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SZO-BESZED
A KISHEGYESI HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES LAPJA• 1996. SZEPTEMBER
Ez év első hat hónapjában településünknek 74 halottja volt. 63 polgártársunkat itthon, Kishegyesen, 11-et pedig vidéken (fóleg kórházakban) vagy éppen külföldön lepte meg a "kaszás" . Tavaly 102-en
távoztak közülünk, tavalyelőtt 107-en, 1993-ban viszont 110 kishegyesit szólított magához az Úr. Most, csak fél év alatt 74-en hagytak
itt bennünket örökre! E rideg számok önmagukért beszélnek! A
születési arány lesújtó! MI LESZ VELÜNK?

VIGYÁZNI KELL!
- Tudod-e ki a halott.„?
- Hihetetlen...
- Hisz tegnap találkoztam vele.. .
- Lepihent ebéd után és örökre elaludt ...
- Öngyilkos lett, szegény.. .
- t..ppen a kocsit akarta beindítani. ..
- Egy hónap alatt a harmadik haláleset a
családban. Szörnyu csapás...
- Reggel zuhanyozás közben...
- Ki gondolta volna? Hiszen nem is volt
beteg ...
- Ilyen.fiatalon...
- Ilyen.fiatalon, bizony„.
- Ilyen váratlanul. ..

- Vigyázni kell!
A megilletődöttségtó7 ügyetlenre sikerült
beszélgetésekben gyakran hangzik el a
megállapítás, a végkövetkeztetés, az intelem, mintep zárómondatként:
- VIGYAZNI KELL!
Ezzel többnyire vége, mert mit is lehet
még ezután mondani? Szó nélkül búslakodunk egy ideig, majd bólintunk egymásnak
és továbbmegyünk.
Vigyázni kell! Vigyázni kellene, de hogyan?! - Cigarettát, kávét, alkoholos italokat csökkenteni, kerülni a stresszhatásokat
- mondaná a megfontoltabb, józanabb gondolkodású beszélge tőtárs ( leginkább
mondja is)-, van is benne jócskán igazság.

Tény azonban az is, hogy az évek óta tartó
politikai és erkölcsi válság megviselt bennünket, hogy a kilátástalan gazdasági helyzet és a közelünkben tomboló háború szele
összeroppantotta testünket, megingatta lelki egyensúlyunkat.
Képtelenek vagyunk kellók éppen vigyázni magunkra. De talán, másokra még tudunk, tudnánk. Egymásra ke llene
odafigyelnünk és vigyáznunk. Jobban meg
kellene becsülni egymást; több figyelmet
szentelni a családtagok, rokonok, ismerő
sök, munkatá rsak bajainak, gondjainak.
Hiszen mindannyian igényeljük a megértést
és segítséget, bár sokan vannak közöttünk,
akik ezt büszkeségb ől vagy szégyenérzetből, esetleg éppen butaságból sohasem vallják be.
Nyújtsunk tehát többet embertársainknak, engedjük óket közelebb magunkhoz,
mert esetleges idő előtti távozásukat már
nem tudná elviselni összekuszált idegrendszerünk. ezer gondtól pattanásig f esz ült · agyunk vagy túlterhelt szívünk.
Közeledjünk mi is hozzájuk, oszlassuk el
kételyeiket, kínáljunk megoldást problémáikra!
Hiszem és vallom, hogy féltő gonddal
őrizvén másokat tudunk csak önmagunkra
is
eredményesen
VIGYAZNI '
Sipos Béla

••

Kérdések
Sok itt a temetés
és az utca közepén,
gyászkocsi után,
egyre több a kérdés.
Halandók fölött,
az álomr6zséb61
rakott gólyafészket
átrágta az enyészet,
s kelepelés helyett,
valahogy bel őle,
mind szemtelenebb
a férgek nesze.
Kishegyes, 1991
Vigh Rudolf

FOLDTULAJDONOSOK FIGYELEMI
A mezőgazdasági földterületre ki vetett
adót legkés6bb 1996. november 15-ig
ajánlatos befizetni. Ez időpontig ugyanis
nem fogják alkalmazni a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény 156. szakasz áb an m egsza bott 0,4 % -os n api
késedelmi büntetőkamatot. (Szerbia Hivatalos Közlönye, 24/1996)
Ez a kedvezmény csak a mezőgazda
sági földterületre érvényes, a jövedelemadó más formáira nem (pl. házadó)!
Aki a fenti határid6ben nem tesz eleget
kötelezettségének, az az egész összegre
fogja fizetni a napi 0,4%-os büntetőka
matot vi sszamenőleges hatállyal

Az augusztus L5-ig kikézbesített befiösszegébe beszárrútották az
1995. évi hátralékot és az idei adó ki vetés
háromnegyedévi előlegét is. A postán
naponta befizethető a kiírt összeg; de a
községházán, az adóügyosztály salteránál is fogadnak el befizetéseket.
zetlőapok
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Helyi Közösségünk augusztus hó végéig 680 telefoncsatlakozásra kötött szerződést. A központ
leszállításával már bizonyossá vált, hogy e nagy
munka hamarosan befejeződik. Az újabb igény- A Helyi Közösség Tanácsa átütemezte
a közművesítési tervet
lóK. száma - minden jel szerint - meghaladja a
hétszázat. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 500 teleHatározat született vil1996. augusztus 20-án
fonnal együtt, az aktív háztartások 70 százaléka ülésezett a kishegyesi He- lanypóznára szerelhető
rendelkezik majd telefonnal, azaz száz lakosra 1yi Közösség végrehajtó trafó felállításáról a Széles
22 készülék esik, ami már nincs messze az euró- szerve. Napirendre tűzte utca és a Topolyai út keaz első félévi ügyvitelt, az resztezdőésénél.
pai színvonaltól.

Csökkent a bevétel

Megérkezett
az új telefonközpont!
Műszaki átadás október elején
Augusztus 19-én megérkezett Kishegyesre a várva
várt új, digitális telefonközpont. Ezzel a Szerbiai P'IT
Közvállalat eleget tett szerződésbeli kötelezettségéme ly et
H elyi
nek,
Közösségünkkel kötött a
telefonhálózat korszerűsí
tésére és bővítésére vonatkozó közös beruházással
kapcsolatban:
Hozzávetlőegesen még
egy hónapot vesz igénybe
a belső munka, hogy a
szakemberek elvégezhessék a szerelési és üzemeltetési munkálatokat. Ez
azt jelenti, hogy a végleges műszaki átadás október elejére várható, ami
azt jelenti, hogy ekkor
csörren meg először a telefonkészülék az új el6fi-

· zetők

lakásában, és közlik
velük a telefonszámukat.
Felhívjuk a leendő elő
fizetők figyelmét, hogy
sürgősen végeztessék el a
belső szerelést lakásukban és vásároljanak telefonkészüléket. Ellenkez()
esetben akadályoznák a
folyamatos munkát, ami
végeredményben a költségeket növelné mindkét fél
számára.
Ezúton tudatjuk, hogy a
műszaki átvétel időpont
jáig (október elejéig) még
az eddigi kedvező feltételekkel köthetnek szerző
dést
új
telefoncsatlakozásra. Ezzel kapcsolatban az érdeklődóK: forduljanak a Helyi
Közösség szakszolgálatához.

1996. évi pénzügyi és
munkaterv módosítását, a
helybeli óvodában felmerült időszerű problémák
elemzését, de szó esett
még a település egészséges ivóvízzel való ellátásáról, a telefonhálózat
bővítésén végzett munkálatokról és más közérdekű
kérdésekró1.

Tájékoztató hangzott el
a Szerbia déli részén észlelt száj- és körömfájásról,
ami szerencsére környezetünkben nem ütötte fel a
fejét.
Az ülés végén több kérvény és beadvány is napirendre került.
A Tanács augusztusi
ülésének l egjel e ntőseb b

Elhangzott a XX. Durindó és a XXXIII. Gyöngyös bokr é ta
szervezóoizottságának értékelése a rendezvény lebonyolításáról, ezenkívül
a tanácstagok megismerkedtek a határátlépési illeték megszüntetésére,
illetve a szabadkai magyar
tanítóképző visszaállítására szervezett aláírásgyjű
tési akció eredményével.

döntése mindenképp en
az, hogy az id ei
499.000,00 dináros pénzügyi tervet 426.000,00 dinárra csökkentette, mivel
az első félévi eredmények
alapj án világossá vált,
hogy az elóobi nem valósul meg. Az új pénzügyi
tervvel összhangban, az
idei munkatervet is átütemezték.

•
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-villamossági cikkek, háztartási
készülékek, alkatrészek eladása
-hűtóoerendezések javítása
-villanyhálózat kidolgozása

~o•!!!~~~z
Kishegyes, Iparos u. sz. n.
- Lábbelik készítése és javítása
- Olcsó, pontos, gyors
szolgáltatás
··· · ····· ·· ···· · ····· · -·············-- · ···· · ·············--~
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Szigorúbb ellenőrzés
az utcákon
A múltban többször is felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy
fordítsanak nagyobb gondot településünk: rendezettségére, az
utcák tisztaságára. Sokan eleget is tettek ennek a felszólításnak, de akadnak olyanok, akik
mit sem törődnek a közzétett
határozattal, és továbbra is az
utcán tárolják az építőanyagot,
a bontásból eredő törmeléket,
tuskókat, rönköket; rozsdásodó
autóroncsokat, kapcsolható
mezőgazdasági m unk:aeszközöket, hulladékot, szemetet és
trágyát. Az utcára engedik ki a
szennyvizet, a trágyalevet.
Kinn mossák az autót, a hordót,

az üstöt, vagyis szemrebbenés
nélkül szennyezik a környezetet, csúfítják a falut.
Úgy tűnik, a községi közmű
vesítési ellenrőzés is ráunt az
állandó, hiábavaló figyelmeztetésekre, mert a jövőben szigorítja az ellenró'zést és a
szabálysértó'k ellen feljelentést
tesz a kihágási bírónál.
A kellemetlenségek és a nem
kis pénzbüntetések elkerülése
végett, a Helyi Közösség ez
úton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy házuk eló'tt az
utcai részt takarítsák és rendezzék, ahogy az eló'írások erre köteleznek.

Külföldi
sajtótermékek,
képeslapok,
játékok, kávé,
dohányipari
termékek

ifj. Kókai Béla
;;

;;

KOMUVES
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ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ
A KRIV AJÁBAN
Zsoldos Tibor közgazdász személyében új
vezérigazgatót választottak a helybeli Krivaja
Kereskedelmi Vállalat élére.
A néhány éve tengődő munkaszervezet dolgozói, csakúgy mint a vásárlók, sokat várnak
a fiatal szakembertől.
Erdeményes munkát kívánunk neki!

Kishegyes,
Győzelem u. 11.
Tel/fax: 024/730-368
Irodai és iskolai kellékek,
ajándéktárgyak,
játékok kicsiben és nagyban
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- szitanyomás, - könyvkötés;
- fénymásolás
- nyomtatószalagok felújítása

'l@tery

Kishegyes,
Kossuth u. 1.
Telefon: 730-377

Tul. Gyorgye Milosevics
Mohácsi Ágnes
Kishegyes
Telefon: 024/730-259

.

,, "'

.

m1noseg1
kivitelezése
kedvező

áron!

- művészi képek
és kerámia
- festékek, lakkok,
zománcok, pácok,
ragasztók
- fonala_k, c_ipzárok,
cernak,
díszítőszalagok

Kishegyes, Tito marsall u. 45.
Tel. :730-456
,

,

.

,

Allando nyitvatartas,
finom ételek,
bő választék,
kedvező árak,
gyors kiszolgálás
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Magad.uram, ha szolgád nincsen!
Beszélgetés Tumbász L. Tibor vállalkozóval
Tumbász L. Tibor
esete kivétel: nála cső
döt mondott a suszterról és a kaptafáról szóló
bölcselkedés. Lakatosból lett fűrészelő, vagy
ahogyan a faluban jobban ismerik, gáteros.
Széles utcai fűrészüze
mében méretre szabott tet6an yagot, góréelemeket,
deszkát, fémpántos almásládákat - sőt, írásunk megjelenése pillanatában talán
már - kerítéshez, erkélyhez
díszléceket is készít rendelésre. Júniusban 6 adta a faanyagot aDurindó színpadi
díszleteihez, de a Gyöngyösbokréta fellépői is a
Tumbász-féle deszkákból
ácsolt pódiumon ropták a
táncot.
- Eredetileg vasas vagyok, lakatos a szakmám,
de amikor beindult az int1áci ó, nem lehetett megfizetni a fémmunkát - mesélte
Tibor, amikor a kezdetekró1 faggattam. - Éreztem,
váltani kell. Egyedi Jóska
barátommal (aMont-el magán vállalat tulajdonosa)
sokfelé megfordultunk akk01iban, és láttuk, hogy milyen
ára
van
a
rakodólapoknak. Volt már
ekkor egy kis szalagfűré
szem és egy simítógyalum.
Belevágtam. Ki váltottam
az ipart és öt éve elkezdtem
rakodólapot szögelni. Aho-

~

-

~

l
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lyabb megrendeléseket vállalhat. Nagyon nehéz beszerezni a nyersanyagot, de
megy azért az üzlet. Kínálatomban van nyárfa, akác,
feny6, kevés tölgy, diófa és
japán akác. Legtöbb megrendelés tet6anyagra van.
Minden más csak ezután
következik. Szeretnék díszkerítés-léceket is gyáltani,
de a gyártásához el6bb gépet kell szerkesztenem.
Műhelyemben van már
gyalugép, maró, egy kis
asztalos- és nagy szalagfű
rész; meg keresztvágó körfűrész, amivel az anyagot
szabom. Szinte kivétel nélkül házi gyáltmányok. Ha
szükségem van valamilyen
gyan múlt az idő, b6víteni gépre, akkor - csináld meg
kellett a múbelyt. A palet- magad alapon - nekilátunk
ták gyártását nem tudtam apámmal és addig rajzolgafolytatni, mert nem volt tunk, gondolkodunk, míg
hozzá elég kapacitásom. meg nem csináljuk azt. Volt
Olcsón ráfutottam erre a rá példa, hogy házi készítésű
nagyobb szalagfűrészre, körfűrészre kaptunk megígy lettem fűrészüzemes.
rendelést. Azt is legyártotA jó bornak nem kell cé- tuk. Szerencsés ember
gér! Tumbász L. Tibort és . vagyok, hogy ezermester
az Alfa magán-fűrészüze apám van, aki különben a
met már nemcsak a falu- vasút nyugdíjasa.
ban, de a környéken is jól
Múbelyét Tibor tavaly átismerik. Min6ségi tet6- költöztette a Széles utcába,
anyagának, pontos munká- mert a régi, a családi háznál
jának híre reklám nélkül is szú1rnek bizonyult. J öv6re
eljutott a környez6 telepü- szeretne beállítani egy nalésekre. Topolyáról, Mora- gyobb teljesítményű szavicáról, Kuláról és Lipárról lagfűrészt, amivel jobb
is vásárolnak t61e.
min6séget tudna adni.
- Minél többféle fája van
- Most elkezdtem góréeaz embernek, annál komo- lemeket gyáltani. Szégyen-
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Kishegyes, Verbászi út 47. Telefono024/730-491

Termékeink: födémgerendák
0,00-6,40 m-ig, nyílászárók feletti
gerendák, kéményelemek,
fonott drótkerítések, betonvázak.

szemre Szerbiából hozzák
ide a vásárokra azt ámlni.
Hát mi itt nem tudunk ilyeneket csinálni?! Nálam a
góré is méretre kapható,
meg olcsóbb mint a „behozatali", és a vev6 hozzám
vissza fog jönni: Nem úgy
mint a vásárosok esetében!
Üzleti elvem: az elégedett vev6!
P.R.

Platán
Platán néven a közelmúltbankömyezetvédelmi
egyesület alakult falunkban.Amintegynegyven tagú szervezet intézményes
keretek között kíván fellépni a környezet szennyezésének negakadályozása
ellen, de a parkok és a .falu
közterületeinek védelme, a
korszerű szeméttároló
megépítése és egyéb, környezetet érintő kérdések
érdekében is szót e mel.
Többek között szorosabb és
hatékonyabb együttműkö
dést sürget a Helyi Közösség
és
a
k özség i
kommunális felügyel őség
között. Elnökükké Horváth
Lászlót választották, aki a
soproni Németh Lá szló Közép-európai Népi Akadémia hallgatójaként több
külföldi tanulmá n yú ton
vett részt, s most tapasztalatait itthon próbálja kamatoztatni.
Lapunk következő számában részletesen szólunk
az egyesület eddigi munkájáról és céljairól.
P.R.

Kishegyesi Szó-Beszéd
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Használható ötletekre van szükség! .
Négyszemközt Eper Kálmán új ifjúsági elnökkel
Négy hónap óta Eper Kálmán egyetemista, nép- az irodalmi és a színjátszó
szakosztály is. A tanács
szerű nevén Kami, a szabadkai Gépészeti Kar
tagjai más és más
másodéves hallgatója a Kishegyesi Ifjúsági Ta- egyes
érdeklődésű csoportokat
nács új elnöke.
képviselnek, ezért tudunk
A szervezet ötéves fennállása óta most volt elő annyi szakosztályt kialaször teljes őrségváltás annak tanácsában.
kítani. A szervezési fel- Körvonalazódtak-e
már a tanács feladatai?
Milyenek a kezdeti tapasztalatok?
Az eltelt idő kevés még,
hogy határozott kép alakuljon ki bennem. Mindenesetre megmozdult
valami. Mostanra a tanács
feladata, hogy a hegyesi
fiatalok művelődési és
szórakozási igényeit kielégítse, illetve teljesebbé
tegye. Ilyen téren egyelőre
jól kijövünk az ifiotthon
bérlőjével. De közvetítő
szerepünk is van az ifjúság és a Helyi Közösség
között. Közvetlen kapcsolatot teremtve a fiatalokkal meg tudjuk oldani a
problémáikat, illetve továbbítjuk azokat a Helyi
Közösség vagy más szervezetek felé, amelyek segíthetnek
megoldásukban.
- Mennyire tudjátok
összehozni a fiatalokat,
egyáltalán lehetségesnek
tartod ezt ?
Sajnos, az utóbbi években nagyon passzívvá váltak a fiatalok. Nehéz őket
összehozni, közös érdekeket, azonos célokat fellelni . Persze mind e n
közösségben megvannak
az aktív rétegek. De ezek
maguk is kisebb csoportokra oszlanak aszerint,
hogy mi az érdeklődési
körük. A csoportok nehezen tudnak szót érteni
egymással már azért is,
mert nincs közös témájuk.
Mégis állítom, lehetséges

összehozni a fiatalokat
legalább egy rendezvény
erejéig. A különböző érdeklődési körök ellenére
közös érdekró1 is beszélhetünk. Ezek a kérdések
azonban sok személyes
foglalkozást igényelnek.
Minél többet törődünk a
fiatalokkal, az őket érdeklő kérdésekkel, annál inkább erősödik közösségi
tudatuk.
- Jelenleg miben merül
ki ez a törődés?
Létezik egy munkacsoportunk, amelynek feladata felkutatni a nyitott
pályázatokat és közalapítványi támogatásokat. Igy
teremtünk konkrét lehető
séget fiataljaink tevékenys e g1 programjaiho z.
Magunk is szeretnénk alapítványt létesíteni, amelynek
segítségével
pályázatok alapján támogathatnánk a hátrányos
helyzetű fiatalok továbbtanulását. Irányított ösztöndíjakkal - véleményem
szerint - enyhíteni lehetne
a szakemberhiányt. Ezért
kapcsolatba lépünk a
KODDE helyi tagozatával, de együttmú1cödünk
majd az iskolával és a Helyi Közösséggel is.
-Az imént konkrét tevékenység i programokat
emlegettél!
Az aerobik és a modern
táncok csoportja máris jól
működik, kömyezetvédő

ink együttmú'ködnek a
helybeli Platán Egyesülettel, de lelkesen dolgozik

adatokat pedig ki-ki a
szakosztályán belül önállóan oldja meg. A régi
összetételű tanácsban éz a
munkaforma nagyszerűen
bevált, mi is ezt szeretnénk. A magasabb minő
s e g1 követelmény ek
szerint dolgozó csoportok
akár önálló tagszervezetté
is alakulhatnak majd.
-Hogyan hat ki ez a sokrétűség a szórakozási lehetőségekre?

A diszkó nem a legigényesebb szórakozási forma, tevéke nységünk
zöme a plusz lehetőségek
nek a megteremtését célo zza . Ízelítőül csak
néhányat sorolok fel:

nagysikerű hangversenye
volt a feketicsi SLY zenekarnak, Magyar Ede csillagász előadást tartott,
fellépett Korhecz Imola
Fecskelány c. monodrámájával. Vendégünk volt
a Képes Ifjúság szerkesztősége, irodalmi csoportunk
jól
sike rült
Chesterton-estet rendezett, legutóbb pedig szab ad té ri
szín házi
előadás unk volt. Sajnos az
anyagiak szú1cösen csordogálnak, ezért azok hiányában
elsőso rb a n
használható ötletekre van
szükség. Most például folyamatban van kerthelyiségünk felújítása, ahol .
jövő nyárra szabadtéri
mozit tervezünk. Ötletekbó1 nincs hiány. Bízom
benne, hogy ezek tartalmasabbá tehetik a fiatalok
szabad idejét!
Péter Róbert

:.:ll fotó Sanyi ~
.•••
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Nyitvatartás:
Hétköznap: 8-12 óráig,
16-19 óráig
Szombaton: 8-12 óráig
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Uzletvezeto:
Hornok Andrea
Marx u. 17. Tel.: 730-057
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Gyomaendrőd,

Blaha u. 1.
Telefon: 66/386-328
5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 5.
Telefon: 66 / 454-332

M-KER Kft. Szeged, Debreceni utca 16 /A.
Telefon: 62/312-848, 62/312-211
ABLAK DUO Bt. Kecskemét, Eper u. 22.
Telefon: 76/496-870
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Kishegyes volt a házigazdája a XX. Durindónak és a XXXIII. Gyöngyösbokrétának, melyet 1996. június 8-án és 9-én rendeztek meg.
A jugoszláviai magyarság legtömegesebb
népzenei és néptáncszemléjénk eló'készületei
közel fél évig tartottak, több bizottság összehangolt munkájának eredménye, hogy zökkenőmentesen ért véget a két rendezvény.
A Durindón negyvenöt
citerazenekar, szólista és
énekcsoport ezerkétszáz
fellépó'je mutatta be műso
rát, míg a Gyöngyösbokrétán
harmincöt
néptánccsoport ezerháromszáz táncosának produkciójában
gyönyörködhettünk. A
Gyöngyösbokrétán a két
magyarországi (Gyula és
Sióagárd) tánccsoporton
kívül felléptek még a vajdasági szerb, Crna Gora-i,
bunyevác és szlovák néptánchagyományokat ápoló
együttesek is.
A Fesztiváltanács az
idén eló'ször írt ki pályázatot a rendezvény zenei
szignáljának megkomponálására, ugyancsak pályázat alapján döntöttek a
jövő évi fesztivál házigazdájáról is.
A zenei szignálra kiírt
pályázatra kevés pályamű
érkezett, így azt a Fesztiváltanács megsemmisítette. A következő évi
rendezvény szervezési jogára obecse és Muzslya
pályázott. Mivel négy egymást követó évben Bácskában volt a fesztivál, a
tanács úgy döntött, hogy

Muzslya lesz a következő
szemle házigazdája.
Az idei rendezvény hármas jubileum jegyében
zajlott. Megemlékeztünk a
népzenei mozgalomm_á
fejldött Durindóról, és a
hatvan évvel ezelőtt Gombosról indult Gyöngyösb okrétáról , valamint a
honfoglalás 1100. évfordulójáról. Tisztelgés volt a
fesztivál az ősök előtt,
akik ezt a kultúrát magukkal hozták, több mint ezer
éven át megőrizték és átadták a mai nemzedékeknek.
Reméljük, hogy a szeptember végén tartandó gálaműsor is tükrözi majd az
említett évfordulók jelentőségét.

Kishegyes szeretettel
várja a legjobb együtteseket, egyben sok sikert kíván a muzslyaiaknak a
következő évi rendezvény
megszervezéséhez.

Horváth László

XXXIII.
..
„
GYONGYOSBOKRETA
..

1996. június 9. Kishegyes

Sipos Béla, a Helyi Közösség titkára
üdvözlő beszédét olvassa

* A XX. Durindó népzenei szemlét dr. Milutin
Stojkovic a vajdasági képviselónáz elnöke nyitotta
meg, de megjelent Savovic
Margit szövetségi kisebbségügyi miniszterasszony
IS.

* A XXXIII. Gyöngyösbokréta néptáncszemlét
Pavel Domonji a tartományi Végrehajtó Tanács
tagja nyitotta meg.
* Voltak vendégeink
tes tvértelepülésünkről,
Békésszentandrásról, akiket Sinka József polgármester úr vezetett. Aki
benyomásairól meleg hangú nyilatkozatot adott az
újvidéki televíziónak. Magyarországról még Kunhegyes, Kiskunmajsa és
Halas képviseltette magát
önkormányzati szinten.
Rendezvényünket részvételével megtisztelte a Magyar Köztársaság belgrádi
követségének képviselője,
de kedves vendégek jöttek
még Budapestró1, Sopronból és Gyomaendrdőró1 is.
* A kétnapos rendezvényen megjelent minden

xx.

vajdasági magyar többségű község küldöttsége, de
itt voltak a velünk szomszédos községek, Ada,
Becse, Topolya és Verbász polgármesterei is.
* A rendezvényt sokan
támogatták pénzbelileg.
Támogatásuk nélkül képtelenek lettünk volna megtartani ezt a méreteivel
arányosan költséges
szemlét. A támogatók
végleges listája a gálamű
sor után áll össze, és azt a
következó számunkban
közölni fogjuk.

,

DURINDO
1996. június 8. Kishegyes
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Stevo Preradovic bajsai sárkányrepül{)s légifelvétele
Kishegyesró1

A Gyöngyösbokréte színhelye madártávlatból

Szemet gyönyörködtető látvány volt a néptáncosok
menettánccal egybekötött felvonulása

A táncosok felvonulása

XXXIII.
i. "
GYÖNGYÖSBOKRÉTA ·~
1996. június 9. Kishegyes
~~-··

r .

~

Durindó

XX.
D U R 1N D Ó
. 1996. június 8. Kishegyes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Durindó

Gyüngyiishokréta

Gyöngyös bokréta

Közös pihenőn három korosztály képviselői.
Vajon eljutnak -e a gálaműsorra?

A

gálaműsor résztvevői

A szakbizottság értékelése alapján a gálamfisori fellépésre a következő
népzenei
és
néptáncegyüttesek érdemelték ki a
fellépés jogát:
Petőfi Sándor ME, Újvidék, Kiskormos együttes: Szatmári dalok
Petőfi Sándor ME, Oromhegyes,
Énekcsoport és citerazenekar:
Oromhegyesi dalok
Petőfi Sándor ME, Felsónegy, Rezeda asszonykórus és Árvalányhaj
citerazenekar: Észak-bácskai szerelmes dalok és Betyárdalok
Fehér Akác ME, Tóthfalu ,
Énekcsoport és citerazenekar:
Gombosi és doroszlai népdalok

Tisza NE, Péterréve: Délalföldi
Móra Ferenc ME Csóka, Csalotáncok
gány asszonykórus és szólóének:
Petőfi Sándor ME, Újvidék,
Csókai dalok
Thurzó Lajos KK, Zenta, Déli- Csűrdöngölő táncegyüttes: Sárkö- .
báb vegyeskórus és citerazenekar: zi táncok
Édesanyám rózsafája és KatonaFeketics ME, Bácsfeketehegy,
· Kónya néptánccsoport: Gömöri
dalok
Kodály Zoltán ME, Topolya, hangulatok
Petőfi Sándor ME, Bácskertes
Cirkalom táncegyüttes: Csallókö(Kupuszina): Kupuszinai ugrós és
zi lakodalmas
Móra Ferenc ME, Csóka, Sóvi- frisses
rág néptáncegyüttes: Somogyi
Móricz Zsigmond ME, Doroszló, Hagyományőrző együttes :
táncok
Regruták búcsúja
S ~irmai Károly MME, Temerin:
A felsoroltakon kívül a helybeli
Magyarszen tbenedeki táncok
Népkör ME, Szabadka, Róna házigazdák és a jövőévi szervezők, a muzslyaiak is fellépnek.
táncegyüttes: Csókai táncok
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SZINPOMPAS RENDEZVENY
Idén Kishegyesen rendezték meg a jugoszláviai magyarság
legjelentősebb népzenei és néptánc szemléjét, a XX. Durindót
és a XXXIII. Gyöngyösbokrétát
Ez a pompás fesztivál,
Kishegyes eddigi legnagyobb kulturális rendezvénye figyelemre méltó
helyet kapott a médiákban. Foglalkozott vele a
belgrádi, a budapesti rádió
és televízió, de legnagyobb figyelmet mégis az .
Ujvidéki Rádió és Televízió, valamint a vajdasági
magyar sajtó szentelt neki.
A szemle eló'készítésének
idején a Magyar Szó rendszeresen tájékoztatta olvasóit a Fesztiváltanács és a
szervezóbizottság üléseiró1
Papp Imre, a lap egyik szerkesztó'je és Péter Róbert
helybeli tudósítója révén. A
Szabad Hét Napban Dudás
Károly írt az eló"készületekró1. Mind a Magyar Szó,
mind a hetilapok idejekorán
közölték a Fesztiváltanács
pályázatait ( a zenei szignál
megkomponálására, valamint a jövó' évi szemle házigazdájának kiválasztására).
A szervezési munkák
alakulásáról több ízben is
részletesen tájékoztatott
az Újvidéki Ráqióban
Gallusz László, az Ujvidéki Televízióban pedig
Molnár Márta.
A szemle után a résztvevó'k viszontláthatták magukat a belgrádi és a Duna
Televízióban, az újvidéki
stúdió pedig teljes egészében felvételezte a rendezvényt, amibó'l nyolc,
egyenként félórás műsort
készített. Ezenkívül több
anyaországi újság is tudósított a fesztiválról, köztük

testvértelepülésünk havonta megjelenó' lapja is, a
Szentandrási Híradó.
Áttekintettük a megjelent közleményeket, ame1yekb61
itt
szemelvényeket közlünk:
Aki jelen volt Kishegyesen ezekben a napokban,
e !mondhatja
magáról, hogy igazán
gazdag és szerencsés ember, s kicsit boldog is ta-

lán. Úgy ragyogott a nap
Kishegyes felett , hogy
szebben már nem is ragya g hata tt.
(Dudás Károly: Ragyogott a nap Kishegyes
felett. Szabad Hét Nap,
június 13.)
Ragyogó napsütés és jókedvet varázsoló forró
szeretet fogadott mindenkit Kishegyesen.

Varga Péter a Fesztiváltanács elnöke köszönti
a résztvevóK.et

1100 galamb röppent magasba a Millecentenárium
tiszteletére a kishegyesi futballpályán

Vidáman, bizakodással,
lelkesedéssel és megnyugtató reménykedéssel köszöntünk el Kishegyestól,
a Durindó és Gyöngyösbokréta műsorában bemutatkozott minden egyes
csoport tagjaitól. Kishegyes jelesre vizsgázott.
(Fehér Mayer Mária:
Bokrétában Kishegyesen.
Családi Kör,június 13.)
Nézzék hallgassák, tanulmányozzák, hogy mit
és hogyan csinálnak azok,
akik ezt jól csinálják. Mert
hiszem azt, hogy ezen a mi
égtájunkon minden .fiatal
képes arra, amit ezen a
szemlén elértek azok, akik
jól szerepeltek.
(Péter Róbert: A jövő
biztosítéka. Varga Péter, a
Fesztiváltanács elnökének
szavai. 7 Nap, június 19.)
A rekkenő hőség ellenére minden fennakadás nélkül zajlott a musor.. .
Ott voltak a jellegzetes
vajdasági táncokat bemutató együttesek, a távoli
tájegységek táncait. dalait
előadó tánccsoportok, fiatalok, idősek, régi és új ismerősök egyaránt.
Kishegyes vállalkozott a
hatvan évvel ezelőtt indult,
ám többéves kihagyás miatt csupán XXXIII. Gyönó0 y ö s bokr, é ta
megszervezésére. Es kití[nőre vizsgázott.
(Nagy Magdolna: Ismét együtt. Magyar Szó,
június 11.)
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Anna-napok - harmadszor
Műsorok

a honalapítás jegyében

Minden anyagi és szervezési gond ellenére
idén, az 1100 éves jubileum esztendejében is
sikerült „tető alá" hozni az Anna-napokat, azt a most már méltán hagyományosnak mondott- rendezvényt, amely sokszínűségével és sokrétűségé
vel igazi műve!Odési tartalmakat ad a falu
mindenkor legnagyobb ünnepének - a templombúcsúnak.
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezte rendezvénysorozat a honalapítás 1100. évfordulójának jegyében indult. Július 19-én és
20-ánDúczLászló magyarországi őstörténetkuta
tó és turulszakértő tartott izgalmas előadást a
turulmítosz a pusztai népek kultúrájában, a magyar címer jelrendszere, az ősanyától a boldogassz o ny i g és az ős i magyar karácso nyi
népszokások témaköréből. Következő csütörtökön a kézilabda pályán megtartott játszóház alkalmával a legkisebbeknek szólt a magasba
röpített 1100 léggömb üzenete. Pénteken, Szent
Anna (templomunk védőszentje) napján fi. Brasnyó Ferenc plébános és paptársai celebráltak ünnepi szentmisét, amelyet követően dr. Virág
Gábor emlékezett meg a magyarok szellemi „hon-

foglalásáról", a keresztény műveltség felvételéről
és a magyar iskoláztatás ezer évéről. Másnap
Buda Ferenc ismert magyarországi költő és mű
fordító irodalmi estjét tartották a könyvtár olvasótermében, majd a művelődési házban Ádor Pál,
a topolyai művésztelep vezetője megnyitotta az
idei Firka-tábor alkotásait bemutató tárlatot. Ennek kapcsán Molnár V. József grafikus, néprajzkutató tartott l ebilincsel ő értekezést a gyermek
gének által átöröklött „őstudásáról", amelyet korai gyermekrajzain juttat el nekünk „üzenet" formájában. Késő este pedig Lajkó Félix
hegedűvirtu óz adott koncertet a Kátai-tanyán.
Vasárnap, búcsú napján a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus vegyeskórus nag ysi kerű hangversenyének adott otthont a Szent Anna-templom.
Este a színházban a martonosi Egység Művelő
dési Egyesület színjátszói a Válás után című színdarabot vitték színre, Savelin 'Zoltán plébános
rendezésében. Későeste, az Anna-napok zárórendezvényeként táncház volt a templom mögötti
sportpályán a topolyai Csalóka és a szenttamási
Tücsök zenekarok közreműködésével.
P.R.

Szárnyaltak a "sirályok"
Egy szabadtéri színházi produkció (közönség)sikeréró1
A K.ishegyesi I(júsági Tanács és a Szent István Vallási
Egyesület közös vállalkozásaként a közelmúltban került
bemutatásra Richard Bach:
Jonathan Livingstone, a sirály
c. művének színpadi adaptációja, mint szabadtéri produkció, a helybeli parkban. Maga
a vállalkozás szerencsésnek
mondható, hiszen a csoállványos deszkapódium, a dia- és
zenei bejátszások, fények,
díszletek okozta technikai nehézségek végül is sikeresen
elhárultak. Sőt, az el őadás
idején még az időjárás is kegyes volt. A vihar-jelenetnél
pedig egyenesen jól festett az
eredeti villámlás. Szóval, az
eső nem mosta el a darabot,
csak az utána beharangozott
bulit. De ezzel együtt is egész
jó "buli" volt. A közönség is
szépen összejött, olyannyira,
hogy valaki meg is jegyezte:
annyian vagyunk, hogy még
megjelennek a zsebmetszők!
Mégis az embernek egy olyan
érzése volt, mintha ráfért volna még a darabra egy-két hét
gyakorlás. Ezért az a vélemény alakult ki - különösen a

bemutatót megelőző két próbát végignézve-, hogy a színészek nagyon kitettek
magukért. S ez a közönség
tapsán is érződött.
A darab megjelenítéséről ,
erkölcsi mondanivalójáról
Bognár Attila rendezővel , a
szegedi Hittudományi Főis
kola hallgatójával az el őadás
után beszélgettünk.
-Mit szerettél volna elmondani ezzel a darabbal és hogyan esett pont erre a
választás ?
- Úgy éreztem, a tavalyi Fények és árnyak c. pantomimzenés misztériumjáték újbóli
feldolgozása nem lett volna
méltó az 1100 éves jubileumhoz, ezért egy olyan darab
után néztem, amiben kicsit
benne van ez is. A sirály mint
madár már valamelyest vonatkoztatható a mi madarunkra és mint komplex
szimbólum már megfelel ennek a célnak.
- Miért nevezted Jonathan
történetét „ kisevangélium«nak"?
- J onathan szerintem nem
felsőbbrendűségi érzéstől átitatott őrült, hanem egy olyan

személy, aki a kérdéseire belső megvilágosodás útján kapott választ. A tragédiája
abban van, hogy a "válaszokat" a raj nem engedi kimondani . Ez a kívülállás pedig szerintem - létszükséglet.
Nem tud azonosulni, de teljesen „kívülállni" sem. Analóg
módon tudja csak küldetését
betölteni, az pedig: hogy a
benne (és bennünk) élő igazság megtalálása szabaddá
tesz. És ez sokkal inkább belső szabadság mint külső„ .
- Van valami, amivel esetleg nem vagy elégedett?
- Hibák voltak. Sok is. Viszont a játékkal jómagam elégedett vagyok. Sokan tettek
megjegyzést (még a szereplők közül is), hogy többen közülünk nem színpadra valók.
Szerintem a lényeg az, hogy
ezek az emberek önmagukból
ajándékozzanak valamit. És
ez megvalósult. Enélkül az
egész darab nem érne semmit.
Ami pedig az egész kivitelezést illeti, merem mondani,
hogy sikeres volt, és ez egy
olyan valami, amiből jövőre
tovább tudunk építkezni.
Péter Róbert
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Tábor
tábor után
Idén nyáron több mint 200 hazai és külföldi fiatal pihent a Kátai-tanyán.
Szünidei programok tekintetében az idei nyár igazi nagyüzem volt a Kaszálóban épülő
Kátai-tanyán. Júliustól augusztus végéig a Petőfi Sándor Mű
velődési
Egyesü let
szervezésében több mint200 fi atal, köztük néhány magyarországi és baranyai (Horvátország)
gyerek verte fel sátrát a szabadban. Hétről-hétre összesen hat
csoport váltotta egymást.
Elsőként a már tavaly is megrendezett Firka-tábor, vagyis az
ifjú képzőművészek vették birtokukba a területet. Mohácsi
'Zoltán és Fürsztner Etelka szervezők kiváló munkát végeztek,
sőt a táborban készült alkotásokból jólsikerült kiállítást rendeztek a Művelődési Házban. Az
őket köve t ő kis-környezetvédők, illetve a Zöld-tábor Szöllő
siné Vörös Julianna vezetésével
ugyancsak másodszor került
megrendezésre. Harmadikként a
sorban az idei nyár minden bizonnyal legteljesebb rendezvénye, a soproni Németh László
Közép-európai Népi Akadémia
építészhallgatóinak oktatás-tréningje, a Campus '96 következett.
H orváth
L ászló
szervezésében a világépítészeti
tendenciák és az energiatudatos
építészet témaköreit rangos hazai és külföldi szakemberek dolgozták fel, ugyanakkor igényes
művel ődési programok és kin\ndulások tették oldottabbá a munkát.
Színvonalas volt a néptáncosok tábora is Péter Mária művé
szeti vezet ő ir ányításáva l.
Ezeket a kistűzoltó k táborozása
követte Dudás Tibor táborparancsnok vezetésével . A jöv ő tű
zoltói az új ismeretek
megszerzése után vizsgáztak is.
Egy hétre rá már a legkisebbek
népesítették be a Kaszálót. Tumbász L. Kornélia óvonő féltő
gondoskodása mellett még a
Marcipán Gyermekbarát Mozgalom csöppségeinek sem okozott különösebb nehézséget a
táborban való éjszakázás.
Végezetül a táborvezetők és
szervezők közös programja zárta
a sort, amelynek célja a szakmai
tapasztalatcsere volt, elsősorban
azonban a ,,hogyan tovább" kérdésére kellett hogy az megadja a
választ.
P.R.
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IROINK - KONYVEIK
A közelmúltban jelent meg Németh István legújabb, Házioltár c. kötete.
Itt bevezetőül közöljük Bori Imre kötetró1 írt recenzióját,
és egy kis ízelítőt „a családfát bemutató nyitányból".
A kötet 25 dináros áron megvásárolható a Fórum kishegyesi üzletében.

Házioltár
A jugoszláviai magyar irodalom
egyik legjelentősebb műve Németh
István Házioltár című kötete. A vajdasági magyar nagyregény lehetősé
ge mozdul ebben az öt szövegben,
mintha öt nagy fejezetét olvasnánk.
Bennük van vajdasági világunk három emberöltőnyi története olyan
bensőséges emberi közelségből
szemlélve, amilyen közelségbó1 a regényíró talán nem is tudja szemlélni.
Ehhez a szeretetnek olyan izzása, a
megrendült léleknek pedig olyan érzelmi telítettsége szükséges, amely
inkább a vallomástevő sajatja, semmint a regényíróé. És a vallomástevésnek is sajátos módját észlelhetjük.
Olyan író vall, aki a társadalomrajzot
a maga műfajának tudja, ilyen módon
az első személyű közlés nem álbeszédet, hanem igaz vallomást hordozhat,
mert az író megmártózott a líra varázsvizében. Ahogyan ír Németh
István családja öt heroikus tagjáról,
olyan módon csak a szeretet engedi
beszélni az írót, aki nem leplezi sem
vonzódását, sem meghatottságát, s
ennek megfelelő nyíltsággal és
gyöngédséggel szól róluk. Az írót
dicsérem, aki elénk idézi a kishegyesi „tündérkertet", ahol a nena a
derű „áradó fényében" létezik, és
akin a szoknya „mindig úgy ringott,
mint egy szép, kihívó harang"; ahol
a keresztanya „hófehérben", öregapa pedig „porcukorban" található,
és ahol az apa - a fiú hite szerint az „Isten fakuló szeme". A családfát bemutató nyitány a kishegyesi
mikrovilág atmoszféráját hivatott
megteremteni, a záradék pedig a
pontos leírással a színhelyet jelöli
meg. Németh István írói csúcsteljesítménye ez a mű.
Bori Imre

AZ IGÉZET FÖLDJÉN
...Paksi Verona és Kiss Joákim József;
Becskei Mária és Németh Csülkös Péter.
Gyönyörű, karaktereket hordozó nevek.
Miért nem vált például Kiss öregapámból világirodalmi figura, jóllehet
minden adottsága megvolt ahhoz, hogy
vonzó legyen egy író számára? - kérdi
önmagától a toll forgatást művel6-míme16 unoka. Írt ugyan róla egy rövidke történetet, amiként Szülér61, Paksi
Veronáról és Németh Péterr61 is, de mind
csupán egy gyorsfénykép volt, igen, afféle amat6r felvétel. Pedig a szenvedélyesen politizáló Becskei Mária, a
legénynek igencsak legényked6, de még
ifjú családapa korában is kártyás, borkedvel6, nagytörvényű Németh Péter,
aki lehiggadva virágokkal és méhekkel
bíbel6dött; a kíméletlenségig kemény,
öntörvényű Kiss Joákim József, aki képes volt baltával levagdosni a tyúkok
körmét csupán azért, mert kapirgálni merészeltek az általa példásan, azaz példát1anu l
pedánsan
megformált
trágyadombon; a fáradtan, angyali egy
szent szelídségével építkez6, családot türelmes szóval egybetartó Paksi Verona
oly energiát, feszültséget, izzást, sorsot,
indulatot, színt sugárzott magából, hogy
az író unokának akár ki se kellett volna
mozdulnia nagyszülei portájáról, az ott
fellelhet6 „anyagból" építkezhetett volna élete végéig. Vagy abból is építkezik
még ma is? Az imént felsorolt kedves
nevek még mindig csiszolatlan, szunynyadó drágakövek az író asztalán.
És a többiek? A szélesen hömpölyg6
nagy faluregényben a "mellékszerep16k"? A Kurnyákok, a Varnyúk, a Madárok? És Marci Pista bácsi, a méhész és a
gyümölcsfák doktora? (Pipamocskot
tömködött a fák sebeibe.) Hol kallódik
Eper Fercsi bácsi? Már csak a nevénél
fogva is megérdemelte volna, hogy helyet szorítsm~k neki a magyar novellairodalomban . Es Csipai Orzsi ? Nem is
beszélve a Fingókról. Mindenki ezen a
néven ismerte oket a faluban , a Veronát
is, az Qrzsit is, a Márit is. Hát a Pipa
Pista? Es az öreg Jópali , aki saját magának volt a keresztapja, részeges lévén,
íSY verte a mellét: En vagyok a jó Pali.
Es a Keny6 András is sirathatta eredeti
nevét halála órájáig, mert miután, nem
minden ok nélkül és nem saját hibájából

- egy csöppet be volt "szekszónázva" -,
beleesett az olajoshordóba, s ott alaposan
összekente magát, ami által élete végéig
Keny6 András lett h6n szeretett falujában. És milyen tekintélyes gazdanevek
voltak: Sz6ke Fábi, a Simon zsidó, a
Fodorok, az Acanszki Dusán, a Welker,
a szekicsi Becker Krizsán. Aztán az utcánk királyi sz616munkása, Gelle Matyi
bácsi. .Az imént említett Acanski Dusan,
a „kúlai földön" gazdálkodott, de mulatni a hegyesi kocsmákban szeretett, különösen piaci napokon a D ömötörné!.
Szerb csend6rök társaságában húzatta
kedvenc nótáját, a Föl-föl vitézek, acsatára kezdetűt, amib61 a csend6rök egy
árva szót sem értettek, de ha még értettek
is volna, már le yoltak fizetve: a gazda
borát itták ... Aztán Pap Kata néni, akinek
mire megvénült, a vezetékneve teljesen
egybeforrt a keresztnevével, s Papkata
lett bel61e; Kramli Anna néni, Kubik Julianna. És akik Isten titkainak sáfárai
voltak s fél vagy egész életüket a faluban
szolgálták le: Balassy Endre plébános,
avagy az eredeti vallásából kikeresztelkedett, de eredeti nevét mindvégig megtartó H árs Aladár címzetes páp ai
kamarás. S vajon melyik környez6 falu
dicsekedhetett ilyen szép nevű orvossal,
amilyennel a miénk: Tóth Árvai Márk!
(Nevénél már csak az emléke szebb.) És
még az iparosokról, kereskedkőről nem
is szóltunk. Hát a kocsmárosokról? A
zsidó keresked6kr61 ? Az áldott emlékű
„fekete zsidó. asszonyról", aki nemcsak
fekete, de töpörödött is volt, s a boltja is
olyan kicsiny, hogy még ez a töpörödött
asszonyság is alig fért el benne - mégsem
err61 maradt emlékezetes, hanem jószívűségér61. És nem szóltunk még a falu
cigányairol sem, aBölőr61, aBibil iről , az
Aranyról, a Gecsér61. Kocog egyszer
Böl ő meg a fia végig a nagyutcá.I1, hónuk
alatt a "szerszámmal", dermesztő hidegben. El ól természetesen B öl ő, utána a fia.
A fiú valamiért macerálja az édesapját.
Ez végül is megunja, hátraszól: "Elhall gass, gyerek, mert kiváglak a bandából! "
(Apa és fia alkotott ugyanis egy bandát.)
Zsidóinkat elhurcolták Auschwitzbe,
Dachauba, cigányaink szétszéledtek, de
az a közösség sem létezik már, amelynek
6k boldog vagy boldogtalan tagjai voltak...
Németh István
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Lelkiismeretesen
és szeretettel
Rózsa László és Rózsa Ilona,
a tekintélyes
pedagógus-házaspár
közel negyven éve a pályán
Rózsa László , matematika
szakos tanár az idei tanév végén
vonult nyugdíjba. Elvégezve az
újvidéki tanárképző főiskolát,
1957 szeptemberétől, tehát első
munkanapjától az utolsóig Kishegyesen dolgozik . 1970-től
76-ig igazgatóhelyettese, majd
76-tól 87-ig igazgatója az intézménynek. Neje, Ilona ugyancsak a tanárképző főiskolán
végzett fizika-kémia szakon.
Rövid, mindössze egy éves doroszlói kitérő után 1961-ben ő
is Kishegyesre kerül. Az év
nyarán esküdtek örök hűséget
egymásnak, és már szeptemberben megkezdte első tanévét
· új munkahelyén, hogy aztán tavaly novemberben , bensőséges
ünnepség keretében őt is elbúcsúztassák a pályatársak. A búcsú persze nem jelentette az
iskolától való elválást, megfelelő szakos tanerő hiányában
ugyanis ő és férje is ősztől, ezúttal nyugdíjasként tovább oktatják a gyerekeket. Nélkülük ·
talán üres is lenne a tanári szoba.
- Az igazság az, hogy szinte
véletlenül léptem a pedagógiai
pályára - meséli mosolyogva
Rózsa Ilona. - Előbb úgy volt,
hogy a mezőgazdasági egyetemre íratkozom. A házinénim
lánya viszont pedagógus volt és
sokat mesélt nekem a pálya
szépségéről, hogy milyen jó és
szép dolog gyerekekkel dolgozni. Álltam egy darabig a
sorban az egyetem tanulmányi
szolgálatánál, hogy beíratkozzak, és akkor - nem is tudom
hirtelen mi jött hozzám - meggondoltam magam. Otthagytam a sort és akkor már tudtam,
hogy tanítani fogok. Szerettem
mindig a fizikát és a kémiát,
meg a matematikát. Így kerültem az Újvidéki Tanárképző
Főiskolára.

- Jó matematikusból vagy fizikusból válhat-e jó tanár, vagy

Falunkban talán nem akad olyan ember, aki
nem ismerné a Rózsa házaspárt. Hosszú, különösen gazdag pedagógiai munkásságuk immár
negyven esztendeje köti ólcet kitörölhetetlenül
Kishegyeshez. Nyugállományba vonulásuk
nemcsak a szakma, hanem az intézmény, a helybéli Ady Endre Kísérleti Általános Iskola számára is pótolhatatlan űrt jelent, hisz annyi éven
át meghatározó pedagógusai voltak e piciny közösségnek.
feltétlenül szükséges egyfajta
pedagógusi elhivatottság?
- A kettő közötti arány a fontos - véli a tanárnő. - Mindig
meg kell érezni mi az a minimum, amit meg kell hogy értsenek a gyerekek. Lehet tőlük
többet kémi, elvárhat többet az
ember, de valami módon meg
kell találni ezt az arányt. Valahogy ezt hiányolom ma. Nem jó
az, hogy már az óvodában matematikával tömik a gyerekeket. Valamikor ott "csak"
játszani kellett, ma meg - ahogy
hallom - még házi feladatot is
kapnak. Így aztán mire felsősök
lesznek, teljesen elfásulnak.
Olyan nagyok a követelmények, hogy amit nem értenek
meg, azt inkább elhanyagolják
és nem is próbálják megtanulni.
Túlterheltek a mai gyerekek, és
ez nem jó. Ma már ott tartunk,
hogy mi a nem jó, tudni kell, a
szülők is másképp viszonyulnak manapság az iskolához, sőt,
lényegesen kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel mint
egykor. Ha egy szülő azt mondja, hogy nincs este tíz perce,
hogy megnézze, mit pakol a
gyerek a táskáb'a, meg van-e a
házi feladata, vagy nincs, akkor
az nagy baj! Sajnos ez ma már
általános jelenség. Sok esetben
még az iskolában sem érdeklődnek a gyerek iránt, azt se
tudják, mit csinál, hiányzik-e az

órákról, egyáltalán jár-e iskolába. Annakidején az osztályfő
nökök
még
kijártak
meglátogatni a családot. Ma is
van ilyen, de inkább csak a
problematikus gyerekeknél,
pedig ott már ez nem segít.
Amikor a tanár urat a kezdetekről faggatom, és azt kérdem,
miért pont Kishegyes ?, neki is
mosoly ül a szája szegletére:
- Sose felejtem el, biciklivel
jöttem Újvidékről Királyhalmára
és megálltam a Kendergyárnál
egy fa alatt megpihenni. Akkor
még nem gondoltam, hogy örökre itt maradok. Molnár Géza, az
akkori iskolaigazgató már várt az
iskolában. Nemcsak az intézményt mutatta meg nekem, hanem az egész települést, a
vállalatokat, a kooperáció gépállomását, meg mindent. Tejfölösszájú voltam, megvallom
imponált a dolog. Megtetszett ez
a falu, az az egészséges légkör,
ami itt akkor uralkodott.
- Szerencsém volt, hogy az
igazgatóm matekszakos volt.
Nekem ő volt a pályámon az
egyetlen példaképem, sokat tanultam tőle . A végletekig pedáns
és kötelességtudó volt. Megesett,
hogy, egyik-másik kollégának
órakezdéskor kezébe adta az osztálynaplót. Igyekeztem, hogy nekem sohase kelljen.
-A vidékről hazatérő egykori
diákok körében, de a nagy tan-

központokban is nagyon jó híre
van a hegyesi iskolának. Ma is
így van ez?
- Az mindig úgy volt, hogy
akik Hegyesen közepes, vagy
jó eredménnyel végeztek, azok
a középiskolát is gond nélkül
befejezték. A hegyesi diákok
mindig, mindenütt jól megállták a helyüket. Mindig büszke
voltam arra, ha egy-egy kollégától azt hallottam, hogy ez
vagy az a diákom milyen jó matematikából. Az már más lapra
tartozik, hogy itthon a szülők
lázonganak. De még ma sem
igen hallani olyat, hogy hegyesi
gyerek elbukott volna a felvételin . A gyerekeink szinte minden
évben eljutottak a köztársasági
versenyekre matematikából és
fizikából, és ez már elég komoly kvalifikáció.
- Tizenhét esztendeig vo lt
igazgatója az iskolának most
tanárként ment nyugdíjba. Mi
volt a könnyebb?
- Tulajdonképpen sohasem
volt problémám az igazgatással, de sokkal egyszerűbb a
gyerekekkel dolgozni. Nyugodtabban alszik az ember.
Igazgatóként mindenró1 számot
kellett vezetni. Még ma is bármikor elmegyünk kocsival az
iskola előtt azonnal észreveszem, ha nyitva maradt egy ablak. Ennyi év alatt belerögződik
az ilyesmi az emberbe.
- Ennyi év tapasztalatával a
hátuk mögött mit üzennének a
most pályára lépőfiataloknak ?
- Azt, hogy lelkiismeretesen
kell dolgozni - mondja el~sukló
hangon Ilona tanárnő. - Es szeretettel - teszi hozzá férje, Rózsa tan ár úr.
S ennél jobb zárszót keresve
sem találnék. Reméljük, még
sokáig nem fordítanak hátat a
pályának. Szakmai tanácsaik,
meglátásaik továbbra is szolgálják és öregbítik a kishegyesi
Péter Róbert
iskolajóhírét.
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Ki is vagyok én?
-·

Ma már szégyellem

U

nalmasan teltek a
napok a nyári szünidó'ben. Az egyik
forróbb volt mint a másik.
A falu utcái néptelenek
voltak. Mindenki behúzódott a kánikula eló1 a hű
vös szobába. Én is
általában benn voltam.
Egy délután mégis kimerészkedtem az utcára.
Az idó' valamelyest lehú1t, és elég kellemes volt
kint lenni a szabad levegó'n. Sétáltam le-föl az utcán és az udvarunkban. A
Kri".'.aja partján magányosan állt egy öreg fűzfa .
Gondoltam, ha már más
szórakozást úgysem találok, fölmászok a fára.
Nem vagyok valami jó famászó, de erre az alacsony
fára mégis könnyen felkúsztam. A magasból figyeltem, milyen lomhán
folyik a Krivaja. A fa mellett álló dús lombú bodzafán megpillantottam egy
fészket. Egy gerlepár rejtette el gondosan a lombok
közé. Egyik oldalról a
friss, zöld lombozat védte,
a másikról a Krivaja. Megközelíthetetlen volt, mint
egy igazi kastély. Gondoltam egyet, és fogtam a légpuskát,
elindultam
verebet, ismertebb nevén
csipaszt lőni. Nem volt
szerencsém. Talán tudták
az apró madarak, ha elém
kerülnek, a végzet vár rá-

juk. Még vártam pár percig, majd hirtelen elindultam haza. Egyszer csak
egy védtelen gerle szállt le
nem messzire tó1em. Tudtam, hogy nem szabad a
gerlét bántani, de a sikertelenségem feldühített.
Gonoszan felemeltem a
fegyvert, céloztam, majd
elsütöttem. Eltaláltam a
szerencsétlen madarat.
Élettelenül hullott le a fáról. Ekkor örültem, hogy
valamit mégis sikerült
puskavégre kerfienem.
Hazamentem, és egy sikerélménnyel tértem nyugovóra. Másnap reggel újra
elindultam sétálni. A bodzafa lombja közül riadt,
kétségbeesett csicsergést
hallottam. Eszembe jutott
a tegnapi eset, és elszomorodtam. Arra gondoltam,
hogy biztosan éhesek az
apró állatok. Tudtam, nagyot tévedtem, hogy elp u sz tí to ttam azt a
madarat. Lehet, hogy az a
madár volt a kismadarak
egyik szüló'je. Ha igazam
van, akkor a kismadarak
elpusztulnak, éhenhalnak.
kkor döbbentem rá,
liogy forrófejűsé
gem mekkora bajt
okozott. Megfogadtam,
hogy ezután megfontoltan
cselekszem. Ha eszembe
jut ez a történet, elszégyellem magam.
Juhász Bálint 7. a.

(Tréfás önéletrajz)
A tükörb61 visszanéz6 arc már nem a régi Anikó. Megváltozott.
Csöndös, visszahúzód9bb. De térjünk a lényegre! Anikó a topolyai
kórházban született. Edesanyja és a család többi tagja nagyon
megörült neki, mivel teljesült az óhajuk. A nevével is gondok
voltak, mert ahány rokon, annyi név. Végül szülei az Anikó mellett
döntöttek. Egy vasárnap elvitték a templomba megkeresztelni, ahol
Anikó az egész keresztel6t végigbömbölte, szigorúan tiltakozva,
hogy a plébános a fejére öntsön egy kis szenteltvizet.
Telt-múlt az id6, és Anikó óvodába indult. Sok barátot szerzett
magának, és nagyon élvezte az óvodában eltöltött perceket. Sajnos,
azonban eljött az az id6, amikor Anikónak el kellett válnia a
szeretett óvodától, és egy nagyobb, hatalmasabb épületbe indult,
amelynek a neve iskola, amit rémhelynek tartott. Az iskolában is
sok barátot szerzett, és vidáman teltek a napok, egy-egy rosszabb
nap kivételével. Azt még nem mondtam el, hogy Anikó most
hatodik osztályba jár, sz6kehajú, kékszemű, segít6kész lány.
- És hogy hon'nan ismerem?
Hát tudjátok, 6 a legjobb barátn6m, Anikó mindig nekem meséli
el örömét-bánatát.
Szülei elégedettek vele, hiszen jó tanuló, nem lehet okuk panaszra. Van, amikor Anikó is „elszúr" valamit, és gyengébb osztályzatot
visz haza, szülei ilyenkor megdorgálják egy kicsit. Máskor már ő
is jobban igyekszik.
Azt hiszem, elégedett lehetek vele én is, - ha azt a néhány kis
hibáját leszámítjuk, ami minden embernek van, hiszen én vagyok
Anikó.
Kurnyák Anikó 6. b.
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KISBÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Június 20-án ballagtak iskolánk nyolcadikos tanulói. Az 1995/96-os
tanévben 64 diák búcsúzott
az alma mate1tó1. A nyolcadikosok nevében Szabó
Anita köszönte meg a neveló'k és a szüló'k odaadó
munkáját, töró'dését, aggódását. Befejezésül Juhász
Gyula szavait idézte:
Lehet, hogy gyenge még
a hangunk, Lehet, hogy léptünk bizonytalan. De indulunk: a szépet, ajótakarjuk,
s érezzük, hogy hitünknek
szárnya van.
A hetedikes tanulók kívánságát Újvá1i Csilla tolmácsolt a:
Osztálytársaimmal együtt
kívánom, éljetek, tanuljatok úgy, hogy példaképeink
legyetek, és büszkék lehessünk rátok.
Vuk-díjasok : Bognár
Agata, Hegedűs Dóra, Holló Lukács Kiisztián, LacAnnamária ,
k ovi cs
Lengyel Emese, Me1ta Leona, Roman Szasa, Szabó
Anita , Varsandán Szabolcs.
Eredményes munkájukért
a tanulók egynapos jutalomkirándulás on voltak
Vrdniken .

***
A hagyományokhoz híven az Ady Endre iskola tanulói az idén is résztvettek
és sikeresen szerepeltek a
különböző' versenyeken .
Legszebb eredményt Pesevszki Evelin 8. o. tanuló
érte el, aki német nyelvbó1
eljutott a köztársasági versenyre és ott 4. lett.
Községi verseny
Fizika: 6. oszt. 1. Kovács
Károly, 2. Horváth Kornél;
7. oszt. l. Komáromi Kázmér, 2. Mike József; 8. oszt.
1. Szabó Anita, 2. Merta
Leona; Biológia: 7. oszt. 1.
Kovács Hanna, 2. Barcsik

Regina; 8. oszt. 1. Bognár
Agata, 2. Ilic Ljiljana 3.
Szabó Anita; Kémia: 7.
oszt. 1. Újvári Csilla, 3.
Papp Ildikó; 8. oszt. 1. Varsandán Szabolcs, 2. Holló
Lukács Krisztián, 3. Lengyel Emese; Matematika:
4. oszt. 1. Dancsó László; 8.
oszt. 2. Merta Leona, 3.
Holló Lukács Krisztián;
Földrajz: 8. oszt. 2. Barcsik
Beáta; Magyar nyelv: 5.
oszt. 1. Papp Árpád, 3. Varga Valéria; 6. oszt. 1. Kara
Nándor és Morel Laura; 7.
oszt. 2. Brencsics Tamás, 3.
űjvári Csilla; 8. oszt. 2.
Csabai Timea és Holló Lukács Krisztián, 3. Lengyel
Emese; Mfiszaki nevelés:
8. oszt. 1. Papp Imre. Történelembó1 iskolánkat Lack ovi cs
Annamária,
Pesevszki Evelin és Tojzán
Hedvig képviselte.

***
Az én foglalkozásom c.
iskolai irodalmi és képző
művészeti pályázaton Képz6művészetbó1 1. Fodor
Zsuzsanna, 2. Fridrich Beáta 3. Roman Szasa; a körzeti pályázaton Szabadkán
2. Fodor Zsuzsanna, 3. Roman Szasa. Irodalomból az
iskolai pályázaton 1. Roman Szasa, 2. Lukács Lóránt 3. Pesevszki Evelin. A
körzeti pályázaton Lukács
Lóránt dicséretet kapott.

***
Az ARCUS környezetvécsopmt a szerbiai környezetvédelmi
nap
alkalmából képzőművésze
ti és irodalmi versenyt szervezett. III .. díjat kapott
irodalomból Kiss Mónika
5. o.; képzömfivészetböl:
II. Ki·ivobacsenkó Árpád 2.
o.; I. díj Németh Tamás, II .
RúzsaMagdolna4. o. és ill.
díj Tóbiás Balázs 7. o.
dő

***
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***
Iskolánk énekkara egyenrangúan szerepelt a feketicsi énekkarral, és tovább
jutott a körzeti versenyen .

***
A pionír tűzoltócsapat a
községi versenyen I. helyezést é1t el.

***
A Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjteménykiállítá
son III. díjat kapott Tóth
Ildikó és Brezovszki Angéla 7. oszt. tanuló.

ADY
ENDRE

tek képzőm6vészetbó1 a
Szlovéniában megrendezett E X L I B R I S kiállításon. Diplomát kaptak:
Bognár Agata és Merta Leona 8., Halasi Szabolcs,
Mike József, Komáromi
Kázmér, Papp Ildikó és
Tóth Annamá1ia 7. osztályos tanulók. Mike József
munkája megjelent a katalógusban is.

***
A zeneiskola tanulói színvonalas évzáró hangversenyt
adtak
a
színházteremben.

A Jó Pajtás Nyelvművelő
verseny körzeti vetélkedjő
ére jutott tanulóink: Babcsányi Piroska 3. o., Bíró
Marianna 6. o. és Szöllősi
Tamás 7. o. A Jó Pajtásképzó'művészeti munkájáért
Roman Andrejtjutalomban
részesítette.

A diákok júniusban kamillát, bodzát, rózsabogyót,
hársvirágot gyűjtöttek az
iskolakonyha számára.

***

A tanévet nagysikerű, vidám hangulatú játéknappal
zártuk.

Iskolánk színjátszócsoportja az idén is eljutott a
csantavéri színjótszószemlére, és minden iskolai megmozduláson számíthattunk
rájuk. Sikeresen vendégszerepeltek Pacséron is .

***
Iskolánk tanulói nemzetközi elismerésben részesül-

** *

***

SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
Ülésezett
az Egység Sportegyesület
Igazgató Bizottsága
Anyagi gondokkal küzd a spo~esület
Július végén megtartotta
e l s6 ülését az E gység
Sportegyesület újonnan kinevezett Igazgató Bizottsága. Az ülésen jelen voltak a
szakosztályok vezet6i, akik
részletesen beszámoltak tevékenységükró1, eredményeik r61, gondjaikró l.
Megállapították, hogy az
anyagi háttér biztosítása, az
eddigi pénzforrások nem
elegendőek, a gazdasági
munkaszervezetek és magán vállalkozók támogatását kell kémi.

Ismételten hangsúlyozták, hogy els6dleges céljuk
a tömegesítés, hogy minél
több fiatalnak biztosítani
kell az alapvet6 feltételeket
a sportolásra.
Az Igazgató Bizottság
fel h atalmazta a Sportegyesület Végrehajtó
Bi zottságát, hogy a
szakosztályok vezet6ivel tartson külön-külön
megbeszélést, és mérje
fel a szükség leteket az
6szi bajnoki idény kezdetéig .

Kézilabda

Lányaink is
Bácskai ligások
Az 1996/97-es bajnoki
idényben már a n6i csapatunk is a Bácskai ligában fog
versenyezni, csakúgy, mint a
fiúk. Nagy megpróbáltatások elé néz ez a fiatal csapat
ebben a számukra talán túl-

ságosan is er6s versenyfokozatban.
Itt szeretnénk megkérni a
sportág kedvel6it, volt játékosokat, hogy kapcsolódjanak be a munkába, mert
segítségükre szükség van.

Elhalasztották a tornát
Az augusztus végére tervezett
kishegyesi nemzetközi férfi kézilabda tornát kés6bbi id6pontra kellett halasztani, mert az
nem felelt meg a gyomaendrő
di csapatnak (rendszeres vendégeink a tornán), melynek magasabb versenyfokozatba
jutván - korábban kezdődött az
idei bajnoki idény.

Reméljük, hogy a két klub
hamarosan megállapodnak és az ősz folyamán a
tornát megtartják.
vezetői

~~
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Labdarúgás !Asztalitenisz!
1

•
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A sportegyesület igazgatóbizottsági ülésén Szűcs Michell, a
labdarúgó szakosztály elnöke
beszámolt a várható lényegbevágó változásokról.
- Aj öv6ben er6sen fel fiatalított csapatra és új edz6re számíthatunk, a f6 hangsúl yt .a
legfiatalabb korosztály tanítására, nevelésére fogjuk fektetni. - mondta az elnök.
A jelenlév6k teljes mértékben egyetértettek vele. A beígért változások megtörténtek,
a lelkes fiatal gárdát Baranyi
Béla edz6, ismert szakember
készíti fel a bajnoki idényre.
Eredményes munkát kívánunk nekik, és a legnépszeruób
sportág újboli fellendítését várjuk t61e!

Megalakult
a szakosztály
1996. június 22-én a Helyi
Közösségben megtartotta
alakuló kögyűlését az Egység SE asztalitenisz szakosztálya . A szép tradíci ójú
sportágnak mintegy 25-30
el kötelezettje vett részt a
munkában.
Megválasztották vezet6ségüket, melynek elnöke Hajdú Béla, alelnöke Ocsenás
János, tagjai pedig: Csáki
Zoltán, Kancsár Ida, Keszeg
László, Tóth István és Tóth
Péter. A munkát szeptemberben indítják be, helyiségeket egyenl6re a helybéli
Ady Endre iskola biztosít.
Ismerve a vezet6ségi tagok
tudását és munkabírását, joggal remélhetjük, hogy szép
eredmények elé néz ez a múltban oly népszerű spórtág.

•

A tiszta élet harcosai
Ünnepélyesen felszentelték falunk
cserkészcsapatát
·
Hivatalosan is megalakult a Szent András nevét visel6 helybeli
cserkészcsapat, amely sorrendben már a 29. a Vajdaságban. Augusztus 24-én a helybeli templomban a cserkészavató szentmise
keretében msgr. Berényi Ferenc atya, a Vajdasági Magyar Cserkész-szövetség képvisel6je el6tt tizennyolc helybeli fiatal tett
fogadalmat a cserkésztörvényekre. Arra, hogy idejüket, erejüket,
tudásukat, ügyességüket, egyszóval mindent felhasználnak arra,
hogy embertársaikon segítsenek, másokat boldoggá tegyenek.
- A cserkészet életforma - hangsúlyozta Berényi atya. Állandó
kötelességteljesítés Istennel, hazával, embertársainkkal szemben.
Mint ahogyan a cserkészjelvényt alkotó liliom a tisztaság jelképe,
úgy annak képvisel6je örök elkötelezettje a tiszta életért, a szepl6telen jellemért való harcnak.
A három 6rsb61 álló csapat ünnepélyes fogadalomtételén jelen
volt a testvértelepülés, Békésszentandrás 542-es számú cserkészcsapatának küldöttsége D. Kis Sándor vezetésével, valamint Szabadka, Újvidék és több környező település küldöttsége is.
Ft. Brasnyó Ferenc plébános, a Fenntartó Bizottság elnöke köszönetet mondott Rábaközi Zoltán szabadkai cserkésztisztnek, aki
közel egy éven át oktatta a helybeli fiatalokat, Szente Péternek és
Kovács Istvánnak pedig lelkes szervez6munkájukért.

E szám munkatársai: Horváth László, Sipos Béla, Péter Róbert, Vígh Rudolf, dr. Virág Gábor, Otos András, Fotó Sanyi
Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Kiadja: a Rekline Studió. Felelős kiadó: Hornok Ernő. Készült: Gyomaendrődön
a G yomai Kner Nyomda Rt.-ben. Vezérigazgató: Papp Lajos.
Megjelent a Gyomaendrődi Szó-Beszéd különkiadásaként 1996. szeptemberében

