
a kishegyesiek lapja-2007. november-www.szobeszed.org.yu

-BBeesszzééddSSzzóóSSzzóó BBeesszzéédd-
Kiléptem az ajtón
s dérbe dermedt a gondolat.
Testemet átjárta
a szél, a kabátom alatt
viháncolt, nyirkosan,
bõröm borzongatva, s huncut-
kajánul pofámba
vágta: mit szólsz, ronda egy út?!
Hová mész, mit akarsz,
nem volt ebbõl elég neked?
Nyughass! Dicsõségre
vágynál? Talán majd gyermeked…
Maradj bent! Hiányzik
kint nyüzsögni tél küszöbén?
Nem lenne jobb ott bent,
emlékeid langyos ölén?
Hisz éltél szép tavaszt,
nyarad is termõ volt, áldás
kísérte életed;
részed volt szabadra-váltás
reményében, olcsó
s drága örömbõl termett
derûd, s szerelmed is
ritkán ásott csapda-vermet.
Pihenj, ne bántson, hogy
a fény éppen csak megérint!
Kellemes a szobád
s a meleg - puha tenyér -, mint
gondos édesanya,
simogat, s közben feloldoz
minden vétked alól.
Ki kéri tõled, hogy dolgozz?
Asztalodon pohár,
s mint a múlt, melynek nincs kora,

csillantja rubinjait
Szent Márton-nap új bora.
Ki kéri számon, hogy
henyélsz? Az nem ront, nem javít!
Vonatfütty hasítja
tejködök alagútjait,
párás lesz ablakod,
mert kint már fagyos a jövõ,
de kinek fontos, hogy
a vissza nem térõ idõ
honnan hová robog,
meddig ülsz benne és mikor
szállsz ki végleg,
s lesz belõled kozmikus por?
Nem csillag vagy, nem
égitestek ragyogása,
csak mindenkor kóbor
lelked talmi földi mása!
Hát minden hiába?!
Az elrettentõ kaján szél
sem tud meggyõzni már,
hogy dacodon erõt vegyél?
Csak mert szeretni tudsz,
azt hiszed, megkímél a tél,
azt hiszed, ér annyit,
hogy azzal új tavaszt vegyél?
Rendben, menj csak, látom,
mégis azt akarod. Gombold
be kabátod, ûzd ki
alóla a kajánt! Tombold
ki magad az õszben,
ha ez most jobb kedvre derít!
Mint porhó, pilléznek
majd csodás, új emlékeid.

KÁLI ISTVÁN

KÉSÕ ÕSZI NOSZOGATÓ
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Falunk és a Helyi Közösség híreirõl folya-
matosan tájékozódhat a település megújult
honlapján!
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KKLLIIKKKKHHEEGGYYEESS!!!!!!
Kattints ránk, hogy képben legyél!!!

Járda a Temetõ utcában
is!

A Helyi Közösség támo-
gatásával a Cziráky
(Köztársaság) és a Rózsa
(Hõs) utca után falunk
újabb utcája kapott szilárd
járdaburkolatot. 

Fejlesztések a focipályán is

Szintén a Helyi Közösség támogatásával kezdõdtek el fejlesztések a focipályán is. A
munkálatok tavasszal folytatódnak. Remélhetõleg addigra a Nemzeti Fejlesztési
Tervbõl megígért pénzek is megérkeznek.

Minden szemétnek van gazdája!

NE LÉGY SZEMÉT!

Vigyázzunk közösen környezetünk tisztaságára!

Hogy ne a háza ússzon!

A Helyi Közösség emlékezteti a polgárokat,
hogy a közterületekrõl szóló községi
határozat értelmében mindenki köteles a háza
elõtti árkot rendben tartani!
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Továbbra sem lehet tudni, ki a szennyezõ

A Híd (Partizán) utca alsó
felének rendbetétele

A Fácán Vadászegyesület és
a Helyi Közösség közös
akciójaként elkezdõdött a
Híd utca alsó részének ren-
dezése. A tervek szerint a
megtisztított területen ját-
szótér és egy kisebb fut-
ballpálya létesül.

Illegális szemétlerakó volt... ...játszótér lesz.

Folytatódik a Nagypark rehabilitációja

Még a téli fagyok beállta elõtt Takács
Edvárd kert- és tájépítész tervei szerint foly-
atódik a Nagypark rechabilitációja.
Hamarosan elkészül a parkot átszelõ ösvény,
majd november folyamán elkezdõdik az
újabb fásítás is.

Ilyen lesz!

Elkezdõdtek a munkálatok a Helyi
Közösség tetõterén. A Tartományi
Gazdasági és Turisztikai Titkársága
2.940.000 dináros támogatásának
köszönhetõen október elején

elkezdõdtek a munkálatok a tetõtér
kiépítésén. Mint ismeretes a tetõtérben
egy konferenciaterem, két iroda, egy
tanácskozó terem és négy vendégszoba
beépítésére kerül sor. A munkálatok a
tervek szerint 2008 márciusában
fejezõdnek be.

Az augusztus-szeptember
folyamán észlelt szeny-
nyezések után továbbra sem
lehet hivatalosan tudni, ki a
szennyezi a Krivaját. Noha
mindannyian tudjuk,
melyek azok a topolyai vál-
lalatok, amelynek szennye
rendszeresen kiírtja a folyó
élõvilágát, sem a
Környezetvédelmi Felü-
gyelõség, sem a DTD vál-
lalat részérõl nem történtek
olyan lépések, melyek
közelebb vinnének bennün-
ket a megoldáshoz. 

A vízelemzés eredményei
szerint nehézfém ugyan
nem került a folyóba, az
élet azonban egyre elvisel-
hetetlenebb a Bácsér kishe-
gyesi szakasza mellett.
Felmerült annak lehetõsége
is, hogy tiltakozásként pol-
gári engedetlenségre kerül
sor, és a kishegyesiek
egyszerûen lezárják a
folyót a topolyai község
határán, az akció azonban
egyelõre várat magára.
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A személynevek használata a személyjelölésnek talán a leg-
fontosabb formája. Így tehát nem mindegy, hogy hogyan is
írjuk nevünket, mert már egy betû elírása is más személyt
jelölhet. Az elmúlt 15 évben tapasztalhattuk a nyelv megcsor-
bítására 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
védelmérõl szóló törvény stb. A 2oo5-ben ratifikált regionális
illetve kisebbségi nyelvhasználatról szóló európai alapok-
mány, valamint az azt kisérõ törvény, szerbiai szinten
elõrelépést jelentett a nemzeti kisebbségek tagjainak egyéni és
kollektív jogai szavatolásában. Vajdaság AT szinten e
kérdéseket már 2001-ben elkezdték rendezni különbözõ
határozatokkal és más jogi okiratokkal. Községi szinten e
kérdést a községek alapszabályai szabályozzák. A nemzeti
kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelmérõl szóló
törvény a következõket látja elõ:
A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak arra,
hogy szabadon válasszák meg és használják személynevüket
és gyermekeik nevét, valamint, hogy ezeket a személyneveket
minden közokiratba, hivatalos nyilvántartásba 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 bejegyzését a szerb nyelv és írásmód szabályai
szerint.
A személyi igazolványról szóló törvény 9. szakasza elõlátja,
hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó egyén neve és vezeték-
neve a szerb nyelv mellett a nemzeti kisebbség nyelvén is be
legyen írva, ha az úgy áll a születési anyakönyvi kivonatban.
Tehát, amennyiben szeretnénk, hogy igazolványunkban
nevünk magyar írásmóddal is be legyen írva, akkor a
következõket kell tennünk: az illetékes anyakönyvvezetõi
hivatalnál kérvényt kell kitölteni az eredeti személynév
beírásának kiegészítésére. A kérelemhez mellékelni kell a
következõ okmányokat:
- születési anyakönyvi kivonatot,
- állampolgársági bizonylatot,
- a személyi igazolvány fénymásolatát.
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 bõvebb információt Bíró Anikónál, Kishegyes
KKT titkáránál kaphatnak a következõ telefonszámon: 730-
010. Fontos megjegyezni, hogy ezt az eljárárást a jövõben
módunkban áll elkerülni, mégpedig oly módon, hogy gyer-
mekünk bejelentése pillanatában hivatkozunk e jogunkra az
illetékes anyakönyvezetõi hivatalban, az illetékes hivatal pedig
köteles az állampolgár személyi nevének bejegyzését a
nemzeti kisebbség nyelvén és írása szerint elvégezni, azzal,
hogy a nemzeti kisebbségi állampolgár személyi nevét ezután
zárójelben szerb nyelven is feltünteti, e nyelv helyesírási
szabályai szerint.

Bíró Anikó,
a községi képviselõ-testület titkára

A nyár végén a belügyminisztérium
pályázatot írt ki olyan négyéves
középiskolát végzett fiatalok
felvételére, akiket másfél év alatt
rendõrré képeznek a kamenicai
iskolában. A kishegyesi községbõl
tíz fiatal jelentkezett, mindhárom
településrõl, és a fiúk fele magyar
volt, vagy anyanyelvi szinten
beszélte ezt a nyelvet. Hivatalos
eredmény még nem érkezett, de a
második körbe már csak négy, nem
magyar jelenkezõt hívtak meg, ez
pedig azt jelenti, hogy a minisztéri-
um számára egyetlen magyar sem
felelt meg.

- Amikor értesültünk a pályázatról,
fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok
mellé álljunk, ezért támogató levelet
írtam a minisztériumnak, a kameni-
cai iskolának, a körzeti és a helyi
rendõrparancsnoknak, rámutatva,
hogy számunkra rendkívül fontos,
hogy a helyi rendõrség összetétele
tükrözze a község nemzeti
összetételét, és helyben olyan fia-
talok teljesítsenek szolgálatot, akik
ismerik a nyelvet is és az embereket
is. Hivatalos jelentést természetesen
nem kaptunk, és nem is akar senki
sem nyilatkozni a kérdés kapcsán, de
tény, hogy a második fordulóba
került négy jelölt közül egy sem
magyar, és ez nem lehet a véletlen
mûve - mondta Szûgyi István pol-
gármester.
Ifj. Juhász Bálint ifjúsági- és sport-
felelõs szerint ez a viselkedés annál
is furcsább, mert a rendõrség re-

formját az EBESZ hathatósan támo-
gatja, s a pályázatban egyebek
között az is állt, hogy elsõsorban
kisebbségiekre és nõkre számítanak.
- Nyilván ezért is hívták fel a fia-
talok figyelmét a kisebbségek
nyelvén is. A jelentkezõk igen na-
gyot csalódtak, és aligha fognak
még egyszer jelentkezni. Ha tehát a
közeljövõben ismét megjelenne egy
hasonló pályázat, a magyarok közül
aligha lenne olyan, aki pályázna, s
akkor természetesen majd azt fogják
mondani, hogy senki sem akar je-
lentkezni. Szerintem az a tény, hogy
Kishegyesen a rendõrségnek csak
egy elenyészõ százaléka beszéli a
lakosság nyelvét, nagyon megne-
hezíti a munkájukat, egyszerûen
nem tudnak kapcsolatot tartani a
lakossággal - hangsúlyozta ifj.
Juhász Bálint.
Pál Károly, a képviselõ-testület
elnöke úgy véli, hogy ez a példa éke-
sen bizonyítja, hogy a rendõrségben
még egyáltalán nem történt meg a
rendszerváltás.
- Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni,
hogy tovább romlik majd a
nemzetiségi arány a rendõrségben.
A kishegyesi rendõrállomáson már
több mint egy éve nincs magyarul
beszélõ alkalmazott a tolóablak-
szolgálatnál. Ezt azzal magyarázzák,
hogy nincs lehetõségük új hivatal-
nokok felvételére a régiek helyére,
ugyanakkor ezen a helyen egy
koszovói származású rendõr tel-
jesített szolgálatot hosszabb idõn
keresztül. Most, amikor sok szó esik
ismét a hivatásos hadsereg létre-
hozásáról, a magyarok szintén úgy
járnak majd, mint a rendõrséggel?
Az ott uralkodó állapotokat jelzi az
is, hogy a toloncegyezmény életbe
lépése elõtt is és utána is a rendõrök
járták a falvakat azzal a céllal, hogy
összeírják az üres házakat.
Hazudtak, amikor azt állították,
hogy csak ismerkedni akarnak a
lakossággal és a környezettel,
valójában ez a megfélemlítés és a
bizonytalanságkeltés eszköze volt a
lakosság körében. A képviselõ-
testület többségében azon a
véleményen van, hogy szembe kell
szállni az esetleges újabb szervezett
betelepítéssel - mondta Pál Károly.

P. I.

A SZEMÉLYNÉV
HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

A MAGYAROK NEM KELLENEK
RENDÕRNEK?
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Öt évvel ezelõtt, 2002. október 17-én
alakult meg hivatalosan bejegyzett
civil szervezetként a kishegyesi Nõi
Fórum. A kezdetben csak néhány
alapító tagból álló lelkes kis társaság
ma már meghatározó szerepet tölt be a
helybeli közösség életében. Lehetõ-
ségeikhez mérten sokat tettek az elmúlt
fél évtized alatt, elsõsorban a hátrányos
helyzetû családok és gyermekek
felzárkóztatását illetõen. Zsidai
Erzsébettel, a Nõi Fórum elnökasz-
szonyával beszélgettünk az évforduló
alkalmából.
- 2002 októberében az egyik nõtársam
vetette fel, hogy segíteni kellene a
hátrányos helyzetû családoknak, hogy
az anyaországi oktatási és nevelési
támogatáshoz õk is hozzájuthassanak.
Amikor boncolgatni kezdtünk egyéb
kérdéseket is, megállapítottuk, hogy a
faluban nem létezik egy olyan
szervezet, mely szervezetten és célzot-
tan foglalkozna a család, a gyermekek,
a nõk és a hátrányos helyzetûek prob-
lémáinak a feltárásával és azok
esetleges megoldásával. A meg-
alakulás után azonnal ruhagyûjtést
szerveztünk, majd Mikulás-cso-
magokat készítettünk a hátrányos
helyzetûek részére, és a magányos,
idõs személyeket is felkerestük.
Folyamatosan bõvült a tagságunk, a
kezdeti 15 fõs csapat ma már több mint
félszázas létszámra duzzadt. Megelé-
gedéssel tapasztalhatom, hogy sok
nõtársam találta meg az önmeg-
valósítás valamilyen formáját a
szervezeten belül. Hiányolom, hogy az
oktatásban és az egészségügyben dol-
gozók nem csatlakoztak még nagyobb
számban hozzánk, pozitív viszont,
hogy a meglévõ tagság körében nagy
lelkesedés tapasztalható. Úgy is mond-
hatnám, talán ez a jobbik eset, hiszen a
szakértelmet, a szaktudást lehet köl-
csönözni, azaz segítségül hívni, a
lelkesedés viszont már megvan. Jó a
csapatmunka, kiegészítjük egymást.
Vannak, akik a pályázatíráshoz
értenek, mások kézimunkázni, esetleg
fõzni tudnak jól. Kitûnõ kapcsolatokat
ápolunk a helyben mûködõ más civil
szervezetekkel és egyesületekkel, de az
önkormányzati és az állami szervekkel
is. Elismerik és megbecsülik a
munkánkat. Nagy gond, hogy egyelõre
az egyesületnek nincs otthona, épülete,
ahol dolgozhatnánk, összejöveteleinket

megtarthatnánk, és a dolgainkat rak-
tározhatnánk. A rendelkezésünkre bo-
csátottak egy, a piactéren lévõ épületet,
ami azonban alapos felújításra szorul-
na. Most azon ügyködünk, hogy
pályázati és egyéb eszközök segít-
ségével megoldjuk a felújítás kérdését.
Reményeink szerint már a tavasszal
elkezdõdhetnek a munkálatok.

Kishegyesen viszonylag nagyszámú
roma nemzetiségû lakos él, kirekesztet-
ten, a társadalom perifériájára sodród-
va. A felnõttek és gyerekek egyaránt
szinte reménytelen helyzetbe kerültek.
Rendezvényeket szerveztünk, hogy
megpróbáljuk õket kimozdítani a
romatelep körülményei közül,
valamint, hogy ismerkedjenek,
barátkozzanak a lakosság más
rétegeivel is. A sorsunk amellett, hogy
együtt kell élnünk, olyan szempontból
is összefonódik, hogy mi magyarok is
kisebbség vagyunk ebben az ország-
ban, õk pedig helyben számítanak
kisebbségnek, ahol mi vagyunk a több-
ség. Ezért gondoljuk úgy, hogy nekünk
kell jelképesen megtenni az elsõ
kéznyújtást feléjük. Jó lenne jobban
megismerni egymás mentalitását és
kultúráját. Ez nem megy zökkenõ-
mentesen, de a kezdeti nehézségek
után bízok abban, hogy egyre többet
tehetünk majd. A napokban a vadász-
egyesülettel karöltve egy kis játszóteret
létesítettünk a romatelep közelében. A
hintákat és a mászókákat máris
használják a roma gyerekek, tervezünk
fásítani is azon a részen - mondta végül
beszélgetõtársunk.

Tóth Péter

ÖT ÉVES A NÕI FÓRUM

Kishegyesen járt Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság
szabadkai konzulátusának fõkonzulja, aki a Vajdasági
Magyar Szövetség által szervezett lakossági fórumokon
tartott tájékoztatót Magyarország schengeni csatlakozásá-
nak várható következményeirõl illetve a délvidéki ma-
gyarság által is igényelhetõ vízumfajtákról. A kishegyesi
est házigazdái ifj. Juhász Bálint, a VMSZ alelnöke és
Csáki Róbert , a VMSZ helyi szervezetének elnöke
voltak. A téma iránti érdeklõdést bizonyította a
községháza nagytermét megtöltõ hallgatóság. A fõkonzul
úr  ismertetõjében elmondta, hogy mivel Magyarország

január 1-tõl válik a  schengeni övezet tagjává, bizonyos
módosításokat kénytelenek alkalmazni a vízumkiadás
terén. Az éves vízum a jövõ évtõl 35 euróba fog kerülni,
ezen  összeg fizetése alól mentesülnek a nyugdíjasok, a
tevékenységük végzése, fejlesztése szempontjából külföld-
re utazó tanulók, üzletemberek, önkormányzati vezetõk.
Hozzátette, hogy érdemes a konkrét esetek kapcsán érdek-
lõdni a konzulátuson, hiszen ezek  kategóriák megle-
hetõsen rugalmasan értelmezhetõek. Az idén kiváltott
vízum kizárólag Magyarország területén való kétszer
kilencven napos tartózkodásra jogosít fel, míg január else-
jétõl a schengeni övezet egészére érvényes lesz. Nagy
Ferenc kifejtette, hogy a vajdasági magyarság számára
létezik egy másik vízumfajta is, a nemzeti vízum, melyet
öt évre adnak ki és melyhez szükség van egy ma-
gyarországi baráttól, rokontól, akár a testvértelepülés
önkormányzatától kapott meghívólevélre, mellyel a
meghívó biztosítja a vajdasági kérelmezõ lakhatását,
megélhetését. Ezt a meghívólevelet az adott helyen
illetékes magyarországi önkormányzatnál kell hitelesíteni,
mely 60-70 eurónyi költséggel jár. Az érdeklõdõk kérdé-
seire válaszolva elmondta, hogy a nemzeti vízumhoz szük-
séges meghívót bármely magyarországi bejelentett, saját
lakással rendelkezõ állampolgár küldhet illetve, ameny-
nyiben a magyarországi lakos nem bír-, avagy nem
szándékozik megélhetésünkre garanciát adni, megtehetjük
mi is, a fizetésre, föld után megvalósított jövedelemre
vonatkozó bizonylat mellékelésével is.  

Kiss Kornél

VÍZUM
JANUÁRTÓL FIZETNI KELL ÉRTE!
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Pál Károly elnökletével, jelenlegi
összetételében a 22. ülését tartotta a
kishegyesi községi képviselõ-testület.
Mivel az ülésnek vendégei is voltak, az
elnöklõ javasolta, hogy elõbb az õket
is érintõ napirendi pontokat tárgyalják,
így az elõirányzott sorrend némileg
megváltozott. Elsõként egy helyi
ifjúsági iroda megalakítására
vonatkozó határozati javaslatról tár-
gyaltak. Ifj. Juhász Bálint, tanácsnok,
aki egyébként a VMSZ egyik alel-
nöke, vitaindítójában ismertette, hogy
a község tartományi anyagi támogatást
kapott, amit egy helyi, az ifjúság prob-
lémáit felölelõ akcióterv kidolgozására
fordítanak. Vajdaságban Kishegyes
község az elsõk között készített ilyen
típusú tervet. Hangsúlyozta, hogy be
fogják kapcsolni a munkába a község
mindhárom településének fiataljait. Az
ülésen jelen volt Csikós János, a
Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság
titkárhelyettese. Felszólalásában
kiemelte, hogy manapság kitolódik a
határ, amíg az egyén fiatalnak számít.
- Tartományi szinten még 2002-ben
elkészült a munkaterv, mely a fiatalok
helyzetének javítását célozza meg. A
közelmúltban, Vajdaságban a tar-
tományi titkárság 23 külmunkatársát
sikerült bekapcsolni a munkába, akik
elsõsorban saját környezetük prob-
lémáit fogják felvázolni. Nagy
örömömre szolgál, hogy a helyi önkor-
mányzat nyitottságát és segítõ-
készségét tapasztalhatom, ami nem
minden község esetében nyilvánult
meg eddig - hangsúlyozta a titkárhe-
lyettes.
A témához többen is hozzászóltak,
mindannyian jónak és szükségesnek
tartották az elképzelést, legfõképpen
arra hívták fel a figyelmet, hogy
valóban mindhárom település fiataljait
be kell vonni a munkába. Figyelemre
méltó az a tény, hogy végül a témával
kapcsolatos határozati javaslatot egy-
hangúlag, egyetlen tartózkodó, vagy
ellenszavazat nélkül fogadták el a
tanácsnokok.
Az ülésen Aca Petroviæ, a Novi Sad
Gas Társadalmi Vállalat vezérigaz-
gatója beszámolt a gázvezeték
kiépítésével kapcsolatos idõszerû
kérdésekrõl. Elmondása szerint nem
kis nehézségek árán beszerezték a
szükséges engedélyeket és jóváhagyá-

sokat, így most a mûszaki átvétel van
folyamatban. Kishegyesen és
Szeghegyen teljes egészében lefektet-
ték a vezetékeket, Bácsfeketehegyen a
felénél tartanak a munkálatoknak. A
tervek szerint az elõzõ két településen
már a hónap végén megkezdhetik a
fogyasztók bekapcsolását, míg a har-
madikon ez leghamarabb december-
ben történhet meg. A községben a ház-
tartások kevesebb, mint 10 százaléka
szerzõdött ez ideig, ami elég gyér
érdeklõdést tükröz. Az igazgató
véleménye szerint a szolgáltatás bein-
dulása után azonban várhatóan sokkal
többen igényelnek majd gázt. Szerinte
az energetika területén az árarányok az
elmúlt idõszakban megbomlottak, de
azokat a közeljövõben szükségszerûen
helyre kell állítani. Ennek nyomán a
gáz lesz majd az egyik legolcsóbb
energiaforrás, mindamellett praktikus
és környezetkímélõ is. Számos
észrevétel hangzott el azzal kapcsolat-
ban, hogy a vezetékek lefektetésekor
keletkezett károk megtérítése és
helyreállítása még nem történt meg
teljes egészében, de az igazgató
ígéretet tett, hogy hamarosan mindent
helyreállítanak.
Napirendre került a regionális
szemétlerakó program is, amit néhány
hozzászólás után szavazattöbbséggel
elfogadtak, csakúgy az E-75 autópálya
mellett Kishegyes község területén
létesítendõ munkaövezet építészeti ter-
vét. 

Tóth Péter

A Small Steps Kft. 2004.-ben alakult, melynek
alapvetõ feladata az ipari park kialakitásához szükséges
feltételek megtermetése. Ezt már mindannyian tudjuk,
hallottuk, viszont még nem LÁTTUK! Munkánk
oroszlánrészét mind a mai napig a földek felvásárlása
jelenti, viszont a lehetõségekhez mérten haladunk a ter-
vek elkészitésével is. Kishegyes Község Önkormányza-
ta minden segitséget megad cégünknek, viszont a
törvény által elõírt lépéseket nem tudjuk átugrani és ez
nagyban lassítja a folyamatot. Az infrastruktúra kiala-
kitásához szükséges tervek készülnek, melyek folya-
matosan elõterjesztésre kerülnek a Községi
Képvislõtestület gyûlésein. Ezúton szeretnénk
megköszönni a helyi lakosok együttmûködését és
kérnénk, hogy a továbbiakban is támogassák
munkánkat, mert sikereket csak közösen tudunk elérni!
Cégünk kitûzte a következõ feladatot is, mely nem más,
mint egy adatbázis létrehozása, amelyben megtalál-
hatók lennének a potenciálisan munkavállalók, tehát,
hogy milyen munkaerõ van községünkben és hogy kik
lehetnének azok az emberek, akiket az ipari park
foglalkoztatni tudna. Közösek az érdekeink. Akinek
nincs munkája, vagy a jövõben változtatni szeretné
munkahelyét, juttassa el az önéletrajzát a Small Steps-
nek. A kitöltött önéletrajzok bekerülnek az adatbáziba,
melyek mindenképpen elõnyt fognak élvezni attól a pil-
lanattól, amikor a munka elindul, az elsõ munkások
közülük fognak kikerülni. Ezt a munkát Bojtos Irén
fogja végezni, akit megtalálank a lent feltüntetett
elérhetõségeken. Forduljanak hozzá bizalommal!
A KERESETT SZAKMÁK A KÖVETKEZÕK:
általános gépkezelõ és lakatos, asztalos, bádogos,
cipész, darukezelõ, építõipari foglalkozások, esztergá-
lyos, fafeldolgozó, hegesztõ, kõmûves, szobafestõ, vas-
betonszerelõ, villanyszerelõ, egyéb. 

Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni személyesen ill.
postai úton a következõ címre: 
Fõ utca 32., 24321 Kishegyes (Községháza, I. emelet,
32. szoba - Small Steps Kft.) vagy az office@small-
steps.com e-mail címre. 
Az ûrlap letölthetõ a www.feketics.com illetve a
www.small-steps.biz oldalakról, személyesen pedig a
Small Steps irodájában.
További információk:
024 / 730 - 214 
062 / 13 - 43 - 086

Molnár Zita

INDUL A 
GÁZSZOLGÁLTATÁS

Aca Petroviæ, a Novi Sad Gas 

Társadalmi Vállalat vezérigazgatója

IPARI PARK
HOVA-TOVÁBB!
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A közelmúltban tartott Csépe-napon szinte
semmit sem tudtunk mondani külföldi
vendégeinknek Csépe Imrérõl, akit éppen
ünnepelni jöttek. Mivel magán a rendezvényen
évtizedek óta nem sok szó esik a falu szülött-
jérõl, legyen segítségünkre ez a kivonat
Urbán János életrajzi dolgozatából, így talán
legközelebb könnyebb dolgunk lesz.
Csépe Imre vajdasági magyar költõ és író
1914. szeptember 23-án született Kishegyesen,
a Híd utca 818. számú házában.
Apai nagyapja Csépe József, nagyanyja Kocsis
Borbála.
Anyai nagyanyja Majoros József, nagyanyja
Illés Erzsébet.
Apja Csépe Mihály, anyja Illés Etel.
Testvérei: Erzsébet (Imre második gyerek),
Mihály, Etelka, Juliska, Gizella, Antal, Teréz,
Ilus, Éva. (Tízen voltak testvérek.)
1917-ben Csépe Anna és férje, Szeszták János
örökbe fogadja a kis Imrét. Az akkori Honvéd
soron, a késõbbi Dusan cár u., ma Simokovich
Rókus u. 36. sz. alatti házban nevelkedett.
Velük élt Csépe Antal, Imre nagybátyja is.
1921-ben kezdett iskolába járni, Dudás
Szilveszterhez.
1922-ben Pásti Ferenc tanította.
A második osztályt nem fejezte be, mert elállt
szolgálni Figura Lajos tanyájára.
1923-ban felveszik a harmadik osztályba,
Veisz Jenõhöz.
A negyedik osztályból ismét elállítják szolgál-
ni Halasi Mátyás birtokára.
1926-ban kéményseprõ inas özv. Szabó
Jánosnénál, Lajkó József és Hajnal Sándor
segédek kezei alatt. Rövid idõ után azonban
órásinasnak szegõdött, de ezt a mesterséget
sem tanulta ki. Falverõkhöz társult.
1930-ban béres Sura Lukácsnál, Szekicsen.
1931-ben béres Becker Fülöp szekicsi
nagygazda birtokán.
1932-ben csõszbéres a Konrád tanyán.
1933-ban Kinkel Frigyes téglagyárában vá-
lyogvetõ.
1934-ben Kocsis András kõmûvesnél dolgo-
zott.
1935-ben éves béres Becker Fülöpnél,
Szekicsen.
1936-ban munkás Tappert Martin szekicsi
kendergyárában. (Elsõ verseit írja!)
1938-ban visszakerül a hegyesi Halasi
Mátyáshoz, benntartásos béresnek. Innen
rukkolt be katonának Stipbe, de három hónap
után, mint alkalmatlant leszerelik. Szívbetegen
kerül vissza a kendergyárba.
1939-ben megismerkedik Szirmai Károllyal,
a Kalangya szerkesztõjével. Ekkor jelenik
meg elsõ verse nyomtatásban.

1940-ben részaratást fog fel a szenttamási
Gyuro Dungyerszkinál.
1941-ben Faragó Andor kishegyesi fa-
kereskedõ támogatásával Szabadkára kerül,
Kek Zsigmond református lelkészhez.
Bekapcsolódik a Népkör mûkedvelõ cso-
portjába. A második világháború veti ismét
haza, Kishegyesre. Szeptember 23-án
feleségül veszi a szenttamási Szekrényi
Ilonkát, és a Jókai utcában (ma V. Karadzsity
u.) bérelnek lakást.

1942-ben béres Schaffer Lukács tanyáján.
õsztõl kubikra jár Torzsára.
1943. január 14-én, a Jókai utcában
megszületik Imre fiuk.
1944-ben Falcion Árpádhoz jár dolgozni (ma
Pannónia Birtok), de a felszabadulással  ez a
munka is megszûnik.
1945-ben a Jókai utcában seprûkötõ, közben
tollat szed Máté Péterrel és Turuc Györggyel,
majd pálinkát fõz eladásra, amiért a hatóság-
gal összeütközésbe került.
1946-ban megírja a Betyár c. népszínmûvét,
melyet lelkesen tanul a csoport.
1947 újév napján mutatták be a darabot
Kishegyesen. Ezen felbátorodva a szerzõ-ren-
dezõ és Turuc György fõszereplõ Szabadkára
utazott Brindza Károlyhoz és Lévay Endréhez,
felkínálni a darabot. Ezek mindjárt be is aján-
lották õket a Népszínházhoz, és fel is vették
mindkettejüket. Elsõ szerepük a Liliom c.
színmûben volt.
1948-ban Csépe iskolaszolgának szegõdik a
szabadkai Technikai iskolába, ahol lakást
kapott.

1949-ben jelent meg elsõ kötete, Üzen a föld
címmel.
1950-ben tiszteletdíjas könyvügynök.
1951-ben állatorvos-segéd, baromfioltó.
1952-ben iskolaszolga az inasiskolában. Ekkor
jelenik meg a Májusi mezõkön c., második
verseskötete, az újvidéki Testvériség-Egység
Könyvkiadó gondozásában. Ekkor
feleségének átengedi az inasiskolai munkahe-
lyét, és a Népkör szabadtéri színpadának
építésén dolgozik.
1953-ban Palicson kap állást az állatorvosi
szolgálatban.
1954-ben otthagyja a baromfioltást, és szabad
mûvésznek vallja magát.
1955-ben Távlat címen folyóiratot
szándékozik indítani, de lemond a fõ-
szerkesztõi posztról, mielõtt a kezdeményezés
valóra válna.
1956. augusztus 1-jén állandó alkalmazást
nyer a Magyar Szó szabadkai
szerkesztõségében. Ekkor rendezõdik élete, és
könyvei egymás után jelennek meg. 1968-ban
egy hold szõlõt vásárol a szabadkai
Napnyugati Szõlõkben. Egyre inkább vissza-
húzódik a nyilvános szerepléstõl. Szinte
remetéskedik a szõlõben. Búskomorságba
esik, és a szívére panaszkodik.
1972 áprilisában végzetes betegsége tüdõgyul-
ladással kezdõdött. (ld: Urbán János: Õstehet-
ség c. mûvét.) A szabadkai kórházból
Szegedre került, ahol május 18-án elhunyt.
Temetése Szabadkán volt, 1972. május 21-én
(ld. Magyar Szó, 1972. V. 22.).

(vir)

CSÉPE IMRE ÉLETÚTJA 
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Mi visz arra valakit, hogy színész
legyen?
Valószínûleg, ha bevalljuk, ha nem, min-
denkiben van egy nagy adag magamuto-
gatási vágy,  az biztos, hogy ez az egyik
oka annak, hogy valakibõl színész lesz. A
másik az, amit én ötévesen én úgy fogal-
maztam meg, hogy színész leszek, vagy
paraszt, mert mindkettõ akkor dolgozik,
amikor kell, nem akkor, mikor muszáj,
tehát nem amikor más mondja, hanem
amikor dolga van. Valami szabadságvágy
biztosan volt bennem, de az igazán
meghatározó élmény nyolcadikos korom-
ban ért. Eljutottam a körzeti szavaló-
versenyre, ahol egy háborús verset kellett
mondanom. Az elõzõ versenyen azt
kérték tõlem, hogy ne fakadjak
versmondás közben sírva, mert a vers nem
színház és abban nem szabad sírni. Ez
valóban így van, viszont én ott álltam a
színpadon, és abban a pillanatban, amikor
eljutottam addig a részig, ahol nekem
automatikusan sírnom kellett - nem azért,
mert színészkedtem, hanem mert belülrõl
jött - azt éreztem, hogy most két út áll
elõttem: vagy szót fogadok és továbbjutok
a szavalóversenyen, vagy teljes egészében
figyelmen kívül hagyom, hogy továbbju-
tok-e és úgy mondom el, ahogy érzem.
Mivel pedig én más utat nem ismerek,
úgy mondtam el. Persze nem látványos
zokogás volt ez, csak a könnyeim csorog-
tak. Annyira szörnyûk voltak azok a
sorok, hogy nekem azon sírnom kellett.
Még az eredményhirdetés elõtt odajött
hozzám egy bácsi, aki szintén sírt.
Elmondta, hogy õ élt a második
világháború alatt, és visszajöttek az átélt
élményei ettõl a versmondástól, és õ ezt
köszöni. Nagyon meghatódtam, azt
éreztem, úgy látszik, tudok érzelmet átad-
ni egy másik embernek. Nem voltam
benne biztos, hogy az életben tudok-e
mást is annyira jól csinálni, mint érzelmet

átadni a
m á s i k n a k .
Van egy
ilyen legen-
da, bár lehet,
hogy igaz is:
a színész, az
orvos és a
pap egy
tõrõl fakad.
A törzsi
rendszerben
tényleg egy
személyben
t e s t e s ü l t
meg a három
hivatás. De
az meg-
maradt, hogy a színész is energiákkal
foglalkozik, igaz, mondjuk gyógyítani
nem gyógyít (nevet)... Bár mint Thália
papja, a lelket tudja orvosolni. A színész
energiát küld le és a nézõ energiát küld
vissza. Az egyetemen ezekkel az
energiákkal is tanulunk bánni. Egy
bizonyos szakmai tapasztalat után pon-
tosan szét tudod válogatni, miben külön-
bözik a versmondás, egy drámai elõadás
vagy egy komédia, mert teljesen más
energiamezõket használsz. A vers-
mondásnál nagyon erõsen a nézõt célzod
meg, ha színpadon játszol, általában nem
a nézõ felé küldöd ezeket, hanem a part-
ner felé. Ha komédiát játszol, akkor vi-
szont lefelé is kell energiát küldeni. Sõt,
ha komédiát játszol és nem jön az az ener-
gia vissza, akkor bizony léket kap az a
hajó. Ha nincs visszajelzés, akkor a komé-
dia meghal. A komédiát nem lehet ját-
szani reakció nélkül .
Ilyen szempontból milyen az Újvidéki
Színház közönsége? Mennyit kapsz
vissza abból, amit adtál?
Közönsége válogatja, van, amikor olyan
nézõk vannak, akik teljesen veled utaz-

nak, teljesen el tudod varázsolni és együtt
mentek ismeretlen utakon. Ilyenkor na-
gyon jó játszani. Természetesen van rossz
közönség is. Különbözõ szituációk van-
nak, például versmondásnál általában
meg tudom fogni a nézõt. Nagyon fontos,
hogy amint kiállsz a színpadra, már kap-
csolatot teremts. Még nem szólaltál meg,
még nem mondtál szerzõt és címet, még
semmi nem történik, viszont magadra kell
hívni a figyelmet. Bizony van olyan,
amikor lehetetlen ezt megtenni, mert
olyan szituációban kell verset mondanod,
ahol másra figyelnek.
Melyik a jobb nézõ ilyen szempontból?
A mûveltebb  vagy a mûveletlenebb? 
Nincs olyan, hogy mûvelt és mûveletlen
nézõ, szituációk vannak. Igazából mond-
juk a gyerek épp olyan jó nézõ, mint a fel-
nõtt és mindegy, hogy milyen közegbõl
érkezett. Sokszor van olyan összetételû
közönségünk, akik szinte soha nem voltak
színházban, jóformán azt se tudják, mi a
színház és ettõl függetlenül nagyon jól
veszik a lapot. A félmûvelt színházláto-
gatókkal a legnehezebb a dolgunk. Van
egy elvárásuk a színházzal szemben, õ

A VERBÁCI LÁNY
KRIZSÁN SZILVIA, AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ SZÍNMÛVÉSZNÕJE
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már látott kétszer színházat és úgy jön el,
hogy márpedig õ a Csárdáskirálynõt akar-
ja látni és sehova tovább. Ekkor sok eset-
ben csak ül az a nézõ, mert nincs befo-
gadó készsége, nem vevõ semmire, csak
arra amit õ akkor a tévében látott.
Gyakorlatilag, ha elõítéletekkel ülsz be
egy színházba, akkor nagyon nehezen
tudsz átbillenni egy másik történetbe,
márpedig minden elõadás egy másik
történet. Még akkor is, ha ugyanazt a
darabot játszuk, az akkor is másik
történet! 
Ez azt jelenti, hogy elõadásonként
másként éled meg a szerepedet?
Persze. Ez függ attól, hogy mennyi ideje
játsszuk, hogy velem és a partnereimmel
mi történt idõközben. Vannak dolgok,
melyek, úgymond, be vannak állva.
Nálam is az van, hogy ha hatvanhatodszor
csinálom, hogy felveszek egy poharat és
onnantól kezdve sírok, akkor nagyon sok
esetben nem kell megint szomorú
történeteket mesélnem magamnak a szín-
falak mögött újra és újra, mert  a szerep
érzelmei Pavlov-reflexként fognak
mûködni és abban a  pillanatban, ahogy
emelem a poharamat, a sírás automatiku-
san jön.
Egy színésznek lehet kedvenc darabja?
Persze, meg vannak olyan darabok is,
melyeket nem szeret. De olyan nincs,
hogy ha valamit nem szeretek, akkor azt
nem csinálom meg tökéletesen. Akkor is
végig kell élni az összes nyamvadt érzel-
met, ami bele van írva, ha nekem errõl
más a véleményem. Általában nem
darabokat nem szeretek, hanem valami
miatt egy-egy elõadással nem sikerül
olyan kapcsolatba kerülni, amilyenbe
szeretnék. 
Nagy készülést igényel egy-egy szerepre
való felkészülés?
Ez is szerepfüggõ. Például a
Kommunizmusban (A kommunizmus
története elmebetegek számára elmesélve,
r.: Anca Bradu) alakított figurám, Kátya
halálosan szerelmes Sztálinba.
Készülnöm kellett arra, hogy vajon az

milyen érzés, amikor megszállottja
vagy valakinek. Ezt legjobban az
istenhitben találtam meg.
Rengeteget olvastam arról a korról
és magáról Sztálinról. Mivel az én
figurám írogat verseket és egy íróba
szerelmes, olyan adatokat túrtam ki
Sztálinról, hogy miért fontos az írás
mindkettõjüknek, rákerestem Sztálin
olvasási szokásaira. Folyton
jegyzetelt a lapszélre, mindig színes
ceruzával a kezében olvasott és min-
dent aláhúzgált, egyébként nagyon
nagy könyvtára volt. 
Volt olyan szerep, amely tartósan
kihatott rád?
Igen volt, még fõiskolás koromban,
az elsõ szerepem az Újvidéki
Színházban. Ebben a darabban azt kérte a
rendezõ, hogy fejhangon beszéljek és
nekem ez valami iszonyatos volt, ezt sem-
miféleképp nem tudtam elfogadni. Ezt
elmondtam a rendezõnek, aki teljesen
kikelt magából és közölte velem, hogy az
egész darabban a hang a lényeg. Ettõl
kezdve én ezt teljesen elhittem és innen
kezdve mûködött az egész. Ettõl a szerep-
tõl kezdve én teljesen megváltoztam,
átmentem abba a buta szõkébe a hétköz-
napokban is. Minden szerep otthagyja a
saját lenyomatát, saját bélyegét a lelkeden
és vagy kiégsz vagy gazdagabb leszel. Az
is megtörténhet, hogy eleged lesz abból,
hogy mindig mindent át kell élni és úgy
gondolod, hogy mostmár elég rutinos
vagy ahhoz, hogy farzsebbõl dolgozz. De
ez a legrosszabb, mert onnantól kezdve az
a darab nézhetetlen. 
Amikor elõször láttalak játszani, a
hangoddal hívtad fel magadra
leginkább a figyelmemet. Természetes
adottság vagy képezted?
Természetes adottság is, de nyilván annak
is köszönhetõ, hogy elvégeztem az alap-
fokú zeneiskolát.Persze, még mindig
nagyon oda kell figyelnem, mert bizony
vannak helyzetek, hogy hamiskásan
éneklek egy dalt. 
Beszélgettünk a színházról, most

beszélgessünk a kötõdésedrõl Kis-
hegyeshez. Mi az ami köt hozzá?
Származásilag tényleg hegyesi vagyok,
apám, anyám hegyesi, húgom Hegyesen
él. Gyerekkoromban mindig Hegyesen
voltam, de verbáci lánynak ismertek, így
c-vel. Azok az  emberek, akiket ismerek
és mondjuk már vagy 30 éve élnek
Újvidéken, azok is mindig elmondják
magukról, hogy teszem azt õ muzslai,
moravicai satöbbi. Tehát  Újvidékre el-
megy az ember  és oda van bejelentve,
mert muszáj, de valahogy nem oda tarto-
zol. Az ember odavalósi, ahova haza-
megy. Én is, ha azt mondom, hogy haza-
megyek egy kicsit, akkor Hegyesre
megyek haza, attól függetlenül, hogy
nincs itt házam. Hegyeshez igazából nem
egy ház köt, hanem az, hogy megyek az
utcán és találkozom ismerõsökkel. Van
egy alapvetõ különbség az újvidéki és az
itteni kapcsolattartás között:  van egy
ismerõsöm, aki hegyesi, de szintén
Újvidéken él. Amikor Hegyesen megyek
a kenyérért reggel, mindenféle elõzetes
bejelentkezés nélkül beugrom egy kávéra,
Újvidéken pedig felhívom, hogy
megbeszéljük, hogy majd mikor
beszéljük meg azt, hogy majd mikor
találkozunk. Más közeg ez itt, más világ.

Kiss Kornél
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Október elsõ napjai a Gyermekhét jegyében
teltek intézményünkben.
Sportnapot szerveztünk a focipályán.
Táncházakban hagyományos népi kör-
játékokkal ismerkedtünk. A falu utcáin asz-
faltrajzainkban örömünket, boldogságunkat
üzentük mindenkinek Kishegyes szerte.
Kézmûves-napjainkon Kollár Ilona és
Kálmán Ilona közremûködésével természetes

anyagokból játékszereket készítettünk.
Barátkeresõ játszóházainkban a Központi
és a Gazdászati óvoda kisgyermekei ismerked-
hettek össze. Gyermekheti színházunkban a
Ripcók házaspár elõadásában a Borsószem
hercegkisasszony címû mesét tekinthettük
meg.

Óvodánk munkájában októbertõl egy
egészségügyi nõvér és egy pedagógus
is részt vesz.

-
Október 31-én a könyvtárban a
Podolszki-est keretében Törpedél
címû gyermekvers kötetét is bemutat-
ták, óvodásaink szavalatokkal vettek

részt.
-

Október végétõl intézményünkben kezdetét
veszik a már hagyományosssá vált õszi
alkotóházak, játszóházak és õszbúcsúztató
ünnepségek!

Uglik Erzsébet topolyai lakos játék-
szereket és ruhanemût ajándékozott
óvodánk kisgyermekeinek.
Köszönjük!

OVIS HÍREK 

EGYHÁZI HÍREK

- Egy kisebb csoport részt vett a
Moholi templombúcsún.
- Egy autóbusznyi csoport elzarán-
dokolt a Martonosi  Fatima-ünnepségre

Kocsis Miklós, 
kántor

Továbbra is várjuk az
Anyakönyvek - Könyvek és
Biblia, valamint a Domus
Historia könyvek visszaszár-
maztatását.

NOVEMBER SZENT ANDRÁS

HAVA. CSILLAGJEGYE A

NYILAS (XI.21.-XII.20). 
1. MINDENSZENTEK. Ekkor
emlékezünk meg halot-
tainkról. A cselédfogadás,
bíróválasztás, tanácsújítás
napja. Erre a napra vetést, az
õszi munkákat már be kell
fejezni. A természet is nyu-
govóra tér.
3. HUBERT. Hubertusz a
vadászok védõszentje. 
11. MÁRTON. Ekkor vágják
„Márton lúdját” és a lakomán
megkóstolják az új bort. A

mesterek vacsorát adnak
legényeiknek, a gazdák a
pásztorokat vendégelik meg.
Számtalan idõjóslás fûzõdik
a naphoz: Márton olykor
fehér lovon jár - havas lesz a
tél. Ha Márton lúdja jégen
áll, karácsonykor sárban
botorkál. Ha jókedvû
Márton, kemény lesz a tél. 
19. ERZSÉBET. Ha Erzsike
megrázza a dunyháját, az
havazást jelent.
25. KATALIN. A lányok
védõszentje. Sok férjjóslás
fûzõdik ehhez a naphoz.

Sok helyen „Katalin-ágat”
raknak vízbe, hogy kará-
csonykor kizöldüljön.
Idõjárásban a karácsonnyal
ellentétes: Ha Katalin kopog,
karácsony locsog. 
30. ANDRÁS. A téli év-
negyedkezdõ mulatságok
napja. András-nap utáni
vasárnapon kezdõdik advent,
ettõl kezdve karácsonyig
lakodalmas-táncos össze-
jövetelt nem tartanak.
András naphoz fûzõdik a
legtöbb férjjósló szokás.

A NÉPI KALENDÁRIUMBÓL

OVIS FELHÍVÁS:
KÉRJÜK A KÖZPONTI ÓVODA

KÖRNYÉKÉN ÉLÕ KUTYATULAJ-
DONOSOKAT, HOGY ÓVODÁ-
SAINK BIZTONSÁGOS

KÖZLEKEDÉSE ÉRDEKÉBEN

HÁZI KEDVENCEIKET TARTSÁK

KAPU MÖGÖTT! 
KÖSZÖNJÜK!
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- Papp Orsolya az adai Szarvas Gábor
Nyelvmûvelõ Napon II. díjat kapott fogal-
mazásával. Gratulálunk!
- Az õszi futóversenyt az idén is a focipá-
lyán szerveztük meg. Az iskola legjobb
futói: Jovanoviæ Lazo, Novakoviæ
Barbara, Nyírádi Sándor, Novakoviæ
Zorica, Özvegy Izolda, Miljkoviæ
Zoran, Hajagos Tamás, Hegedûs
Klaudia, Vígh Szabolcs, Mendler
Tímea, Csernus István, Papp
Marianna, Lõrik János, Csordás
Boglárka.
- Szeptember 26-án tartották meg
iskolánkban a Csépe-szavalóverseny
községi döntõjét. A Jó Pajtást köszöntöt-
tük 6o. születésnapján. A zsûri (Nárai
Éva, Kormos Irén, Fodor Pál és Lennert
Géza) nehéz feladat elõtt állt. A
következõ eredmények születtek: 

III-IV. osztály: 
1. Nyírádi Léna, 
2. Bakos Dorisz
3. Bánszki Denisz 
(Bácsfeketehegy)
V-VI. osztály:‚
1. Patyerek Réka
2. Csõke Márk
3. Lénárt Tícián
VII-VIII. osztály: 
1. Lódi Csilla 
(Bácsfeketehegy)
2. Pásztor Dániel
(Bácsfeketehegy)
3. Kovács József
(Bácsfeketehegy)

Az elsõ helyezettek felléptek a Csépe-
Emléknapok mûsorában. 
- Békésszentandrási vendégek érkeztek
hozzánk, a gyerekek legnagyobb
sajnálatára csak pár óra hosszára. Emiatt
elmaradt a kézilabda- és a focimérkõzés
is, ezzel egy évtizedes hagyomány sza-
kadt meg.
- Október 1. - Kezdõdött a gyerekhét. A
diákok nagy örömre egész héten nem
írtak ellenõrzõt, és a felelés is elmaradt.
Az alsósok aszfaltrajzzal díszítették az
iskola és a községháza környékét,
valamint a fõutcán is megcsodálhatták a
járókelõk a munkáikat.
- Október 2. - Játék határok nélkül -
minden órán játékos vetélkedõk voltak,
szórakoztató feladványokat oldottak meg
a diákok.
- Október 3. - Már évek óta nagy sikert
arat a kisállat-kiállítás. Közel 5o háziked-
vencet hoztak el a tanulók az iskolába. A
zsûri 6 kategóriában osztott ki érmeket,

díjazták a legszebb kutyát, macskát, nyu-
lat, rágcsálót, madarat valamint volt pók
kategória is.
- Október 4. - 27 fellépõ csoport volt a
Mini-Megasztáron. A tehetséges diákok
szavaltak, énekeltek, táncoltak, sõt még
egy Tantestületi gyûlést is láthattunk a
hatodikosok elõadásában. 
- Október 5. - Fordított nap. A diákok
tanítottak, új igazgató (Povázsánszki
Csilla), jogász (Miljkoviæ Viktor),
pedagógus (Miljkoviæ Tamara), admi-
nisztratív munkás (Csordás Boglárka),
könyvtáros (Komáromi Karolina),
takarító néni (Csõke Virginia, Kiss
Mercédesz), takarító bácsi (Lõrik János,
Kecskés Béla) kóstolhatott bele az iskola
vezetésébe. Az alsósok szüleikkel,

nagyszüleikkel õszi termésekbõl külön-
féle tárgyakat alkottak. Nagyon jól si-
került állatfigurák, képek, jármûvek
kerültek ki a kezeik alól. 
- Október 6. - A focipályán a Nõi Fórum
szervezésében Tolerancia-napon vettünk
részt. A játékos vetélkedõkön,
mérkõzéseken nagyon jól érezték
magukat a gyerekek. Köszönet érte a Nõi
Fórum tagjainak. Fontosak az ilyen
események, hogy jobban megismerjük
egymást, közösen töltsük el a napunkat.
- Iskolánk 15 diákja Magó F. Emese
tanárnõvel Elemérre utazott, az aradi vér-
tanúkról emlékeztek meg. 
- Az aradi vértanúkra emlékeztek a
Nyugati-temetõben is, ahol szintén részt
vettek tanulóink az ünnepi mûsoron. 
- Szorosabbra szeretné fûzni az iskola
tanári kara az együttmûködést a
szülõkkel. Megpróbáljuk megelõzni, elk-
erülni a gondokat, ezért amikor észleljük

a gondokat, akkor kezdeményezzük a
szülõvel való beszélgetést. Eddig pozitív
visszajelzéseket kaptunk, a gyerekek
viselkedése és tanulmányi eredménye is
javul. 
- Új tagja van az Iskolaszéknek: ifj.
Juhász Bálint. Horváth László elfoglalt-
sága miatt sajnos nem tudott részt venni
az Iskolaszék munkájában, ezért volt
szükség a cserére. 
- Greiner Endre unokája látogatott
iskolánkba Svájcból. Segítséget kért
tõlünk, mi pedig Önökhöz fordulunk. Ha
tud valaki érdekes történetet, fényképet,
bármilyen dokumentumot Greiner
Endrérõl és Greiner Emmáról (óvó néni
volt), akkor megkérnénk, hogy jelent-
kezzen az iskolánkban. 

- A Dombos TV-n megjelent az
iskoláról készült kisfilm, amit
Kálmán Judit készített. Ezentúl
szeretnénk minden fontos
eseményrõl beszámolni
képekkel is.
- Decembertõl 4 civil kiskatona
fog vigyázni ránk. Engedélyt
kaptunk a minisztériumtól,
hogy iskolánkban is
letölthessék a fiúk katonaide-
jüket.
- Az egészségházból Dr.
Majláth Norbert gyermekor-
vos és Tóth Ilona egészségügyi
nõvér megvizsgálta a diákokat.
Megkérnénk a szülõket, hogy
õk is folyamatosan ellenõrizzék
gyerekeiket, és ha észreveszik a

„bogarakat”, különféle bõrbetegségeket,
akkor értesítsék a tanító nénit, osztály-
fõnököket. 
- Kishegyes Község Fejlesztési Társulása
nyert egy pályázaton. Iskolánk így 2
számítógéppel, 1 nyomtatóval, 1 fénymá-
solóval, 1 projektorral, vetítõvászonnal, 2
digitális fényképezõgéppel, spirálos
fûzõgéppel, 2 digitális hangrögzítõvel, 2
mágneses falitáblával, 1 multi-
funkcionális berendezéssel (fax, fénymá-
soló együtt) gazdagodik.  
- Iskolánk diákjai ruhagyûjtést
szerveznek a rászorulóknak. Továbbra is
várjuk a kinõtt ruhákat, cipõket. Elõre is
köszönjük. 
- A speciális tagozatos diákok meghívást
kaptak Bácsfeketehegyre, a Záporka
szavalóversenyre. Már lelkesen készülõd-
nek.

Molnár Márta

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
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Szeptember 28-a és 30-a között tartották
meg a magyar fõváros XVI. kerületének
Erzsébet-liget városrészében a ha-
gyományos KERTVÁROSI VIGASSÁGOKAT. A
háromnapos rendezvénysorozatnak
elõször voltak vendégei a kishegyesiek,
mégpedig a Kishegyesi Nagycsaládosok
Egyesületének, a KINCSE-nek a tagjai
és vendégeik. A csoport koordinátora
Novakov R. Annamária volt.
- A kapcsolat tulajdonképpen úgy alakult
ki, hogy Rúzsa Magdi, a Megasztár
gyõztese ebben a kerületben él
Budapesten. Az ottani önkormányzat
évente megrendezendõ ünnepségére a
hagyomány szerint meghívják a kerület-

ben élõ ismert színészeket, mûvészeket,
énekeseket. Amikor szóba került Magdi
fellépése is, szinte azonnal adódott az
ötlet, hogy mivel õ kishegyesi szár-
mazású, adjanak alkalmat a bemu-
tatkozásra és egy találkozásra,
ismerkedésre szülõfaluja képviselõivel is
- mondta Annamária.
Rúzsa Papp Mária, Magdi édesanyja is
Budapesten él, és aktívan kivette részét a
rendezvény megszervezésébõl. Õ is tagja
a nagycsaládosok egyesületének, és
lehetõségéhez mérten segíti
tevékenységét, többször is küldött már
könyveket, ruhanemût a kishegyesi
nagycsaládosoknak.
- Nagy örömünkre szolgál, hogy
Budapesten bemutathattuk községünket,
amit nagy körültekintéssel szerveztünk.
Tartottunk egy ismertetõ elõadást, ame-
lyen igyekeztem a legátfogóbb módon
megismertetni a szépszámú hallgatósá-
got Kishegyes múltjával, jelenével, kul-
turális életével. Ebben nagy segítségem-
re volt Mirnics György nyugalmazott
pedagógus, aki a kishegyesi oktatás
történetével foglalkozott és Mirnics
József hitoktató, aki a vallási élet múltját
ismertette elõadásában. Kulturális

életünk szemléltetését olyan mûvészekre
bíztuk, akik méltóképpen képviselik azt
a sokszínû mûvelõdési életet, mely
községünkben folyik. Kiállítottuk
Fürsztner Etelka festõ-keramikus
munkáit, Németh László és Kormos
Róbert festõk képeit, Kollár Ilona népi
hagyományokat õrzõ alkotásait és Sípos
Mihály fafaragványait. Az elõadás elõtt
Pál Gergely fiatal citerás szórakoztatta a
közönséget - mondta Rúzsa Papp Mária.
A kishegyesi vendégek részt vettek a
kispályás labdarúgótornán is, sõt még
gálamérkõzést is játszottak az önkor-
mányzat vezetõibõl és képviselõibõl álló
csapattal. A budapesti házigazdák szá-

mos meglepetéssel is szolgáltak
vendégeik számára. Pénteken az Új
Színház elõadásában megnézték a Szent
Iván-éji álom címû Shakespeare-darabot,
majd városnézés következett. A magyar
fõváros fõbb nevezetességeit: a Hõsök
terét, a Gellért-hegyet, a Szent István
bazilikát nézték meg, de ellátogattak a
parlament épületébe is. Másnap színes
népzenei és népi táncos kavalkád része-
sei lehettek, és õk is felvonultak
Kishegyes zászlaja alatt. Vasárnap volt
tulajdonképpen az igazi kishegyesi nap,
amikor valamennyien bemutatkoztak a
közönségnek, ki a mûvelõdési házban, ki
pedig a sportpályán. Délután volt a már
említett történelmi elõadás is, majd ezt
követõen Kovács Péter polgármester
fogadást adott a vendégek részére,
megköszönve mindenkinek a részvételt
és kifejezve reményét, hogy a jövõben
még magasabb szintre emelkedik ez a
kapcsolat.
Az est fénypontja mindenképpen Rúzsa
Magdi koncertje volt, aki ezúttal is óriási
sikert aratott budapesti rajongói körében.

K. Z.
a Magyar Szó cikkje alapján

Negyedik alaklommal került megrendezésre idén a
Kertvárosi Vigasságok rendezvénysorozat, szeptem-
ber utolsó hétvégéjén 28-29-30-án. Péntek délben
még szakadt az esõ, s a rendezõk - a Corvin
mûvelõdési ház Erzésbet ligeti színház munkatársai -
pedig csak remélhették, hogy ezúttal nem téved az
idõjósda a hétvégét illetõen.
A kishegyesiek érke-zésével egyidejûleg azonban
igazi vén-asszonyok nyara köszöntött ránk, hála az
égieknek. A Mátyásföldiek véleménye szerint az
Erzsébet-liget rég nem látott ennyi embert egy
helyen, mint ezen a hétvégén! A programok már
részben hagyományosnak tekinthetõk: a nyitó szín-
házi elõadás, a Kolompos táncház, a mûvészeti cso-
portok mûsorai, kézmûves-foglalkozások, fõzõver-
seny, koncertek, borok versenye, egészség utcája,
sportprogramok sorozata, stb. Igazi külön-
legességnek számított a Kishegyest képviselõ
KINCSE vendégszereplése a rendezvényen, ahol
majdnem minden programban részt vettek. Vasárnapi
bemutatkozó kiállításukon minden látogatót otthon-
ról hozott házipálinkával és pogácsával kínáltak,
mintegy válaszul arra, ahogy pénteken õket is
kenyérrel köszöntötte Bankó László, a színház
fõigazgatója... Volt nagyon szép helytörténeti elõadá-
suk citerával, fuvolával, színpadi játékuk vásári
komédiával, verssel, mesével, népdallal és futball
csapatuk is részt vett az Öt faluért Olimpián, ahol
megmérkõztek a XVI. kerületi Önkormányzati
Képviselõk profi csapatával is. Egy nem hivatalos
mérkõzés erejéig ugyanis velük is pályára léptek,
ahol - mint az idei Kertvárosi Vigasságok sztár-
vendégei - derekasan küzdöttek, ám ennek ellenére 5-
2 arányban vereséget szenvedtek az egyelõre még
nagyobb játékerõt képviselõ kervárosi politikus
válogatottól, így csak a másodiknak járó serleget
mondhatják magukénak. Az olimpia résztvevõit az is
küzdésre motiválhatta, hogy a gyõzteseknek kijáró
kupákat, érmeket, okleveleket, a Ferencváros le-
gendás hátvédje,  Szûcs Lajos adta át. A 64 éves
sportember több mint háromszázszor szerepelt ma-
gyar bajnoki mérkõzésen, negyvenszer volt a magyar
válogatott tagja, 1968-72 között olimpiai bajnok fut-
balista, és egy alkalommal a világválogatottal is
pályára léphetett. 
A negyven fõs kishegyesi csoport ellátásáról a csalá-
dias hangulatú helyi Sas Hotel szivélyes személy-
zete gondoskodott. A Corvin Mûvelõdési Ház - az
egész programsorozat szervezõje - még egy város-
nézéssel egybekötött Parlament látogatást is beikta-
tott a Vajdaságból érkezett csoportnak a sûrû
hétvégébe. Emiatt ugyan ugrott a szombati bográ-
csozás és a magukkal hozott bor minõsítése, de a
remények szerint jövõre az õ birkapörköltjük is ott
fog rotyogni a többi kondér társaságában.
Amennyiben létrejön a két település között tervezett
testvérvárosi kapcsolat, talán még a szerbiai ma-
gyarlakta falu válogatott focicsapata is megejtheti a

NAGY SIKER VOLT
KISHEGYESIEK BUDAPESTEN
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visszavágó mérkõzést a kertvárosi miniszterek
csapata ellen.
A másik különlegesség Rúzsa Magdi vasárnap
esti koncertje volt, amely megkoronázta a három-
napos rendezvényt... Több ezer ember gyûlt
össze a szabadtéri színpad elõtt, meg amerre a
szem ellátott. Nem volt lökdõsõdés és tolakodás
még a színpad közelében sem, így a biztonsági
õrök is nyugodtan élvezhették a koncertet. Egy
idõs úr mondta ki - egy rózsaszál kíséretében -

amit mindannyian, akik ott voltunk a szívünkben
érzünk: nagyon szeretünk, Magdi, most már a
miénk vagy! Ez a kedves és nagyon tehetséges
lány igen messzirõl jött, de teljes szívvel kívánjuk
neki, hogy érezze azt a szeretetet és bátorítást,
amellyel befogadtuk Magyarországon és a XVI.
kerületben - szûkebb hazánkban - amely már az
övé is!
Az Erzsébet-ligeti színház mûvelõdés-
szervezõinek minden elismerés és dícséret kijár,
mert egy igazi, jó hangulatú kertvárosi dzsembori
élményében részesítették a közönséget, köztük
kishegyesi vendégeiket is, ahonnan a KINCSE
tagjai sok szép emlékkel, rengeteg újonnan kötött
barátsággal, és természetesen sok-sok ajándékkal
tértek haza. Nagy siker volt...

Szõke Kati (Helyi Hírek) 
után R. Papp Mária

Nem tartott évadzáró estet a nyár elején a
kishegyesi mûvelõdési egyesület, hisz
ahogyan Linka B. Gabriella elnök
mondja, nem is lett volna sok értelme,
mert egész nyáron tevékenyek voltak a
fiatalok. Sok vendégszereplésük volt és új
koreográfiákat is tanultak. Ezért határoz-

tak úgy, hogy inkább egy évednyitónak
számító, egész estét betöltõ elõadást tar-
tanak, amelyben elsõsorban azokat a
számokat adják elõ, amelyeket a hazai
közönség még nem látott. A zsúfolásig
megtelt színházteremben elsõként Linka
B. Gabriella köszöntötte a helybelieket,
az önkormányzat képviselõit és min-
denekelõtt az elsõ ízben Kishegyesen
tartózkodó pomázi küldöttséget, a
Magyar Vár Alapítvány képviselõit. A
nyár folyamán a Rizgetõs tánccsoport a
Pomázon hagyományosan megrendezésre
kerülõ néptánctábor vendége volt, mivel a
tábort az idén a dél-alföldi foklórha-
gyománynak szentelték.

A pomázi küldöttség nevében Herpai
Sándor, az alapítvány elnöke üdvözölte a
helybelieket, kiemelvén, hogy a ma-
gyarság önazonosságát leginkább a
mûveltség ápolásával tudja megõrizni. A
pomázi tábort minden évben a magyarság
más tájegységének szentelik, s ennek

megfelelõen került sor a Dél-
Alföldre is. Elismerõen szólt a
hegyesi együttes munkájáról, mint
mondta, õk voltak a tábor
gyöngyszeme. Az elnök kitért a két
évvel ezelõtti csúfos népszavazásra
is, és úgy érezte, bocsánatot kell
kérni a külhoni magyaroktól azok
nevében is, akiket akkor
megtévesztett a hivatalos politikai
propaganda.
Az est folyamán fellépett a
Marcipán csoport, Linka Csaba és
Kerekes Zsuzsanna, a KMV
gyõztes párosa és Berecz Zalán
egyéni gyõztes, továbbá a
Garagulya néptánccsoport, a Szajkó
énekcsoport és a Rizgetõs tánccso-
port. Az est keretében utoljára lépett
színpadra a Krajcárka néptánccso-

port, melynek nagyobbik része beolvadt a
Rizgetõs tánccsoportba. Az est keretében
köszönetet mondtak a csoport korábbi és
mostani vezetõinek: Patyarek
Csabának, Kovács Hannának,
Mészáros Mártának és Patyarek
Orsolyának. 
Az elnöknõtõl megtudtuk, hogy az õsz
folyamán két új csoporttal bõvül az
egyesület tevékenysége: megalakul a
kézimunkacsoport és a színjátszócsoport
is. 

P. I.
Fotó: Linka Szabolcs

ÉVADNYITÓ
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A rendszerint rúdra erõsített, szögletes, fõként
téglalap alakú, általában színes és jelképes
ábrázolással díszített vagy felirattal ellátott
szövet, mint valamely közösség jelvénye vagy
valaminek a jelzésére használatos eszköznek,
a zászlónak hosszú-hosszú hagyománya van.
Országoknak, hadseregeknek, katonai
egységeknek, néhai fõúri családoknak, várak-
nak, városoknak, különbözõ testületeknek stb.
megvolt vagy megvan a maga zászlaja. 
Az ipartestületi zászlót a néhai céh zászlóból
kell eredeztetnünk. A hegyesi kovácsok,
takácsok, szûrszabók, gatyaszabók, szûcsök,
csizmadiák és tímárok 1815-ben kapták meg
vegyes céhük privilégiumát. Az újonnan
alakult céhnek volt szabályzata, ez sajnos nem
maradt fenn, de a tartományi levéltárban töb-
bet is õriznek, többek között a topolyai céh
szabályzatát, igaz, csak másolatban. Ezek a
szabályzatok szó szerint megegyeznek, csak
bizonyos eltérések vannak, ilyenek a helyi jel-
legre vonatkozó adatok. Mindez lehetõvé teszi
számunkra, hogy rekonstruálhassuk a hegyesi
vegyes céh szabályzatát.
A céhszabályzat részletesen szabályozza a
mesterek, segédek viselkedését, de kitér val-
lási kötelezettségeikre is. A harmincadik pont-
ja, amely a mester emberek és Legények köte-
lességekrõl szól, ezt írja: Mivel pedig minden
jól el rendezett társaság fõ céljának kell az
Isten tiszteletnek, és félelmének lenni, minden
Mester Emberek, és Legények, akik keresztény
katholikusok, az elõre rendin meg hivattatás-
ra, minden Fertál esztendõben, vagy kántor
hetekben Mondandó Mise áldozatora diszes
ruhában megjelenni tartoznak. Azon
Mesteremberek vagy Legény ki elégséges és
Céhmesternek elõre tuttul nem adott ok nélkül
meg nem jelennének, elsõ ízben ugyan ha
Mester 20, ha Legény 10, a második ízben 40
vagy 20 xroknak (krajcároknak) a Céh Ládába
be fizettetésével büntettetik meg. Ezt azonban
egyedül a Romai Katholikusokrul semmi képp
se azokrol szükség érteni, kik más azon hely-
beli és el tûrt valláshoz tartozandók.
Hovatovább a mesterember vagy
Legényájtatosság vagy ama tett közönséges
Esztendõként való, Processiok alkal-
matosságával, a hol ezek szokásban vagynak
jelessen az úri napi Procession, melyre min-
den katolikus Céhbeli Zászlójokkal olyan
melyet egy legény könynyû szerrel vihessen el
mulaszthatatlanul meg jelenni tartoznak… 

A céhbeli szokásokból sokat átmentettek az
ipartestületek szabályzatai. Ezek közül csak
egyet említek, mert sok helyen még nap-
jainkban is él, ez pedig A meg holt Céhbeliek
eltemettetésérõl és kikeseresérül, amelyrõl a
harmincnyolcadik cikkely rendelkezik. A
szöveg nem fogalmaz világosan ebben a
kérdésben, már ami a zászlónak a temetésre
való vitelét illeti. Úgy látszik, ez a szokás
késõbb alakult ki, amikor a zászlónak már
világi célokra való használata is lehetségessé
vált. 
A meghalt céhbeli iránti tiszteletadásról ezt
írja a szabályzat: Ha valamely Mester ember,
Legény, inas, vagy a Mesterembernek
felesége, avagy Gyermeke meg halálozott,
ennek eltakarítására tartozik minden
Mesterember és Legény, megjelenni, egyébb
ha Céh igen számmal volna, ugy hogy illy
eltemettetés minden héten, vagy igen gyakran
megtörténnék, s ez által a Céhbeliek élelmek
keresetétõl igen vissza tartoztatnának, ekkor
leg alább nagyobb résznyire váltva, a helybeli
Elöljáróság által meghatározandó mód
szerént, köteles leszen ezen tisztelet
megtételére…
A kishegyesi iparosok zászlajára vonatkozó
elsõ adat 1896-ban kelt. Balassy Endre
plébános kérelemmel fordult a kalocsai érsek-
séghez, engedélyezzen egy új zászló vásárlását
az iparosok részére. Levelére 1896. július 13-
án Mayer Béla érseki helynök a következõket
válaszolta:
E hó 10-én 241 sz. a. kelt kérelmére, tekintve,
hogy az iparosok elpusztult zászlaja helyébe
beszerzendõ uj zászló a templom tulajdona
lesz s csakis istentiszteleti czéljainkra fog
használtatni s tekintettel másrészt a templom-

pénztár elõnyös állapotára, ez esetben
megengedtetik, hogy az iparosok ezen új zász-
laja a ./. a. visszazárt költségvetés
egyszázötven forintnyi költség a syndicusukkal
egyetértõleg, utólagos rendes számadás
kötelezettsége mellett a templompénztárból
kifizettessék.1
A levélhez mellékelten található Gavora
József budapesti Váci utcai kereskedõ 1896.
június 12-én 150 forintról kiállított számláját.
A kereskedõ megküldte a zászló anyagának
mintáját, a valódi ezüstrojt és a paszománt,
valamint a sarokdísz mintáját.
A számla jelentõségét emeli, hogy megadja a
zászló pontos méreteit és tartozékait:
Költség Számla A bácshegyesi iparosok
részére készítendõ zászlóról
Egy 2 méter hosszú 150 ctmtr széles az I. mel-
lékelt selyemdamasztból készítve. Olaj festett
(2) képpel mindkét oldalon. Valódi ezüst rojt-
tal és bojtokkal, a képek körül szintén mel-
lékelt valódi ezüst paszománttal. A zászlónak
azon sarkaiban, hol a bojtok vannak, mindkét
oldalon a mellékelt rajz szerinti sarok dísszel,
mely olaj festve valódi ezüsttel ezüstölve
készíttetik. Tûzben ezüstözött zászló csúccsal
fényezett rúddal, amerikai bõrvászon áthúzó-
val.
A zászlót Balassy Endre plébános,
Szokolovits Pál és Fontányi Vince egyház-
gondnokok vették át.
Mayer érseki helynök levelében a leg-
figyelemreméltóbb, hogy megemlíti Balassy
plébános kérelmének indokát: az iparosok
zászlaja elpusztult. Megkockáztathatjuk azt a
megjegyzést, olyan zászlóról lehetett szó,
amelyet korábban hosszú idõn át - tehát már a
céhkorszakban is - használhattak.

*A felhasznált dõlt betûs idézetek A kishegyesi
Ipartestület jegyzókönyvei 1923-1926-ból valók. 
Magángyûjtemény, másolata a Szabadkai

Levéltárban, F:251.1 KÉL.Visit. Can. I.
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A kishegyesi iparosok az országzászló avatásán, 1941. szeptember 21-én
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1924-ig semmi adat nincs az ipartestület zász-
lajáról. Az áprilisban tartott tisztikari ülésen
az elnök javasolja, kérelmezni kellene a
(iparos)zászló használatának jogát, hiszen az
az Ipartestület tulajdona és a római katolikus
templomban van jelenleg. Jegyzõkönyvet kell
felvenni, amelyben két idõs iparos megerõsíti,
a zászló az Ipartestület tulajdona. Ezt a
jegyzõkönyvet mellékelni kell a kérelemhez,
amelyben kérjük az egyháztól a zászlót, hogy
azt ünnepeken és temetésekkor használhassuk.
A június 2-án tartott tisztikari (igazgató-
bizottsági ülésen) Pecze András testületi
elnök javasolja, amennyiben Merta Alajos és
Frindik Tóbiás jegyzõkönyvileg igazolják,
hogy a templomi kék zászló az Ipartestület
tulajdona, meg kell erõsíteni a testület óhaját
az említett zászló használatával kapcsolatban,
meg a templomi körmenetekben a már eddig
már bevett más szokásokat is. 
A kérelemben fel kell tüntetni, hogy:
1. a templomban levõ kék zászlót kivihessék az
iparos temetésekor;
2. maradjon meg továbbra is az iparosoknak
az az õsi joga, hogy õk vigyék Krisztus szobrát
a templomi körmenetekben;
3. a körmenetkor az iparosok vigyék az oltári
szentség feletti baldachint, valamint a
körmeneti duplereket (nagy viaszgyertyát):
4. engedélyezze az egyház ezeknek a
duplernek díjmentes használatát az iparos
temetésekor;
5. Amennyiben ezeket engedélyezik, az
iparosság kötelezettséget vállal, felel értük és
a felmerült költségeknek reá esõ részét viseli.

Láttuk, a céh statutuma szigorúan megszabja a
mesterek és legényeik vallási kötelezettségeit.
Idéztük Mayer Béla levelét, de a fenti idézet is
azt tanúsítja, a hegyesi ipartestület szorosan
kötõdött az egyházhoz. Ezt igazolja a zászló-
csúcs B oldala, az ipartestület jelvényébe egy
kereszt van beszúrva. 
A zászló sorsát illetõen 1935. február 25-án a
következõket jegyezték be:
Elek András mészáros panaszolja, hogy a
testület zászlaját a templom padlására dobták.
Kéri, vegyék le onnan, és helyezzék azt a
megfelelõ helyre. Egyben ajánlja, a Testület
költségén hozzák rendbe a zászlót.
A tisztikar úgy határozott, megkérik a
plébánost, hogy a zászlót a templomban
helyezhessék el. 
Az 1935. március 24-én tartott évi köz-
gyûlésén ismét szóba került a zászló-ügy.
Elnök jelenti, a régi testületi zászló, amely
hosszú ideig a katolikus templomban volt elhe-
lyezve, teljesen elszakadt, emiatt a padlásra
dobták. Nem volna szép tõlünk, hogy az õseink
vásárolta zászló - amelyet valaha minden nagy
ünnepkor, a körmenetben vitték - csak úgy
elrohadna. Ajánlja, javítsák meg a zászlót,
hiszen annak nagyobb része jó. 
Egy három-négy tagú bizottságot javasolt,

akik a tisztikarral egyetemben kidolgozzák a
felújítás módját, a zászló újbóli felszentelését,
és csak ezek után helyeztessék vissza a
templomba. A restaurálás költségeit a felszen-
teléskor eladott és a zászlórúdra felkerülõ
díszszegek árából fedeznék. Reméli, a
testületnek ebbõl lesz anyagi haszna.
A közgyûlés hosszú vita után úgy határozott, a
javításával Sági Józsefet, Nagy Mihályt és
Csáki Mihályt bízzák meg. A pünkösdi zász-
lószentelés feladata pedig Hornyák Alajos
elnökre és Tóth Lajos alelnökre hárult.
1935. június 9-én az ipartestület a zászlószen-
teléskor ünnepi közgyûlést tartott. Több
magas rangú vendég: 

dr. Szántó Gábor népképviselõ, Veselin
Petroviæ járási elöljáró, Keller Béláné zász-
lóanya, Keller Béla gyógyszerész, Hornyák
Alajos elnök, Pecze Péter alelnök, Körmöczi
István pénztárnok, Jaša Mutiæ testületi
jegyzõ, Ács Ferenc; Blaskovity István,
Balázs István, Burján János, Balázs Antal,
Balász Lajos, Csóré Antal, Csáki Mihály,
ifjú Csernus Dániel, Cséki Imre, Dévity
Imre, Svetozar Davidov, ifjú Elek István,
Frindik Pál, Frindik József, idõs Fejfár
Ferenc, ifjú Fejfár Ferenc, Fülöp István,
Gombár Lajos, Gyõri János, Horváth
János, Hoffmann Fülöp, Hadnagy Antal,
Horváth György, ifjú Hadnagy István,
Horváth Ferenc, Kormos Péter, Körmöczi
Mihály, Krumesz Károly, Kertész Sándor,
Kurin János, Kormos István, Lukács
István, Mátyus Antal, Merta Antal,
Malkácsi József, Mészáros Béla, Maronka
Péter, ifjú Mokány János, Nagy Mihály,
Hesz Sándor, Ország György, Pecze
András, Pál György, Pap Mihály, Pap
József, Rácz József, Rakoncza Gergely,
Sipos Mátyás, Süli Tamás, Szlivka Mihály,
Szöllõsi Pál, Szilágyi János, Szatmári
Lajos, ifjú Szokolovics János, Szauszman
János, Szõke Dezsõ, Szõke Rufi, Szalai
Ernõ, Tóth János, Tóth Lajos, Tóth István,
Visontai Tamás, ezenkívül meghívott helybe-
liek és vidéki vendégek.

Miután az elnök megnyitotta az ülést,
üdvözölte a vendégeket, majd fennhangon
éltette õfelsége II. Péter királyt, valamint az
Uralkodóházat. Az elnök meleg szavakkal
megköszönte a zászlóanya szívességét, és
hangsúlyozta a zászlószentelés fontosságát; a
magas rangú vendégeknek, hogy jelenlétükkel
emelik az ünnepség fényét, végezetül azt java-
solta, válasszák Keller Béla gyógyszerész urat
az ipartestület örökös díszelnökévé. A köz-
gyûlés egyhangúlag megszavazta a fenti
javaslatot. Ezek után dr. Szántó Gábor nép-
képviselõ javasolta, küldjenek üdvözlõ távira-
tot õfelsége Pál régenshercegnek és Milojko
Vasoviæ bán úrnak. A közgyûlés elfogadta a
képviselõ javaslatát és az alábbi két táviratot
küldte:

Õfelsége Pál régenshercegnek
Beograd
A kishegyesi Ipartestület zászlajának felszen-
telésének alkalmából ezennel kifejezzük az Ön
iránti hûségünket és odaadásunkat.
Közfelkiáltással mondjuk: „Éljen õfelsége I.
Péter király és az Uralkodóház!”

Milojko Vasoviænak, 
a Dunai Bánság bánjának, Novi Sad
A kishegyesi Ipartestület ez alkalomból a leg-
forróbb üdvözletét küldi Önnek.

Ezzel a díszülés véget ért.
A zászlószentelés költségeirõl az 1935. július
15-i ülésen számolt be a pénztáros. A bevétel
7608 dinár volt, a kiadás 5467 dinár 75 para.
A tisztajövedelem tehát 2140 dinár 25 para
lett.
A díszszeg árának fizetése alól felmentették
Pecze Andrást, annak árát, a 15-15 dinárt
ekkorra még nem fizette be Pintér Kálmán,
Nagy Mihály és Visontai Mihály.
A szegeket valószínûleg csak ezután verhették
be a zászló rúdjába. 
A rúdon öt oszlopban helyezkednek el a
díszszegek. Színük, formájuk és nagyságuk
alapján azt a következtetést vonom le, hogy a
zászlószentelés után volt még egy alkalom,
amikor újabb szegek kerültek a rúdra.
A zászlószentelés alkalmával befizetett
összegbõl vásárolt szegek, pontosabban kis
pajzsocskák fekete alapúak, amelyre fehér
betûkkel írták az iparos nevét, foglalkozását, a
testvér testületek nevét, de vásároltak belõle
nem iparosok is.
A szegek vásárlása valójában egyfajta gesztus
volt, anyagi támogatása egy-egy testületnek,
társaságnak. A szegvásárlás, az ipar vagy más
testületek esetében kölcsönös volt. 1928.
április 23-án tartott tisztikari gyûlésen
felolvasták a helyi tûzoltó század kérelmét,
amelyben felkérik személy szerint is az
iparosokat, meg a testületet, lépjenek be a
tûzoltóságba és vásároljanak a tûzoltók zászla-
jának rúdjára díszszeget. A tisztikar úgy dön-
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tött, hogy testületileg betagosodnak a
tûzoltóságba, és átutalnak 150 dinárt
szegvásárlására. Ugyanezen a gyûlésen
ismertették a szabadkai Iparos és Építészeti
Énektársaság leiratát, vegyenek díszszeget,
amit az új zászló rendelésekor annak rúdjába
szegeznek. Erre a célra 100 dinárt utalnak át.
Ilyenfajta viszontvásárlások a késõbbiek során
is elõfordulnak, például 1930-ban a kulai
iparosok felkérésére. 1937-ben a Bela Crkva-i
testületnek utalnak át 20 dinárt vásárlásra.

1938. május 5-i ülésükön megállapították,
mivel a temerini ipartestület a hegyesi
ipartestület zászlószentelésére 100 dinárt
küldött, ennek emlékére mi is díszszeget és 100
dinárt küldünk.
A zászlószenteléskor vásárolt szegek öt
oszlopban vannak felszegezve e rúdra. A fõ-
oszlopban, a rúd tetején, az elsõ helyen a leg-
nagyobb, Keller Béla gyógyszerészé, az
örökös díszelnöké, rajta a felirat:
Imádkozzál és dolgozzál 
Keller Béla gyógyszerész
Az 1935. évi zászlószenteléskor 191 díszszeg
került fel a zászlórúdra. A késõbbiek a fentiek
alatt foglalnak helyet, nagyobbak, mint a zász-
lószenteléskor készültek, és aranyozottak. 
A második alkalommal még 143 szeget ütöttek
a be. Pillanatnyilag 334 díszszeg van a zász-
lórúdban, pontosabban 323, mert tizenegy
hiányzik, csak a szeg helye van meg.
A zászlószentelésnek voltak utózöngéi. 1935.
augusztus 5-én, a tisztikar ülésén az elnök
jelenti: meg kellene örökíteni a zászlószen-
telést, ezért megbeszélte az egyik fényképész
üzemmel, amely hajlandó lefényképezni a
tisztikart és a tiszteletbeli elnököt 50x60 (cm-
es) nagyságban, és ellátja a kellõ aláírásokkal
mindezt 210 dinárért. A tisztikar elfogadta a
javaslatot. (Sajnos, eddig nem került elõ a
kérdéses tabló!) A továbbiakban ismerteti
Jaša Mutiæ testületi titkár kérését, aki

kérelemmel fordult a vezetõséghez, díjazzák
valamiképpen a zászlószentelés körüli bokros
teendõit. Méltányolták ebbéli tevékenységét,
és 250 dinárt utaltak ki Mutiænak. 
A jegyzõkönyvekbõl kitûnik, a zászló restau-
rálása és annak felszentelése után az egyház
engedékenyebb volt a zászló használatának
kérdésében. Az október 14-én tartott tisztikari
(igazgatóbizottsági) ülésen az elnök kéri a kar
tagjait, döntsenek, melyik iparos temetésén
vigyék a zászlót. Azért volt szükség végleges
és egyértelmû határozatra a zászló temetésko-
ri használata ügyében, mert voltak olyan
tagok, akik azt kérték, a segédek, sõt egyes
iparosok feleségének temetésén is vigyék a
zászlót. A felvetett kérdéssel kapcsolatban
tényleg egyértelmû határozatot hoztak: csak a
volt és aktív iparosok temetésekor viszik a
menetben az ipartestületi zászlót.
Az ünnepségen elfelejtettek két lényeges do-
logról határozni: mikor ünnepeljék a kishegye-
si ipartestület napját és ki legyen a testület
zászlósa, aki a megfelelõ alkalomkor viszi
majd a zászlót. 1936. február 3-i tisztikari
gyûlésen az elnök emlékezteti a jelenlévõket,
elõzõ évben pünkösdkor szentelték fel a
testületi zászlót, ezért javasolja, hogy a ünne-
peljék meg az évfordulót, este rendezzenek
mulatságot a tagok számára. A jelenlévõk
tudomásul vették a javaslatot, és jóváhagyták
az ünnepség rendezését, amivel az elnököt
bízták meg. 
(A zászlószentelésre ugyan megjavították a
zászlót, de valami mulasztás történhetett, vagy
újból megsérülhetett, mert a március 9-i

tisztikari ülésen Tóth Lajos kérdést intézett az
elnökhöz: Hol van most a zászló? Mivel a
zászló újont javításra szorult, az elnök
megígérte, azt elviszi Kovács Dezsõ (kocs-
mai) szobájából javításra, majd miután ez
megtörtént, maga hozza azt vissza.
A zászlószentelést követõen valóban, minden
évben pünkösdkor ünnepség volt. 1939-ben
például Cziráky Imrét - tekintettel annak
hegyesi származására - kérték fel, állítsa össze

a kultúrest mûsorát. A megbeszélésre Czékus
István testületi titkár utazott el Becsére, hogy
megbeszéljék a mûsort, amelyben a becsei
táncosok és elõadók lépnének fel. Az író elfo-
gadta a felkérést. Az ünnepséget május 28-án
tartották, az est belépõdíja 15, 10, 8 és 5 dinár
volt.
A másik mulasztás, amit késõbb pótoltak, a
zászlós megválasztása. 1936. március 8-án
döntöttek ebben a kérdésben. A templomi
ünnepségeken és az iparos temetésekor a zász-
lót Pap József viszi, helyettese Csáki Mihály.
Egyben újból megerõsítették korábbi
határozatukat: a zászlót csak elhunyt
ipartestületi tag temetésekor viszik ki. 
Természetesen arról nem kellett határozni,
hogy a zászlóval is megtisztelik azokat az
ipartestületeket, amelyek jeles ünnepeikre
meghívják a kishegyesieket. 1937. szeptember
3-án ünnepelte a topolyai ipartestület fennál-
lásának félévszázados jubileumát, amire
meghívták a kishegyesieket is. Elhatározták,
az ünnepségre bármelyik tag elutazhat, annak
útiköltség fejében 5, Hornyák Alajos
elnöknek a bankett költségeire 15 dinárt
adnak. Augusztus 15-én Becsén
eucharisztikus kondgresszust tartottak.  Ezen
Pap József zászlóvivõ és Fülöp István vett
részt, természetesen oda is elvitték a zászlót,
de ott volt a zászló 1941. szeptember 21-én az
országzászló avatásán is.

A zászló kora ellenére - a javításoknak
köszönve - ma is jó állapotban van, bár erede-
ti méretével ma nem egyezik meg. Idõk
folyamán eltûntek róla a bojtok, a sarok díszei
és az ezüst rojt. Ez utóbbit ma egyszerû sárga
rojt helyettesíti, Gombár Dénes temetkezési
vállalkozó varratta a zászlóra. Színe is jócskán
megváltozott, a néhai kék szín megfakult. A
selyemdamaszt elveszítette eredeti kék színét,
ma már inkább zöld a színe. A zászló két
oldalán ott vannak az eredeti képek. Egyik
oldalon a Szûzanya, ölében a gyermek
Krisztus. A kép erõsen megviselõdött, a sok
feltekerés miatt az olajfesték jócskán töre-
dezett. A másik oldalon Szent József, kezében
a gyermek Krisztus, ennek a képnek állaga jó.
A két képet az eredeti ezüst paszománt veszi
körül, igaz, a sok használattól az is jócskán
megfekedett.
A tûzben ezüstözött zászlócsúcs is megkopott,
de jó állapotban van.
A zászló egy réz pálcára van felfûzve és a
rúdra erõsítve. A rúd hossza 340 cm, ami négy
részre oszlik. 114 cm magasságban van egy 12
cm nagyságú foggantyú, erre jön még 214 cm
és a 40 cm hosszú rúdcsúcs. A selyemdamaszt
125 cm széles, körülötte 5 cm-es a sárga rojt,
hossza 200 cm. A 334 díszszeg öt oszlopban
van beszegelve, az oszlopok hossza kb. 190
cm.

Virág Gábor


