Kedves olvasóink!
A július egy politikai botránnyal
s nem sokon múlott,
hogy a polgármester és a községi
végrehajtó bizottság elnöke közötti
konfliktus árnyékolja be az egész
hónapot. A viszály szerencsére kompromisszumos megoldással végző
dött, így az önkormányzat tovább
működhet. A kérdés már csak az, mit
tehetnek, hiszen a gazdasági élet
terén kevés a lehetőségük, másra
meg éppen pénz nem akad ...
Az unos-untalaivlS1ll~~émákkal
már nem is fog1'fkozu
lapunk
hasábjain, hiszenr egy ~k csak
akkor van érté
ha az '
nsággal
is bír. Ráadás a múlt
punk is
pórul járt han
· dettük,
hogy idén
le
mégiscsak 1
Nem elé
nagyobb
, idén az
vállalatai e . dben v
aságnak is
aszály aJ mezőg
font. A foldmegadta _? végső
kerültek, szó
művesek /jfo a föl
szerint é~i'?átvitt é lemben is. Ilyen
zepelte persze
körülméttyekt~
kérdés:
Kishegyes, pontosabb
bos e hónapban a
kultúr
vált, gyógyírt adhatán adhat, még ha nem
volt elnézni azokat a
akik önzetlen munkával
segítet . No és azokat a női fórumosokat és nagycsaládosokat, akik
azért dolgoztak kinn, hogy folújítsák
azt a házat, amelyben a rászorultakon fognak segíteni . .
A most következő hétvége - a
búcsú hétvégéje - is tartalmas
szórakozást ígér. De olyan koncerteket is, amelyeket hallgatva
elmélyedhetiink azon, hogy mit tettünk mi a falunkért, miközben a
kákán is csomót keresünk. Mert a
fesztivál ideje alatt bőven akadtak
ilyenek is.
kezdődött,

Ezt a sd.mun.lcat a Fény Bklc Faló
5 Film Klub munlcáival illusztrlfltuk.

Bevezetés-cikk
Szólt a barátom, ennek a lapnak egyik
jó volna, ha

szerkesztője és szerzője, hogy
írnék egy bevezető cikket.

Bevezethetném a kishegyesi újság
azon számát, amit most a Tisztelt Olvasó a
kezében tart.
És erre még gondolni is megtiszteltetés.
Bevezetést írni. Az általában csak a legnagyobbaknak sikerül a szépirodalomban
is, df újságírásban is.
Es barátom állandóan zargat, szigorúskodik velem, tegnap is rámkérdezett,
hogy készül-e a cikk. Ami pedig még nem
készült tegnap, mert rájöttem, hogy
beszorultam
a
helyzetbe,
mint
Micimackó a vendégségbe, hogy se ki, se
be: irodalomból már nem tudok
ki,
újságírásba
már
nem tudok ~ -"
be. Hogyan
is írhatnék
akkor megfelelő
bevezetés-cikket,
ami mégiscsak
a kettő találkozásaként volna jó.
Könnyed, csevegő hangnemben.
Ez a válasz a hogyan kérdésére: könynyed, csevegő hangnemben írni a Szóbeszéd bevezetés-cikkét.
És nagyon jó, Kedves Olvasó, hogy ezt
választottuk - ha már itt tart az olvasásban, akkor együtt vagyunk a választásban
-, mert így őszintén együtt örülhetünk.
Akkor most arról írok néhány mondatot, minek is örülhetünk együtt könynyedén csevegve (ha súlyos, patetikus
lenne a szöveg, akkor felmerülh
gyanú, hogy az öröm nem te!·
odaadó, tán még valami iri
A löszfal.
A löszfal
örültek alatta
ek körömágyuk
erekuk
megfájdult,
sörtől telítődött, szóval
doztak idejükből azért, hogy
reng
az a térség, amiről most beszélünk, a szépség legyen maga
~zeméttelep volt.
Ugy hallottam, szeméttelep volt a
Dombos-fest színhelyén régen. Most meg
a gyerekek befeküdhetnek a jurtába, széplányok versenghetnek, tanyaszínháza-

sok szerepelhetnek, zenészekre borulhat a
löszfal mögül elősettenkedő sötétség.
Főszeplő lett a löszfal, a fú, a közönség,
a dombon tomboló gyereksereg, a föllépők, a pljeskavica-sütők, a lángos-árusok. A sátor, a kevésnek bizonyuló pad és
a pelinkovac is főszereplő lett. És a
pörköltfőzők is, bár ők a bejáratnál.
A V.I.P. udvar.
Ilyen kerítés mögött általában tyúkok
kapirgálnak, nem kell falun élni ahhoz,
~hogy
legyen
erről
, . '·• · emlékezetünk.
A V.I.P.
/
ff
udvart elkerítő kerítés
'·
mögött
viszont
irodalmárok
motyognak,
olvasnak, válaszolnak számomra a legfontosabb
esemény. Mi vidékiek,
ahogyan vagyunk az irodalomban.
És a többi helyszín
Ahol vállalkozásokról, politikáról,
filmezésről beszélnek.
Nyárközép.
Nyárközépen kért fel a barátom, az
újság munkatársa erre a bevezetés-cikkre,
így aztán a Dombos-fest körül járkálok az újság mégiscsak olyan fura szerzet,
cikkíró
amely megköveteli, hog
alkalom,
naprakész legyen. Ha
mást is örömmel k "
, fontos
helyszíne élete
k
. éldául a
Mozi kocsma
a tavaszban
az iskolát
a kocsma kulongozhassunk. Ránk
át. Meg aztán a csocsóban is
unk, amiről a Pöndöl közöntehet tanúbizonyságot. Jó, lehet,
nem annyira vagyunk jók, mi
adkaiak, mint a hegyesiek.
Fájdalom.
Van azonban egy fájdalmam. Nem
igazán talál megértésre a vendéglátó
intézményeknél az a vágyam, hogy tejjel
szolgálják fel a presszó és/vagy ness
kávét. Ha megtehetem, a nyilvánosság
lehetőségével
élve,
felkérném
a
vendéglátóiparban ténykedőket, valami
kis kávétejszínt tartsanak a hűtőben.
Búcsú.
Július 27-én, úgy tudom. Szent Anna
jövő
év júliusáig figyeljen oda
Kishegyesre. Aztán újra kérjük

LovasDdikó

Az olvasó frta.
ADAIÉ<OK AZ "'ITI' KlSHEGYBSBN
VALAMIT MINDIG VISZ A vfz" dMO"
fRÁSHOZ
Egy verbászi ambiciózus orvos bejegyezte az utolsó évtized rákos betegeinek
lakhelyét, és arra a megállapításra jutott,
hogy a szintén szennyezett csatorna
közelében lakók jóval sűrűbben kapják
meg ezt a halálos betegséget, mint a többiek. Ilyen felmérés nem történt a
községünkben.
Ivóvizet adó kutunk nwgnyitásakor
vendégünk volt a bajsai orvos, dr. Tóth
Isaszegi Sándor is, tőle hallottam, nem
szükséges végigtutajozni a Krivaját, mert
ők Bajsán ismerik nagy vizszennyezőket,
és ezt dokumentálni is tudják. Különben
nagy utazó és környezetvédő, de megcsodálta ivóvizet adó kutunkat, mert eddig
hasonló megoldást nem látott a világon.
Dr.
Kukucka
Miroslav,
kutunk
szűröberendezésének kiötlője szerint a földalatti vizeink ilyen összetételben locsolásra
sem alkalmasak - mert 30-50 év után
lényegesen megváltoztatják a föld
összetételét és terméketlenné tehetik.
Magyarországon ezt a problémát részben
megoldották, mert az EU közelsége ezt
kötelezővé teszi.
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A kishc>gyesi Közsc'gi Képviselő Testület 2003. július 4-én
HATÁROZATOT hozott a viz tisztitásáról és elosztásáról. E határozat
értelmében a vizszolgáltatást Kishegyes Közsf>g területén egy éws
átmeneti időszakra kizárólag a helyi közösségek végezhetik, azzal,
hogy ez idő alatt kötelesek kommunális vállalatot alapítani a szolgáltatás végzésére. A kishegyesi Helyi Közösség egyéni szerződést köt
minden fogyasztóval, amelyben pontosan meghatározzák a kölcsönös
jogokat és kötelezettségeket a szolgáltató és a fogyasztó viszonylatában.
Az érthPtőség kedvéért, a meglévő mikro~vízközösségek, az
érvényben lévő vízszolgáltatásról szóló törvény értehrn>ben,
illPgáhsan, azaz jogtalanul működnek, nem tesznek eleget a minimális egc'szségügyi követelményeknek sem. Hosszú éveken
keresztül a közsf>gi vezetők közbenjárásának kőSzönhetően egyetlen
szabcílytalanul működő kutunkat sem zárt le a körzeti egés7~<>égügyi
fPlügydőség. Sajnos ezentúl ők sem tehetnek semmit a törvf>ny megkerülését illetően. KénytPlPnek leszünk betartani, még akkor is, ha úgy
fr<'z.t:ük, hogy uwgkárosítottak bennünket. A kishe gyesi Helyi
Közösség Plzárkózik a néhány meglévő mikro-vizközössf>g jelenlegi
vezetősége által pontatlanul és a fogyasztók manipulálása céljából
megfogalmazott petíöójától. Amennyiben a körzeti egészségügyi felügyelőség lakatot tesz valamelyik kutunkra, a felelősség ki?.árólag
ezeket a vezetőségeket terheli. A megoldás tehát a központosítás és a
megl é vő
közösségek legalizálása, törvényesítésP. Ez első
tekintetre népsze rűtlen, de közfrdeket szolgáló, szükséges feladata a
kishegyesi Helyi Közösségnek.

A kishegyesi Helyi Közösség s7.akszolgálata

Dr. Majláth Norbert
Az

olvasói írások nem
tőségünk véleményét tükrőzik.

szerkesz-

Az öko-kút csapjai fényérzékelő szemecskékkel vannak felszerelve (minden csap alatt), ezeket NEM kell ütögetni, hogy meginduljon a víz. Amennyiben 4-5 másodpercen belül nem lép
működésbe a csap, akk@r az azt jelenti, hogy meghibásodott.
Sajnos a hibák az első tapasztalatok szerint elég sűrűn jelentkeznek. Ezek a csapok garancia alatt vannak, és a Helyi Közösség
követeli a kivitelező cégtől azok mielőbbi végleges megjavitását.
Minden felhányás nélkül szeretnénk megemlíteni, hogy az
egészségc>s ivóvízből egy hónap leforgása alatt 70000 hter fogyott
el, ha úgy tetszik, ez bolti áron kb. 700.000 dinár lenne. Tehát jól
eső érzéssel tölt el bennünket, hogy tudtunk valamit nyújtani polgárainknak. Ha így számolunk, akkor a befektetés összege máris
megtérült. Továbbá szeretnénk köszönetet mondani polgárainknak, hogy megőrizték a kutat és a környékét. Végül, de nem utolsó sorban jó egészséget, valamint itvágyat kívánunk az egészséges ivóvíz fogyasztásához.
A kishegyesi Helyi Közösség szakszolgálata

montel
Kishegyes, Tito marsall u. 106/a
tel./fax:(024)731~491, 730-491

Kínálatunk::
füdém~renda

és kitöltőelem
betonvas egyenesítés és hajlítás
betongyűrűk, betonoszlopok
egyéb épületanya g
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:MEGKÉRDEZTÜK,.
Jár-e a kútra?
Tóth Rózaa (67 éves)
Igen finom az öko-kútról hozott víz. Sokkal
minóségesebb a csapvíznél. Kár, hogy a házakban nem folyik ilyen tisztán. De az a fő, hogy
egy fordulóval egész napra igazi vizet lehet
kapni. Köszönjük a tervezőknek és a kitalálóknak!

Papp Z.Oltán (58 éves)
Minden nap járunk le a kútra, és olyankor
egész napra hozunk vizet. Sokkal jobb, mint a
csapvíz, hisz ami van, az sárga. Hát meg aztán
jó érzés hazaérve egy jót húzni a most már tiszta vízből. Mindenki nagyon büszke rá!

Hajnal Beáta (17 éves)
Nos, én nem járok a kútra, de örülök, hogy
van. A víz minősége nem mindenhol megfelelő,
és az öko-kút jó minőségű vizet a d . Nem ártott
volna már előbb is megcsinálni, de az a fő, hogy
végre tiszta vizünk is van.

Csabai Imre ( 40 éves)
Nálunk a lányom szokta a vizet hordani1. és
meg vagyok elégedve a víz minőségével.
Régóta hiányzik már egy ilyen kút, mert a falu
vize nem éppen a legjobb. Remélem a fiatalok
nem fogják az összes csapot elrontani, már így
sem működik kettő.

Szabó Erika &: Marecsk6 Kristóf
.
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A MEGYESI CSATA
ÉVFORDULÓJA
A Kálvá ria temetőben az 184849-es szabadságharc emlékhelyén
július 14-én, ez alkalomból koszorúzási ünnepséget szervezett a
helyi közösség és a VMSZ helyi
tagozata. A szabadságharc utolsó
győztes csatájának emlékhelyén a
kegyeletadást Dr. Virág Gábor
helytörténész a csatával kapcsolatos történettel kezdte, majd Petőfi
Sándor Mű v elődési Egyesület a

.Anekdota

Van karakterem!?
(igaz történet, inég tart)
Szó sincs semmiféle hazabeszélésről, még ha
a cím netán azt is sugallaná. Bátorkodom hinni
magamról, miszerint az önkritikát igen magas
szinten művelő személy ~!lgyok. Végül is, nem
ez a lényeg. Mit mond az Onöknek, hogy súlyfelesleg? Ugye, ismerik ezt a fogalmat. Aki ismer,
az tudja, hogy jómagam sem vagyok immun e
kérdést illetően. Szeretem az édességet, szeretem
a fűszeres éte leket, a tészta~~leségeket sem
vetem meg, kenyér nélkül nem tudok megenni
egy tányérka levest sem, a h(i.s pedig jöhet sülvefőve. És akkor a finom csapolt sörökről ne is
beszéljek. Elcseppen a nyálam...
Kél évP sikerült letennem a cigaret tát.
Duzzadt is a mellem. Egy új, egészséges élet
vette kezde tét. Gondoltam én. Nyolcvankt'>t
kilómmal, a magasságomhoz k('pest, egy kis
részrehajlással megállapítottam magamról, hogy
ideális a fp]építésem. Ez nem elfogultság, csak
egészséges önbizalom.
Nt>gyed é v múltán rémülten álltam a
mázsán, és ököllel dörzsöltem szemeimet.
Valami nincs rendben, történt valami a látásommal?' Ilyen fiatalon szemüvegre szorulnék?
Kilencvenhat kiló. Borzasztó! Rohadt tükör!
Odanézz!Ki ez a kövér pacák? Milyen ronda és
milyen bambán vigyorog vissza. Hát itt már
nincs mit tenni, le kell fogyni! Szigorú, radikális
program és két hónapon belül meg van oldva a
gond. Sajnos, kis hiba csúszott a számításba,
pontosabban néhány disznótor. Három hét
múlva ellenőrző méred'zkedés. Puff!Százegy
kiló! Kissé szégyenlősen dksekedtem egyik barátomnak a fogyókúra negatív eredményéről. "Isten
hozott, Bécikém, a három számjegyűek klubjában!" - hangzott az elismerés, némi iróniával.
Száz szerencse, hogy vigyázok az étrendemre. Vagy csak azt hiszem? Ezek után fél évig
gátlástalanul faltam mindent. Ma egy kilóval
még nehezebb vagyok. Fogyózni vagy nem??
Matematikailag most már meggyőződésem és a
db
személyes tapasztalatom is azt súgja, ne!

Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójának
jegyében
készített
összeállítást mutatta be, a kor
hangulatát kuruc dalokkal és
versekkel idézték meg. A kegyelet
virágait a községi képviselő testület
nevében Dudás József és Bacsó
Lajos, a VMSZ helyi szervezete
nevében Virág Teréz és Szügyi
István, a hely i közösség nevében
Cékus Gyöngyi és Zsidai Erzsébet
helyezte el. Testvértelepülésünk,
Békésszentandrás polgármestere
Sinka József és Kozák János alpolgármester is koszorúzott az
emlékhelynél.

EEE

ÉVADZÁRÓ

???
• • •
???
• • •
Havár Gyula (27 és fél éves jöv6re)
Az emberek barátságosak, közlékenyek,
szívesen segítenek. Olyan is volt, hogy pálinkára
invitáltak bennünket. Alaposabban nem ismerhettük meg a falut, mert az idő nagy részét itt, a
Kátai-tanyán töltjük. Anti a falu küllemét illeti,
hát hiányoznak a beruházások. Az ógörög
tragédiák hangulatát érezzük át, amikor a falu
kincsét, a lösz-amfiteátrumot figyeljük. Az ember
szinte egy ősi körszinházban érzi magát. Ami
nekem tetszik, az az, hogy a falu kihasználja a turizmus lehetőségeit.
Viszont Kishegyesnek nem elég a Dom bos Fest és a Kátai-tanya, többre
kell törekednie. Ami nem tetszik, az az, hogy pl. a Krivaja eléggé büdö~,
elhanyagolt.

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
június 29-én tartotta évadzáró műsorát,
melyen felléptek az egyesület szakosztályai.
Bemutatásra kerültek az év folyamán elsajátított műsorszámok. A műsorban fellépett a
Marcipán óvodáscsoport Tumbász L.
Kornélia vezetésével, a Krajcárka gyermek
néptánc együttes, a Kormos Zsana által
vezetett Kabóca színjátszó csoport, a Rizgetős
néptánccsoport, az Ifjúsági Színjátszó csoport, a zenei szakosztály Csőke András
vezetésével, az irodalmi szakosztály és az
újonnan alakult, Bata Ibolya által vezetett
gyermekkórus. Az egyesület sikeres műsora
után Horváth László polgármester fogadásra
hívta a szakosztály vezetőke t és az eredményeket elért tagokat.

Olajos Emese (24 éves)
Tetszenek az előadások és az előadók is. A falunak értékeh1ie kellene a vendégeit! Jó a hely iS . ~
Kátai-tanyán, ahol alszunk. Az a rossz, hogy ' aZ
étkezés nincs megoldva, a központba kell gyalogol"
nunk.
A PIITŐFI SÁNOOR ME

Cs6ke Csilla ( 21 éves)
Tulajdonképpen tetszik nekem itt Kishegyesen! A Dombos Fest programja mindenkinek
kielégítő, hiszen mindenki megtalálja a személyiségének megfelelő előadást.

Smbó Erika & Marecskó Kristóf
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A „Ficánkoló" játszóház július 1-én nyitotta meg kapuit. A részvételi
díj 1 napra 50, 1 hétre 200, 15 napra pedig 550 d inár volt. Minden nap 9től 12 óráig 3 óvónő foglalkozott a gyerekekkel: Tum bász L. Kornélia,
Dudás Angéla és Kormos Zsana. A játszóház ideje alatt a gyerekek ellátogattak a téglagyárba, a Maxi-Max malomba, a Klas ~kségbf', a ChickPromba, a Duker Fatelepre, a Montelbe, a Kátai tanyára, a Hegyalja
utcába, a fürdőbe, a d iszkóba és a rendőrségre. (Bocs, ha valakit kihagytam.) Egyes magánvállalatokban a gyerekeknek lehetőségük volt a
kézműves munkához szükséees anyagok beszerzésére. Ezeket felhasználták többek között ragasztás-. virágszőnyeg-készítés, batikolás
közben. A játszóház ideje alatt több új gyermekjátékot és népdall is tanultak. A „Ficánkoló" nagy sikert aratott a gyerekek körében, naponta
35-40 látogató volt, 2,5-12 éves korig.
A szülők véleménye szerint a gyerekek legalább értékesen tölthették

el a nyári szünidejük egy részét.

2003-ban elért

eredményei:

MW

„ Rizgetős"
néptánccsoport
a
Középiskolások Művészeti Vetélkedőjé n
II.helyezést ért el.
Patyerek Csaba - a KMV-n szólótánc
kategóriában I. helyezés ért el.
Utasi Péter - A KMV-n szólótánc
kategóriában párostáncosként II. helyezés.
Csoportvezetőik: Kisimre Árpád és Szerda
Anna.
néptánccsoport
a
„Krajcárka"
Kőketáncon III. díjat kapott
A szakcsoport vezetői: Kurnyák Márta,
Kovács Hanna és Patyerek Csaba.
IRODALOM csoport: Sinkovics Norbert
- az I. Mátyás Király Mesemondó Verseny vajdasági középdöntőjében a középiskoláso
kategóriájában I. helyezést ért el.
Linka Miklós - az I. Mátyás Király
Mesemondó Verseny vajdasági középdö~
tőjében a középiskolások kategóriájában IL
helyezést ért el. Mindketten továbbjutottak
budapesti országos döntőbe.
Felkészítőjük Linka B. Gabriella.
Az Ifjúsági Színjátszó Csoport a
Kupuszinán megtartott Amatőr Színjátszó
Találkozón különdíjban részesült.
Szakosztályvezető Spasojevié Magdolna.

BJm

A Dombos Fest 2003-as újdo nságai közé tartozik a szépségválasztás is. Ezen a z első megmérettetésen 12 hölgy
versenget a Miss Dombos címért, és nem utolsó sorban a kétszemélyes tunéziai útért. A szerencse Moldvai Marikának, a
topolyai gimnázium 17 éves tanulójának kedvezett.
Marika figyelmét a verseny iránt az egzotikus utazás keltette föl, de azért a barátai biztatása is elkellett. A nagy töm eg
láttán ú
e, hogy neki is jobb lenne kö ztük lenni, és
ráadásul ..
.a.z egyes sorszámot! Feszültsége lassan
felodódott;ésa
bevon ást már kimondottan élvezte,
ráadásul e~ azt je
bekerült az első ötbe. Igazán
csak egy-két láru
k néllMI, hiszen a zsűri ő t
választott
helyeze
Fantasztikusnak tűnt az egész, és csak egy kicsi hiányzott,
hogy nem sírta el magát.
A nagy öröm és siker azonban nem csavarta el teljesen a
fejét! Továbbra is a pszichológia iránt érdeklődik, a szépségversenyt pedig csupán kihívásként élte meg. A gimnázium
befejezése után az egyetem pszichológiai karára szeretne

bíkilts

A DOMBOSI LÁNGOSSÜTŐK ·
Aki az idén kilátogatott a Hegyalja utcába, a Dombos Fest
rendezvényeire, minden bizonnyal felfigyelt a lángost áruló aszszonyokra. A gyakori látogató azt is észrevehe tte, estéről estére
más-más valakik állnak a pult mögött. Körülöttük pedig egy
állandóan mozgásban lévő háromgyerekes családanya, Lu kács
Klára, aki szervez, beszerez, tésztát kever és dagaszt, ha kell.
Tőle é rde klődtünk, hogyan is került sor erre a lángossü tési
akcióra.
- A tavalyi Dombos Fest szinte valamennyi rendezvényén
családostól kinn voltam. Három gyerekünk van, és bizony nem
kis összegbe került a gyerekek i · n eit ki~l~ít!?ni,: '
·
·
mondhatnám, hogy az éhe ·
búrgef'k
semmiféle átmenet. Vagyis a
fajta
gy a
vagy nem „kívánták" a harn
mélyen a zsebükbe kellett nyúl
ötlet, az idei Dombos Festre vala
lene találni. Mivel úgy a Női Fór
Egyesületének tagja vagyok, úgy gondoltam, ez a két civil
szervezet vállalni tudja az elképzelésem megvalósítását.
Felkerestem ifjú Horváth Lászlót, a Dombos Fest művészeti
vezetőj é t, és előadtam, mit szeretnék szervezni.
- Hogyan fogadta az ötletet?
- A Dombos Fest egyik legfőbb célja éppen a falu lakosságának bekapcsolása a rendezvények menetébe, ugyanakkor tetszett neki, hogy a Dombos Fest segédletével két helybéli civil
szervezet is anyagi támogatáshoz juthat. Mmden támogatást
megkaptunk tőle, helyisége t a lángostészta bedagasztásához, a
sütéshez, sőt, helyet az árusításhoz is. Ezenkívül áramot és vizet.
- Miért éppen lángossütés?
- Amikor az ötletet elmondtam a Női Fó rum, illetve a
Nagycsaládosok Egyesületének összeiövetelén, renge teg
javaslat elhangzott: a főtt kukoricától kezdve a sült bu rgo nyán
keresztül a palacsintasütésig. Végül is közösen ú gy határoztunk,
az idén, mivel még nincs kellő tapasztalatunk hasonló
tevékenységben, csak egyfélével próbálkozzunk. A lángos mel-

Marika Tunéziába. repül
iratkozni .
Arra kérdésre, hogy kit v isz magával Tunéziába, Marika
egyenlőre nem tud ott válaszolni ... De ez legyen most a legnagyobb gondja .
Janez
- Honnan az igazi lángos receptje?
- A receptet Kovács Róbert árulta el nekünk. aki éveken át
Magyarországon lángossütéssel foglalkozott. Nem csupán a
recepte t m o ndta el nekünk, tartott velünk egy próhasütést 1s,
ahol a lángossütés fortélyait elsajátíthattuk. Ezúton 1s szeretném
megköszönni neki az általa nyújtott segítséget és a jótanácsokat.
Ezen kívül meg kell említeni, hogy a faluban többen szm tén
hasznos tanáccsal láttak el bennünket.
- Valójában kik is azok az asszonyok, akik önkéntesen vállalták, hogy estéről- esté re mkább a lángoskészítéssel
fog lalatoskodnak, mintsem hogy a fesztivál nyújtotta
szó rakozást választják?
- Min denképpen szeretném megemlíteni a nevüket: Bata
. Ibolya, Ba rcsik ~uzsanna, Burj<}n Ágnes, Benkó Ró~sa, Horváth
·' l?leo nóra, Kan.
Erika, K~c$ár Ida, Kerepes Eva, Keszeg
nes, Pap p •
' Ja, Pap p I~én, Petri Leontina, Pova7..sánszki
'u't6
óVirrr@~pfana, ~monyik Gabriella, Stanié
alka, T
ébet, if.Otlhrtizella, Zsidai Erzsébet és
gam. N
'.teméleim.sentdnek a nevét nem hagytam ki.
Ezú ton sz . , 7 ém megkös.zönrn a topolyai ZITKO, a kisheesi Maxi M~~~a Du ker fatel,ep, Sípos Imre és Halasi Csaba,
gedűs Tibol:}1 Erika anyag\)ámogatását, Kerepes Árpádnak
a eszerzésben nyúj tott segítséget, végezetül, de nem u tolsó sorban a Dombos Fest szervezőinek a tőlük kapott lehe tőséget.
Utóirat helyett két mondat: Minden egyes lángos
megvételével a rendezvény látogatói val ójában a két civt!
szervezet, a Nők Fórumának és a Kishegyesi Nagycsaládosok
Egyesületének - a KINCSE munkáját segítik. Az összegyű lt
pénz felhasználásáról a két civt! szervezet külön-külön fog dönteni.
Zsidai El7.Sébet
_
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rKÖZEL A MÉZESBÖDÖNHÖZ
- Beszélgetés Tumbász L. Miklóssal •

-
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Szerény véleményem szerint sokan rettegnek a darázs az atkák jelentik, de egy igazi méhész mindig tudja, hogy
vagy a méh nem éppen kellemesnek mondható csípésétől. hogyan kell ellenük védekezni, ellenkező esetben az egész
A napokban elbeszélgettem Tumbász L. Miklóssal, aki méhállomány elpusztul. Persze a méhésznek a saját testi
megismertette velem a méhészet roppant érdekes világát. épségére is vigyáznia kell, hiszen a méhek ~agyon
Ha valakinek, akkor neki van miért és mitől féhlie, hiszen kiszAmít,hatatlanok, veszélyesek tudnak lenni. Ugyelni
·kell arra, hogy lassan mozogjunk a
ő naponta találkozik ezekkel a szorgos
kaptárok
közelében, ne kiabáljunk.
élőlényekkel, tudniillik az úr jelenlegi
Miklós
ecetes
vízzel keni be a kezét,
becses foglalkozása m éhész. Még
ezzel
távol
tartja
őke t, mivel nem
kisgyerme.k korában volt alkalma
szeretik az ecetszagot. De azért már őt
megismerkedni ezzel a nem éppen
is érte baleset. Nemrégiben kb. 30 méhhétköznapi elfoglaltsággal, hiszen volt
szúrás fájdalmát érezte. Támadás
kitől tanulnia. Edesapja vezette be a
esetén a legajánlatosabb a hűvösre
méhészet rejtelmeib e. A nyolcvanas
menekülni, a fák közé, valamilyen
években apukájával 10-20 családot
sötétebb helyre.
nevelgettek, de sajnálatukra csaknem
Természetesen külföldön másként
az összes elpusztult alkafertőzés miatt.
értékelik a méhészkedést, kapTavaly újrakezdte a méhészkedést.
táronként 25 euróval segítik a tulajMost 25 kaptárral dicsekedhet,
melyeket egy, a falutól nem messze eső
donosokat. Méhészünk saját maga
tanyán tárol. A tanyán egy idős bácsi él,
készíti a kaptárokat, így is próbál könyaki rendszeresen szemmel tartja a szornyíteni a helyzetén. Persze édesapja is
támogatja. Nála minden egyes kaptárgalmas kis állatokat. Miklós azt is
ban tíz keret található, s egy kereten kb.
elárulta, hogy azért méhészkedik, mert
7000 méh kel ki, ha eljön az ideje. Tehát
nem tud más munkát taláhli, ezt viszont igazán közel érzi magához. Ahhoz
egy kis matematika: Egy kaptárban
képest, hogy 50 évre visszamenően a
úgy 70000 m éh van. Ebből egy
tavalyi évben volt a legrosszabb
anyaméh,
5 % hereméh, s amiből a
A m.éhészkedéshez nem árt
hozam, azért a 240 kg méz nem is olyan
az a dolgozó méh, kb. 95
legtöbb
van,
kapucnit hűzni
rossz „ termésnek" nevezhető.
%. Azért a méhek is pihennek, s erre
Miklós felesége örül férje foglalkozásának, de ő ezt októbertől januárig kerül sor, amikor is bolyban összekucsak hobbinak tekinti, nem pedig munkának. (A méhész porodva pihennek, küzdenek a túlélésért. Január végén
úr szerint ezt munka mellett nem lehet igazán jól csinál- újra kezdődik a kemény munka, s szeptemberig folyik a
ni .. .)
petézés.
Rendkivül érdekelt az is, hogy hol, milyen helyen
Mindenkinek ajánlom Tumbász L. Miklós mézét,
érdemes tartani a m éheket. Választ is kaptam rá: igazán ízletes, hogy a gyógyító hatásairól ne is beszéljek ...
Bármilyen növényekkel teli zöldes területen, réten, erdő, Es már neve is van - mi más is lehetne, mint Dombos Méz.
mézelő növények közelében.
További szúrásmentes napokat!
Ezekre a szorgalmas élőlényekre a legnagyobb veszélyt
Csabai Áron

Újabb újdonság kis fal unkban!
Búcsú hétvégéjén 1. alkalommal kerül
megrendezésre a Sörfesztivál. Kinek
is ju thatott ilyen ötlet az eszébe?
Természetesen egy vendéglősnek,
Bugának (tisztes polgári nevén
Tarján Róbertnek).
Elég bátran, rögtön első alkalommal három naposra tervezte. És
ezu tán minden évben szeretné is
megismételni... Úgy legyen!
Mindhárom na p 18 órától élőzene várja az érdeklődőket.
Hogy kik zenélnek? Egyik este a Calypso zenekar és Adi,
második este a becsei B-moll együttes, vasárnap pedig a
Szenttamási Betyárok húzzák a talpalávalót.
A zene mellé ennivaló is dukál. Ínyencfalatokkal vátja

Tarján Róhert a kedves vendégeket. Lesz is minden, mi szemszájnak ingere: ros télyos, pörköltek, pacal, és ahogy illik, még
kecskét és malacot is forgatnak. „
És akkor még az ita lról nem is beszéltünk! Pedig
Sörfesztiválról van szó. A rendezvény fő támogató3a a Becsei
Sörgyár. Ebből következik, hogy csapolt sört (is) ihat mindenki
jutányos áron és korlátlan mennyiségben.
A meglepetésekről se feledkezzünk meg! Játékos
vetélkedőkre, nyereményekre is számíthatnak a vendégek.
Aki biztos szeretne lenni, hogy nem eszik el előle a finom
falatokat (esetleg a férfiak a feleségüket szeretnék megkímélni
a pénteki, sLOmbati, vasárnapi ebéd fózésétől), máris rendelhet
a 730.. 301-es telefonszámon.
A helyszín: a Buga vendé glő és környéke. Ahol sátrat látnak,
menjenek be, minden kedves vendéget szeretettel várnak'

mm

(Végzett) Egyetemista-lista
Hát bizony, kedves olvasó, nem a füredi AI11l@o-bál:ról kap beszámolót, hanem
egy kissé közelebbi és hétköznapibb
történtről, ha ugyan ez történet nem
egyéb egy hírnél. A hír pedig az, hogy az
egykori Gazdászati iskola a bálozóknak,
mulatozóknak ad ezentúl helyet. A
történet legelején az elhanyagolt isko.
laépület bizony romosodó, omladozó
falaival lehangoló látváoyt ny{tjt~tt.
Tavaly Hegedűs Ttboxék megvásárolták,
igaz, CS<lk üzlethelyi:>éf;ftek, de sajn'álták
a békebeli vastag ;falakat ledönteni,
amúgy a tető is egészen jó állapotban vólt
még. A meglevő épület romjait egyszerűen talarozták kívül~belűl, és kaptak
egy nagyobb' termet 15():-00 vendég
sZÁmára. ·
Amint az Anna-bálra hívogató
szöveget olvastam, mi tagadás, nem
igazán ejtett rabul az ötlet, de egy kis
érdeklődés után megtudtam, hogy ez
valójában teremavató ünnepség lesz. A
meglepetés igazából akkor ért, amint
végignéztem a már berendezett helyiségeket, konyhát és ami hozzá tartozik. :A
teremben magas támlájú, kényelemes
székek fogadják a Vf'ndégeket, akik akár
lakodalom, találkozó, táncestély részesei
vagy szervezői is lehetnek. Ezentúl a
Gazdászati iskola épülete kibérelhető
bármilyen rendezv{•ny számára.
A füredi Anna-bál az első bálozó
leánykákról és természetesen a bálkirálynőről volt híres. A mi egykori iskolaépületünk is talán izgalmas és érdekes
mulatságok színhelye lesz. Addig is vegyenek részt a hegyesi Anna- bálon július
25-én, pénteken.
LB.G.
Széleskörű

nyomdai
szolgáltatá.§ ;;,,
ö. z .M.

Vargabetíik a filozófiáig
Számomra
egyáltalán
nem
vezetett egyenes út a filozófia
berkeibe. A középiskolai tervezgetések széles skálán mozogtak,
a színészi pályától az óvónői
hivatásig minden szóba jöhetett.
Ginmáziumi magyartanámőm biztatott: jelentkezzek magyar szakra.
Számomra azonban vonzóbbnak
tűnt a Veszprémi Egyetem színháztörténet tanszéke. Az érettségi
után ide felvételiztem, sikerrel.
Amit kerestem, egyenlőre azonban
nem sikerült megtalálnom. A színházi szemiotika, az előadáselemús,
a modem színház ismérveinek
tanulmány ozása közben rájöttem :
engem ilyen mélységeiben nem
érdekel a színház, valami átfogóbb- sok is, és ha igen, miképpen?
ra, univerzálisabbra vágyom, olyas- Szerencsére számos olyan gondolatMire, amiben valahol minden benne menre bukkantam, mely a családdal
van.
foglalkozik. Esszémet, melyet e
Így esett választásom a filozó- témában írtam, folyamatosan bővít
fiára, persze akkor még csak sejtet- gettem, míg diákköri versenyen
tem, hogy e terület tanulmányo- szereplő pályamúvé, majd szakdolzásával tágabb horizont nyílik meg gozattá nőtte ki magát. Diplomámat
előttem. Szerencsére azonban átélez év júniusában vettem át.
Ezzel azonban a tanulás nem ér
hettem végre: jól döntöttem. A
Debreceni Egyetem filozófiai tan- véget számomra. Talán éppen a
széke valóban sokféle lehetőséget filozófia a ludas abban, hogy még
csillogtatott meg az elmélyülésre: több tudásra vágyom, hiszen jelenesztétika, logika, angolszász, némel leg úgy érzem, a szókratészi „tudó
és francia filozófia - hogy csak a nemtudás" állapotába csöppentem.
főbb területeket említsem . Mint
Az elsajátított tananyagon túl látom,
lelkes kezdő, igyekeztem minden milyen sok minden van, amit nem
téren beható ismereteket szerezni, tudok még, s ezek legalább réseleinte természetesen nem tudhat- zleges áttekintését várom a doktori
tam, mit kedvelek meg majd armyi- továbbkép zés től,
melynek
ra,
hogy
specializáció ként elvégzése most elsődleges célom.
válasszam.
Ezenkívül terveim közt szerepel egy
A német nye l vű szövegolvasó másoddiploma megszerzése a
szemináriumok és az előadások, Nyíregyházi Főiskola nemzetközi
melyeken Hegel műveit dolgoztuk kapcsolatok szakán, amelyet főképp
fel, nagy hatást tettek rám: úgy dön- magasszimtű idegen nyelvi képzése
töttem, a XIX. századi német filozó- miatt válaszoltam. Tóth Annamária
fia specializációt végzem el.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

műveit

- GÉPJÁRMŰVEK REGISZTRÁLÁSA
- GÉPJÁRMŰVEK ÁTÍRÁSA
- ZÖLDKÁRTYA
Tito Marsall u. 79.
Kishegyes
TEL. 730-920

MOB. 063 8 303-509
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Hegel
olvasva egy
érdekes jelenség ragadta meg
a figyelmeme t: a német idealizmus ezen jeles alakja sokhelyütt fo glalkozik a család
kérdésvel. Ezen felbuzdulva
,
k
k u t a t m. k ez dt em : Irna
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Kőmüves és ács
munkálatok
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Tul: Kókai Béla klSmüves
Kishegyes, Kossuth
Lajos u. 1.
Tel:
0241731-377
Mobil: 063/8-235-849
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Vállalom lakóházak, gazdasági és más épületek
korszerű épltését valamint a
régi épületek adaptálását
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Egy kitalált fiatalember beslAinolója .a ID. Dombos Fest-ről
.

Nem sokat tudok Tunéziáról:
Tunisz, déli részén található valahol a Szahara előszobája,
északon meg a karthágói romok,
pénzneme a dinár, 1956-ban nyerte
el függetlenségét. Mégsem fogok
hozzáolvasni hiányos
ismereteimhez. Jobban szeretem a tapasztalataimat saját élményeimből
megszere7ni. Így volt ez akkor is,
amikor Kishegyesre kt;szülő dtem .
Az idén először látogattam
Kishegyesre, m égis olyan volt,
mintha mindig is ide tartoztam
volna. Detroitban születtem, ahová
a szüleim a nyolcvanas években
költöztek. Apám a General Motors
autógyár főmérnöke. Számtalan
találmánya miatt a neve ismert az
egész világon. Detroit Amerika
legszürkébb városa. A gyárakban
szalagokon folyik a termelés,
monoton kattogás hatja át a várost.
A belváros piszkos negyedeiben
feke te zenészek kísérle teznek gépi
hangokkal. Szere tem a zenét, ezért
szeretem a városomat is, de mindig
elvágyódtam valahová m esszire,
ahol tökéletes csönd van. Arra gondoltam, hogy így talán mást jelentene számomra a zene, nem csak
Detroit
indusztriális
zajának
legyőzése lenne számomra.
Amikor sikeresen lediplomáltam a Detroiti Egyetem
hangmérnök szakán, apám
így szólt hozzám: Idén nyáron
ellátogatunk arra a helyre,
aminek a legtöbbet köszönhetem. Elmegyünk a szülő
falumba,
Kishegyesre.
Megörültem apám ötle tének,
mert eddig szülőhazáját csak a
térképen tudta megmutatni,
és néha láttam a híradóban
képeket, amelyek alapján azt
gondoltam, hogy az egy
szomorú ország.
Apámmal hamar körüljártllk
a kis falu nevezetességeit. Hőszbr
ellátogattunk arra a tanyára, ahol
apám szüle tett. A romos épület egy
szelíd domb tetején helyezkedik el,
teteje beomlott, az udvar elgazosodott, csak a hatalmas platánfák
fővárosa

a

állnak erősen. A h elyiek. azt ajánlották, hogy igyunk az új kútból, amelynek vize nem volt semmi különös,
viszont megmosolyogtam érzékelős
csapját, ugyanilyeneket szereltek a
detroiti nyilvános kutakra a
vandálok miatt. Kishegyesen viszon t nem láttam nyomát sem a
vandalizmusnak,
inkább
az
elhanyagoltságnak: a gondozatlan
patak, a renoválatlan házak.
Egy plakáton feltűnt a Dombos
Fest, úgyhogy kilátogattam a fesztiválra. A Hegyalja utca megakasztotta a lélegzetem e t. Az esti
megvilágításban sárgán magasodott fölém a löszfal. A falból
kidomborodó gyökerek a tem1észet
organikus burjánzását mutatták. A
megnyitó beszédben fel is vetette a
Az 6si kovácsmester SMS-t küld
szónok, hogy a Magyarországra
áthúzódó dombság másik végét a
hőkarcolóknál. Ezek a régi épületek
Világörökség részévé kívánják nyilvalójában cölöpökön álltak. Alig
vánítani. Számomra a Telecskai
egy napja vagyok Kishegyesen, de
dombok önmagukban nem jelenmáris átéreztem a hely különleges
tenek világcsodát, de a Hegyalja
szellemét. Itt közelebb vagyok a terutca több ennél, mivel itt egyesül a
mészethez,
az
ősihez,
mint
természe t szépsége és az ember
Detroitban, az biztos.
alkotása. A falon néhol látszódik a
A Dombos Fest első hétvégéjén
régebbi korok emberén ek kapamegismerkedtem
a
m agyar
nyoma, aki innen hordta a vályogot
népzenével. Előtte csak Az angol
a házához. Ma m ár alig épül ház
be teg cimű filmben hallottam egy
földből.
Elgondolkodtam azon,
magyar dalt Sebestyén
Mártá tói, akinek a hangja
elbűvöl t élőben. Hát még a
Muzsikás együttes vérpezsdítő zenéje! Megtanultam
annak a zenének a cimét,
ami legjobban tetszell: széki
sűrű. Sebestyén Mártán és a
Muzsikás együttesen kívül a
Szászcsá vási cigányzenekar
és Balogh Kálmán cimbalmos virtu ozitása nyűgözött
le. A roma jazz nem hagyott
nyugodni; amerikai létemre,
én, aki eddig csak füstös,
Muzsikál a Muz.sikás
betonfalú klubokban mulattam, egy pillanat alatt a szinhogy az őseink úgy éltek együtt a
pad előtt táncolók közé keveredtem
földdel, ahogy az eszkimók a hóval.
és boldogan vertem fel a p or t csatHallottam, hogy az itt talált leletektogó talpammal. És külön élmény
ből kiderült, hogy régen boltívekre
volt számomra, friss hangmérnöki
helyezték az alapot, pontosan úgy,
diplomás számára, a hegyoldal
mint Amerikában a modern fel-
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kitűnő

akusztikája.
Az este végére már voltak kishegyesi barátaim, és megismerkedtem
még egy }qishegyesi jelenséggel: a
barackpálinkával. Ez az ital könynyen lecsúszik a torkon, finom
gyümölcsízt
hagyva
a
szájban, de aztán, juhé,
támadásba lendül a gyomorból. Meghallgattam Berecz
András mesemondót, aki
pajzán
történeteivel
és
elképesztő
hasonlataival
szórakoztatott
bennünket.
Egy este alatt többet nevettem, mint életemben addig.
Miután a fények kialudtak,
kissé megfáradva feküdtem a
hátamon a langyos földön és a
falat bámultam. Tavaly volt itt
egy galambpár, hallottam
meg ekkor egy finom, puha
hangot. Felültem és megláttam a
világ legszebb lányát. Szemei
mélyek és igazak voltak, mint a
dombosi égbolt, és így szólt: Marika
vagyok.
Másnap, alig néhány óra alvás
után, frissen pattantak fel a szemeim. Apám mesélt a föld alatt
húzód ó mágnesvonalakról, ame•lyek behálózzák az egész Földet, és
ott, ahol keresztezik egymást, szakrális helyek vannak, mint például a
párizsi Notre Dame, az angliai
Stonehenge,
az
egyiptomi
piramisok, vagy Kishegyesen a
Hegyalja utca. Biztos, hogy van
valami a Hegyalja utcában, hisz
akkorát vigadtam, mint még soha,
mégsem ébredtem fáradtan. A
következő napokban bejártam a kis
falu utcáit és hallgattam a csöndet.
Átszellemült állapotba kerültem,
így nagyon nagy hatást tett rám a
japán tán cművész, Min Tanaka
előadása. A világhírű táncművész
különleges, helyben improvizált
produkciót mutatott be. Amikor
szürkéskék japán viseletben, kalappal a fején megjelent a domb
aljában, sírva felhangzott a
hegedűszó. A kis japán ember
botorkálva telt néhány lépést a
nézőtér fel é, majd megdermedt,

.

szája mereven lefelé görbült.
Mozdulatai tagoltak, vontatottak
voltak, mintha széttöredezett volna
a mozgása. Ez olyan, mint egy film,
hallottam egy kisgyerek vékony
hangját mögöttem. Valóban, a

Feje tetejére állt a világ

mozgását is illusztrálták. Ez a zene
az örökkévalóságot idézte fel bennem, azt az érzést, hogy az ember
élete csak egy epizód, egy rövid
tánc a soha véget nem érő zenére.
Az előadás után egy frissen szerzett
kishegyesi barátomtól, aki író
(íróból olyan sok van
Kishegyesen, mint Detroitban
gépzenészből, biztosan a hely
szelleme), elmondta, hogy
Lajkó Félix kishegyesi származású, ő még hallotta az
iskolaudvarban
citerázni,
majd látta őt Szabadkán
mezítlábasan hegedülni a
könyvtárban, az első megjelent lemeze után pedig hallotta
őt
a
budapesti
Zeneakadémián, amint a legnagyobb zeneszakértőket is
elvarázsolta lélekkel teli
zenéjével. Igazi példaképe lehet ő a
kishegyesieknek, mert soha nem
törődött az ellenséges hangokkal, a
gáncsokkal, csak a benne szóló
zenére figyelt, amely végül
elvezette óta sikerhez.
Amikor meghallottam, hogy
kerékpárverseny lesz a szomszéd
faluig, rohantam benevezni, hisz ez
a kedvenc sportom Amerikában is.
Én is nekilódultam a három tucat-

jelenet leginkább egy Kurosawa
film megelevenedésének hatott. A
japán széttöredezett mozdulatokkal
felmászott a dombra, majd a falhoz
simult,
próbált
magasabbra
kapaszkodni, de lábának nem volt
támasztéka,
a
földgöröngyök
röhögve görögtek el tétova talpai
alól. Újra felfigyeltem a mögöttem
ülő kisgyerek egy mondatára: most
az életet próbálja eljátszani. Az
életet, a magasba törést,
és az elbukást, a csalódottságot és a küzdést,
de valami tö bbet is:
ahogy felemelt karokkal,
őrültként csápolt, vagy a
nézőtér legelején ülő
gyerekeket szétzavarta,
úgy éreztem, magát az
Ember t próbálja eljátszani. Egyszer olvastam
a középkori japán színházról, ahol a színészek
marione ttbábok
a
A hangulat az egekbe szökik
mozgását
utánozták,
ezzel is kifejezve, hogy
az ember az Isten játékszere. Az nyi versenyzővel, de hamar
előadás
hatását alátámasztotta lemaradtam. Nem az erőnlétem,
Lajkó Félix hegedűjátéka. A zenei nem is a biciklim miatt, hanem
improvizációk a végtelenből indul- azért, mert újra magával ragadott a
tak és a végtelenben ér tek véget, táj. A kishegyesi határ nem szép,
önmagukban is éltek, de Tanaka mint a Sziklás hegység, nem
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lenyűgöző, mint a Niagara vízesés,
hanem otthoni, olyan szívfacsaróan
ismerős, hogy minden fűszálat kedvem lett volna kikérdezni . A Welker
tónál terjedelmes birkacsorda állta
el utamat, és én türelmesen vártam,
hogy
átjussak
rajtuk,
mint
Detroitban szoktam, ha traffic jambe kerülök. A bajsai embereken látszott, hogy szívesen fogadják a
Dombos Fest látoga tását, habár az
egés z program inkább a kultúregyesüle t műs orának tűnt, nem volt
ugyanaz a szabadság, mint a hegy
alatt. Bajsán egy újabb kellemes
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Blues Band fellépése
is. A blues műfajából
viszont hallhattam
igazi, vérbő együttest
is,
az
újvidéki
Blueseum-o t.
Az
énekesük a magasabbik blues brotherre
emlékeztete tt,
az
énekesnőnek meg a
hangja emlékezte te tt
nem máséra, mint
Janis Joplinéra. Ezen a
második hé tvégén is
A survemx maguknak nyitják meg a kiállftást
voltak
különleges
zenék: d Mdkám és a Kiss Dombos Fest csúcsát jelentette. Az
Erzsi Zene játéka nem el ső DJ.Titusz és a Carboonfools
fordítható le beszéd- együttes fellépése volt. A koncert
nyelvre, csakis a han- szerencsétlenül indult, mivel az eső
gokról, a hangok egymás- szétzavarta a közönséget, a néhány
baj á tszásáró l, a nációk tucdt ottmaradt ember pedig a sátor
feletti közös nyelvről, a dlól figyelt(' a köv{'r esőcs ('p pek
zuhogását. Aztán egyszer csak átfuzenérő l szólt. A Kdmu
totl rajtunk valami. Az nem lehet,
nevű jazz zenekdf kissé
ez a kis eső elrontsa a kedvünhogy
elcsépelt stílusban já tket'
És
otthagytuk a sátra t, kiálltunk
szotta
a
jazzt,
de
az
eső
be, és mindanny ian azt
éneke sn őjük sok mind en ért kárpótolt. Ó volt kértuk dZ égiektől, hogy hagyják
Sena, a ghá nai szár- fönn abba aLoknak a bizo nyos
mazasu lány, akihez hord óknak a mosását. Hol máshol,
Hevesi és a táncparkett ördögei
hasonlóan pozitív élet- ha itt nem - kérésünk meghallgatásélmény é rt: beválasztottak a szemléletű lányt keveset ismerek. ra talált, {' s a zenekar felléphetett a
színpadra. Több, mint három óráig
bográcsfőző verseny zsűrijé>be, így
Ha
javasolhatok
nemcsak, hogy megi71elheltem ezt a valamit a fesztivál
nagysze rű ételt, h anem rögtön
szervezőinek: jövőre a
összehasonlítási alapom is lett.
másik
zenekarával
Aztán hirtelen felgyorsultak az hívják meg. · Erre a
esem én yek.
Fiatalok érkeztek hé tvégé re
esett a
Vajd aság mind e n rés zl'ből a II. Tanyaszínház
Szabadegyetemre. A fesztivál most előadása is, sajnos
nem csak a helyieknek szólt, nem hallottam belő le
elveszett az a különös varázs, ami semmit, pedig közel
miatt úgy örültem, h ogy közöm van ültem a szinpadhoz,
ehh ez a kis bácskai fal uhoz. valahogy olyan szétEllenben sokkal színesebb pro- szórtnak tűntek, nem
gramok köve tkeztek, és újra jóka t tudtam
kísérni
a
mulattam. Hevesi Tamás egymaga darabot,
pedig
lépe tt a színpadra, zenéjét felvétel- Shakespeare a ked Húst hűssal az éhez.öknek
ről játszották, emiatt az egés z egy
venc sze rzőm . De nem
karaoke show-nak tűnt, viszont a:'" nagyon bánkódtam az echós szekér zenéltek nekünk, zenéjük pedig
énekes igazi profi, úgy levezényelte miatt, mivel elő tte újra bográcsfőző olyan gazdag, olyan jó volt, hogy
vidám koncertjét, hogy a ki a végére versenyt rendeztek, és én újra tánc közben már nem is értünk
földet, lebegtünk a Hegyalja
nem én ekelt vele együ tt, igazán teleettem magam.
utcában,
mint a szabadon Presztett
csak rosszindulatból tehette. Ilyen
A végére hagytam azt a három
léggömbök.
bulis zene volt a Takáts Tamás Dirty eseményt, ami számomra az egész
-i'<N>N"""'~ ./0 ;.·;,;~-"";.;.;,,~,m.,,,:;;;;;;;;;,;;„,;;,":;;;:;;;;..;;,,,;;, :":;:;;;;.;,.~;;,;;;,,,;;;;•."~'C•CM<•<•; ,,;,;,;;;;;;,;;;.;;~;:;;;,;;;,Me ""''""'"'''''•'°'"''"'"'''"''·•••• · •'''d#<W-W"••e•<•'' •
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A második nagy élmén yem
Rambo Amadeus koncertje volt. A
montenegrói zenész intelligenciájáról és politikaellenességéről
ismert, például ő alkalmazta
Jugoszláviára a Titanic metaforát:
megépítették az elsüllyeszthetetlen
hajót, amely első útján jéghegynek
ütközik, és még mentőcsónak sincs
elég. A nagyszerű zenész fellépését
azonban a közönség részéről érkező
atrocitás zavarta meg. Elhűlve
tudtam m eg, hogy a szomszéd
faluból érkező montenegróiak nem
engedik őt, h ogy folytassa koncertjét Azért, m ert magyaroknak
játszik, magyarázták nekem. Hát
ezt nem értettem . Nem kéne inkább

egy (ismétlem: egy
darab) maflást, amitől
átrepült két sor padot,
és ájultan terült el,
valami furcsa szagot
árasztva, amiből arra
lehetett következtetni,
hogy nem maradt üresen a gatyája. A Konfliktus ki lett iktatva,
de én mégsem nyugodtam meg. Miért
van ez az ellenségeskedés?
álunk,
Amerikában pénzé rt
hábo rúzunk.
em
tudom megér-teni, hogy ez a két kis
nép miért nem találja m eg a közös
hangot, legalább a
zenében.
Remélem,
jövőre már a szomszéd
falu fiataljai is kiveszik
a részüket a Dombos
Fest-ből - mondom ezt
azért, mert számomra,
amerikai számára, aki
az olvasztótégely uniformizált kultúrájából
érkeze tt, ugyanolyan
izgalmas és egzotikus
a magyar, mint a monL-~----------------' tenegrói.
A lelkes segítők a 87.almában heverésznek
A végére hagy tam a
Dombos Fest csúcsmegbékélniük, látván, hogy a mag- pontját:
a
Dombos szépe
yarok is szeretik és tisztelik a mon- választást. Vasárnap este volt, a
tenegrói zenészt? A koncert Kamu jazz zenéje alatt a hatalmas
félbeszakadt, és a biztonságiak máglyához ültem és én is azon a
összeszerveződtek
a kellemet- fiún nevettem, aki olyan békésre
lenkedők
megfékezésére.
A itta magát, hogy nem vette észre,
főkolompost az sem csillapította,
hogy felgyulladt a hátán a
hogy nagydarab fickók álltak sor- kardigán. Egyszerre csak megpilfalat a színpad védelmére, kapott is lantottam a színpadon a szép-

Nem tán, hogy vizes a fa?I
ségválasztás jelöltjeit, és főleg az 1es számú szépséget. Marika volt az,
akit az első Kishegyesen töltött
napom varázslatos éjszakáján
ismertem meg. Máris rohantam,
hogy bedobjam a neki szóló
szavazatomat az urnába. Aztán .
pedig rohantam tovább, hogy
legyen
időm
bepakolni
a
bőröndömbe,
és
repülőjegye).
vásárolni. Elhatároztam, hogy·
elkísérem az én szépségkirálynőmet.
A beszámolóm elején
erplítettem, hogy nem sokat tudok
Tunéziáról. De hallottam egy kis
faluról, Sidi-Bou Sa::idról, amit úgy
építettek
meg,
ahogy
az
impresszionista festők látták az
afrikai országot: nem piszkos arab
házak és a toldott-foldott épületek
láthatók ott, hanem vakítóan fehér
falak és tengerre néző, cikornyás
kék ablakrácsok. A turisták számára
megis Sidi-Bou Said jelenti
Tunéziát. Ilyesvalamit üzennék én
is a kishegyesieknek: legyenek
büszkék Dombosra, mert valahol az
az igazi Kishegyes.
mig
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okan úgy vélik, a templombúcsú a katolikusok legnagy- egész világ sem képes befogadni őt. Mégis lakást választott
obb ünnepe. Pedig nem az. Legnagyobb ünnepünk a magának: a szívünkben lakik. Emberek képében jön felénk, a
húsvét. Krisztus feltámadásának, megváltásunknak évről évre szeretet által találkozhatunk vele. A templom annyiban különb
szobánk imádságra berendezett kuckójától vagy az utcától,
ismétlődő emléke. A kereszténység ereje, minden más vallást
felülmúló újdonsága éppen ebben áll: értem, értünk életét adta hogy ott a hívő közösség találkozik, mégpedig nem is akármilyen alkalommal, hanem a közösség
Isten. Meghalt, megismerte a legna_......,....,,.....,......_., legszentebb imájánál, a szentmiseálgyobb nyomort, a halált; de feltámadt, .------------:rr""'.'.""-----:
dozatnál. Az oltár előtt válunk
hogy minket is magával ragadjon egy
közösséggé. Jézus hidalja át a köztünk
olyan világba, ahol nincs hatalma a
levő szakadékokat, ő benne válunk
halálnak. Ettől kezdve, bármi történeggyé. Ezáltal tanúskodunk a közötjék is, tudjuk, hogy Isten legsötétebb
tünk élő Istenről.
perceinkben is velünk van, s a sötétsé~
A hívők gyülekezetének, a
gen túl szeretettel vár ránk
i:x;.
plébániának ez a feladata: közösséggé
A húsvét a kereszténység legnaválva tanúskodnia kell a feltámadt
gyobb ünnepe. Az összes többi ünnep
Úrról, aki bennünk foly tatja életét.
(még a karácsony is) a húsvét, mint
Nem csak mint egyénekben, hanem
központ köré szerveződik. A katomint közösségben.
likus liturgia sem mágikus cselekTermészetesen, több száz vagy
mény,
nem
egy
ősi
mítosz
több ezer ember nem alkothat szoros
felelevenítése, nem régi vallások felsejKislányok a hintán
baráti közösséget. Ilyent csak néhány
lő emléke. A szentmise és az egyház
ünnepei annak a döbbenete, hogy Isten ma is cselekszik, jelen ember képes kialakítaní, akik ismerik, elfogadják, tisztelik és
van közöttünk, mert ő a feltámadt Úr, az egyetlen Üdvözítő, aki szeretik egymást. Várják egymást, várják az alkalmat, hogy
az egész világot szívére kívánja ölelni. A húsvét jelenik meg találkozzanak. Az így létrejött kiskőzösségék azonban
minden ünnepünkben, és minden szentmisében. A húsvét kialakíthatnak egymás között is biz.onyos kapcsolatokat. Más a
hivatása egy imacsoportnak, más a baráti társaságnak, más a
jelenik meg a hívő keresztény imájában, egész életében
Ilyenkor, július vége felé azonban mintha ismét felélénkülne karitatív c~
o~ de mégis eggyé fot'thatnak az oltárnál és
falunkban a vallási élet: templomunk megtelik hívőkkel, zeng az általuk t
·
njelévé válhatnak, haelfogadják és
az ének, rég nem látott emberek nyújtanak egymásnak keze t. méltányolJ~.
·
. :plébániának . a · \közösségek
Van, aki több száz, sőt több ezer kilométert tesz meg azért, hogy közösségévé ,i<ell v '
·
· XiW;\l<tiak törekedegyütt ünnepelhessen itthon maradt rokonaival, barátaival. nünk, m
qrtJ</ elveszünk.
Akik pedig nem jöhetnek haza, azokért az itthoniak küldenek a
A tem
.. ,
..
k találkoznak egymásvilág valamely sarkába néhány fohászt, szeretetteljes gondola- sal, s ahof~kÖfüS&é~kJ<ö?'.~getalálkozik Istennel. Más szótot. S várnak, valakit mindig várnak.
val: a tempfom az hná<li<bzó kö~g háza Nem véletlen, hogy
A templombúcsú mintha eggyé kovácsolna benntinket. sokan tudtuko~ ~~Vilt is tátapintanal< a lényegre, és az ördögMintha az egész falu egy szívvel kiáltaná: „Szeressük egymást!" malom tülkölése ·meg a kocsm~ne i<özepette más hangokra is
Anélkül, hogy tudnánk, ezzel a befogadó, visszaváró képesek figyelni. Várnak, valamit, valakit várnak. A templomlelkülettel valóra váltottuk az ünnep vallási üzenetét. A temp- búcsú mások várására, a köztünk lakó Úrra, saját elégtelenlombúcsú ugyanis a templom védőszentjének ünnepe. A temp- ségünkre is emlékeztet bennünket. Ilyenkor, július végén ezt is
lomé, amely a közösség imájának háza. Nem Isten háza, mint tartsuk szem előtt, miközben a vendégvárás lázában sütjük a
azt régebben a hittanon tanultuk, hiszen Istenünk nem zárható finomabbnál finomabb süteményeket!
emberkéz alkotta építménybe. Ő mindennél hatalmasabb. Az
Kalacsi János

S

y. .

ASZENTEK .
PÉLDAKÉPEINK
Templomunk védőszentje Szent
Anna. Anna, és férje, Szent Joákim
életéről nem sokat tudunk, csupán
legfontosabb vonásait ismerjük. Ók
voltak Jézu s nagyszülei, Mária
szülei. Hisszük, hogy péld6s
életükkel kiérdemelték, h ogy a
mennyei boldogságban legyen
részük (az egyház ezért tiszteli őket
szentként). Ha hozzájuk fohászkodunk, nem csodatevő félisteneket

látunk bennük, hanem
olyan embereket, akik
elnyerték a mindanynyiunk
számára
készült mennyei dicsőséget, és minket
is képesek még
közelebb
vezetni
Istenhez.
Bú csú
napján ezért zúg az
ének: „Szent Anna,
Szent
Anna,
Krisztus
Jézus
nagyanyja,
légy
híveink oltalma!"
Hiszen a szentek

··

elsősorban

példaképeink:
arra emlékeztetnek bennünket, hogy mindannyiunknak hivatása szentté
válni. S ez egyáltaián nem
lehetetlen feladat. Ott,
ahol vagyunk, abban a
hivatásban, amit választottunk, becsülettel kell
helytállnunk, s akkor mi
is a Megváltó jele nagyanyja és szülője lehetünk a körülöttünk
élők számára.

Az olvasó írta

·
-

Utósz:ó
.

-

.

zek után felteszem a kérdést, vajon az is véletlen,
hogy a szobor ott áil, ahová állították? Szerintem
nem, és a leírtak u tán még jobban bizonyossá válik az, amit
az első részben már leírtam, hogy őseink mindig tudták,
hogy mit miért tesznek.
Ezért úgy érzem, hogy ha alaposan elolvasták a sorozatot, és egy kicsit elgondolkod tak a leírtakon, akkor belátják,
hogy nyugodtan, tiszta lelkiismerettel vissza lehet állítani a
turulmadarat oda, ahol volt. Fő l eg, hogy most már tudjuk,
hogy tulajdonképpen nem a nyilasok agyá ból pattant ki.
Ók csak sajnos rossz célra ha szná lták. Ugyanúgy, mint a
nácik a római sast és a horogkeresztet. (Anna k, aki nem
tudná, a horogkereszt az ősi népeknél a végtelen id őt jelöli.)
Ezt azért írom le, m ert a buda i várban lévő turulmadarat
sem a nyilasok készíte tték. Mert a várról én az 1493-as
évekből találtam feljegyzést. Tehát a vár sokkal előbb épült.
A mádéfalvi (Rom ánia) 1899-ben készült az 1764. január
7-én, a császári hadsereg által lekaszabolt 200 védtelen
székely vértanú emlékére. Kérdem én, hogy hol voltak
akkor még a nyilaso k. Vagy a dolhai (Ukrajna) 1903-ban
épült. A Rákóczi-szabadságharc egyik csatája emlékére,
ahol rengeteg kuruc katona esett áldozatul. Gondolom,
még akkor sem voltak nyilasok.

E

És utoljára, de nem u tolsósorban a bácskossuthfalvi
(Moravica) turulmadár. Ha jól emléksze m, ez a madár az
1990-es évek ben kezdett a ma gas ba emelkedni. Ekkor meg
már nem voltak nyilasok. Összefoglalva: A budapestin
kívül a többi mind a határokon kívül van, vagyis vegyes
lakosságú körn yezetben, és m égsem okoz gondot. Sőt, a
dolhainak a visszaállításá t még az ott élő ruszinok is
követelték. Mert ha egy nép ismeri múltjá t, ősi kultúráját,
az elismeri a másikét is. Ezért ne fe ledkezzünk meg arról,
amit az első részben leírtam. Egy nép múltja létének alapja,
vagyis múltjá ból él a nemzet, a rra épül jelene és majdan
jövője is. Ezért ta rtsuk tiszteletben a Zsidó te mető he lyén
létrPhozott emlékparko t! Ha pedig elmegyünk mellette,
akkor gondoljunk arra, hogy valaha ők is a falu polgárai
voltak. De álljunk ki 1000 éves múltunk melle tt bármi áron,
és legyünk büszkék turulmadarunkra mindamellett, hogy
egy elvakult eszme bemocskolta azt, és ne feledjük: a madár

és a mítosz emlékének

megőrzése

nem nacionalizmus. Ne

féljünk tőle, hiszen egy népnek nem csak faragott kapui,
festett tulipános ládái, azaz tárgyi emlékei vannak, hanem
szellemiek is. Ezeket pedig könnyebb elveszíteni, ám
megőrizni is, mert nem lehet elvenni senkitől sem. Ezért
kérek mindenkit, aki ennek érdekében tehet valamit, hogy
segítsen, és őrizzük meg azt, ami a miénk. Állítsuk vissza a
turulmadarunkat, főleg, hogy még a falunk történelmében
is szerepelt, mint Hegyesturul.
Bízom benne, hogy a falu vezetői (úgy a világiak, mint a
vallásiak) megértik, hogy miről is szólt a történet, és ezek
után nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy a turulmadár visszakerüljön az őt megillető helyre, a templom
mellé. Mert ez így alkot egy egészet. Isten háza mellett a
turulmadár, szemben a Szentháromság szobor. Ez három
pont. A három pont pedig a meg termékenyítő erő velejárója. Erre az e rőre pedig nagy szüksége van ennek az elszakított országrész bármely településének, így a miénknek is.
Ha felemelnénk a szobrot, így lenne lehetőségünk, hogy
megemlékezzünk az 1914-18-as világégés hegyesi
résztvevőiről (tudomásom szerint róluk sehol sem
emlékezünk meg), és méltó helyen emlékezhetnénk meg
ennek a háborúnak a következményeiről.
1920. június 4. 16,30 (Remélem mindenki tudja, hogy
milyen dátumról van szó!)
Mindenki megnyugtatására nem csak a saját ujjamból
szoptam ki mindazt, amit a sorozatban leírtam. Az íráshoz
felhasználtam: Bóna István: Erdély és Kelet-Alföld a
népvándorlás korában, A középkori magyar állam, Botos
László: Trianoni szemelvények, Dócz László: A köztünk élő
Turulmadár, Dunda György: Visszaszállt a Turul, Molnár V.
József: Virág Világ, Varga Domonkos: Magyarországa
virá gzása és romlása című munkáját.
Ezek után még szere tném megköszönni az Úrnak, hogy
erőt adott a munkához, és Önöknek kedves olvasók, hogy
mindezt elolvasták. A Szó-Beszédnek külön köszönöm,
hogy leközölte a sorozatot. Köszönöm Szőke Annának és
Barna Andornak a szakirodalmat. Péter Máriának, Molnár
Csabának, Vass Zoltánnak a fotókat (habár nem mindegyik
került a sorozatba). A Teleháznak, hogy foglalkoztak az
illusztrációkkal. Egyéb apróságokért köszönet Mészáros
Juditnak és Juhász Lászlónak.
És külön köszönöm Kalacsi Jánosnak, hogy a sorozat
megírására inspirált Kokárdás Katolicizmus című írásával.

WGJ!
Az olvasói
talalJzilc.
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Barna József j.r.
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Péntek
Végre vakácijóóó! Nem is mondtam neked, Kedves
Naplóm, hogy megbugtam. De nem nagyon sajnállom,
m er a Julcsi is megbukott, és különben is még nagyon
sokan, mer a tantónéni aszt lanáta ki, hogy mive úgyse
vesznek fő senkit a középiskolába, ezé allessz alegjobb, ha
tovább járjuk a záltalánost, mer addig se üressek a i:adok,
oszt neki lesz bisztos munkája a gyerekhijány ellem.re.

Kommunista szombat
Máma evittem a kishúgomat beíratni a zóvodába. Hű,
is tört belülem a nosztalgijjd. Hogy azok a régi szíp
idők! Amikó ú gy bevertem a Zoli fejit, hogy a zóvónéniék rohantak vele a kórhászba, oszt még
feketep ontot is efelejtettek adni, mer úgy oda
vótak. A Zoli meg azúta is szellemi fogyatékos . Az
vót ám a zigazi boldog gyermekkor!
Nem min t m ost, hogy
sp órolásbul
m egint
krumplistészta vót ebédre. Az fojjton beragad a
torkomba.
elő

Hétf6(de k edden. from.)
Büntetésbű , m er megbuktam, apám beadott
inasnak a k őműves h ő . lnds
nem szívesen vagyok, m er annak kő tologatnia a talicskát,
oszt szokk se jár nekije, nemhogy sör. Mester viszont
s zívesen le1mék ! A mester az ojjan, hogy pédául lehajol, a
k ő míves kala p áccsáva mekkocoktatja a féltéglát, oszt
odaordíjja nekem: Gyei_-e csak ide, öcsém, oszt accsak ide
nekem eszt a féltíglát! En meg dobhatom el a malteros talicskát, oszt rohan ok neki főve1mi a féltéglát. .. A zórabér
nagyságá t m eg le se merem írni ide, hogy a zutókor meg
a lej e ndő gyermekejim előtt maj ne kőjjön szégyenkes:m em .

Jöv6kedd
Mám a tanákosztam a pijacon a tantónénive. Megcibáta
a fülejim et, oszt aszonta, hogy ha továbbra is naplót írok
a Szó-veszélybe, etöri a kezemet. Bünte tésbű haza köllött
neki toh1om a biciklimen egy zsák krumplit, föl a hegynek. Maj beled öglöttem. Mosmá értem, mé mongyák aszt,
h ogy nehéz szakma a zújságírás.
Műtt

szereda

Máma apát kirúkták a fim1ábú, mer fölösleg. Szóval, ha
jól értem, a fölösleg ojjasmi, mint amikó a hetet elosztod
háromma, dZ ke ttő, oszt marad a zegy. No, ő lett e za zegy.
A szagszer vezet se bírt mán raitd segíteni, mer aszt meg a
vezetőség megszüntette.
De én nem bánom, hogy főmoJt~'lk neki, mer eddig is
csak krumplit, tésztát meg ukrán zacskósvodkát attak
fizetésbe, túrúspalacsintd hejjett. Ha emeszt attak vóna,
bánnám.
Anyuka m eg egész nap csak jajjgatott, hogy itt van ez a

három neveletlen köjök, mit adunk nekijük enni? 1 Amikó
közbeszótam, hogy palacsintát, ha lehet, akkó apám
kizavart a kiskonyháhú. De ha1gatóctam tovább, oszt
halottam, hogy apa monta, hogy akkó most majd belép d
pártba, ez az egyetlen eséjje, a jó ~u_nkci!ó·_ Csak még,dszt
nem tuggya, mikó mejikbe vagy ki1ebe lep1en bele. Honar
elősző is belép a Bíró Ráda Pártyába, ha jó értettem. Es
akkó eccé ő lesz a pógármester. Az jó lesz nekem is, mer
majd mindég pezsgőzünk meg Mercédessze furikáz_uk a
világba. Deaz mégeccerűbb lenne, ha én lennek a
pógámwster, merakkó egész nap csak lógatná~ ~ lábamat
a fagy isna, es senkise
~ tunnd
nekem
- Nem c s ak, :'\ parancsóni.
íónök vagy, de
gorombáskodol lsl. /

Csetveretak

'

Máma szalmát hordtunk a Nagyparasztnak.
A
rendes
neve
Kombájnos Lajos, csak
apa a há tamögött
szokta Demekkora
Nagyparasztnak
híni.
A
Lajosbá
aszonta, hogy első
nap ezer bá la a
nomrn, de mive egyre
jobban belegyüvün k
maj a munkába, minden nap száz báláva nagyobb lesz a
normd. A többi munkás is mekköszönte a L:ijosbának eszt
d Zdtyai gondoskodást, hogy legalább van munkájuk meg
betevőjük, d e a hátamögött sze ncségőtek, hogy a
Nagyparaszt lehúzza a ké tke7j munkások két kez~ még
a bőrt is. Annyit káromkottak, hogy három évre előre lesz
mit meggyónniu k a templonyba. De amint a Lajosbá
('Jnent a dzsippjive, befeküttünk a prikolica alá, oszt
elősző is alu ttunk egy nagyot.

Píntek
Mámd
este
meg
kimentünk
családostú a
Dombosfesztre. Ez egy ijjen kúltúrás dolog, hogy van lángos is, foghajmás tejfölle. Meg még az teccik benne, hogy
elég sötít van, sokan Vdl1:r;ak, oszt akkó elehet veszni, és
mehetek rendetlenkenni. Ugyhogy éljen a kúltúra!

Szombat
Máma lagziba megyünk! Férjhő mén d körösztmami
lánya. De majnem beblamázsolódtunk, mer aszt d csillárt
akartuk nekik ajándékba vinni, amit éppen ők hosztak a
nővérPm esküvőjirel De anyukának ez eszibe jutott, úgyhogy mégis aszt a kakukkosórát visszük, amit a nővérem
a Kliberkuffer tantitú kapott. Csak reméni merjük, hogy a
zórát a Kliberkufferék lánya nem a körösztmamiéktú
kapta nászajándékba.
Kedves Naplóm, csak neked merem bevallani, hogy a
zórábú mán rt5g kiszeretem a kakukkot, és ecserétem a
szomszéd Tibive három klikkerre. A csillár meg rövid7illlatos lett, mer kipróbátam, hogy ha belerakom a vizeshordóha, akkó hogy világít. (Sehogy, csak szikrádzott egy nagyot.)

Kedd
TPnnar meggyütt Svédhű a Gézabácsi, anyuka nagyb,icsija. A Gézahácsi gásztárbáj tn. Az svédű a1myit
jPIPtll, hogy nyukdíjas, de a Gézabácsi korábban d ógozotl is Svédb0. A Gézabácsi aszonta nekem, hogy 6 spijún vót az Arkánna 0gyütt, és tiszto gattak. Hűh a ' Apa
sz0rint viszont uccasöprű vót, dP legelősz ő is egy közönséges tróger. Ho gy az mi, nem lom. Talán al-spijún .
Halottam, a hogy a p a m eg an y uka veszekennek rajta.
Apa aszonta : Ez a Géza egy na gy fukar, idegyün a
Volvójáva Svc>dhű, főzabájja a so nkát, m egissza a barackpálinkát, teleszarigálja a klozetot, oszt nem h oz se mmit,
még dojcsm á rkPurót se' A gyPrPkiwk meg kiszúrja a
szPmit egy gumilabdáva! Afrne apofáját!
MPgm<'gijenek, lPse nwrem írni, mikPl káromkodott.
Anyuka sírt, hogy a rokonyság így meg úgy. Pedig ha
Lunnák, hogy a Gézabácsi nPm szú rta ki a szememPL a
gumilahdáva, nwr má a második rú gás ná kisz úrta a
rózsabokor (máhogy a lahdá L). Nem bánom, mer
piros pöLLyös vól, ammeg a lányoknak való.

Péntek
Hónapu tán lesz a búcsú! Mán alig várom, mer a céllövök egy műanyag
is szorgosan gyakorlok,
meg a díszcó ablakát.
Amúgy meg nem várom a búcsút, mer gyünnek
vendégségbe a gunarasi rokonyok, oszt Roziángyi nem
elég, hogy bajuszos, de mindég ojjan nyálas puszikat ad,
mintha a zember fejestugrana a Krivajba. A Rezsősógor
meg ijenkó úgy berúgik, hogy amikó indúnak haza, alig
birjuk négyen főrakni a traktor prikolicájára. A fijjuk,
Kovács Luszió Alonzó meg ojjan hüjje, hogy asziszi
magárul, hogy ő a gunarasi villanyoson a főkondukter.
És m ég Plésztésönt se látott életibe. Hja, a mi falunk
mégiscsak fejletteb. Nekünk még Teliházunk is van,
ahun jókedvembe félóra alatt akár tízezer fasisztát is
lt> lőheLek. Megyek is lü vődözni, további szép napol,
Kedves Naplóm.
lövődéhe romantikábú maj
pirosszekfűt a Julcsinak. Addig
és parittyáva kilőttem a parogja

Midmack6 György VI.b.

líteni Kovács Istvánt, Örkény pol- létükkel megtiszteltek bennünket és
gármes teré t, egy Pm bert, ak inek ezá ltal mindannyian hozzásegítettek,
óriási szívébe mind a nnyian bele- hogy otthon érezzük magunkat.
fé rünk, felvidékiek, kárpátaljaiak,
És akkor a lényegtelenebb része a
székelyföldiek és délvidékiek egyfor- kirándulásunknak: Nyolc csapat
mán . Neki köszönhetjük, hogy megis- részvételével tartották meg a harJöttünk, láttu nk, gyöztünk! Nem me rtünk, hihetetlenül nagyszerű madik · 'némzetközi Örkény Vitéz
pontosan így iga z, de barátokat e mbereket Ungvárról, Udvardról, Ku:páot. ~n csoportra osztották a
nyertünk egy életre, az biztosi Most M arosvásár helyről és természetesen részve""óke,t. . . ~l)z első csoportba
már hagyomán nyá vált,
hogy az anyaországból. Itt kell külön Koosér, Udvaia';;,Nfa.rosvásárhely és az
Kish egyes
veteránjai
állandó kitérnem pgy barátunkra, Lusták MTV csapatai ~ttel< sorsolva, míg a
résztvevői az Örkl'>ny Vitéz Kupa elIstvánra, aki sem e rőt, sem pedig máSodik csoi~tba Örkény, Ungvár,
nevezésű kispályás labdarúgó tornászabadidőt nem kímélve, vágta bele, . Duna TV é~fiimiegyes csapatai kerülnak. HarmadízbPn voltunk wndégek. magát a szervezői munkába. Nehéz tek. Kishegyes tárgyilagos okoknál
Harmadszor é reztük az anyaország munkáját,
őszinteségét
. ~ró;.
fogva kissé hiányos felállításban a
mé rhe tetle n szerete tét. Kifejezhe- beszédében számomra fel~Q$iil sikeresnek számító harmadik helyet
tetlen büszkesé ggel tölt el, hogy hetetlenül értékes könnyel~éf pec- szerezte meg. A sikert növeli, hogy
együtt lehet tünk és közös fénykép sételte meg. Minden ~#~S né}kül ezt az eredmény veretlenül értük el. A
készült rólunk és a magyar lab- m erem állítani, hoin{~,;.~;~ valt a . csoportmérkőzéseken
rosszabb
darúgás élö IPgendá iról, név szerint vendéglátás a javából. Ezer köszonet gólaránynak köszönhetően szorulGrosics Gyula és Buzánszky Jenő bác- magam és táq;aim nevében Kovács tunk házigazdáink mögé a második
siról. Külön él mény volt az a néhány István polgármesternek,
Lusták helyre, így csak a harmadik helyért
pPrc, míg Je n ő bácsi a fiatalkoráról István szervezőnek, minden támo- szállhattunk csatába.
mPsélt két m é rkőz és szünetében. gatónak, akik hozzájárultak a torna
Kishegyes-CT ngvár
3:0 (0:0)
Iga zság talan
lenne
azonban sikeres lebonyolításához, a legendás
Kishegyes-Duna TV
7:0 (3:0)
megfPledkezni róla, s nem mege m- védnököknek, hogy személyes jelenKishegyes-Örkény
1:1 (0:1)
_........,,,,_...........~-------~- A 3. helyért:
Me~ai.Jlpepi
Kishegyes-Kocsér 2:2
B6ripari febi7.erelé9ek,
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alkatrluek és S7Bll7Amok
A szervezőbizottság
munkálatok
gyártúa
egyhangúlag
Dudás
Tul: Kókai Béla kőmüves
Tulajdonos:
Istvánt,
Kishegyes
Vállalom lakóházak, gazKishegyes, Kossuth
kapusát nyilvánította ki a
Maráz Jó:zsef
Lajos u. 1.
dasági és más épületek
Kish~gyes,
Dózsa
György
u.
48.
torna legjobb hálóőrének.
Tel:
0241731 -377 korszerű épltését valamint a
tel.: OZ4 / 730 - 314
Mobil: 063/8-235-849
régi épületek adaptálását
e-mail: rilaraz@topolanet.co.yu
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Ismét a pikádóról
Halasi Vesna a női pikádó klub eredményeiről mesélt:
P
.
i)
- Három hónapja kezdtük el a gyakor- /
.
·. ~/
lást, viszont csak június 16-án alapítot- /
tuk meg saját csapatunkat, a
/'
Triumph-ot. Már eredményekkel
büszkélkedhetünk: Szabadkán
kerültünk a Női Ligába!
Ugyancsak Szabadkán került sor június 27-

/
/

én egy open tornára. A hegyesi lányok közül
Brezovszki Edit a negyedik helyezést érte el.
Hát igen... Három havi edzéssel
nem is rossz a Triumph teljesítménye.
Sőt! Hiszen Szabadkán az első két
, helyet a lovéenaci Bojana és
Jelena Vukcevié szerezte meg,
akik már évek óta játszanak.
Hajrá Triumph!
Marecsk6 Kristóf

20.00 Pá
21.00 Kíshegyeslb< p
22.00 csalóka (nép.zen
23.00 Parno Graszt (romafolk - világz

17.00 Templomkoncerl

.Hé

tii TE~;;trade
tul. Faragó Zoltán

Verbászi út 36
KISHEGYES
tel. 1fax: 024 / 731~31
mobtel: 06318230-412

lakás: Verbászi li 34
Kishegyes
.
tel.: 0241731-399
Et'°letmvél{f alaptól tetőig.
Tuzrev-ci!Ó - a~sítas, szállíflS.
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~&.él• Kiadja a Táltos PE. •Alapító: a Kishegyesi HK. • Felelős szerkesztő: Molnár Márta.•
• Szerkeszti a

sZPrkesztőbizottság:

Csóré Róbert, Kalacsi János, Lakatos János, Linka 8 . Gabriella, Mirnics Gyula,
Molnár Márta, Rácz József, Szerbhorváth György, ifj. Virág Gábor, Zsidai Erzsébet. •
• Grafikai előkészítés és tördelés: PosztApátia Corp. • Készült a SITOgraf Grafikai Műhelyben. •

