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Dombos Fest Kishegyesen!
Ha adott egy falu és adottak annak lehetőségei, akkor azokkal élni kell! Különösen akkor, ha megvannak hozzá a
megfelelő emberek is, olyanok, akik hiszik és látják, hogy az elmúlt évek történéseit csak úgy lehet fe ledni, ha helyette
egy szebb jövőt álmodnak. De azt álmodni még nem elég, el kell kezdeni építgetni, meg a dolgokat a helyükre rakni.
Dombos megteremtésével fogjuk megkezdeni ezt!
Falunk neve, Kishegyes azt jelenti, hogy kis hegyek veszik körül, A kis hegyet másképp dombnak nevezzük,
akkor már meg is született az új falunév: DOMBOS. Mi - most már dombosiak - a falu-keresztelőhöz egy merőben új és
eredeti fesztivállal járulunk hozzá, amelynek neve Dombos Fest. Rendezvénysorozatunk keretében itt eddig még nem
látott dolgok készülődnek. Koncertekre, irodalmi előadásokra, filmek vetítésére, események rendezésére kerü l sor,
amelyekre o lyan fellépők, közreműködők jönnek falunkba, akik a világ számos országában megfordultak és ott
bizonyítottak.
Ha ezt a fesztivált megvalósítjuk, akkor Kishegyes, azaz Dombos legalább ez év júliusában egy kicsit más lesz,
mint eddig volt. De ehhez közönség is kell, amely kész élvezni és értékelni akarásainkat. Arra kérjük a kishegyesieket,
jöjjenek rendezvényeinkre, jutalmazzanak bennünket tapsviharral, vagy méltatlankodjanak füttyszóval , mindenképpen
adjanak hangot véleményüknek. Mindkettőt tisztelettel fogadjuk és elismerésnek vesszük. Hangsúlyozzuk, közönségre is
szükségünk van, mert egy fesztiválnak akkor van értelme, ha sokan nézik végig, sokan látogatják. Tessék tehát ide
meghívni minden régen látott rokont, ismerőst, barátot, velük együtt végigböngészni a kínálatunkat és választani ! Amihez
jó szórakozást kívánnak a

Szervezők
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A Helyi J(özösség hírei .
A kishegyesi Helyi Közösség képviselő
testülete valamint Tanácsa májusi és júniusi ülésein
részletesen
foglalkozott
a
Helyi
Közösség
Alapszabályzatának módosításával.
Az Önkormányzati törvény értelmében az
Alapszabályzatot összhangba hoztuk az érvényes
törvényekkel és előírásokkal. A legfontosabb
újdonságok a következők: a Helyi Közösség a
területén élő polgárok, egyesületek, társulások
valamint politikai pártok demokratikus érdekközössége; legfelsőbb szerve a Tanács (az eddigi
Képviselő-testület helyett) amelynek 15 tagja van; a
tanácstagokat öt választási körzetben választják meg
(minden körzetből 3 tagot); a Tanács a tagjai sorából
Végrehajtó bizottságot választhat.
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községi
képviselő-testület
elnöke
választásokat írt ki a község mindhárom
helyi közösségében. A választások 2001. július 22-én
lesznek. A kishegyesi Helyi Közösségben tehát
előrehozott választások lesznek, mert a jelenlegi
képviselő-testületének
megbízatása
csak
decemberben járna le. A választásokat a községi
választási bizottság fogja lebonyolítani. A jelöltek
nevezését legkésőbb július 7-ig fogadja a bizottság.
Az érdekelteknek ezen bizottsághoz kell fordulniuk
bővebb felvilágosításért.
A

előrehozott

Legnagyobb probléma az, hogy a községi
költségvetés megvalósítása sem úgy alakul ahogy azt
az illetékesek szeretnék. Sajnos még azt sem tudjuk,
hogy az új elszámolási rendszer mit hoz a
közösségünk számára.

Az időjárástól függően indul a piactéren
áthaladó vízlevezető árok felújítása. A már évek óta
problémát jelentő esővíz-levezető csatorna eldugult.
A tervek szerint a lerakott betongyűrűket felszedjük
és betonozott-falazott csatornát építünk, melynek
vasbeton fedőlapjai leszedhetők lesznek. Így a
vízlevezető csatorna tisztításra hozzáférhető lesz.
A napokban tervezzük a szeméttelep
összetúrását, az erőgép hiánya miatt ez már hetek óta
húzódik. Remélhetőleg az így rendezett terület késő
őszig probléma mentesen tudja ellátni feladatát, mivel
felügyelő személyeket is alkalmazunk.
Több utcából is jelentkeztek a polgárok, hogy
szeretnének betonjárdát. A Helyi Közösség anyagi
lehetőségihez mérten megpróbál eleget tenni a
kéréseknek. A már évek óta alkalmazott módszerrel,
amely szerint a Helyi Közösség biztosítja az anyagot,
az utcabeli polgárok a fizikai munkát, minimum 150200 méter új betonjárda kivitelezhető. A számításba
vett utcák a következők: Halász, Boris Kidrié, Duro
Salaj, Matija Gubec és Njegos utca.

A Helyi Közösségben továbbra sem rózsás az
anyagi helyzet. Némi javulás azonban tapasztalható
az előző évhez viszonyítva.

Szűgyi

István

Már több mint egy hónapja működik
15-től 21 óráig, szombaton 8-tól 14 óráig azokat is,
Kishegyesen a Teleház. A fiatalságnak nem kell akik csak
szöveget, képet akarnak nyomtatni,
külön bemutatni, mert ők már „verekednek", hogy szkennelni, faxot küldeni vagy éppen varm,
szabad számítógéphez jussanak.
fénymásolatot készíteni, esetleg CD-t írni.
A Teleházban jelenleg öt
A közeljövőben oktató előa
számítógép van, amelyeken dolgozni
dásokat indítanak. Már a fejlesztésre is
vagy játszani lehet. Természetesen az
gondolnak és valószínű , hogy hamarosan
Internet használati lehetősége is adott.
újabb 2-3 számítógéppel gyarapodik a
teledom-teleház
Az internetezőket és az elektronikus
Teleház „gépparkja". A Teleház vezetője
levelezőket
szakemberek várják a
Klivinyi Mária. A szakkáder Csóré
Teleházban. A lemezen hozott szövegek és grafikák Róbert és Sörös Róbert informatikusok.
alakítását-átszabását szakértelemmel végzik. SzíveA Teleház telefonszáma 731-446
sen várják a Teleházban munkanapokon 8-tól 12 és
S.I.

Tele~
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Dr. Márton Sándor
( 1899-1957)

helyezték a kötelező polgári mozgósítás értelmében. Ott
Pristinában, majd Prizrenben dolgozott 1951-ig. 1950 júniusában
elismerésben részesítették és kitüntették a prizreni gyermekrendelő
igazgatói posztján végzett munkájáért.
Miután 1951-ben visszatért az általa annyira szeretett
Kishegyesre, megalapította az Egészségházat és a Szülőotthont.
Elsősorban általános orvosként dolgozott, de értett a
nőgyógyászathoz, a szülészethez, sőt a kissebészetben és
traumatológiában is járatos volt. Arról volt híres, hogyha nagy
ritkán operációra beteget kórházba küldött, a sebészorvosok
megbíztak diagnózisában
Nemcsak
ő
szerette
Kishegyest,
betegei
is
'
viszontszerették.
Nála
csak
a
beteg
számított,
minden
esetben
egy ideig dr. Márton.
igyekezett maximális orvosi és emberi segítséget nyújtani a
Dr. Márton Sándor úgy él az idősebb kishegyesiek
rászorulóknak. A betegnek nem nézte sem nemzetiségét sem
emlékezetében mint a Kis Doktor. Becenevét alacsony
szociális helyzetét. Egyszemélyben volt orvos és humanista.
termetéről kapta, az ifjabb nemzedékeknek meg már csak az
A végsőkig ragaszkodott Kishegyeséhez, sem nyaralni,
1982. november 29-én felavatott Dr. Márton Sándor
sem szabadságra nem ment. Meghitt emberi kapcsolatok fűzték a
Egészségház idézi a néhai közkedvelt orvos nevét.
Hiába kerestük ,--------------'--------------~ faluhoz, mindenki beaz akkori helyi újság, a
csülte, szerette és tisztelte,
Községi Napló hasábde korán elégett a munjain a népszerű doktor
kában.
Meleg
emberi
emlékét. Nem találtuk,
szíve nem bírta a terpedig munkássága, em-·
helést. A szívi nfarktus
léke többet kíván: ő volt
nagyon korán végzett vele.
Kishegyes mai egész57 éves volt, amikor
ségügyének a megéletének teljében elraszervezője.
gadta a halál.
A Kis Doktor
Nemcsak
Dr.
nem Hegyes szülötte, a
Márton Sándor szerette
néhai Torontál várKishegyest. A családja is
megye Valkány közszereti. Ennek a tanúségének Kocsohát nevű
bizonysága többek között
településén
született
a most felavatott em1899-ben. Szülőhelye a
léktábla,
amelynek
valamikori nagyszentköltségeit
miklósi járáshoz, törHorvátországban
é lő
vényszékileg
pedig
leánya, Ildikó és fia,
Kikindához tartozott. Ma Romániában van, Valcani a neve, a
Eduárd, a család fedezte. Tettük bizonyítja, ők sem felejtették el a
jugoszláv-magyar-román hármashatár közelében terül el.
falut, hiszen itt töltötték életük legszebb éveit, itt cseperedtek
A gimnáziumot Szarvason fejezte be 1917-ben.
emberré.
Érettségi után azonnal besorozták és a frontra került mint
1
Dr. Márton Sándor életrajzi adatait leánya, és fia volt szíves a
karpaszományos, a háború végén zászlósi rangban szerelt le.
rendelkezésünkre
bocsátani
Zágrábban, Budapesten és Szegeden
volt
orvostanhallgató. Orvosi oklevelét Szegeden szerezte 1925ben, amelyet még az évben honosítatott Belgrádban. A
gyakornoki éveit Szarajevóban és Újvidéken szolgálta. 1927.
ITT ÉLT ÉS DOLGOZOTT
október 7-én a SZHSZ királyság Egészségügyi Minisztériuma
1927-TÖL 1957-IG DR. MÁRTON
magánorvosi praxisra jogosította.
SÁNDOR KÖZSÉGÜNK
1926-ban
kezdte Kishegyesen magánorvos
MEGBECSÜLT
ORVOSA
gyakorlatát, egészen a második világháború végéig ebben a
minősítésben dolgozott, 1945 után már községi orvos.
TU JE ZIVEO 1 RADIO CENJENI
1941-ben mozgósítják személygépkocsijával együtt.
Az áprilisi harcokban civil ruhában ezredorvosként vett részt.
LEKAR NASE OPSTINE DR. MARTON
Hamarosan fogságba esett, német nyelvtudásának köszönve a
SANDOR U PERIODU
hadifogságból hazaengedték, de nem feledkezett meg a vele
OD 1927DO1957 GODINE
együtt fogságba került ki shegyes i ekről sem, kérelmére azokat
is elbocsátották a németek.
1945-ben a kishegyesiek és a milesevóiak kérése
A Nyugdíjasotthon homlokzatán elhelyezett emléktábla
ellenére előbb Martonosra, majd Feketicsre helyezték. 1947-ig
Hegyesen kívül dolgozott. A kishegyesiek követelésére végül
visszatérhetett a faluba, ahonnan 1949-ben Kosovóra
1982-ben avatták fel
a Dr. Márton Sándor nevét
viselő Egészségházat. Azóta
majd húsz év telt el. 2001.
június 2-án újra az egykor
népszerű orvosra emlékeztek a
kishegyesiek. A Nyugdíjasotthon homlokzatán ezen a
napon leplezték le dr. Márton
Sándor emléktábláját.
Ebben a házban élt
harminc éven át és dolgozott
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N ugdíjasaink életéből

N u dfasaink életéből

N u dfasaink életéből

B rezovszki Dezső a nyugdíjasok községi elnöke
Június elején változás történet a községi nyugdíjas
egyesület vezetőségében. Fodor Pál, aki hat évig a kishegyesi,
majd az utána következő hat évben pedig a községi egyesület
elnöke volt, egészségi okokra hivatkozva kérte felmentését.

A nyugdíjasok községi egyesületének új elnöke
Brezovszki Dezső. Munkájához erőt és jó egészséget kívánunk.

A kishegyesi község nyugdíjasainak egyesülete július elsején tartja megalakulásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból né~y
jelöltet terjesztettek fel jubileumi elismerésre. A községi nyugdíjas egyesületet, a feketicsi és a lovéenaci helyi szervezetet valamint
Fodor Pált, az egyesület eddigi elnökét.

Bérmálkozás Kishegyesen
2001. június 10-én tíz órakor
Msgr. dr. Pénzes János
megyéspüspök 152 fiatalt,
nyolcvan fiút és hetvenkét
leányt bérmált meg.

II. rész
Kiss Lajos földbirtokos a 900
kg-os nagyharangot, az egyházközség a
430, özv. Pecze Péterné (immár
másodszor) a 200 kg-os Veronikát, Pecze
Ferenc pedig a 110 kg-os Margaréttát
ajándékozta a templomnak. Margaretta
Pecze Ferenc és Lendvai Teréz korán
elhunyt kisleányának volt a keresztneve.
Az új harangokat, melyeket
Szabadkán öntöttek, koszorúzás és áldás
(felszentelés) után emelték a toronyba.
A negyedik ötös csoport:
1914/1514
60 kg
1924
110 kg
200 kg
430 és 900 kg.
A XX. század hetvenes éveinek
kezdetén a harangokat villamosították.
Falunk
templomának
első
harangja, a 31 kg-os a nyugati temetőből
1935-ben Pecze Ferenc birtokára került
és ott nyoma veszett.
Kishegyes hitközséghez tartozó
feketicsi templom 52 kg-os harangját,

amit az ottani és kishegyesi
vásároltak, Mariborban öntötték
ban.
Az
adatok
és
a
velük
kapcsolatos történések felsorolása után
megállapítható, hogy az utóbbi 230 évben
a kishegyesi templomnak 12 harangja
volt. Egy az iskolában, egy pedig a
nyugati temetőben , majd a Pecze
birtokon szolgált. Ha hozzáadjuk a
feketicsi templom harangját is, akkor az
idők
folyamán 15 harangj a volt
egyházközségünknek.
A jegyzőkönyvek, leltárak és
hagyományápolók elbeszélése szerint a
harangok idő- és súlybeli sorrendje a
következő:

1771
3 1 kg és 16 kg
1781
52 kg
1789
143kg
1830
205,5 és 486 kg
1905
72, 511 és 967 kg
1914/ 1514
60 kg (Talált
harang)
1924

110, 200, 430 és 900

1938

52 kg

kg és

A táblázatba nincs beleszámítva
Eberhard
tehető s
német,
valószínűleg szeghegyi hívő 1832-ben
öntött harangja, ami ki tudja mióta - a
kérdezettek közül senki sem tudta
megmagyarázni eredetét - a torony
lépcsőjének kanyarjában, az ún. pihenőn
van.
Az 1914-ben talált, majd 1970ben e ltűnt haranggal kapcsolatban meg
kell említeni, hogy egyedülállósága
megké rdőjelezhető. Miért?
Azért, mert Magyarország Szent
Istvánt követő királyai is sokat tettek a
kereszténység
terjesztéséért
és
meghatározott időközben
sorozatban
öntettek harangokat, melyeket épülő
templomoknak
adományoztak
vagy
kölcsönöztek. Lehetséges, hogy kérdéses
harangunk is egy ilyen sorozatból való.
Ettől függetlenül a Talált, majd Eltűnt
harang, melyet lélekharangként őriztünk
meg
emlékezetünkben,
számunkra
egyedülálló.
Pesti
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DOMBOS FEST 2001
TERVEZETT MŰSOR
2001. július 2-7. CAMPUS építésztábor a Kátai tanyán
ÉPÍTÉSZET az Alföldön, előadások, viták az építészet időszerű kérdéseiről
Témák: Kishegyes népi építészete; A kishegyesi kultúrrégió megteremtése; Nagyhegyes - geobiológiai mérések
Vendég: Csete György a magyar organikus mozgalom egyik vezéregyénisége; Somlósi Lajos geobiológus;
NTDK Budapest; Pagony Kert- és Tájépítő Iroda

2001. július 5. Dombos Fesztivál open
A fesztivál hivatalos megnyitója Sipos Béla polgármester és Márta István a Kapolcs Művészetek Völgye
Fesztivál igazgatója
19.00 Kishegyes népi építészete. Kiállítás az Ady Endre Iskolában. Bevezetőt mond és a kiállítást megnyitja Csete
György
20.00 Népzenei est a színházteremben. Fellépnek a Tükrös együttes, Szászcsávási zenekar, kishegyesi Gézengúz
tánccsoport. A műsor után táncház, közreműködik a Szökős együttes

2001. július 6.
20.00 Fianna - ír zene és tánc - a színházteremben
D

2001.július 7.
20.00 Burány trió, dél-alföldi etno-jazz - az iskolaudvarban

2001. július 8.
20.00 Az én Karádym - az Újvidéki Színház előadása a színházban

l
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Ribarska 47
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0241730-293
Telefon :

024/731-3,
Í

2001. július 13. péntek, tizenharmadika a művészetek jegyében
Irodalmi felvezetés - egész napos irodalmi műsor:
14.00 Théléme irodalmi pezsgőfürdő: Bart Dániel, Kiss Attila, Kis Pintér Anna, Liszka Tamás
16.00 Erdős Virággal, Harangi Andreával, Karafiáth Orsolyával Bárdos Deák Ági beszélget
16.00 Filmvetítés az iskolában: Jugoszláv olcsó filmek; Mediawave 2001 -es fil mválogatás; Testvériség-Egység autóút
(szlovén dokumentumfilm)
19.00 Berecz András énekes és mesemondó, színházterem
20.00 Bakos Árpád kvartettje játszik a színházteremben
21.00 Indiai zene: Samsara kvartett. Helyszín: színházterem
22.00 Blues-színpad, dr. Walter együttese és a belgrádi Row Hide
23.00 DJ Palotai és DJ Vlada Janjié - B92 rádió

2001.július 14.
10.00
14.00
16.00
16.00
18.00
19.00
20.30
22.00

Sárkánybemutató és -készítés - gyerekeknek - a labdarúgópályán
Irodalom: Ficsku Pál, Jánossy Lajos, Peer Krisztián, Németh Gábor
Irodalom: Mészáros Sándor Kukorelly Endrével és Tolnai Ottóval beszélget
Filmvetítés az iskolában: Jugoszláv olcsó filmek, Mediawave 200 l-es filmválogatás, Testvériség-Egység autóút
Az 1848/1849-es szabadságharc emlékművének megkoszorúzása
Dormán László Tanyaszínház fotókiállításának megnyitója a színház előcsarnokában
Liliomfi, a Tanyaszínház bemutatója a labdarúgópályán
Dombosi mulatságok (Dombos Social Club, Szökős együttes)

2001. július 15.
Irodalmi off- az irodalmi rendezvények zárónapja
13.00 Symposion - irodalmi folyóirat - Bakos Petra, Csernik Előd, Mirnics Gyula, Szakmény György
14.30 Üzenet - irodalmi folyóirat
16.00 Irodalom: Filó Vera, Grecsó Krisztián, Jónás Tamás, Varró Dániel
18.00 Foci: Dombos - Magyar irodalom
20.00 Ex-Symposion - irodalmi folyóirat - Balázs Attila, Bozsik Péter, Mesés Péter, Radics Viktória
22.00 A mindenfele a semmi- szólótánc- Dékány Edit
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2001. július 20.
21.00 Rock koncert (Dodo)

2001.július 27. Gypsi fesztivál a színházteremben
20.00 Boban Markovié Orkestar
Romano Drom
Oláh Vince: Rroma Art project
Dombos Social Club
22.00 Cigánybál a Sógor vendéglőben, közreműködnek a fenti együttesek
2001. július 28.
21.00 Maskarás Céh gólyalábas utcai felvonulása

2001.július 29.
11.00 Maskarás Céh bábszínházi előadása a színház előtt
18.00 Templomkoncert: Vedres Csaba - Gyermán Júlia, hegedű - orgona
Lőrinszky Attila - Farkas Zoltán, bőgő - gardon
20.30 Énekelt versek fesztiválja a színházban
22.00 Atlantis koncert a színházban
A

szervezők

a

műsorváltoztatás jogát

fenntartják, amiről

időben

értesítik a közönséget.

Dombos Fest
Project: X-Produkció
Fesztivál koordinátor: Horváth László
Irodalmi felelős: ifj. Virág Gábor
Dombos koordinátor: Lakatos János
Sajtófelelős: Molnár Márta
Grafika: Mirnics József „Joci&Joci Co"

Köszönet mondunk mindazoknak, akiknek szívügyük a jövő, akik egy jó szót is mondtak ennek
érdekében, vagy valamit tettek a Dombos Fest megvalósulásért és sikeréért!
A Dombos Fest kiemelt támogatója: Nemzeti Kulturális Örökség
Alapprogram /Budapest-Magyarország

Minísztériuma és a Nemzeti Kulturális

*A fesztivált az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriuma nem támogatta
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Tessék választani!

A Campus az Alföld
építészetével
foglalkozó
fórum, amelyet az idén
már ötödízben tartunk a
Kátai tanyán. A mostani
talál-kozó
témakörei:
Kishegyes tavaly felmért
népi
építészetének
bemutatása (kiállítás az
Ady
Endre
Iskola
nagytermében), a mindenki
fantáziáját meg-mozgató
Nagyhegyes
tele-pülés
geobiológiai
beazonosítása, valamint a kultúr
régió
megteremtésének

lehetőségei . A Campus
vendége
lesz
Csete
György magyarorszag1
építész, aki az organikus
építészet kiemelkedő vezéregyénisége Magyarországon .
Az érdeklődők
az esti vitafórumokon az
építészet aktuális kérdéseiről hallhatnak előadá
sokat,
ahol
Valkay
Zoltán, Somlósi Laj os,
Hovány Lajos, a Pagony
Kert- és Tájép ítő Iroda
képviselői adnak elő.

A Dombos Festen különféle zenei irányzatokat mutatunk be. Olyan eminens művészek lépnek fel Kishegyesen,
akik már Amerika, Japán, Európa fesztiválján bizonyították művészetüket és virtuozitásukat.

Július 5-én 20.00 színházterem

A Dombos Fest hivatalos megnyitója színházteremben. Ezt követően a kishegyesi Gézengúz tánccsoport mellett
két kiemelkedő népzenei együttes: a romániai Szászcsávási zenekar és a budapesti Tükrös együttes lép fel. Az estet
hajnalig tartó táncház követi a színház előtt, melyben közreműködik a Szökős együttes.
A Tükrös együttes a magyar népzenét ápoló zenekarok élvonalába tartozik, 1986-ban alakult Budapesten. Fő
célkitűzésük a hangszeres magyar népzene hiteles tolmácsolása, stílusos előadása. A magyar nyelvterület számos
vidékének zenéjét megszólaltatják, e sokszínű népzenén belül főképpen szatmári (Északkelet-Magyarország) és
mezőségi (Erdély) dallamokat játszanak hagyományos vonószenekari felállásban (hegedű- brácsa - bőgő) cimbalommal
kibővítve. A zenekar műsorát egy táncospár teszi még érdekesebbé, amely az est után következő táncházat is vezeti
majd.
Szászcsávási zenekar (a hátlapon)

Július 6. péntek 20.00 színházterem
Fianna koncert - ír zene és tánc
Fianna magyar és brit zenészekből álló, jelenleg 4 tagú együttes. A hagyományos kelta zene azon képviselői
közé tartoznak, akik nem az ír kocsmai zenét, hanem a hangszeres és énekelt folkzene virtuóz válfaját játsszák. (Fianna a
monda szerint az ulsteri király válogatott vitézekből álló serege volt, akik nemes célokért küzdöttek. Nemcsak bátor
vitézek, hanem kiváló költők és dalnokok is voltak egyben.) A zenekar az elmúlt két évben több európai országban
(Anglia, Írország, Dánia, Ausztria, Franciaország) nagy sikerrel hangversenyezett. A műsoruk csúcspontján táncost
invitálnak a pódiumra.

Július 7. szombat
Burány trió
Ifj. Burány Béla-Pöcök vezette trió a Dél-alföldi Szaxofon Együttes minimalizált változata. Érdemük a délalföldi etno-jazz stílus megteremtése, amelyben az improvizációnak és a szólónak kiemelt szerepe van. Az Alföldön oly
ritka lendület és szellemesség jellemi zenéjüket.
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Július 2 7. péntek
Cigány nap. A programban egyszerre három híres roma együttes lép fel a színházban, ezek:
a Boban Markovié Orkestar (a hátlapon),
a Romano Drom - A zenekar tagjai az oláh cigány
hagyományokon nevelkedtek. Zenéjükben és előadó
stílusukban erősen kötődnek a hagyományokhoz. Olyan
családokban nőttek fel, ahol a zene és a tánc része volt az
életüknek, a népi hagyományok nemzedékről nemzedékre
öröklődtek. A Romano Drom nem csupán nagyapáik
zenéjét kelti életre, hanem új elemekkel gazdagítja az
eredeti dallamokat, a cigány nyelvet és a felhasznált
hangszerek tárházát.
Oláh Vince: Rroma art project - A formáció
Oláh Vince vezetésével arra vállalkozott, hogy a vi lág
roma zenei hagyományait ötvözve létrehozzanak egy közös
zenei nyelvet, amelybe azután minden belefér, elsősorban a
rendhagyó improvizációk és szólók. A formáció tagjai
rengeteg együttesben, zenekarban közreműködtek már, így
többek között Boris Kovac, Lajkó Félix zenekaraiban is.
Az esti műsor befejezése után a Sógor vendéglőben
a három zenekar szolgáltatja a zenét a hajnalig tartó bálon.
Romano Drom

Péntek, 13. a művészetek jegyében
Aki babonás, ezért figyeljen erre a napra, aki nem, az a kínálat láttán szerezzen magának egy jó napot.
A kishegyesiek régóta fájlalják mozij uk megszüntetését. A mozi hangulatát, varázsát mi sem tudjuk
visszavarázsolni, de a filmvetítésekkel szeretnénk olyan légkört teremteni, hogy a mozi iránt érzett nosztalgia jóleső
érzésével távozzanak majd nézőink a megtekintett egy-két rövid- rajz- vagy művészfilm után a régi iskola fe lújított
terméből.

Az irodalombarátok felolvasásokban gyönyörködhetnek, a különböző zenei stílusok ínyencei pedig 19.00 órától
a hajnali órákig egyfolytában élvezhetik a mai zenestílusok legjobbjait:
19.00 órától a színházban Berecz András magyarországi énekes és mesemondó hangszerekrő l szóló meséivel és
énekeivel vezeti be az estét.
Őt követi Bakos Árpád formációja Szabadkáról. Így vallanak magukról: A reproduktív népzene határai szoros
keretek közé szorítják a zenészt. Hogy a népzene élő és eleven zeneként születhessen újjá, túl kell lépnünk ezeken a
határokon. Éppen ezért kell újrafogalmaznunk népzenei anyanyelvünket, zenénkhez való hozzáállásunkat. Útkeresés ez,
ahol minden mozdulat egy hang, minden lépés egy ritmus, az út pedig maga a harmónia. Kortárs népzene ez, amely a
múltban gyökerezik, de a mában él.
Ezeket követi a budapesti Samsara kvartett Lantos Zoltán indiai -hegedűművész közreműködésével. A zenekar
tagjai éveket tö ltöttek Indiában, ahol részleteiben ismerték meg az indiai zenei hagyományokat, melyet azután a maguk
közép-európai hangzásvilágával gazdagítva visznek tovább. A zenekar tagjai: Lantos Zoltán, hegedű, Juhász Gábor,
gitár, Szalai Péter, tabla, Nyusztay Iván, ghatam és kaunj ira ütőhangszerek .
22.00 beindul a blues-színpad a magyarországi dr. Walter együttese és a belgrádi Row Hide közreműködésével.
A party-hangulatra vágyókat a belgrádi a B92 Rádió képviseletében DJ Vlada Janjié és DJ Palotai, az egyik
legismertebb magyarországi DJ fogja szórakoztatni.

Július. 14. szombat
Dormán László évekig a vajdasági sajtó kiemelkedő személyisége volt. Az utóbbi időben a budapesti Kossuth
Rádióban hallgathatjuk műsorait. Most alkalmunk lesz Kishegyesen találkozni vele. Fotótárlata bemutatja, hogyan látta
fotóművészként a Tanyaszínház első előadásait, állomásait. A kiállítás a színház e l őcsarnokában nyíl ik 19.00 órakor.
20.30-kor, miután besötétedik, a focipályán megnézhetjük a Tanyaszínház idei bemutatóját. A Tanyaszínház ha sikerül megvalósítanunk - a jövőben Kishegyesre fogja áthelyezni a székhelyét, azaz itt tartja próbáit és a bemutató
előadásait.

A bemutató után következik a Dombosi mulatságok.

2001. június

Kishegyesi Szó Beszéd

9

Július 29. vasárnap
18.00 órakor búcsú vasárnapi hagyományos templomi koncert
A hagyományos búcsú vasárnapi
hangversenyén
kivételes
zenei
élményben lesz részünk. Két kiemelkedő
művész-páros koncertezik a Szent Anna
templomban. Az egyik Vedres Csaba és
felesége, Gyermán Júlia orgona hegedű duó. A művész házaspár a férj,
Vedres Csaba szerzeményeit adja elő.
Ma ő az egyik legtermékenyebb zeneszerző,
aki a kortárs zenét csak
élvezhető értékként tudja elképzelni,
nem
afféle
intellektuális
tevékenységként. Évekig kántorként
dolgozott Szentendrén. Ma Pécsett élnek
és dolgoznak.
Lőrinszky Attila és Farkas
Zoltán-Batyu bőgő - gardon duó a
másik művész pár. A kettős érdekessége,
hogy ilyen felállású hangszerpárosítás
szinte sehol sem létezik a világon. Zenei
nyelvük szorosan kapcsolódik a magyar
népzenéhez. Ehhez olyan finomsággal és érzékiséggel
nyúlnak, hogy közönségüknek minden alkalommal egyedi
zenei élményben van része. Lőrinszky Attila éveken át a
Filharmónia szólistája volt, de Lajkó Félixszel is dolgozott.
Viszont Farkas Zoltán-Batyut a Muzsikás együttes
táncosaként láthattuk nemrég a Vajdaságban .
Gyerekeknek szóló programok:
Sárkánykészítés és -bemutató
Július 13-án, 14-én és 15-én az érdeklődőknek alkalmuk
lesz betekinteni a sárkánykészítés rejtelmeibe és az eregetés
fortélyait is megtanulni. A bemutatót Révész Róbert és Valkay
Zoltán vezeti. Az érdeklőd ők jelentkezzenek Péter Majánál!
Maskarás utcai gólyalábas felvonulás Uúlius 28. este
21.00 óra)
Jártak-e már valaha óriások Kishegyesen, ennek csak a
mindenható a megmondója, de hogy most jönni fognak, az biztos!
Másnap délel őtt a színház e l őtt bábszínházat is tartanak az
óriások, amelyre elsősorban a gyereksereget várják!

a Batyu duó

Vajdaság eldugott és
kevésbé eldugott falvaiban
nyaranta
turné-zó
Tanyaszínház
gárdája Kavilló és Csantavér után az idén
Kishegyesen készül
fel a körútra, s elő
adásuk bemutatója is
itt lesz, július 14-én a
foci pályán. A társulat
célja, hogy olyan helyekre is eljussonak, ahol évente csak három ünnep
van: a karácsony, a húsvét és amikor a Tanyaszínház a
faluba érkezik. Az Újvidéki Színház másod- és
negyedéves hallgatóiból, valamint Balázs Áron és
Szabó Attila színészekből összeverbuválódott

együttes
ezúttal
Szigligeti
Ede
Liliomfi című zenés
vígjátékát adja elő
László Sándor rendezésében. A Tanyaszínház társulatának
vezetője és a turné
főszervezője,
:rvlagyar
Attila
elmondta, hogy a
hagyományőrzés,

kultúraterjesztés és
nyelvápolás mellett
ez évben eddig a még általuk meg nem látogatott
helyekre is szeretnének eljutni, s Vajdaságot
megismerve elérni, hogy Vajdaság is megismerje
őket. Az előadás díszletét Janovics Erika, plakátját
:rvlarkulik Balázs tervezte.

A valóságos Kishegyesre a Dombos Fest idején egy nyári fesztivál alkalmából egy lehetséges Kishegyes nevezzük Dombosnak - épül zenével, tánccal, filmmel , színházzal, irodalommal. Ezúttal Kishegyes, azaz Dombos fest,
vagyis képet alkot magáról házaival, utcáival, lakóival. Egyrészt.
Másrészt a világ különböző tájairól érkező művészek, köztük a kortárs magyar irodalom kiemelkedő írói,
írónői, szerkesztői, szerkesztőnői: különböző költemények emberekből jönnek el Dombosra, hogy szavakkal,
felolvasásokkal, beszélgetésekkel képet alkossonak magukról, egy darabbal az ő világukból, hogy színesítsék a mi
világunkat.
A július 13-14-15-ére eső hétvégén a Théléme, irodalmi pezsgőfürdő (Bart Dániel, Kiss Attila, Kis Pintér
Anna, Liszka Tamás), az Üzenet, Ex-Symposion (Balázs Attila, Bozsik Péter, Mesés Péter, Radics Viktória),
Symposion folyóiratok, valamint

13-án
Bárdos Deák Ági, Erdős Virág, Harangi Andrea, Karafiáth Orsolya
14-én
Ficsku Pál, Jánossy Lajos, Peer Krisztián, Németh Gábor
Kukorelly Endre, Mészáros Sándor, Tolnai Ottó
15-én
Filó Vera, Grecsó Krisztián, Jónás Tamás, Varró Dániel látogat el hozzánk.
A programok időpontjáról és helyszínéről a szervezők időben tájékoztatják az érdeklődőket.

ÖNÁLLÓ KISIPARI
„ VÁLLALKOZÓ

KOKAI
KŐMŰVES ÉS ÁCS
szolgáltatást végez

Tul. KÓKAI BÉLA
kőműves
KISHEGYES
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Kossuth Lajos 1
Tel.: 024,731-377

Vállalom lakóházak, gazdaság• épületek és más objektumok korszerű építését,
valamint régi épületek adaptálását
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magán
vegyeskereskedése

AGNES

Kishegyes, Tito marsall u. 90., tel.: 730-104
LAKÁS: Vuk Karadzié u. 7., tel. : 730-463

(sok szeretettel ajánlom, B. Zsónak Veszprémbe)
Megbízott JarJa a falut,
benyit, bezörög, becsönget,
és figyelmezteti a lakosokat,
hogy az utcáról a mező
gazdasági eszközöket, épületanyagot, szemetet belátható időn belül tüntessék el.
Pár nap múlva hivatalos
levéllel is nyomatékot ad a
emrégen még
szavainak.
szégyenszámba ment volna,
ha egy falusi gazdát arra kell
figyelmeztetni , hogy tegye
rendbe a háza elejét, ma pedig ritkaság az utcán
rendszeresen söprögető asszony látványa. Ilyesmivel
foglalkozó gyerekeket meg látni sem lehet, pedig
annakidején az ő tisztjük volt az etetés után a
hátsóudvar és az utca söprése. Kevésbé vízhiányos
éveinkben nemcsak a ház elejét, de a kocsiút porát is
fellocsoltuk, hogy azt ne verjék fel a járművek. Az
aszfalt nélküli kocsiút is ritkább ma már - bár falunkban
még akadnak a helyi téglagyár törmelékével feltöltött
kátyúsodásra hajlamos földutak. A locsolás pedig
egyenest tilos, mert lassan inni sem lesz elegendő
vizünk. A kaszák koraesti kalapálását nem tudom, mikor
hallottam utoljára. A derékig érő gazt az idegen sem
veszi észre, nem hogy az, akinek a háza előtt van. Nő is
becsülettel, május végére képeskönyvek virágos rétjeit
idézi az árokpart.
A falun túl sem más a helyzet. Az autóút mentén viruló
repce, pipacs és egyéb vadvirágos földvégekre kimondottan büszkék lehetünk, ha mondjuk Szabadkáig vagy
Újvidékig utazunk valamilyen halaszthatatlan ügyben,
kórház, munka, egyebek ürügyén, mert csak úgy pusztán
passzióból, a táj, az utazás gyönyörűsége miatt nem
tesszük azt. Az a boldogtalan osztrák utas, vagy a tőle
nyugatabbra elterülő országokban utazó külföldi csak
unalmasan tájat szemlélve érhet egyik városból a
másikba, mert az utak mellett asztallap egyenességű,
centisre nyírt fű zöldell. . .
Persze, ezt csak hallomásból tudom, mert én mostanság
hogyan is jártam volna azokon a tájakon, amikor vízum,
benzin, és még ezer oka van a helybenmaradásomnak.
Igazából már nincs is kedvem menni, mert nekem egyre
jobb itt, és nem vagyok benne biztos, hogy csak a
pipacsok, a repce miatt, de valami másért sem, ami
megmagyarázhatatlan. Valójában nem is akarom elmondani, mert az hatásvadászatnak tűnne, az
érzelmekkel való játszadozásnak. (Viszont az teljesen ki
van zárva, hogy bármi köze volna a maradni vágyásnak
a némileg megváltozott politikai élethez!) Maradok a
helyemen, és régi bölcsességekbe kapaszkodom, hogy
ott van dolga az embernek, ahová született. Bár ez lehet
gyávaság a részemről, amiért nem merek elindulni, és
kishitűség is, mert nem tudom elképzelni, hogy lenne-e

valahol máshol is hely számomra? Intő példának tűnik az az
egykori barátnő esete (már jelet sem ad magáról, fájdalom,
azt kell hinnem, többé nem tekint barátjának), aki
kilencvenkettőben felszedte a visszatérés útjelző tábláit, és
elsímította maga mögött a nyomokat, hogy soha ne találjon
v issza. Sikerült neki , mert se híre, se hamva. Azaz csak
sikerült volna, ha egy világcsavargó ismerősöm nem találkozott volna vele egy messzi városban, ahol a boldogtalan
asszony szerepét játssza. Saját bevallása szerint már megbánt mindent, de a dac olyan erős, hogy nem akar
visszatérni, inkább belepusztul. Álmomban sem akarok még
a
hegyesi utcán járni, mondta az említett világjáró
ismerősnek, aki talán kicsit ferdített is a mesén - hozzátett,
vagy elvett -, de állítása szerint az asszonyró l biztosan
tudja, hogy álmában bizony most is hegyesi ismerőseivel
perlekedik . . ..
Tudom jól, az átutazás még nem jelent elmenést, vendégként
pedig soha sem árt más vidékeket is megismerni. De olyan
sokat néztünk már messzire, elvágyakozva, hogy
elfelejtettük azt, amit sokan csak visszahúzásként élnek
meg, a marasztalást: a hazai dolgaink meglátását,
megbecsülését.
A Vajdaságból elköltözött, azután idehaza már csak
vendégszereplést vállaló költőről mondta magyarországi
kritikusa: most látszik, hogy ki is ő valójában, most, amikor
saját közegében mondja el verseit... A hely adott hitelt
szavainak, súlyt, fényt, vagy ahogy tetszik. Otthon volt.
Vagy annak a nőnek az esete, aki a szabadkai piacon
egyetlen fej saláta felett bőgte el magát, mert emlékeztette
valamire, ami miatt hetekkel korábban hazahurcolkodott.
Meg itt van a barátnőm. Nemrégen arról akart meggyőzni,
hogy az akácfa őshonos ezen a vidéken. És amikor dűlőre
jutottunk végre ebben a témában, bevallotta, a téves képzete
onnét ered, hogy gyermekkora hátsóudvaraiban egymásnak
támogatott hatal-mas akácfa törzsekre emlékszik, ezért
hitte, hogy a fák e táji jelenléte a beláthatatlan múltba
nyúlik. Az ő ideje összefolyt azzal a másik idővel.
Megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan dolgok kötnek,
marasztalnak, hívnak bennünket oda, ahol otthon vagyunk.
Esetenként akár akácfa, akár fejes saláta, de képesek
döntésre kényszeríteni.
Az írás elején még eszemben sem volt ezekről a do lgokról
írni. A menni vagy maradni témáját már amúgy is rég
kimerítettük. Csak az utcák re ndben tartásáró l akartam
elmélkedni, és arról, hogy akár a visszatérők, akár magunk
miatt, de házunk táján érdemes lenne már re ndet rakni ...

Nagy Farkas Dudás Erika
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GOMBÁR DÉNES
ÖNALLÓ KISIPARI VALLALKOZÓ
Kishegyes Ti tó Marsa ll I 3.sz.

Május 16-án és 17-én Horváth
László, községünk alpolgármestere
és Szügyi István, a Helyi Közösség
titkára társaságában viszonoztuk
Veresegyház város önkormányzati
küldötségének márciusi kishegyesi
látogatását.
Régi kapcsolat újraélesztéséről
van szó, ugyanis a 80-as évek
derekán Pásztor Béla, polgármester
úr már járt Kishegyesen (a nevezetes
asszonykórussal),
akkor
ismerkedett
meg
Horváth Lászlóval,
aki viszont a hegyesi nyugdíjasok dalárdájával utazott el
Veresegyházra.
Felkeresték egymást, Veresegyház
és Kisehegyes újra
egymásra talált.
Kétnapos ottlétünkkor alatt betekintést
nyertünk
Magyarország
egyik legdinamikusabban fejlődő városának életébe.
A gazdasági élet
hordozói elsősor
ban a külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalatok, mint pl. a GENERAL
ELEKTRIK, a QUESTOR beruházó (lakásépítő cég), de itt van

a híres PHARMA VIT Rt. üzeme is. Nekik köszönhetőe n a
munkanélküliség ismeretlen fogalom a városban.
Meglátogattuk az Időskorúak Ápoló Otthonát, a Széchényi téri
óvodát, a Gyermekligetet csakúgy, mint a Misszió Egészségügyi
Központot. Ezekben az intézményekben példás rend és tisztaság
uralkodik, lelkiismertes munka folyik, épületeik kivétel nélkül a
közelmúltban, a Makovecz-iskola szellemében készültek. Ehhez
hozzá kell adni, hogy nagyszabású építkezés folyik a Fabriczius
József Általános Iskolában is így ősztől már új tantermek várják
a diákokat.
Ámulattal tekintettük meg a köztéri szobrokat, müemlékek,
emlékhelyek sokaságát, a rendezett erdőt , karbantartott parkokat,
melyekre
vendéglátóink okkal
voltak igen büszkék.
Veresegyházon
megnéztük még a
messze földö n egyedülálló farkasés medve-menhelyet,
amelyekben
közel
húsz farkas, illetve
több mint harminc
külömböző
fajtájú
medve él.
A szívélyes búcsúzáskor
megegyeztünk, hogy még ez év
folyamán találkozunk
Kishegyesen és Veresegyházon.
Sipos Béla
polgármester
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vegen megtartott kiszélesített
elnökségi ülésen elfogadott terv a
szabadkai liga tavaszi idényzárójára teljes
mértékben megvalósult. Az Egység Labdarúgó Egyesületben alakított bizottságok jó
munkát végeztek, igaz ehhez még kellett egy
jól felkészített csapat is, amely a bajnokság
második részében a liga hat legjobb csapata
közé küzdötte fel magát.
A tavaszi előkészületeket Crnojevié
Dordije edző vezette, és a meglévő játékoskeretet kiválóan
felkészítette a bajnokság folytatására. A játékosok is komolyan
viszonyultak az edzésekhez, jó erőn
léttel és taktikailag
érett játékkal könynyen felvették a
versenyt a szabadkai
liga együtteseivel.
Dr. Deák Tibor
k lubelnök a bajnokság befejezésekor elégedett volt a
csapat játékával, a
vezetőségi
tagok
hozzáállásával és a
szabadkai
ligában
megszerzett hatodik
hellyel. Még a pálya
környékét
kellene
sürgősen rendbe tenni, amihez nagy befektetésre lenne szükség.
Erre a mai időkben sajnos nem jut pénz. Igaz, még őszig ezen a
téren valamit lehetne tenni. Egyedül a pálya talaját sikerült az
idén rendbe hozni a kapuk előtt kitaposott területekkel együtt.
Egy rendezett lelátó építése is időszerűvé vált, ezt a csapat
szurkolói már régen várják.
A tavaszi idényben mutatott jó és eredményes játék több
nézőt vonzott a pályára, hazai környezetben pedig az Egység
összetételű

A szabadkai liga bajnoki idényének
1. NJEGOS
2 . KRJVAJA
3. POTISJE
4. HORGOS
5. BÁCSKA
6. EGYSÉG

29
29
29
29
29
29

21
21
18
18
15
14

minden mérkőzését megnyerte és 32 gólt lőtt ellenfeleinek.
csapatba fokozatosan beépülnek a fiatal játékosok, egyelőre úgy
tűnik, hogy a szabadkai ligás szintet a jövőben is meg tudja
tartani a hegyesiek kék-fehér együttese. Az már szinte
törvényszerűvé vált, hogy az Egység soraiban mindig van néhány
vidéki j átékos, akik közül többen hosszabb ideig az együttes
oszlopos, szinte nélkülözhetetlen tagjai.
Az őszi idényt a tizedik helyen fejezte be a csapat, de a
tavaszi sikeres és eredményes játék meg a megszerzett 46
bajnoki pont a bajnokság végén az előkelő hatodik helyet
eredményezte. A bajnokság második részében Crnojevié edző a
következő összetételű játékoskeretből válogathatott: Perlié és
Faragó kapusok, Huszka, Janjatovié, Halasi,
Nikolié,
Szilágyi,
Spicanovié,
Volarevié, Lalicié, Vindity,
Fodor, Kormos, Mi losevié, Rúzsa, Barta,
Nagy, Körtés, Rapajié,
Keszeg
és
Hajdú
mezőnyjátékosok.

Az ifjúsági csapat
edzését a hegyesi labdarúgás egyik kiválósága, Országh Miklós
irányította. A fiatal
együttes a korosztály
ligájában
középhelyezést ért el.
A legkisebbekkel Kovács Róbert edző foglalkozott, a
pionírok is jól és eredményesen játszottak. A labdarúgás iránt
állandó az érdeklődés, de sok gyermekben nincs meg a kitartás, a
rendszeres munka szeretete, ezért mindig nagy a lemor-zsolódás.
Pece József

végső

5
4
5
5
8
4

táblázatának

első

~

6 helyezetje:

93:35
83:32
72:22
60:37
73:33
67:59

.)

4
6
6
6
11

68
67
59
59
53
46
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Fodor Pál
Elődökről,

utódoknak

arról, milyen is volt az élet a 19. században egy olyan
Idén újabb kiadvánnyal gazdagodott helytörténeti
családban, ahol az apa volt az úr.
irodalmunk: a tavaszon jelent meg Fodor Pál
Fodor Pál családtörténet-írása nem egy szűk
nyugalmazott újságíró Elődök és utódok című könyve.
A mű
alcíme:.------------~------------ keretek közé szorított
Emlékeztető az 1769-ben
adatközlés. Szociográfiai
Kishegyesre települt Fodor
Fodor Pál
elemekkel átszőve, betecsalád
életútjára
kintést ad a vonatkozó
napjainkig. A közel két és
korba, nem csak az érinfél évszázadot felölelő
//
••
tett leszármazottaknak, de
időszakban a szerző több
minden
kívül
álló
nemzedék sorsát kíséri
~
érdeklődőnek is, hiszen a
végig, de akár történe,,_,
Fodor család múltjának
lemkönyvként is olvasleírásával,
ritkának
ható. A könyv lapjain a
mondható példával mufalu
története
is
-"
tatja meg az 1769-ben
megelevenedik. A Fodor
Békésszentandrásról
család sorsa azonos a falu
Kishegyesre
települők
sorsával, hisz ott voltak
életútját,
nemzedékeik
Kishegyes
legelső
sorsának alakulását, a
telepesei között.
kezdetektől fogva napAz „emlékeztető"
·~ I jainkig - írja a műről Vígh
Rudolf,
a
kötet
négy fejezetben jegyzi a
/
1
család életútját: a könyv
recenzense.
lapjain végigkövethetjük a
Az eredeti fényszentandrási ős családképekkel gazdagon illusztrált kiadvány kitünő alap a
fájának
terebélyesedését
napjainkig.
további
kutatásokhoz.
A családtörténet
Reméljük, a szerző óhaja
hitelességét egykori jegy""
meg fog valósulni: akad
zőkönyvek, naplófeljegymajd valaki a rokonzések támasztják alá, ha· ·:e:'
· 1 ságban, aki az emlébár a szerző
saját L------------,-----------~ keztető bővített kiadását
bevallása szerint - a mendemondáknak is helyet adott,
megírja.
hisz ez is része a múltnak. Ugyanakkor emléket állít az
A könyv magánkiadványként jelent meg. A
egykor virágzó gazdag tanyavilágnak, melynek helyét ma
fedőlapot Bálizs Mihály munkája díszíti . A családfát
már csak néhány gazzal benőtt domb jelzi.
ábrázoló mel léklet Mohácsi Zoltán alkotása.
Megismerhetjük a hajdani dűlőutak, tanyák neveit, olykor
még a tulajdonosok ragadványneveit is. Képet kapunk
Szöllősi-Vörös Julianna
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véget. Oly
még csak néhány
hét választ el a céltól, nyolc évig
tartó hosszú utam céljától. Oly
távolinak tűnik. . . Hajdan minden
vágyam ez volt, most inkább
maradnék. Meg nem állhatok, itt
nem maradhatok: az idő múlik, a
Föld forog.
Ismeretlen, akadályokkal teli
világba fogok kerülni, ahol csak az
itt szerzett tudással felvértezve törhetek előre új célom, a
boldogság felé. Mert ha álmaim megvalósítom, az boldogság.
Mennyi minden történt eddig! Regényt írhatnék róla. De mi
lenne a mondanivalója? Talán az, hogy kitartással minden

„Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is,
csak szendereg az emberséghez méltó
[értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen!"
(Radnóti Miklós)

„Az ezer mérföldes utazás is
egyetlen lépéssel kezdődik."
(Lao-ce)

8.a

8.b

Tanítónő:

Tanítónők :

Horváth Erzsébet
Osztályfőnök: Papp-Sztapár Zsuzsanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cékus Anita
Csordás Tamás
Kiss Timea
Kovács Rita
Körtés Anikó
Linka Miklós
Maronka Péter
Mátyus Timea
Ország Zsolt
Paróczi Attila
Paróczi Renáta
Rajacié Vladimir
Rúzsa Lajos
Srőder Karolina
Szűcs Szabolcs
Tóth Andrej
Tóth Anikó
Tóth Tivadar
Tóth Zsuzsanna
Utasi László
Vörös Andrea
Zelenka Amarilla

Világos Ibolya igazgató
Sipos Berta pedagógus
Cservenák Erzsébet
Csőke Csilla
Fodor Hilda

elérhető , hogy nem is olyan nehéz
az iskolatáska. Írhatnék még a
jószándék
viszonzásáról,
a
becsületről, hiszen itt dőlt el, hogy
ki mennyire lesz becsületes; a
szerénységről, szeretetről, a barátságról. Az ilyesmit tanulni kell az
embereknek.
Most nem szabad megtorpannom.
Változatlan
iramban
haladok előre . Jó így.
A búcsú közel, hihetetlenül
közel. Mivel búcsúzzam iskolámtól? Hálával, köszönettel,
tiszta szívvel.

Csáki Hargita
Kálmán Judit
Osztályfőnök: Fodor Hilda
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Csordás Tamás, 8.a
2001 májusa

„Kövesd csak mindenkor célodat,
munkádból megnyugvás fakad.
S ha nem látod mindjárt munkád
[gyümölcsét,
soha ne hagyjon el a reménység!
Rögös minden pálya, mely fölfelé
[vezet!"
(Eötvös József)
8.c
Tanítónő: Gombár Klára
Osztályfőnök: Török Süli Jolán

Babcsányi Piroska
Dugandzié lvan
Fontányi Emília
Gálik Ervin
Gyalus Sarolta
Győri Valéria
Halasi Róbert
Horváth Kinga
László Ferenc
Mijatov Mirella
Molnár Attila
Nagy Farkas Emília
Papp Ibolya
Papp Zsolt
Péter Adolf
Péter Adrien
Pisák Xénia
Pribicki Magdolna
Szabó Csilla
Tóth Andor
Tóth Zoltán
Varga Attila

Hajnal Lilla
Halász Zoltán
Magó Fabó Emese
Molnár Andrea
Papp-Sztapár Zsuzsanna

ADY
ENDRE

Rózsa Ilona
Sipos Ágnes
Sipos Julianna
Sipos Verbászi Valéria

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.

Bacsó József
Bacsó Szabolcs
Bacsó Tamara
Csemik Márton
Dudás Judit
Dudás Tímea
Faragó Ilona
Fodor Imre
Homogyi Arnold
Horváth Éva
Huszka Ibolya
Kátai Tamás
Kerekes Róbert
Körtés Zsuzsanna
Kumyák Andrea
Loncsárevity Natália
Molnár Szabolcs
Rajninger Rita
Szabó Árpád
Szokola Szabolcs
Szőke Róbert
Török Ottó

Tóth Pál
Török Süli Jolán
Török Tünde
Vass Zoltán

Kishegyesi Szó Beszéd
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Boban Markovié Orkestar
A legjobb szerbiai fúvószenekar. Hírnevüket egyrészt a gucai fúvóstalálkozókon elért sikereiknek
köszönhetik, ahol már évek óta verhetetlenek, másrészt a Kusturica-filmek betét zenéjének. Ez a zenekar
pillanatnyilag az egyik legnépszerűbb együttes Magyarországon, az odaáti közönség dédelgetett kedvence. A
budapesti Pepsi-szigeti vendégszereplésüket megelőzően nálunk, Kishegyen lépnek fel. Szinte a teljes
műsorukat láthatjuk majd.

Szászcsávásizenekar
A legjobb erdélyi zenekar. Lenyűgöző virtuozitással kezelik hangszereiket. A zenekar tagjai apárólfiúra származtatják a hagyományokat. A hat főből álló zenekar érdekessége, hogy három prímásuk van.
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