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Izzasztó heteket tudhatunk magu:lk. mögött, és talán nem tódítunk, ha azt állítjuk, hogy július a
Dombos Fest jegyében telt el, még
ha az Anna-napok és a templombúcsú lapzártánk után következnek is. Más esetben azt is mondhattuk volna, hogy július az aratás
hónapja volt, de ez most nem lenne
igaz: még a l e gidőse bbek sem
emlékeznek olyan évre, amikor az
aratás akkor ért véget, mikor
el kezdődni se nagyon szokott még.
A globalizáció betört a falunkba még ha egye l őre csak a globális
fölmelegedés formájában is.
Még pontosabbak vagyunk, ha
azt állítjuk, hogy július a fiatalok
hónapja volt, hiszen Kishegyesen
tartották meg az el ső vajdasági magyar szabadegyetemet is, és itt találkoztak a cserkészek is. Hogy a
fia talok energiája mennyire hat ki
fal unkra, nos, erre obligát módon
csak annyit mondhatunk, hogy a
jöv ő majd megmutatja.
Ebben az idegszaggató és kimerítő hőségben újságot sem könynyű írni, ráadásul s zerkesztősé 
günk tagjai igyekeztek minden ese, ményen jelen lenni, szervezőkként,
segítő k ként, vagy mint szórakozók. Most nem magunkat szeretnénk „fényezni", de minden
híresz-telés, ple tyka ellenében
azért meg-jegyeznénk, hogy a
szerkes ztős égi tagok ingyen és bérmentve d olgoznak, mert úgy
1 valljuk:
néha sokkal fo ntosabb
i lehet
a közösségteremtés el ő 
' segítése, mint a dinár. F őképpen,
ha jó hangu!atban végezhet-jük ezt
a m unkát. Es őszinte önkritikával
bevalljuk, pártosan túl sokat
foglalkozunk e számunkban a
Dombos Festtel...
Mindazonáltal szeretnénk, ha a
szerkesztő s égi életbe, az újságírásba bevonhatnánk a (nagyon) fiatalokat is. Ezért kérjük az érdekl ő d ő ket, jelentkezzenek bármely
s zerkesztőségi tagnál - akár csak
jószándékkal, akár ötlettel, akár
kész írással.
A kishegyesi augusztust alighanem a filmszínház fogja befényezni - nincs mese, tényleg lesz
mozi. Más meg nagyon nem lesz.
Ső t, ott állunk, hogy lehet, a Bácska
sem lesz ...

e Zo t t .. „
Ötéves lehettem, amikor feHigyeltem arra,
hogy szüleim és idősebb testvéreim a búcsút
emlegetik. Anyámék arról tanakodtak, hogyan és mi m ódon lehetne benn ünk et
fölöltöz tetni ezen a számomra akkor m ég
titokzatos napon, de arról is, m iképpen
teremtsék elő a p énzt, amikor a ga bonakereskedő m ég n em fizette ki a leszállított
gabonát.
Magával ragadott testvéreim izgalommal
teli tervezgetése. Fúrta az oldalam at a kíváncsiság, és unszolni kezdtem anyám, hogy
árulja el, mi is az a búcsú, amit mindenki oly
nagy izgalommal vár. És akkor, 1937 ny arán
m egtudtam, hogy a nagy nap a Szent Anna
nevét viselő templom unk ünnepe, amit a falu
n ép e em beremlékezet óta megünnepel.
Sátoros ünnep, amelyen az ember mindent
m egtalál, amit szem -száj megkíván.
Most, hetven évvel később, amikor templom unk történetének 214. búcsúja előtt állunk,
nem árt felidézni, milyen is volt a múlt század
harmincas éveinek a végén, k özvetlenül a 11
világháború kitörése előtt.
A búcsú az Anna nap utáni első vasárnapra esett, és érkeztét ünnepi k ön tösbe
öltözve várta a falu meg a környező tany avilág. Jóval előtte kezdetét vette a házak és a
m elléképületek meszelése, festése, a földes
szobák és gangok mázolása, a rongypokrócok
mosása.
Ekkoriban az alig néhány évvel előbb épült
falut á tszelő nemzetközi úton ritkán· közlekedett motoros jármű. A vendégek vonaton
ér-kez tek, és az állomásról hossz ú sorokban
ha-ladtak a falu felé.
A z ünnep reggelén a templom virágdíszben várta a hívőket. Akik nem fértek el a
hajójában, azok a nyitott ajtókon át hallgatták
az akkori egyházi m éltóságok, Sándor János
káplán, majd Hárs Aladár plébános által celebrált kis illetve nagymisét. A szentmise után
a színpom-pás körmenet tette meghittebbé a
hangulatot.

A vendéglátás és az ünnepi ebéd az akkc1i
mércék szerint „m agas színvonalú" volt. A
legtöbb háznál húsleves, töltött paprika, sült
h ús, almás pite, kalácsok (ritka holló volt a
torta), az első érett szőlő, a Csaba gyöngye
m eg a húsos „génai" jelen tették az ínyencfalatokat.
A nagylány oknak szinte kötelező volt a búcsúi új ruha, ami selyemből, delinből és santungból készült. Az akkori divatos fodros
ruhákat Karádi-gallér díszítette. Mivel a
sátrak k özött nagy volt a tolongás, a lány ok az
egykori Dömötör ven déglőtől a Krivaja hídig
terjedő „korzón" sétálva m utatták be új
ruhájukat.
Maga a búcsú - ez alatt az emberek többsége a sátraka t, az ördögm almost, az ínyencségekkel teli pultokat és a kísérő rendezvények et értelmezte - a főutcán, a mai tornaterem és a Krivaja híd köz ti szakaszán
zajlott. A k ézi, gyerekek által hajtott ördögm alom az akkori Bábi vendéglő előtti térségben m űködö tt. A sátrak - amely ekben a
tükrös m ézeskalácsszívet, m esz et, krumplis
és diós cukrot, seggbefújós kiskakast, szájharm onikát, furulyát, k erámiai érdek ességeket és
egyebeket lehetett vásárolni vagy búcsúfiaként kapni - a régi Nagyvendéglő (a m ai
iskola része), a templom, a Halász bolt, a
Trombitás rőfös, a Sipos órás m eg a Pesti
fodrász üzlete előtt sorakoztak . Naplementekor, miután a gyerekek fájó szívvel hazatértek, a fia talok és a felnőttek a Zöldkertben,
a Bábi vendéglőben, és - ahogy akkoriban
mondani szokták - a Nagy, a Csernik és az
Ürge kocsmában, meg a Dömötörné] rendezett táncmulatságon szórakoztak.
Azóta nagyot változott a világ. Akadtak falvak, ahol a túlbuzgó tisztségviselők betiltották az ünnepséget, de a búcsú, köztük a kishegyesi is, mindent túléltek, és hagy omány ainkhoz méltó módon ma is ünnepeljük.
Megmaradt az, ami volt: a templom, a család
és a vendéglátás ünnepe.

Hírek
A kishegyesi med€nce
vizét ezentúl is minden héten cserélni
fogják, tehát a kedd szünnap. Eddig
egy alkalommal maradt el a csere,
ugyanis a rossz idő miatt nem volt
szükséges leengedni a vizet. A
fürdőnek saját kútja van, ezért a
medence vizével nem kell takarékoskodni.
A kishegyesi magyar igazolványt
információs irodájának munkatársa értesíti az igazolványt kérelmezőket, hogy Szegedről a polgármester a már elkészült igazolványok
egy részét elhozta. Azok igazolványa
van itt, akik februárban adták át
kérelmüket. Az információs iroda minden csütörtökön 8-tól 16 óráig fo gadja
ügyfeleit, természetesen magyar igazolványt is lehet igényelni.

igénylők
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H1rek az egészsé
A Dr. Márton Sán
hetek óta lázas;m
genkészülék u
Nemrégiben ' rk
gép, amit
dr. Mati

Kifúrták az elsö ku'ta't
Megkezdődött a központosított
vízhálózat kiépítése. A vizsgálatok
alapján négy kút teljesen ellátná a
települést vízzel. A fúratok helyét
még a tavasszal kijelölték. Az első kút
mégsem a megállapított helyen épül,
ugyanis a Buga kocsma közelében a
magasfeszültségű villanyvezeték veszélyeztette a munkálatokat, ezért
kissé lejjebb, a Lenin utca közepén végezték el a fúrást. A munka kezdete
után 34 óra múlva 106 méter mélységből megindult a vízsugár, szakvélemény szerint percenként 9001200 liter lesz a kút kapacitása. Az
összköltség a fúrással és a fölszereléssel együtt 4 millió 120 ezer dinár,
maga a kútfúrás 1 millió 450 ezer
dinárba került. Ezzel a költségek sorozata korántsem ér véget, ugyanis a
fővezeték kiépítése nélkül
nem
funkcionál az új kút. A már említett
fővezeték kiépítése többe kerül, mint
a négy kút összesen. A vízhálózat
tervdokumentációja még nem készült
el teljesen. Az eddig elvégzett munkák költségei községi és helyi közös-

ségi pénzekből, valamint a helyi
járulékokból lettek finanszírozva, de
várják a minisztériumi támogatást is.
A Lenin utcai kútra rákapcsolják a
Kossuth, a Halász, a Tisza, a II.
Rákóczi, az 1. Vízközösség rnikrokútjait, amelyek 906 háztartást látnak el
vízzel. A fővezeték kiépítése után a
központ nagy része is innen kapná a
vizet, valamint a közintézmények is:
az egészségház, a községháza, a helyi
közösség és a rendőrség. A közeljövőben
sor kerül a mikrovízközösségek vezetőinek gyűlésére,
ahol megbeszélik a további teendőket
és a törpekutak további sorsát, sőt a
következ ő falugyűlés témája is a
vízzel kapcsolatos lesz.
A második kutat a Betyár-szállás
környékén fogják kifúrni, remélhető
leg még az idén.
Az új k út fúrása Kishegyesen egyelőre csak a vízmennyiséget oldja meg,
de a vízminőséget nem, talán m ...jd a
teljes vízhálózat felújítása után más
lesz a helyzet.

lJnka B. Gabrie11a

áról a készüléket,
amit a Gra ja-Mont qolgozói szereltek
napokon keresztül speciális állványzatra. Augusztus első hétéJ:>en már
községünk polgárainak nem kell l'opelyára utazniuk röntgenre. Vajdaságban
ez lesz a legerősebb készülék, ugyanis
a teltidomú betegeket is minden akadály nélkül tudja filmezni. A munkát
megkönnyíti és meggyorsítja az automata filmelőhívó .

A júniusban bevezetett minisztériumi
rendelet rendkívülkellemetlen helyzetbe hozta a kishegyesi egészségház dolgozóit is. A bonyolult recept kitöltése
sok időt elvesz, így sokkal kevesebb
pácienst tudnak az orvosok fogadni. A
másiR igen nagy probléma, hogy korlátozott számú úgynevezett receptblokkot kap a községi egészségügy.
Egy hónapban a három településen
összesen 2800 gyógyszert írhatnak ki
az orvosok betegeik számára. Sajnos
többször előfordul, hogy a krónikus
betegek a 4-5 recept helyett kettőt kapnak , a hiányzót pedig meg kell venni.

Főiskola

Kishegyesen?

Tárgyalások folynak az újvidéki
ügyviteli főiskola vezetőivel, egy kihelyezett tagozat megnyitásáról Kishegyesen.
A cél, hogy azok, akiknek középiskolai végzettségük van, főiskolai
oklevelet szerezhessenek, ezáltal
Gobb) munkahelyhez juthassanak.

Az órákat szabadkai és újvidéki
egyetemi tanárok tartanák hétvégeken: pénteken délután és szombaton.
A stúdium önköltséges lenne, és
legalább 30 jelentkezőre van szükség
a tagozat megnyitásához.
Hamarosan sor kerül a részletes
tájékoztatásra.

Újabb hullámvölgyben a Bácska
A szakadék szélén a téglagyár A téglagyárról van szó. Arról, hogy
itt (is) nagyok a bajok. Akkorák, hogy
az üzem léte, az ott dolgozók és
családjaik megélhetése, kenyere vált
kérdésessé. Ki tudja, hányadszor.
Mert gondok korábban is voltak, de
valahogyan mindig sikerült talpra
állnia a gyárnak. Most ismét hullámvölgyben van a Bácska. Az ott
dolgozók szerint olyan mélyben,
hogy innen nehéz, szinte lehetetlen
lesz kimászni. Esetleg a privatizáció
lehet a megoldás. De hogyan? Milyen
áron? Senki sem tudja. A munkások,
az ott dolgozók a legkevésbé. Tehetetlennek érzik magukat, mert a dolguk, a sorsuk, a gyár sorsának alakulását nem tudják befolyásolni.

A múltról
1975. május 25-én (ugye, Tito elvtárs születésnapján) beindult a korszerűsített téglagyár. Nem kellettek
többé lovak, és a kemény fizikai
munka is megszűnt. Mert lett bagger
(magyarán vederláncos kotrógép),
futószalag, új kemence. És lett jó
fizetés.
Tíz év múlva kezdődtek a bajok.
Befuccsolt egy magyarországi kivitelre készült program, a közfaltéglagyártás. 50-60 %-os lehetett a selejt, és
a fizetés is. A többi termékből is egyre
nőtt a raktárkészlet. A Topola Univerzaltól a frissen alakult magáncég,

Megmentők

a Bácska-Union vette át az értékesítést. Olcsón, sokszor áron alul, de
fogyott az áru. A fizetések pedig
csökkentek, sőt, el-elmaradtak. A dolgozók döntöttek: saját értékesítési
osztály kell, az igazgatónak és tanácsosának mennie kell, mert leépült a
gyár, elhasználódott a felszerelés, a
mazuthiány egyre gyakoribb lett,
tüzeset volt, leállások, fizetéskésés,
elégedetlenség.
És lett új igazgató meg kominercialista, ő lett a főember. És nem lett
megváltó. Felújították ugyan a gyár
felszerelését, fizetés is lett. Egy ideig.
Mert aztán kezdett elmaradni. És jött
a bombázás, az áramkorlátozás meg a
pénzügyi rendőrség. Kiderült, hogy a
gyár jó ideje nem fizeti a forgalmi
adót, nem szállította le az előre
kifizetett árut, és hát a dolgozóknak is
járna néhány havi elmaradt bér.
Bűnvádi feljelentés, leváltás.
Újabb kettős került a gyár élére.
Három hónapig vezették. Aztán őket
is menesztették, mert ők sem lettek
megváltók, pedig ígértek fűt-fát.
Újabb, régi (az utolsó előtti) vezetés
állt a Bácska élére. No meg a korábbi
nagy hitelező . Aki adott újabbtőkein
jekciót. Fizetésre és mazutra. Első
sorban azért, hogy megkaphassa
korábbi követeléseit. És a termelés
ismét beindult, a folyószámlazárlatot
feloldották.

nincsenek
Ajelenr61
Ismét

bajok vannak. A nagy
zsarolja a gyárat. Ad mazutot
- építőblokkért. Az arányt úgy szabi2
meg, hogy önköltségi áron alul kapja
a terméket. Nő a veszteség. És itt a
privatizáció. Kié lesz a gyár? Menynyiért kel el? Milyen módon történik
a p rivatizáció? Megmarad-e a termelés? Lesz-e munka, fizetés? És még
jó néhány kérdést tesznek fel maguknak, egymásnak a „ bácskások". A
vezetés nem tud választ adni. Mással
van elfoglalva. Az emberek meg
türelmetlenebbek. Újabb megváltókban már nem bíznak. Annyiszor hittek már, és annyiszor csalódtak, hogy
belefásultak. Az elmúlt évtizedekben
sok az ígéret (még a Szocialista Pártba
is lf 'tetelték őket - kollektíve), és
oly
ósult meg, hogy
ele
embereket m:'r
hitelező
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Tul.: Tarján Róbert
Lenin u. 60.
~ tel.: 024 / 730-301

Napi ebéd
150 din
ú

'

'··~···fy··~. L. . · ~fnálatuhkr~ · L . „.rn,• .,

.

L:.fü.démgerenda és kitöltőelem
L.·-·-betonvas egyenesítés és hajlíds

.

Kishegyes, Tlto marsall u. 106/a
'"W'"""--"'tel/fax:(024j731-491, ;730-491
:~'""'"""'--<>.o~>e-e<>-=>ex-

k.«<-.-o~o >"«<- -- -~'"' '"'~-

:;.„„..,,,,,,,_,,,,,,,,,,,""""'

qetongyűrűk, betonoszlopo~
~" ··-regyéb épületanyag

r_-:;eszé,)

4*
•••••• ••• ••••••••
Nekünk Mohács is kell . ..
Az olvasó kérdez
11!

~
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Beszélgetés Katona Józseffel, Mohács alpolgármesterével
- Miért nem játszik több kishegyesi
játékos a labdarúgócsapatban?
- Az ok egyszerű, annyian játszanak,
ahányan eljárnak az edzésekre válaszolta dr. Deák Tibor, az egyesület elnöke. A játékosok kapnak ún.
edzőpénzt és a győzelmek után járó
prémiumot, de még nem jött össze
elég pénz, így nem volt még kifizetés
sem.

Sok

•••
a hiba ...

Úton-útfélen bírálatok sokaságával
találkozom. Amennyiben nem saját
magam lennék kardélre hányva, talán nagyobb eleganciával tudnám
elhárítani, esetleg megmagyarázni
eddigi bizonyítványomat. Az önimádat az emberek süllyesztője, nem ·~n~
gedhetem rrieg, hogy ilyen ir?nyba
tegyem t " " a szubjekW"'r'' zemszögből
tott képet .
ról.
Minden I
ben megfc5
1<riti\<ám 1
osultságát k .. Jeleznén:i meg· eg~Easszív hozzáállással.
t. Mjg a ~~é-~Q~, építő jellegű bíráhitókat sem"Olyan egyszerű elutasítani,
Jii~~!: figyelembe kell v~~:~~;:más
vélemény lehetőségének i'?Mt?Valahol azt hallottam, hogy erről szól a
demokrácia. New engedhetem meg
kisemberi hiúságoll}ból kifolyólag
azt a fényűzést, hogy" egy antidemokratikus, esetleg még ennél is keményebb jelzőt ragasszanak rám ..;Egy
barátom a régmúltban találóan így
fogalmazott: „Rögtön meg lehet
ismerni minden embert, ha pénzt
vagy hatalmat adsz a kezébe!" Elismerem, talán ez a két tényező jelenti a legnagyobb megpróbáltatást minden halan d ó számára. Rettegéssel
gondolok rá, nehogy az imént említett barátom újjal mutasson rám,
mint bölcselkedésének ékes bizonyítékára. Keményen küzdök, hogy járás közben a talpam és az anyaföld
között ne szűnjön meg a fizikai kapcsolat.
Köszönöm az észrevételeket, még
akkor is ha fáj ó sebet szúrnak vélt
emberi méltóságomon és igyekezni
fogok ellenérveket szolgáltatni barátomnak. Csak bizakodni merek, hogy
nem fog élni egy másik bölcsességgel, miszerint a kivétei a legjobb
bizonyíték.
{

Dud4sBéla

Mohácsról, a dél-dunántúli városból falunkba látogatott Katona József
alpolgármester. A Tanyaszínház július 13-ai díszbemutatója után sikerült
leülnünk egy pár perces beszélgetésre, amíg felesége az ízletes babgulyásért állt sorba.
- Milyen alkalomból látogatott

Kishegyesre?
- Csak ma estére jöttem, a Tanyaszínház előadására. Régóta személyes baráti kapcsolatot tartok fenn
Kishegyes polgármesterével, így
most tulajdonképpen az ő szívélyes
baráti meghívásának teszek eleget.
Horváth László részt vett egy
Mohácson megrendezett népzenei
verseny bírálóbizottságában, innen
származik ismeretségünk. De a családi látogatás mellett hivatalos mivoltomban is jelen vagyok, részt vettem
délután az 1848/ 49-es szabadságharc
emlékmű vének megkoszorúzásán.

- Milyen tapasztalatokkal tudna
segíteni Kishegyesnek a busójárást
szervező városból érkezve?
- Valóban, Mohács városa a busójárásról ismert. Ez tulajdonképpen
egy régi monda felelevenítése. A
törökök elől bujkáló mohácsiaknak
különb öző rémöltözetekbe öltözve
sikerült megijeszteniük az .ellenséget,
erre emlékezünk a busójárás alkalmával. De ez a rendezvény összefüggésben van a télriogató, tavaszváró népi
hagyományokkal is. Kishegyes városának is ismernie kell történelmi
múltját és büszkén kell vállalni és
ünnepelni az ősök cselekedeteit. Nem
elsősorban a vendégek pénztárcájának megcsapolása a cél, hanem, hogy
örömet szerezzünk egymásnak mi,
mohácsiak.

- Mohács a déli határ mentén fekszik. Létezik kapcsolat a város és a
határon ttíli horvát ter01eten fekv6
magyar települések között?
- Hogyne, számos kapcsolatot tartunk fenn különböző helységekkel,
gazdasági és kulturális téren Pgyaránt. Testvérvárosunk Pélmonostor,
évente többször is meglátogatjuk
egymást, bemutatjuk egymásnak kulturális életünket, és természetesen
ebből a baráti kapcsolatból gyümölcsöző üzleti kapcsolatok is születtek.
Ez egyben túlmutat a határon túli
magyarságra ko~·látozódó kapcsolattartáson, és az új európai normák
jegyében régiós együttműködés valósul meg.

- Kishegyessel vannak további
elképzelései?
-

Természetesen beszélgettünk
erről a polgármesterrel, és meg is
egyeztünk egy hamarosan megrendezendő, kulturális jellegű látogatásban. Egyelőre konkrét tárgyalásokat
nem folytattunk, de a mi részünkről
nyitottak vagyunk a további együttműködés iránt.
- Hogyan tetsz.ett a Dombos Fest?
- Keveset láttam belőle, de tetszett
a helyszín és a programajánlat,
valamint úgy látom, az itteni emberek is meg varnak vele elégedve.
Tervezem, hogy jövőre is ellátogatok,
és kívánok Kishegyesnek sok sikert a
további Dombos Festekhez, mivel ez
a rendezvény jó hírét viszi Kishegyesnek a nagyvilágba. Egyébként az
biztosan látható, hogy igényes, jól
megszervezett fesztiválról van szó.

AUGUSZfUS 4-ÉN 20 ÓRAKOR ÚJRA MOZI!
Többször em1ftettUk, hogy nemsokára. lesz mozi I<ishegyesen. M.ost már biztosan tudjuk, hogy mikor~ sor az e1s6 film vetítésére. Minden a helyén van,
egyedül még a hangosftással akadnak némi gondok, de ez is hamarosan
megoldódik (ígérte Csóré Róbert). Többen 'kérdezték, hogy ki aervezi. a mozit

Megkérdeztük: a Teleház egy temerini vállalko.zóval karöltve, a Helyi I<özösség
erkölcsi támogatásával. Csóré Róbert nem árulta el, hogy milyen filmet
vetítenek augusztus Un, maradjon~ mindenki uámára. Azt uonban elmondhatjuk, hogy a~ ÚjVidéken bemutatásra kerol6 sikerfilmeket Kishegyesen is levetítik.

·· ·· ··· ·~················ ·
Az ötvenes évek közepe körül
történhetett, mikor cipőm talpa anynyira elkopott, hogy kénytelen voltam az átellenben dolgozó Dévity
susztert felkeresni. A mester megvizsgálta a lábbelit, és rögtön megállapította: féltalp, de jelenleg nincs anyagom. Akkor mi lesz, kérdeztem megszeppenve. Nincs baj, így a mester, a
padlásotokon van néhány katonabakancs - no, arról leszeded a talpát,
én meg olyan talpat szegezek a cipőd
re, amit el sem nyűhetsz, előbb kinövöd.
Fellopóztam a padlásra és a félhomályban ráakadtam a bakancsokra, ámul va tapasztaltam, Dévity mesternek csakugyan igaza van, de honnan tudja, mikor még én sem tudtam? Vagy fél tucat masszív papucs-

Megjelent Fodor Pál
könyve

szeggel kivert, használt, kiszáradt
katonabakancsból válogathattam.
Talpát nem volt könnyű levenni, a
sűrű faszegkoszorú nehezen engedett
a feszítésnek, de végül sikerült.
Dévity mester pedig csakugyan maradandó munkát végzett, alig látszott
a kopás, mire kinőttem a lábbelit.
Azóta többször eszembe jutottak a
bakancsok, de különösen a tíz évig
tartó háború és létbizonytalanság
éveiben. Elnyűtt ruhát, cipőt még
évek után sem siettünk a szemétre
vagy a kályhába dobni, mintha állandó készenlétben lennénk, várnánk a
rosszabbat, a szegénységet, a nyomort, a háborút mint rövid életünk
szükséges velejáróját. Mert mindezt,
a háborút, a fogságot, a kizavarást, a
nincstelenséget őseim átélték átélték és rajtam is nyomot hagytak.
beépült génjeimbe, és Dévity mestertől sem esett távol ez az önfenntartási
reflex - ezért sejtette, mi lehet a
padlásunkon, noha sosem járt ott.

A napokban jelent meg Fodor Pál:
Harangszóval száll az idő című
helytörténeti tárgyú kötete. A
könyv Kishegyes
történetének négy részét
öleli fel:
a templomokat, a
D t' X E
harangokat, az egyházi
méltóságokat Kishegyesen
7 FJJFle
és a temetőket. A könyv
A KJSHEGl'FS
mintegy adalékul szolgál
egy majdani helytörténeti
1 D 0
J
feldolgozáshoz. A könyvet
Majtényi Józsefnél lehet 150
dináros áron megvásárolni,
a búcsúban is árulni fogják.
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a parkban

augusztus 2 - virágfestés, ikebanakészítés, drámapedagógiai játékok,
fürdés
augusztus 5. - a malom és a pékség
meglátogatása
augusztus 7. - origami, lábfestészet,
üvegfestészet, népitánc, fürdés
augusztus 9. - bábozás, limbóparti.
,'t~'·i\f.
Kolt'Ségef: 300 dinár
diná
t, 50 dinár/

100
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Tel.: 024 / 730 -458

·'M. iitá 7

FoglaJkozások:
jólius 29. - sportjátékok, kincskeres~s

·w

- Pijeskavica, csevap, girica

MALI

A Petar Pan óvoda már július 15-én
megkezd te nyári foglalkozásait a
gyerekekkel. Hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 12 óra közt várják az 5-10
éves gyerekeket az oviba.

Dr. Majláth Norbert

- Héhégeken élőzene
- RendeZ\ények szerver.ée ls 1állaljuk

AFFE-BAR

Nyári buli az óvodában

Verbászi út 36
KISHEGYES

tel./ fax: 024 / 731-231
mobtel: 063 / 8230412

lakás: Verbászi út 34
Kishegyes

tel.: 024/731-399
Épületanyag - alaptól tetőig.
TOzrevalo - árusítás, szállítás.

számunkbóJ. sajn a s
módon kimaradt a köyetkező hír:
1

Június 15-én g~laműsort rendeztek a
kishegye$i tánciskola növendékei a
Sógor vendéglőben. A rekkenő hőség
és a zsúfoltságig megtelt terem nem
zavarta a 34 táncost, hogy fiatalos
üdeséggel mutassák be az elmúlt
hónapok alatt elsajátított 17 fajta táncot. A lelkes közönség tapsa buzdítóan hatott a fiatalokra.
Megérdemelték a sok tapsot, hiszen
remekül táncoltak. A szünetekben
Paróczi Zsuzsanna és Sinkovics
Norbert színvonalas előadásban egy
klasszikus és két latin-amerikai táncot mutattak be. A műsor végén a
jelenlévők szavazata útján bálkirálynőnek Szokola Jaszminát, bálkirálynak Janó Józsefet választották meg,
akik bécsi keringővel zárták a műsor
hivatalos részét. A tánciskolások
szakmai vezetője és koreográfusa
~
Milo Emillja.

Milo Bmi1ija

s
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Mi újság
a Dombos TV-ben?
Már előző számainkban írtunk a
kábeltelevíziós rendszer kiépítéséről.
Mint ismeretes, a pályázatot a
Dombos TV nyerte. Mi történt azóta?
Nem sok. Első lépésként egy
szerződést kell kötnie a Helyi
Közösség és a Dombos TV képviselőinek, melyben az egymás közötti viszonyokat tisztáznák. A véglegesítésre még nem került sor.
Ennek több oka is van. Egyenlőre
még tárgyalnak a kép vi selők a
szerződés tartalmát illetően, másodszor pedig a mégxmeg nem hozott
rádiódiffúziós, illetve a telekommunikációs törvén~
á~ihoz is alkal'W'
az aláírásmazkodni kell .f
Reméljük,

mm
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Az iparo
.··..... Qznak
valáliov~::
,

~

·~

Július 9-én megtartotta alakuló összejövetelét az iparosok egyesülete.
Községünkben 188 bejegyzett kisiparos van, de ezen a találkozón
közülük csak kevesen jelentek meg.
A szabadkai, topolyai vendégek
tájékoztatták a résztvevőke t az
egyesület megalakításának fontosságáról. A kisiparosok az adózással,
az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak
hozzájuk, ezenkívül folyamatosan
tájékoztatják őket a törvénymódosításokról, a kedvezményekről.
Rö-vid időn belül egy új mun.1<ahelyet is nyitnak egy titkár részére, aki
a gondjaikkal, panaszaikkal foglalkozik majd .

mm
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:Fl:ár<>IIi ország
rn..agya.rja.i
k.oszorú.zta.k.

Július 13-án, a hegyesi csata, a magyar szabadságharc és a forradalom
utolsó győztes csatája évfordulójának
előestéjén, a kishegyesi Nyugati temetőben az idén is megkoszorúzták a
csata emlékművét. Horváth László
beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy az emlékműnél ezúttal
három ország magyarjai róják le
kegyeletüket, azok a magyarok, akiknek egy a történelme, a nyelve, a
kultúrája. Az alkalmi műsorban,
melyet az iskola diákjai készítettek
Magó F. Emese és Molnár Márta
vezetésével, ismertető hangzott el a
csatáról, és annak a szabadságharcban betöltött szerepéről. A Kishegyesen táborozó cserkészek Kossuth
dalokat énekeltek.
Elsőként Gárdos Béla, a Magyar
Köztársaság belgrádi nagykövet-

ségének konzulja helyezte el a
megemlékezés virágait, majd következtek a romániai vendégek, Vinkler
Gyula képviselő és Szekeres Gábor,
az RMDSZ alelnöke. Békésszentandrás nevében Sinka József polgármester, Veresegyház nevében
Pásztor Béla polgármester, Mohács
nevében pedig Katona József alpolgármester koszorúztak. A VMSZ
nevében Pásztor Bálint és Varga
László, Szabadka nevében Ispánovics
István polgármester, Kanizsa nevében Balla Lajos polgármester helyezték el a koszorút. A kishegyesi önkormányzat nevében Pál Károly és
Dudás József, a helyi közösség
nevében pedig Cékus Gyöngyi és
Bacsó Lajos koszorúzott.

Papp Imre

Újabb könyv fa.lu.:n.król
Dr. Czékus Géza: Kishegyes múltja a demográfiai adatok tükrében
Részlet a „Születések"

című fejezetből

Ikerszülések
Az elemzett időszakban a 27100 esetből
398 ikerpár és 3 hármas iker született. A
fiú-fiú (124) ikerpár csaknem azonos a
leány-leány (123) ikerpár előfordul ásával.
A biztos kétpetéjű ikerpár (1 51) teszi ki az
ikerszülések közel 40%-át.
Minden 68. szülés ikerszülés volt
(1 :67,58). A szakirodalom szerint nagy
mintán általában 80-90 szülésre jut egy
ikerpár, illetve 7-8.000 szülésre egy hármasiker.
Az ikerszülések számát fi gyelembe
véve kiszámíthatjuk, hogy Kishegyesen
minden 1000 szülésre 15 ikerszülés esett,
tehát gyakorisága 14,68 ezrelék), míg a
hármasiker születésének gyakorisága
0,11 ezrelék, azaz minden 10 OOO szülésre
jutott egy hármasiker születése.
Több évben nem jegyeztek be ikerszülést, máskor pedig nagyon sokat: 10
ikerszülésre került sor 1848-ban, 1849-ben
11-re, míg 1852-ben 12-re.
A hármasikrek 1838-ban, 1881-ben és
1895-ben születtek.
Általános tapasztalat, hogy egy es családokban gyakrabban fordulnak elő az ikerszületések. Kettősöknek kétszer adott életet 26 édesanya, 3, illetve 4 ikerszülése 2-2
édesanyának volt. Utasi Rózsát (Útasi
Rozsa) és Barta Istványt 1838. december

5-én a kis Ádámka, Boriska és Évike
örvendeztette meg, majd 1310. szeptember 22-én Ferike és Ilonka. Ok voltak az
egyedüli szülők, akik hármas és kettős 
ikreknek is életet adtak.
Nézzük meg, hogy mely családnevek a
legjell emzőbbek az ikerszülések szempontjából.
Anyai részről az alábbi nevek fordulnak elő leggyakrabban: Dudás, Kiss,
Pap(p), Tóth (11-11), Sipos (8), Czékus,
Kovács, Molnár, Süli (6-6), Kurin (5),
Csabai, Csemik, Gubanics, Hermetz(cz),
Horváth, Kocsis, Mészáros, Pecze, Szabó

2002. július 26-án, este fél ny olckor az
iskola régi épületében kerül sor" falunk
szülöttje, Dr. Czékus Géza k önyvének
ünnepélyes bemutatójára, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A 180 oldalas könyv a t6thfalusi
Grafikai Műhely gondozásában, a
Nemzeti Kulturális Orökség Minisztériuma és Kishegy es Önkormányzata
támogatásával jelent meg. Beszerezhető
a k önyvbem utatón, illetve vasárnap a
szentmise után és Cékus Attilánál 200
dináros áron.

(4-4), Balázs, Barna, Benkó, Fodor, Juhász,
Krizsán, Novák, Varga, Zsolnai 3-3 alkalommal.
Apai részről : Dudás (13), Horváth (10),
Süii (9), Nagy, Varga (8-8), Sipos, Szabó (77), Kormos, Molnár, Pap(p) (6-6), Czékus,
Hadnagy, Hermetz(cz), Kurin, Tóth (5-5),
Fabó, Fodor, Lénárd, Németh, Pecze (4-4),
Bíró, Csordás, Juhász, Kalmár, Karn~.
Kelemen, Kiss, Majoros, Mendler, Mészáros, Novák, Péter 3-3 alkalommal.
Anyai és apai részről összegezve legalább ötször el őfordu ló nevek: Dudás
(24), Pap(p) (17), Tóth (16), Sipos, Süli (1515), Horváth, Kj.~~i,(1,~-14), Molnár (12),
Czékus, Szabó,cYarga 11-11), Kurin (10),
Hermecz (9), ·
Fodor, Mészáros
(7-7), Juhász,
alkalomnyi!.
A fentiekb
, hogy , az iker' · ba)Y· a Dudás,
születéseknél
if" családnevek
Pap(p), Tóth,
szerepelnek.
A fiúk eseté
akoribb keresztnév a Péter
-:József, Jánoseh'·az Anna-Mária,
István, a leán
a, és az AnnaErzsébet-Ilona,
s ikrek között
Ilona névválas
vek az Ádám
me~sze a legn
és Eva. "'
;t'."~'(f;HN):~·. ,.

Részlet Bognár Attila lelkipásztor ajánlásából
Dr. Czékus Géza: Kishegyes múltja a
demográfiai adatok tükrében című , tudományos igényességgel összeállított könyve egy majdan készül ő egyetemes monográfiának igen fontos részét alkothatja.
Szorgalmas, türelmes munka gyümölcsét
ízlelgethetjük. Hiszen nem kis feladatra
vállalkozott: az 1769-1895 közti időszak
anyakönyveit, mintegy 8500 házasulandó, 27000 újszülött, valamint 17000 elhunyt adatait kellett számba vennie, és
ezen adatok tükrében megrajzolni a
különféle grafikonok segítségével azon
demográfiai súlypontokat, melyek kérdéseket vetnek fel, újabb kutatási területeket
nyitnak meg. Ezen adatok majd akkor
nyernek igazán kellő figyelmet és hangsúlyt, amikor más helységekkel akarjuk
összehasonlítani. Ilyen terjedelmes és
beható tanulmányozásra eddig kevesen
vállalkoztak. Talán csak olyanok, mint
Czékus Géza tanár úr, aki máshol is meg
tudott és meg akart maradni „hegyesinek". E megszállottságból és szerelmes
szeretetéből született e nem igazán lírai,
száraz adatokat közlő mű, őseink múltja,
jövőnk alapja.
A szocialista-kommunista rendszer
által orvul elkobzott egyházi anyakönyvek (csak az 1900-tól írott anyakönyveket
hagyták meg egyházi használatban) viszszaszármaztatásával sok kellemetlens égtől mentesek maradnának a múlt

kutatói. E~y edül i támaszpontot ezen
anyakönyvi bejegyzések jelentenek, melylyel a szerző is kénytelen volt élni. Kishegyes első anyakönyvi beje~zése 1769bőI származik, mely már az Újratelepített
Békés me~ei békésszentandrásiakból lett
kishegyes1ek adatait közli.
Egynázi anyakönyvezés lévén elsősor
ban egyházi szertartásokhoz kötődő beje gyzésekrő l van szó. A beírandó rubrikák
az évek során változtak, bővültek. A
keresztelés alkalmával a kereszteltek
anyakönyvében a gyermek neve, sz ülőkre
és keresz tszülőkre vonatkozó adatok
találhatók. A házasságot kötöttek anyakönyve tartalmazza a jegyesek adatait,
szüleik adataival együtt, valamint az
esküvő alkalmával komaságot vállalók
adatait. Az elhunytak anyakönyvében az
elhunyt pontos személyi adatai mellett
elenged hetetlenül be kellett jegyezni,
hogy felvette-e a szentkenet szentségét az
elhunyt, valamint 1852-től a halálokot is
bejegyzik, ami igen fontos demográfiai
adat, még ha sokszor pontatlan is.
Több, mint 53 OOO személy adatainak a
feldolgozására vállalkozott a szerző. A
témakörökként megjelölt anyag végigkíséri az emberi élet fordulópo)ltjait: a
születést, a házasságkötést és a halált.
Mindhárom témakörben szerepel a havonkénti kimutatás, a nemek közötti eloszlás (a házasságkötést leszámítva), ezek

különféle csoportokba sorolása. Legbősé
gesebb anyagot a halottak anyakönyve
szolgáltatott. Mindezen kutatási eredmények fényében i~en hasznos és értékes
adatok birtokába iuthatunk, melyek az
átlagéletkori eloszlást, a korosztályonkénti életkort jelölik nemek csoportjára is
lebontva. A szerz ő az 1852-1895 Közötti
idősza k bej"egyzéseit figyelembe véve 170
fajta halá okot sorol fel, melyet természetesen latin megfelelővef illetek
(mellékeli a pontos magyar nyelvű
fordítást).
E témához szervesen hozzátartoznak,
de külön kategóriába sorolódik nagyobb
járványok leírása, valamint az 1848-49-es
magyar forradalom és szabadságharc
körüli leszámolások. Nem demogrMiai
téma, inkább érdekességként jelennek
meg a megkereszteltek anyakönyvében
szereplő leggyakoribb utónevekkel kapcsolatos kimutatások, melyek alapjan
megtudhatjuk, hogy a leggyakonbb
férfinév a János, István, József, míg a női
nemnél az Anna (a kishegyesi templom
védőszentje Szent Anna, a boldogságos
Szűz Mária édesanyja), valamint a
Katalin, Erzsébet és Rozália név szerepelt.
Végül a szerző a kishegyesi izraeliták
(zsidók) sajnálatos módon igen gyorsan
végérvényesen befejezettnek mondható
történetével is foglalkozik.

Nyolcvan táborozónak (65 gyereknek és örsvezetőiknek) nyújtott
otthont július 10. és 17. között az
Észak-Bácskai Cserkészkörzet kiscserkész-tábora. A Szabadkáról,
Ludasról, Palicsról, Martonosról,
Zomborból, Nemesmileticsről érkező
vendégek, valamint a feketicsi és a
hegyesi cserkészek és a cserkészet
iránt érdeklődő gyerekek a GradaMontnál, a volt kenderáztató medencék partján, az öreg fűzfák árnyékában verték fel sátrukat.
A legfiat<t:~abb táborlakó a négyesztendős, Iu9 ~si Sörös Bence volt, akit
1
anyukája, i;f pukája és testvére is
elkísért. q,:;,többnyire még csak a
játékokba1~{jtudott kibontakozni, de
nagyobba~ka társai számára a
tábortűznéllklőadott humoros ielenetek, a sok/f~j dal is felejthe~~tlen élményt jel v: ett. A cserkés~dalokon
kívül Kos th-nótákat i tanultak a
thfi!. emlékgyerekek,
évében a
a~~ágharc
jegyében
at:li,korántc~~pán a
sem jele
történele
Volt tábori
Hlború és
szentmise
hajnali p
l,~Íia meg
rengeteg
rd~ka és
nevetés.
o~f a tera 'Teremtő
gyanis
·'.- -~~A
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A legkisebbek k edvenc játékukat is
magukk al hozták

J

„.cserkész módra„ .

„Ma csak hét szendvicset
bírtam megenni!"

jellegű

...és szeretetlánc a tábortűz körül...

, hogy
embe~

... és még sok-sok pillanat, amit nem
látott János bácsi kamerája,
csal< a szíve.
vezetők

is elfáradhatnak
A~ ~

..
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- a kishegyesi mezőgazdasági birtok;
- a Grada-Mont
- községünk önkormányzata;
- a római katolikus egyházközösség;
- és számos helybeli vállalkozó, szülő, valamint a
kamilliánusok, akik édességgel, fagyival
kedveskedtek a gyerekeknek, vagy más mód on
segítették a tábor munkáját.

Brasnyó Ferenc kishegyesi plébános július :"' ·én
ünnepelte ezüstjubileumát (pappá szentelésének 25. évfordulóját). Köszöntjük őt és áldásos
munkát kívánunk neki mindannyiunk javára,
mert miként azt Szungyi László temerini lelkipásztor az ezüstmisén elhangzott szentbeszédében kifejtette: „Mindegyikünk nyomot hagy
ebben a világban".

I>o:rxibosi törté:n.et II.
- a más odik Dombos Fest Egy eseknek jó buli, másoknak kulturális rendez vény sorozat, van, akin ek haz aváró, van, akinek otthonterem tő - a Dom bos Fest örömet
jelen t minden kishegyesinek és az
idelátoga tóknak. A másodjára m egrendezett, bő kéthetes kulturális feszti vál nagy érdeklődés mellett sikerrel
zajlott le. A tavalyi programsorozat
hibáiból, de főleg jó tapasz talataiból
tan ulva az idén szervezettebben, több
műsorra l és új fesztiválhelyszínen
rendez ték meg a kishegyesi nyári
kultúrturnét, a Dombos Festet.
A dombosi plakátok június közepén jelentek meg a bácskai helységekben. A plakáton Penovácz Endre
topolyai képzőművész borzas pulikutyája látható pipacszuhatagban - a
pipacs már tavalyról ismert jelképe a
fesztiválnak. A programokról, rendezvényekről áttekinthető, jól kezelhető programfüzet jelent meg, térképmelléklettel. A vajdasági magyar sajtó
is figyelemmel kísérte az eseményeket, napi ajánlók jelentek meg a
Magyar Szóban és hetilapjaink is
tudósítottak a programokról. A
Vajdasági Ifjúsági Fórum nyári tábora
és Szabadegyeteme, valamint a
jubiláló Tanyaszínház díszbemutatója
is Kishegyesre irányította a figyelmet.
A szervezésnek köszönhetően sikerült felkelteni a közérdeklődést a
Dombos Fest iránt, ez a fesztivál sikerének egyik kulcsa. Kicsit kritikusabb hozzáállással hibaként róhatjuk
fel, hogy az internet kínálta lehetőségek kihasználatlanul maradtak,
de ennek oka, hogy Kishegyes honlapja még rendezés alatt áll.

Dombosalja a Böl6faluban
A jól megoldott hírverés a faluban
is elérte célját: a kishegyesi polgárok
tájékozódtak a programok felől és
nagy érdeklődéssel látogatták a
Dombos Fest fő helyszínét, a frissen
kialakított új kishegyesi teret, a
Hegyalja utcát (az egykor Bölő-falu
nak nevezett részen). A fesztivál
sikere nem kis részben köszönhető a

Bqgnár Attila katolikus pap és Móricz
Arpád református lelkész a fesztivál
megnyitóján

jól kiválasztott helyszínnek. A
Hegyalja utca falunk titokzatos,
eldugott kincse volt, fel kellett
fedezni, rá kellett találni, mint - némi
túlzással - drágakőre a sárrögben.
A kishegyesi gyerekek generációi
kalandoztak a vasútállomás és a
Fekete-híd között a Kaszálóban, és
évtizedekkel ezelőtt ugyanolyan
öröm volt rátalálni a szakadékra,
mint a fesztivál szervezőinek, akik a
gyerekek ámulatán túl már ~enni is
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Együtt megy

Így, együtt sikerülhetett: Kishegyesnek európai színvonalú fesztiválhelyszíne lett. És európai színvonalú volt a fesztivál nyitóműsora is. Világos estében gyűltünk
össze, félezer hegyesi és a párszáz
vendég. A helyf"' I~kosok közül is
sokan el őször látták a falat. A reflektorok művészi megvilágításban mutatták a falból kinőtt akácokat, egyaz ezüstszárnyú
szerre csak felt "
'n minden este
bagolypár, a
repkedtek a
tt a koncertek
alatt. Mind
en folyt, lehelni (egyesek
tett hideg
szerint: bor
nycsiklandó
onyha felől
illatok ára
(bors nélkül)
"k kéthónapos munkája :~
'ben mutatunkát értékozott meg, és
kelték is a láf
,ók, megtelt az
knak kihelyezett
önkéntes adom~
láda (legfőképp<li;~ adományoknak
köszönhető, hog)?~jilán végül mégsem veszteséggel zá1; a Dombos Fest).
Bognár Attila, a Kishegyesről elszármazott pap köszöntötte a közönséget.
Megdicsérte az erőt és a kitartást,
amellyel átvésze1tük az elmúlt évek
vészterhes napjait, és megáldotta az
egybegyűlteket, ~.s valamiért - genius
loci, azaz a hely szelleme - olyan
érzése támadt a jelenlevőknek, hogy
ennek az áldásnak fogana~a van.
)
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Ezután a Csalóka égyüttes
lépésével kez~ődött ~ Dombo's}Fest
koncertsorozata,' A Csalóka . tóholy~~
együttes, de már évek dta Erd ' '\Jö~~
z~nélnek' egr f iÍághítd né'.'" • P'f_
1
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„Szíved ha szűk,
mit ér a világ tágassága?"
(Berecz András)

nélküli nyelvét. A nagyszerű estét,
melyre számos külföldi látogató is
érkezett, a Kabóca együttes sámánzenéje zárta.
A zenei igényesség a fesztivál fő
védjegyévé vált, a másnap fellépő
Kaláka együttes (akik utoljára több,
mint tíz éve jártak Kishegyesen) és a
,,, Hot Jazz Band is olyan minőségű
~ hangszeres zenét hoztak falunkba,
'<ll
~ amire nagyon könnyű volt most rá~ szokni, és nehéz lenne leszokni róla.
~"' Az est fénypontja mégis az volt,
~ amikor körbeadtunk egy boroskanr.;; csót és leültünk Berecz András esti
meséjét hallgatni. A víg kedélyű mesélő tréfás, népies fordulatai és pajzán
történetei mély élettapasztalattal és
bölcsességgel vannak átitatva, azt hiszem, mindannyian sokat tanultunk
tőle.

i!l
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Blues, buli, Fábry, Gypsy

~

"'

~

A szombati nap a bulizásé volt. A

':9 kiváló belgrádi blues-együttes, a Row
J; Hide után köwtkezett a fesztivál
zenei alapképletébe nem illő budaHat f azz Band
pesti Bananas, a szervezők mentségére legyen mondva, ezt a zenekart a
VIFÓ hívta Kishegyesre, és sikerült
megvalósítaniuk egyedüli célkitűzé
süket, ami egyszerűen ennyi: buli.
Ehhez pedig inni szokás, úgyhogy
másnap reggel kevesen voltak kíváncsiak a Sógor vendéglőben Erd ős
Viktor ifjúsági sakk-világbajnok szimultán játszmájára, pedig nagyon
érdekes volt, ahogy a kisfiú előtt
sorra feladják Kishegyes község leg~ jobb sakkozói.
]
Ezen a vasárnapon sajnos elromlott
~ az időjárás, így a cigánybált is a szín:9 házteremben kellett megtartani,
J; Fábry Sándor es~i műsora után, ami
elég gyengére sikeredett: egyrészt a
Szilvási Gipsy Falk Band
szervezők hibájából, mivel nem törődtek a színházterem dekorációjával
színvonalát és a tavalyi cigánybál
(ami Kishegyesen mindig szép hahangulatát ötvözték egy forró kongyomány volt), valamint nem biztosícertben, ami még tüzesebb lett, miutottak Fábrynak egy beszélgetőpart
tán meggyújtották a máglyát, melynert, akit olyan viccesen kivesézhetnek lángjai öt-hat méter magasra
ne, mint ahogyan azt az RTL Klubon
felcsaptak. A hűvös estén jól jött a tűz,
szokta. Másrészt, maga Fábry sem
köré csoportosultunk, majd a zenékészült igazán a szereplésre, elővette
szek is lejöttek a színpadról és a tűz
tarsolyából a primitív törtém:teit,
körül táncolóknak fújta az aranyat
melyeknek fő éke a vulgaritás, a falu
érő rezesbanda. Ezen az estén nem
közönsége - jogosan - kicsit lenézve
léteztek előítéletek és nem létezett
érezhette magát.
harag, mindnyájan közös nyelvet
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jövőben

a fiatalok ismer- .
kedésének szervezésére
és a politikai öntudat kifejlesztésére kell a hangsúlyt fektetni.
Mellékesen, érdekes volt olvasnom,
hogy a tábor idején szerkesztett
VIFÓ-s kiadvány következetesen
Káthay-tanyának nevezte szálláshelyüket, ebből tal'lín4 leszűrhető annyi
tanulság, hogy a falunak is nagyobb
figyelemmel és ellenőrzéssel kellene
kísérnie a Kishegy,(;;sről szóló infor1S mációkat.
·

A cigánybál nem volt igazi bál, az a
néhány műkedvelő, aki még éjfél
után is kitartott, Radics Ferenc és
zenekara után az igazán autentikus,
tempós zenét játszó Szilvási Gipsy
Folk Band koncertjét élvezhette.

A falusi turizmushoz jó

(illem)(hely) kell

Ez a vasárnap este zárta egyben a
fesztivál első felvonását, mivel ezen a
napon ért véget a Vajdasági Ifjúsági
Fórum által szervezett találkozó és
Szabadegyetem.
Az ifjúsági szervezet tanácskozásának megpróbált megfelelni Kishegyes, de sajnos, be kell vallanunk,
hogy falunk nem igazán készült még
fel a falusi turizmus lehetőségeinek
kihasználására. A VIFÓ tagjai panaszkodtak a hézagos programokra,
elhangzottak olyan vélemények is,
miszerint itt nem lehet mást csinálni,
csak inni. Problémásnak tartották a
korlátozott fürdési lehetőséget, és
újra meg újra hallani lehetett a kishegyesi kocsmák mellékhelyiségei ellen
emelt kifogásokat, amelyek tavaly és
idén is leginkább irritálták külföldi
vendégeinket is (elég annyi, hogy az
erdélyi lányok szerint ilyen katasztrofális klozethelyzet, mint itt, még
Romániában sincs).
Reménykedjünk abban, hogy a
fesztivál tapasztalata iból okulva
megváltozik ez a helyzet, egyben a
kishegyesiek javára is. A Dombos Fest
tükör nekünk, kishegyesieknek, megmutatja látogatóinkon keresztül a
megoldandó feladatokat. Például
felfigyelünk a Mozi környékén hancúrozó Puhalák gyerekekre, az okos
Margitra és Katikára, meg a mindig
éhes Antikára - megérnének egy szociológiai tanulmányt.
A Szabadegyetem előadásai tartalmasak és tanulságosak voltak, habár
(talán a támogatási rendszer miatt)
túlsúlyban voltak a mostani magyarországi ellenzékhez közel álló eszméket képviselő előadók, akik az
aktuális problémák taglalása helyett
átpolitizálták a felvetett témákat. A
vajdasági magyarság gondja kisebbségi l é téből ered, identitásunk és
nyelvünk egyben megmaradásunk
kulcsa is, ezért számunkra a magyarságtudat nem szavazócédulákon és
politikai botrányokon múlik. A
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Óda a Pecze-kastélyhoz

Burány-Révész duó

ekből idezása után a
ött: a helybeliek, a kö
álja lett. Egy
kicsi, hangula o,
rivál, ami ne:n
akar világot vált , .. :N ehéz is lenne,
például technikái ~cildalról : a községnek rJncs vala~~~&'aló hangosítása,
így Szenttamásrc?rk.~ll bérelni, vagy
emberi oldalról:. van szép, új színháztermünk, de még nem sikerült
összesöpörni egy társulatot. A filmvetítések tátongó űrt próbálnak pótolni, természetesen egy kis filmklub
g nem akarhat versenybe szállni a mul~ tiplexekkel, ezért inkább a magyar
filmek megismertetésére helyezték a
hangsúlyt. Az irodalmi felolvasóestek
két helyszínen zajlottak: a Peczekastély romjánál még egyszer, utoljára összegyűltünk és átéreztük a
titokzatos törté~etű birtokos egykori
otthonának varázslatos hangulatM,
valamint a színház előcsarnokában
§om~4si Laj9s;~ fotókiállítása mellett
v~nd~günk wH.Bozsik Péter, ex-vajdá~~gFíró, aki új köt;tyvét, a Csantati '
·_
ti
_..,
vé . . .rlandót ' ):nptatta be, és
KŰ
.'*~'· E~gte, · · '~f. a vajdasági
od!},öin • .,64~~~ ariyaorszá'gi
~í~~}i;i~':;ó '· ~szélg~tt~nk.
o
mok 1s sike.
'' 'rvötták
·t·-~_;\

_,,ff

~-

k

-

~

'

"'fé_

Tüzes csók
kívüli produkció)

(Műsoron

7.5eszéc)
~!J$t@· C itb'0>
A hegyalja utcai koncertekre is kevesebb
néző gyűlt össze, annál
intenzívebb élményhez jutva: a harmonikás David Yengibarjan Jerevánból vándorolt Magyarországra és a
megújított tangó műfaj át képviseli,
melyet a csodálatos Astor Piazzolla
tett ismertté. Ezen az estén lépett fel a
Fantasmagoria nevű internacionális
zenekar: a bájos gitáros, Sebastian és
a vicces Tom egy elbűvölő lánnyal,
Jaqueline Attwood-dal kiegészülve
énekeltek francia kávéházi sanzonokat (Jaqueline egyébként falunkban mindenre azt mondta, hogy
„nagyon szép", „csodálatos" - persze
angolul, s jellemző módon az
angolokra, akik nagy önbecsülésük
mellett nyitottak a máséra is). A koncert után letelepedtünk a zenekarokkal a Moziban, és ahogy nyelvi
gondoka t leküzdve az életöröm
nyelvén, a nevetés nemzetközi szókincsét használva hajnalig barátkoztunk, ismét rájöttem, hogy miért
szeretem a Dombos Fest-et. Hall-hattuk még a diffúz jazz-t játszó Dresch
Quartet virtuóz játékát, megigézett a
finom muzsik~juk, a fesztivál legjobb
koncertjéne!< szavazom.

Július 13-á
z a megtiszteltetés
érte falunkat, hogy itt mutatták be a
25. alkalommal útnak induló Tanyaszínház ez évi produkcióját. A László
Sándor rendezte János vitéz című
darab próbái a Kátai-tanya inspiratív
környezetében zajlottak. A díszbemutatót megelőző táncok és az erőltetett
felvezetés megmutatta a kishegyesieknek, hogy mi lenne, ha nem lenne Dombos Fest. Ezen a napon látogattak legtöbben falunkba, több, mint
ézren voltunk a Hegyalja utcában,
h.azai és külföldi közéleti személyiségekkel. Falunk tehát megindult a
fejlődés útvonalán, elkötelezte magát
a minőség mellett.
Ahogy;' ifj. I;Iorváth László, a
Dor11-bos Festfőszervezője elmondta:
péld~képünk Kcipolcs, a nagy respektusban áll~ ,. művészfalu Magyarországon, éllhdl az .emberek jelentősen
tudtak javítani k'örüllnényeiken azáltal, hogy nyitott}í váltak szép és a jó
iránt. A Domöos 1Fest több, mint
egys'zerű szórakdztatás, azért is
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re hívnak bennünket. Tény, hogy
Magyarországra már szinte hazajárunk - meséli Boban. Talán nem is
sok olyan fesztivál és város maradt,
ahol még nem játszottunk. Otthon
érzem magam Magyarországon. mivel az elmúlt három év alatt, amióta
bemutatkoztunk a budai Fonóban,
folyamatos a kapcsolatom a közönséggel. Valahogy úgy tűnik, hogy
nem tudnak nélkülünk mulatni. Talán ez a sajátságos helyzet hozza azt,
hogy „érezzük egymást" a közönséggel, és ettől siker~s minden fellépés.
- Mégis, hol 87.el'et játszani, klubok-

ingyenesek a rendezvények, hogy az
emberek magukénak érezzék a fesztivált, magukévá tegyék ezt az új gondolkodásmódot. A titkos végső cél:
Kishegyes urbanizálása. Addig is,
örüljünk, Kishegyes község lakói,
hogy - ha csak néhány hétre is - dombosiak lehettünk, és ne feledjük azt a
mottót, ami a tavalyi Dombos Fest-et
bemutató Üzenet című szabadkai
folyóiratban olvasható: „Ahogyan
élek, az a hazám."

. -míg-

ban, fesztiválokon?
- Minden helynek más a hangulata,
így ezeket a hangulatelemeket kell
megragadni. Felemelő érzés több,
mint tízezer embernek játszani a
Pepsi Szigeten, de ugyanolyan jó a
pár ezer embernek Szegeden is. Az
utóbbiaknak talán azért, mert ők itt
vannak, közel hozzánk, közel a
Balkán.hoz. Így valamit érezhetnek a
m i világunkból. A klubkoncertek
"' pedig azért jók, mert hát az igazi
örömünnep. Ilyenkor szinte olyan
~ mulatozás folyik, mint az Under~ ground filmben látható. Az első pesti
~ koncertjeink egyikén egy nagy pince~ klubban játszottunk, és mire föleszméltünk, azt láttuk, hogy mindenki az asztalon táncol, és hogy nem
maradt ép pohár a büfében. Hát, mit
Akik még
mondjak, meglepődtünk mi is. Addig
a ju_goszláv-manar
azt
hittem, hogy a szerbeket nem
hataron is leállit]ák
lehet
utolérni a mulatozásban .
a forgalmat
Vannak furcsa koncerthelyszínek is.
Például a múltkor Magyarországra
- Találkozás Boba.n
menet a röszkei határőrök CD-t
Markovi~al kértek. Nem volt nálunk, í&Y konBoban Markovié zenekara mellett certet ajánlottunk poénból. Ok meg
még kismillió hasonló rezesbanda komolyan gondolták, így 15 percig
található hazánkban. Hogy miért leállt a közlekedés a két ország
éppen ők lettek sztárok? Sikerüket között...
egyrészt profizmusoknak, másrészt a
- Minek köszönheti ez a zene a sivilághírű filmrendezőnek, Emir Kuskerét? Miért csak ön.ok ennyire ünneturicának köszönhetik. Az .ő filmjei - pelt sztárok és miért nem a töb~
az Underground és a Macska-jaj - tet- szintén jó szerbiai ftivós 7.enekar?
- A siker talán azzal magyarázható,
ték nemzetközileg is ismertté Boban
Markovié és csapata nevét. Aki hal- hogy mi energikus, mégis igazi
lotta őket, tudja, szavakkal nehéz népzenét és népzenéből átdolgozott
megfogni azt, ami ezekből a szerb zenét játszunk. Tehát a ritmusok, a
hangszerelés olyan, mint a szíved
romahimnuszokból árad.
- Hol van mostanság otthon? Azt lüktetése. Olyan ez, mint a techno
látjuk, hogy többet mnzs:Ocál Magyar- zene, csak a gépek itt mi vagyunk, és
szerencsére ez a mi munkamódországon és a nagyvilá~ mint
szerünk
nehezen utánozható. Zene&erb:iában?
karommal heteket, hónapokat próbá- Meghívásokat visszautasítani
lunk, dolgozunk, hogy megálljuk
nem szoktunk, így arra járunk, amer-
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helyünket Gucától kezdve a Pepsi
Szigeten keresztül a spanyol utcai
zenélésig. Ennek a rengeteg munkának köszönhetjük azt, amit elértünk,
így a többi zenekarnak is csak azt
tudom mondani, hogy dolgozni, dolgozni, dolgozni.

- Hogyan képzelte el h1isz évvel
ezel6tt az életét?
- Mivel 5 éves korom óta a trombitával kelek-fekszem, így azt gondolom, hogy jó úton járok. Persze fiatalon én is híres, a legjobb akartam
lenni, ami idővel be is jött. Még tátott
szájjal néztem a mestereimet Gucán,
addig én is csak ábrándoztam. Pár
évre rá már legyőztem őket a gueai
fúvós találkozón, így ott már nincsen
díj; amit ne szereztem volna meg.
En mindent ezeknek a fiatalon elért
győzelmeknek tudok be. Így ismerkedhettem meg Emír Kusturicával,
Goran Bregiviétyal, majd olyan zenészekkel
dolgoztam,
dolgozom
együtt, mint Lajkó Félix, Frank
London New York-i trombitás, vagy
ú jabban a szentendrei Vujicsics
együttes, és hát akkor még a szerbiai
énekesekről nem is szóltam.
- Meddig lehet ezt~ hol van
e zenének a vége?
- Igény mindig lesz a trombitára,
ha máshol nem, akkor a temetéseken
(nevet). 17 éve létezik a zenekarom.
Pár év múlva, a most 13 éves Marko
fiam - aki szinte már mindent tud,
amit én - , úgyszintén a zenekar stabil
tagja lesz - például Kishegyesre már
el is hoztam. Így ketten versenyzünk
majd a vezető helyért, de az is lehet,
hogy akkor én már csak, mint valamiféle edző fogom kísérni a zenekart
(nevet) . Úgy gondolom, hogy nyugodtan tervezgethetjük a jövőnket,
mivel szerintem az élő zenének nincs
párja, meg hát végre a nagyvilág sem
a háborúzni akaró ellenséget látja
bennünk, hanem felfedezik a
Balkánt, a szláv kultúra csodás kincseit, ritmusait.

MolnM M4.rta

F'a.l. -u..fel.rá.zá..s
- interjú ifjú Horváth Lászlóval -

meg észrevenni
Tavaly júliusban, az első Dombos
értékeinket, mert
Pesten megmozdult Kishegyes, akárezen értékek felcsak idén ifjú Horváth László, a renvállalása nélkül a
dezvény főszervezője elmondta, hogy
fa lu természetemíg a tavalyi fesztivál 4-5 hónapos
sen arculat nélszervezést igényelt, addig az idei ese- ~
küli marad. A
mények szervezése már 8 hónapja tart, ~
falunak a szellemeg hát ez idáig is voltak megmoz- ~
mi potenciálja adulások, események.
~
dott, talán évek
- Azt már tavaly, a fesztivál után lát- :8
múlva a gazdasátuk, hogy nem szabad leállni, folyama- ~
gi is adott lesz tosan kell foglalkozni a dombosi
ügyekkel. Ennek köszönhetően kidol- és hát akkor csak az emberi fantázia
goztuk a Romnak vélt lehe tőségek cí- szabhat korlátokat...
- Idei mottótok egy Hamvas Béla
mű projektet. Szerencsés körülményként támogatást is kaptunk az Esély a idézet.
- Igen, ezzel is elgondoltatní szeretStabilitásért Közalapítványtól, így már
nénk. Hamvas ugye zseniális, ez nem
tavaly november óta folyamatos a kérdés, az a kérdés, hogy értjük-e azt,
munka. Nem tétlenkedtünk: kérdőíves amit mond-üzen. Mottónk: Az életfelmérés a lakosság körében, falu- öröm nem tabu, hanem ráadás. Egynaphoz kapcsolódó mini fesztivál, egy részt már régen elfelejtettük, mi is az
új helyszín előkészítése, azaz a életöröm, szinte tényleg tabu, és hát
Hegyalja utca rendezése. Ez utóbbi egy furcsán nézünk valakire, ha nagyon
érdekes kísérlet arra, hogy az évtizedek örül és ha boldog. A fesztivál ráadás,
olyan esemény, ami sajnos nem törtéi: ·
alatt felgyűlt sz emetünktől hogyan het
meg minden nap, minden hónaplehet megszabadulni. Úgy tűnik, lehet- ban, bárhol, hanem várni kell rá egy
séges, persze sok-sok munkaakcióval, évet, és akkor itt Domboson az idelátobuldózerrel. Egy szeméttelepből fesz- gató művészeknek, ki;izönségnek kötiválhelyszínt kreáltunk, ahol is az idei szönve, biztosjin, hogy · á~ hangulatú
: -vidámabb.
események zöme zajlott. Ezt a tenden- lesz a falu. Eletképe
! ·Tulajdonciát folytatni szeretnénk, úgy, hogy Legalábbis ezt szer~.t
képpen
az
alapkonc~ .
,9,
z igényesminden évben egy használhatatlannak
l vfontos, a
ség, így számomra<··
vélt hellyel bőví tené nk a fesztivál plakát megalkotás
ezdve, mely
helyszíneit. Jövőre biztos, hogy a Pecze Penovác Endre gr
jára épül, az
kastély lesz az a helyszín, melyre oda utolsó koncertig, focimeccsig.
kell majd figyelni. Érdekes módon a
- Ez a Fest nem lett volna, ha ...
- Igen, nem lett volna ha nincsenek jó
kastély már tulajdonosra is lelt, így a
szándékú emberek, akik hiszik és vallmegsemmisülésétől talán most már
nem kell tartanunk, sőt! Természetesen ják, hogy közösségben is érdemes élni,
ez rengeteg energiát, ötletet és pénzt gondolkodni Kishegyesen, Domboson,
Vajdaságban. Elsősorban nékik köszöfog felemészteni, de talán mindből lesz net, mivel az ő biztatásuk többet ér
elég.
minden megszavazott és meg nem
- A Dombos Fest tehát egyféle falu- szavazott pályázati pénznél is! Az az
alapstratégiánk, hogy mi megcsináljuk,
fejlesztést is felvállalt?
- Inkább úgy fogalmaznék, hogy ha törik, ha szakad, és ehhez talán jobb
.· falufelrázást. A világban rengeteg olyan időben társulni, mert a siker így mm
városka van, ahol 5-6000 ember él bol- dannyiunké, és hát mi a jó dolgokat
nem kérdőjelekkel támogatjuk, hanem
dogan, városi embernek vallva magát. tettekkel. Talán éppen ezért működik„.
Tehát Kishegyes lakosságának száma Külön megköszönném médiatámo(persze viszonyítás kérdés minden) jó gatóinknak, a Családi Körnek és a Szópár ismert városka lakóinak számával Beszédnek a közreműködését! :
is megegyezik. És hát a város egy
picit mindig igényesebb a faluU.i.: A Horváth Lac..;\t lehet _szeretni és
nál, és ez éppen kulturális vonat- lehet utálni. A nagy tpbbség szerin~ l<ell
kozásban érhető tetten. Tehát az ez a falunak, jó, hogy zajlik az élet...
Mások véleménye az, l).ogy égetőbb
a célunk, hogy akár olyan épüle- gondok is vannak, mint' egy fesztivál
teket építsünk, építtessünk, (vízkérdés, u. tp.. k~.· v~llalí:J,fok helyz.ete).
melyek joggal állnak majd az Nekik is igazti~ yan ..; De: bevallb(\tjuk:
érdeklődés középpontjában. Eh- jó volt ennyi, anibert íboldognak'1l'átni,
hez egy picit tudattágító tevé- önfeledten szóral<pzn~r kikapcsolódni.
1
kenységre is szükség lesz, hogy a Köszönet ~rte!
11 >i
; ' '
1
hegyesiek, dombosiak próbálj'ák
; \ t
\'
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Tulajdonos:

Ma.ráz József

Kis_hi!gyes~ózsa György u. 48.
tel.. O'l4 / NYU - 314
e-mail: ril.araz@topolanet.co.yu
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Lelke

gy váJ'osi liba·.~~ke
ZI-hoz1f'címzett 'KOCSisszhangqitak_ KÍ$heikor megérkeztem az
, és akk~* még sejtelmem sem , •.. t . , 1, hogy egy, kerek_ éven
át viss~aj~f..·i~~
n_raranta.. ,i~l·. y. kör~.' igen
furcsa „1llatu közsegbe ... ~
.
Ifjú Izab~lla vagypl{ - m~g elsőéves
egyetemist~r aki;:fO év~s fejé~~lfalun nem
tartózkodo;E! h1,1~amosább ideig. A szédü~és fogott ~L !~kor egy k~;~ hajnalban
kenyeret szeretf~m volna v~olni, és azt
!<~~hatok, mert
tudatták velem, ho
azt 'rendelni, vagy
gy~Wl mondván
fölíratp.i szokás. A ,;, ztqJ ~kocsmáig a
bolqpg, boldogtalaru;t~k k~ft,0,fdott rengeteg ,,lf?:iától" pedig kiszára.g t111:t. szám.
El_~~ munkanapom
kezdődött,
IJogy{a kedves vendégek hlár rég '.infortnálódtak adataimról - szinte jobban ismerték életemet, mint én magam. Csak
egyet nem értettek, mit keresek én Kishegyesen, mikor a fiatalok többségé'más:.
hol keres mu~alehetőséget.
Hiába magyarázkodtam, _\1ogy szüleim
ak kisegíteni
a főnökkel jó ·· erősök, ,
jöttem,a Do
a - ne . . ttek.
Tudjuk, h
· kocsmázqf lelkek őszinte etj;berek,
nem .titl(plják gondolataikat, így:
lmeik árcídatával leptek
.el. 1';1 em m
m, voH~.lst. kellemetlen
jelenetek is,
.agy na ti1e,i:\nyiért... - de
azokat igyek , m rr;iné1 ;.~~őbb elfelejteni.
Világéletembennemfoglalltoztam pincérkedéssel, ezért nem értgtf;em, miért vannak a falusiak ilyen el~ítélettel a kiszolgáló lánykák iránt.Ugyanis nem tudtam,
hogy falun más a helyzet, mint városon.
Itt, a kocsmában i)lŐnemű embert alig lá ttak szemeim, és a sok részegestől már a
rosszullét fogott el. A mentségem a dombosi fiatalok voltak, akik Kishegyest nem
nézték ,Je, 9ő11„ annak fejlődéséért harcolnak. MindeUkía szp.lővárosát vagy faluját
kedveli a. legjobban, itt viszont másképp
„áll a bá[,..
·
..·
Legnagypbb meglepetésem fÁz volt,
hogy amik'or monológusomban~~idtam e
fal t és embereit - a kuncsaft&\ nagyja
zett véleményemmel, és igazatadtak,
?ez a_helység igenis szar.„ „ · •"
.e rrwndjam, hogy för;~své'n,dégeim
·1 a Puhalák család, az ún. Puskás és
J Is~en) , váltak a legjobb haversokgyermekes család
dsze-
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mindkettőnek

van

Viszont olyan emberek is akadtak, akik
resen megvárt a vasútállomáson, csókolgatták kezeim, és egymás közt veszeked- az Újvidékről szóló dicséreteimet hallgatve találgatták nevem, és az első kérdésük va megkérdezték, tudom-e, hogy a Vajdaaz volt, hoztam-e nekik valamit... A vála- ságban élő legtöbb neves író, újságíró,
szomra, hogy minden kinőtt cuccom már bemondó kishegyesi származású?
Utánajártam, és azt tapasztaltam, igaodaadtam, és szüleim ezúttal nem sütöttek kalácsot - nem haragudtak meg, zuk van. Be kell vallanom, Hegyes büszke
hanem nyakamba csimpaszkodva elkísér- lehet lakóira. Kellemesen csalódtam,
tek a kocsmáig, és szaladtak a központig mikor láttam, hogy a fiatalok és minden
jóakaratú ember közreműködés ével
elújságolni, hogy megérkeztem„.
Naponta olvastam a K-s.J.-tól kapott Dombos egy év alatt mekkorát fej lőd ö tt .
Kívánom, legyen kedvük, erejük, bászerelmes leveleket, ki ígérte, hogy rámíratja a házát, ha feleségül megyek hoz- torságuk és főképp reményük a további
zá„.
harcra - az elültetett mag rendszeres
És persze Puskás bá, aki addig lődör öntözése biztos jó termést hoz.
Édesapám mindmáig arra tanít, hogy a
gött az asztalok között, míg ,valaki nem
fizetett neki egy sört, és azt nyugodtan jó írás titka az egyszerűségben rejlik
eliszogatta huncut mosollyal, egy szót se (kihagyva a veg nélküli, hosszú,
szólván...
összekuszált mondatokat), de annak lelke
legyen. Ezt igyekeztem elérni.
Őket szerettem a legjobban„.
Kishegyes is egy e gyszerű falucska,
Komolyra fordítva a szót - jól érzem itt
magam. Tavalyi búcsúszövegemben, me- egyszerű emberekkel, de lelke mindketlyet a padra firkáltam, ez állt: „Az életben tőnek van.
sok az álom, egy a valóság. Néha fáj, néha
Áldás, békesség Kishegyesre!
jólesik a búcsú pillanata - de egy érzés
mindig marad„. Megszerettem ezt a
helyet, az itt élő embereket. Valami furcsa módon kö tődök hozzátok, és hiá- P"'""""'""'"""""""""""""'"""""'-.-"""""""'.....-.-..,..~....
nyozni fogtok nagyon, de nagyon„."
És a jó Isten az idén is megadta azt
a lehetőséget, hogy itt tölthetek
egypár napot - viszontláthatom ismerőseimet, kik megtanítottak be- •
csülni a falu előnyeit, szépségeit.
·.· .
Emlékemben maradt egy téli kép,
mikor főnökömmel mentünk haza, s
a va stag hókv~l ~orítottk~~zak a; fki- '\\
·. .
gye 1tem; a emenyen iaram o e11e- „~=„-----------~-~-mes füstöt érez-ve és a millió csil- (;;ii);ffe;t"';ffeii&~--:--:-,~-7.""":':".~-l
lagot bámulva olyan boldognak
- k1mpldl ardi1Jlílás
éreztem magam. A csend, a nyuga- Sltmildiksiettes,
lom jó orvosságnak számít minden
Sltmildö~eslis,
ember lelkének.
siempilla eslis
- Slirlelen1 is
Mindettől a városi föl dönjáró
- pedikűr - manikűr
megfosztva érezheti magát, nem
- cetlulilp.'f!'fram
említve a pontos falusi ébresztőórát.
- paraflltlS
Avval is dicsekedhetek újvidéki bapak11ltls arcra,
rátaimnak, hogy szalmabálán ültP
kiirt, láfra
tem, csodálkozva azon, mennyire
•1
- ledmassiíroiás
fűti a fe nekemet, és hogy felfedeztem Amerikát - tudom a búga- ·
tó jelentését... A helybéliek elárulták ·
azt is, melyik a legbüdösebb házud- ·
var Kishegyesen, és a Krivaja folyó- :
ba belefulladtak számát is tudomá- ·
somra adták. S ezek után meri valaki ·
azt állítani, hogy falun unalmasan·
telnek a hétköznapok? Mindenki teli
van mondanivalóval, és a legfrissebb
hírekről az ember előbb szerez tudo- i
mást, mint aki hajnalban meg- '

l JO)M[
r

1

1

r

»t,

vásárolja akármelyik napilapot.
'
,~~l~~!ii~i~~I~
Rájöttem, hogy itt az emberek l~.,,.lil~lr
mások világát élik. Avval tömik a
fejem, ki-kivel tolt ki, ki-kit csalt
meg, esetleg ki-kivel züllött a kocsmában, és melyik árokban töltötte az
éjszaka hátramaradt részét.

néző, a látogató vél
A Dombos Fest kapcsán

Az olvasó, a

helyén nyári színpadot állítanak fel.
Bevallom őszintén, kissé fanyalogtam,
mert messze van, meg ugyan már.. . A
megnyitóra elmentem, és rájöttem,

Úgy érzem, a gondolatok, sokunk
gondolatai, amelyek mondatokba öntött párbeszédek formájában elhangzanak, nem elegendő ek. Vagy eljutnak,
vagy nem jutnak el az érintettekig, s bár
nem hiszem, hogy elvárják a dicsérő
szavakat, de úgy gondolom, jó lenne
nekik.
Először is elnézést kérek mindazoktól, akiknek kilé t éről nem tu dok.
Azoktól, akiknek köszönhetjük ennek a
majd egy hónapig tartó kiváló műsor
nak a megszervezését. Biztosan tudom,
hogy ifjú Horváth László a főszervező .
El tudom képzelni, hogy mennyi energiára, kitartásra, és nem utolsó sorban
bátorságra volt és van szüksége, hogy
nekünk, kishegyesieknek - bár a
Dombos Fest kapuja mindenki előtt
nyitva áll - , ilyen változatos műsor t
állítson össze. A nívós műsorszámok
hada közül válogatni sem igen lehetett,
meg kellett nézni mindegyiket. Gyerekeknek, fiataloknak, középkorosztályúaknak és időseknek egyaránt nyújtott lelki táplálékot.
Már a megnyitó el őtt hallottam, hogy
a Hegyalja utcában, a szeméttelep

nem ..
már. Mhld
papok áld
térítői préq~~

erejével ha~~tt;
viden, de qsZi..'lt
olvasott fel unalm
Ami .bennetn mé
ma~f\c\~r é~ }kellem
ifjú :rigry
ászló
Cl
volták.· N
dicsért
,§
~
a fi!ubelie.. segítségé
.
]
hangsúlyo · ta, hogy cs . kpf'ös erővel,
~
összefogá 1 haladn'.atu~\ tovább.
Mindvégí
zerényen, "a Mttérből kísérte, int
és ,figyelte azjeseményeket, nem ,, ogat~a magá.! a~~zínpadon.
Jól teszi! Ig§\r az,,.a~woni"iis,~mit soka1:
mekkorát tévedtem. Olyan érzésem megszívle~$tn~~~: „Csak a2'. üres·
volt, mintha nem is Kishegyesen kalász horqfa fenrc:a fejét!" Ez bizony
tk?\
?! -:-.,,9:-..." .•'·
:
'
':}
lennék. Igazi romantikus hangulatú, azokra, kik{pármitli~ tettek a Dombos
frappáns megoldás, rengeteg ülőhely, Festért, ne111 )ellelit'ző. Mindannyian
tökéletesen megvilágított színpad és tudj uk, ho~ Övé éi Ú.rsaié mindeii. elisháttér, hangosítás. Megelégedetten lát- merésünk míi'.tdazért, ami falunkban
____________.,__ _ _ _ _ tÓrténik most júliusban.
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Már tavaly is bizonyítóha~.···,·.
de az idén még többet nyúi:;:
tottak ,nekünk. Ilyen nívós
műsorral bármely nagyturésztelep
város dicsekedhetne! Lám,
1
Halasi Csal>a nem az a lényeg, hogy: hoL
_1__·
Tumbász L. Tibor
hanem ki(kt~~zervező(k)!
Valaki a ~9irtyezet.emből
(
tel.: 024 / 730-749
MALI 100$ ui Ma!sala r,u"' 79
azt mondt · · gy a Domf,
lakás : 0241730-797
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bólintottak.
}

Németh György

D<~O

o~

w

iskolai felsz.erelés és

ajándéktárgyak
nagy választékban.

f ; I> e:> :m:.--t:.
„DOMBOS" 2002. - Nyári Liga
Lapzártánkkor ért véget az I. Nyári Liga. A nyertes a Lovéen 90 csapata lett, miután a döntőben 3:1-re nyert a
Metalpepi ellen. A harmadik helyezést a Faluszolgálat szerezte meg a Rekreativci fölött aratott 3:0-ás győzelemmel.
A gólkirály Lalicié Zvezdan (15 gól, Lovéen 90), a legjobb játékos Huszka Zoltán (Faluszolgálat), a legjobb kapus
pedig Egyedi József lett.
A Nyári Liga jövő évi I. ligás csapatai a következők lesznek a csoportküzdelmek során elért eredmények alapján: A
csoport: 1. Lovéen 90. 2. Rekreativci 3. Faluszolgálat 4. Metalpepi, 5. Sógor vendéglő . AB csoport sorrendje: 1.
Tempo Trade 2. Montel 3. Duna Max 4. Alfa. 5. Szenegál.
A csoportküzdelmek során a következő helyzet alakult ki:

TÁBLÁZATOK
Baioport

A csoport
1. Lovéen 90
2. Rekreativci
3. Faluszolgálat
4. Metalpepi
S.Sógor
6. Misura
7. Grada-Mont

6
6
6
6
6
6
6

4
4
3
3
2
1
0

2
1
2
0
2
1
0

0
1
1
3
2
4
6

33:10
18:16
18:12
22:18
12:10
10:14
1:34

1. Tempo Trade
·2. Montel
3. Duna Max
4. Alfa
5. Szenegál
6. Chick prom
7. IGM Bácska

14
13
11
9
8
4
0

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
3
3
1
0

0
1
0
1
0
0
0

1
1
2
2
3
5
6

32:9
18:14
30:14
16:11
22:20
12:41
3:24

15
13

12
10
9
3
0

db
Július 27-én, szombaton délután 18 órakor az Egység kézilabdaklub egykori női és férficsapatának tagjai összejönnek
egy-egy mérkőzés erejéig, előtte megemlékeznek az elhunyt játékosokról.
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A legjobb bográcsost Rácz József készítette a Dombos-Fest főzőversenyén . Második helyezett Grác Mária, a harmadik
pedig Tumbász L. Tibor lett.

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Anna-napi programja:

július 25-én, csütörtökö;y Búcsúfia játszóház gyermekek részére 9-től 12-ig a futballpályán
július 26-án pénteken: Unnepi szentmise 18 órától,
19,30-tól Dr. Czékus Géza: Kishegyes múltja a demográfiai adatok tükrében című könyvének bemutatója
az iskola ebédlőjében
július 27-én szombaton: Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozó 9 órakor a színházteremben
július 28-án vasárnap:
9 órakor a Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozó eredményhirdetése
16,30-tól hangverseny a templomban
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Eladók új, 200 literes nyitott és zárt
vashordók (plasztificírozottak), valamint színtén 200 literes PVC
hordók, házhozszállítással. Telefon:
063 / 73-43-10

Hirdet6k figyelmébe!
Apróhirdetéseiket Linka B. Gabriellának adhatják át,
személyesen vagy a 024 / 731-297-es telefonszámon.
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S.w- 73es~éJ • Kiadja a Táltos PE. • Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.•
• A szerkesztőbizottság tagjai: Csóré Róbert, Horváth György, Kalacsi János, Lakatos János, Linka B. Gabriella, Mirnics Gyula, Molnár Márta,
ifj. Virág Gábor, Rácz József, Zsidai Erzsébet. •
• Grafikai előkészítés és tördelés: Kalacsi János. • Készült a Topolyai Népnyomdában. •

