorokon kívül a sporttalálkozók és a
játékos-humoros vetélkedők képezték . A

kishegyesi focicsapat az ötödik lett, viszont a
bácsfeketehegyi kézilabda lánycsapat a
második. Sinka Imre bizonyitotta kivételes
szakácstehetségét, ezúttal második lett a
babgulyásával. A szurkolást nem pontozták ,
de biztosra vehetö, hogy a leghangosabb
szurkolók a mieink voltak. A hagyományokhoz híven megtartották a polgármesterek humoros vetélkedőjét is, amelyet ezúttal a Kishegyes! képvis e l ő ifj. Virág
Gábor nyert. A kilenc Hegyes nevet viselő
település képvi se l ő i úgy határoztak, hogy a
kóvetkező találkozó színhelyéről majd csak
őszre,
a polgármesterek kishegyesi
találkozóján, a magyarországi helyhatósági
l.é.lasztásokat követőe n döntenek.
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MIRE MEGY AZ
EGYMILLIÓ EURÓ

A fejlesztésre kapott pénznek a fele az ipari park kialakítására kell - A
pénz negyven százalékát még az idén fel kell használni - Szűgyi István
kishegyesi polgármester a szerbiai fejlesztési eszközök elosztásáról

KIS HÍREK
A Petőfi Sándor ME Rizgetös táncegyüttese részt vett, immár
harmadszor, a Szabadkán megrendezett V. lnteretno
Fesztiválon , aho\é. Vajdaság legjobb tánccsoportjai meghívásos a lapon juthatna k el. A rangos re ndezvényen a magyar néptánc legisme rtebb sza ké rtő i minősítették a csoportokat.
Minden résztvevő n e k két különböző tájegység tá ncát ke lle tt
előadnia. A kishegyesi csoport a Bagi-mulatság és a
Magyarszovátitáncok
c1mu
produkcióért
kapott
aranyminősítést. Velük együtt a topolyai Cirkalom és a
szabadkai Népkör táncosai kaptak aranyminősítést .

*

Az Ady Endre Általános Iskola is mételten kiírt igazgatói
pályázatára egy jelölt adta be kérvényét. A tantestület támogatásában részesítette Molnár Márta jelölését, amit az iskolaszék is jó\é.hagyott A mostani igazgatónak, Selié Júliának
október 15-én lejár a négyéves megbízatása.
A kishegyesi községben, több mint tízzel több kiselsős lesz,
mint tavaly. A község há rom á lta lá nos iskolájába összesen 128
kisdiákot írattak be. A legtöbbet Kis hegyesen , 62-t, Szikicsen
3 4-et és Bácsfeketehegyen 32-t, 20-t a magyar és 12-t a
szerb tagozatra. Az elsős kisdiákok száma e ls őso rb an
Kishegyesen emelkedett.

A Nemzeti Fejlesztési Terv kereteiből tíz Észak Vajdaság-i község 27,S
millió eurót kapott beruházási célokra. Kishegyes ebből az összegből
egymillió eurót kapott, egészen pontosan 1 002 27 1 eurót. Szűgyi
István polgármestertől afelől érdeklődtünk, hogy ebből a pénzből mi
mindenre jut majd.
- Minden községben, ahol akár félig kész tervek is voltak az ipari
parkok kialakítására, erre a célra kaptak pénzt. Mi is mintegy 500 ezer
eurót kaptunk a sokat emlegetett autóút menti ipari park kialakítására.
Persze ennek a pénznek egy része a pontos tervek kidolgozására megy
majd el, de remélj ük j ut majd az infrastruktúra legalább részbeni
kiépítésére is. Igen szép összeget, 373 ezer eurót költhetünk a lokális
úthálózatra s véleményünk szerint ebbe beletartoznak az utcák is, így
j ut majd pénz néhány kishegyesi utca, valamint a bácsfeketehegyi és
szikicsi utcák javítására is. Ezenkívül sportpál yák és játszóterek
kialakítására 48 ezret, sportcsarnokok és tornatermek javítására mintegy 80 ezret költhetünk - mondta S zűgyi.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ez az elosztás hozzávetőleges, a
hivatalos dokumentumokat még nem kapta meg a község, mert csak
akkor lehet majd pontosan tudni mindent.
- Azt azonban már most tudjuk, hogy a pénznek legalább a negyven
százalékát már az idén el kell költeni, a másik részét pedig 2007 végéig
kell felhasználni. Ell enkező esetben a pénz elveszik számunkra, de úgy
gondolom, hogy az elköltéssel nem lesz gondunk. Tudni kell azt is,
hogy a pénzt nem utalják át a községeknek, a minisztériumban marad
és az általunk beterjesztett számlákat onnan fizetik majd. Feltételezem,
hogy ezzel az esetleges visszaéléseket próbálj ák eleve meggátolni. Ez
nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy ezt a pénzt csak szigorúan a megadott
célokra lehet költeni és semmi másra - mondja Szűgyi István.
A polgármester rámutatott arra, hogy a kapott pénz megegyezik a kishegyesi évi költségvetés összegével és bár hatalmas összegnek tűnik
nyilván nem lehet belőle minden gondot orvosolni .
- A miniszterek a szabadkai látogatás alkalmával elmondták, hogy a
kormány úgy tervezi, hogy ezen felül külön pályázat útj án 15 millió
eurót oszt ki a fejletlen községeknek, ugyanennyit a ki vitel serkentésére
és mintegy 20 millió euróval támogatja majd a külföldi vállalkozók
itteni beruházásait. Pályázatot írnak ki majd az önkormányzatok szolgálatainak fejles ztésére is. Mi természetesen követni fogjuk ezeknek a
pályázatoknak a kiírását is és ha úgy itéljük meg, hogy bárhol is van
némi esélyünk a pályázati eszközök elnyerésére akkor pál yázni is
fogunk - mondta a polgármester.
Megkérdeztük tőle, hogy a tervbe vett gázvezeték kiépítése beletartozik-e ebbe a fejlesztési körbe.
- A gázvezeték kiépítése, ami hozávetőlegese n mintegy 300 millió
dinárba fog kerülni , nem tartozik ebbe a beruházási körbe. A munkálatok még nem kezdődtek el, mert még nem készült el minden terv, de a
gázelosztó szakemberei azt mondják hogy a gázvezetéket az egész
községben 36 hónap alatt befejezik, s ha még az idén elkezdik a munkát
akkor az idén Kishegyesen megtörténhetnek az e l ső bekapcsolások is.
Ez esetben is arra törekszünk, hogy a lakosságot minél kisebb mértékben terhelje ez a beruházás. Pontosan még nem lehet megmondani,
mennyibe fog kerülni egy-egy háztartás bekötése, de megegyeztünk a
beruházóval, hogy ne legyen több mint a környező községekben. Azt is
kialkudtuk például, hogy a polgárok 46 havi részletben törleszhessék a
gáz bevezetését. Ha azonban összeadjuk mindezeket az említett
beruházásokat és ezekhez hozzáadj uk azokat az eszközöket is, amelyeket az iskolák karbantartására kaptunk akkor megállapíthatjuk, hogy
néhány év leforgása alatt különféle segítségek útján annyi pénz került
befektetésre a községben mint eddig még soha - hangsúlyozta a polgármester.
P.I.
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MEZÖÖRSÉG
Augusztustól mezőőrök járják a kishegyesi
határt, céljuk megakadályozni a határban
történő lopásokat, az illegális szemétlerakók létrehozásást, megvédeni a lakosok
vagyonát. A munkájukról és a vele kapcsolatos nehézségekről beszélgettem Bíró
Ákossal.
Mi a feladata a mezőőrnek, mi tartozik a
hatáskörébe?
- Elsősorban a a lopások számának visszaszorítása és meggátolása a fő cél , az illegális
szemétlerakások megakadályozása, a határban
történő
kisebb-nagyobb szabálysértések,
valamint a bejelentések kivizsgálása, amelyekről minden alkalommal jegyzőkönyv is
készül. Ha súlyosabb kihágás történik,
értesítjük a rendörséget, és ők foglalkoznak a
tol.é.bbiakban az üggyel. Bárki fordulhat hozzánk segítségért, ha személyes problémája
vagy észrevétele van a határban történő
eseményekről. A munkatársammal, Nyirádi
Tiborral naponta húsz-harminc kilométeres
utat teszünk meg, igyekszünk mindenhol ott
lenni.
Részt vettél valamilyen kiképzésen?
- Elvégeztünk egy vagyonvédelmi tanfolyamot,
amely során fizikai és szellemi kiképzésben
részesültünk. Pszichológiai, kriminalisztikai és
jogi előadásokon vettünk részt, betekintést
nyerhettünk a törvények és jogszabályok világába.
Milyen körülmények uralkodnak a határban?
- A legnagyobb problémát a tolvajok és a
szemét okozza. A tolvajok mindig az éppen
aktuális kultúrákból igyekeznek maguknak is
beszerezni, a tolvajlás módszerei szezonálisan
l.é.ltoznak, de ez a lényegen semmit sem l.é.ltoztat, nagy károkat okoznak. A szállások
környékéről a még mozdítható dolgokat is
igyekeznek megszerezni maguknak. Illegális
szemétlerakások naponta történnek, de ez
jellemzi a falu hozzáállását a saját környezetéhez, ezek ellen igyekszünk szigorúan fellépni, de a problémát nehéz megoldani.
Hogyan
viszonyulnak
hozzátok
az
emberek?
- Sok pozitív visszajelzést kaptunk, de vannak,
akik nem bíznak a mezőőrségben, az ő
véleményükön eredményekkel szeretnénk l.é.1toztatni. A bejelentések száma napról napra nő,
mindegyiket igyekszünk minnél gyorsabban
kivizsgálni és megoldani. Összevetve, jó a
megítélésünk az emberek körében , bizalmukra
tol.é.bbra is igyekszünk rászolgálni.
Milyen eredményekre számítasz a jövőben?
- Kézzel fogható eredményeket nehéz lesz felmutatni, mert a tolvajokat tettenérni csak az
esetek kevés százalékában sikerül. Viszont
sokakat gátol illegális cselekedetükben a tudat,
hogy a mezőőrök jelen vannak. és kevésbé

élvezik azt a tolvajlási szabadságot, amit a
mezőőrség bevezetése e lőtt élvezhettek. Ha
sikerül a bejelentések számát a felére, minimálisra csökkenteni, akkor sikeresnek ítélhető
meg a munkánk.
A mezöörség mellett a faluör szerepét is ti
látjátok el?
- Hetente kétszer a faluban teljesítünk szolgálatot, itt főleg a szeméttel és a szemete l őkke l vannak problémáink. Az időbeosztásunkat egy
hétre előre kapjuk el, amelyet állandóan l.é.ltoztatnak, így nem lehet kiszámítani, mikor merre
leszünk, ezzel is növelve a hatékonyságunkat.
Beszélgetésünket egy bejelentés szakította
félbe, szilvatolvajokat láttak a Welker-tó
környékén lévö gyümölcsösben . Azonnal elindulunk kivizsgálni az esetet. Megérkezésünkor
két tolvaj bandát is észlelünk. A mezőőr tájékoztatta az első csoport tagjait, hogy a szill.é.s
magántulajdon, szíveskedjenek elhagyni, sűrű
bocsánatkérés közben ezt meg is teszik.
Hasonlóan járunk el a másik csoportal is, ők
már kevésbé együttműködőek, sőt ellenségesen viszonyulnak hozzánk. Eleinte hárman
próbáltak minket meggyőzni ,
hogy a
mezőőrnek nincs joga az ő békés szilvatolvajlásukat megtiltani, később egy negyedik személy
is előkerül a bokor mögül, aki még erélyessebben hangoztatja, hogy ő ott szed szill.é.t,
ahol akar. Ákos próbálja a hívni a rendőrséget,
de az egyik középkorú férfi ezt határozottan
megtiltja és igyekszik elvenni a telefont. Végül
l.é.ltoztattak a hangnemükön, és kezdték belátni,
hogy nem egészen helyes, amit tesznek .
Félórás szócsata után sikerült őket indulásra
ösztönözni, de megjegyezték, hogy ha problémájuk lesz az ügyből, megkeresnek minket
(feltételezem, nem baráti látogatásra céloztak) .
Az esetnek minden bizonnyal következményei
lesznek. Testközelből tapasztalhattam meg a
mezőőrség veszélyeit, nem kevés bátorságra
van szükségük a mezőőreinknek. hogy szembeszálljanak a szabálysértőkke l. Ne feledjük,
ők értünk kockáztatják saját testi épségüket
napról napra. Sok szerencsét
és eredményességet a tol.é.bbi munkátokban! Talán
megszűnik az illegális szemetelés ... és a lopás
is .

A Lipár közelében lévő gazdasági
udvar, amely egykoron a kishegyesi
szövetkezet egyik büszkesége volt,
mára katasztrofális állapotba került.
A kilenc hektáros ten.i letet drótkerítés
veszi kön.il, de ez is, mint a többi építmény, kezd elveszni az embernagyságú
növényzetnek köszönhetöen. Lehet. hogy
a természet így akarja megvédeni az
emben pusztítástól. mert mas védelmező
je nincs a gazdasági udvarnak.
A szövetkezet részét képezö létesítmény
szintén pm.át tulajdonba került, de a befektető él a jogával és hagyja, hogy tönkremenjen. ami az övé Számomra ez nem
tűnik gazdaságos dolognak, de én nem
vagyok uzletember
A gazdasági udvar fénykorában több, mint
száz munkahelyet biztosított, a végsökben
csak három biztonsági őrnek. Mára viszont senkinek sem , ha a tolvajokat nem
számítjuk. A birtok korszerű agrártechnikája e ltűnt, vagy az 1dőjáras viszontagságainak köszönhetőe n tbnkrement. A felszerelt istálókban. épuletekben a többszáz
hízómarha, anyakoca. birka ma csak a volt
dolgozók emlékezetében él. A gazdasági
udvarban a dolgozók között családias
hangulat uralkodott, mert együtt hoztak
létre egy irígy1esre mélto gazdaságot, tervezték a villanyáram kivezetését, út
építését , de a terveket tönkretette a
hosszantartó csőd . a gazdasági problémák. és az új tulajdonos passzív hozzáállasa.
A birtokhoz tartozik még a kettő hektáros
gyümolcsös 1s , amelyet csak nagy
erőfeszitések árán lehet megközelíteni a
nbvényzet miatt, de tolvajoknak ez nem
okozott problémát. szorgalmuknak és
gyorsaságuknak kbszónhetöen rekord idő
alatt begyűjtötték a termést. A gyümölcsöt
a helyszínen lehetett feldolgozni. mert
pálin kafőző uzem 1s műkódbtt itt a régi
i dőkben .

épuletekről eltűnik a cserép, majd a
gerendák, aitók. ablakok és csak a csupasz falak maradnak, egy ideig ellenállnak. maJd összerogynak. Képes lesz-e
valaha valaki újra felemelni ezeket a
falakat? A gazdaságból napról napra
e ltűnik valami, a tolvajok mindent pénzzé
tudnak tenni . ellopják a hatalmas fémszerkezeteket. a falakból a vezetékeket, a
szobákból a bútorzatot. Ilyen gyors
mértékű pusztitással pár éven belul
a
mezőgazdasági udvar is a Pecze-kastély
sorsára jut.
Lehet, ha már itt is csak az alapok állnak,
valaki cselekedni fog . A mezőőrök
ellenőrzésük alatt tartják és szeretnék
meggátolni a lopásokat, de a már félig
vagy teljesen lerombolt épuletekért ők
sem tehetnek semmit.

Az

-nwak-

A

VÁSÁRTÉRRc KcRÜL A PIAC?!

A kishegyesi he lyi vezetőségekben már
évtizedekkel ezel őtt felm erült egy uj piactér
kialakításának szükségessége. Szinte hétrő l
hétre bebizonyosodik, hogy a piac kinőtte ezt
a teret, időnké nt tulzsufolt és a kö rnyező
utcákra is kiterjed, a meglevő helyen viszont
bővíteni nem lehet Az elképzelésnek természetesen ezúttal is vannak ellenzői és
abban mindenképpen igazuk van, hogy a
piac jelenlegi helye ugymond ideális, hisz
gyakorlatilag a falu l egszűkebb kozpontjában
van és többé-kevésbé egyforma távolságban
van a legmesszebb eső utcáktól. Csakhogy

Dudás Béla

Cellík Gizella (73):
ti
Nem helyeslem, vélemé- lf·i
nyem szerint nem jó ötler. 11
Abból a pénzből, amit :
ráköltenének az új piacrérre, abból felújíthatnák
a régit. Eddig is jó helyen
volt itt, s jó volna, ha itt is
maradna.

Cs őke lstvón (41 ):
Én örülnék, így legalább
helyre hoznák ezt a
helyet. Ha már új helyre
helyeznék a piacai, akkor
javasolnám, hogy fedelt
legyen, hogy esőben vagy
hóban is le lehessen
bonyolítani
a
piaci
napokat.

egy piactér kialakításakor nyilván nem ez az
egyetlen és még csak nem is a legfontosabb
érv.
- A környék nagyobb településein , Topolyán
vagy Szenttamáson, de másutt is, l e h etőleg a
város szélén alakítják ki, ott , ahol lehet
fejleszten i és ahol könnyen megoldható a járművel történő megközelítés - mondja ifj.
Virág Gábor, a helyi közösség titkára. A
jelenlegi helyén a piacot nem lehet
fejleszteni, pedig kellene építeni egy fedett és
egy félfedett részt, és kellene mellette teret
adni olyan területnek is ahol csak asztalok
vannak. A piac a szűkös
hely miatt kiterjedt az
lfjuság utcára és az iskola
és a templ om közötti
utcarészre is. A JNH utca
vegen - a piac
mostani
helyén - lehetetlen kivitelezni egy komolyabb
beruházást. Másrészt gondot jelent piaci napokon a
j árműve l
történő
megközelítés és a piac ideje
alatt
nehezen
lehet
közlekedni a környező
utcákban . Gondot egyedül
a bucsu jelentene , de ezt
meg lehetne oldani azzal,
hogy az árusokat beengedjü k
a
kézilabdapálya
A
korábbi
teruletére .
elképzelések alapján a legm egfelelőbb hely a mostani
vásártér lenne, annál is
inkább, mert vásárok már
évek óta nincsen ek és
valószínű leg nem is lesznek.
- Nem kell azonban azt hinni , hogy egy ilyen
beruházást máról holnapra meg lehet csinálni Most kezdődött el a tervek készítése , s ha
minden jól megy, akkor leghamarabb öt év
múlva lehet be lő l e valami. Vagyis csak ideális
esetben , ha nyerünk pénzt valamelyik úniós
pályázaton erre a célra. A részletes tervek
elkészítése is legalább két évet vesz majd
igénybe s utána lehet csak pályázni és
építkezni. Magának a tervnek az elkészítése
is több százezer dinárba kerül majd. A tervek
kidolgozása e l őtt pró bafurásokat is kell
végezni , hogy pontosan tudni lehessen a talaj
összetételét. Enélkül semm iképpen nem
szabad elkezdeni az építkezést, különösen,
ha tudjuk, hogy a hely jó része annak idején a
Krivaja ártere volt. Egy próbafurás ára viszont
kb. 1OOO eu ró és ez esetben nekü nk
legalább négy ilyen fúrást kell végeznünk.
Nemcsak az építkezés kerül azonban majd
sokba, hanem a mostani piac terü letének
rendezése is . Erre is terveket kell majd
készíteni . Valószínüleg parkosítani fogják.
Mivel az európai pályázatokon a helyiek anyagi hozzájárulása is szükséges, az egységes
tervben a régi piac rendezése képezh etné a
kishegyesiek hozzájárulását.
P.l.

KEZET NYÚJTANI EGYMÁS FELÉ
A kezet csak megfogni szabad.
Elereszteni vétek, ellökni átok.
Egymásba fonódó kezek
tartják fdn n a világot.

Amikor

e l őször

szóba került, hogy írok a

Kishegyesi Fejlesztési Társulás - közismertebb nevén az ARO-MI egyik feltű nést keltő
megmozdulásáról, nem is sejtettem, hogy
nem egyszerű feladatot vállaltam. Megmagyarázni valamit, amit az ember vagy érez,
vagy nem, bizony nem könnyű . Ma már szinte
Divatossá vált a békés együttélésről beszélni„. Politikusok, civil szervezetek fennen
hangoztatják, miért is van minderre szükség,
de érzésem szerint a különbözőségek elfogadása érdekében még mindi g vajmi keveset
teszünk. Illetve, a nyár fo lyamán, azaz július
végén azért ez ügyben is történt egy pici
e lőrelépés.
M i rő l is van szó? Sinkovics
Norbert, az ARO-MI Multietnikai karaván
e lnevezésű projektumának egyik koordinátora
erre világosan adta meg a választ:
- Ki shegyes három falvába n többségében magyarok, . montenegróiak, szerbek és romák
élnek. Ugy-ahogy ismerik egymást, de békés
együttélésrő l nem igazán lehet beszélni. A
község három fal vában kül ö nböző anyanyelvű, kulturájú, vallású emberek élnek,
párhuzamos életvi tellel , azaz nem együtt,
csak egymás mellett. A különb őző
nemzeti ség ű emberek nem ismerik egymás
történelmét, szokásait, hagyományait, így
e l őítél ettel és sztereotípiával viseltetnek a
másik népközösséghez tartozók iránt.

Igen, de tudvalevő a testvériség-egység
fogalma már a múltté... Erőszakkal csak a
diktatúrákban lehet rákényszeríteni embereket a különbözőségek elfogadására. Az
ARO-MI milyen tartalommal igyekszik változtatni az itt éló'k gondolkodásmódján?

- Az Újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat,
vagyis az EHO támogatásával július utolsó
szombatján négy helység - Baj sa, Kishegyes,
Bácsfeketehegy és Szenttamás részvételével multietnikai karavánt szerveztünk. A karaván
Baj sáról indult, lovaskocsin szlovák népviseletbe öltözött emberekkel, Ki shegyesen csatlakoztak hozzájuk a kis roma táncosok, a
Marcipán Gyermekbarátok Köréhez tartozó
gyerekek, valamint a Szajkó énekcsoport és
az így már kilenc fogatos kocsira növekedett
karaván átkocsikázott Bácsfeketehegyre, ahol
együttesen megtekintették az ottani n ő i
szervezet, a Hestia által összeállított ki állítást. Ez idő alatt a Hegyalja utcában készült
a szlovák nyúlpaprikás, az igazi cigánypecsenye a hagyományos bodaggal, valamint a
hegyesi kóbászos krumplipaprikás galuskával. Miután a kocsikaraván visszatért
Ki shegyesre, a Dombosfest kisszínpadán
egy mást váltva bemutakoztak a különféle
nemzetiséghe z
tartozó
néptáncosok,
zenészek, énekcsoportok. Végezetül a
résztvevők. de a nézőközönség is. megkóstolhatta a „mezát", a Qibanicát, a kukoricapogácsát. fonotckalács-ot. és természetesen a
fő ételeket , a nyúlpaprikást. a cigánypecsenyét és a krumplipaprikást.

Milyen visszajelzéseket kaptatok? A polgároknak tetszett az elképzelés, vagy idegenkedve fogadták?
- Természetesen a vélemények vegyesek
voltak, de szerintem, akik látták a népi
kavalkádot, azok véleménye a mérvadóbb.
Sokan jelezték, hogy máskor is szívesen
megtekintenének hasonló rendezvényt, sőt,
akadt olyan egyén is, aki jelezte, ha jövőre
megszervezzük. ő állj a a költségeket. Innen is
üzenjük neki, nem feledkezünk meg róla és
alkalomadtán majd keresni fogjuk . Persze
vo ltak szkeptikusok is, akik szerint az
ilyesminek semmi értelme„. De, remélem a

további ezirányú aktivitásaink bizonyítják
majd, törekvéseink helytállóságát.

Annál is inkább, mivel a már említett proj ektum nem merül ki ebben.„
- Persze hogy nem, további akciókat is tervezünk, az első ilyen keretében szeptember
30 - án, illetve október 1 - én két napos szeminárium kezdődik a toleranciáról, emberi

és kisebbségi jogokról, csapatmunkáról, partaz eőszaknélküli kommun ikációról,
a többség és a kisebbség foga lmáról. A szenerségről,

mináriumra roma, szerb és magyar aj kú hallgatók jelentkeztek,
ci vil szervezetek
kép vise lői, illetve roma fiatalok. Az e lőadás
magyar, illetve szerb nyelven folyik, az elsőt
Kishegyesen, a másodikat pedig Bácsfeketehegyen tartjuk.

Azt már említetted, hogy az Ökumenikus
Szeretetszolgálat támogatta ezt a projektumot, de egy ekkora horderejű program
kivitelezéséhez nem csak az anyagiak
fontosak„. Kik vettek részt a szervezésben?
- Nem szeretnék senkit külön kiemelni, nagyon sokan hozzásegítettek a proje ktum
kivitelezéséhez„. és remélem még többen
leszünk, akik ezt a tevékenységet tovább is
vi szük'
Epilógus
A Községi Fejlesztési Társulás nehéz, de
nemes feladatot vállalt magára: összehozni és
egymással elfogadtatni egymás ku lturáját,
hagyományait, történelmi múltját, jelenét, a
közös jövő érdekében.
Mert teljesen mindegy, roma, magyar, vagy
szerb nyel ven álmodjuk a szépet, csak váljon
valóra az álom'
Zsidai Erzsébet
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JÁTSSZUNK EGYÜIT!!!
A kishegyesi Női Fórum felzárkóztató
foglalkozásokat szervez a roma és a
hátrányos
helyzetü
gyermekeknek.
Immáron másodszor került sor a
Játszunk együtt elnevezésü programra,
ez alkalommal a játszótér területén.
A Női Fórum két éve tbrekszik arra, hogy
felkarolja a hátranyos szociális körülmények
között élő, valamint a roma nemzetiségü gyermekeket és családokat. Izzadságos és nem
kevésbé gyötrelmes munka az övék.
Kishegyes köztudottan az egyik legkritikusabb helyzetű község, a romák helyzetét tekintve. Életkörülményeik messzemenőleg a
létminimum szintje alá sorolhatóak, nem
beszélve a lakhatatlannak számító viskóikról
és az elektromos áram hiányáról. Az imént
említett fórum aktivistái olyan nők , akik
szívükön viselik a hátranyos h e lyzetű ek sorsát
és rengeteg odaadással végzik úttörő
munkájukat a helyzet megváltoztatásának
érdekében. Amint említettem, két éve
szerveznek foglalkozásokat és ruhaosztási
akciókat havi rendszerességgel. Zsidai
Erzsébet, a N ő i Fórum elnöke olyan aszszony, aki után renszeresen vonul tucatnyi
gyermek. Félreértés ne essék, nem az övéi ,
viszont valahol mégiscsak azok. Pénteken a
parkban, a játszótéren ugyanúgy gyermekké
válik ő is, ahogyan az aktivisták mindegyike ,
és készségesen részt vesznek az indiánosdíban. Homlokukon körölkötik a madzagot ,
tollat tűznek bele, majd következik az
arcfestészet, amikor rajuk is kerül néhány
tarka csík. Máris sorakoznak a Manituk és a
Farkasokkal Táncolók. Erzsi, ahogyan itt a
gyerkőcök is szólítják, csak egy szusszanásnyi időre ül le mellém beszélgetni. Pihegve
kér elnézést.
- Látom kifáradtál„ .
- Hát igen , ez nem kifejezés. Indián napot
rendeztünk, kévékből sátrat építeni és üvölteni meg körülugralni nem könnyű feladat.
Féltem , hogy esni fog, és akkor nem tudtuk
volna sehol összejbnni, persze én mindig
ezen sírok, hogy nincs helyiségünk. Hál'
Istennek megúsztuk a mai zivatart.
- Mi a célja a felzárkóztató foglalkozásoknak?
- Talán úgy fogalmaznék, hogy szeretnénk
elfogadtatni egymással a falu gyermekeit.
- Véleményed szerint hol gyökereznek az
ellentétek? Vajon neveltetés vagy a környezet
kérdése?
- Én arra emlékszem, hogy gyermekkoromban sokat játszottam roma gyerekekkel, ez
ma már nagyon ritka . Több esetben szerintem az van, hogy otthon is azt hallják, hogy a
cigányok ilyenek meg olyanok, na meg ott
van a „piszkos vagy mint egy cigány" , „elvisz
a zsákos cigány", és egyébb riogatások. A
Községi Fejlesztési Társulás szervezett egy
Multietnikai napot, ahol először tudtuk

elérni azt, hogy a romák is részt vettek saját
nemzeti konyhájukkal, táncosaikkal és nagy
sikert arattak. Apró lépésekkel haladunk, de
haladunk, és ez a lényeg.
Amíg beszélgetünk, három éves lányomat
követem szemmel. A fű ben guggolva játszik
baratnőjével és egy roma csöppséggel.Teljes
a harmónia. Műanyag poharakba ültetik a
leszakított gyermekláncfüvet. Erzsivel ósszenézünk és kimondatlanul ugyanazt gondoljuk.
Három évesen nincsenek különbségek. Nem
szabad lenniük.
- A kishegyesi Nő i Fórumon kívül más nő i
fórumok is szerveznek hasonló megmozdulásokat, programokat?
- Nos, igen, Női Fórum a nevünk, viszont minden mással foglal kozunk, legkevésbé a nők
helyzetével. Bárhova is megyünk, a külbnböző rokon szervezetek mindig megütköznek
azon, hogy mivel is fog lalkozunk igazándiból
Természetesen léteznek egyébb hasonló
küldetésű szervezetek, de a kapcsolatot nem
igazán tartjuk
Üditőosztás kezdődik , szükség van Erzsire is.
Elnézést kér és elrohan. A többtucatnyi gyermek már szomjasan tolong .
A foglalkozásokat és programokat kül ö n böző
pályázatokon nyert támogatásokból sikerül
megvalósítani, ám sokszor ez sem elegendő.
Rengeteg mindent ö nerőból kell gyózniük
Nemrég a BC IF-nél is nyertek egy pályázatot,
mely a falu roma és egyébb ne mzet i ség ű
gyermekeinek osszekapcsolására 1ranyul.
Egy valami biztos; gyerekek aznap nagyon jól
szórakoztak,EGYÜTI játszottak, EGYÜTI
ittak és ettek. Jó alkalom volt ez arra, hogy a
kultúrák egybeolvasztásával megmutassák,
ezen csak nyerni lehet, veszteni semmiképpen, és lehetőség arra, hogy amint azt
Erzsébet is mondta, ha picinyke lépésekkel
is, de haladni a cél fe lé, az egymás közti tolerancia megteremtéséért. Mert ez minden
összefogás, összetartás alapja.
Kalmár Fece Annamária

·Jfírek,a
Női

Pórum6ó{

A „ Dete je dele, da ga volite i
razumete„." elnevezés ű projektum
keretében a belgrádi BCIF tám ogatásának köszönve a Női Fórum és a
Marcipán Gyermekbarátok Köre
ezidáig négy játszóházat szervezett a
gyerekek részére. Ebb ő l kettőt a
romate lepnél , egyet-egyet ped ig a
parkban l évő játszótérnél, illetve a színház előtti téren. A játszóházat
Tumbász L. Kornélia és Bulatovié
Magdolna óvónők vezették, a Nő i
Fórum aktivistáinak közremüködésével.
********************************************

2002. október 17-én alakult a Női
Fórum. E l őreláthatólag a hónap
közepén tartják tisztújitó Közgyű lését,
melyre várják mindazokat, akik részt
szeretnének
venni
a
Fórum
munkájában .
********************************************

Október 21-én Kishegyesre várják a
Kelebiai Karitász Egyesületet, melynek szervezésében a tavaszon 39 kishegyesi
gyerek
két
napot
Magyarországon, Kelebián , illetve
Kecskeméten töltött.

A BCIF - nél pályázaton nyert összeg
235 ezer dinár, és az említett játszóházakon kívü l a következő programokat teszi l ehetővé:
Október 8. 10 óra - A Gyermekhét
záró rendezvénye - kiállítás, kirakodóvásár a gyermekek munkájából,
műsoros kavalkád„.
Október 14. 10 óra - Bográcsos
főzőverseny

November 12.

16 óra

-

Műsoros

délután a Nyugdíjas Otthonban, a
középkorosztály számára
December 8. - Tóth Ilona védőnő
előadása a személyes .és lakáshigiéniáról
Január 5 - Családi nap - játékos téli
vetélkedő

A Női Fórum tisztelettel meghív mindenkit ezekre a programokra, közelebbi információt a polgárok plakátok
révén szerezhetnek.

SZÁZADUNK TANÚJA
BESZÉLGETÉS FALUNK EGYIK LEGIDŐSEBB EMBERÉVEL
Jáni Mihály 1914. május 14-én látta meg a
napvilágot,
a falu
központjában,
a
Községházával szemben álló nevezetes Jániházban. Eme épület építését éppen ugyanebben az évben fejezték be az építőm esterek
- kiknek szakértelmét még a mai mérnökök is
megirigyelhetik. Kevesen tudják, hogy az
épület legnagyobb értéke a felszín alatt
rejtezik. A Jáni-ház alapzatának mélysége
csaknem megegyezik a falak magasságával erre azért volt szükség, mert a Krivaja melletti
lapályos részen megsüllyedt volna a súlyos
konstrukció . Ez a fajta építkezés megkötötte a
talajt, tehát nem csekély mértékben pont
ennek a háznak köszönhetjük Kishegyes mai
központját. A mély alapoknak hála , azóta 1s
szilárdan áll a kastélyszerű épület, és könnyen
beláthatjuk, ha a málladozó vakolat mögé
nézünk, igenis műemlék-értékű házról van
szó .
A Jáni család gyökerei hasonlóan mélyre nyúlnak a történelemben. A szülök, Dezső és a
Varmuzsa családból származó Brigitta hentesüzletet tartottak. Három gyermekük volt:
Dezső, Teréz és Mihály.
Miska bácsi , hogyan emlékszik gyermekkora Kishegyesére?
- Élénkebb volt a falu, az biztos . Kábé
hétezren lakták, szegény emberek. A
legtöbben béresek voltak Szikicsen . A Krivaj
tisztti volt, rengeteget fürödtünk benne, meg
pecázni is lehetett. Sok ember éppen a
halászatból élt. De nem volt minden olyan,
mint a mesében Rengeteg volt a betegség,
mi is heten voltunk testvérek, aztán hárman
maradtunk. A többieket elvitte a torokgyík,
tüd őbaj, gümőkór, agyhártyagyulladás. Akkor
is megvolt már a ke reskedővére m.
Selyemhernyóval foglalkoztam. Egy Oszvár
nevű ember vásárolta fel , de nagyon kényes

Behring-szérumot, az aztán kigyógyított min15 éves koromig. A második
világháború alatt, a magyarok idején kitanultam a kereskedöszakmát. Rövidárú boltot nyitottam Havi 2-300 pe ngőforint forgalmat
csináltam, hamar talpraálltam , vettem két hold
foldet meg kilenc kvadrát szőlőt.
denből

Édesanyjával és fiával

volt, nem vette ám át, ha sérült volt a gubó!
Aztán emlékszem még arra is, hogy nagyon
szerettem a lovakat. 4-5 lovunk volt , legjobb
köztuk a Trapper nevezetű volt. Egyhuzamban
elment Verbászra, a Jéggyárba, meg vissza!
Kisgyerekként élte át az első világháborút
és a Délvidék elcsatolását. Emlékszik
valamire ezekből az időkből?
- Emlékszem , hogy kenyérdagasztó teknőben
utaztam egyszer Belgrádba. Va l ószínű le g
b ö lcső helyett ültettek abba a szüleim . Apám
végigharcolta a háborút, végig a fronton volt,
természetesen magyar honvédként. Anyám
vezette a hentesüzletet, a bátyám , Dezső volt
az inas, a vágásoknál a nagyapám segített . Én
gyenge gyerek voltam, minden bajt elkaptam:
kanyarót, diftériát . Az első k között kaptam

Nem is vette ki a részét a második
világháború ból?
- Jaj, dehogynem . E lőször a szerb királyság
katonájaként soroztak be, akkor lekerültem
Macedón iába , lövészárkot ásni. Ez 18
hónapig tartott. Aztán magyar huszár lettem.
Végigharcoltam a magyar frontot: Szombathely, Szentgothárd , Tihany - ott sok volt a tetű ,
aztán Simontornya - ott sztálinorgonával lőttek
minket, Dunaföldvár - lel őtték még a lombot is
a fáról, láttam, hogy egy háznak leült a teteje,
mikor k i lőtték a falait. A szakaszvezetömet
Perczel Bertalan nak hívták, a bonyhádi
Perczel famíliából. Egyébként nekem is volt
nevezetes rokonságom: Ján i Gusztáv
vezette a Második Magyar Hadsereget a
gyászos doni ütközetben Negyedmillió
emberével próbálta megvédeni Európát
Szovjetúnió óriási túlerejével szemben. De ez
egy későb b i történet . Mint az is. hogy
Magyarországon csak a 90-es rendszerváltás
után ismerték el hősiességét , addig
bűnözönek volt kikiáltva. Ami engem illet,
végul Balatonakarattyára kerü ltem. Tél volt,
lepedőt borítottunk magunkra, hogy ne látszódjunk. Célba vettem egy oroszt, de nem
találtam el. Lőni kezdtek rám, DUM-DUM
golyókat használtak. Menekülnöm kellett.
Rohanás közben beleszakadtam egy patakba, megfagyott a lábam , ezt még ma is
sínylem. Fogságba estem. 48-an álltunk egy
csop ortban , egy orosz vigyázott ránk,
mégsem szöktünk. Végül átöltöztem a civil
ruhámba, adtam neki egy öngyújtót meg
egy órát és eljöttem. Emlékszem , úgy
örült neki, mint egy gyerek, hallgatta és
azt gügyögte, hogy „ robotnyr", azaz - dolgozik. Aztán már kórházakban vártam ki a
háború végét. Kalocsán sérvre operáltak,
ott derült ki, hogy tuberkolózisom van . 14
évig szenvedtem ettől a betegségtől, míg
végül l evegőpumpával kigyógyítottak.
Kik voltak a barátai?
- A legjobb barátomat Péter Pistának
hívták. Nagyon okos gyerek volt, meg
kiváló színész. Az esze lett a veszte : tisztnek sorozták be és ott is maradt a harcm ezőn. Jó barátom volt még Dévity
Imre, jogász, a szabadkai színházat is
igazgatta egy idöben, nagyon jártas volt a
művészetekben.

Mi történt a boltjával a háború után?
- Jöttek a kommunisták, kifosztottak. Még
gúnyoltak is, hogy „ kizsákmányoló"
vagyok. Az árukészletemet átvitték

egy fiú unokám maradt utána, a lányom, Éva
Szegeden lakik, ott két lány unokám van.

Még sokat beszélgettem Miska bácsival,
sajnos, pont a legérdekesebb részeket ki kellett hagynom ebbő l a cikkből. Egyetértettünk
abban, hogy a titói szocializmus jót tett
Hegyesnek (jobbat, mint ez a kapitalizmus),
de Miska bácsi jónéhány történetet mondott
az eszme túllelkesült híveiről, akik a nép
nevében fosztogattak és minden eszközzel
harcoltak a polgárok, vagyis szerintük
„kizsákmányolók" ellen, aztán az összerabolt
vagyonon gubbasztva egyhamar megfeledkeztek arról, hogy miért is baj az, ha valakinek
a többiekhez viszonyítva tú l sok van az
erszényében . Ezen neveket és szaftos
történeteket egyedül magamnak jegyeztem
le . Egyelőre .
Mimics Gyula
Az Éva-szalon, előtérben a Jáni-gyerekek

Topolyára ,

minden
boltos
az
én
hordta' Széthordták a csipkéimet, a lekváraimat, még a szenet meg a
meszetet is, mindenemet. A családtól elvettek
13 hold és 6 kvadrát fbldet. Ezek a legjobb
földek voltak, a Moholi úton, jobb volt a föld,
mint a Kaszálóban. A Szőke családtól
elvették a Téglagyárat, olyan igazgatót tettek
oda, aki még írni sem nagyon tudott. Mellé
kerültem, e l őször pénztárnoknak, aztán
nyakkendői met

főkönyvelőnek.

Hogyan lett végül fényképész?
- Soha nem tudtam igazán feldolgozni , hogy
kifosztottak, és még ők hősködtek. Az adott
erőt , ha a családom történetére gondoltam.
Én jobb vagyok ezeknél , mondtam magamnak, mert küzdeni is tudok! Elmentem hát
Szabadkára, a Bali Műhelybe és kitanultam a
szakmát: fényképészmester lettem. A boltom
helyén nyitottam meg a szalonomat, amit a
lányomról neveztem el. Felvettem két segédet
Topolyáról: Bábi Ilonkát és Csepeli

Borbálát. Ez u óbbinak a férje festő volt,
mégpedig az egyik legnagyobb szerb festőne k , a zombori Konjoviénak a segédje. Ez
a Farag ó nevü fiú sok képet hozott a
müterembe , i szeretett dolgozni.
Milyen gépeket használt?
- Legszwesebben a 6.9-est meg a Zorkit .
Ezek könnyű masinák voltak, pont megfeleltek, mivel ren geteget jártam terepre:
Gunaras, Drea, Szlovénia. Volt, hogy 300
képet kell e egyszerre előhivnom . Egy lakodalmon 24 ezer dinárt kerestem, négyszer
tobbet.
mint a zenészek.
Motorral
közle edtem, volt BMW-m, Triumph-om meg
egy Csepelem Aztán autóra váltottam:
Topollno, Ami 6 , Szpacsek„.
Mikor alapított családot?
- 1963-ban nősültem. A feleségemet Kántor
Matildnak hivták, az apja Adán volt pék, aztán
utánun Jött, mikor összeomlott a kemencéje .
Két gyermekünk született: Dezsőből bíró lett,

VILLANYSZERE LÖ

BOLMÁN UTCA 7.

731-500

Feleségével, Matilddal
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Vojter Emese'
:[· ."')~:;~~ .;~':.

' 1'.t~·

·. ~ '

Alexandra
8 .a

,,

Nekem '; .,:a
legszebb
•élményem a nyaralás volt.
Voltunk Canjban, Petrovacon, és Gradaninban , a
hegyekben. Egyébként a
nyaraláson kívül nem
tö.r!ér:!.tvelem s~mmi i~gal
mas.

A szünetben Magyarországon
voltam,
pontosabban Mórahalmon. Sok időt
töltöttem otthon, és
nekem ez tetszett a
legjobban.

·~'it

A legszebb élményem
az volt, amikor Budi.én
voltunk, és amikor
itthon voltak a kúlai és
magyarországi barátnőim. De a legjobb az
volt, hogy együtt lehettem a családommal.

ji! "

<

Voltam Csongradon,
cserkésztáborban . Jár'!'
tam még Budapesten,
Ópusztaszeren, de nem 4
szeretném gyarapítani
szót, így elmondom, hogy-"~
·a legjobban az tetszett; •il
amikor itthon tölthettem
az időt.

a'.,

AZ ELSŐSÖK NÉVSORA
Szeptember· ·18-án az Aranyeső
mesemondó verseny iskolabajnok1
sá.gára került sor, ahol a diákok
Mátyás király igazságosságáról
szóló meséket mutattak be.
Korosztályonként:. háÍom-három .
fanúló jutott el a községf bajn,akság- e;i';
ra " melye.f : lapzártánk . '. után. ~~
' sz~ptember 20-an "ta.rto"ttak meg'., :w
Az ; eiső helyezettek !elleptek a '
Cs~pe .Emléknap műsorában.

l.a (25 pajti)
Tanítónő: Bognár Valéria

Berkec Nino
Bíró Zsófia
Bojko Andrej
Dudás Nikolett
Goda Szilvia
GvozdenoviéStefan
Kancsár Karolina
Kincses Anita
Kovács Áron
Kovács Fanni
Kurnyák Fanni
Kurnyák Rajmond
ri-..
•
~=~ ~l.·!< x7\f'
.-\~ Lengyel Ágnes
Szeptember 22-én békésszentand- · Mészáros Krisztián
rási' vendégek érkez,tek. Iskolánk
Nikolas Martin
tanuÍói és tanárai a Hunyadi János
Őri Panna
Általános- Iskola diákjait fogadják.
Pravilovié Aleksandra
Természetesen volt ..sportnap is, ~. Purucki Zoltán
ahol a fiúk fociban,• a lányok pedig ·
Szeszták Lóránt
kézi.1.1bdábarr mérték össze . erec
Szőke Boglárka
jükeÚ
·
·
Tarján Aleksandra
Tóth Kristóf
Tóth Zalán
Vanka Vanessza
· Az Ady Endre Kísérleti . Általáno~· :; Zelenka Dániel
"' Iskolában a.Z idén valamivel · tőbl:i, J:!
• 'iriinH;'6o. kis ' elsős kezdte meg' az""ÍJ 1.b (25 pajti)
ismé~kedést
a
betűkkel,
Tanítónő: Juhász Mária
sz~okkal. Fogadásuk szeptember ~
1-jen 13 órakor volt. Az elsős tanító '?;. Bakorek Balázs
• nénik: Bognár Valériá, Juhász. ' Barna Denis
Mária, Fülöp ,Valentin. és Vesna
Butterer Bence
· Bi~'ovié . 'Az· alkalmi :. műsort'
Dudás Leila
·megtisztelték jelenlétükkel
a
Fabó Dudás Rebeka
Vöröskereszt képviselői· is, akik
Fodor Ákos
alkalm.i ajándékot adtak át a kisFullajter Tamás
diákoknak.
·
Huszka Sándor

az

lvié Igor
Karna Marika
Kiss Amonió
Kiss Karolina
Kocsis Gergely
Kormos Luca
Kovács Ákos
Kovács Levenre
Krizsán Kira
Major Csenge
Milo Van essa
Novakovié tivko
Papp Imola
Papp Viktor
Petri Ivett
Rác Leontina
Ristié Sinifo
l.c (3 pajti)
Tanító: Fülöp Valentin
Árva Szebasztián
Jovanovié Laza
Lakatos Tibor

Ovodankban a nyar folyaman megkezdődtek a
belten munkalatok Harom csoportszobaban né·
metorszag1 adomanyból parketta! ÚJitottunk, az
ovoda sa1at eszkoze1bol pedig s1kerúlt ÚJJavarazsolni
a napkoz1s termet és a tornatermet Intézményünk
m1ndket épületében frissen meszelt csoportszobakban \arhattuk a legkisebbeket

Csoportalakulások 2006. szeptemberében:

CSIRIBIRI - kis- és napközis csoport
(3 - 4 evesek). 18 gyermek
Óvónö· Moldvai Éva es Tumbász L. Kornélia

MINI MANÓ - vegyes csoport
(4 - 5 evesek) 22 gyermek
Óvonö Bulatovié Magdolna

NAPSUGÁR - vegyes csoport
(5 -6 évesek)· 2 1 gyermek
Óvónö: Paróczi Rita

BRUMI

- vegyes csoport

(5 - 6 évesek)· 23 gyermek
Ovonö Janó Mária

CSIPET CSAPAT - vegyes csoport
(4 - 5 évesek)· 22 gyermek
Óvónó· Falleta Tipold Lídia

MANÓCSKÁK - végzös nagycsoport
(6 évesek) 15 gyermek

l.d szerb osztály
(11 pajti)
Tanítónő: Vesna Bigovié

óvonö Milo Emilija

NAGYELEFÁNT · vegzös nagycsoport
(6 évesek). 23 gyermek
óvönö. Kal má r Edit

Ardulovié Fikreta
Bilié Jovana
Gadi unovice Nikola
lvo§evié !van
Kovai'evié llija
Kovai'evié Zeljko
Markovié Jovan
Nad Dragan
Stankovié Bojana
Vujasinovié Veljko
Zorad Aleksandra

CSILLAGSZEMÜEK - vegzös nagycsoport
(6 évesek) 24 gyermek
Óvóno Juhász Erzsébet
Szeptember 13-án ovodank

végzős

nagycsoporto-

sai Kátaiék Pékmúzeumában kúrtóskalacsot sütót·
tek. a Nyár utcai Tájházban pedig megismerkedhettek a régm ult 1dök nevezetes tárgyaival. A
mesterséges tavacska partJán 1gaz1 Játék-délelőtt
kerekedett' Köszönjük a házigazdak kedvességét'

Lehet, hogy érett korban már nem születnek
életreszóló barátságok, de hogy véletlenek
nincsenek, az egészen bizonyos. Amikor Vető
Zoltán, Rém polgármestere felhívott, hogy
eljönnének a Dombos Festre, természetes volt
számomra, hogy házunkban látjuk vendégül,
éppúgy, mint Magdi lányunk többi rajongóját.
Zoltán viszonzásul meghívott minket a falu j ában már hagyományos Kakasfesztiválra.
Augusztus 12-én szakadó esőben hal adunk
Baja felé. Fel sőszenti ván és Csávoly között
szép kis diadalíves fakereszt invitál jobb fe lé:
Isten hozta Rémre'
Rém falucska alig ezerpár lelket számlál. A
néhai Rimi Pál földesúr gazdag birtoka. A
Baj a és Szeged között portyázó alföldi
betyárok búvóhelye. Talán innen is ered a falu
neve. A betyárvilágban ugyani szekéren utaztak az utazni kényszerü lők . akiket errefelé
rendre kiraboltak a betyárok. Szegedre érve
ezekről az eseményekről rémes történeteket
meséltek a károsultak. Minket viszont nem
raboltak ki , hanem megajándékoztak Rémben.
Mert ajándék, hogy beleláthattunk egy ilyen
kicsi, de őszinte, összetartó közösség életébe .
A Kakasfesz1ivál egész évben talán a legnagyobb esemény a falucska életében. Több éves
hagyománya van és már nemzetközi rendezvénynek számít. Il yenkor buszokkal
érkeznek a felvidéki, erdélyi, németországi,
vajdasági és más vendégek. A falu majdnem
minden családja vendégül lát valakit valahonnan. Maga a falu példásan pedáns. Az utak
széle és a házak eleje lekaszálva, az árkok és a
járdák ti szták, a házak fri sse n vannak
meszel ve. A főtére n milleniumi koplyafa áll
szökőkúttal és játszótérrel. Állok a szökőkút
mellett és rájövök, hogy álmomban már j ártam
itt. Meg is mutatom társaimnak, hol van a bolt,
hol az óvoda, merre kell menni a parkerdőbe .
Megnézzük, tényleg minden úgy van.
A rendezvény természetesen szentmisével
ke zdődik. A kicsi templomot népviseletbe
öltözött hívők töltik meg. Otthon érzem magam at, hiszen Atyám házában vagyok. A
sze ntbeszéd gyö nyörű .
Hallgato m
és
ötvenévesen rájövök, mivégből vagyok a világon! Nem tudom megállítani a könnyeim,
végigsírom a szentmisét. A fiatal atya megkéri
„főnökét", hogy legyen jó idő . Mire vége a
szentmisének, kisi.lt a nap 1 Irány a parkerdő,
ahol a sátrak alatt már fel vannak állítva az
asztalok és gőzölög a finom kakas paprikás!
Csinos asszonyok szorgoskodnak a sátrak
alatt, hordják elénk a halat, vadat, s mi jó
falat, hogy valóban: nézni is teher. A parkerdő
tulajdonképpen egy arborétum, nagyon öreg
és fiatalabb fá kkal. Ifjúságom topol yai
parkj ára emlékeztet. .. Középen fenyőfákkal
övezett hatalmas tisztás. Az ünnepi pódiumon
egymást váltják a fe ll épők.
Minden megtalálható, amit csak fel nőtt vagy
gyerek megkívánhat. A bejárattól a tisztásig
kétfelő l kirakodóvásár övezi az utat, lehet
motorozni is a vörös homokban, négy kerekű

járgányokkal. A tisztás végében hatalmas,
fe lfújt kastély áll, a gyerekek legnagyobb
örömére. Fel lehet mászni a tornyába, aztán
lecsúszni, mill ió lufit eregetni, futkosni. A
sátrak alatt ve ndége k so kasága falatozik
j óízűen. Az egyik sátornál fel vidéki csoport
muzsikál népi hangszereken, doroszlói aszszon"ok énekelnek hozzá. '.'vli is társul unk.
Énekelünk és borozgatunk közben. Merthogy
a rémiek nem csak baromfit tenyésztenek és
nem csak paprikát termesztenek a kakaspapriká hoz. hanem a boru k is igen illik az asztalra'
>liközben a pódiumon foly ik az előlátott program. Gábor atyával megbeszéljük, mennyire
fontos. hogy az embernek leg yen hite. s gyermekeit aszerint nevelje. Csak így tudja megtartani az identitását. Házigazdám közben
bemutat egy parlamenti képviselőnek , Gábor
atya pedig 84 éves nagyanyjának, aki
Erdélyből utazott ide.
Közben éppen Rúzsa Magdi-imitátorok lépnek fel. A győztest felveszi a bácsalmási
televízió' Felvidékiek jönnek gratulálni.
Féltünk, mondják, hogy nem győzh et az a
lány, mert határontúli, de nagyon szurkoltunk
ám neki 1 Megköszönöm, jól esik.
M ost néptánccsoportok váltják egymást a
színpadon, aztán pop-együttesek következnek.
Vannak hastáncosok, sztár-vendégek, tombola. Színes a mű sor, tombol a közönség. Vető
Zoltán polgármester kiosztja a nyerteseknek
j áró jutalmat, majd átadja a feszti vál legnépszerűbb fellépőj é nek is a serleget. Idén a ki shegyesi Rose Mary és a Madness együttesnek j ár a serleg'
Már vacsorához terítenek, pedig még le sem
ülepedett az ebéd 1 Pikáns ízű sülthús-golyócskák, gyönyörűen díszített káposztasalátával.
Közben beesteledik, a program a vége felé
közeledik. Következik az este meglepetése:
tű zij áték! A tűzszerészek nagy mesterei szakmájuknak. Minden rakéta a megfe l e lő magasságban robban, s mint megannyi apró, ragyogó csillag hull alá, sosemlátott káprázatos
színekben. Lélegzetfojtva fi gyeljük az újabb
és új abb csodát, melyeket nagy taps követ.
Lassan éjfélre jár, megkezdődik a bál. Több
helyen, több zenekar muzsikál. A vendégek
énekelnek, táncolnak. A gyerekek villogó
vásári kincseikkel futkosnak fel-alá. Mindenki
nagyon-nagyon jól érzi magát. A bál az első
kakaskukorékolásig tart.
S zede l őzkö dünk . Lassan indulnunk kell.
Zoltán - nem mint polgármester, hanem mint
jó házigazda - kikísér minden vendéget,
miközben mentegetőzik , hogy nem tudott
eleget ve lünk lenni. Nem rójjuk fel neki 1 A
szervezésért így is minden elismerés kij ár neki
és a falube lieknek. Az élményért külön
köszönet' Ahogy elhagyjuk a falut, az jut
eszembe, hogy ez a fesztivál valamiféle multi ku lturális rendezvény a mi Gyöngyösbokrétánk és a Hegyesi Búcsú között, mert
színes, mert sok.rétű, mert meleg hangulatú,

mert visszaváró. Otthon éreztem magamat.
Nem is vagyok igazán biztos benne, m i ről szól
ez a fesztivál. A kakasokról, a hagyományokról, a barátságról, a szeretetről,
vagy arról, hogy mindannyian összetartozu nk.
Viszont, teljesen biztos vagyok abban, hogy
ezentúl visszajáró vendég leszek. És abban is,
hogy valóban ni ncsenek véletlenek, hisz,
álmomban már jártam itt.
Rúzsa Mária (Maca Mama)

Wlal'UJ

ltOS€
avi!p

'1!:'3€

W1CftpVl€8S
Novakov Annamária karrierje egyre magasabban rvel felfelé . Aki esetleg nem
tudná,

kiről

Magdi

n ővérérő l.

van szó, elárulom , Rúzsa
Egyre több meghívást

kapnak a Vajdaságból , Magyarország ról.
Nem azért kérik fel őket az éneklésre,
mert Magdi

testvéréről

van szó, hanem

azért, mert Annamária is kiválóan tud
bánni a hangjával. A rémi (Magyarország)
polgármester eljött a Dombos Festre magánemberként beült autójába, látni
akarta Magdi szülőfaluját -, itt hallotta
Annamáriát és a Madness-t énekelni.
Meghrvta a kis társaságot a rémi feszti\é.1ra, ahol augusztus 12-én még serleget is
kaptak. Nem véletlenül, mert a fesztiválon
hatalmas sikert arattak. A rémi feszti\álon
voltak doroszlóiak is . Őket sem hagyta
hidegen a látnivaló meg a hallanivaló,
ezért meghrvták ő ket, lépjenek fel falujukban is. A fiatalok,

id ősek

egyaránt nagy

tapssal jutalmazták Annamáriáékat. Aztán
jött a topolyai Expo, majd szeptember
23-án Nádudvarhelyen lépett közönség
elé a Rose Mary· s Madness, az Újbor
Fesztiválon.

HAL, TÓ, HALASTÓ
Tavasz óta ismét van élet az egykori
kendergyár áztatómedencéiben. Ha nem
is a régi funkcióval, de újra hasznosítva
van egy terület, melyet talán így még meg
lehet menteni az enyészettől. Az új vállalkozás
céljairól,
terveiről
Klájó
Sándorral, a Motocross cég tulajdonosával, a medencék bérlőjével beszélgettünk.

Milyen állapotban találták a területet?
Mekkora beruházásra volt szükség a termelés elindításához?
El őször kitakarítottuk és rendbe tettük a
területet, ezután ki kell term elni azt a halmennyiséget, amit terveztünk. Körülbelül 2
tonna kishalat telepítettünk, egynyaras pontyokat, am i kből eladásra való pontyokat
nevelünk.

A motorok és a halak között elég nagy a
távolság. Honnan származott az ötlet,
hogy ilyen irányba bővítse tevékenységét?
Valóban, a Motocross Vc'l.llalat teljesen más
ágazattal foglalkozik, mint amilyen a haltenyésztés vagy halgazdálkodás , de már
gyerekkorom óta foglalkozom horgászattal,
szeretem azt, így elmondhatom , hogy egy
hozzám igen közelálló ágazatba Vc'l.gtam most
bele .

A medencék katasztrofális állapotban
voltak. Sokat kellett renoválni?
A renoVc'l.lást február elején kezdtük, kb . tízezer köbméter földet mozgattunk meg, hogy
kitisztítsuk a hat medencét és a tavat. Tehát
ezt ki kellett pucolni, mert bizonyos forrásokból tudjuk, hogy már 14 éve nem működött.
Ahhoz, hogy haltenyésztéssel foglalkozzon az
ember, maximális dezinfekcióra és tisztításra
van szükség . Minden szektort elláttunk árammal , megoldottuk a vízellátást.
Tervezik-e sporthorgászat
beindítását? Ha jól tudom,
petíciót is indítottak a kishegyesiek ennek érdekében.
Volt egy olyan terv, hogy a
kishegyesi község horgászainak biztosítsunk horgászterületet, ellenben én, mint
Vc'l. llalkozó, nem merem Vc'l. llani
ezt a feladatot, mert borzasztóan nagyok a költségeink, és
egyáltalán nem vagyunk
benne biztosak, hogy ezt a
költséget a horgászokon
keresztül meg tudjuk keresni .
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Igen sikeresnek és tömegesnek bizonyult
a tavasszal megtartott bográcsfőző
verseny, melynek célja az volt, hogy felhivják a figyelmet a Krivaja folyó megmentésének fontosságára . Tervezik-e
folytatni az ilyen akciókat?
A halléfőző verseny valóban a medencék mellett lett megszervezve, Kishegyes község
szintjén, én a szervezésben nem vettem
részt, csak a területet adtam, ez nekem e lső
sorban nagyon szép reklám volt, nagyon meg
voltam elégedve, hogy az emberek főzte k ,
barátkoztak , jövő évre az a terv, hogy én is
beszállok a szervezésbe, és reméljük, még
m inőségese bb e n tudjuk megszervezni a rendezvényt
Lát-e lehetős éget arra, hogy a tó valamiféleképpen bekapcsolódjon a falusi turizmusba?
A terulet nem az én tulajdonom , én csak bérlem azt. Nem látom értelmét annak, hogy
ilyen irányba fektessek ebbe a terü letbe, mert
nincsennek rá garanciáim, hogy tíz év múlva
to\ébbra is én kapom bérbe. A szvetityevói tó
falusi
turizmussal
mellett
szeretnék
fog lalkozni, ott 25 évre van bérletem, ott tervezünk komolyabb beruházásokat .
-yg-
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ágyak megfeJelőbb e;lhelyezésbe kerülhetnek. A falak magasságára és az ágyak

tanyagból készült. A sierbia.i'' Vadászházak
többségének padlásterébe~ például ágy
1
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felügyelé$ség

követelése~,· a ·i i~~t,~i-tanyán

Mint vállalkozónak, m ilyen a viszonya az
önkormány-zattal?
Az onkormányzat ebbe abszolúte nem szólt
bele, ezt az én cégem és a terület tulajdonosa, a Gradja Mont oldották meg, támogatást erre nem kértünk, ön e rő bő l kezdtük el
a terme lést és igy is tervezzük folytatni .

,

éve folyamatosan üzemel a Kátai-tanya ,
évente ezerszámra fogadja a gyerekeket,
fiatalokat. Sohasem merültek fel olyan gondok, mint augusztus közepén, . amikor a turisztikai felügyelőség helyszínelést végzett s
olyan feltételek teljesítéséhez ·kötötte.· a
toVábbi ' működtetést, amelyeket ·szinte'
lehetetlen teljesíteni.
AJ:;i}ügyel9k olya~n feltételeket szabtak, hogy 1h
a.szbbák magassága nem lehet 2 50 centitöl
alacsonyabb az ágyak kötelező mérete
0:90x2.00 ~éter, az ágyak mellé szek~ · ,
rények" és fogasok kellenek, a ferde pia- •
fonos pad,lé3,stérbe n.em tehetők ágyak, mert'
az tyeszélyes lehet a. gy(:'lrekekre, kasszac..
"
gépet kell felszerelni itt is c1h. · ·
·· ·
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tartomány és'a ,község'.illetékes szerveit, a idegenforgal n:li,~ létesítmények közül a
vajdasági idegenforg~lmi szövetséget és a legkevésbé esik a rigorózus előírások alá.
felügyelőséget is, ,hogy közösen próbáljanak
Egyetértettek abban, hogy a· tanya tulajmegoldást találni'az előállt helyzetre, mert a don"osáriak tájékoztatnia kell a felügyelséget,
felügyelőség ugyan nem záratta be a tanyát,
hogy az augusztus közepi helyszínelést
de, ha to\ébbra is kgvetkezetesen ragaszkövetően. mely esetekben javított a korábbi
kodnak a ' törvények és Lkormá1wren- Jeltételeken és mely esetekben.mem tudja .
deletekbe foglaltakhoz, akkor ez az teljesíteni a követelményeket ..~A tartományi
e~hetős~g ~,em ki,3árt. „ A me~be:=;~~lés szerve~. viszont .ígéretet tettek, ho~~ ~jból é~
resztvevom7k i:'.g~optetu. ~egallap1t~sa,
a l~~eto le~.hatarozottabban k7zd7menyez.n1
hogy a felugyeloseg a torvenyekbe es a ·fogJak a saJatosan csak a falusi turizmusra es
tö~vé~yek valóra~l.tását ~lőseg~tö , kor- gy.e rmekűdü ltetésre v°.na~kozó ú!„ .kormany~en~eletekbe fogl~lt~k ert~lmeben Jart .menyren de l~tek ~agy t~r".enye~ elo1rasok
el_. ~erdes, hogy. a Kata1_-tanya~ a .hotelok
meghozat~lat , hisz n_y1lvan~al°.:. . hogy a
ko~~ kell-;e ~8roln1. ..~ rf1us1 vendegh~a~nak .. gyakorlat tulhaladta a meglevo elo11asokat.
1
szint~
egyike
~em "felel
meg ,· a ,,
P.I• .
követelményeknek, sőt: lehet, hogy éppen
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Egyszer·volt, hol nem volt, volt Duna felé , fejünket veri a jég,
egyszer egy virág, de eltűnt „ „ <semmit sem látni, csak
egy viharban (T. szandáljá('ql)!
gyerekeket és a kétségbeesett
Egyszer lett, hogy nem' lett egy . sikoltozó tömeg hangját halla~i :
No. 1. frizura„ . göndörítő szél, , Nincs idő gondolkodni, csak a
stabilizaló
por,
homok-víz pánik
vezérel
bennünket:
massza. Női aggyal ezek m,arad- Meneküljünk! A közelben látunk
tak a legfontosabb momén:, ' egy épületet, ami, ',,ideális e!
tumok az augusztus 2o-i tűzi- :;menedék lehetne, de ábból az 1
játékról. Pedig ott volt minden!
irányból olyan erősen. süvít a
Az egész szépen kezdöd(itt:
szél, hogy már csak arra van
20:30 - vidám hangulat> csupa idő, hogy megragadjuk a •
jó érzés, ízgatott gyerekek, legközelebbi lámpaoszlopot. T.
mosolygos anyukák és egy nyújtja a kezét, de alig tudom
aranyos; üdítő árus. Helykere- elérni . Jobbról egy Red Bull-os
sés, letelepedés, fényképesz- sátorlap vészjóslóa'n felé nk
kedés, cikázó. csónakok, 1-2 repülne, már ' csak egy zsineg •
luxushajó és mindenfelé tömeg , tartja. Balról a toi-toi wc-k döl- .
ezernyi ari::: a, távoli hídról. De
nek, a ták~t szél tépi, veszély! valami ríem ~tÍmmel! S. baljósben vagyunk! "Itt nem maradIÓan hallg'at, · és összezsugo- hatunk! - üvölti T., de alig hallom ·
rodott testtel maga elé néz. Ö a hangját. És hihetetlen, The
egy vihar . szenzor, kilométe- Show must gone one!, a tűzi
rekröl' megérzi i a rossz idő sza7 . játék még '',mindig tart. ; Halálgát. Félelmé jogos.
félelmünk van. Két széllökés
20:45 - Light Show, de nem között valahogy eljutunk az
elötűzijáték, hanem egy gigan- ·épületig , és miközben egymás
, tikus, villogó ég. Villámlik: : kezét szorítjuk', rátaláltunk E. Gyönyörű és egyben félelmetes, · re és S. - re, akik átölelkezve,
de mindenki ignorálja, · hiszen ázottan vacognak a fal mellett.
Az eső esett, fáztunk, az eresz
még pár perc és. „
21::0 0 - kezdődik - de hol? Az alatt pedig már sokan voltak, így
.emberek egyesével felállnak,
to\é.bb mentünk, míg rá nem
mert a tűzijáték nagyon ala- találtunk egy nyitott kapualjra.
csonyan zajlik, és elölünk a parEzután már többé-kevésbé minden a normális kerék\ágásban
lament is eltakarja. - Ez ilyen
szokot,t lenni? - kérdezem folytatódott. Itt meg\é.rtuk az eső
csalódottan . - Nem, de.„ - kezdi végét, és közben nem beszélE. , és az es<) folytatja. A tűzi- tünk, csak hallgattuk a szirénázó
játék
köztlen
' megy, de kicsi • és . mentőautók hangját. Csak pár
"" ..1;: .
. i''""'"' \:il,;i'.
unalmas„ ,rnintna ö is zavarban
órával később merészkedtünk ki
lenne. Pár másodperc, és a szél
az utcára. útközben haza felé
elemi erővel ~özénk \ág, min- volt mit Iá ni: törött virág1
denki. menekül! , E. és
eltűnt,
cserepek, ledőlt palánkok, és
T.-vel ·fogjuk\·egymást
oda- , egy vasalódeszka az utcán!
Mindanyian
Szent
István
sodródunk a· menekülő tömeg
k_özé . Kimászunk a már kidőlt haragjának jelét véltük felfedezni
ai történtekben. Mire hazakerítésen, de)~mmit se látunk
·rtonk, gyönyörű idő lett, így
Nem látunk,' de éreuük)' tiogy
hátulról
Csapkod
valami,
később még egy Budapest
műanyagpoharak tengere és
Rörutat és bevállaltunk. A város a
egyéb szárnyra kapott tárgyak .,..szívünkbe lopta magát, és alig
záporoznak ránk. Felmászunk ' '\.é.rjuk, hogy újra lássuk!
pár lépcsőfokot, ahol egy nyitott PS.: De vihar nélkül!
térre kerülünk. A szél túl erős,
sodor bennünket egyenesen
TiSuELLy
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bimbózásra erőteljesen
ipari övezet-projektum nem az egyetlen megaberuházás (mégha Magdit nem
is
számoljuk)
Kishegyes
területén. Helyi szakértőkbő l
álló szakértői team (ejtsd . tim)
kime rítő
felmérések
után
megállapította, hogy falunkban
több
tízezer munkahelyet
teremtene egy síközpont. A
legközelebbi is elég távol van
ahhoz, hogy a turisták ide
jbjjönek. A szakértők szerint fél
készülődő

Magyarország itt sielnel
Kishegyes földrajzi adottságait
figyelembe véve az a vélemény,
hogy
minimális
anyagi
ráfordítással a J NA (ejtsd
Mohol i) utcában l évő domb
tetején ki lehet alakítani egy
1OOO méteres, síelésre alkalmas hegyet. Az illetékesek
meg i l l etődtek
a
nagyon
megatervtöl , mert az építkezések,
Hegyesre
nem
jellemző
módon, nyomban
elkezdődtek .
A kivetelezök
rekord idő alatt lerakták a
három csúcsú hegy alapjait ,

am i igaz, némi fön nakadást
okozott a forgalomban, de
mérnökök megnyugtatták a
lakosságot, hogy a hegy
gyomrában épülő kishegyesi
alagútkö rgyűrű (olaszul : rotonda) megoldást jelent, és a turistákat is vonzal
A helyi hatalom és a szakértői
team ajánlásával megalakult a
névadó
bizottság,
amely
összetételét a bizottságokat
elis m erő bizottság napirenden
kívül elfogadott. A munkafolyamatnak ez volt a legköltségesebb
része , a
külföldi
támog atások
97%-át emésztette föl,
de megérte ! Megszületett a hegy neve ! A
Mount Everestet megmászó kishegyesi alpinisták tiszteletére Mond
Hegyesles-re keresztelték. Kishegyes egyszerű emberei rögtön
szívükbe zárták j övendő
beli hegyüket , és a kivitelezés is kiváló ütemben
folyt egészen addig az
augusztus
derekai,
hű vöskés
regg elig,
amikor a véres tragédia
megtörtént P.L. Alajos
szemtanú így emlékszik
az estre :
- Há, mentem a pékhő, oszt
láttam, hogy az utca közepirű
e tűnt a fődkupac. Gondótam,
hogy mivanmá, amikó úgy
megszoktam?
A re n dőri szervek nem nyilatkoztak, arra hivatkozva, hogy
a nyomozás még folyik, de
annyi biztos, hogy a kishegyes1ek
álmának,
a Mond
Heg y esles-s íközp ot n a k
befelegzett. A turisták meg
továbbra is mehetnek oda,
ahova eddig.
LJ.
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SZENT ANNA-KÓRUS
Tavasz óta lehet hallani nagyobb
egyházi ünnepek alkalmával a
templomban a Szent Anna-kórust
énekelni. A két alapítóval és
vezetővel, Kara Ildikóval és Tóth
Erikával készült a beszélgetés.
-Miért éreztétek szükségét anna k,
hogy kórust alapítsatok?
K.I: Tavaly j úniusban Kishegyes volt
a házigazdája az Ezüstcsengő egyházi
kórustalálkozónak. Vajdaság minden
részéről érkeztek hozzánk csoportok,
csak nekünk helybélieknek nem volt
é nekegyüttesünk. Egy kicsit szégyenkeztünk is emiatt, hisz oly sok
zenész és zeneiskolát végzett ember
van Kishegyesen.
T.E: Már a találkozó után elkezdtünk
szervezkedni, karácsonyra Ildikóval
ketten énekeltünk. Lassan j öttek a
gyerekek, majd a jó hangú fe ln ő tteket
hívtuk. Húsvétra nagyon szép közös
éneklésben volt részünk.
KI: Hú vét után megkezdtük a
felkészülést az Ezü stcsengő egyházi
kórustalálkozóra.
Repertoárotokon csak egyházi
művek szerepelnek, énekeltek-e m ás
fajta stílusban, esetleg világi zenét
is?
T.E: Nem, csakis egyházi zenét éneklünk, így tudunk egész évben a templomi liturgiák alkalmával segíteni.
Főképp a vasárnapi ünnepi miséken
vagyunk jelen.

Tóth Erika Budapestre jár a kántorképző iskola nyári kurzusaira. A
négy éves képzés első évén túl van,
szívügye az egyházi kórus vezetése.
felnőtt- és gyermekkórusunk működ ik, saj nos nem
nagy létszámmal. Az az érzésem, nem
szívesen énekelnek az emberek egyházi kórusban, nem akarom elhinni,
hogy Kishegyesen nincsenek jó hangú
n ők és férfi ak. Sajnos a Szent Annakórus felnőtt csoportja csak nőkbő l
áll, természetesen szeretnénk bőv ülni
új tagokkal.
KI: Nagyon jó légkörben dolgozunk,
szeretjük , ami t csi nálunk, és nem
érezzük tehernek a kóru svezetést,
segítséget kapunk az egyháztól, a
mű ve l ő dé s i
egyesülettől,
Linka
László orgonakísérő nktől. Terveinkben szerepelnek az önálló koncertek
és a miséken való éneklés.
T E : Az énekkar bővítése a legnagyobb tervünk, célunk a zeneirodalom
csodálatos remekeinek be mutatása,
valami nt a szívbéli, örömteli éneklés
átélése.

KI: Jelen pillanatban

Céljaik egy részét elérték, hisz hallhattuk őket búcsúkor és Szent István
ünnepén énekelni. Teljes ülj enek
vágyaik és minél többen csatlakozzanak hozzájuk, e gyszer ű en csak
énekelni. Kitartásukhoz és lelkesedésükhöz sok sikert kívánunk !
LBG

CSÉRE~NAP
Az idei; sorrendben 35. Csépe Imre
Irodalmi Emléknapot szeptember
22-én, _ pénteken tartották meg
Kishegyesen . A hagyományokhoz
hf..ien az emléknap a kónyvtár előtt
kezdődött Csépe clmre emléktáblájának
megkoszorúzásával,
majd "' a könyvtárban ) bemutatták
Balázs' Arth Valéria Délvidéki
képzőművészeti lexikonját.
Az emlékbizottság ünnepi ülését a
községi ké pviselő-testület nagytermében tartották. Az ülés kezdetén
kihirdették az Aranyeső vers- és
prózamondó verseny győztese it.
Az idén Jung Károly délvidéki
mon.dagyüjteményé ből kellett választaniuk a versenyzőknek. Az
ünnepi ülés fő beszámolóját Balázs
Arth Valéria tartotta, Délvidék az új
magyar lexikonokban címmel. A

jubileumok kö;;ül az idén magáról az
emléknapról tartott· összefoglaló ·
értekezést dr. Csordás Mihály, az
emlékbizottság elnöke. Rendhagyó
volt a Csépe-nap keretében minden
alkalommal megszervezett képző
művészeti kiállítás, mert ezúttal a
kishegyesi és bácsfeketehegyi fiatalok falujukról készített legsikeresebb fényképfelvéte l e i ből válogatták
össze a kiállítás anyagát. A kiállítás
az iskola el őcsarnokában látható.

,

,

EGYHAZI HIREK
Templombúcsú: Szent Anna napján
az ünnepi szentmisét ft. Szakály
József adorjáni plébános vezette , a
szentbeszédet is ö mondta. A misén
részt vett a kerületi papság, Jovan
Kezena, a lovéenaci pravoszláv egyház vezetöje. Jelen voltak a szeminaristák is, a müvelödési egyesület
tagjai. A Szent Anna-kórus énekei
tették ünnepélyesé a szentmisét.

*

A búcsúnapi nagymisén a gádorosi
hívek Maronka László diakónus
vezetésével voltak a vendégeink.
Este pedig a Petöfi Sándor ME
szervezésében a Szent Anna-kórus
koncertjét hallgathatta a közönség .

Fennállásának tizedik évfordulója
cserkésztalálkozót s'zervezett
a
cserkészcsapat.
•

'
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mAugusztus)i:26-án a Hegyalja Llk:ában a 29:· számú ·~
Szent András cserkészcsapat fogadta a vidékröl és ' ·
Magyarországból a jubileum alkalmából idelátogató
csapatok~t. :< A cserkés;i:.himnu.sz elénekl.ése utá'n
~ünnepelyes zászlófelvori?st köv,:~tkezett, majd i1.~1 kéz.ic_ ,
helyi ··
, munka kefüvelői Laczkovics •Annamáriától;
i" cserkészcsapat őrsvezetőjétől meg ismerhették a
i szövés alapjait. A bátrabbak, Vcillalkozó kedvűek az
íj~sz~ttal1• is mégbarátk~zhattak ..\ A: tér közepén é.lló
tuzkutban addig ra mar ·nagyban folytak az esti
tábortűzre való előkészületek.
• A Kishegyesi cserkészcsapat 1996. augusztus 24-én
< alakult meg . A tíz éves jubileumi ünnepségre rokon• csapatok érkeztek Csongrád megyéből, Szabadkáról ,
Csantavérről , valamint Topolyáról. Laczkovics
Annamáriával beszélgettem a cserkészcsapatról.

a

f

- Miben nyilvánul meg a cserkészek testvércsapatokkal való együttműködése?
- Közös táborokat szervezünk a barátság és testvériség
jegyében. Nemrég voltunk_ Csq ~g rádban egy · honis1
mereti táborban, amif a sz~badkaiak és csongrádiak
kezdtek szervezni néhány éwel ezelőtt". Hasonló ,
táborokat szerveznek Erdélyben , Magyarországon ,
Horlfcitországban. Nem ismerünk. határokat! ~
,,·

;-. '
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*
Ministránsaink a Szent Atyával
találkoztak a római zarándoklaton ,
ahol mintegy 60 ezren jelentek meg
a világ minden tájáról.

*
Nagyboldogasszony ünnepén részt
vettünk a bajsai templom búcsúján.

*
Augusztus 20-án Szent lsMn királyunk ünnepén a Szent Anna- kórus
a nagymisén az ünnephez kapcsolódó énekeket adott elö.

*
Augusztus 26-án ünnepelte a 29.
Szt. András cserkészcsapat a 10
éves jubileumát. Ft. Brasnyó
Ferenc plébános és ft. Szabadi
Károly csantavéri káplán méltatta a
cserkészetet a tábori szentmisén .

Megszerveztük a már hagyományos
zarándoklatokat a doroszlói búcsúra,
a fé rfiakéra, az ünnepre és a fiatalok
búcsújára.

*
A temerini Szt. Rozália templom az
idén ünnepelte 200 éves jubileumát,
amelyen a kishegyesiek is rész vettek.

*
Felújítottuk a hittantermet: meszelés,
ablakok festése, stb.

*
Megkezdödött a hitoktatás. A templom bejáratánál megtekinthetik a
beosztást.

*
Az októberi ájtatosságok mindennap
17 30-kor kezdődnek , utána szentmise

*
A Kersztény Értelmiségi Kör zarándoklatot szervez, október 2 1-én
Újlakra (l lok), a nándorfehérlfciri
győzele m és Kapisztrán Szent János
halálának 550 . évfordu lója alkalmából.

*
Felhívás: megkérjük azokat a sír- és
kriptatulajdonosokat, akik 20 év után
nem rend ezték az újra megvételt
intézzék el minél előb b , valamint
azokat a kedves híveket, akik nem
fizették ki a szentmiséjüket vagy a
temetési költségeiket , re ndezzék
tartozásukat.
Kocsis Miklós kántor

~ - Ki a támogatója a rendezvénynek?

r - A rendezyényt, az egyház és a'. község
amúgy a cserkészcsapat 'önfenntartó.

- Milyen rendszerességgel szerveztek
kozókat? .
. . .,_ · ., \;
1li'a•.
• - Farsangkor, valamint ': Lord '•;:Baden
; cserkészet megalapítójának születésnapján, febr~ár- .
ban is rendszeresen összejövünk.•.

Powell·

..S:ó

Bácsfeketehegyre került a~erleg ·
'\:

Kishegyesen megtartották a második
ifjúsági kispályás lab'darúgótornát
·
A kishegyesi Egység pályáján szeptember
első szombatján másodszor rendezték ·
meg a környék legfiatalabb . labdarúgói
számára a kispályás focitornát. Bár a
helybeli csapat (akárcsak tavaly) eljutott a
döntőig , ezúttal sem sikerült megszerezniük a torn agyőzelmet , a döntőben
a bácsfeketehegyiek szoros 1 :0-ás eredménnyel jobbnak bizonyultak.
A tornán ezúttal is nyolc csapat - a helybelieken kfvül kanizsai, bajsai, zentagu~
narasi , bácsfeketehegyi, szikicsi és
szenttamási fiatalok - voltak jelen s mivel
a legfiatalabb korosztályról volt szó, a
selejtezőkben kétszer 1.5 percet, a
helyosztó mérkőzéseken pedig kétszer
10 percet játszottak a csapatok.
- Az idén a 9 és 1O éves gyerekekből áll-.
tak a csapatok ezért is kellett lecsökkenteni a játékidőt, a pálya mérete is 20x40
méter. Tavaly a '93-as, '94-es generáció
játszott és esetükben a játékkidő is hoszszabb . volt. A csapatok ~ egyébként
véleményem szerint kiegyenlített . teljesít-· ·
ményt nyújtottak, igen szorosak voltak az.•
eredmények. Csak itt-ott volt egy nagyobb arányú győzelem, olyan esetekben
ahol a csapatok szinte teljesen kicserélődtek. A döntőben is csak egy góllal múlt felül bennünket a bácsfeketehegyi
együttes. Ezt jó eredménynek tartom,
mert nálunk, Kishegyesen, csak másfél
éve van fociiskola, Bácsfeketehegyen viszont már négy éve. A másik előnyü k,
hogy az ottani spotcsarnokban gyakran
vendégszerepelnek télen is komoly
együttesek, igy ők ezáltal értékes tapasztalatokaf szereznek - hallottuk .Halasi
Szabolcstól, aki Lőrincz Liával közösen
szervezi a focisulit is és szeryezte a tornát
is.
A harmadik helyet a szenttamásiak, a
negyediket pedig a kanizsaiak szerezték
meg . A legjobb játékos a bácsfeketehegyi
Daniel Janjié , a legjobb gó ll övő a szenttamási Aleksandar Marjanov, a legjobb
kapus . pedig a kishegyesi . Huszka Leó
lett.

MEG Ú JCLT ERŐVEL. ••

12006 augusztus/
A kezdeti nehézségek ellenére az Egység
ismét erőre kapott és bi zakodva várták az
augusztus 20-án kezdődő baj nokságot. A
problémákat
sikerült
megoldan i
a
veze t ő s é g n e k ,
továbbra i s k üzdenek
pénzhiánnyal, de az anyagi gondok ellenére
i s egy ütőké pe s csapatot si került összeállítani. Az átigazolt játékosok helyére érkeztek
újak, legtöbbjük a községbeli Njegos futballklubtól , amely a 2006/2007-es szezont a vajdasági ligában tölti. A bajnokság kezdetéig
három ed ző mérkő zésre került sor. Az e l ső
alk alomm al a vajdasági ligás Liparral
mérk őztek meg a hegyesiek, amely számunkra 3: l -es vereséggel zárult. A ugusztus
13-án Bajsán vendégszerepelt a csapat, ahol
i smét 1:0-ás vereséget szenvedtünk, 16-án,
szerdán került sor Ki shegyesen a visszavágóra Lipár ellen. A z el ső fé lidőbe n sikerült egygólos e l őny t elérnünk, de a második
fé lid ő be n a vendégcsapat két gólt szerzett,
viszont mi nem találtunk a hálóba, így ismét
elmaradt a győzele m. A három vereség nem
tükrözi a valós erej ét és teljesítményét a
csapatnak, az ed zőm érkőzé sek során mindenki kapott já tékl e he tő s ége t. fi atalok ,
idősebbek egyaránt. A kl ubbnál fontosnak
tartj ák, hogy j ól felkészliljenek a bajnokságra, és ezáltal nehéz ellenfélnek számítson az
Egység. M egbízható emberekre van szükség,
akik mindig a legjobbat tudj ák nyújtani a
m érk ő zé se ken.
A z e l ső fordulóban a
Vajdasági Ligából kiesett Tornyos ellen lép
pályára a csapat, idegenben. A mérkőzésekre
fől eg vasárnapokon kerül sor, de szombaton
és szerdán is lesznek megmérettetései az
Egységnek . Aki teheti , l átogasson ki a
meccsekre, ezzel is támogtja a ki shegyesi
sportot. A z idei bajnokságban sem az el ső
hely a cél, hiszen a fe l sőbb ligák nagyobb
pézki adássokkal i s j árn ak, mi ndenki
elégedett lenne, ha az e lső nyolcban végezne
a csapat. Sok szerencsét, és sok gólt az idei
bajnokságban 1

A
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12006 szeptember/
A bajnokság az Egység számára nem a várt
eredményeket hozta. A z öt forduló mérlege
négy vereség és egy döntetlen, pedig az
eddigi m érkőzése k a könnyebbek közé sorolhatók. A csapat már három hete az utolsó
helyen áll egy pontjával, i lyen rossz kezdésre
már régen nem volt példa, tavaly ilyenkor
egy rövid ideig sikerült az élm ező ny ben
l enni. A z első mérk őzé s t a to rnyos i
Radnicki ellen vívtuk, amely 2:2-es döntetlennel zár ult. ezt az eredményt pozíti van
könyvelhettük el , hiszen az idegenben
szerzett pontok mi ndi g sokat érnek. A
tornyosi ak 2:0-ás
e l ő ny h öz jutottak a
másodi k fé lidőbe n , de a mérkőzés utol só
húsz percében sikerül t át venni a veze tő
szerepet és két gólt rúgni . A második forduló
el ső fé l idej e is ígéretesen i ndult, megszereztük a vezetést az adorjániakkal szemben, de a második fé lidő ben l :4-re módosították a vendégek az eredményt. A szezon
e l ső szerdai fordulój án a gyá/ai Granicar
el len léptünk pályára, idegenben . Egy
szerencsétlen mentési kísérlet közben az
Egység kapusának eltört a lába, mivel a
kapusunk szabálytalanul járt el, tíz emberrel
fol ytatódott a mé rkőzés . amely számunkra
3: l -es vereséggel vég ződött. A következő
fordulóban a moravicai Sloboda volt az
ellenfél, a győze l e m ismét elmaradt, 0:3-ra
kikapott a ki shegyesi csapat. A z ötödik fordulóban Pannóniára látogattunk. az el ső
félid őben vezetéshez juthatott volna az
Egység, dc a támadó tíz méterről a kapu
mellé gurította a labdát, így el hibázva az
egyetlen gób zerzési esélyünket. A kihagyott
helyzet nem maradt büntetlenü l, a második
fé li d őben kétszer is betalált az ellenfél a
hálónkba. A z ötödik forduló után az utolsó,
ti zenhatodik helyen állunk , e lőt t ü nk a
tornyosi Radnicki foglal helyet. j obb
gólarányának köszönh etőe n . A z é l m ezőny 
ben j elenleg a szabadkai Sever a sereghajtó,
de az el ső helyre pályázik a csantavéri ,
moravicai és baj sai együttes is. A z utánpótlás két győze lm éve l és három vereségéve l a középm ez ő ny b e n fog lal helyet.
Szeptember 17-én a ti zenharmadik helyen
álló Ta vankut lesz az ellenfél. talán sikerül
megszerezni az e l ső g yőzelmü n ke t. A
községbeli Njegos futbal lklub a vajdasági
li gában a 11-dik helyen áll, két győze l m ével.
-na-
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