2oos áptilüa

Kellemes hűsvéti ünnepeket
kívánunk falunk minaen
polgárának!
,,Ffilr régi húsvét ~ lumgott
S vigasztalódott sok ttínt nemzedék,
Én dalt jővend6 húsvétjára zsoogok,
És neki szánok lombot (!S zenét."

/Juhász GyrJla/
A csillagok állásától függ, hogy
melyik évben melyik napra esik a
húsvét. Idén sokat kell vámi a tavaszi
napéj egyenl őség utáni első holdtöltére,
így későre, április harmadik :'asárnapjára esik a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Egyszerre van benne
halál és föltámadás, egyszerre van
benne egy nagy készülő dés és egy
nagy felszabadulás. H úsvétkor az
egész világon ugyanazt ünnepeljük, de
mindenhol egy kicsit másképp.
Szicíliában például hatalmas népünnepélyt rendeznek, míg Finnországban
húsvéti boszorkányokkal riogatják a
gyerekeket.
Falunkban a nők azon törik a
fejüket, hogy beszerezzék a húsvéti
ebéd, vacsora kellékeit, milyen kalácsot süssenek, milyen ajándékot vegyenek a gyerekeknek, és mindez mellett persze tojást is festenek. A férfiak
már a sonkát ennék, a gyerekek pedig a
nyuszit várják. A kis óvodásokat meg
is kérdeztük, hogy mit szeretnének
húsvétra. Nagyon aranyos válaszokat
adtak.„ A húsvét nemcsak a sonka-,
hanem a csokievés i dőszaka is. Az
ünnep környékén ugrásszerűen megnő
a csokoládétermékek iránti kereslet.
Igaz, hogy fogyókúrás recepteket nem
közlünk, de viszont írunk egy nagyon
szép akcióról, a falutisztításról, arról,
hogy magánkézbe került a GradaMont
és
az
Obod,
aktuális
eseményekről...

A lányoknak, asszonyoknak sok
locsolkodót, a fiúknak, férfiaknak sok
piros tojást kívánunk!
A szerkesztőség

Alig fél emberöltővel ezelőtt még hétezer lelket számláló, majd két és fél évszázados korú falu zöld fűben és virágokban
pompázó kertjeiben és utcáiban, fénytől
ragyogó otthonaiban, majd az ilyenkor
mindig színültig megtelő templomában
mosolyogtak lelkünkbe húsvétjaink.
Együtt lesznek a templomban majd most is
a sok megpróbáltatáson ~lesett utódok, de
szemük hiába keresi azókat, akik nem a
terített asztalok köré üln[k velünk, hanem
messzire mentek el a· :térben vagy az
időben. Az akkori kiv~dorlók és a még
régebbi elődök hiányátj~~nyára ugyanígy érezték apáink is, c;:sa~ ~' ,~gyermekek
nem gondoltunk lét
,~. 11,e~éttel, ame· i<~'i:.a;:,tiszta és
1yek között meg
megtisztító locsolk
k ~~;,;:-.· s tojások
várva várt ünnep~.t
Hogy ki tám. ·
az emlékezetü
Akiket nagyon sze
· . . A µsvé,ti feltámadás az ő ki~ál!Ságuk. fA.8h~!!jövetel
pedig azoké, akik messzire qolyongtak a
falu határain kívül, a e,az élet jQg~ idetartoznak erősen, hlába:is űZiék el. őket éjjel
hordozott behív ' ' ' ·
'·
e élhetés vágya, a
Hazahívják őke
ugyanúgy feles
lyeknek a kötel
együtt váso
szertartásos
emlékkép
simulás
átható illa

úja
ozéi
egységes jelképes feltámadásban. Hogy
közülük kik lehetnek annak a részesei, az
igazán nemcsak tőlük függ most, hanem az
ünnepet követő hétköznapoktól, az új kor
Ben Húrjaitól és Pilátusaitól is. Attól, hogy
ki ad vizet a keresztjét cipelő szomjúhozónak, és ki mossa kezeit szomorú sorsának
láttán .
Húsvétot tartani hívnak a harangok.
Tárva a gyermekkori tömjénillatot magából
árasztó templom ajtaja. Bent csend és nyugalom.
Kék ruhás Mária-szobor áll egy kicsiny

mellékoltár mellett ragyogó örömmel az
arcán: feltámadott a holtra kínzott,
keresztre feszített egyszülött fia.
Néztem, sokat néztem a gipszből szépre
formált asszonyalakot - az egyenes tartású
fiatal nőt, aki a harminchárom éves
Jézusnak a nővére yagy akár a húga
lehetett volna, de aki csak ilyen lehet: szép,
a szeretet megtestesítőjeként.
Talán nem is áll újra meg újra elém
ilyenkor húsvétkor, ha nem emeli úgy fel
kedves arcát a szobrász simogató keze fel a
nap színeitől megfestett égbolt felé, ahol
csodálatos világokat sejt a kipányvázott
elme. Az emberi értelem, amely igazán
csak az álmaiban képes kirótt sorsa elé
lépni. A gyermek anyját álmodja magához,
az anyja lányát vagy fiát, legyen hároméves
vagy harminchárom ...
Mozdul a kéz, és a finom asszonyi ujjak
között zizzen a gyolcs, amelybe Jézust
takarták. Ez is bizonyság arra, hogy Máriáé
a legnagyobb kincs: fiának örökléte. A felismerés ereje lök mellbe: nem is tudom, mi
lett később ezzel az asszonnyal? A fiatal
Máriával.
Ebben a reményteli magasra tekintésében teljesedett ki számomra az anya,
aki az élet legkivételesebb pillanatát élhette
meg: szeretett gyermeke újraszületésének
mérhetetlen döbbenetét. Nagyobb örömet
a világra hozásánál, mert méhében hordozott magzatáról még semmit sem tudhatott, ám felnőtt fiát ismerte már, látta és lát-

+~~

án
elárulni tanítóját.
Ha messzire távozottak után tekint a
kicsiny mellékoltár Mária-szobra, megváltozik-e a tekintete? Látja-e vajon itt e sokat
szenvedett síksági táj embereit a déli
végeken, akik mentek vagy marad tak, ám
mindenképpen egy életpárti, új világ
eljövetelére várnak S készülnek benne sok,
az eddigieknél biztatóbb húsvét megünneplésére. Amely az emberségében
megtisztuló téveteg halandóval születik
újjá.
Csordás Mihály
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A
kishegyesi
Grada-Mont
Fémipari Vállalat, valamint a feketicsi székhelyű Obod Vendéglátóipari
vállalat árverésére április 10-én került
sor. Lapzártakor annyit sikerült megtudni, hogy a Gradja-Montot a vállalat munkásaiból összeállt tíz tagú
konzorciumnak sikerült megvásárolnia, kiket az árverésen Balaé Rajka, a
vállalat igazgatója képviselt. A vállalatért az említett konzorciumon
kívül még egy érdeklődő licitált, és
eléggé felverte az árat, ugyanis az
említett konzorciumnak a kikiáltási
ár háromszorosát, vagyis több mint
26 millió dinárt kell fizetnie a cégért.
Sajtóból szerzett értesüléseink szerint
Balaé igazgatóék elsődleges célja az
életben maradás, vagyis kijelentése
szerint nem lesznek elbocsátások.
A másik vállalat, vagyis az Obod
kezdőáron, azaz kikiáltási áron,
1.170.000 dinárért került a lovéenaci
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kihordástól: Még folyi;iaka tárgy§llá~
sok azj~gyik magyaror~zági céggel;
amelf ~eri\'Ósak a::mi községt:frikben~
de egész És~ak-Bácsk~ban végezné}~
szemétkihordást. Fóntos. megjegyezni,. pogy a .c~g')!tA I,qslfegyesen
lenne :.be}égyezv~;~:t;"~s:;,itfeni : ..~iri;
berekéfffoglalkÓzt~tÚa.}'.~~'.%i..r.::. ~·.
·
· A rn~gl~v·~··'&:i~méttel~pek csak
.kteíglertes me'góJ<:i~! ,:t~fö:i~en,ek A
térvek ('szerint ·a.z. :Eú~<ipái ,''únió
kC?v,e~elmé~ye_ineJ< .· " . · megf~~~lŐ
szeméttelep, épül .Ada:füefve ·zenta.
kqrri.yékén," · ahq,l . a:, későbbiek
folyamán szémétfeldolgozó.
épülne. , .:\, >" ' :,} ·;~>; :·.:;· ..
.. : <Az. elOzetes'. t zatfütasoksiermt·

s~erriétki~Ördá~i:' ffij?éy,es·· ·~zinfen.

fejenk~nt -~ ,euróbf! Ji.erül; e . .Afalut
több ' körzetre osztják, ' és kör~
zetenként' meghatározott napon
fogják a szemetet elszállítani.

Mina, azaz Slobodan Draskovié tulajdonába. A kérdésre, hogy mi lesz a
vállalat 23 dolgozójával, azt válaszolta: „ Valószínűleg maradhatnak, majd
meglátjuk."
A cikk írásakor az Obod egyik do!-

Új kézen

gozója felháborodva értesített bennünket, hogy a szolgálati évek után
járó ingyenes részvények jegyzéséről
az Obod vezetői egyetlen kishegyesi
volt dolgozót sem tájékoztattak, így
kb. 35-40 egykori alkalmazott nem is
igényelhetett részvényt. Az ügynek
folytatása várható.

-"Volt egy pajta"-----

FEL
A HELYI KÖZÖSSÉG FELKÉRI A
FALU VÁLLALKOZÓIT, JÁRULJANAK HOZZÁ AZ, ÚN. ÖKOKÚT
BEFEJEZÉSÉHEZ. ELSŐSORBAN
KERÁMIALAPOKRA LENNE szOK.SÉG A KÚT FALÁNAK KÜLSŐ,
ILLETVE
BELSő BEBOR.ÍTÁSÁHOZ.
A SEGÍTSÉGET ELŐRE IS
KÖSZÖNIK.

Az előadás óriási sikert aratott
A HELYI KÖZÖSSÉG . SÚLYOS
AGYAGI HELYZETE· EGYELÓRÉ

Április 5-én az iskola ebédl őter
mében került sor Szőke Anna Volt egy
pajta omu pedagógiai segédkönyvének bemutatására. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Bordás Győző, a Forum könyvkiadó
igazgatója, valamint Bogdán József és
Tari István költők. A könyvbemutatón
fellépett Dévai Nagy Kamilla és a
budapesti
Krónikás
Zeneiskola
növendékei.
Egy
felejthetetlen
élményt nyújtó előadást készítettek, és
óriási sikert arattak.

LELASSíTorrA A LENIN UTCAI
Április 15-én a Népkönyvtár vendége volt BURKUS VALÉRIA. Ez
alkalommal két könyvével ismerkedhettek meg az olvasók. A m ár korábban megjelent Gondolkoztam, tehát voltam cíművel, és amit az írónő 85.
sz1:i-letésnapj~~a adott ki a 7 N_
a p szerkesztősége: Magunkról címmel. Ez
a : kötet váfogatás az újságban._megjelent írásokból. Az írónő mindkét
könyvét a helyszírieh '. megvásarolhatták az érdeklődők.

KÚT ÖSSZEKÖTÉSÉT A KOSSUTH
VÍZKÖZÖSSÉG KÚIJÁVAL. KÖZEL
400 FOLYÓMÉTER VÍZVEZETÉK~

csőRE LENNE SiOI<sÉG; AMI AZ.
ELÖSZAM
, ÍT'í,-.A
. ·. · · . . •
. .
~K SZERINT KB.
300.000; DÍNÁRBA· l<EROt.>' SAJNOS·

.ERRE. PILLANATNYILA.t.;;A. HELYI
KÖZÖSSÉGNEK NINCSEN PÉNZE. .
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Ennyire érdektelenek lennének akishegyesi nők, akkor is ha
saját egészségükről van szó?
A Nők Kishegyesi Fóruma április elején előadást szervezett a
női rákos megbetegedések korai felismeréséről. Az előadást dr.
Celluska
Frindik
Erzsébet
kishegyesi
nőgyógyász
közreműködésével prof.dr. Marija Tesié, a kamenicai onkológiai
intézet nőgyógyász-onkológusa tartotta.
Azok, akik a szombat délutánjukat feláldozták, mintegy
másfél órán keresztül élvezetes, hétköznapi nyelven megfogalmazott előadásnak voltak résztvevői . A doktornő minden feltett kérdésre kimerítő választ adott.
Tehát ilyen szempontból az előadás sikeresnek mondható.
Azonban...
Figyelembe véve,
hogy
előadónak
Európa-hírű szakembert sikerült megnyerni, aki elsősor
ban külföldön tartott
előadásairól ismert,
valamint azt, hogy a
másik két településen élő nők részére
autóbusz volt biztosítva, a szervezők a
résztvevők számával
Az előadó és a szervezők
nem
elégedettek.
Nem lehetnek elégedettek, hiszen nem kell szakértőnek lenni,
mindarmyian tudjuk, milyen sok a rákos beteg a község
területén. Az egészségügyi dolgozók pedig nem győzik nap
mint nap hangsúlyozni, a problémát jobb megelőzni, mint
később - esetleg már későn orvosolni.
Jó lett volna, ha a megelőzésről szóló előadást nem csak
ötvenegynéhányan hallgatják meg, ha a veszélyeztetett kategóriába sorolt nők is megjelennek, mert a doktornő számos
olyan kérdésre is választ adott, és adhatott volna, melyekre a
választ elsősorban az e téren évtizedes tapasztalatokat gy űjtött

A N~pl<öny
szemlét 'szerve
szabadságh,arc 300. ' é
alkalmából a diákok számára.
Témája a Rákóczi-szabadságharc,
annak résztvevői1 a kuruc korról
szóló mondák vagy próza ~.
XVIII. századból. A felhasiíi:ál-''
ható írodalom a. .]<ö:r;i.yytá·r,,
olvasótermében a diákok ren:'.:'. ,
delkezésére áll. A részt'.~evő"t
szép könyvjutalomban · ré§ze~Üii,.
nek. Szöllősi-Vörös Juíia:fifia""
elmondta, hogy eddig 42('
jelentkezett. A megméretteté
tavaszi szünet után kerül \sor a,
színházteremben. A mŰs!3:~ba,n ·
fellépnek a Művelődési EgyesÜIE:t~
népdalénekesei
is Rákóczi:'
dalokkal.

szakember tudja megadni.
Kétségtelen, az ilyen jellegű előadások meghirdetésére, népszerűsítésére a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fordítani. A
szervezők is levonták a tanulságot, és a következő előadások
megszervezéséhez már több tapasztalattal fognak hozzá.
MERT NEM HAGYJÁK ENNYIBEN!
Mindannyiunkban tudatosítani kell, hogy a betegségek
megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, elsősorban azért
is, mert a megelőzés sokkal olcsóbb, mint a gyógyítás.
Ez csak az első volt, követni fogja a többi és remélhetőleg az
érdeklődők száma is gyarapodni fog.
Ezútnn is szeretnénk megköszönni a két doktornő
közreműködését, akik térítésmentesen vállalták az előadás
megtartását.
Zsidai Erzsébet

Kalászos Bácska szorongó szívében,
A Telecskai--dom'bok iilelésében.
Szépanya lettél egyszerre, szal6fall1111, jaj; te;
Bőlcs6s, kenyeres; sfrhelyes;
őrőmős; bánatos Kishegyes.
Vigh Rúdolf: Szülőfalum köszöntése című versével
március 21-én a falunapi ünnepség. A
vendégek köszöntése után a helyi közösség titkára
beszámolt a tavaly óta megvalósult eredményekről. A
kishegyesiek munkáíát is méltatták, megemlítvén a megjelent könyveket valamint azokat a díjakat és elismeréseket, amelyeket valamely polgártársunk, illetve
intézményünk érdemelt ki. Köszöntötték a legidősebb
kishegyesi lakost és a legidősebb házaspárt. A kissé
hosszúra sikeredett műsort az iskola énekkara nyitotta
meg, majd az óvodások, iskolások és a művelődési
egyesület szakcsoportjai léptek fel.
kezdődött

A Középiskolások Művészeti Vetélnépzenei és néptánc kategóriáját
már évek óta Temerinben tartják. Április 10én a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
RIZGETŐS táncegyüttese, Patyerek Csaba
szóló tánccal és Utasi Péter páros tánccal
jelentkezett. A bírálóbizottság által magas
színvonalúnak
minősített
versenyen
Patyerek Csaba szólótáncosként első
helyezést ért el, a tánccsoport második lett és
még
dicséretet
kapott
a
hagyományápolásért, ugyanis dél-alföldi táncokat adtak elő. Utasi Péter szintén második
helyet ért el párosban, örömünk teljesebb
volna, ha a párja is kishegyesi lenne.
kedőjének

j

/;

'''. {'.;;'/' .·. .

<

'

Újabo sil<er! Újabb.sil<er!
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A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátsz6k 8. TalálkozÓján, Kupuszínán a
fiatalokat mozgósító előadásáért a kishegyesi Petőfi Sándor Ifjúsági
Színjátszó csoportja különdíjban részesült.

A
Föld
napi
falutisztítás
(ami
valójában nem is a Föld napján volt!)
kettős érzéseket váltott ki bennem. A
községi elöljáróság szintjén is megfogalmazódott az igény egy ilyen jellegű
történés iránt, miután a tartományi
titkárságról ideszóltak, hogy „Hé!". Fő
motivációs tényező az volt, l'{ogy ha az
idén csinálunk valamit, akkor jövőre
sok pénzt kapunk e célra. Hát .. .
Az akció előtt 4 nappal megérkezett a
jó hír, hogy a Végrehajtó Tanács végre
elkülönített 15 OOO dinárt az akcióra és
18 OOO dinárt az iskolának. Így pár perccel a kezdés előtt mindent kalap alá
tudtunk hozni, mégha a segédkoordinátor Lukács Klári gyermekei pénteken
ebéd nélkül is maradtak!
Szombaton reggel nyolckor az iskola
teljes
létszámban
megjelent, míg
Kishegyes lakosainak épp akkor, más
dolga akadt .. Ez részben a szervező (én)
hibája is, mivel a szórólapok csak
csütörtökön
kerültek
az
emberek

A nyolcadik osztály lelk~sen dolgozik is, meg nem
IS.

Az ismeretlen hordócipelő.

kezébe, de akiben nagyon élt az akart,
az azért így is eljöhetet volna!
A falutisztítás a foghíjjas létszám
ellenére elindult, és részben sikeresen
végződött. Sikerült az iskola és az
óvodák környékét rendezni, mindkét
parkot, a falu Topolya és Lovéenac felőli
bejáratát, és részben a Fekete híd
környékét is. Ezt legfőképp az iskola
diákjainak, az ovisoknak, a pedagógusoknak, és azoknak a lelkes önkénteseknek köszönhetjük, akik hajlandók
voltak idejüket a falu tisztaságára
áldozni.
A helyi közösség munkásai elmaradt
munkanap
pótlása
gyanánt
„hagyományos lelkesedésükkel" vettek
részt az akcióban, nagy szolgálatot téve
ezzel a falunak. ..
És végezetül, mint részben sikeres
koordinátor köszönetet mondok mindazoknak, akik tettek az akció sikeréért!
Remélem jövőre az amcsik küldik a
pénzt! @ ©
Janez

Amit a

tűz

fel nem emésztett, az zsákokba került.

Illetve az ismert hordócipelő.

_J

t~

De legszorgalmasabbak a traktoristák voltak.

Azonban a kép kedvéért: ők is megpihentek.

A diákok rendezték a kézilabdapálya környékét is.

Akcióban a „Nők Fóruma" .

Ratzka dolgozik valamit. Mit?

A kimerítő munka után jól esik az ebéd.

A virágültetés sem mindig

egyszerű.

A babkedvelők nagyon elégedettek

voltak a

főmenüvel.
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Hogyan is szól a Turul-legenda? állatok között, s a mindenfelé fekvő tete- a nép, akik szomszédaink voltak. Ök a
Vagyis hát a legendák, mert eddig én ket- meken lakmározó keselyűk közül egy magoriak, címerül is ezt használták, csak
tőt leltem föl. Az egyik az eredetmonda,
arra repülő sólyom lerúgta az egyiket. turulnak nevezték. Ez a mondat döntő
Ezek után felismerve az álmot a jelenet- fontosságú, hiszen „sasnak megfoebből több változat is található. Találtam
egy formáját Petrus Ronsanus leírása ben, az összes magyar felkerekedett, és gatására" csak kerecsensólyom változatot
követte a turult. Ahol a madár eltűnt, ott használnak. Tehát ezen a néven már
szerint, és egyet Anonymus leírásában.
Attila magyar király halála után a tábort ütöttek, amikor előtűnt újból Attila idejében is egy solymászmadarat
magyarok
másodízben
jöttek
ki követték. Így jutottak el századok alatt ismertek, melynek tulajdonságai kereSzkítiából, ilyenképpen, Ügek fia Előd, Pannóniába, Attila egykori földjére. Itt csensólyomra vallanak. A név még ma is
Szkítiából Evmedbeli lánytól fiat nemzett, azután a madár végleg eltűnt a szemük él, a mongolok toghrulnak mondják az
altáji havasi sólymot. Véleményem
elől, ezért itt maradtak.
kinek
neve
Ennek a madárnak az szerint ez a madár bizonyíték, de nem az
Álmos lett, mivel
érdekessége, hogy monda egyetlen. A gót Jordanes feljegyezte, hogy
anyjának
ála hunok kötött élt egy nép, melynek neve
terjesztője, a nép nem
mában egy héja
valószínű
hogy tudta, szavir volt, és a meotiszi mocsarak
forma
madár
hogy a kerecsen sólyom, partján élt, tehát ott, ahol Attila hunjai is.
jelent
meg.
Bíborban született Konstantin egy
azaz a turul a KárpátReászállott, ettől
munkájában lejegyzi, hogy a nála járt
medencétől nyugatra nem
teherbe
esett,
található. Vagyis a ma- magyar követség 948 körül, tagjai Bulcsú
méhéből
sebes
gyarok addig húzódtak, és Tormás kijelentették, hogy mi nem
patak
fakadt,
ameddig a turul élőhelye törökök, hanem szabarok vagyunk. Ez
mely nem saját
volt. Tőlünk nyugatra népünk ősi, de már nem használatos
földjén
nöugyanis nem fészkel a neve.
vekedett
meg.
Tehát a magyarok a Kárpát medencébe
Ezért
történt,
kerecsensólyom egyetlen
Attila örököseiként jöttek. Kézai
hogy ágyékából
faja sem.
dicső
királyok
krónikájában szerepel az is, hogy Attila
Milyen madár volt?
zászlójára egy héjaszerű madarat
származtak. Mi- A nagyszentmiklósi kincs 2 sz. komója
után a szomnum
Mire is alapozom a hímeztek. Ez fontos feljegyzés, mert
magyarul álmot jelent, és születését álom véleményem. hogy a turul kerecsensó- nagyon valószínű, hogy a címerről van
jövendölte meg, ezért nevezték őt lyom? Több dolog ehhez a megál- szó.
Álmosnak. Mivel Anonymus Álmos lapításhoz vezet. A turul nevet nem csak a
De mi volt a madár fején, amit Kézai
anyját meg is nevezi - Emesu -, ezért magyarok ismerték, használták. Nyoma említ? A sólymot fel lehet ismerni
nevezzük ezt a mondát Emese álmának.
van ennek a szeldzsuk /török/ biro- régészeti emlékeink jó részén. Van azonA másik legenda a honfoglalás le- dalomban, melynek megalapítói a X. ban néhány dolog amit figyelembe kell
gendája. Ennek nincs írásos formája, század körül sólyom neveket vettek fel venni. Nagyon odafigyeltek a régi
kézművesek, hogy ábrázolásaik felismerszájhagyomány útján terjedt. A magyarok TOGHRUL, CSAKYR, ZONGOR stb.
fejedelme álmodta egyszer, még amikor a
mi a jelenKésőbb az oszmán törökök biro
meotiszi mocsaraknál éltek. Hatalmas nak alapítóját ERTOGHRUL néven
bb fülnek?
sasok támadták meg az állataikat, és meg a világ. Abdul Kumrál der
a madáron,
kezdték széttépni azokat. Az emberek álmodta, hogy fejére sólyom
tlenül. Még
megkísérelték elzavarni őket, de nem si- szárnyát kiterjesztette, ezzel a ha.
1 elkészített
került, mert mindig máshol támadtak. jelképezte. A hatalom, azaz az :
Ekkor megjelent egy gyors, bátor madár, küldetés jelképe a kiterjesztett sz' , ,
és a magasból támadva megölte az madár az uralkodó fején. A fel)pek ,J . ..)>...;
,„
egyiket. Ezt látva a többi sas mind alapján arra kell gondolni, hogy ,;p ár ," mada.
·, ~- ~gyis olyan tulajdonsággal
elmenekült. Ezért elhatározták a ma- művés zeink a honfogialó magyaro,kat
l 'amellyel természetétől fogva
gyarok, hogy máshová mennek lakni. elképzelt és nem valós ruhákban ábrá~
ezi,~. f'- solyll}ászok is így
Elindultak Attila földjére, melyet örökül zolják, mégis a süveg m~!llitti
It annak idején.
hagyott rájuk, de az utat nem ismerték. madárszárny nem légből kapott
átrab,b,__ .,·a "'-"leggyorsabb,
('( .......
Ekkor megjelent a madár, s a fejedelem zolás, hanem valós alapjai lehetne
· ' .i .hallott róla, de
fölé szállva lekiáltott neki, hogy kövessék
'L:\í-bit"az eszményi,
Bahram Gúr perzsa királynak;
ő t, még E1l. nem tűnik a szemük elől. Az
Attila kortársa volt ajándékoztak egy a hibátlan, a győzhetetlen vagyis az isten.
álom után nem sokkal dögvész ütött ki az
TUGHRALt, amely igen kiváló Ezért lehetett belőle szimbólum. A mavadászmadár volt, de leírás nincs gyarok uralkodóinak jelképe. Majd így
róla. Gondolom, nem kétséges, lett újra a turul legenda feledésével a
mely madárról van szó. Turul, turul család / Árpádháziak/ kihalásával
toghrul, tughral, ertoghrul név megint solymász madár. Így szállt vissza
mind ugyanaz, csak más népeknél, közénk, és így lett kerecsen.
és mégis kevés az eltérés.
Folyta.tása kővetkezik.
Van egy másik utalás is a
Barna József j.r.
madárra. Sasnak megfogatására
MARSALL U, 1 3
használj csak Ben-hurt vagy HurAz olvasói írások nem szerkesz...
63 80 54 838
szafit, mert az olyan bátor, mint az tőségünk. álláspontját tükrözik.
~

~, ,„„_-

A húsvét szimbólumai, locsolóversikék
Mint a karácsonynak a fenyő és a
mézeskalács-illat, a hűsvétnak is megvannak az elmaradhatatlan kellékei:
csibék és bárányok, hűsvéti sonka, no
meg a locsolkodás.
Hűsvéti sonka és tojás
Közel egy évezredes szokás, hogy
húsvétvasárnap reggelén a hívők fehér
kendőbe egy tányért kötnek, melyre
sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát
helyeznek. A mise végeztével a pap
megszenteli a csomagot, majd hazatérve az ünnepi asztalnál minden
családtag kap egy kis szeletet a templomot járt ételből. Népesebb családoknál
előfordul,
hogy
hártyavékony
szeletekre kell a tojást vágni, és az
igazán hagyománytisztelők
nem
sajnálják utánaküldeni a távolmaradó
családtagnak sem a részét.
Bárány
A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A
Bibliában Krisztus előképe volt az a
bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból
való kimenetelük alkalmával ettek, és
amelyet nap mint nap feláldoztak a
jeruzsálemi templom oltárán.
Barka
A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a
régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták,
megóvta a házat a bajoktól, lenyelve
pedig gyógyszerként elmulasztotta a
torokfájást.
Tojásfestés
A tojás, a belőle kikelő madárral, a
sírjából feltámadó Krisztust jelképezi,
emellett a termékenység ősi jelképe is.
A téli időszak utáni első tojások éppen
húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel
függ össze, hogy az emberek a tavasz
érkezése feletti örömüket a tojások
kifestésével, hímzésével fejezték ki.
Locsolkodás
term ékenységvarázsló rítusból
ered. Régebbi
időkben a fiatal
legények csapatokban járták a falvakat,
és vízzel alaposan meglocsolták a leányzókat. A lányok
hálából, hogy nem
maradtak szárazak,
hímes tojásokat osztogattak nekik.
Persze a húsvéti locsolóversek sem

maradhattak el. Később ez a szokás is
modernizálódott, a fiúk nem csapatokban mentek a lányokhoz,
,
és előkerültek a kölC."::í1
nisüvegek is. A lányok pedig megvendégelték őket, és a
locsolókat fáradozásaikért aprópénzzel is megjutalmazták.
Akinek nincs a
tarsolyában locsolóversike, választhat a következők
közül!

Ez a kölni nem tesz csodát,
Csak körbelengi a szobát,
S akire száll megsúghatom,
Legszebb hölgy a mai napon!
***

Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére
Mert a lányok szép virágok
Illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.
***

Kelj fel pámádról szép ibolya virág,
Tekints ki az ablakon, mily en szép
a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat
friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros

Kis tök nagy tök, vigyázz öntök!
Nem vagyok én öreg csóka,
Működik még a locsolóka.
***

Tavaszi nap, bolyhos barka, fickándoz a nyuszkó farka .
S ha megmozdul a nyuszkó farok,
kérdeznem kell: Locsolhatok?
***

A mókusnak nagy a farka,
A tehén meg igen tarka.
Tenger fölött száll egy sirály,
Meglocsollak, hú ez király !
***

A téli hónapokban mindig sokat
hízok,
és már csak a tojásdiétában bí_zok.
Húsvétkor aztán vadul
locsolkodok,
mert a lányoktól sok főtt tojást
kapok.
Két héten belül versenysúlyra
fogyok,
s a legszebb leánynak hímes tojást
adok.
***
Termeltek a kotkodácsok,
színesek már a tojások.
Mi a mód, hogy hozzájussak ?
Ha engeded, meglocsollak.
***

Nem kell itt sok locsogás,
indulhat a locsolás.
Alulra egy spriccantás,
máris jöhet a tojás!
tojá~1C..-~ '.
***
***
I ,
Van nálam egy kis pacsuli
Egy kissé más locsolóvers·
Lfit]occsintom magát,
I-kl~gy kicsi mázlija van
Kár pénzt adni kölnivízre
. • Si~re,ti a szagát.
-~ I ; ~ f°
***
Színe ronda nagyon,
A húsvéti locsolkodást
i<?~ partján döglött 16,
Utálom már nagyon!
vagyok a locsoló!
***

Zöld a moha, zöld a páfrá
meglocsollak házi sárkány.
***

Falu végén templom,
Locsoljak-e, nem tom!
***

Biciklivel érkeztem,
30 métert fékeztem,
Tibi vagyok, szép és laza,
Locsoljak, vagy húzzak haza?
***

Van nekem egy kis locsolóm,
Kölni nincsen benne,
Ha én azt most elővenném,
Nagy sikítás lenne.

***

J'i ~s-Hlí hajad, rövid eszed,
'{l.lpCsollak, észreveszed?

1
***
~setén nem tudok, azt mondjanak a kicsik,
Én csak azért jöttem, hogy igyak
egy kicsit.
***

Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem, hehe!
***

Húsvét van,
Odakinn mosolyog az ég is.
Adjanak egy ezrest,
Mosolygok majd én is!

mm

(Az iil:usztráci.6 Kollár Ilona alkotása)
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Szerepcsere

???
• • •
örömmel tapasztaltukr hogy a falu tisztántartásából nem csak a
fiatalok, hanem az idősebb lakosaink is kiveszik részüket. Csak így
tovább!
Kovács Sándor (37 éves)

Rendszeresen nyírom a füvet, mindig tisztán
tartom a portámat. A nagyobb munka viszont az,
hogy a szomszédos utcából a víz erre, felém
folyik. Ezzel viszont az jár, hogy idehordja a
földet, szemetet. Már jó ideje hordom traktorral ki
a szeméttelepre. Szerintem sokat teszek az utcám
szépségéért.

_Szikora Aranka (35 éves)

Azzal járulok hozzá a falu tisztántartásához,
hogy például a ház körül nem szemetel a családom. Vagy kiszedjük a kiszáradt fákat, és helyettük fiatalokat ültetünk. Ezzel jelentősen javul a
falukép.

Dudás János (80 éves)

Rendben tartom az udvarom, és az elém eső
részt az utcán. Ha mindenki rendben tartaná a
portáját, nem lenne baj. A hulladékot leviszem a
telepre, nem szeretem ha tornyosul a szemét.
Senki ne d obja el a szemetét, és akkor nem kell
évente „nagytakarítást" rendezni.

Kelecsényi Jolán (68 éves)

Amit tudok, mindent megteszek. A legfőbb,
hogy ne legyen vásár. Az egyik legnagyobb gondom az, hogy a fiatalok mindig a házam
környékén dobálják el a szemetet, és nekem kell
összetakarítanom.
Szabó Erika & R

A műlt héten újabb expedícióra indultam
lelkes csapatommal. A Föld nevű bolygóra
mentünk, és ez külön lelkesedéssel töltött
el, mivel őseim onnan származnak.
Néhány fényóra múlva megérkeztünk.
Felvettük a védőruhát, bekapcsoltuk hipnoszubjektív szerkezetünket. Ez utóbbira
azért volt szükségünk, hogy meggátolja,
hogy bármilyen műszerrel érzékelni és
azonosítani tudjanak bennünket az itt élő
lények, akiket „embereknek" hívnak. El kell
mondanom, hogy értesüléseink szerint sok
közöttük a selejt. Nálunk az ilyeneket azonnal likvidálják, de itt a földi civilizációban
különböző módszerekkel próbálnak javítani rajtuk. Kevés sikerrel. Úticélunk a
Bényolc nevű csoport tanulmányozása.
Hamarosan sikerült őket beazonosítani a
Heges-Hegyes településen. Az akciót én
vezettem, mivel a Bényolc tagjairól minden
információ a rendelkezésemre állt földi
mobilkémjeimnek köszönhetően. A lézerháló segítségével kiemeltük őket a bázisukból, majd elvégeztem rajtuk az elemzést.
Meglepő módon az egyik tag géntérképe
megegyezett az enyémmel. Hiszen ez én
vagyok! Ő az én klónom, vagy én vagyok
az övé? Zavarba jöttem. Szóltam társaimnak, hogy nem megyek velük vissza.
Maradok egy ideig, hogy tisztázzam a dolgokat. A Bényolcas egyedet küldtem vissza
magam helyett, én pedig a csoporttal
maradtam.
Azóta eltelt egy hét. Senki nem vette
észre a cserét. Azt hiszem itt is maradok. ..
Nagyon megkedveltem a Bényolcasokat,
mivel olyan „értelmes lények". Talán egyszer sikerül őket elvinnem oda, ahonnan én
érkeztem. Esetleg egy osztálykirándulásra ...
Paróczi Rita 8.b

A tisztább faluért----- - -- - - - - - - - - - .
Április 12-e, a Föld napja alkalmából rajzoltak a betoma. Az iskola falára pedig
megszervezett akción „A tisztább faluért" Németh László festőművész készített egy
az iskola diákjai és tanulói is részt vettek. Az diákokat ábrázoló rajzot.
alsósok egy óra hosszát dolgoztak. r. -. - • •-. -. -- - . - -- -- ---- . -. ~---,---------,
Virágot ültettek, a télikertet és a
kiskertet rendezték. A felsősök már
jobban kivették részüket a munkából,
ők 8-13 óráig tevékenykedtek. A
fűrésztelep
virágtartókba földet cseréltek, viráTumbász L. Tibor
gokat ültettek, megtisztították a kézilabdapályát a törmeléktől, szebbé tették a templomkertet, az iskola
tel.: 024 / 730-749
lakás: 024 / 730-797
környékét. Az iskola udvarára padok
kerültek, „sántaiskolát", „sakktáblát"
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KITALÁLT
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6i.

Április 4-én
futóversenyen vettünk részt a )i~
focipályán. A legjobbak:
5. osztály, lányok:
Ivié Ivana
Csabai Tímea
Holló Emese
Magyar Martina
Molnár Marianna

1.

2.
3.
4.

5.
5. osztály, fiúk:

Linka Szabolcs
Bacsó Aurél
Szvoreny Valentin
Hegyi István
Keszeg Zoltán

1.

2.
3.

4.
5.

6. osztály, lányok:

1.
2.
3.
4.

5.

Bartus Bella
~
ocsis Antónia
Almási Emese
Gulics Ágnes
Majtényi Marianna

6. osztály, fiúk:
1.
2.
3.
4.
5.

Kurnyák Tamás
Fajferity Denisz
Dabanovié Denis
Kátai Géza
Bacsó Adrián

7. osztály, lányok:
1.
2.
3.
4.
5.

Vituska Marianna
Halasi Csilla
Kalmár Beáta
Molnár Annamária
Bábity Daniella

Szikora Róbert
Szenci N orbert
Major Miklós
Mészáros Martin
Paróczi Róbert

1.
2.
3.
4.
5.
***

A

nyolcadikos diákok több
előadáson vettek részt az utóbbi hetekben. Horváth Erika és Martinovié
Diana a TBC-ről és az AIDS-ről tartott tájékoztató jellegű előadást .
***

Az iskola dolgozói
április 7-én e lő adáson
vettek részt, ahol a
tűzoltásról volt szó. A
felvilágosítást
Ljubo
Samardzié tűzoltóparancsnok tartotta.
***

Április 10-én az alsós diákok a
Borsószem
kisasszony
című
bábelőadást nézték meg az iskola
tornatermében. A Ripczó házaspár
előadása felejthetetlen
perceket
szerzett a gyerekeknek.
***

Megszólalt újra
az Iskolarádió! A
nyolcadiko sok
egyéni műsora
ikat április 11-től
sugározhatják
minden szünetben. Minden nap más
felel a zenéért, de a bemondók is
remekelhetnek.

7. osztály, fiúk:
Tóth Ervin
Kovács János
Rácz József
Csőke Miklós
Magyar Martin

1.

2.
3.
4.
5.

4.
5.

Kurnyák Natália
Tumbász Natália
Kovács Hédi
Pataki Éva
Vörös Valentina

8. osztály, fiúk:

. I"
IS.

dése így
Az erős ember
lába van,
hangzott: „Mi az? R
délben kettő és este
A legény a
ódott sokat, s
második kérdéssel
vígan így felelt: „
g a testépítő,
Gondolkodott
majd végül feltette
adik kérdést is:
„Melyik ébred e
, a kakas vagy a
~úk, és miért?" A
nynek hatalmas kő
esett le a szívéről é kerek perec kimondta: ,1 A ~úk, hogy ébressze a kakast!"
Igy menekült meg a legény.
Megfogadta, hogy többé nem kel fel a
számítógépe elől.
Lukács Lóránt 7.a
A körzeti magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyen az ötödik osztályból Holló Emese 2., Tóth András
és Szabó Henrietta pedig 3. helyezést
ért el.
A hatodik osztályosok közül Kancsár Loretta első lett.
Felkészítő tanáruk Sipos Ágnes.

***

***

Nagy pénteken és húsvéthétfőn
nem lesz tanítás. A tavaszi szünet
április 25-én kezdődik, és május 5-ig
tart. Jó pihenést!

A
körzeti
szavalóversenyről,
melyet Szabadkán tartottak, Miljkovié
Tamara továbbjutott a szécsányi
köztársasági versenyre.

MW

k iskola az idén is megszervezi a

8. osztály, lányok:
1.
2.
3.

Egyszer van, hol nem van, van egyszer egy legény. Úgy hívták, hogy Lóránt.
Ez a legény megunt a számítógépe előtt
gubbasztani,
tehát
nekivágott
a
nagyvilágnak, hogy szerencsét próbáljon.
Ment, mendegélt, míg egyszer egy
sűrű erdőbe, s ott egy gyönyörű szép
tóhoz nem ért. Gondolkodás nélkül meg
is mártózott benne. Később találkozott
egy hatalmas, erős testépítő emb el, aki
olyan mérges volt, hogy ö ..., .
zt.qle
sem bírom írni. A legényke n
. hé'te
ő volt a tó gazdája. Sőt, az
megX1t~,
hogy ki fürdött a birtokáb · álló ~~ba:n .
Ezért azt mondta a legény
, hog1i>1lar}ól
felel három kérdésére,
kor ,, pen
hagyja.
'
Az els ő kérdése a kö
,Mi
a különbség a hardv
között?" A legény erre
nyedén válaszolt: „A s
ni lehet, míg a hardve

fatelep

TEMPO .
tul. Faragó Zoltán
Verbászi út 36
KISHEGYES

lakás: Verbászi út 34
Kishegyes

tel.: 024/ 731-399

tel. / fax: 0241731-231
mobtel: 063 / 8230-412

Épületanyag - alaptól tetőig.
Tűzrevaló

- árusítás, szállítás.

***

nyaralást a montenegrói tengerpartra.
k úti cél BeCiéi. k indulás 2003.
július 10-én lesz. A nyaralókat a
Putnik hotelban szállásolják el (két és
háromágyasszobák,mindenszobában
tusoló és WC van). A 9 teljes panzió
ára 7380,00 dinár és 50 Euro 10 hónapos lefizetésre. Jelentkezni az
iskolában, a 730-002-€5 telefonszámon
lehet.
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$z;jt;Itéh a -Pii~ ~oimwa l<~retében;
az érdekÍődŐk Papp Imre tijságÍ:ró
előadását hallgathatták április 8-áh a
könyvtárban. plőadásában az egyház történelmét dolgozta fel a nyugati
egy:}lázszí:lkadásig
(XVI.

~=;~~~~ig) ·''.'.,L -~; i~~ef~J ;}~\;·(
, •

;í

:~

v

~('

'

Cserkészeink~t)pHllsltB„án, _17"'

órakor mutatják be az Ist&1 _Fia · • ·
a keresztfán · című drámát," ±
amely a golgotai
·
eseményt dolgozza
fel. Az eredeti tervtől
eltérően
a
előadás elmarad, remélhetőleg később kerül rá
sor.
Az
előadás·
bevételét egy beteg
gyógykislány
kezelésére fordítják.

A vallások történetében, így a
kereszténység történetében is, az igaz
hit mellett mindig léteztek különböző
párhuzamos mozgalmak, amelyek
bizonyos idegen formákat átvéve
eltávolodtak az eredeti forrástól.
Ilyen, az egyház hitével és lelkiségével összeegyeztethetetlen mozgalmak és ideológiák napjainkban is
születnek.
Amikor alig húsz évvel ezelőtt
először hallottuk széles körben hirdetni a keleti filozófiát, azzal vigasztaltuk magunkat, ho „Kelet" távo
·:1t:
van. Ma azonba
olyan távoli gon
sadalmi és egyház
váltak. A szektákho
sokhoz az Európai Uru
különbözőképpen

Egyes országok (Francia
Belgium) szigorú, törvények
látozzák működésüket, másut
ban (mint például Svédors
sokkal kedvezőbb fogad
részesültek. Gyakran rekl
magukat a tájékoztatási esz
és különböző rendezvényeI<l
A szabadegyházak
legtöbbször az igazságot
talok, akik ezt nem lelik
jukban, a társadalmi cs
hívőközösségben. Hoz
***
lakoznak a munkanélküli
em
Áp~, ~án·· ~·~ a ~tagu akik valamilyen oknál fog
narasi(Orahovo) ífjúsági ·: nápot Az vesznek részt az egyházközösség
egy ·... napig;" ,tartó, taI~,ll<ozón a
életében vagy akik rossz családi
·körny~k · katoliléíis :' fiataljai"' jönnek körülmények között élnek. Ezek az
össze együtt imádkozni, énekelni,
emberek olyan közösséget keresnek,
elmélkedni. Falunkból az idén. is
ahol valóban befogadnák őket, s ahol
indul autóbusz. A sz~rvezők kérik - melegséget, gondviselő jóságot,
támogatást, barátságot, megértést,
az érdeklődő . .Jiat~~2kat,. ? !lggy
húsvétig · .. . · jeleri!kezzeri.€,k :; · a
segítséget, szolidaritást, találkozást,
plébánián. A vítelc:iíj,jut?ny . ah ~oo·: párbeszédet kapnának. Sajnos, ez
'dinár.:y ~ '\ !~
>~ .·~
helyett agymosás és csalás vár rájuk,
r_
s olyan örvény, amelyből igen nehéz
..
.
- - - - - - . szabadulni.
Olaszországban 1998-ban
366 szektát és újkeletű vallási
Kőműves és: ács
mozgalmat tartottak nyilván .
munkálatok .
Egyes becslések szerint azonTµ.1: _K óka!-Bé(a kijti](!_yes·c,,
legalább nyolcszázra tehető
.·~~~~~:~f:~;'.r~~~~~h }·F;Y~,6~-:~·kghá~a~:. 9~:·' ;· ban
a számuk. Felsorolni is
!Jel: ··.· '.: ''024173'1-3
lehetetlen őket, csupán egyes
Mobil: o63ts-21s:s4
irányzatokat említünk: külön<

A

~

#~-'-~'.
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böző messianisztikus mozgalmak,
keresztény szinkretista tanítások,
guruk és más keleti lelki vezetők
által alapított csoportok, szcientológia egyháza, ezoterikus, okkultista,
gnosztikus tanok, ufókultusz, kelta,
germán
mitológiából
alkotott
torzszülemény, sátánizmus, reiki és
egyéb, a New Age mozgalomhoz tarirányzatok. A reiki tanokat hívő katolikusok is láto' annak ellenére, hogy az
tény hitüket rombolja.
keleti mozgalmakhoz hason, azokkal párhuzamosan jelentek kereszténynek álcázott, de a
eszténységhez nemigen kötődő
atikus irányzatok is.
Az említett jelenségek egyik
vető
oka a hagyományos
d csődje. A szabadegyházak
ozgalmak három dolgot
nsőséges
élményt",
közösséghez tarélmény önmegvalósítás
, entális képességek
kifejlesztésévt:>I, testi-lelki egyensúllyal, a megváltás ígérete pedig
rejtélyes, titkos igazsággal, misztikus
tudással kecsegtet. Ezek a mozgalmak kiváltságos közösségeknek
tartják magukat, olyannyira, hogy
nem csak a személy, hanem az egész
valóság fogalmát is újjáalkotják.
Minden szekta a világ megújítását,
társadalmi, egyéni és elvont viszonyainak átalakítását tűzi ki célul.
Minden tag „a föld sójának" tartja
magát.
Mit tehetünk ilyen körülmények
közt? Fel kell tárnunk a konkrét
okokat, amelyek a családban és a társadalomban lehetővé tették a szabadegyházak terjeszkedését, s ehhez
mérten kell cselekednünk: gyógyulást hozni a beteg családokba,
életet lehelni a kihalt egyházközösségekbe. Egyébként pedig
tegyük fel magunknak a kérdést:
valóban tájékozódtunk-e hiteles forrásból? Megismertük-e egyházunk e
fontos
kérdéssel
kapcsolatos
tanítását?
Marin Sraki~, dakovói püspök
(Vjesnik, 2003. 3. szám, 162 oldal)

HALÁL ÉS ÉLET HÁROM NAPJA
Húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe. Az egyházi év csúcspontja.
Ezekben a napokban megváltásunk titkát
éljük át újra, egy régi görög fogalommal
élve, megistenülésünkről elmélkedünk az
egyház szertartásai által. Arról, hogy az
Isten emberré lett, vállalta kiszolgáltatottságunkat, gyöngeségünket, bűnein
ket, szenvedésünket azért, hogy mi
"istenek" lehessünk. Hogy közelíthessünk Isten felé, s reményeink
szerint, egyszer eljuthassunk hozzá, mindent
felülmúló
ölelésébe
feledkezhessünk.
Húsvét titkát az egyház három nap
szertartásain, eseményein keresztül
mutatja be.

Nagycsütörtök
Nagycsütörtök az áldozat emlékünnepe. Krisztus fele lősséget vállal a
világért. Magára veszi bűneinket, vállalja,
hogy életét adja értünk. Ez elképzelhetetlen vívódással, lelki szenvedéssel jár.
(Az evangélisták feljegyzik, hogy Jézus
véres verejtéket hullatott, miközben így
imádkozott: Atyám, ha lehet, múljék el
ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!") Ennek ellenére
mégis vállalta a következő napok megpróbáltatásait. A szeretet örök, isteni
engedelmességével állítja helyre azt, amit
az ember a bűn engedetlenségével fel11
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borított. Értünk adja önmagát; azért, hogy
éljünk.
Konkrét
jelét
tanúsítja
szeretetének: önmagát nyújtja eledelül és
italul. A kenyérben ő táplál, ő ad erőt,
szavai nyomán a bor az ő vérévé,
szellemének, énjének hordozójává válik.
Isten a mi ételünk és italunk. 0 tart fenn,
ő táplálja testünket-lelkünket. Lehajol
hozzánk, hogy felemeljen bennünket.
Ezért nekünk is le kell hajolnunk a kicsinyekhez. Ha Isten megalázta magát, ha
ő megmosta tanítványai lábát, akkor
nekünk is szolgálnunk kell egymást. Az
ember gőgje elszáll, dicsősége semmivé
válik ott, ahol Isten szeretetből elénk jön,
ahol ő vállalja a megaláztatást.

Nagypéntek
A nap elsötétül, a föld megremeg. A
természet megszokott rendje felborul.
Meghalt az Isten. Meghalt a világ fenntartója, meghalt az élet. Megbénul, leáll
minden. A madarak nem dalolnak, a virágok nem pompáznak.
Nagypéntek az év egyetlen napja,
amikor a katolikus egyház nem mutat be
szentmisét. A szertartás csak úgynevezett
"csonka mise": nincs átváltoztatás, a pap
az előző napról felmaradt ostyával áldoztat. Jézus, aki a szentmiseáldozatot bemutatná, halott. Sírba szállt, hogy a halál
sötétségében bolyongóknak az élet világosságát vigye.

a népszokásokban 1

A népszokásokban néha meglepően mély teológiai gondolatokat találunk.
Őseink úgy tudták, hogy nagypénteken
veteményezni, s egyéb kerti, mezei munkát v '
azzal magyarázták, hogy pénteken temették
helyezték. (Az igazság kedvéért meg kell je
nem a földbe vájt sírba temették, hanem zsidó
barlangba.) A pénteki munkatilalom szemlélet
a világ egyensúlya megbomlott, az egész te
halott Istent.
A háziasszonyok réme a húsvéti sonka, a s··
nak elkészítése, ami ilyenkor az asztalra kerül:
főtt tojás, és mellé az elmaradhatatlan tormas
a pénteki böjt után, szombaton este költik
gyományt idéznek, amely még Jézus előtti idő
egyiptomi kivonulás idején a Biblia szerint a zsi
fogyasztották el vacsorájukat, mert másnap m ,
haza, országukba. Ezért nem volt idő arra se
megvárják,
~ret sütöttek.
amig a kenyér megkel, hanem kovásztalan .
Ennek az emlékét őrzi a bodag, amelyet mi p~té'k~n, a szigorú
böjt alkalmával szoktunk az asztalra tenni. A torroa pedig a zsidó
lakoma elengedhetetlen kelléke, a salátát (keserű saláta)
helyettesíti.
, Sonka helyett eredetileg bárányhúst fogyasztottak, ami az
Oszövetség korában áldozati állatként szerepel, az Újszövetség
pedig egyértelműen Jézusra vonatkoztatja. Ö a mi áldozati

Mimics Jósz.ef: öregapámék keresztje

Nagyszombat
Hajnalban asszonyok sietnek a sírhoz.
Jézus testét azonban nem találják ott.
Nincs a holtak között. Angyal hirdeti
nekik: "Feltámadt! Él!"
Megkondulnak a harangok, felzúg az
orgona. Kiárad a fény, Krisztus világossága beragyogja a világot.
Kalacsi János

bárányunk, akit megöltek értünk, hogy általa megmeneküljünk,
akárcsak az izraeliták gyermekei a szörnyű tizedik csapástól.
(Minden házban meghalt az elsőszülött gyermek, csak ott nem,
ahol a bejáratot bárányvérrel hintették meg. A bárány - Jézus megment a haláltól.)
Jelle zetes maga a lakoma-motívum is: a család apraja-nagyja
'.lz asztal mellett. Együtt vagyunk, a lakoma
3
emt a családban. Talán eszünkbe sem jut, de Jézus
lakoma vezette be: az utolsó vacsora, amikor
tyányainak, hogy misztikus módon saját testét és
„1 és italul nekik. A lakomában (a szentmisében)
a meg újra Jézus egyszeri, örök érvényű, golgoidén is felkerekedik a falu férfi népsége, hogy
zorgalrnasak és korán kelők hajnalban) meglonem képviselőit. A víz szintén jelentős vallási
. rdoz: a tisztulás, a megújulás, az újjászületés
ldozata eltörli a bűnt és új életet ad.)
. vnánk a szebbik nem figyelmét, hogy eszükbe ne
nzt adni felnőtt locsolkodóiknak, mint azt a gyerekekkel
tes
' ert ebből csak a falunkban szép számban jelen levő kocs~·yilaj donosainak származna haszna. A locsoló legényeket (és
ne!Pt'~sak a húszéveseké a világ!) lehetőleg saját kezűleg festett
piros tojással tessék megajándékozni! A tojás a belőle kikelő kiscsibével ugyanis az új élet jelképe, húsvét központi gondolata, világiasabb értelmezésben pedig a tavasz ígérete, a női szépség, nász,
termékenység szimbóluma. Egy születő világ, pontosabban maga
a világ, a teremtés előtti pillanatban. Szerelem, melyből élet
születik. S az életet - már az Ószövetség szerint is - Isten adja. kj
11 ~~

Az utóbbi napokban szerintem
mindenki egy dologra, az ürm epre
gondol. Megemlékezünk Jézus feltámadásáról, és lehetőség van arra,
hogy a család együtt elkészítse a
húsvét nélkülözhetetlen „kellékét", a
festett tojást.
H úsvét,
tojás,
tojásfestés.
Nemcsak az iskolás gyerekek eszébe
jut Kollár Ilonka néni, hiszen mindenki tudja a faluban, hogy kitűnően
ápolja az ősi magyar népszokásokat.
Még fiatal korában kezdett el
érdeklődni a hagyományok iránt. 15
éves lehetett, amikor először megje-

lent egy ilyen jellegű összejövetelen,
és megismerkedett a kézimunkával.
Először horgolni tanult meg, később
a népi hímzést sajátította el, majd így
következett szinte az összes nép-

művészeti ág. Rögtön megtetszett
neki, és azóta is töretlenül ápolja a
hagyom ányokat. Szabadidejében
mind ig valamit tevékenykedik, a
lakását is szebbé tudja varázsolni a
munkáival,
elégedett,
nem
unatkozik. A Felsőfokú Népi játék és
Kismesterség Szakoktató Képzőben
elvégezte a népi hímző szakot, így
jogosult lett szakkör vezetésére is.
Több magyarországi táborban járt,
így továbbfejlesztette tudását a
csuhézás, a batikolás, a gyöngyözés,
a nemezelés, a szalmafonás, a népi
szabás és a tojásírás területein. 1997
óta az iskolás diákoknak hagyományőrző csoportot vezet. Kis
tanítványaival
így
a
húsvét
közeledtével izgatottan készülőd
nek, az ünnephez méltó ajándékokat, díszeket, képeslapokat
készítenek az ügyes kezek. Persze,
legfontosabb most a tojások festése,
írása, hímzése. Ez azért is érdekes,
mert a tojás a termékenység szimbóluma, a természet újjáéledésének a
jele. Leggyakrabban piros tojásokat
festenek, hiszen a piros az élet színe.
A népi figurákat, motívumokat
viasszal írják. Gyönyörű díszek még
ilyenkor a kukoricacsuhéból készült

Kurnyák Sándor (5 éves)
Én azt szeretném, ha a nyuszi
hozna nekem egy olyan szép kék
csigát, mint ami itt kinn van a
folyosón. Meg hozzon még két kistalicskát is. De ki vagy Te, a nyuszi?

figurák is, melyek valamilyen
húsvéti témához kapcsolódnak. A
Csépe-napok keretében Kollár Ilona
önálló hímzés és kézművesség kiállítását is megtekinthetik az érdeklődők, tanítványai pedig június
folyamán mutatkoznak be. Azt is
érdemes megemlíteni, hogy Ilonka
néni ingyen dolgozik. Már azért is
megéri neki a „munka", hogy diákjai
hálásan gondolnak rá, és elsajátítják
a néphagyományokat.
Nagy vágya, hogy valaki tovább
vigye azt, amit ő elkezdett, és helyére
egy fiatal, művészetet szerető ember
kerülne.
Végezetül egy igaz mondás jut
eszembe, amit Kollár Ilonka nénitől
hallottam. Nem árt megszívlelni: „A
népművészet őseink ránk hagyott
testamentuma!"
Csabai Áron

Fodor Mónika (5 éves)
Szeretném, ha a nyuszi hozna egy
éjjeli lámpát. Meg hozzon még ...
Hozzon még babát, meg babakocsit
is, hogy tologathassam.

Rózsa Viktor (4 éves)
Péter Fanny (6 éves)
Jó lenne, ha a nyuszi hozna egy
Barbie babát, szép szőkét. És mellé
hozzon rengeteg Barbieruh,í t is.

12

f fozhatna nekem a nyuszi pisztol yt, olyan szürkét, meg sok-sok
színes golyót hozzá. De az. sem lenne
baj, ha színes ceruz,ít hozna. De v,irj
csi1k, hozzon inkább mindkettöt'
Szabó Erika & R

Ismét egy szépség, és ismét csak
Hegyesen
A szépségkirálynőnk bemutatása után
magától adódott a téma, hogy egy másik
szép lányt, nevezetesen egy valódi
manökent is
megismertessünk az
olvasókkal.
Fece Marianna, 21 éves, textilipari
iskolát végzett, és ruhatervezéssel
foglalkozik. Először az internátusban
nevezték be szobatársai az inti szépségversenyére, majd a középiskola befejezése
után az országos hírű UMS modellügynökség válogatására jelentkezett. 180 jelentkező közül 20-at vettek fel a manöken tanfolyamra, és Marianna köztük volt. A
kurzuson színjátszást, illemtant és
kozmetikai ismereteket tanultak, de
leglényegesebb tantárgyuk a kifutón való
mozgás és viselkedés volt. A manökentanoncok nagyon szigorú elvárásoknak
kellett,
hogy
megfeleleljenek:
a
tökéletességig kellett fejleszteni a színpadi
mozgást, a smink legapróbb részletére is
ügyelni kellett, sőt, étrendjük is szigorúan

Fa.gykár
Szokatlanul hosszú és hideg telünk volt. A januári kemény
fagyok komoly hatással voltak úgy a szántóföldi illetve kiskerti
növényekre, mint a károsítókra és károkozókra.
Környékünkön a fagynak többek között az őszi árpa, az
ősszel elduggatott hagyma egy része és az érzékenyebb szőlőfaj
ták estek áldozatul. Az optimális időben elvetett, és megfelelő
agrotechnikával ellátott „esős" őszi árpá
ze a januan
száraz (hómentes) fagyoknak ne~tl t ellená ,;#~ későn
elvetett árpák gazdái ebben a te · etben jobban jártak mivel
náluk kisebb a hideg okozta
kultúránál na · R sokat
jelentett volna a hőszigetelő hót
erős fagyok után esett.
A kiskertekben nevelt fagyérzék
elfagytak, ezért sokuknak tavasztól
épen maradt rügyekből újra kell maj
Hasonló a helyzet a szőlővel is, haba
ö mert a fajták
fagytűrése között nagy a különbség. A nálunk elterjedt csemege
(asztali) szőlőfajták többségénél (kivétel a hamburgi muskotály,
ami jobb fagytűrő) a rügyek már -1 6, -18 Celsius fokon károsodnak. Ugyanakkor a nyugat-európai borszőlőfajták (pl.: olaszrizling) fagytűrése jobb, ezek érett vesszői, rügyei -22, -24 Celsius
fo k körül sérülnek jelentősen. A rügyek elfagyottságának
állapotáról, azok kettévágásával bizonyosodhatunk meg.
Amennyiben a közepén lévő nagyobb főrügy, és a mellette

~~vündür•
kávézé>
l\ishea.,,es~

· Titü mar-sall

u. t'j()

meg volt határozva. Marianna kiállta a
próbát, és a belgrádi Hyatt Hotelben tartott vizsgabemutatón sikeresen levizsgázott. A rendezvényen 700 fiatal modelljelölt vett részt az egész országból.
Marianna a sikeres vizsga után mégsem
foly tatta a modell szakmát, mert olyan formai elvárásokat támasztanak a fiatal
manökenek irányába, amelyet csak egy
egészségkár,osító étrend mellett lehet
kialakítani. Ő ezt nem vállalta.
Jelenleg ruhákat tervez, és célja, hogy
bemutassa saját kollekcióját itt, Hegyesen.
Ez talán már az idén nyáron megvalósul,
de ehhez jó megjelenésű lányok, fiúk segítségét várja! A modell modelleket keres
saját kollekciója bemutatásához, de
szívesen készítene fel fiatalokat modellválogatásokra is! Ha valaki szívesen szerepelne itt Hegyesen, mint manöken, az a
063-8-919-756-os telefonszámon tudja
elérni Mariannát. A magam részéről sok
sikert kívánok!

LJ.

fekvő két mellék.rügy metszlapja is egyenletesen zöld, nincs
károsodás. Ha a „téli szem" (rügy) közepe barna, a mellékrügyek zöldek, akkor ugyan haj tásfej lődésre számíthatunk, de
kisebb termésmennyiséggel. Nagyobb elfagyás esetén (mint az
idei év) több rügyet, hosszabb csapokat, illetve szálvesszőket
kell meghagyni, hogy pótolni lehessen a terméskiesést.
A sok rossz mellett a fagy kártevők közül a levéltetvek, takácsatkák, pajzstetvek, egyes sodrómolyok körében is népességcsökkenést, az áttelelő egyedek jelentős részének pusztulását
okozta a fagy. Ezért kora tavaszi támadásuk várhatóan
mérsékeltebb lesz, mint az előző években. Mindez kissé
megkönnyítheti a védekezést. A kórokozók közül egyedül a
lisztharmatfélék esetében várható a fertőzési nyomás jelentős
csökkenése. Ugyanis a környékünkön pusztító lisztharmatfélék
érzékenyek a nagy hidegre. A többi kórokozó (peronoszpóra,
levélfoltosság, rothadás stb.) megjelenésére a tél végi időszak
hőmérséklet- és nedvességviszonyai lesznek hatással, mert
akkor alakulnak majd,ki;-~B~ fertőző spórái.
A téli fa
·l1tán, április elején jött a következő
hidegzuhany,
- , -7 Celsius fokt károsította a virágzásnak
indult kajs~~barackokat, de az őszj b~ackná l is veszteségre lehet
számítani! tavaszi elfagy~~~ m~~téke elsősorban a fajtától függ,
másodsorfun~Er4ig att61,'Zbogy milyen fenofázisban volt a
növény, illetve ~J;Ye:n ;:a~ mi~oklíma. A kajszi teljesen kinyílt
virága - 2 Celsius11~kqt,,a6 ~p~n létrejött termés viszont csak -1
Celsius fokot bí~+,A kés9b~ induló fajták virágrügyei még zártak, ezek - 4 Gel,siu~fok ' alatt károsodnak. A dombtetőkön,
huzatosabb helyeken, a.hol éjjel is van légmozgás (keveredik a
hideg és a meleg l evegő) ott kisebb a hideg okozta kár. A tavaszi
fagykár elleni védekezés lehet (némileg), hogy a kajszifák
törzsét fehérre meszeljük (ezzel fert ő t lenítünk is), így
csökkentve a napsugár okozta felmelegedést, ez pedig későbbi
rügyfakadást eredményez. Egyszerű megoldás a füstölés is
(szalma, trágya, fűrészpor meggyújtása) a kritikus órákban, de
ez csak 1-1,5 Celsius fokka l növelheti a h őmérsékletet. Persze,
ez utóbbi csak gyenge szél esetén ajánlatos.
Összegezve elmondható, hogy a kemény téli és tavaszi
fagyok erősen rá fogják nyomni bélyegüket az idei termésmenynyiségre.
Sipos Tibor
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LABDARÚGÁS, LABDARÚGÁS
lóan bíráskodó
játékveMegkezdődött
a tavaszi labzetőnek köszönve a hardarúgó idény a Szabadkai ligában.
•
Az első fordulót elhamadik gólt is belőtte a
hazai csapat, és így már
lasztották
a rend- • • • • • •
a mérkő zés ezek
kívüli állapot
miatt.
után lefutottnak számérkőzéseket valóEzeket a
mított. A kishegyeszínűleg hét közben j átsszá~
siek már nem tudtak
le. A kishegyesi
kékújítani, és további gólokat
így az első
fehérek
mérkőzést
hazai pályán
lőni.
A forduló rangadóját Kishegyesen
kezdték, és egy jó iramú
játszotta az Egység, amelyen a pilmérkőzésen 1:0 arálanatnyilag első helyezett gyálai
nyú győzelmet arattak a tavaszi idényben
Granicar
volt
A ellenfél.
jól szerep lő Panonija ellen.
mérkőzésen
meglátszott,
hogy
nagyon az idény kezdetén van a
csapat, és a játék nem volt éppen
zökkenőmentes. Sok hibával játszott
mindkét
együttes, és bizony a
csatárok nem remekeltek. A legfontosabb, a három nagyon értékes
bajnoki pont
megszerzése volt.
vereség
A következő fordulóban a sor- esetén viszont az
solás a mindig kellemetlen Csan- első helyezett gyálaiak
tavérhez szólította a hegyesieket. A ponttal megelőzik közvetlen vetélytártartalékos összetételű csapat nyílt saikat a bajnoki címért.
sisakkal játszott,
és 1:0 arányú
A kishegyesi játékosok nagyon
vezetésre tett szert, de utána a haza- készültek erre a találkozóra, és a
iak rendezték soraikat, és az első küzdeni akarással nem is volt semmi
félidő utolsó perceiben egyenlíteni
gond. Egy jó ellentámadás befetudtak, majd pedig 2:1-es vezetés- jezéseként Marié a 8. percben gólt
sel
zárták az első játékrészt. lőtt, ami a mérkőzést eldöntötte,
félidőben
már a mert a későbbiekben már egyik
A második
Csantavér volt a jobb, és a részrehaj- csatársor
sem
volt
ered-

Április 5-én, vasárnap az Egység
sakkozói iskolabajnokságot szervez tek azok számára, akik valamilyen szinten ismerik a játékot. A

lEiE!

megmérettetésre a 70 jelentkezőből
45-en jelentek m eg, két óvodás
kivételével m indannyian á ltalán os
iskolások voltak. A sakk-torna h atford u lós, ú gynevezett svájci rendszerben zajlott.
6 pontos teljesítménye senkin ek sem volt, 5
pontot öt játékos ér t el, b izonyos
szám ítások a lapján közöttük a
következő sorren d alakult ki : Kocsis
Lóránd Ili.a, Tóth Attila Vl. a,
Miljkovié Viktor lll.a, K<lt.:ii Tibor
Vl.a és Csöke AitiL:1 l\'.b t)S/tal vos

ményes. D urovié játékvezető hathatósan segítette a gyálai csapatot,
és
a kishegyesiek büntetőte
rületének
közelében
nagy jó
akarattal megítélt minden szabálytalanságot, de szerencsére
a
vendégek
játékosai
ezt
nem
tudták értékesíteni. Ez történt a
ráadásában is,
m ásodik félidő
amikor
a játékvezető ismét
szabadrúgást
ítélt
a tizenhatos
körül, de
a hegyesiek
szerencséjére a labda a
•
kapufától az alapvonalról
túlra pattant.
Ez a győzelem
fontos volt a hazai
csapatnak, mert sikerült visszavágni az
őszi vereségért, és a bajnoki
címért folyó küzdelmet érdekesebbé tette. A hegyesi
védelem
Szilágyi Tiborral
az élen nagy
érdemeket szerzett a minimális
1:0-ás győzelem kivívásában.
A klub nagyon nehéz anyagi
helyzetben van és az előző számban közzétett felhívásra, mindössze
nyolc kishegyesi szurkoló vásárolt
tagsági könyvet. A továbbiakba is
betavárják
a hű szurkolók
gosodását, hogy ezzel is segítsék
az Egység labdarúgó
egyesület
további sikeres működését.
Pecze József

tanuló. A nyolcadikosok legjobbja Kőműves
Ákos 4 ponttal, a hetedikeseknél Csőke
Miklós 3,5 ponttal lett első, a hatodik- •
'
ban az 5 pontos Tóth Attila és
Kátai Tibor lettek a legjobbak,
ötödikben Csabai Csaba és Ká tai Csaba 1iii~
3,5-3,5 lettek a legjobbak, negyedikben
Csőke Attila 5 ponttal jeleskedett, a harmadikosoknál szintén az 5 pontos Kocsis Lóránd és
Miljkovié Viktor bizonyult a legjobbnak. A két óvodásnál érdekes eset történt. Ifj. Miljkovié Zoran ugyan
megverte Csőke Márkot, de Márk a további fordulókban több pon tot szedett össze, így 4 pontjával
megel őzte az ő t megverő Zorant. Minden játékos
emléklapot kapo tt, a legjobbak, dicsérő okleveleken
kívül csokit is, a két legfiatalabb játékos a Szó-Beszéd
kü löndíját vihette hMi'l. Minden vasárnap délelőtt a
sakk-klubban várjók ;u okat a d iiíkokat, akik kedvet
kaptak a játékhoz i'·, , t> r ' b1ék tudásukat fejleszteni.
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Újdonsült sakkbírók
A kishegyesi Egység sakk-klub négy tagja az
elmúlt hónapokban sakkbírói tanfolyamon
vett részt, aminek elvégzése után sikeresen
levizsgáztak. Az előírások szerint bajnoki
mérkőzést nem játszhatnak bíró nélkül.

Komáromi Sándor, Miljkovié Zoran, Tóth
Péter és Linka László bíráskodhat ezentúl a
községközi versenyeken.

.i .i .i .i

Anekdota
Mindenki szeret pihenni. Egy jó alvás többször
megoldja az ember legnehezebb gondjait is. A jóból is
megárt sok - tartja a közmondás. Vannak emberek,
akiknek az elalvás szinte elkerülhetetlen nehézséget
jelent. Köszönhetik ezt annak az apróságnak, hogy az
ébredés után próbálják kipihenni magukat, azaz nehéz
szívvel búcsúznak reggelente az ágy melegétől. A hajnali
tíz-tizenöt perces ráadást rohanással próbálják behozni, ez
főleg az utazni szándékozókra érvényes, hiszen az a
fránya autóbusz kíméletlenül pontosan betartja a menetrendet. A közelmúltig kedves feleségem
is érintett volt ebben az ügyben.
Mellékesen megemlíteném,
hogy
időközben
munkanélkülivé
vált, és így
megszabadult
egy gondtól,
nevezetesen a
korai buszok

1=:::iiiiiiill•••

üldözésétől,

mivel a szomszédos kisvárosban volt viszonya a munkával. A
sok futása közül egy emlékezetesebb maradt a többinél.
„Szólj, ha csörög az óra!" - mormogta kedvesen a fülembe
minden este lefekvéskor. Rrrrrrrrrrr„ Szinte elviselhetetlenül hasított a fülembe reggelente az ébresztő recsegése. Láss csodát! Az én pici párom, nem reagált a
szinte halláskárosulást okozó zajra, továbbra is egyenletesen szuszogta édes álmát. „Negyed hat" - ráztam meg
gyengéden a vállát. „ Ühüm" - válaszolta félálomból. Tíz
perc múlva repült a paplan. „Mindjárt fél hat, miért nem
keltettél fel?!" - szólt a szemrehányás, melyről ő szentül
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bizonyos volt, hogy jogos.
Rohanás, a hálóing a feje1me, tusolás, blúzba bújás,
fésülködés, két perc negyvenhat másodperc. Fésű még a
kézben, de már repül is, az utolsó pillanatban kapom el a
fejemet. Sajnálom, de nem tehetek róla, hogy nem tudom
végignézni ezt a mókát a derültség minden jele nélkül. A
cipős kanál is követi a fésűt, szerencsémre még jók a
reflexeim. Nem egész öt perc alatt kész az öltözködés,
vagyis majdnem, kacagva dobom vissza a cipős kanalat,
miután feleségem végérvényesen eldönti, hogy nem
felemás cipőben megy munkára. Ajtó csapódik, egyik
kézben táska, a másikban kiskabát. Kinézek az ablakon,
már-már elhalnak egy kora reggeli kocogónak a cipőko
pogásai.
Ránézek az órára, még négy perc és indul a busz. Erős
határeset, vagy eléri vagy nem. A többit már a történet
főszereplője mesélte ebéd közben. Az utasok már felszálltak a buszra, és indul vagy mégsem? A jegykezelő
éleslátásának kösz"
'
egy kb. nyolcvan
méternyire ha
ó nőszemélyre lesz
figyelmes,
, g szerint ezt a járművet ,
moly érdeklődéssel
figyelik a
gyként szurkolnak,
hogy elérj.
k felesleges, hiszen
gyszer megvárja a
a sofőr dgy L . ·· „
rohanó höl~~t.
méter
él. Jaj! Tragédia! Vagy
mégsem?! A férfi utasok éljenzése közepette feleségem
megérkezik a buszhoz, de most már egyéb
cipelni valója mellett az alsószoknyája is a karján lóg.
Futás közben kipattant a patent a derekán. Mielőtt felszállna, még magára ölti a nyamvadt ruhadarabot. Egy
hang a tömegből: „Kérjük a folytatást!"
A buszos mosolyogva indítja járgányát a szomszédos
kisváros felé, fedélzetén egy csomó jó kedélyű, vidám
munkással.
db
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ÚJ kazánházak készítése il.letve

régiek felújítás~ Ílázhozszállítá,ssal
Kishegyes, Kendéf,gyár u; 15,
Tel. 024/730457, 'Í31•557 .

lf.

Szőke

József

Palatinusz László
Kishegyes, Engelsz u. 23
Tel.: 024/730-511, Mobil: 064/140-1669
063/513-422
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A
iroda kishegyesi kir~~deltségének
munkatársa értesíti ügyfeleit,
hogy a magyarigazolván yokat
csak meghatalmazással tudjuk
elhozni. Azok, akik szeretnék
elhozatni, okvetl,e nüJ jöjjenek be.az
irodába!!! AZ IRODA A TELEHÁZ
MELLÉ KÖLTÖZÖTT ÁT !!!
Bejárat a Főutcáróh,
Hir d e tők
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Apróhirdetéseiket Unka
B.
Ga briellának adhatják át, személyesen yagy ~. 024/ 731-297:es telefonszámon.

Röpke interjú két reményteli fiatallal
A 36. Középiskolások Művészeti
sem telhetett el anélkül, hogy
ne lettek volna kishegyesi díjazottjaink.
Mint arról rövid híreink között már
beszámoltunk a népművészeti kategória
szólótáncában az 1. és a 2. helyezés is
Kishegyesre került, csoporttáncban pedig
a 2. díjat hozta el a Rizgetős táncegyüttes.
A két szólótáncossal az első helyezett
Patyerek Csabával és a második díjas
Utasi Péterrel a gála utáni hazaút alatt
beszélgettem el.
- Mindketten a zentai egészségügyi
középiskola diákjai vagyunk, kezdte
Péter, akit a hegyesiek Pepe néven talán
jobban ismernek, terveink szerint kémia
és orvosi szakon szeretnénk folytatni a
továbbtanulást, valószínűleg Újvidéken.
Mint megtudtam két tehetséges
falubelink már nyolc éve foglalkozik néptánccal, komolyabb eredményeik azóta
vannak, amióta Kisimre Árpád vette át
velük a foglalkozást.
Rendszeresen fellépünk a Gyöngyösbokrétán és a K őke táncon, de már
külföldön is megfordultunk - folytatta
Csaba. - Táncoltunk Budapesten a
Hagyományok Házában és a Thália
Színházban is, de Erdélyben is voltak már
fellépéseink. Mindkettőnk szándéka,
hogy a továbbiakban is foglalkozzunk
Vetélkedője

Tánc közben
ezzel a mű vésze ttel, melynek úgyanúgy
megvan a saját nyelve, mint az irodalomnak vagy a versmondásnak.
Eddig a Ri zgetős együttesben táncoltunk, de eredményeinknek köszönhetően a topolyai Cirkalom együttesben
is elkezdhettük a munkát.
A két középiskolásnak - bár fontosnak
tartják a díjat - nem szállt a fejébe a dicsőség a most kap ott elismeréstől, a
Művészeti Veté lke d ő t inkább egyfajta
bemutatkozásnak tartják, ahol a vetélytársak fortélyainak megismerésére és a
barátkozásra is sort keríthetnek.
Reméljük
terveik megvalósítása
közben még számos sikerben lesz részük,
amihez jó táncolást kívánunk a SzóBeszéd szerkesztőségének a nevében is.
-gg-

Mint azt lapiártánk Után níegtÚdtuk; május l -én és 2-;-án minifesztivál lesz
a Hegyelja utcában, a· Zimo. Csmakó klubban és egyéb helyszíneken a
Kishegyesi Ifjúsági Tanács és a Dombos PE szervezésében.
A végleges program még nem ismeretes, de annyit már lehet tudni, hogy
várhatóan fellép a Csalóka együttes, lesz májusfaállítás, zenés reggeli
ébresztő, tábortűz táncházz.al és szalonnasütéssel, és több műfaj több dHe
tart partyt különböző helyszíneken.
A szervezők a pontos programról, helyszínekről és a kezdési időpontokról
plakátokon és sz6rólapokon értesítik a közönséget.

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

Tul.: Tarján Róbert
Lenin u. 60.

~ tel.: 024 / 730-301
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