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Tisztelt olvasóink!
Az immár havonta megje, lenő Szó-Beszéd második szá' mát tarthatják . a kezükben.
Köszönjük az előző számot ért
· - ahogyan az „átkosban"
mondták - építő jellegű kritikákat, ígérjüK., tanulunk hibáinkból. Számunkra mindenesetre biztató, hogy úiság raktáron nem maraat. UgyhoW,
növelj ük a példányszámot, sót,
e számunkban Kishegyes-térképpel és Dombos Fest-melléklettel kedveskedünk.
Júliusban ugyanis pörögni
fog a falunk, és itt most nem
csak az aratásra kell gondolni,
hanem mert július elején fiata, !ok lepik el a falut, az ő szórakoz tatásukra meg mindenféle
népsé,.g érkezik: zenészek, szí- .
nészel<, írók, poli tikusok, gaz- l
dasági sza kértők, humoristák
stb.
De el ő ző számunk megjeleVannak a gyermekkornak olyan résznése óta más téren is felgyor- 1
sulni látszanak az események, 1 letei, amelyek sohasem homályosulnak el.
Mélyen átélt élmények ezek, meghatározói
melyekkel most a Szó-Beszéd- i
egy-egy korszaknak, s az idő múlásával
ben is foglalkozunk. Ha nem
fényesednek. Gyermekvilágba kizárólag
foly ik tovább a kavarás, a 1
gyermeki tisztasággal léphetsz be, felnőtti
Dombos Tévé nekilendülhet a !
álnoksággal inkább távoTkerülsz tőle - tartja
kábeltévé megépítésének, hogy 1 a bölcseíet -, s ez a nehéz, mert életutunk
ha egyes dolgok láttán szó !
mentén egyre sorjáznak a sürgönypóznák,
nélkü1 is maradunk, képünk l
sebesen rohannak és kerítésként egybefolyazért legyen . De kép-hang künak, úgy tűnik: vonatunk áll. De a csodás
!önben is lesz: júliustól újra lesz j
idők poznái kiemelkednek, még a szörnyű,
mozi Kishegyesen!
I embertelen szegénységből is, s éhkopyon,
rongyokban varázslatos virágmosoly Uikad
Megkezaődött a Pecze-kas- 1
a fagyos arcokon. Esetemben ezt a varázst a
, tély rendbetétele is. A káder- !
régrriúlt mozivilág adja.
' politizálás vette a szabadságok ~
Örökös üldöztetésünk nyomasztásával, a
e l ő tti utolsó kanxart : az új 1
második világháború utáni másodlagos
alpolgármester Dudás József, a l
sorsban, gxászos hangulatú családi bilincsbe
művelődési e~yesület elnöke
verve probált a történelem koravén syerpedig Kátai Geza lett. A nagymekbaoúvá tenni, amikor egy vasarnap
világban honos szokásoknak i
délután rikkancs pajtásom bekiáltott hoz1
megtelelően mi is adjunk nekik
zánk: „Gyerünk a moziba!" Fölriadtam a
, száz nap bizalmat, aztán majd i
kábaságból. Heves szívdobogással
megnézzük, mi történik...
1 hosszú
mentem a cimborákkal Szilágyi Gergely
Fontosnak tartjuk megje- l
1
mozgóképszínházába, kopottan, foltosan,
gyezni, hogy a megújuló Szó- i
ahogy voltunk akkoriban, de valami ,új
Beszéd megjelenésekor Kis- !
remenysésfiel. Az egykori kishegyesi Uri
hegyes községben egy másik :.
Kaszinóba[ megmaraat mozi tükrös előcsar
nokában azonóan megtorpantunk. Egy fillélap, a Futár is az olvasók 1·
rünk sem volt. Szilágyi néni nagyot sóhajkegyeiért kezdett el küzdeni.
tott, majd betuszkolt bennünket a „szamárAbból még sohasem volt baj, ;
sorba ", a rejtelmes, fehér vetítő-vászon előtti
hogy több orgánum igyekezett ',
első sorba. Eloltották a villanyt, és kelepelni
tájékoztatni a polgárságot, sőt,
kez dett a viharvert vetítőgép. Szájtátva meinkább ez a kívánatos, hiszen 1
1
redtünk a különböző filmekből összevágott
va n miből választania. Média- í
cselekményre. Hang helyett recsegés-ropoháború tehát nincs és nem is 1 gás hallatszott, és a közbekiáltások, hogy:
lesz, legfeljebb majd a piac (az 1 „Jávor, gatyába' táncol!", meg hasonlők.
olvasók) eldöntik, elég nagy l
Micskó bátya egy nagy dobna'7 bóbiskolt.
igény van-e két lapra vagy sem.
Várta, hogy a há&Orús ;e1eneteknél ágyúszót
;J
szolgáltasson, de folyton elaludt. Amikor a
film en Jávor a grófnővel bezuhant a bokorba, a vásott kölykök rákiáltottak: „Most!"
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Erre a fölriasztott ember zavarában tiszta
belevágott a nagydobba. Hát ez mindennel fölért.
Ettől kezdve valami belopózott sivár
n~jaimba. Volt miről beszélni, volt mire
varni. Olyasmi történt velem, ami kiszabadított a siralmas körülmények közé taszított
k örny ezetem béklyóiból. Vártam a vasárnapot, hogy moziba mehessek, ahol gyerek lehettem és semmi más. Pénzem persze nem
volt, igazán csak hírből tudtam, 11.ogy létezik,
de a óelépti díjat két tojással meg Tehetett oldani. Sőt, ha vasárnaRra három tojást sz ereztem, akkor még egy kurta ceruzányi mákos
cukor is ropognatott a fogam alatt, miközben
a fekete csíkok sebes futását kémleltem a
vásznon. Nem volt más, kedveznem kellett a
tyúkoknak. Lopkodtam nekik az aranyat érő
búzát, k ölest a padlásról, csak tojjanak minél
többet. Követtek az udvarban egymást taposva, és a zsebem felé nyújtogatták nyakukat. Nagyanyám meg is jegyezte, hogy biztosan azért kövérek, mert nem tojnak."El sem
hitte volna, hogy a mozi hizlalja őket.
Aztán lassan rendeződött a helyzet, hetente más-más film került bemutatásra, és
megjelentek a plakátok. Ez is feledhetetlen
korszak volt. Innen maradtak meg örökre a
legendás címferdítések: Bal na voai - A bálna vezet; Zsena mora - Az asszonynak muszáj; Mladi lavovi - Kis lavórok; Rafal u nebo
- Rafael a mennyben, és még sok muris cím.
A z után jöttek a hangosbemondó szövegfordítók, a kinemaszkóp, a kineráma szakkifejezések, szóval, hivatásszerű mozis nemzedékké váltunk. A mozi volt a szórakozás, a
m űvelődés, a megbékélés, a szerelem, az álmodozás és a vigasztalódás színhelye egy
bizonyos korban, egy jelentős helyen az
életüjzkben.
Es most? Most egy űr tátong a helyén.
erőből

V.JS.h Rudolf

Hírek, hírek, hírek
A Helyi JSözösség parkosítja a
Gazdászati Ovoda előtti teret, ahová
hirdetőtáblát is helyez a szakszolgálat, hogy az arra lakók is megfelelően tájékozódhassanak.
Június utolsó piaci napján, tehát 28án árverésre kerülnek a piaci asztalok. Jelentkezni lehet a Helyi Közösségben.
Hosszú évek után megjavítják, felújítják a Keskeny utcában a l<rivajahíd korlátját. A munkálatokba a
Grada-Mont is besegít.
A telekrendezési és útkarbantartó
vállalat a nemzetközi út melletti
útpadkákat rendezi. Sor kerül a mellékutcák ,,foltozására" is.
Június első vasárnapján tartotta meg
rendes évi közgyűlését a kishegyesi
nyugdíjasegyesület, melyen megvitatták az e1őző éyi költségvetést.
Nagy megterhelés a kisnyugdíjasok
számára a 3 %-os helyi járulék
fizetése, míg a kb. 40 külföldi nyugdíjjal rendelkező polgár nem tesz
eleget e kötelességének. Szó volt a temetkezési költségek nagyfokú emelkedéséről, valamint a télirevaló és a
tüzelő részletre történő vásárlásáról.
A templom mögötti, életveszélyessé
vált iskolaépQletet lebontották. A
bontás költségeit a község fedezte. A
törmelék és a föld elhordása önkéntes munkával jelenleg is folyik, ezt az
akciót az iskolaszék szervezi. A romeltakarításhoz ingyen kapták a markológépet, a helybéli magáncégek finanszírozták a traktorok munkadíját,
a rendőrség pedig díjmentesen biztosította a forgalmat és kísérte a járműveket. Az épületanyag az új
épületben újra fel lesz használva.
Az alakulóban lévő kishegyesi nő
szervezet első akciója során a szegény sorsúak és a nagycsaládosok
számára megszervezte az oktatásinevelési támogatás és a taneszköztámogatás igénylését.
A méhészegyesület elnöksége panasszal fordult a községi végrehajtó
bizottsághoz. Elmondták, hogy évente felhívják a lakosság figyelmét: a
gyümölcsfa és más növények virágzásakor mellőzzenek mindenfajta
permetezést gyomirtó, gombaölő és
rovarölő szerekkel, mert ezzel kárt
okoznak a méhészeknek. Ennek ellenére egyesek az idén is felelőtlenül
permeteztek, és négy méhész állománya szinte teljesen megsemmisült.
A kár felbecsülése megtörtént, a felügyelőség vizsgálja az ügyet.

Végül mégsem lett országos
botrány abból, hogy a helyi közösség által a kábeltévé-hálózat
kiépítésére kiírt pályázatot a
Dombos TV nevezetű vállalkozás
nyerte meg, noha a községi végrehajtó tanács meggondolni látszott
magát, minthogy a feketicsi és
lovéenaci pályázat eredménytelen
volt.
A kishegyesi pályázat egyik
vesztese, a topolyai Sat-Trakt egy
ordenáré stílusban megírt ,,föllebbezéssel" próbálta lejáratni a nyertes Dombos TV-t, de azáltal, hogy
nemcsak e vállalkozást, de a kishegyesi helyi közösséget, sőt, falunk
Takosságát is ócsárolták, éppen
ellentétes eredményt értek el. A
helyi közösség tanácsa, képviselői
egy emberként utasították el a SatTrakt „ traktátusát" és a végrehajtó
tanács új ötletét, emiatt aztán szó
sem lehet arról, hogy e kérdés viszszakerüljön a község hatáskörébe,
ha már egyszer éppen a község
adta át e feladat rendezésének jogát
a helyi közösségnek.
A tényállás tehát az, hogy új
pályázat nálunk nem lesz, a
Dombos TV pedig elkezdheti a
munkálatokat. A hegyesiek szerint
ugyanis az eredménytelen feketicsi
pályázat nem befolyásolhatja azt,
hogy itt ne kezdődjön el az infrastruktúra fejlesztése, a Dombos TV
pedig nem zárkózott el attól, hogy
ha Kishegyesen sikeresen kiépítik a
hálózatot, ne próbálkozzanak meg
a további terjeszkedéssel. Mivel a
Szó-Beszéd szerkesztőségében viszonylag kevés kábeltévés szakember és mérnök ül, mi eltekintenénk
a pályázatok technikai sajátosságainak elemzésétől, így aztán
inkább az után érdeklődtünk a
Dombos TV képviselőinél, ·mikortól és mennyiért kábeltelevíziózhatunk.
A hálózat kiépítését először is
engedélyeztetni kell, és ez a folyamat akár jó három hónapig is
eltarthat, utána azonban már
folyamatos lesz az építkezés, ami
azt jelenti, hogy ideális esetben már
fél év múlva élvezhetik a kábeltévét az első előfizetők. Azoknak, akik már az építkezés
megkezdésekor jelentkeznek és
előfizetnek a szolgáltatásra, egy
öszszegben 70 eurónyi dinárt kell
befizetniük. A közvetlen rákapcsoláskor fizetőknek egy összegben

85 eurót kell majd e célra elkülöníteniük, míg aki a részletfizetést választja, a szerződés
megkötésekor 35 eurót, majd a
következő 90 napban még háromszor 20 eurót kell befizetniük.
Mindaddig, amíg az új telekommunikációs törvény nem rendezi a
szerbiai kábeltelevíziózás helyzetét, egy programcsomag lesz kb.
40-45 csatornával, ez 2,5 euróba fog
kerülni háztartásonként. Később ez
az ár változhat, de semmiképpen
sem haladhatja majd meg a vajdasági átlagárat, illetve ez attól
függ majd, ki milyen programcsomagot választ. A rendszer alkalmas
lesz arra is, hogy az előfizetők
rákapcsolódhassanak az internetr~,
hogy azonban ez a terv mikorra
valósul meg, az annak függvénye,
hogy hány érdeklődő lesz.
A Dombos TV képviselői kihangsúlyozták, hogy az előfizetők
„ beugrója" semmiképpen sem fedezi a vállalkozás beindításához
szükséges összeget, a vállalkozók a
megtérülést hosszú távon képzelik
el. Fontos, hogy amennyiben valamilyen okból mégsem épül meg a
hálózat, az előfizetők visszakapják
az előre kifizetett rákapcsolódási
díjat.
A munkálatok során természetesen szükség lesz helyi munkaerő
alkalmazására, a Dombos TV pedig
azt is vállalja, hogy létrehoz egy
stúdiót, amely alkalmanként majd
helyi jellegű tévéműsort szolgáltat.
Fontosnak tartották megjegyezni azt is, hogy a helyi ká!Jeltelevíziózás beindítása az ő ötletük
volt, amit a télen nagy lelkesedéssel
fogadtak a községi és a helyi
vezetők, akik akkor azt is megígérték, hogy pénzen kívül bármi
mással támogatni fogják e cél megvalósulását, és fölajánlották, hogy a
községháza mögötti épület (a SIZ
egykori épülete) tetejére szerelhetik
majd föl az antennákat, továbbá
ugyanitt egy irodahelyiséget is a
rendelkezésükre bocsátanak, melyben a technikai fölszerelés kapna
helyet.
A Dombos TV most egyebek
közt ezen ígéret teljesítésére is vár.
Mi pedig arra, hogy végre elfogadható áron elfogadható kábeltévés
szolgáltatást kapjunk.
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Foto Sa..n.yi reagálása
A Szó-Beszéd múlt havi számában
megjegyeztük, hogy a Helyi Közösség
munkásai egy nagy doboz fényképet
találtak szemétkihordás közben. Ezeket
Foto Sanyi készítette. A cikkel kapcsolatban a következő sorokat juttatta el
szerkesztőségünkbe a tulajdonos (az eredeti szöveget közöljük):
„ Tisztelt olvasók!

A múlt számban leírt vádakat
szeretnénk tisztázni. A szóban ÍOrfiÓ
képek kirakatba készültek és nem mmt
ahogyan ott állították azoknak akik
»még ki sem fizették«. Igazán nem a

szeméttelepre szántuk dobni. Csakhogy
az alkal-mazott ezt nem figyelvén kiöntötte egy dobozba . Tudomásunk szerint a
Helyi Közösség dolgozóinak nem az a
feladata hogy elbírálják hogy mi való a
szemétbe és mi nem, mégkevésbé az
hogy a szemétben talált képeket »viccből,
hülyéskedésből« szétosztogassák.
Sajnos mindenki a más dolgával
»szemetével« jobban foglalkozik mint a
sajátjával. Befejezésül megkérnénk önöket, hogy ha valamilyen megjegyzésük,
kérdésük lenne, ne az alkalmazottat vagy
valaki mást kérdezzenek hanem hozzái"zk
forduljanak.
Számunkra az ügy lezárva."

Az idelátogatók figyelmét gyakran
ragadják meg az elhagyatott, omladozó
házak, hiszen ezek lógnak igazán ki a
faluképből, s nem a patinás, ódon épületek. Kishegyes nem bővelkedik mű
emlék-jellegű épületekk
_ el, illetve ami
van, az is inkább az enyészettel cimborál.
Falunk egyik ilyen épülete volt az
1923-ban épült Pecze-kastély, amely
ugyan inkább villának mondható, de
mivel környékünkön igen kevés a francia vagy német kastély, egy kis túlzás
talán megengedhető. A kastély sorsa,
mint errefelé sok más mindené, a szocializmus beköszöntével pecsételődött
meg: a már bérbe adott kastély a második világháború után került társadalmi
tulajdonba (mindenkié és senkié sem
lett). A kastély megépültekor a falu legkorszerűbb és talán legszebb épülete is
volt - központi fűtéssel, parkettával,
elegáns szalonnal; sokan emlékeznek
még erre a hatvanas évekből („predvojnicskára" jártak oda a fiatalok). A hetvenes években akadtak ugyan magánvállalkozók, akik étteremmé alakították
volna a kastélyt, de minthogy „katonai
pont" -nak számított, az állam nem adta
el/ki (biztosan azért volt „ katonai pont",
mert a toronyból el lehetett látni Kuláig
meg Verbászig, ami igazán fontos dolog
lehetett a szputnyikok korában, a
hidegháború idején).
A nyolcvanas években aztán lassan
omladozni kezdett, akár az ország. Majd
a kilencvenes években amilyen gyorsan
hullott szét az ország, éppen olyan tempóval roskadt össze a „Baba-lak" is.
Tegyük hozzá, hogy nem csak a kor és az
idő volt ebben a ludas: a hely- és
környékbeliek is részt vettek a rongálásban, a fairtásban és a tégla-hordásban.
Kérdés, hogy a végül a vadászegyesület tulajdonába került épületet
miért csak most cserélték el a vadászok
„egy az egyben" négy hold földért, amikor tíz évvel ezelőtt mondjuk száz holdat is megért volna a kastély. De inkáht:
pásztázzuk a jövőt, mert végre magántulajdonba került a villa - az új tulajdonos
Kelemen László, közismertebb nevén
Pipacs lett. Aki nem titkolja, hogy nagy
tervei vannak. Idén még elsősorban az
állagmegőrzésen van a hangsúly, de már
a Dombos Fest alatt is sor kerül itt egy
kulturális rendezvényre, ami jelzi, hogy
a kastély különféle programoknak is
helyszínt fog majd biztosítani. Az épület
a lehetőségekhez mérten eredeti formájában lesz visszaállítva, de a tervek szerint mellette egy panzió is épülni fog, és
az igényesebb pihenést választó „falusi
turistákat" szolgálja majd. Mindez persze annak is függvénye, sikerül-e befektető partnert találni. Egy magyarországi
érdeklődő már jelezte, hogy egy golfpályát nagyon is el tudna képzelni a kastély környékén.
Mi persze inkább az épület helyreállításáért szorítunk, golfozni még amúgy
sem tudunk .. .
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Bemutatkozom
Abszolvens vagyok a Zombori TanítóKar Szabadkai Tagozatán. A gimnáziumot a topolyai Dositej Obracfovié
Gimnáziumban fejeztem 1997-ben. Ez
után egy évet töltöttem a budapesti
Magyar-Nyelvi Intézet matematika elő
készítő szakán (nulladik évfolyam).
Matematikatanári pályára készültem,
de a pesti egyetemre nem vettek fel. A
szegedi és a debreceni egyetemre bej"uthattam volna, de Szabadkál) megnyí t a
magyar nyelvű taní tóképző. IgértéK, hogy
az évek során minden hallgató választhat
magának egy szakot, és az egyetem elvégzése után tanítói és tanári diplomával is
rendelkezhetünk. Ez kapóra jött számomra . Mint „jövendőbeli matektanár" íratkoztam be a tanítóképzőbe . Az ígéret
azonban mini)eddig csupán ígéret maradt, és az egyetem nem tette fehetővé a
hallgatók számára a szakosodást. Remélem, hogy a közeljövőben erre is sor kerül,
mert élni szeretnék a lehetőséggel. Kezdetben kicsit furcsának tűnt a gondolat,
hogy esetleg óvodából kikerülő kisgyermekekkel kell foglalkoznom, de az egyetemen töltött négy év és a kicsik között
töltött idő alatt átéreztem e hivatás szépségét és fontosságát. Mára már én is úgy
göndolom, hogy a legszebb dolog egy
kisgyermeket megtanítani írni, olvasni
anyanyelvén.
képz ő

Június 23-án nyitott a fürdő, amit
ismét a focisták üzemeltetnek. A bevételt
a sportág fejlesztésére fordítják. A Helyi
Közössé~ rendbetette; a medencét és
környéket, üzembe helyezte az új kutat, s
ezáltal tehermentesítették a Bácska téglagyár k~!ját. Lassanként a fürdő kútjára
fapcsol1ak a környező házak és háztömbök fogyasztóit is.
A fürdő kedd kivételével minden nap
reggeltől estig várja a hűsölni vagy éppen
napozni vágyókat, pyerekeket, fiatafokat,
idosebbeket egyarant. Az ígéret szerint
minden kedden cserélni fogiák a medencék vizét, ezért kedden zárva lesz.
Az egy napra szóló belépődíj gyerekeknek 2U dinarba, felnőtteknek peaig 30
dinárba kerül.

Az egyetem negyedik évfolyamán
minden tantárgyból vizsgaórát keIIett tartanunk. Ez úgy történik, hogy a kisdiákokon kívüf a hátsó sorokban ott ül az
osztály tanítója, az egyetemi tanár és az
egyetemista csoporttársak. Kezdetben
nehéz volt ennyi szem kereszttüzében sikeres órát tartani, de gyorsan megszoktuk. A megtartott óra után a tanárunk
értékelte munkánkat, majd a csoporttársak is véleményt mondtak. Ezek az órák
mindannyiunk számára hasznosak voltak. Láthattuk társaink munkáját, hogy
mikor mit csinálnak jól vagy rosszul,
tehát nem csak a saját hibáinkból tanulhattunk.
A negyedik év végén került sor az egy
hónapos szakmai gyakorlatra. Májusban
a kishegyesi iskolában töltöttem két-két
hetet Bognár Valéria negyedik, és Szűgyi
Petri Gizella második osztályában. Mindkét esetben egy kellemes hangulatú csapatba csöppentem be. A tanítónők segítették munkámat és jó tanácsokkal láttak el.
A gyermekekkel, úgy érzem, megleltem a
közös hangot, elvégre nemrég még én is

t&fit»üiii&~~~·~
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diákként koptattam itt a padokat. Amikor
első alkalommal léptem be a tanáriba
mint kistanító, egy történet jutott eszembe, amikor 10 évesen álltam itt megszeppenve, mert hógolyózás közben betörtem
egy ablakot. Most egészen más helyzetben, mégis ugyanolyan dobogó szívvel
léptem át a küszöböt. Régi tanáraim kedvesen fogadtak és kezdeti zavarom csakhamar efillant. A gyakorlat alatt nagyon
jól éreztem magam, és remélem, hogy
diákjaim is élvezték a velem töltött időt.
Tanulmányaim során sok olyan tanárom volt, aki példaképemül szolgálhat. A
tárgyi tudáson kívül emberséget, embt_ ·
szeretetet, toleranciát, egészséges büszkeséget és tartást tanulhattam tőlük, amire
minden nemzetnek szüksége van.
A diploma megszerzése után természetesen a szülőfalumban szeretnék dolgozni, de amennyiben erre nem lesz
fehetőség, bárhol szívesen fogom ezt
tenni, ahová vezényel a sorsom.

.A:z. olvasó kérdez
1. Ki & hogyan utazhatott
a kunhegyesi fJnnep&égre?

kishegyesi önkéntes tűz
oltó testület 1874-ben alakult,
tehát 128 éve
műk ödik. Jelenleg a községi tűz
oltóság 131 önkéntese közül 48 a nő.
Az önkéntes tűzoltó nem kap szemé1yi jövedelmet, hanem a testület
részesül a községi költségvetésből.
Az állományban 60 kisdiák, 32 vizsgázott tűzoltó, 18 altiszt, 7 tiszt, 4
fő tiszt és 10 minősítés nélküli
önkéntes szolgál, fáradhatatlanul
ügyködve mások javainak megmentésén, sokszor saját testi épségét is
veszélyeztetve.
Az áprilisi közgyűlésen Tóth
Imrét választották meg elnöknek,
Szöllősi Bélát pedig alelnöknek.
Június 9-én a községi tűzoltó
versenyt Kishegyesen rendezték meg,
melyen 40 csapat versengett egymással. A hegyesi testület Topolya közsé-
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gi szervezetéhez tartozik, akárcsak
Bajsa, Telecska, Pobeda, Pacsér,
Gunaras, Krivaja, Moravica, Orahovó.
A kishegyesi szemlére ellátogatott
a Csongrád megyei tűzoltóparanc
snokság vezetősége. Zombor, Indija
és Szabadka parancsnokságainak
képviselői
is megtekintették a
versenyt.
A helybéli öt csapat közül kettő
továbbjutott a körzeti szemlére. A
testület vezetősége mintegy ötszáz
részvevőt látott vendégül.
A kishegyesi pionír fiúk csapata
június 23-án a körzeti szemlén is sikeresen szerepelt, így részt vehetn~k a
Lapovóban rendezendő szövetségi
szintű versenyen.

Unka B. Gabr.ie1la

Pál Károly:
- Kunhegyes és Feketics testvértelepülés.
Ennek alapján kaptak meghívást az első
Hegyési Wapokra Feketics és Kishegyes
képviselői, a polgármester, a Végrehajtó
Bizottság elnöke, a két helyi közösség
titkára, a két település tánccsoportja és a
kishegyesi amatőr focisták. A kiemelt
vendégek részére családostól szólt a
meghívás.

2. Pál Károly köztársasági képvisel6 kit

képvisel a parlamentben?
- A kérdésre a válasz többször elhangzott,
de azért megismételjük: Pál Károly képviselő úr. a ·szerbiai parlamentbe a Demokratikus ellenzék (DOS) jelöltjeként
került be, a VMSZ ajánlata alapján. A
képviselő úr a szerbiai parlamentben van
munkaviszonyban, ezzel Kishegyes község költségvetését nem terheli. Nagy
nehézségekkel jár a VB eh1Öki tisztségének a betöltése, mivel a parlament is élénken ülésezik, ezért sokszor nehéz két
helyen is jelen lenni.

Ennyit sikerült megtudnunk a Végrehajtó
Bizottság elnőkétől. Olvasób:zk kérdéseit
ezután is továbbítani fogjuk az illetékeseknek.

kishegyesi határban június
14-én megkezdődött az
aratás. A Mezőgazdasági
Birtok 98 hektáron őszi árpát, 60 hektáron tavaszi árpát, míg 683 hektáron
búzát termelt. A nyolc felújított ZMAJ
142-es típusú kombájnnal először az
őszi árpa cséplését kezdték el, majd
pár nap múlva a búza betakarítását
is. Sajnos a kora tavaszi csapadékhiány és a június közepén hirtelen jött
kánikula miatt az eredmények jóval
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elmaradnak a tavalyiak mögött.
Alacsony szár, rövid kalász jellemzi a
hektáronkénti 3-4 tonnás hozamot.
Amennyiben az idő is hozzájárul,
július elején az aratás befejeződik. A
magántermelők
is a Birtokkal
párhuzamosan kezdték meg az
aratást.
Tűzvédelmi szempontból a kombájnok ellenőrzését június 17-től
végzik.

A §Z<e1orné1t1tdlep1e1t ~§rntétt Ö§§Z•ettúir«Rlttt.at .at Hdyic KözÖ§§ég,
kédlk. <at fakio1§§.ágo11t,. lfwgy rne a k.atpmrn.á[ öntt§élk. ll1e a
§Z1em1e1te1t, lhtogy rne kdll]eirn 1oly.am gy«llkirnn i.gélíllybe
V•emrni <at ko1t1rógépe1t.

..~Fodor~ a Nyugcj.íjas
Szövetség által adományozott
díszoklevélhez/ amit a szövetségben végzett munkájáért
kapott.
. ... Maronka Etelkának és
RM:z J6r.sefnek a Lakítelek
Népfőiskola, a Szent István
Egyetem és a Dunaversitas
Egyesület Szőts István emlékére
meghirdetett kisközösségi televíziók és alkotók III. szemléjén a
Korkép kategóriában kiérdemelt első díjukhoz, amit .a
Szórvány a szórványban című
dokumentumfilmjükért kaptak .
. ..B1r6 .MariannA.nak, aki a
gimnáziumi tanullhányainak
elismeréséül képviselte iskoláját
a Kara.dordevié trónörökös
családIJáJ.
'~

.. .A ·. Vuk-díjas tanulóknak:

Holló Zsuzsának, Klivinyi
Lászlónak, Lénárd Lászlónak,
Papajcsik Laurának, Sinkovics
Laurának és Szűgyi Bettinának.
A geIJeráció diákja Szűgyi
Bettitfá .lett.
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alunkban a Kosztolányi
Diáksegélyező
Egyesület
mintegy ötven középiskolást és
egyetemistát támogat, ezért fölkérjük
mindazokat, akiknek módjukban áll,
hogy segítsék a kishegyesi diákságot.
A támogatók tagsági díjukat (120
dinár egy évre) befizethetik az egyesület elnökénél.
Június végén kerül sor az évi közgyűlés megtartására is.

F

z óvodások kitörő örömmel
fogadták a játékgyűjtési akción összegyűlt játékokat. Köszönjük a segítséget az adakozóknak.
Akik már másként gondolkodnak
és tettek egy lépést a jövő nemzedékéért:
5.a osztály, Ács Emília, Bábity
Daniella, Bakorek Levente, Barcsik
Ákos, Bartus Bella, Becskei Jolán,
Csabai Csaba, Dudás Csilla, Dudás
Réka, Dudás Róbert, Fabó Mária,
Faragó Andrea, Gavlik Valéria, Hegyi
István, Horváth Zoltán, Huszka
Enikő, Janó József, Janó Timea, Juhász Léna, Kalmár Beáta, Kecskés
Anetta, Kecskés ~solt, Klivinyi
László, Kőműves Arpád, Kovács
Hargita, Kovalcsik Anna, Kovalcsik
Miklós, Kubik Viktória, Kurnyák
Na tália, Kurnyák Sanyika, Lukács
Lóránt, Maksié Ivor, Martina Sabo,
Molnár Annamária, Molnár Csaba,
Molnár Deán, Molnár Márk, Péter
Mária, Patyerek Márta, Petri Annamária, Petri Gabriella, Rácz József,
E?ági Rózsa, Sörös Gizella, Stankovié
Eva, Szabó Krisztina, Szabó Mária,
~zabó Zsolt, Sz~gyi Bettina, T~rebesi
Agnes, Tóth Akos, Tóth Arpád,
Tumbász L. Dániel, Ujvári Igor,
Varsandán Csaba, Vituska Marianna,
Zabos Tibor, Zivancevié Boris,
Zsadányi Sára.
Képünkön: az összegyűjtött
játékok egy része.
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pótlékra jogosultak figyelmébe!
Családi

A szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium újításőkat vezeteU be a gyermekes családok anyagi támo,gatása terén.
Az illetékesek sz1gorítottaR azokon a
feltételeken, melxeknek a kérelmezőknek
eleget keli tenniilk.
Az új törvény szerint az egész köztársaság területén mindenkinel<, aki gyerqi.ekpótlé~ra jogosult, egys~ges összeget
fizetnek ki. Ez az összeg 1um~sban 900 O!nár, az összeg havonta változik a fogyasztói kosár árának alakulásától függően.
A június elején életbe lépet1 törvény
értelmében pótlékot a renáes tanulmanyaika t folytató, 19 éven aluli első,
második, harmadik és negyedik gyermek
után kaphat a szülő .
A potlék annak a családnak jár, ahol
az egy főre eső havi bevétel nem haladja
meg a 2750 dinárt, illetve a gyermekét
e,gyedül nevelő szülő esetében a 3300
dfoárt.
A ,gyermekpótlék megyalósításához a
köve tl<éző dol<umentumokat kell beszerezni:
- anyakönyvi kivonat a gyermekek
részére;
- állampolgársági bizonylat a kérelmező részére;
- személyi igazolványok fénymásolata a felnőttel< esetében;

- egészségügyi könyvek fénymásolata
szintén a felnőtfek esetében;
- bizonylat az átlagfizetésről (március,
április, má1us);
- kataszteri bizonylat;
- bizonylat a munkanélküliek esetében;
- iskolai bizonylat az elemi és a
középiskolás gyerekeknek;
- bizonylaT a gyermek állandó tartózkodási helyéről (oelügyi osztály);
- vagyonállapotra vonatkozó nyilatkozat.
A kérvényt és a szükséges dokumentumokat a Községházán, a 3-as számú
irodában lehet beaani a hónap végéig.
Ugyanakkor azt is jó tuani, nogy a
~~rvé1:1yeket ezután félévenként meg- kell
UJitaAm.pot
' l'k
,
, h atan
, 'd ee tól a k'ervenyezes
jének lejártával sem esnek el a gyermekes
családok, mert a fél évig tartó fámogatást
a kérvény átadásának napjától számítják.
Ujdonságnak számíf a törvényben,
hogy az anyagi helyzettől függetlenül a
gyermeküket iúnius l-je után szül ő k'<imamák második, harmadik és negyed!l<.
gyermekük után szülői pótlékot 1s igényelhetnek 50 OOO, 90 OOCJ, illetve 120 CJOO
dmár értékben .

A Vöröskereszt munkájáról
A községi Vöröskereszt eddig a
községben 353 menekültet segélyezett, de
mivel itt is csökkent az adományok
mértéke, ezért 253-ra módosult a segélyezettek száma. Kishegyesen 124 menekültet segít a szervezet: 15 éves korig a
gyermekeket, 65 éves kortól az időseket
és a betegeket.

Kiváló véradóink
A Vöröskereszt akciói nem csak a
menekültek támogatásából állnak, hanem
ők szervezik meg háromhavonta az
önkéntes véradást is, ami a szervezet
alapvető tevékenységei közé tartozik.

Kishegyesen a verbászi kórház vérátömlesztési központja végzi a vérvételt. A
munkát két transzfuziológus (vérátömlesztési szakorvos), dr. Nakov Mirjana és
dr. Gutesa Mirjana vezeti. A vérvételt
külön szakképesítésű vérátömlesztési
technikusok végzik.
Dr. Nakov Mirjana szerint a községben különösen sok aktív véradó van, ezen
belül Kishegyesen sok a véradó nő, több
család két gem;rációja is véradó, valamint
sok a fiatal. Elve a d okto rnő szavaival:
„Kifejlődött a véradás kultúrája, a segíteni
akarás szelleme".
Raffai Erzsébet évtizedek óta gondosan vezeti a véradók adatait. Jóvoltából
közölhetem a legaktívabb kishegyesi

véradók nevét és a véradások számát:
Faragó János 107, Kemencei József 94,
Halasi Csaba 89, Szűcs Lajos 89, Tóth
Imre 84, Tóth József 81, Papp Károly 78,
Puhalák József 78, Vásárhelyi Ottó 73,
Brezovszki Piroska 72, Dokié Milivoj 68,
Skallák József 67, Szvorény József 65,
Szilágyi Béla 63, Goda Sándor 63, Fabó D.
Mária 60, Puhalák Antal 60, Uhor P~ter
60, Ország Károly 53, Sárközi István 52,
Kádas István 50, Szűcs Gizella 48. Ezenkívül sokszor adtak vért, de koruk mia.t
már nem aktívak: Gál Antal, Verbászi
Etelka és Horváth Szilveszter. Jelenleg 117
aktív véradó van Kishegyesen.

Dr. MaJUtb Norbert

Könyvek a szemétben

Egyesilletben!

Levél az ismeretlen
tettes( ek)nek
A könyv meggyalázását láttam már
filmen könyvégetés formájában. Történt
ez különböző diktatórikus, totalitárius
rendszerekben, hogy a másként gondolkodók véleményéről ne értesülhessen a
nemzet, a nép. A nagy vezér hű kutyái
persze ezt másként magyarázták:
„Menten i kell a többre érdemesült polgárt a fertőző, lélekszennyező, dekadens,
egyszóval ártalmas irományoktól" .
De mi lehet a vétke Mikszáthnak,
Zolának, Adynak, Selyének, Móricznak ... ? Az ő kö nyve ikt ől miért kell
„megvédeni" az olvasót 2002-ben, Kishegyesen?
Mert megvédték őke t. A fo tó a
bizonyíték. (Van még jónéhány bel őlük kordoku mentumnak.)
Megdöbbentő
látvány: törmelék,
szemét, földkupacok között - könyvek. Jó
állapotban l évő könyvek. Kiderült, hogy a fotók későn
készültek. Mert jóval több
könyv volt a szemétben . Hál'
Istennek, jónéhányat már
„megmentettek". Elvitték ő 
ket. Hogy megőrizzék, elolvassák. Mert ők tudl"ák,
hogy erre való a könyv. El entétben azokkal, akik több tíz
vagy száz kötetet, folyóirato t
p usztulásra ítéltek. Kidobták.
Legenyhébben szólva is felelőtlen cselekedet. De nevezhetnénk akár barbárnak is.
Megáll az ész: könyvek a
szemé tben,
Kishegyesen
2002-ben, a fal u könyvtárának
>;,:;,'.t,' ·.':/„
udvarában. Hogyan kerülhettek oda?
'---'-"'-----_:..:-'-- - ' - -------"
Várom a választ levelemre.
Maradok hű barátja - a könyvnek.

Kishegyes, 2002. június 15.

Az olvasás éve
A könyvtá rban június 8-án zárult az
Olvasás eve e lnevezésű rendezvény. A
tavaly meghirdetett olvasási versen yen 43
általános iskolás diák vett részt. A záróműsorban bemutatkozott Kormos Róbert
amatőr festő. Az olvasási verseny meghirdetése előtt Szöllősi Vörös Júlia szervezésében irodalmi összeállítást láthatott a
közönség. Vigh Rudolf író (képünkön)
beszélt az olvasás öröméról, olvasásélményeivel gazdagítva elő adását. Az egy
iskolaevig tartó rendezvényen a versenyzők n ek minél több könyve t kellett
elolvasniuk, részt kellett venniük az irodalmi rendezvényeken, majd szépolvasási versenyen is vetélkedhettek, megismerkedhettek a könyv tári kézikönyvekkel:
szótárakkal, lexikonokkal, enciklopédiákkal. Végül a Miért szeretek olvasni témára
készült fogalmazások hangzottak el.
A legszebb olvasónaplóért Majláth
Renáta nyolcadik osztályos tanuló erdemelte ki az elismerést. Az anyanyelvi
táborba Szőke Annának köszönhetóen a

Elnökváltás
a Mllvel&lési

három legszorgalmasabb kis olvasó jutott
el: Pozsar Anita, Bakorek Levente és
Sándor István. Minden versenyző könyvjutalmat kapott, amit a magyar nagykövetség ajándékozott.

Miután Szőke Anna lemondott elnöki tisztségéről, a Petőfi Sándor ME
június 5-ei gyűlésén Kátai Géza bátran elvállalta azt. Az új elnök eddig
az ellenőrző bizottság tagja volt, mostani megbízatása decemberig szól.
Elmondása szerint azért vállalta el az
elnökösködést, hogy ne bénuljon
meg az egyesület munkája. Aláírja a
papírokat, de nem szervez semmit,
hiszen a szakosztályok szépen dolgoznak, nem avatkozik bele a munkájukba. Még folynak az előkészü
letek az Anna-napokra is. Hogy hol
lesz a Dudás Kálmán szavalóverseny,
jövőre lesz-e Óvodás- és Iskolás Színjátszók Találkozója Kishegyesen?
Erre Kátai Géza nem tudja a
választ ... Viszont jó volna, ha továbbra is falunk maradna e rendezvények
házigazdája.

A színfalak mögött
A színjátszás óriási múltra tekint
vissza. A művészetnek ez a formája
az utóbbi időben mégis jócskán háttérbe szorult.
Célunk e műfaj „ visszahozása",
megszerettetése az emberekkel.
Az ifjúsági színjátszócsoport
vezetője Spasojevié Magdolna, akinek rendezésében április 20-án bemutattuk Harriet Becher-Stowe:
Tamás bátya kunyhója című
regényének színpadi változatát.
A darabra való felkészülés több
hónapot vett igénybe. Elsősorban a
különböző középiskolák miatt gondot jelentett a próbák idejének összehangolása, így csak heti egy alkalommal tudtunk gyakorolni.
Egy színdarabra való előkészülés
több szakaszra osztható. Elsődlege
sen a mű kiválasztása, majd a szerep
illetve „forgatókönyv" elkészítése
következik.
Ezt követi a szerep egyéni tanulása és a közös olvasópróbák. Miután
felvonásonként mindenki megtanulta a szerepét, kezdődhet a mozgás
gyakorlása, a kulisszák elrendezése
és a velük való játék.
Nagyon jó érzés egy ilyen összetartó színjátszócsoport tagja lenni és
tenni valamit a kultúra ápolásáért.

•••••••••••• •••••• e•
Az Ifi
Tavaly márciusa óta új és
tevékeny vezetősége van a Kishegyesi
Ifjúsági Tanácsna1<. Eredményeikről,
nehézségeikről
beszélgettem
Bede
Lászlóva1, a tanács elnökével:
- Mi mindent csináltatok az elmúlt több,
mint egy évben?
- Tavaly és az idén is búcsúztatót szerveztünk a nyolcadikosoknak, valamint
megajándékoztuk a színkitűnőket. Sportnapokat rendeztünk, amelynek az idén
folytatása is lesz, felvilágosító előadás
sorozatot szerveztünk, zenés fölvonulást,
máj usfa állítást, tábortüzet, és fölvettük a
kapcsolatot a szentandrási ifjúsági szervezettel.
- Milyenek a visszajelzések?
- Jók, a fiatalok melletünk állnak, de vannak még bizonyos anyagi és szervezési
gondjaink.
- Milyen nehézségekkel küzdetek?
- Problémát jelent, hogy nem tudunk
megegyezni a diszkó jelenlegi bérlőjével.
Nem tudjuk összehangolni a műsorokat,
ha pedig vala mit szervezünk, akkor ő
fölözi le a hasznot. Használja az Ifjúsági
Tanács tulajdonát, a leltárkönyv viszont miután átadtuk neki - valahol „elkallódott".
- Milyen megoldást tudtok elképzelni?
- Jelen pillanatban semmilyent, esetleg ha
a Helyi Közösség sesítene, ugyanis ők
adták bérbe az Ifjúsági Otthont.
- Milyen terveitek vannak?
- A nyári szabadegyetemen mi szervezzük a sportnapokat, ezen felül szeretnénk
felújítani és a fiatalok találkozóhelyévé
tenni a diszkó melletti klubhelyiséget, de
ez pénzfüggő dolog. Sokban segít bennünket a Helyi Közösség, de ez nem m inde_n esetben elég.
- Uzensz valamit az olvasóknak?
- Szívesen látjuk az új ötletekkel rendelkező fiatalokat!

Nyári Liga 2002.
A kishegyesi „Egység" labdarúgó
egyesület a DOMBOS FEST keretein belül
megszervezi az l. Nyári Liga kispályás
labdarúgó bajnokságot, amelyet remélhetőleg rendszeresen megtartanak minden évben. Az idei kiírásra 14 csapat
jelentkezett. Két héttagú csoportba lettek
sorsolva, ahol mindenki mindenkivel
megmérkőzik. A szabályok megegyeznek
más labdarúgóbajnokságokéval. Mindkét
csoportból az első négy helyezett jut el a
döntő
küzdelmekre.
Itt
kereszt-

mérkőzéseken d ől

el a négybe jutás, a
jutás, majd maga a győztes
kérdése. Csoportonként az első négy
helyezett jut be a jö vő évi első ligába. A
többi csapat az újfent benevezett együttesekkel fogja képezni a jö vő évi második
ligát.
A verseny június 22-én, szombaton
kezdődik, a mérkőzések i dőpo ntja minden alkalommal 17,30; 18,15 és 19,00 óra.
döntőbe

A „Nyári Liga" műso ra:
- június 22. szombat I. forduló
- június 23. vasárnap II. forduló
- június 29. szombat III. forduló
- június 30. vasárnap IV. forduló
- július 6. szombat V. forduló
- július 7. vasárnap VI. forduló
- július 13. szombat VII. forduló
- július 20. szombat negyeddöntők és bemutató mérkőzés
- július 21. vasárnap elődön tők,
bemutató mérkőzés és döntő
Értesítjük a labdarúgás kedveiőit,
hogy a mérkőzé sek megtekintése díj, talan, ennél fogva kérjük, jöjjefü ';
minél nagyobb számban és buzdítsák kedvenc csapatukat!
db

Gőzerővel

folynak a munkálatok az új Teleházban.
Az intézmény remélhetőleg m ár júlws elejé től a
könyvtár mögötti, tágasabb helyiségekben
fogadhatja látogatóit.

Lakatos János

.........~.........
Szeretem az estéket, mert különös
varázsuk van. Együtt a család, és ez
számomra sokat jelent.
Anya a konyhában a vacsorakészítéssel van elfoglalva. Ilyenkor a
lakást finom illatok járják át, és én
alig várom, hogy asztalhoz üljünk.
Apával a televízióban a kedvenc
műsorunkat nézzük, ami főleg állatokról szól. Közben jókat beszélgetünk. Szívesen segítek anyának a
terítésben, és utána végre asztalhoz
ülünk. Vacsora közben megbeszéljük
a nap eseményeit. Ilyenkor főleg én
beszélek, és apáék türelmesen végighallgatják az iskolában történteket,
ami nekem nagyon fontos. Vacsora
után, amíg anya a mosogatással van
elfoglalva, addig én a cicáknak és a
kutyának adok enni. Ekkor egy kicsit
játszom velük,. mert erre napközben
nincs időm . Később a szobában
együtt társasjátékozunk, amiből én
áftalában győztesen kerülök kí: Azután amíg anya fürdik, apával
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könyveket nézegetünk. Később én
kerülök sorra a fürdésben, és anya
csak nehezen tud kikönyörögni a
kádból. Lefekvés előtt házi olvasmányt olvasok, ami hamar el is
álmosít.
Elalvás előtt az jár az eszemben,
hogy azért is szeretem a varázslatos
estéket, mert azok olyan csendesek és
nyugalmasak, de vidámak is.

Július 10-étől 17-éig falunkban (a
Grada-Mont mellett, a volt kenderáztatónál) rendezik meg az ÉszakBácskai Cserkészkörzet kiscserkész-táborát. A szervezők több
mint száz vendéget várnak Vajdaság minden tájáról. A cserkészet
iránt érdeklődők Szente Teréz cserkésztisztnél jelentkezhetnek.

Fabó BveJin 4.a

©

©

Június elsején tartották meg Becsén a
Jó Pajtás 37. nyelvművelő
versenyének dön tőjét. Fabó Evelin 4.
osztályos és Gere Kovács Violetta 5.
osztályos tanuló is első díjjal tért
haza.

Az Általános Iskolások Művészeti
Vetélkedőjének k eretén belül
meghirdetett képzőművészeti,
valamin t kézművességi pályázaton
Sándor István 7.a osztályos tanuló
kerámia kategóriában II. díjat nyert.

Egy olvasói kérdés nyomában
Valahogy így indult: érkezett egy
olvasói kéraés. „Miért buktatja meg a pap
a hittanosokat?!"
Tényleg, hogy is van ez?
Számunkra, akik még jó negyed évszá zaddal ezelőtt jártunk hittanra, elképzelhetetlen fogalom volt a bukás. Igaz,
akkor némileg más volt a világ is, talán mi
magunk is, áe tény, hogy jóval kevesebb
gyilkosságot láttunk naponta, amit ma
szórakozasnak, kikapcsolódá.snak, szellemi töltekezésnek neveznek. Es az is ritka
volt, mint a fehér holló, hogy anyuka reggel tízkor kissé aggódni K.ezd1en, mert
gyermeke még minaig nem került haza
az előző esti buliból, és ő persze nem kérdezte, hogy hova megy. (A gyereknek joga van szabadságra. Eini és elni hagyru.)
Mondom, kissé (vagy egy kicsit jobban) felfordult a világ. Nem szeretnék
azonban szociológiai ertekezést írni és
elméleteket gyártani társadalmunk állapotáról, merf" még a körmömre koppintanak a szociológusok. Maradjunk a tényeknél.
A tények pedig azt mondják, hogy
egye l őre még nem 5eszélhetünk bukásrol,
hiszen aru1ak ellenére, hogv a hittanévet
június elején zártuk, még mindig van lehetőségük javítani azo)<nak, akik ezt
eddig nem tették meg. (Uj fogalom a hittanban, de sajnos van ilyen: pótvizsga.)
Egyébként pedig a hetedikesek és a
nyolcadikosok között legjobb tudomásom
szerint nincs „bukásra á11ó" nebuló. Igaz,
ők alig maradtak néhányan (a l<ét
évfolyamból), miután a két evvel ezelő tti
bérmálással sikeresen „kibérmálkoztak"
az egyházból. (Ez is új fogalom, de nem

én találtam ki. Másutt is hasonló problémákkal kü zdenek.)
A leginkább érintett korosztály a hatodikosok, ahol tíz körüli azoknak a száma,
akiknek az „ügye" még mindig folyamatban van. Valamivel ugyanis adósak maradtak: vagy nem jártak rendszeresen a
hittanórákra (különböző szakcsoportok,
SEGA vagy egyebek), vagy mé,g mindig
nem feleffek 1e az imákoól. Evente ö1
hiányzást még elnéznek, de az ezen fölüli
mulasztásokat be kell pótolni, már csak
azokra való tekintettel is, akik egész

Ka1acsi János

, / Hosszas tervezgetés után végr; --templom főutca felőli homlokzatát; a
.·<
S?r kerqlhetett
valamint
oldalf.alak egy .részét
zasara, amit az elozo evekben a lesuito mt]ak fel. A munkalatok ertéke mmtegy
„

t~!11plomunk ta t~~o;-

életszínvonal miatt nem mertünk elkezA tervek szerint első lépésként a

·~ .\deni.

évben rendszeresen jártak. Ami pedig az
imákat illeti, kissé hajmeresztő, nogy egy
hatodikos hittanos, egyébként érlélmes
gyerek ne tudja fennakadás nélkül elmonaani a Miatyánkot. Márpedig volt rá
példa a történelem folyamán. Vajon milyen osztályzattal fejezné az évet az az
iskolás, aki hatodikra elfelejtette, hogy
írják az A betűt?
Vitatkozni lehet hitoktatói módszerekről, sőt elavult hittanprogramokról és
tankönyvekről is, de h a ilyesmivel találkozom, akkor mindig az jut eszembe,
amit egyik tanárunk állított a teológián:
a hittan sajátságos helyzetben van egyéb
„ polgári" tárgyakhoz képest. Ennek
ugyanis nem az az elsődleges feladata,
hogy tárgyi ismereteket közoljön, hanem
hogy neveljen. S ezt bizony nagyon
nefiez heti egy órában elérni, a megfe1elő
családi hátter nélkül. A gyermek elsőd
leges és legfontosabb hitüKtatója a szülő .
S a hitoktatás, a hitre való nevelés csak
ott lehet eredményes, ahol nem elhanyagolják, vagy a jobbik esetben
gyakoro~ák hitül<et, hanem valóban
aszerint elnek.
Valahogy így kezdődött. ..
Azt mondják, a mai tiniknek mindennél jobban szükségük van példaképekre. Alig akadnak példaképe!<, vagy
ha vannak, akkor is so1<szor torzszülöttek, az erőszak, az ököljog és a körmönfont hazugság megtestesítői. Miért ne ragadhatnáiík ki a Milagrosok és a Ramóók kezéből ezt a nemes feladatot? Miért
ne válhatnának a szülők gyermekeik p éldaképévé?

t.~r!:yot,

a~

16500 euró. A kivitelező Kókai Béla.
Sajnos, a költségek miatt el kellett

halasztani e~y másik, igen fontos ter- \
vet: a tempióm bekerítesét, hogy kör- '-....
menetek végzésére és egyéb szertartá- 1
sokra alkalmas templomteret alakít- ..
sunkki.

Í.„

A.:n.ya.kö:n.yvi lúrek, 2002. ja.:n.u.ár-m.áju.s
Ház.asság<?t kötöttek:
Kádas Károly és Vaszkó Magdolna
Ozorák Zsolt és Fodor Zsuzsanna
Mike Attila és Barta Erika
4oran Kalauz és Pi!PP Judit
Abrahám Zsolt és Zivkov Krisztina
Pusztai Antal és Gál Valéria
Hajas Róbert és Bánszki Mónika

Gyermekük született:

Kovács Béla és Kormos Erika - Szilveszter
Talpai Arnold és Kalapáti Karolina - Tamás
Butterer Barnabás és Iván Rózsa Bendegúz
Povazsánszki Róbert és Káplár Viktória Róbert
Kovacev Zoran és Nikodinovié Zivka Aleksandar
Vladisavljev Zoran és Mudrinski Nada Igor
Kovács László és Török Rita - Beáta
Margit Arnold és Cservenák Györgyi Richárd
Bélik András és Molnár Eszter - Attila
Losonci János és Lakatos Dianna - Blanka
Gömöri Attila és Komáromi Natália ,
Árpád
Német Arpád és Ciceri Rozália - Attila
Huszár Péter és Nyírádi Mária - Dávid
Fridrik László és Tokodi Teréz - Bold izsár
Bojko Vasiljev és Utasi Ildikó - Anna

Paróczi Ferenc és Huszár Piroska - Tamás
Kollár Gábor és Molnár Erika - Orsolya
Csáki József és Fabó Dudás Kinga - ·
Annabella
Pravilovié Predrag és Virág Tünde Marianna
Németh László és Maronka Melinda Noémi
Bencsik József és Szabó Irén;- József Patrik
Hodorik Sándor és Szilágyi J;:va - Csaba
Hodorik Sándor és Szilágyi Eva - Eni kő
Fülöp Tibor és Pesti Erika - Melinda
Dániel Mihály és Szakács Angéla - Richárd
Papp Károly és Szukola Szilvia - Bettina

Elhunytak:

Kalacsi Imre 78
Dudás István 80
Mészáros András 76
Nagy Károly 72
Csincsák Antal 79
id. Varga József 74
Tóth Mihály 76
ifi. Hajdú Ferenc 58
Kovács Péter 65
Goda Antal 61
Süli Sándor József 75
id. Kléman Tibor 66
id . Magó Sándor 67
Vince fstván 64
Papp Sándor 68

Szokola Pál 78
Jungábel Gyula 76
id. Kocsis József 69
Török Károly 78
Horváth Béla (exhumálás) 88
Halasi Frindik Piroska 98
Schrőder Gallai Erzsébet 76
Lengyel Dudás Erzsébet 66
Horak Dimitrovkska Persa 59
Fodor Maronka Anna 80
Andróczki Molnár Ilona 80
Dudás Csilla 17
Győri Lénárt Gizella 78
Drobina Piroska 66
László Czékus Verona 74
Magó Molnár Erzsébet 90
Anetics Pincei Matild 73
Molnár Baranyi Teréz 96
Djokié Veljkovié Anasztázia 53
Bauer Malkácsi Erzsébet 90
Mihajlqvics Csibri Gizella 85
Németh Sinka Gizella 75
Krivobacsenkó Vásárhelyi Piroska.65
Benkó Vass Rozália 78
Pece Turcsik Margit 77
Gombár Szabó Rozália 78
Mosni Molnár Piroska 74
Visontai Orosz Mária 81
Dudás Molnár Anna 87
Az adatokat összegyűjtőtte Koadl Alik1'Js
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lVCosolyidő
A változatosság felüdít, hagyjuk egy kicsit a gondot, bút, és
tegyünk úgy, mint a reklámban
Kis tehén.
Egy nyaláb virággal indultam a
padlásra, télire eltenni a nyárból,
és ott találtam meg a vidám témát,
még csak le sem kellett hajolnom
érte. Belevertem a fejemet, ettől az
himbálódzni kezdett, lába esetlenül mozogott, bólogatott is szögletes fejével, még kicsi szarva
csúcsán is csupa derű volt, és
sárga volt, mint a Nap. Spárgán
lógott, felakasztva. Először csak
az egy hete keresett spárgagurigának örültem meg, dünnyögtem is
magamban, hogy mindent elhánynak a gyerekek, csak mire a
t~tő alá értem, akkorra kapcsoltam, hogy hiszen nem is az a
lényeg az egészben, és különben
is, a paradicsomkötözés nincs
elkésve most sem ...
Mert végre itt a nyár. Végre
vége a tanításnak, mondja a
gyerek is. Tegnap még azt hitte,
hogy az iskolaévnek sosem lesz
vége, ma már úgy nyilatkozott,
hogy rövid volt az első osztály.
Fut a kerti úton, mint a megtestesült szabadság, olyan. Azt
hiszem, ez az első pillanat, amikor
számára a „szabadság" szó tartalommal telik meg.
A kertben mintha számtalan
Kistehén táncolna: napfényben
úszik. Mert Kistehén színe van a
Napnak is, mondja a másik
gyerekem, aki a teraszon éppen a
Kistehenet rajzolja. A kicsi is
hamarosan csatlakozik. Rajzolják,
festik, a nagyobb tapétaragasztóba áztatott papírból formázza .
Egy már majdnem kész, azt szárítja a huzat a padlásfeljáróban,
vidámság leng a homályban .. .

Öreg és fiatal vidul a reklámon,
végre valami szívderítő a dobozból. Rafinált kis jószág ez a
Kistehén, pont úgy néz ki, mint
akinek mindegy, mint a bolondnak. Pedig ha jól megnézzük, nem
hülye, hanem nagyon bölcs.
Elfogadja azt, amit rajzoltak neki,
és nem panaszkodik, hogy csak
aimyit kapott. Bár az sem kevés:
derűs, kék ég van fölötte, van saját
fája, dombja, amitől ha zöld lesz a
segge, akkor sem szidja meg
senki. Sárga színére sem tett még
panaszt, és bár kicsit molett, de
neki az se baj. És nincsenek
kikötései: ha megyek, és ha
akarom, vihetem az anyámat is.
De persze nem viszem, mert nem
megyek, és sok oka van, hogy
miért nem. De ezt hagyjuk.
Vegyünk példát a Kistehénről: egy
kicsit kibírni panasz nélkül. ..
Már lemezen is megjelent,
tudom előre, hogy hamarosan
nyafogni kezd a kicsi, hogy vegyük meg. A nagy majd a háttérből biztatja, bevált taktika a
családban, meg nem csak ott, de

ezt is hagyjuk. Kicsit majd húzódozom, a tekintély miatt, de a harmadszori nekifutásuk után azt
mondom, hogy na jó, nem bánom.
Mert már megérdemeljük. Mármint egy csöppnyi derűt, ha a
Szigetre amúgy sem juthatunk el,
pedig a nagyobb már akár mehetne is, főleg hogy ott a kérés:
hozd el anyádat is. És aztán majd
vonulna a népes csapat, ómama a
nagymamával, nagymama a !anyával, aztán meg az unokák. Az
apád meg megy magától is. Na, ez
az igazi reklám ...
És most kéretik nem elkezdeni
magasan filozofálgatni, nem kell
mindent elrontani. A szerzők sem
sokat okoskodtak, az egyik írt egy
dalt, a másik rajzolt egy kistehenet, és máris a reklámfilm
készítés kellős közepében találták
magukat, ország-világ örömére.
Rövidszünet
a
nyárban.
Mosolyidő. Azután pedig majd
lesz valahogy ...

Nagy Farkas Dudb Erika

Spagettit ennék, elmegyek a
boltba.
Ha azt gondolják, hogy van
időm arra, hogy 82 millió évig
éljek, nagyon tévednek. És ha azt
gondolják, hogy 82 millió évig kell
élniük, hogy az 1, 2, 3, 4, 5-ös
számsorral nyerjenek a lottón
nyolcszázmilliót, akkor is nagyon
tévednek. Elég csak nyolcvankét
évig élniük, csak az a nyolcvankét
év a megfelelő helyen, és ami persze sokkal fontosabb : a megfelelő
időben történjék. Pontosabban a
helynek itt már nincs is jelentősége.

De persze tévednek, ha azt
hiszik, hogy 82 millió év alatt csak
egyszer húzzák ki ezt a számsort:
megtörténhet, hogy többször is, és
megtörténhet, hogy egyszer sem.
Annak az esélye pedig, hogy a
következő 82 millió év alatt mindig az 1, 2, 3, 4, 5-ös számsort
húzzák ki, szintén fennáll, csak
ennek sokkal kisebb a valószínű
sége, mondjuk 1/82 millió*82 millió a négyzeten, körülbelül. Annak
az esélye, hogy az 1, 2, 3, 4, 5-ös
számsort kihúzzák, az a 82 év
alatt, amíg élnek, állítólag
1/82000000, ha pedig minden
hétvégén
lottóznak,
akkor
1/82000000*52,
vagyis
0,6341452*106. De soha ne lottózzanak ugyanazon a hétvégén két
egyforma szelvénnyel, mert akkor
az összeg feleződik. A hely viszont nem számít.
A valószínűségszámítás azonban a múlté, ne próbálkozzanak
vele, csak ha van 82 millió évnyi
idejük, ami persze egyáltalán nem
biztos, hogy elég. Nekem azonban
nem volt, ezért a Bizonyosságra
alapoztam.
Falun élek, csak én vagyok itt,
és azzal szórakozom, hogy nézegetem, ki lehet még a vonalban.

Az óvónéni a sarkon éppen
agyonver egy gyereket. Én pedig
a boltba megyek, mert spagettit
akarok venni, és megfőzni ebédre.
Az utcán az emberek a kalapjukat
emelgetik, a nők pedig melltartót
hordanak. Minden sarkon újabb
sarok, és minden sarkon újabb
óvónéni. A különbség nem nagy,
ezek szerint jó irányba haladok.
Vannak, akik még nem ismernek,
ők májashurkát adnak ajándékba.
Zene!!!!!! !! (Titokban dj vagyok.)
A boltban mindenki nyájasan
mosolyog, csak én vagyok mogorva. Azért, mert építettem egy metrót, még ne gondolják, hogy hálásnak is kellene lennem. De ettől
függetlenül mindenki mosolyog.
Az Orbit-rágós nők is mosolyognak, a palackon a pelinkovácos
kislány, a Visnjevacsát hirdető
bácsi, a sörösüvegről a kakas, a
szarvas és az oroszlán, az állatok
királya. Az italoknak néha furcsa
neveik vannak, akár a falvaknak.
A pelinkovac, kruskovac italok, a
Krusevác, Visnjevác pedig falunevek. Orahovác, Topolác, Igyosác:
minden falunévből italnevet is
lehet csinálni, még Szabadkából
is, az ottani nőkből. Csak néhány
falu áll ellen. Moravica meg
Csantavér. És néhány nő. Még a
bálna is mosolyog a konzervdobozon, pedig még ő járt a legrosszabbul, mert ő már benne is van a
dobozban. A vigyorgó bálna elmeséli önmaga történetét. Egy szép
májusi reggelen madárcsicsergésre ébredtem.
Ez egy interaktív bolt, itt bárkivel szóba állhatok. Az elárusítónőknek
Wittgensteint idézek,
minden mellette szól, és semmi
sem ellene. Tudják Önök, hogy a
bálna egy rovar és banánnal
táplálkozik? Az elárusítónőkből
hiányoznak a kételkedés fájljai.

És genitáliáik sincsenek. Nekem
viszont van tizenhat mega memóriám, azt mondják, ez sok mindenre elég.
Építettem egy metrót, és vettem belőle magamnak egy számítógépet. Belövöm magamnak az
intravénát, és felkötöm magam az
Internetre. Az intravénát is nagybetűvel írják, Intravéna. Az összes
beszélő nevet. Az egér helyett az
ujjaimat kattintgatom, miközben
számokká változtatom a történeté{ betűket írok, amik automatikusan számokká változnak. Én
például az ALT+144,110-es számsor vagyok, de a számok is csak
további számok, 49 52 52 49 49 48.
A teljes nevem pedig a következő:
54 54 49 49 55 49 49 54 49 49 54 49
48 49 49 49 54 56 48 49 51 48 49 49
54 49 48 49 49 49 54, és én vagyok
ennek a történetnek a hőse. A
probléma csak az, hogy a gép
ezeket a számokat is tovább
alakítja: 53 52 53 52 52 57 52 57... és
így tovább, minden szám egy másikkal azonos. Leírhatom magam
tehát számokkal, az eredmény
azonban a végtelenhez közelít, az
időm pedig véges. Lassan lejár az
előfizetésem.

Életemben egyszer megjátszottam az 1, 2, 3, 4, 5-ös számsort, és
nyertem nyolcszázmilliót a lottón.
Építtéttem egy metrót, amelynek
minden állomása az én nevemet
yisel~. Az állomásokon nagy a keveredés, senki sem oda ér, ahova
szerétne, csak én tudom, hogy hol
vagyok. 82 millió év múlva majd a
régészek is eltévedn~k, és én
leszek a labirintus. Az örök élet
titka a szellem frissessége, vagyis
ha vért csöpögtetnek az agyba.
Lesz-e vonat a Jehova tanúi menynyországában?
Nincs kiút, felteszem a ,ppagettit.
·.." ,_;
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„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."
(Kazinczy)

„Ember vigyázz., figyeld meg jól világod
ez volt a múlt, emez a vad jelen hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned &te,
~ mas legy_en."
(Radnóti Mildós)

8.a
Sipos Ághe2
osztály~~é1ül.<1t
_._-JJi

-,"

Bognár Valíflha.:~,
tanÍtÓc .
.'.

Csőke Csilla
Bede Hajnal Lilla

osztályfőnök

Juhász Mária
tanítónő

>t

Berta Klein
Dudás Csilla
Faragó Arnold
Horváth Zoltán
Janó József
Juhász Léna
Kelemen Andor
Kiss Krisztián
Klivinyi László
Kurin Anikó
Lakatos Zoltán
Maksié Ivor
Molnár Csaba
Németh Zoltán
Sinka Csongor
Sipos Heidi
Szabó Ildikó
Szabó Tímea
Szokola Jaszmina
Szöllősi Miklós
Szűgyi Bettina
Tóth Ákos
Tóth Erika
Tolmácsi Róbert
Ujvári Igor
Varsandán Csaba
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"'Bakor~k"Zőltrri+P.
Becskei Mónika
Brasnyó Gabriella
Csordás Kornél
FabiárrAurél ~. .,.,.„,.,.,_,_'""'
Fodor Ildikó
Gombár Dénes
Holló Zsuzsa
Kancsár Laura
Kerepes Árpád
Komáromi Tímea .
Krívóbacsenkó Árpád'
,Lénárd László
Majláth Renáta
Maronka Attila
Mihájlovics Viktor
Mocnár Mónika
Molnár Csaba
Papajcsik Laura
Sinkovics Laura
Sípos János
Skallák Róbert
Szeszták Szabolcs
Tóth Tamara
Vujnovity Milica

•.............•............................ .•• ..................... ........ ...............••...........•.•..........................
..A.cl.e>k.-"V"es.zek.
Eladók új, 200 literes nyitott és zárt
vashordók (plaszticirozottak),
valamint szintén 200 literes PVC
hordók, házhozszállítással. Telefon:
063-73-43-10

• Szerkeszti a

Hirdet6k fhnrelmébel
Újságunkban apróhirdetéseket is közlünk.
Hirdetéseiket Linka B. Gabriellának adhatják át.
Tel: 024 / 731-297.

$;;~ • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.•
Csóré Róbert, Horváth György, Kalacsi János, Lakatos János, Unka B. Gabriella, Molnár Márta,
ifj. Virág Gábor, Rácz József, Zsidai Erzsébet. •
• Grafikai elő készítés és tördelés: Kalacsi János. • Készült a Topolyai Népnyomdában. •

szerkesztőbizottság:

"Az é(etöröM neM t a.~u ,
haneM ráadás.n
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július 3. - szerda, Keleti temető
18.00 - Koszorúzás - Tisztelgés Sipos Béla emlékének
július 4 . - csütörtök, Hewalja utca
Dombos Fest nyitómúsor:
A Dombos Fest egy olyan helyszínt nézett ki mindannyiunk számára, majd al a kított át,
megrisztírva több évtizedes szemetünktől, melyen laza, kötetlen szórakozás mellett -a szabad ban, a löszfal tövébe n és remélhetőleg hűvösében tölthetjük el nyári estéinket. Lesz itt előadás,
filmvetítés, tábor tűz, koncert, mulatság, melyeknek ebben a 18 napban , am íg a Dombos Fest
tart, egy cjolgot kell szo lgáln ia: az életörömöt, mely Hamvas Bé la szavaival nem tab u, hanem
ráadás! Eljük meg tehát ráadásként a fesztivált, mozduljunk ki otthonunkból, lazítsunk,
örüljü,nk, mert egyszerűen ilyen ünnepekre is szükségünk van és lesz egy évben legalább egyszer! Eljünk vele - jót szórakozva, jót neverve l
VIFÓ, 1. Vajdasági Szabadegyetem programja
14.30 - 18.00 Szakmai csoportok előadásai:
Közgazdasági: a külföldi tőke beáramlása és a multinacionális cégek megjelenésének hatásai
egy tra nzícióban levő gazdaságra (előadó: Horváth Pá!, a PanTef Rt. és a Matáv volt vezérigazgatója)
,
,
jogi: a női jogok (előadó: dr. Kartag Odry Agnes, szöve tségi kisebbségügyi államtitkár)
Euró pa-tan uímányok
19.00 - Yendé~áró
19.30 - Unnep1 köszöntő - Bognár Attila
20.00 - Boban Markovié Orkestar - a tavalyi Dombos Fest sikerprodukciója újra itt
21 .00 - a Csalóka együttes lemezbemutató koncertje
22 .00 - Tábortűz
22.00 - Kabóca - magyar, moldvai zenék és feldolgozások torokénekessel
23.00 - Néptáncmulatság a Csalóka együttes táncházával

BOBAN MARKOVlé ORKESTAR
A népszerű szerbiai fúvószenekar taval)'i
na gysikerű fellépése után ismét Kishegyesre látogat. A Kusturica-fi l mekből
megismert együttes ma a legtöbbet keresett szerbiai zenekar, nincs olyan európai
fesztivál, ahová ne hívnák ől<et. Zenéjük
tiszta örömzene, a cigány hagyományokra, mégis a mai világ lüktetésére
építve. A tavalyi tánctilalom feloldva!!!

Július S. - péntek, Hegyalja utca
1. Vajdasági Szabadegyetem programja
10.00 a VIFO helyi szervezeteinek „work shop" -ja
10.00 A szakmai csoportok előadásai
Jog: Orosz János vajdasági tartományi kisebbségügyi titkár: a szövetségi kisebbségi törvény
ismertetése
Dr. Miavec Béla jogász: A macedón alkotmány kisebbségi jogokat szavatoló módosításai
Kozgazdaságtan : dr. Szabó Katalin : Moduláris szervezeti egységek, új alapelvek
a váll alatszervezésben
15,00 Kisebbségek és stabilitás (előadók: Lőrincz Csaba / Magyarország,
Józsa László / Vajdaság, Duray Miklós / Szlovákia, Szilágyi Zsolt / Románia)

CSALÓKA együttes - A topolyai népzenei együttes 1991-ben alakult. Rend szeres ~sztvevői a Durindó fesztiváln ak,
1998-2001 között az Udvarhely Néptánc műhely k ísérőzenekara Székelyudvarhelyen, emellett több színházzal és
tánccsoporttal dolgoztak illetve dolgoznak együtt a mai napi~ . A Dombos
Festre jelenik meg a Csaloka első CD-je
Sej, haj zörög a 7ei.él címmel, illetve a
Tanyaszínház idei
produkciójána k
zenej ét is ők készítették el .
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július S. - Hegyalja utca
Családoknak, gyerekeknek, felnő tte knek ajánlva !
20.00 - Esti mese gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: Berecz András mesél
20.30 - Kaláka együttes koncertje
21.45 - Hot Jazz Band
23.00 - Esti énekelés és borozás Berecz Andrással
23 .00 - Blueseum, helyszín: Mozi
július 6. - szombat, Hegyalja utca - VIFÓ NAP
1. Vajdasági Sza~adegyetem programja ,
10.00 Ugyességi verseny a VI FO HSZ-ek számára
15.00 Előadás: Hatá rmenti együttm űködés, eurorégiók: Vajd as ág jövője (Rechnitzer
János, Szegvári Péter, Szabó Ottó, Haas Róbert / a Duna - Tisza - Kőrós - Maros Eurorégió irodavezetője/, Nagy Gábor /az Esély a Stabilitásra Közalapítvány irodavezetője/
17 ,00 Médiadélután
21 .00 Row Hide (Belgrádból bluest és rock&rol l-t játszva)
22 .30 Bananas ( Budapestrő l régi slágereket is megszólaltatva)
23 .00 St. George Band (a 70-es évei< ro c kzenéit játszva) - helyszín: Mozi
július 7. - vasárnap
1. Vajdasági Szabadegyetem programja

10,00
10.00
14.30
15.00
17,00

Szociológi<i; sátor
Foci a ViFO HSZ-ek számára
Foci a VIFÓ HSZ-ek számára
El ő adás: Posztkom m unista átmenetek Kádár és Milosevié után
Ifjúsági kerekasztal

10.00 - Sakkszimultán

Erdős

Viktor ifjúsági világbajnokkal

19.3 0 - Esti Showder Fábry Sándorral
Belépő 100 dinár, a jegyek a cigánybálra is érvényesek.
Az ismert magyarországi showman önálló estje. Humor, irónia magunknak, magunkról „.
Helyszín: szín házterem
21.00 - Cigánybál: Rad ics Ferenc és né pi zenekara
Szilvási Gipsy Folk Band
Helyszín : Hegyalja utca
SAKK - E rdő s Vikt or 2001-ben a 14 éves korosztályban megszerezte a világbajnoki címet .
Emellett többszörös magyarországi bajnok. Szimu ltán mérkőzésén bá rkit szívesen lát egy
e rőp róbára!

(Tessék készüln i, Viktornak fü lelme tes statisztikái vannak! )

Július 8-13.: CAMPUS, építészeti tábor
július 8. - hétfő
A Kátai -ta nyán

kezdő dik

Csete György építész térmodellezési kurzusa a Campus keretéb en .

19.00 - kiállítás: Somlósi Lajos fotó i, helyszín: a színházterem
21.00 - fimvetítés az iskolában

előcsarnoka

július 9. - kedd

19.30- Somlósi Lajos előadása a biogazdálkodásról, a XXI. századi magyar konyháról
(he lyszín: is kola) ajánlható: terme lőknek, ház iasszonyok nak, mindenk inek, a ki vá ltoztatna
életmódján, életvitelé n !
21.00 - fimvetítés

BERECZ AN DRÁS ÉS A KALÁ KA - A
mindannyiunk által ismert Kalá ka együttes koncertje gyerekeknek és felnőtte k
nek egyaránt tartalmas szórakozás t
je lent. Külön é lmé ny lesz a tavaly már
megismerhetett Berecz András énekes és
mesemo ndó esti meséje, mely a későb
biekbe n kötetle n formában folytatódik
éneklésse l, borozással.
HOT JAZZ BAND - Az 1985-ben alakult
HotJazz Band napjai nkra Magyaro rszág
egyik legsikeresebb professzionális zenekarává vált. A 20-as, 30-as , 40-es évek, a
korai jazz, a swi ng és a dixiland revival
kel életre to lmácso lásukban. Szórakoztató, dallamos zen e je llemzi ezt az
időszakot, s egyben a Hot Jazz Band
játékát is . A virtuozitást kedvelő együttes
nagyfokú stílushűségre törekszik, mel>
sármos é nekmodorban is érzékelhe tő.
BLUESEUM - Az újvidé ki együttes 2000ben alakult, de tagjai koráb ban is j átszottak má r, illetve jelenleg is játszanak
más zenekarokban . A Blueseum tö bbek
~özött a 2001 -es újvidéki Gólyabulin, az
Ujvid éki Művelődési Központ Art Klubjában és a zentai Mojo Clubban is fellépett. Főleg rhytm and bl ues-st andardokat játsz ik saját feldolgozásában, a
legtöboet Muddy Waterstől és a Blues
Brotherstől.

ST. GEO RG E BAN D - A 2000-ben alakult együttes a '70-es évek rock' n roll
sikerszámait j átssza. Kü lön érdekességük, hogy dobosuk, Milan Cveta novié
a d1szkókul túra Kishegyese n val ó megjelenéseko r itt kezdett el zenélni . Rep e rtoárjukon a harci rock, a boogie és a
blues egyaránt megtalálható . Aj án lu k
ezt a Koncerte t m indazoknak, aki;
szívesen tenné nek egy nosztalgiautazást
a múltba.
C IGÁNYBÁL - RADICS FERENC ÉS ZENE KARA - Az óriási kultusszal bíró
budapesti romazene, „vendéglátózás " is
m egújho d ásra képes - vaílja Radics
Ferenc, aki népi zenekarával és egy rakás
prímásverseny d íjáva l a t a rsolyában ,
bámulatos technil<ájával és virtuozitásával a közönségbe fojtja a szót. Nehéz stílusáról beszé lni , mely amellett, hogy ízigvérig a roma gyö kereket hord ozza, ti sztaságában a ba rtóki szárnyalásokat sem
nélkülözi.

SZI LVÁSI GI PSY FOLK BAND
Az együttes e l őadói sajátosságának
tekinthető az oláhcigány színpaai fol klór és a cigányzene szerencsés ötvözése.
Tetten érhető ez mind az előadásmód
ban, mind a repertoárban. Az együttes
mint neve is mutatja, olyan előadókb ól
áll, akik a hagyom á ny állandó újjáa lkotását a közönséggel való együttmű ködésben képzeli el és va lósítja meg.
Pro dukciójuk virtuóz, ritmusos, ülve
hallgatva
kényelmetlen ,
táncolva
tö kéletes !
Jó m ulatást hozzá!!
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ÓDA A PECZE-KASTÉLYHOZ
Nincs olyan hely a világon , ahol egy
kastélyt ne a rejtelmek, a furcsaságok
je llemeznének. A Pecze-kastélynak is
épp olyan a sorsa, mint a világ más
táján ta lálható gazdátlan kúriáknak,
kastélyoknak. Végigjárva a megsemm isülés kálváriáját - az elmúlás uto lsó
fázisában is ragyogva - várja a totá li s
megsemmisülést. Aztán mintha csoda
történne, mégsincs 1-ége semminek. Sőt
talán ez az igazi kezcfet. Gazdára lel a
Kastély és vár, vár a falu töl.ében a felvi llanó jövőre ...
Óda a múltról, ima a jövőhöz ; irodalmi
felolvasások, képek, Burány-Rél.ész (szaxofon -gardon) duó .

FANTASMAGORIA
A fra ncia Sebastian Guerreau (gi tár,
ének) és az angol Tom Baker szerencsés
találkozásából született zenekar. E duóhoz mind ig alkalmi zenészek csapódna k, így most t rió formájában érkezne k
hozzánk. Hibrid zene ez, me lyet a franci a kavéfi ilzak , a német kabarék és a
cigány „tűz" inspirál. Programjuk egyszerre színte re a francia sanzonoknak, a
különböző népzenék keveredésének,
melyet á lland ó an úton !él.én folyamatosan változtatna k. Egyszerre várhatunk tőlük komoly e l őadást, maj d hirtelen váltva utcai karnevál-Jellegű
pö rgé st - természetesen m ind ent a
hangulat fügl.ényében.
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Július 10. - szerda

20.30 Óda a Pecze-kastélyhoz
lroáalmi program, a Burány-Révész duó muzsikája
Helyszín: Pecze-kasté ly
július 11. - csürorrok

11.00-13.00 Sárkánykészítés a focipályán Révész Róbert irányításával
21.00 - koncert: Fantasmagoria
·
22.00 - koncert: David Yengibarjan
Helyszín: Hegyalja utca

DAVID
YENGIBARJAN
TRIO : Tango passion
Mottó: „A tangó szomorú,
drámai, de nem pesszimista" - Astor Piazzolla

július 12. - péntek

11.00 - 13.00 Sárkánykészítés a focipályán
21.00 - Dresch Quartet koncert
Helyszín: Hegyalja utca

kortárs magyar irodalom képbeszélgetései, felo lvasásai tarta lmas szórakozást ígérnek a könyvek
iránt érdeklődő közönségnek. Szó lesz itt
új
k ön yv e kről,
fo lyó iratokró l,
a
Csantal.én Orlandóról, az irodalom új
útjairó l és lehetőségeiről, az internet
szerepéről. Versek, prózák, kö tet len
beszélgetések.

A

viselőinek

TANYASZÍNHÁZ
A 25 éves Tanyaszínház ünnepi műsora.
25 éve életképes egy színház, egy kon cepció . Nyaranta 25-30 magyar falut
felkeresve, több ezer ember szórakoztatását felvállalva teszi a dolgát immár
25 . éve egy mindig változó szín házi csapat, me ly csak sej theti, hogy t örténelmet ír. E történet 25 éves lett - dícséret a
kitartásé rt, a fáradozásért, a sikerekért.
Külön ünnep számu nkra, hogy immár
második alkalommal a Dombos Fest
keretében kerul sor a bem utatóra.
Bemu t atásra kerül Petőfi Sándor: János
vitéz c. darabja .
Rend ező : László Sándo r, ze ne: Csalóka
együt te s, előa djá k a Színművészeti
Főisko la hallgatói.

július 13. - szombat

10.00 - Hagyományőrző ijászbemutató a Hegyalja utcában
veze t i: Par.p Attifa és Papp Zsolt
16.00 - Irodalmi felolvasások és beszélgetések:
Várható fellépők: Bozsik Péter, Darvasi László, Ficsku Pál ,
Kukorelly Endre, Lovas 1ldikó , Mészáros Sándor,
Podmaniczky Szilárd( Tolnai Ottó.
Helyszín: a színház e őcsarnoka
18.00 - Az 1848/49-es szabadságharc emlékművének
megkoszorúzása, Nyugati temető

A magya r irodalmi focicsapat a világ
több pontján mérkőzött már sikerese n
más nemzetek íróválogatotta1val. Ezúttal a júniusban kezdődött kishegyesi
Nyári Liga válogatottjával mé rhe t ik
össze erejüke t . Szurkolj un k, ki-ki szíve
szerint.

20.00 - a 25 éves Tanyaszínház ünnepi
Petőfi Sándor: János vitéz
az előadást követő en mulatság

mű sora

David Yengibarjan 17 évesen döntötte el, hogy
odébbáll Jerevánból. Budapestre kerül, ahol pár év
alatt az egyik legismertéb
és legkeresetteob harmonikás lesz belőle. 1999-ben
alakítja meg trióját, melynek alaptörek'<ése, hogy
ötvözze az argentin tangó,
az azt megújító Astor
Piazzola és a különféle
né pzenék világát. Zenéjük
örökös kísé rlet a „tangó
szenvedélyének" meglelésére , melyhez rengeteg
türelemre, szenvedélyre,
szenvedésre, kitartásra van
szükség, akár az igazi nő
megle leséhez ...

DRESCH QUARTET „Többen mondták már,
hogy zenénk magyar zene .
Erre azt tudom mondani ,
remélem, hogy az. Egész
életemben arra törekedtem , hogy érzékeltessem :
az ember egyszerre szeretheti a legtisztább jaz.
muzsikát és az eredeti
népzenét .
Mindenkinek
megvan a maga története,
é lményvilága, ami beletapadt, beleégett a mindennapjai során . Ezeket a zenéket az életem részekén t
élem meg" - vallja Dresch
Dudás Mihály, aki 1984ben alapította első quartettjét. A mai napig a
Quartet több átalakuláson
ment át, míg 1998 óta a
felállás változatlan (Dresch
Mihály - szaxofon, Kovács
Ferenc - hegedű, Szandai
Mátyás - bőgő, Baló István
- dob). A Dresch Quartet
zenéje a népzenéből merít ,
de nem feldolgozza, hanem zsigereiben éli meg
annak minden pillanatát.
Olyan sajátságos zenei világot hoztak létre, melyr
akaratlanul is oda kell fi gyeln i, mert pótolhatatlan .

július 14. - vasárnap

16.00 Bemutatkozik a Zetna internetes magazin (a színház előcsarnokában)
18.00 Irodalmi válogatott - Nyári Liga válogatott (foci mérkőzés)

COUNTER STRIKE LIVE

július 15-19.
21.00 Filmvetítések
Helyszín: iskola
Július 17. - szerda

Counter Strike Live - Paintball verseny

Négy izgalmas helyszín, mindaz élőben, amit virtuálisan már kipróbáltál.
A részletekről érdeklődj a Teleházban!

Öt fős csapatok jelentkezését várjuk. A
nevezési dQ: 1600 din csapatonként.
Teljes fölszerelést (védőruh a, maszk,
puska, kesztyű) és 100 tö ltényt biztosítunk. Póttöltények 2,5 dinaros áron
vásárolhatók.
Csak 16 éven felüliek jelentkezését várjuk! A csapatok száma kor látozott.

22.00 Esti party: Dj Ki Tsoda
Party hangulat, meglepetés dj-k.

július 20. - szombat

21.00 Zorbas Dance
22.30 Ludolf Neum és az

ő

paranormális dzsuboksza

július 21.
Bográcsfőző

Jelentkezni lehet a kishegyesi teleházban
(731-446 ) és Lakatos Jánosná l (0638279-207).

verseny

A Dombos Fest zárásaként bárki próbára teheti főzőtehetségét.
A részletekről Lakatos Jánosnál (063 -8 279-2 07) 1ehet érdeklődni.

Nyári Liga 2002.
18.00 Pionír bajnokság
19.00 Nyári Liga döntő

ZORBAS DANCE
Az együttes a 20 01-es év folyamán
alakult.
A hangszeres zenét játszó együttes
irányzat:labilis,. d.e kiforrt stílusérzé.kkel
rende lkező tagjai Durdubakov D1m1 t ar
gitár, Pu pavac Davor- basszu sgitár,
Bumbar - konga, Takács Faki Tibor- klarinét. A zene meglévő formáiból kialakított egyéni hangzásvi lággal átszőtt, kicsi t jazzos, kicsit rockos, kicsit etnós,
már am e nn yire a megadott hangszerek
lehetővé teszik a sablonok megszólalását. A zenei kísérletet valahol az ún.
kortárs-jazz zene aurája lengi be.

döntője
mérkőzése

A június 22-től zajló Nyári Liga döntői a focipályán.
Kísérőrendeziények:

Dévics Imre

Művésztelep

retrospektív kiállítása.

Tűzoltóbemutató

Július 27. szombat - Bemutatkozik a Standart Multiplex
Képzőművészeti

Műhely

börze, alternatív divatbemutató, t rash-koncert.

Július 28 . vasárnap, Búcsú
Kishegyesi festők, kézimunkázók és

kézművesek

kiállítása

Helyszín : az iskola kiállítóterme
Ezenkívul sportrendezvények, meglepetésprogramok vá rhatók.
A szervezők a

műsorváltoztatás

jogát fennta rtják, a

részletekrő l

pedig

időben

értesítik a közönséget.

A Dombos Fest műsoraira a be lé pés önkéntes adomány,
kivétel a j úlius 7-ei esemény, melyre 100 dinár a belépő.
Jegyek elővételben a Telehazban kaphatóak.
A Fábry showra szóló jegyek érvényesek az esti cigánybálra is!
.. A Dombos Fest kiemelt tá mogatói:

Nemzeti Kulturális Orökség Minisztériuma, Nemzeti K!-:Jlturális Alapprogram,
Esély a Stabilitásra Közalapítvány, Kishegyesi Onkormányzat
A

Helyszínek:
Levei 01. A Bunker-hegx
Levei 02. Az elveszett állomás
Levei 03. Az erdő
Levei 04. Sötét kastély
Fegyverzet: Sűritet C02-vel működő
tintapatro nos puskák.

szervezők

köszönetet mondanak mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal,
biztatásukkal hozzájárultak a fesztivál létrejöttéhez és sikeréhez!
Külön köszönet azoknak, akik közösségben is elképzelik a jövőt Kishegyesen,
Domboson!
Dombos Fest 2002
Produkció: Dombos PE & X-Produkció
Művészeti vezető: iff. Horváth László
Dombos koordinátor: ifj. Virág Gábor és Lakatos János
Grafika: Penovác Endre - Puli pipr.;cszuhatagban

LUDOLF NEUM
Az alternatív band 1993. elején kezdte el
a munkáj át Sza badkán. Az idők folya mán öttagú feláilításban stabilizálódott: ének, 2 gitár, 2 basszusgitár és
do b. A zenekar tagj ai már hosszú évek
óta aktívan részt vettek Szabadka mű
vészeti életében (fa nz 1n, képregény,
zene, színház ... ). Muzsi kájuk mélyen a
punkban gyökerezik, majd kétfelé ágazott: az egyik ág a huszas évek ze néje, a
másik pedig a hatvanas évek lázadr'>
él eté rzése felé, amiből stilisztika ilag
meghatározhatatlan zenei flóra virágzott ki. A LudolfNe u m zenéje a radikális
megoldások felé tart, időnként a hallgathatatlanság határát súrolj a, de ez a
forma bontás és disszonancia a kompozíció új lényegének felfedezése miatt
történik.
A Ludolf Neumot nyugodtan a
nem' kommun ikáció' képes együttesek
közé sorolhatjuk.
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UTCAJEGYZÉK:
ADY ENDRE 82
ALKOTMÁNY 83
BÁCSKAB2
BORIS KIDRIC A2-B2
_____. CSÉPE IMRE B1

MAXIM GORKIJ C3
MALOMA3-B2
MARX82
MATIJ~ GUBEC C2
MUNKAS CJ
NÉPFRONTB3
NIKOLA TESLA A2
E>URO SALAJ C4
NJEGOSA2
EGYSÉG 83-84
NOVEMBER 29. B4-C4
ÉLMUNKÁS B4-C4
NYÁR 83
ENGELS 82
OKTÓBER 18 82
FRUSKA GORA A3-B3
PAPP PÁL 83-CJ
FŰZFAA2
PARTIZÁN C4
GYÖ?ELEM B3-C3
PETŐFI BRIGÁD A3
HALASZ A2-A3
PETŐF I SÁNDOR B2-C3
HARCOS 81 -82
PROLETÁR B4-C4
HE;;GYALJAA3
RÖVIDA2-82
HOS 81 -82
SIMÓKOVICS RÓKUS C2-C3
IFJUSÁG 83
SPORT 84
11 RÁKÓCZI FERENC 83 SUTJESKA 83-B4
IPAROS 83
svi;:TOZAR MARKOVlé C4
IVO LOLE RIBARA C4
SZELES A2-82
J.N.H. B3-C2
SZÖLÖSORC3
JÓZSEF ATTILA B2-C3
TARTOMÁNY 82
JÚLI US 7 81-82
TEMET9A3 .
KENDERGYÁR C3
TESTVERISEG 8 3-84
KERTSOR 83-84
TITO MARSALL B3-C4
KESKENYB4
TOPOLYAI ÚT A1-A3
KISS FERENC 83
VADÁSZA3
KÓKA184
VAJDASÁGI 81 -82
KOSSl,JTH LAJOS B3-B4 VARGA GYULA 81-82
KÖZTÁRSASÁG B1 -B2
VÁSÁRTÉR A2-A3
KULAI ÚT BJ-C2
VASÚT A2
LENIN AJ-83
VER8ÁSZI úi: 83-84
LOVéEN B3
VUK KRADZIC C4
MAGYARB3
ZSÁK 8 3
MÁJUS 1. 82
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fatelep
:I<isheg;yes - Verbász

- Hétvégeken élőzene
- Rendezvények srerve1.ését Is vállaljuk
- Pljeskavica, csevap, glrica

5.13; b.•13; 6.58; 9.13;
11.58*; 14.28; 17.48,
19.18**; 19.20*

Tel.: 024 / 730 •458
Moh.: 064 / 216 · 75 · 33

TEMPOtrade

tul. Faragó Zoltán
Verbászi út 36
KISHEGYES
tel. /fax: 024 / 731 ·231
mobtel: 063 / 8230412

lakás: Verbászi út 34
Kishegyes
tel.: 024 / 731-399
Épületanyag - alaptól tetőig.
Tűzrevaló - árusítás, szállítás.

Kishegyes - Topolya
3.18**; 5.30**; 6.36;
6.42; 7.00**; 7.18; 7.55;
8.22*; 8.48; 9.28; 10.39;
11.37; 12.06; 13.22*;
13.24**; 13.58; 14.37;
15.09; 15.37; 16.02;
16.38**; 17.10**; 17.59;
18.22; 18.52; 19.51;
20.09**; 20.28; 21.32;
22.02; 22.18

EO

Németh Gyt\rgy

*

24321 l<i.ikegyu
T~

ff<Möc&e

IL,

tul.: Németh Mária
Kishegyes,
Ady Endre 18.

Id.: 024 / 730 - 824
~.: 064 / 170 - 44 - 77

1.

tel.: 024 / 730 -161

Kishe2ves - Smbadka

3.1~*; 5.30; 6.42;
7.00***; 8.00; 8.22*;
9.08; 9.30; 10.39; 11.37;
12.06; 13.24**; 15.58**;
16.47**; 17.59; 18.52;
20.09; 22.00

·· - k1mplell arcli1,lílás
- s:iemiildiiks;iedes,
s:iemiildii~eslé1,

..t\

! ~es - Újvidék

i

5.14; ~6'.27**; 6.43**;
7.12; 7.29; 8.12; 9.53**;
11.03**; 11.53; 12.00;
12.47; 13.23; 13.37;
13.44; 14.57; 15.19;
15.47; 16.13; 16.47;
18.44; 19.22; 21.00

Kishee:ves - Belgrád
6.27*'t'i 6.43**; 7.12;
7. 29; 8.12; 9.53**;
11.03**; 11.14; 12.00;
12.47; 13.44; 14.57;
15.17; 15.47; 16.44;
18.44; 19.22; 21.00

~es -

Feketics 1

5.13; 5°'.'Í6; 6.13; 6.27**; l
1
6.43**; 6.58; 8.12;
9.07**; 9.13; 9.53**; 1
11.03**; 11.08; 11.43;
11 .53; 11 .58*; 13.23***;
13.28; 13.37**; 14.23;
16.13; 17.48; 20.13;
21.23

Jelmagyarázat
csillag nélküli:
csak munkanap
szombaton is
*
**
minden nap

Összeállította: Szügyi István
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Tito Marsall u. 90;

tel:: 024 / 730 - t04
' lakás: Vuk Karadzié 7.
024 / 730 -463

1DMl
DOO

· fűrésztelep

és

pedikűr - manikűr
- cetlutilpr~gram

~~

2„ .'.S:Z.'Ílm~ ii:~d~'.i'.
KISHEGYES, Papp Pál utca 21.

Tel .: 024/731 ·333
Élelmiszer és papírkereskedés,
iskolai felszerelés és

ajándéktárgyak
nagy választékban.

· ~Tumbász Tibor
;,

'

\~f.: 024 /730~749
-,lakás: ·0241730-797

' - Újra indult a háztartási gépek biztosítása,
az euróhoz kötött életbiztosítás,
folyamatos a jószág-, épület-, vetés- és az

elmaradhatatlan j6:mn1bizlDsftú
BizlDsítúOgyben k6méggel ~Ont
Par6c:zi Pál
a ,DOOR Novi Sad• biztosító
állandó képviselője, :Kiabegya. 'I'ilP Manall 55
11:1.: 024: I 730 - 305 Y1i1 063 I 598 - 9'l5
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Belgrád

Zimony

13.00

13.16

Pazova Újvidék
4.34
7.42
11.04
15.02
13.53
16.53
19.24
22.44

~

~ef

~ ~

'4t i»

~ ~

® ®

@ ~ ~ ~ ~ ® ~ ~ ~

~ ~ T°Ccr
~o Verbász
5.15
5.25
5
.40

Km.ács
4.52
7.56
11.17
15.15
17.06
19.37
22.57

8.31
11.42
15.38
17.30
20.11
23.24

8.00
11.28
15.26
17.18
20.01
23.10

8.41
11.52
15.48
17.40
20.15
23.34

Topolya ~ Lovámac Verbász ~o I<is7.áal
6.21
5.17
5
5.43
5.53
7.58
8.43
8.55
8.20
8.30
8.15
11 .51
12.02
11.07
11.39
11 .23
11.18
16.22
15.59
15.28
15.39
15.44
16.11
18.08
17.36
18.20
18.40
17.58
17.53
20.54
21.06
21.17
20.28
20.43
'JJJ.38
23.45
23.58
0.14
23.14
23.30
23.25

8.46
11.57
15.53
17.45
'JJJZJ
23.39

8.56
12.07
16.03
18.04
20.42
23.50

Zsednilc
5.56
9.14
12.28
16.19
18.21
21.01
0.06

Újvidék
6.34
9.08
12.15
16.35
18.54
21.30
0.27

Pazova

Zimony

Belgrád

10.29

10.57

11.17

alka~~

kevésbé ismert ételek,
- rengeteg űjdonság várja a
Kedves Vendégeket!

gyártása

Tulajdonos:

Maráz József

Tul.: Tarján Róbert
Lenin u. 60.
~ tel.: 024 / 730-301

Kis.h~gyes~~ózsa György u. 48.
tel.. rnA. / r.w - 314
e-mail: riulraz@topolanet.co.yu
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tu l.: Likaj Veton
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Riborska 47
Halász u. 47

Telefon/fax:

0241730-293
Tdefon:
0241731-393
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MALI IOOS · ut Marsa!a T1W 79
Te! 730· 153. 1e! Fax 730·858

~':ll'?S~
ú

Szálláshely
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L--betonvas egyenesítés és hajlítás

Kishegyes, Tito marsall u. 106/a qetongyűrűk, betonoszlopok
, tellf~x:(024),73}-491, i?}_9-491 L_~-Legyéb épületanyag 1 ,

