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ISASZEG - TÖRTENELMI 
# 

TARSUNK 

Az isaszegi küldött::Eg tagjai: Szilardi László, Hatvani Miklós és Pénzes János 

Áprilisban az isaszegi önkor
mányzat meghívására utazott kis
hegyesi küldöttség Isaszegre, a 
magyar szabadságharc és for
radalom egyik győztes csatájá
nak helyszínére és részt vett a 
csata évfordulójának alkalmából 
megrendezett ünnepségen. A 
látogatást viszonozta az isa
szegiek küldöttsége, Hatvani 
Miklós polgármester, Pénzes 
János alpolgármester és 
Szilardi László kommunikációs 
bizottsági elnök. Megtekintették 
a települést, természetesen a 
csata emlékművét is, ellátogattak 
a Kátai tanyára, és megbeszlést 
folytattak a további együtt
működésről. Hatvani Miklós pol
gármester nyilatkozott lsaszegről 
valamint az együttműködés 

lehetőségeiről. 

- Isaszeg több csata színhelye 
volt, de a leghíresebb és legje
l entősebb a szabadságharc 
tavaszi hadjáratának győztes 

csatája, amely 1849. április 6-án 
zajlott. Ilyen történelmi gyökerek
ből táplálkozunk és fontos szá
munkra a magyar nemzet 
egysége. Ezt a magunk módján 
úgy próbáljuk elősegíteni, hogy 
élő és szoros kapcsolatokat 
teremtünk a magyar nemzet azon 
tagjaival, akik a történelem 
szeszélye folytán Magyarorszá
gon kívül élnek. Testvér-települé
seink vannak Horvátországban 
(Csúza), Erdélyben (Csíkszent-

márton ), és Szerbiában is olyan 
települést kerestünk, amely 
kötődik a szabadságharchoz. 
Nagy szerepe volt a kapcsolat 
kialakításában Székely András 
Bertalannak, a magyar kultúra 
lovagjának, akinek szoros kap
csolatai vannak a Délvidéken és 
így sikerült rátalálni a kishegyesi 
elöljárókra - mondta Hatvani 
Miklós. 
A kapcsolatfelvétel az isaszegi 
csata évfordulója alkalmábó ren
dezett ünnepség keretében való
sult meg, ahol részt vettek Csúza 
képvisel ői is. 
- Egy szándéknyilatkozatot írtunk 
alá, amelyben rögzítettük, hogy 
elsősorban a kultúra , a sport és 
az idegenforgalom terén 
szeretnénk kapcsolatokat 
Kishegyessel , de reméljük, hogy 
vállakozóink is e l őbb - utóbb 
egymásra találnak, megtalálják a 
közös és kölcsönös érdekelt
séget az együttműködésre. Úgy 
gondolom azonban, hogy a leg
nagyobb siker az lenne , ha a két 
településen élő családok között 
is kialakulnának a kapcsolatok s 
mindent el is követünk annak 
érdekében, hogy ez megtörtén
jen - mondta a polgármester. 
A tervek szerint az isaszegi 
küldöttség legközelebb július 14-
én, a hegyesi csata évfordulóján 
látogat ismét Kishegyesre. 

P.I. 
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BATRABBAN 
IS LEHETETT VOLNA 

Kishegyesen is megejtették az állami földek bér
beadási árverését s bár az előkészületek során min
dent megtettek azért, hogy elkerüljék a nemkívá
natos helyzeteket, a környékbeli árverések alapján 
egy kicsit mégis tartani lehetett attól, hogy adódhat
nak parázs jelenetek is. Az árverés három napja 
alatt azonban nemhogy botrány nem volt, de még 
emelt hangnemű vita sem folyt. Ez egészen biz
tosan sokban köszönhető annak, hogy Danilo 
Dabovié , az árverési bizottság elnöke szabályosan 
és szakszerűen vezette a munkát és azonnal elejét 
vette annak, hogy kellemetlen helyzetek alakul
janak ki. Különösebb próbálkozás ilyesmire nem is 
akadt sok, az e lső napon a csődeljárás alatt levő 
Njegos birtokot képviselő Evropa mont embere 

Munkában az árverési bizottság 

méltatlankodott, hogy nem vették figyelembe aján
lataikat (annak ellenére, hogy maguk is beis
merték, hogy elkéstek a letét befizetésével). A 
második napon az egyik lipari pályázó próbált 
vitatkozni amiatt , hogy egy kisebb parcella kil i
citálását követően a szabályok értelmében már 
nem pályázhatott a nagyobb parcellára is. Egyetlen 
vitás eset adódott, mégpedig a Kaszálóban a 
Krivaja mentén levő egyik parcella esetében. Az 
Agriromagna arra hivatkozott, hogy azon a 
területen öntözőrendszere van, de a bizonyítékok 
az egykori kishegyesi birtok nevére szóltak s így a 
bizonyítékot nem vették figyelembe. Ebben a 
kérdésben az említett cég fellebbezést jelzett s a 
végső döntést a minisztérium hozza meg. Akárcsak 
az egyik bácsfeketehegyi esetben, amikor is az 
ottani birtok többéves ültetvényre hivatkozva kapta 
el az egyik területet, és erre az egyik érdekelt meg. 
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ELMOZDULT A HOLTPONTRÓL l 
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„. A ,kishegyesi • liatárban<''.egyeokénf '' 1820 
hektar állami tÖ1cie ·~á'dtiikfüérb'e és 'ebből 
:~23o. ' hektárt''li' ·. '·t""·': · 11a1i:l.tok f-;Vá1~ ; 1 

•. 1.'i iJ · ,• ": ,„,>tt i'·.: · ~ ' 'F'·· ';rí .,• ~.4'JJtJr · '·"~ 
· lakozó!<· és'. term . . . . ek~0• vagyis'ia" ' 

, .föld w'Kétha;iiiadá " egye§1'ek ·riJűvelik'. ': A''; 
· vidékiek közül_ e·9;.::9f.omti~gyesi··táfsáság". 
·.volt a• Jegsikere~~bb,fmiíltegy: 300~:hektár i 

földet:.b'éreltek. s·'" · •. "'''· 'iílált$k,a~ie9iöbbet 
· „_ a; tölMRért.;\~ö . i·h"'~ktl!irt'.'.bérelt.' egy •·. 
• •' . ,,. ·"!\"•' ..•. „ . ,. .. . • . .. . . 
' becsei ''csoportns . . , bérlet árat illetően a 
· legjobba1;i"á. ií~'aiak, jártak, a hegyesiek 
ugyaciis ~8Éi00 és.9500 dinár közötti áron 

. szerezték meg' a földeket. A becseiek 
; • átla,.gt)~q„.17: ezret az oromhegyesiek átlag
'•" öá:n"i24;' 200" dinárt fizetnek hektá~áért. 

' É;d~kességként talán megemlíthető, hogy 
az Agriromagna az egyik legnagyobb par
cellát (több mint 200 hektárt) kikiáltási 
áron . kapott meg; mert a másik pályázó
nak,':aki egyébbként ~30 OOO dinárt kínált 
hE?,kté.rjé.ért, n'em volt rendbe'n a doku~en- 1 

t 
, . , . 'f . . ... ·4, ~~'·· 

aCIOJa; , ' „ ,1.:•·~ . ..:',,~~"' ·, 
f'.z, árverést megelőzően a kishegyesi ter..: . 
melők többször· is tartottak rnigbeszé!é'st \ 

1 ázia1·.alc.é1la1, . hogY"rnlt'.~'ellene' tei1rí i .annak 
•·. · ércie1<ét:5eii;··1;ió'gy ai '1l'1ar11Ftö1~ék:8~9yobb. 1'' 
, · 'h ,;;,,..~: •,,.,.„ , ; '°'~··' ~:"11:.·'; "' · . . (• i.jr· . , . • ; 

részét ; ;,itthon" lehessen·~ tártani;.11:1vágy,is ~ 
' hogy)iegyes.iék müv~ljé'k és~ne vid~kiek. : 

Ezt ·a célkitűz$st egyébkéntsikerülfelérni · 
' mert .'a2: „, állami . 'földek -kéthármadaf a 
~.hegye'.~i ,:,}ta,11a1atoK 1.áiliik9zók é-s terrneÍők· 

' · műveiH~"maJcL Ez l{alófában több· is,: mirit 

Tiltakozó összejövetelt tartottak 
Kishegyesen azok a termelők, akiktől 

a kiskéri (Baéko Dobro Polje-i) 
Pecenjara cég számára \ásárolták fel 
a jószágot, de az átvett hízójószágért 
nagyon sok embernek nem fizettek. A 
termelők megelégelték a \árakozást 
és a végnélküli hitegetéseket és felje
lentést tettek a verbászi ügyészségen. 
A feljelentést követően azonban, mint 

,&, eddig, . hiszen a Njegos által művelt ' a termelők mondják, nem történt 
~ i ' ! 

területek · nagyobb reszét is az semmi , három hónapig fektették az 
. Amiromagna fogja művelni. . Enn.ek ügyet. Nemrégiben a terme lők egy 
ell~nere a hegyesi termelők nem Jeh'&tnek .l csoportja találkozott Egeresi Sándor-
maradéktalanul elégedettek mert. 265 ,, ral, a Tartományi Képviselőház alel-
hekfár jutott nekik, de ezért jórészt nökével , aki ígéretet tett, hogy utá-
magukat okolhatják. Több, mondhátrii . nanéz, miért áll az ügy és mindent 
ideális 25 - 35 hektáros parcellára riem " megtesz, hogy elmozduljon a holt-
i_eler:itk.eztek. azzal, hogy .bizonyára··, nem , :-pontról. 
tudjti,R'-,Q1á]d tarta~i a versenyt .a tő~é'ér9s1;i Ennek köszönhetően vagy sem, tény 
vidéki ·~'l.állakÓzókkal szemben. s 'azután ( hogy a múlt héten az ügyintézés végre 
emiatt.a második fordulóra marad( mert 'a megindult, a verbászi rendőrség a fel-
többiek nek viszont nem volt teljes a dqku-' jelentést aláíró termelők egy részét 
mentáci.ója. Meg lehetett volna kapni tehát . már kihallgatta, vallomást vett től ük, 
k!ki~I!' · ,, · ron.1,1 Ezz~l -,szemben a második '. vagyi~ az e!jáiás m~g.indu lt. . Ennek 

t né;lPO.. $E:lbb;l:pa[cellák esetében is , ellenere a k1shegyes1 es a bacskos-
egymas . 1.én.' is 'Jicitáltak"\A második for- suthfalvi termelők úgy gondolták, hogy 
dulófa'községi szinte~ ·mint.egy 380 tiektár meg kell szervezni egy tiltakozó meg-

'.· kiadandó állami föld'maradt s aki szeretne mozdulást is, hogy nyomatékot 
bérlethéz· jutni annak nyilían ajánlatot kell adjanak követeléseiknek. Eredetileg 
denrii~'. .. yaió~zínű , h ogy 'aef• Vidékiek sem Kiskéren, a fel\ásárló háza el őtt akar-

·: \qvetik~el Aazokat• az'i\aiáRvető hibákat tak tiltakozni, de a rendőrség 
amelyéket 'az . első fÜrdÚ!Ób~~ eikövettek' lebeszélte őket erről , mond\án, hogy 
de:sosem.lehet tudni · · · · .r" · ' . egy ilyen helyzet könnyen elfajulhat. A 

· kishegyesi tiltakozáson a termelőket 
Szügyi István polgármester is 
üdvözölte. Mint mondta, a leg-

fontosabb, hogy az ügy fel
göngyölítése elindult, a nyomozás 
megkezdődött és az önkormányzat 
minden segítséget megad a törvényes 
keretek között a termelőknek, hogy 
érvényesítsék jogaikat. A pol
gármestert követően a termelők is 
elmondták véleményüket. Elsősorban 
azt szeretnék, hogy m ielőbb 

megkapják pénzüket a jószágért. A 

A tillakozó fö ldművesek 

bácskossuthfalvi termelők képviselője 
iámutatott, hogy gazemberek mindig 
voltak és valószínűleg lesznek is, a baj 
az, hogy az állam nem tudja, vagy nem 
is akarja kezelni ezt a helyzetet. Ezt 
bizonyítja az is, hogy nyolcvanezer 
eurós kárra vonatkozó feljelentéssel 
fordultak az ügyészséghez, mégis 
hónapokig kellett liclrni , hogy történjen 
is valami az ügyükben. Kiderült, hogy 
vannak topolyai károsultjai is a 
fel\ásárlásnak. A tiltakozásnak, mint 
többen hangsúlyozták, éppen az a 
célja, hogy a szélesebb körű nyil-
1.ánosság is megismerkedjen az eset
tel, annál is inkább, mert mint hírlik a 
cég más területeken to\ábbra is végez 
fel\ásárlást. 
A tiltakozáson felvetődött , hogy 
megbeszélést is kellene 
kezdeményezni a minisztériumokkal, 
hogy ők is nagyobb hangsúlyt fek
tessenek a jószágfel\ásárlás terén 
uralkodó helyzet normalizálására. 

P.I. 



A FALU MÁSIK ARCA 
Megvallom, kissé meglepödtem , 
amikor elöször hallottam arról , hogy 
három hegyesi fiatal, Marci, Árpi és 
Norbi , mibe fogott: június elsejétöl 
beindították a falu második hon
lapját. Másodikat, mert elsö, hivata
los már van - jó pár éve lépett 
működésbe. 

A Teleház irodájában beszélgetek 
kettejükkel , Marcival és Árpival. 

Természetesen leginkább az 
érdekel, honnan az ötlet, hogy a 
már meglévő, úgymond 
működövel szemben, egy másik 
kishegyesi weblapot indítsatok? 
- Az internetes világban ez egyál
talán nem újdonság, hiszen például 
Bezdánnak is van kettö. Még 
januárban felötlött bennünk az ötlet, 
hogy létrehozunk egy honlapot, 
amelyen a falu polgárai naprakész 
információkból tájékozódhatnak a 
faluban történtekröl , az itteni 
emberekkel kapcsolatos esemé
nyekröl . 

Ha rákattintunk a honlap címére, 
azonnal feltűnik a villogó felirat: 
A falu másik arca! Ezt 
többféleképpen is lehet érteni -
gondolom sokan bele is ma
gyaráznak ... 

Igen, ennek a mondatnak más 
értelmezése van a mi szem
szögünkböl, és ha belegondolunk, 
valóban más lehet azoknál, akik ezt 
a mondatot az oldalunkon olvassák. 
Szerintünk elsösorban egyfajta 
jelzésértéke van. Azt szeretné kife
jezni, hogy ez az oldal más lesz, 
mint a falu korábban indított honlap
ja, ahol hónapok óta csak a 
fórumokon van élet, Kishegyes pol
gárait kevésbé tájékoztatja, mi 
történ ik a faluban. Mi azt a 
lehetöséget szeretnénk megadni, 
hogy akit érdekelnek a faluban 
történt események, információhoz 
tudjon jutni, naprakészen . Vagyis 
nem igazán ellen-oldalnak terveztük 
a kishegyes online-t, inkább, csak 
másmilyennek, mint amilyen már 
van! 
Ugyanakkor, mivel magán 
kezdeményezésböl indult, nem ter
vezünk egyetlen pártot sem 
képviselni, söt politizálgatni sem. 

Egyforma esélyt kell kapnia honla
punkon mindenkinek, tehát a falu 
egyik, de másik arcának is! 

Gondolom, sejtitek, egyáltalán 
nem könnyű feladatra vállalkoz
tatok ... 
- Igen, tisztában vagyunk azzal, hogy 
nagyon nehéz napi szinten újabb és 
újabb írásokat , híreket készíteni , és 
föként nem azért, mert Kishegyesen 
és a kishegyesiekkel nem történik 
semmi, hanem azért, mert az 
eseményekröl idöben tudomást kell 
szereznünk, és pár szóban 
valakinek meg is kell írnia azokat. 
Éppen ezért kérjük a polgárokat, 
értesítsenek bennünket minden 
olyan eseményröl, amiröl úgy gon
dolják, az internetezök egyre népe
sebb táborának is tudomást kell 
szereznie. 
És mindenképpen \árjuk azoknak a 
jelentkezését, akik a munkatár
sainkká szeretnének válni. 

Végezetül mondjuk el, az érdek
lődök hol - milyen címen érhetik 
el az oldalt, és hogyan tudják fel 
venni veletek a kapcsolatot? 
- Az oldal a www.kishegyesonline.com 
címen érhetö el, minket pedig a 061 
1322 667 telefonon, természete
sen munkaidöben. 

Végezetül én csak annyit fűznék 

hozzá: sok sikert és kitartást kiv.3.nok 
ennek a három elszánt fiatalnak, 
föként erre az utóbbira lesz nagy 
szükségük. 
Természetesen a kezdetek mindig 
nehezek. 
Nekik most, azonnal kell bizonyíta
niuk a honlap létjogosultságát, elsö
sorban önmaguk előtt, hogy a 
mostani eltökéltség megmaradjon. 
És akkor, mondjuk fél év múlva, már 
sokkal simábban fog minden menni. 

i~~: . ; '} ·,'.'!_';' '" . .. :; 
'':.'A, . . \ magyarcser,ny13.1., · Noszerve.z~t · es • 
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zimun.kas::za'kkör 7Hagyomanyőrző_.', 
':·szakosztálya~;;.megszervezt~.r ~;!{. 1:Kalác's 

~: ,"és"'lSütem"énykészítő ·Napokat'. ' .Á '. kiírás 
~~rte linébe~ az 5-8 tag bői álló"' csapatoknak ' 
; 'a,helyszín~n kellett összeállítaniuk· és kisüt- " 
é niÚk a kelesztett kalácsot, illetve a sos- és ' 

édes aprósüteményt. ', ·: · ' 
A meghiv.3.snak eleget téve, ~ a ,Női Fórum 

. fagjai is megmérettették . magu~at, ők ·a 
~-~ hagyományos kishegyesi +~~. 1a:~otja1rriás 
<kaláccsal és hó-kiflivelcver~~bY~~J~k ; 1 l: ·>· . ;· 
·. A stanié Hajna11C~;:_ .'S.~'M:M,csr ~1rén_i<,e;, \ 

Molnár Valéria, Parocz1,lbblya.,·Fulla1ter 
Ilona, Molnár Domány Andrea .-es JÓth . 
Anita összetételű 'csapát·· külondíjban · 

1 ! '/" ' ~. 

részesült. · · ·"· 
~ J '. . ' ~ ;:, i 'f -----------------,... ,<J •.!,{i'" 1 .~1 

Már hagyom?ny ~i'hpg · ·1: Mélrcipán 
Gyermekbarátok Kör ,, .a .•. Maronka 
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Ml A V ÉLEM ÉNYE ARRÓL, HOGY 
LEBETONOZTÁI< A CZ IRÁKY 
UTCÁBAN A JÁRDÁT) 

1 

Döme Károly, 
nyugdíjas 

Számomra nagy 
öröm, mert már 
nagyon vártam, 
ugyanis már 10 
éve tervezik a 
betonozást, de 
se hogys e m 
valósult meg 

eddig. A sár a ház előtt zavarta a 
közlekedést, ezért többször gondoltam már, 
hogy magam lebetonozom, de aztán miután 
elkezdték csinálni megváltozott a tervem, és 
inkább beálltam segíteni a munkásoknak. 
Már most is látszik a változás az utca elején, 
de ha befejeződik a betonozás, biztos 
sokkal szebb lesz az utca. 

Faragó Ilona, 
háziasszony 

Több éve várunk 
már erre. Nagyon 
örülök és hasznos
nak találom. Már 
nagyon zavaró volt 
esős időben a 
csúszós téglázott 
járda, illetve a sár. 

;:? 
--

Mi idősebbek már megszoktuk. de a fia
taloknak legalább már nem kell a gazt 
csupálniuk a téglák közül. 
Remélem, hogy más utcákban is meg
csinálják, ahol szükség van rá . 

Kovács János, nyugdíjas 

Ha betonoznak, 
akkor az csakis 
jót jelent, ter
mészetesen örü
lök neki, csak 
már egy hete 
leálltak a 
munkálatok, és 
attól félek, hogy 
az utca azon 
részére, ahol én 

lakom, sokára fognak odaérni. Annál jobb 
lenne, ha minél több helyen betonoznának 
járdákat, bekötőutakat, amiket persze kar
ban is tartanának. 

" ~ KEVESEBB BUNCSELEKMENY, 
ROSSZ FELSZERELTSÉG 

-A közbiztonságróJ ~~,a Njegos· birtok lesz ezzel kapcsolatbán . 
pillanatnyi ti'é1Yiei"fétől szóléÍ. tájekoz- Kereskedelmi Birósáci'o'n · álq; 

. tató, ai állam'i föfdeflt'bérbeadásáról . szinüleg eldől, hogy: a h!tel~z rt az · 
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többnyire egy-egy vendégl~tóipari 

· létesítményre korlátozódnak, ezért A képviselő·testület ülése 
ezek esetében rendszeresek az 
ellenőrzések . A közlekedéssel ülésen hosszadalmas vita alakult ki 
kapcsolatban a legnagyobb gondot arról, hogy ki, mikor és mit mondott, 
a gyorshajtás képezi, sajnos a helyi és _ mi mellett á[lt . ki, mert a, 
rendörségnek nincsenek mérö- képviselök között is vannak érintet- ; 
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kitiágásf -követnek · el - · mondta , . gyalás ~19.n ·s m€1gtárgyaljákvelük az, 
• többek között Kovács Z~IÍán , . a ésetlegeÍs''; atszervezéá . esélyeit , 
kishegyesi ' rendőriÍllomás parancs~ . >: tnivel a téstületnek t9vábbra: is' áz az 
nokhelyettese ·1 é\I" :közbiztpqsá~ról, /~~ll~spony~;\,',:;hogx.~)J.~ ;~~q,8~'so,k ' 
szóló beszár:nolójában. ' . ''. ' '•. ~t~:.; > számára ·a , legkedv~zőbb megolqás 
A képviselők kérdé'seire válaszolva a ,·az átszervezés· és .a rendes , úton 

" paran'csn'bkheiyettes'r 
1 e1niondta/~történő privatizáciÓ. !1' t · ·. ~ ''•"' ,". 

: - , 1 „- 7 > -"l'. ; :·, •!,i,„•,, _ ' ;;~ . - , ', M<:? ··· ,) t,,, k · .. ~':'~44', '' , - · : ', · ;; · k":o-';i' '~•<·• · -· :;·:~··-3~-f't,;, . : "1'i!;tr+ , 

· hogy,,,}~~~1t.qszer\~ 1.~ ,t.Jele an ,: a ·~l A, kepv1~el9K,at: ules~n egX~·tt~~ek, 
;i; közsé_gb~rí; t9válY'eljárást· i ) qttak "'' az állami földel(bérbea~ásáról ~zóló , 
. egy szérriÉ:lly ellen, de a birósági . községi,; határozatot . a miniszt.érium ' 
't. elíárá's ·rendk'ívül lassú,. egy 'év:mulva . • á]tal jóváhagyott pályázat .. siöyegé- • 
" reagáltak "''r1;c$ak !.él~ feljelén'té~re.:' . vJI,' hogy így ádbkumeritumdteljes. 
~ Elm.ondta,'!!Jég: . h6'gy az . idei · első ,egészébeQ' ös~zhangbari legyenek. , 
t}é!évbe~,, ponto~a,~~~n .az :;els.9, · öt. A-k~pvis:r18k.~!t'el. is:fö~adtál<,''_s úgy 
!'»honap ?l?tt, 2~ . · buncselekrnenY.t : .hat.arozta~, + '.hogy , ., a , fe.lsfa,ntott 
•''Jegyezték\• gyilk~sság ·nem \történt, r;Clü 1Ő.utakat1'rendbe ke.11 hozni :dn'ég
: de továöbra is nagy' a· lopások .és a pedig azÖKnak a számlájára, akik azt 
: súlyos fÜp~sok száÍlÍa .. Öss'z°esen 12 . -felszántották . .. Ez a hátározat . első
~. közúti.:bálesetet '.jegyeztek, amelyek' sorban a j birtokok (; által ' h.~sznált„ 
, . e ' '.;/' t!;"':'' .,. · '.r:/.·•' , , ,: ' · ' e·.•,·';~, >· . • .,. · ,·· ;'.,·,.,~ . ' ' . •' ••.':.'. ''"'' .· e;~ · °''• 

~·kozül eg~,seirí követelt er:riberéletet, Höldterülete~r.e yonat~<?zik, · abql a 
•' mindössze'négyén sérültek me.g. ' parcellák,,köiötti dülőutal< rég 'elrün-
r A képviselők ' kezdeményezé:>é're tek . . . . . . 
~f~rgya1t~~igm~t ·~~j~gos'bir~o1<:" pi1'° . :::::fi: 

lanatnyi helyzetéről. Ujabb'fárgyalás · 1'' ' 
" ' ~~„ ,, ' 

·, ... ..... ~.i; 



KI KIT ISMER KISHEGYESEN? 
Kishegyes - no de ezt már régóta 
tudjuk - furcsa falu . 
Kishegyesen az a legfurcsább, hogy 
nagy szégyen nem ismerni a másik 
kishegyesit. Azért nem szólnak meg, 
ha nem tudod, mikor volt a 48-as for
radalom, vagy hogy ki írta Tolsztoj 
Háború és békéjét, az se szégyen, ha 
elszántasz egy barázdát a szomszéd 
földjéböl , na de nem ismerni a másikat, 
hát bizony, az intellektuális kollapszus. 
(A kollapszus szót sem kell tudni, meg 
az intellektuálist sem, de ez is min
degy.) 
Egy kishegyesi leginkább abban leli 
örömét, ha elmagyarázza a másik kis
hegyesinek, hogy kinek a kije halt 
meg, és amazt a kishegyesi! honnan 
ismerheti. 
Ennek a legtipikusabb esete az, amikor 
én nem ismerek egy kishegyesit, majd 
egy másik falumbéli elmagyarázza: 
- Nem ismered a Józsit? Na ne 
hülyéskeggy! Ott laknak az annyáék a 
Simókusovicsba! 
Erre én visszakérdezek: Az már nem 
Simókóvics, hanem Honvédsor, úgy 
mongyad. 
Mire ö: Ja, hát ott laknak az öreg
annyáék! A Scsepánovics Béláéknak 
által! Tudod, hát?! 
Én: Scsepánovics Béláék? Akik 
Magyarba' költöztek? 
Ö: Nem bádogos, érted , hanem a trak
toros szomszédja. Akiknek tavalyelött 
bérbe vették a földjét a Kol.ács Sipos 
Horv.3.thék, de ugarba kiadták félbe a 
Klepáséknak. De nem fizették ki a disz
nót. 
Itt meg elkezdek gyanakodni, hogy 
tényleg, ismerhetem én ezt a Józsit. 
De ö folytatja. 
- Szóval érted , a Józsiék meg tavalyig 
ott laktak az Újfaluban, a Verbászi 
útnak által, Lovtyenáción. Tavaly halt 
meg ott a körösztanyám jehovista apja, 
aki a Gézát bérmálta a pravoszláv 
templomba. 
Én: Géza? Ö ki? 
Ö: Nem ismered a Gézát? 
Nehülyéskeggy! Tavaly vette ki a 
kataszterben a szociális segélyt a 
Milicától. És a Jovica cigány rokonnya 
a Józsinak. Együtt csinálták a vízumot a 
a papnál. 
Én : Melyik Géza? A boltos? 
Ö: Hát persze, hogy a 
Magrironyányás.. Mármint úgy, hogy 
az öccse a fatelepen dolgozott, de 
akkor átment a Csikkpromba. ö vette 

el a Micsurékék lányát, a Mercédeszt. 
Azzal mentek ki Németbe, de visszajöt
tek, és most ott laknak a vulkanizör 
testvérének az unokahúgánál, albér
letbe. A Puhalákéknak által , de a saját 
házukba. A Zelenkáékkal keresztbe. 
De nem azokra a Puhalákokra gondolj, 
hanem a Zelenkákra. 
Én: Ühüm, értem, értem. - Ilyenkor én 
persze már lemondok az egészröl, mit 
érdekel engem a Józsi. 
De ö nem enged a negyvennyolcból. 
Tu lajdonképpen azért beszélget 
velem, mert azt hiszi rólam, hogy én 
vagyok az unokaöcsém, akit különben 

összekever a polgármesterrel (erröl 
már írtam). De megint rákérdez: 
- És akkor mire költitek azt az egymillió 
eurót? 
Mire én: Nem tudom. Kérdezd meg a 
Józsit. 
Mire ö: Melyik Józsit? 
Erre én: Tölem aztán bármelyiket. 

De akadnak ennél még érdekesebb 
esetek is. Amikor vidékről érkezik vala
ki, és Kishegyesen él vagy dolgozik. 
Mondok egy tipikus esetet. Van nekem 
egy rokonom, ugyanaz a generáció, 
mint én , Topolyán járt gimibe, és több 
osztálytársával én is jó barátságba 
kerültem. Mi több, az egyikkel egy évig 
egy kollégiumi szobában laktam 
Budapesten. Folyton csajozott, 
megszámozta a vécépapírt, nehogy 
lopjak belöle (nem is loptam). Azóta 
református lelkész Pozsonyban . (És ez 
igaz is.) 
Na most az ö osztálytársuk idekerült 

bankosnak. Az én rokonom - meséli a 
minap - bement a bankba, nézi-nézi , 
valahonnan ismerös a hölgy, de hát 
honnan. Emlékszem, én is kérdeztem 
egyszer a rokonytól, ki ez a bankos 
lány, s azt v.3.laszolta: azt mondják, 
feketicsi. Ez is egy teljesen általános 
dolog: Kishegyesre csak feketicsi jön, 
vagy kishegyesi megy Feketicsre , 
egymás közt zajl ik a házasodás, 
egyébként utáljuk egymást rendesen, 
a kishegyesiek a rohadt református 
fukar, folyton politizáló feketicsieket, a 
feket icsiek meg ezt a furcsán és 
érthetetlenül beszélö, rohadt katolikus 
ishegyesieket. Mivel a bankos hölgy 

nem kishegyesi, rögtön adódott a felis
merés, hogy biztosan feketicsi. 
Különben is, csak egy feketicsi lehet 
az, aki nem ad neked pénzt, nem jött 
meg a pénzed és a többi. Ahelyett, 
hogy mindig pénzt adna - na de egy 
feketicsitöl ezt el\érni?! 
Szóval , meséli nekem a rokonom , 
hogy neki úgy tűnt , négy évig egy 
osztályba járt ezzel a bankos hölggyel, 
s miután aláírta nevét a csekkre, gon
dolta, ráismer, ha már csak a neve 
alapján is, söt, mi több, a pleksziüve
gen átborulva három csókot nyom az 
orcájára, de mivel ez nem történt meg, 
arra gondolt, biztosan csak hasonlít rá, 
és hát feketicsi , márpedig ö ilyen feke
ticsivel nem is járt egy osztályba. 
Hosszú-hosszú évek múltak el, a 
rokonom száz csekket töltött ki, 
mínuszba ment, megházasodott, gyer
mekük született, meg mindenféle, mire 
egyszer csak egymásra köszöntek: Te 
vagy az? - Igen. (Vannak még csodák.) 
Hogy a történetet tov.3.bb bonyolítsuk, 
most lépek be én a képbe. Vagyis a 
bankba. Pont aznap délelött, melynek 
napsütéses, délután borongós napján 
este rokonom elmesélte ezt az epizó
dot életéböl, délelött voltam a 
bankban . És ez a bankos hölgy, akivel 
eddig szigorúan magázódtam, 
rámköszönt, de nagyot. Meg mosoly
gott is. El is csodálkoztam, mert nem 
pénzt hoztam, hanem pénzt akartam 
kivenni. De rájöttem, hogy nyilv.3.n azért 
mosolyog rajtam, mert múltkor vicce
set írtam a bankról. Szerintem lehettem 
volna humorosabb is, de ez most min
degy. Egy a lényeg: a bankos hölgy 
rámismert. Beazonosított. Nyil\én a 
nevemet esetleg tudta, szoktunk 
bizniszelni (egy bankban csak 
bizniszelni lehet), látta a nevemet, a 



bankkártyámat, adott pénzt, én adtam 
neki pénzt, s hát ez egy eléggé bizal
mas viszony, hiszen a bankszámládba 
belelátni, az több, mint a lelkedet, az 
érzelmeidet ismerni. A bankszámla
ügyek, hát az több, mint szerelem. 
Vagy mint a halál. 
De számomra elismerés volt , hogy rám 
mosolyog, felismer. Persze lehet, 
hogy csak úgy általában köszönt és 
mosolygott , jókedvében volt (azt 
hiszem, a péktől jött , biztosan friss 
árut kapott), de nem, mégsem, hiszen 
sziát mondott, eddig meg jónapotoz
tunk meg viszontlátásoztunk, kérem 
alássan tisztelettel. 
Egy a lényeg , úgy négy év alatt rájöt
tünk, hogy a bankoslány, aki a másik 
bankos lány mellett ül, balra, illetve 
innen nézve rendezői jobbra, a plexi
üveg túloldalán (innen nézve meg a 
plexin innen), a főutca egyik oldalán (a 
másiknak által) , abban az utcában, ami 
régen a Tito marsall nevet viselte, most 
meg Fő utca (érti még ezt valaki?!), na 
szóval, ő a rokonom osztálytársa. Nem 
feketicsi . Hanem topolyai. Bár ez se 
biztos még, csak odajárt középiskolá
ba, tehát lehet ő még pacséri vagy 
orahovósi is ettől. 
Viszont kitaláltam egy viccet . 
Legközelebb, ha bemegyek a bankba, 
az ő sorába állok, és azt mondom a 
bankos hölgynek: 
- Szia, üdvözöl a Tóth. 
Mire ő: Tóth? Milyen Tóth. 
Erre én, rejtélyesen: Hát a Tóth, a po
zsonyi. A lelkész. 
Persze ő ezt nem fogja érteni. Ezért 
én megmagyarázom: 
- Hát a Tóth, tudod, a verbászi refor
mátus lelkész unokája. Nem a feketi
csi. A verbászi . A Tóth, tudod, aki 
pirosi, és két ikerlány-testvére van . (És 
ez mind igaz.) 
Erre a bankoslány majd persze 
hülyének néz, de akkor kivágom az 
ászt: 
- Hát tudod , a rokonom padtársa, aki
vel múltkor felismertétek egymást, s ti 
hárman együtt jártatok középiskolába 
Topolyán. 
Na most erre majd kiesik a számitógép 
a kezéből, elüti a számokat, és egy 
nullával több pénzt kapok. És innentől 
kezdve helyre áll a világ rendje - min
denki ismer mindenkit Kishegyesen. 

Micimackó György 
- az embereket felismerő -
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BÉRMÁLÁS 
Bérmálást tartottak Kishegyesen . A 
keresztény nagykorúság szentségét 
msgr. Pénzes János szabadkai 
megyéspüspök 111 fiatalnak és felnőtt
nek osztotta ki. A bérmálkozókhoz szólva 
Pénzes püspök kiemelte, hogy a fiatalok 
e szentség felvétele után v.3.lnak igazából 
az egyház tagjaiv.3., s a bérmáláskor a 
kereszt jelét rajzolja felszentelt olajjal min
denki homlokára, hogy Krisztus tanúi 
legyenek mindenütt a világban. A püspök 
úr külön is szólt a papi szerzetesi és 
szerzetesnői hivatásról, rámutatva, hogy 
ha Isten valakit erre szólít, biztos lehet 

. egyetértés a. 
csapa tb a n ,.· 
m·i,n de n.k i -, 
fürödni - fagyÍz- fíiilil~~~~ 

abban, hogy megkapja a kegyelmet is 
ahhoz, hogy ezt meg is tehesse. Mint 
mondta, a legfontosabb azonban, hogy 
mindannyian keresztények legyünk, mert 
a papok is, sőt még a pápa is először 
keresztény és csak utána pápa, vagyis 
mindenkinek először is a keresztény 
életet kel l megvalósítani . Fontos az is, 
hogy ezt a keresztény életet együtt , 
közösségben valósítsuk meg. 
A szertartás kezdetén a püspököt 
köszöntötték a bérmálkozók, a fiatalok 
valamint az egyházközösség képviselői, a 
szertartás végén pedig Brasnyó Ferenc 
plébános köszönte meg a főpásztornak a 
bérmálási szertartás vezetését. 

P.I. 



Akitől elnézést kell kérnünk nyilvánosan is: 
Kedves Herbut Krisztina ! Sajnálatos fél
reértés miatt neved nem hangzott el a bal
lagási ünnepségen, pedig német nyelvbő l 

Te is megérdemelted a diplomát! A 
könyvjutalom és a diploma is vár Rád, és 
még egyszer bocsánat! 

A Vuk-d ijasokon kívül a következő 
tanulók kaptak külön diplomát és 

szép könyvcsomagot: 

Barcsik Áron - angol nyelv 
Gulyás Deniel - angol nyelv 

Szabó Krisztina - német nyelv 
Szügyi Dávid - történelem 

Tóth Tihamér - képzőművészet 
Varga Ágnes - testnevelés 

Csabai Róbert - zeneművészet , 

informatika 
Hegedüs Rajmond - kémia, 

matematika 

2007. ' 

Szabó Szénia - magyar nyelv, 
biológia 

Krizsák Daniella - német nyelv, 
képzőművészet , földrajz 

Brezovszki Anasztázia - mate
matika, magyar nyelv 

Vass Szabolcs - képzőművészet , 

fö ldrajz, testnevelés 

Kimagasló sport tevékenységéért 
Özvegy Erik dicséretben 

részesült . 



90 PERC, ll JÁTÉKOS, 1 LABDA 
A címben felsorolt elemek összesége 
adja a világszerte kedvelt sportot: a lab
darúgást, amelyet a kishegyesi fiúk mes
teri szinten művelnek az utóbbi időben . 

Az őszi szezon botladozásaira már csak 
rossz emlékként tekintenek vissza, 
miközben egymás után halmozzák 
győzelmeiket a tavaszi idényben. Az idei 
mérlegüket (12 győzelem, 3 vereség , 31 
gól) a világ élvonalbeli csapatai is megiri
gyelhetik. 
Az utolsó hét mérkőzésből hatot nyertek 
egyhuzamban, csak az utolsó fordulóban 
szenvedtek vereséget. A hat héten át 
tartó győzelmi sorozatot az Egység lab
darúgói a szabadkai Sever ellen 
kezdték. Zuhogó esőben 1 :O-ra nyertek. 
Nagy meglepetésre idegenben 3 : 1-re 
múlták felü l a gyurgyini focistákat. A foly
tatásban hazai pályán a pacséri Bácska 
ellen ismét 3: 1-es győzelmet arattak. A 
27. fordulóban a táblázat első helyén 
álló moholi Bácskához látogatott az 
Egység , szoros mérkőzésen 1 :O-ra 
verték falunk labdarúgói a tiszapartiakat. 
Ez a vereség sokba került a moholiak
nak, a második helyre szorultak vissza, 
mege lőzte őket a Csantavér . A 
következő mérkőzésen sima győzelmet 

arattak a Potisje ellen . A kanizsaiak 3:0-
ra kaptak ki . A sorozat utolsó győztes 
mérkőzését a szabadkai Solid ellen 
vívták. A tavaszi idény leggólzáporosabb 
mérkőzésére került sor, 7 gólt lőttek az 
Egység játékosai . Az utolsó, 30. for
dulóban Bajsán 2 :1-re kaptak ki a 
hegyesiek. Esélyesek voltak a győze lem

re , de az elmúlt hetek fáradalmaihoz hoz-

zájárult a nagy hőség , és nem tudták a 
már megszokott győzelmet elérni . 
A táblázaton hétről-hétre feljebb jutottak, 
végül a 6. helyen fejeztek, 46 ponttal. Az 
őszi szezon végén a 15., utolsó előtti 

helyen álltak, mindössze 10 pontal. 
Nagyszerű játékuknak köszönhetően 

elkerülték a kiesést, és a tavaszi idény 
legjobb csapatának bizonyultak, elmond
hatjuk, hogy hosszú idő után újra a 
fénykorát éli a klub. 
Szinte az egész csapat kifogástalanul 
végezte a munkáját. Crnojevié csak 11 
gólt kapott, az e lső öt mérkőzésen egyet 
sem. A Szilágyi Tibor, Halasi 
Szabolcs, Volarevié Sasa védőhármas 
blokkolta az ellenfelek támadóit. A gól
szerzésben jeleskedtek: Durovié, Milié, 
Jernejsek Borislav, Tumbász Arnold . 
A győzelmekhez hozzájárultak a közép
pályások és a védők is: Fodor Attila , 
Kormos Krisztián , Kovács János, 
Major Arnold , Simovié , Medié, 
Maravié, Dukanovié Dra:Zenko, 
Marenié, Szőlősi Miklós, Fullajter 
Péter. 
A si kerekről és a további tervekrő l 
Szilágyi Tibort, az Egység csa
patkapitányát kérdeztem. 
- A kitűnő szereplésben sok tényező 

közrejátszott, persze elsősorban a 
játékosoknak és az edzőnek köszön
hető . Az őszi játékoskeretet kibővítettük, 
az új edzőve l 8 ordije Crnojevié-tyel 
i dőben megkezdtük a felkészülést, a 
játékosok és az elnökség hozáállása 
komolyabb lett. Hála az új vezetőségnek 
és a támogatóknak az anyagi helyzetünk 

is javult. A bennmaradás elérése volt a 
cél, ezt jóval túlteljesítettük, senki sem 
várt ekkora sikereket, a győzelmek 

mögött sok munka és edzés áll. 
Szeretnénk a jövőben megtartani a jelen
legi csapatot , és ki bővíteni fiatal 
játékosokkal. A következő szezonban 
hasonló jó szereplésre számítunk, az 
e lső öt között lenni a célunk. Reméljük a 
mi sikereink sportolásra ösztönzik a fia
talokat. Köszönjük a szurkolóinknak a 
kitartást és a biztatást. 

A ligából kiesett a tornyosi Radnicski , a 
gyá/ai Granicsár és a Tavankút. A 
községbeli csapatok jól szerepeltek, a 
lovéenaci Njegos a 7. helyen végzett a 
Vajdasági ligában, a bácsfeketehegyi 
Jadra n megnyerte a Topolyai ligát, így 
jövőre az Egységgel egy ligában 
(Szabadkai liga) fognak versenyezni. 
A bajnokság őszre folytatódik! 

nowk 



M l A V ÉLEMÉNYE AZ EGYSÉG FOCI
CSAPAT SI KERSOROZATÁRÓL) 

Becskei László. nyugdíjas · 
szurkoló 
Persze, hogy örülök a 
sikerünknek. A tavaszi 
idényben 14 meccsből 
12-t megnyertünk, így 
a legeredményesebb 
csapat vagyunk a 
szabadkai ligában. 
Szerintem erre min-

denki büszke lehet. A sikert a kbrülmények lél
tozásának és az edzőnek köszönhetjük Ha 
tolébbra is sikerül igy irányítani a csapatot, akkor 
fólényesen elsők lehetünk a ligában. 

Major János, nyugdíjas · 
szurkoló 
Nagyon jó érzés egy 
ilyen eredményes 
csapat drukkerének 
lenni. Meg vagyok 
velük elégedve. A si
kert a vezetöségnek és 
az edző szigorának 
köszönheti a csapat. 
Jövőre, ha foytatni tudják, akkor akár följebb is 
juthatnak egy ligával, mert a játékosok nagy 
része fiatal, ha akarják, akkor még bírni fogják. 

Tumbász Erika, háziasszony 
leglöbb nö szurkoló 
Igazán tetszik a 
játékuk, ennek a si
keres szereplésnek 
minden tiszta szívű 

ember csak brulhet. 
Én minden meccsen 
ott vagyok, idegenben 
és hazai pályán 
egyaránt , és látom, 

hogy minden körülmény közrejátszott abban, 
hogy eredményesebb lett a játék. Talán, mert 
mindenki komolyan áll hozzá a focihoz. Ebben a 
ligában a legjobbak közt vagyunk, pénzügyileg 
még nem értünk meg arra, hogy továbblépjünk, 
de meg van rá az esélyünk. 

Vice lstllin, solör · a pálya kar· 
bantarlíja és szurkoló 
Szemmel látható a 
javulás a tavaszi sze
zonban, bár még 
mindig van min javítani, 
edzeni kell a fiatalokat. 
Ebben az évben 
fejlődött az ifi csapat 
és a fe lnőtt is egyaránt. 
Mindenképpen a fiatalokra kell koncentrálnunk, 
hogy állandó utánpótlással rendelkezzünk. 
Őszre az első perctől mindent elkövetünk majd a 
győzelemért . 

'"i''. 

kényte, , . . ~.: ~~~8mar~d~ i; '°átik~zséb.i ,, 
sporfülaifüól csak· a „· vidéki '' 
mérkö:Íések útiköltségeit fedezi!{, -~ 

hogy ·~ · 

helyi · közöss~9 . · 
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... mind a négyen 4 esztendei vasban és 
köz munkában böjtöléssel töltendő rab
ságra - és Beke Mihály, a ki hasonló 
rablásbeli gonosz tselekedett miatt 
immár büntetve lévén - meg átalkodott 
rosz indulattyának, a vádbéli gonosz tet
nek el követésével új bizonyságát adta fél 
esztendőként 60, a többi három rendbéli 
a// peresek pedig ugyan fél esz
tendőnként 50 pálca ütések 
szenvedésére s végtére a fent nevezett 
kárt vallott Balkány Istvány kortsmáros
nak részére az okozott és g betű alatt 
levő irományában hit alatt meg erősített 
hátra levő kárának ki pótlása fejében 380 
Ft 42 xr-okban egyetemben leendő 

fizetésére kárhoztatattak. 
Az árverés végrehajtásával Latinovits 
Sándor alszolgabirót bízták meg. 
Ugyanakkor az alperesek védőügyvédjének 

kérelmezésére a megerősített ítéletet a 
megyei bíróság a királyi táblára felküldte. 
Latinovits jelentésének fe lküldése előtt 

Balkány már értesült arról - sőt meg is 
kapta az összeget , hogy az elítéltek va
gyonából csak 200 Ft-nyi jött össze, ezért 
1823. október 13-án kelt kérelmében a 
következő indioonyt teszi : mivel ezen ítélet 
tökélletessen végre nem vitetett - és hogy 
ha fönt nevezett Rab/oknak nem volna 
elegendő tehetségük az előbb említett 
summanak kitérítésére hát esedezem .. „ 
hogy Simeg Annán akiné ·· ako Pa/inka és 
Sipos lstványon amelyné 1 akó bor talal
tattak mind orgazdákon és hegyesi lako
son megvenni. 
Az árverezéssel megbízott alszolgabíró , 
miután azt végrehajtotta a vármegyéhez 
1824. november 28-án felküldte annak 
eredményét, hogy az iratot csatolják a 
rablók perírataihoz 
A Tekéntetes Nemes Vármegye f. e. 
Főben 1aro Törvény Szék 
Jegyzőkönyvének 282. száma alatt 
Balkány István Emusitsi kárvalott 
csárdásnak követése tárgyában hozott 
végzésnek következésében alázatossan 
jelentem: hogy minekutánna annak 
kirablói, úgymint Beke Mihály, Németh 
Mihály, Rafka Imre és Lengyel István con
vincáltatván 380 Ft-okig executio alá 
vétettek volna, azoknak minden va
gyonok elfoglaltatván abbul nem több 
mint 200 Ft-ok szedettettek be: jelessen 
Bíró Imrének háza 150 Ft-on eladattatott, 
Lengyel lstvántul pedig 2 darab marhája 

OOO, lli~B~ 

50 Ft betsű árban el vétetett, a más ket
tőnek pedig semminémű tulajdon vagy
onok nem találtatott. 
Ezen executio előtt Balkány Istvány 
kortsmáros a Topolai Uradalom 
Arendássa Templer Antalné részére az 
kimérettetett, s egy részben is ugyanatőle 
elraboltatott italok árában magátul adott 
obligatio mellett, amint itt latható az 
Topolai Urasság székén Julius holnapnak 
1-ső s tövv napjaiban 823-ik ban a többi 
adóssok között mint tartozó kortsmáros
né az ide mellékelt Uri Szék jegyző 
könyvének ki vonása mutatása szerént 
ennek meg léttével az Uradalmi Fiscalis 
mint Exequens Bíró őtet a fizetésre 
szorítván erősítette és késztette, de 
Balkány István és annak felesége az 
Exequens Fiscalis urat oda utasították 
hogy őket ne bántaná minthogy nékiek 
az hegyesi rablók vagyonábul elég 
summa jönne és azt fundusúl nékie az 
város házánál notarius és Bíró előtt 

assignálta. /gy az executio Hegyesen 
meg történvén a 200 Ft-ok bészedetttek 
melyrül Balkány István Quitantiája (nyug
ta) már ez előtt bé hozattatott. Ezen 200 
Ft-okban váltanak 2 marhák és 150 Ft 
kész pénz és 50 Ft-at kezéhez vette, a 
másik 100 Ft-opkat pedig Exequens 
Fiscalis Úr, mivel hogy már az előtt is 
Fundusúl azt assignálta Balkánné, annak 
jelen létében Eskütt Török Sándor Urtul 
fel vévén Templerné részére foglalta és 
meg tartotta, de még azon fel/ül az 2 
darab marhát is mellet néki 50 Ft-ban 
nevezett eskütt Úr alta/adott, Emusitsrú/ 
bé hajtotta, és által adta Templárnénak 
50 Ft-ban az hátra levő 50 Ft-ok még 
nintsenek ki fizetve. 
Latinovocs Sándor je l e ntéséből kiderül 
Balkány ls\llcin turpisága, az elrabolt italok 
ára csak 80 Ft-ra tehető , ezenkívül -
figyelembe véve a topolyai úriszék jelen
tését, az is tudnivaló, hogy az kocsmáros 
ezen felül további 120 Ft-tal adósa 
Templernénak. A tartozásának 
megtérítésére 18 23. jún ius 29-én 
kötelezvényt adott az özvegynek: Alább írtt 
vallom meg ösmérem, hogy Istenben 
boldogult Templer Antal után el maradott 
özvegyével Esztreichet Annával számot 
vetvén mai napon adós maradtam ki mért 
italokért két száz Forintokkal bé váltó 
Levelekben, o/ly móddal, és hozzá adás
sal hogy ezen summa pénzt mennél 

előbb lefizetni ezen levelem által maga
mat kötelezem, és nagyob bátorságára 
való nézve minden ingó és ingatlan jószá
gomat alá íratom. 
Mel/ynek is nagyobb erejére, és e/hitelére 
ki-adtam ezen alá írtt nevemmel s saját 
kezem kereszt vonyásommal meg
erősétett kötelező levelemet. 
A vizsgálati eljárást vezető alszolgabíró 
jelentésében felteszi a kérdést: abban áll 
most a kérdés mennyit tartozzon ebbül 
Templerné veszejteni vagy nyerni s e 
szerént fog Balkány Istvánné meg vilá
gosíttatni és az egész Tttes Publicumnak 
unalmat szerző alkalmatlankodásaitúl 
meg szűnni. 

A Fenyítő Törvényszék salamoni döntést 
hozott és meghagyta Latinovics Sándornak 
1824. november 29-én, hogy érintett 200 
Ft a kár mennyiségéhez arányozva azon 
kortsmáros, és italok tulajdonossa között 
fel-ossza következésröl tudósítása bé
varatattván. 
1825 . február 24 kelt levelében Latinovícs 
részletesen beszámol megbízóinak , 
hogyan osztotta fel a 200 Ft-ot Balkány 
lsMn és Templerné közbtt. 
Balkány Istvány kiraboltatott Emusitsi 
kortsmárosnak keresete az be szedett 
200 Ftra nézve közte, és a Topolyai 
Uradalom Árendásá özvegye Templerné 
közöt, a kár mennyiségéhöz tartatott 
arányosság vagy-is proportió szerén! 
elég tétetett légyen, jelessen e 
következendős calenlas szerént ugy mint 

Az egész meg ítélt summa lett: 380 Ft 

Ebbül bé szedettek: 200 Ft 

A vagyon fogyatkozása miatt el-veszett: 

180 Ft 

Ezen el-veszet 180 Ftbúl proportio 

szerént Veszt 

az árendátor: 32 Ft 

A kortmáros Balkány: 148 Ft 

Tehát a bé szedett 200 Ftbúl jutt az 

kortsmárosnak: 152 Ft 

Az árendásnak: 48 Ft 

Balkány kocsmáros elégedetlen volt a 
befolyt pénz arányos felosztásával, ma
gyarán kevesellte, amit kapott, ezért 1825. 
április 30-án újabb kérelemmel ostromolja 
a viceispánt .. . 

Dr. Virág Gabor 

Folytatjuk ... 



Júuus 13./PÉNTEK 
18.00 órától SPO TNAP a szerencse jegyében: 
BAJSA HAJSZA / Indulás a kishegyesi focipályától, 
főnyeremény egy bicikli a Capriolo támogatásával 
ESTI SAi ARATO / Buga vendéglő 
Mindazoknak, akik hisznek abban a mesében, hogy 
a kihajtott parasztból lesz a királynő! 

21.00 - Dj Manó és barátai 
/Ifjúsági Otthon 
Nosztalgia magasfokon ! 

8AJSÁN: 
18. 00 - TEMPLOMKONCERT 
20.30 - Színház: 

Lóo ANDREA - DWú Riu LAvu1 

Júuus 114·./SZOMBAT 
10.00 - CAMPUS - építészet az Alföldön, építész
találkozó, előadások 
Arra keressük a l.é.laszt, mekkora esélye van a kortárs 
müvészetnek és a kortárs építészetnek a l.é.ro
sainkban, falvainkban. 
16.00 - Emlékmüsor az 1849-es emlékműnél 
17.00 - Kemencés finomságok 
17.00 - Alkotóház - Csipeszfigurák készítése Francia 
Idával 

TOPOLYA TAJHÁZ 

18.00- Hercku Ági & "ikola Parov trió 
Gyönyörű női hang a világklasszis Nikola Parov 
hangszerelésében és kíséretében . www.nikola.hu 

bAJsA 
18.00 Bográcsfözöverseny 
21 .00 Révész együttes 
22.30 Evergreen buli 

HEGYES - HEGYAW UTCA~ 
Családoknak, gyerekeknek ajánlva!! 

~0.00 - Szalóki Ag1 és zenel<ara 
Az elmúlt 2 évben 2x kapta meg a legjobb lemezért 
járó MAHASZ díjat. Ne kételkedjenek, gyerekmüsor 
lesz a jal.é.ból! Elsősorban a kicsiknek, az utolsóban 
a nagyoknak!!! www.szalokiagi.hu 

22 OC - Ba ázs ElemE:: ~ o 
Tavaly az ö koncertjüknek ígértük oda a legjobbnak 
járó díjat. A díj értelmében visszavárjuk őket!! 

„Balázs Elemér a világ egyik legjobb dobosa" - nyi
latkozta róla a világhírű Pat Metheny. 
www. balazselemergroup. hu 

JúHu1s 15./vas·árnap 
A más kultúrák után érdeklődőknek ajánlva!! 
10.00 - Indiai nap/ Hegyalja utca 
10.00 - Dombosi liga selejtezők/ Focipálya 
16.00 - ~ ..... .,. - "" 

19.00- NDIA-EST 

J'úuus 19./c:sÜlÜRlÖK Júuus 21./SZOMBAT 

18.00 - Traktor- és biciklitúra - ELSÖSORBAN FIATALOKNAK ÉS A 
.aszaio latvQélto - indulás a 

Hegyalja utcából 
20.00 - Irodalom: 

Borbély Szilárd 
21 .30 - Termoz1 

Júuus 20./PÉNTEK 
IGÉNYES ÉRDEKLÖDÖKNEK ÉS 

GYEREKEKNEK AJÁNLVA! 

TOPCkYA TA.IHAZ 

18.00 
8é*:>g Ka."lá'l-Farkas Rózsa 
cimbalom duója 
Két zseniális művész, egyedi, 
élményszerű játéka l.é.rható. 
Klaszikus és népi témák, 
Bartók gyűjtések, és egy kis 
improvizáció. 

KlsHEGYES, HEGYALJA UTCA 

19.00 - Irodalom: Varga Imre 

20.00 - GHvivES együttes 
Bennünk van a kutyavér! 

gyerekkoncert 
A felvidéki együttes legendás 
gyerekmüsora. Ha valamit, ezt 

SZÉP NÖI HANGOK RAJONGÓINAK 
AJÁNLVA!! 

19.00 - Irodalom: 

OLNA 0TTó 

21. 00 - RÉGIÓ HANGJAI 
Megasztár után a régió sztárjai 
is bemutatkoznak. 

22.15 - BORAGO 
Zenéjüket magyar népdalok 
ihlették, de a dalok XXI. száza
di, l.é.rosi ízzel, egyedi hangon 
szólalnak meg. 
A zenekar 2007-ben elnyerte a 
Fringe Fesztil.é.I szakmai díját. 
www.boragomusic.hu 

20 00 - DJ. CADIK & MC ZEEK 

A lemezlovasok lemezlovasa, 
party a jal.é.ból ! 

Júuus 22./VASÁRNAP 

Családi vasárnap a 
NAGYCSALADOSUK 

EGYESÜLETÉNEK szervezésében 

nem szabad kihagyni! „----------... 
www.ghymes.hu 

22.00 - Térmozi 

Július 27./péntek 

MINDENKINEK AJÁNLVA!!! 

17.00- Bográcsfőzőverseny 

20.30 - Tanyaszínház 

p. Lll1,.,c ru 

22.00 - -TERV 
Erre azért érdemes még 

egy kicsi erőt gyűjteni és a 

zenekarral együtt táncolni 

és mulatni - vajdasági érzés 

felsőfokon! 

Július 29./Vasárnap 

t'\.1Shegyes1 oúcsú 

Júuus 28./SZOMBAT 

FIATALOKNAK AJÁNLVA!!! 

10.00 - 1J SZBEMUTATÓ 

14. 00 Községi tolerancia 

nap - MU..JlETNIKAI KARAVÁN 

20.30- VASS 
Lajkó Félix egykori zene
karának tagjaiból álló 
szabadkai formáció, ahol a 
tagok egytől-egyig ízig-vérig 
profi muzsikusok.Energia, 
stílus, improv1zació . . . 
Hosszú keresgélés után 
megtalálták saját útjukat. 

22.00- ÜOMBOSI 

BÚCSÚ PARTI 

22.00 - Snm t-'• v'IGADALOM 

BUGA vendéglő 
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