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Az

első

Megkaptuk az e l ső fizikális
értelemben vett pofont. Tudtuk
korábban is, hogy a szólásszabadság
veszélyekkel jár, de a franc se gondolta, hogy a Micimackó Györgyöt
pofon verik! Egy nemrég elmesélt
meséje volt az incidens apropója,
ami témáját most nem nevezem meg.
Micimackó a békés erdei kocsmában
iszogatta málnaszörpjét, amikor az
elégedetlen és felháborodott érintett
rárontott. Néhány csúnya szó, és a
pofon is elcsattant. Néma döbbenet
lett rajtunk úrrá, igaz, utána nevettünk is egy kicsit, de a pofont mindannyian és egyöntetűen elítéljük! A
' véleménykülönbségek
egyeztetésének más módjai is vannak,
például a párbeszéd. A mendemondákkal elle11.tétben lapunk leközli az olvasók leveleit, ha azok nem
merülnek
ki
személyeskedő
trágárságokban. Ezért, és a történtek
miatt is, megkérem az olvasókat,
hogy a jövőben a vélemény nyilvánítás verbális vagy írott formáját
válasszák, ha nem tetszik valamely
írásunk!
Félő, hogy a sors így is szánt
nékünk néhány pofont, ha az előt
tünk álló választáson Szerbia "túl
reálisan" választ. Lehetne ez egy
megfontolt választásra való felhívás,
de akkor nagyon messze kanyarodnánk Micimackó egyszerű erdei
pofonjától, ami mögött maximum
némi indulat, erdei politika, egy kis
málnalé, valamint teljeskörű meggondolatlanság áll. Igaz, kicsiny
erdőnkre egyébbiránt is jellemző a
meggondolatlanság, legföljebb mindenki saját boldogulására gondol.
Egészen lakható hely lehetne ez az
erdő , ha az ittélők nem tennék
tönkre. Ha csak egy kicsit messzebre
néznének saját portájuktól, akkor
talán valamit meg is látnának.
Hát, ennyit akartam mondani, és
remélem, hogy Micimackó barátunkat ért pofon csak egy egyedi és
véletlen eset volt!

Micimackó szerkesztő barátja
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A kishegyesiek lapj a

Urban legends go toKishegyes le2.J

2004 május végén

"Kék az ég,
és zőld a fű,
az élet egyszerű"
sláger

A holland légitársasággal utaztunk, a múzsám rükvercbe rágta
a rágót, és semmi áron nem akart megcsókolni.
- Segítség, segítség, édesanyámnak összenőtt a szemöldöke! - kiáltozta a Kapitány.
A mennyasszonyom egy kelet-afrikai szőnyegen táncolt. A násznagyom éppen tárcát
írt:

A magyar építészmérnők egy éjjel a biciklijére ült, és nem állt meg anélkül, hogy ne
tett volna meg kétszáz kilométert legalább. Már kezdett hajnalodni, amikor a kétszázadik kilométerhez ért. Maga is elcsodálkozott, milyen kis csodás távot tett meg
ilyen rövid idő alatt. Arra gondolt, jutalomként bevág egy burek(e)ot, ezért a hajnali
pékségek felé kezdett el bicajozni. El kell ismernünk, remek kis idő volt, kóbor kutyák
szelték széjjel a távolságokat, rózsaszín bárányfelhők csúsztatták széjjel a halocinogénszínű eget és vad északi szél fújt. Építészmérnökünk ekkor döbbent rá, hogy sehol
máshol, hanem Versecen jár. Építészmérnökként, ráadásul magyarként igen kevesen
jártak az elmúlt száz évben Versecen, nem hiába töltötte el így egy kis büszkeség is a
' szívét. Joghurtot is ivott a burek mellé. Felm ászott a legmeredekebb ormokra és a tem~ plomtom yot is megcsodálta. Ekkor ötlött eszébe az a gondolat, hogy talán nem hiába
élt. Aztán meg az, hogy visszaindul és lesz, ami lesz, megpróbálja mégegyszer. De
akkor már késő volt. Mire hazaért éppen temették.
Nagy csalódás volt a látvány a számára, ha fogalmazhatok így.
Akkor csörgött a mobilom, és szóltak, hogy vészhelyzet van, akárhol is vagyok,
ugorjak és jussak el minél előbb Kishegyesre.
Fogtam az ejtőernyőt és ugrottam. Kemény kiképzést kaptunk a szolgálatonmál,
viz'Sgaként ledobtak bennünket Kambodzsába, és egy hét alatt vissza kellett jutnunk
i Magyarországra. Kiugrottam a repülőből, és először nem tudtam, holtvagyok.
Kambodzsát a vörös khmerek kaszaboltak, de kikopaszodott már azóta a hajam, gondoltam végigsímitva a múlt nyomán.
Tüzet kellett oltani, persze csak a szó átvitt értelmében, egy traktoristáért küldtek,
aki állítólag szántás közben UFÓT látott, de mindez semmi, mondta a traktorista,
kigyúlladt a Welker, és a tűzoltók egy búvárt szippantyúztak k1 a libaúsztatóból.
Arra gondoltam, hogy a művészet messziről lefossa a valóságot . De nem akartam
csúnya szavakat használni.
- Libafos - mondtam a traktoristának, libafost nem láttak?
- Mi? - kérdezett vissza.
- Semmi - mondtam, akkor inkább hagyjuk.
Találtam egy kocsmát, az Addidét, sört rendeltem, diktafonba
mondtam az eddig hallottakat, és kértem még egy adag csebabot.
Egy férfi jött be a kocsmába, piros-sárga-zöld gyerekcsizma volt a
lábán, és szintén csebabot rendelt.
- Mindjárt hozom, Csali úr - mondta neki a pincérnő és valóban.
De akkor visszapöccenek. Csak röpke flash volt. Állítólag van
ilyen. Ha az ember leszolgál pár háborút, mindig visszaugrik neki másodpercekre a
múlt. Nem volt semmilyen traktorista, nem volt Kishegyes, sem csebab,
hanem én a Kapitány vagyok, és a mennyasszonyom éppen
afrikai szőnyegen táncol. A násznagyom tárcát ír.
Lelasítottam a repülőt, bekapcsoltam a robotpilótát és a
vécé felé indultam. Amikor kinyitottam a pilótafülke ajtaját, három boszorkány ált
.!
előttem, és egy fényképet tartottak a kezükben.
- Akárhol is vagy, mondták, ugorj, és minél előbb érj Kishegyesre. Egy búvárt
szipP,imtyúztak ki a Welker-tóból, egy traktorista pedig UFÓt látott.
- Es libafos volt? - kérdeztem.
Ugrottam, fogtam az ejtőernyőt, valamit valahol elrontottam, gondoltam, és nem
"'fudöm; ml.ért, de olyan zsötem-érzésem volt.
Aaron Blumm

Észak-Bácska körzeti megbízottja Kishegyesen

Várakozik a:szövetkezet
Hányatatott:.sorsú szövetkezetünk
sorsa ímmár~.1; megold~dni,\1átsz!k,
de azt még korán ·sem rnondhatjuk,
fi.ogy megoldq~ott. Sajnos s~~ ' infc;>J;~
mációval nem szolgálhatunk, mert
árverés hiyatalosan még,nínc§..kürva,
(várhatólag június 17-én lesz) és · a
kiinduló összeg sem ismereteJ5; Talán
most m.:tjd a legmegfelelőrb
megoldást köszönthetjük egy rátermett, új tulajdonos . személyében! .A
következő számban ' résZ:letes'e n
9lyashatnak a t~má,i"ól.
·1J

az

Csáki Andor
metalostrugar

Topolski put 28. Mali ldos
Tel. 024/ 730-169
024/ 7 31 -018
Mob. 064 28 61 963

Május 26-án Kishegyesre látogatott
Zoran Préié, Észak-Bácska körzeti
megbízottja, aki a G17+ tagja, és egy
nyílt, lakossági fórumon vett részt. Az
összejövetelt Szűgyi István, Kishegyes
község polgármestere nyitotta meg,
aki üdvözölte a vendéget, valamint az
egybegyűlteket, és a megbízottnak
adta át a szót. Préié úr elmondta, hogy
a közelmúltban történt beiktatása után
körbejárja a körzet községeit, és ezt
Kishegyessel kezdte. A megtiszteltetést
kétségbeej tő gazdasági helyzetünknek
köszönhetjük, és az egybegyűlteket is
pontosan erről kérdezte a körzeti megbízott.
Elsőként falunk polgármestere számolt be arról, hogy a szövetkezet öt
éve, a téglagyár pedig egy éve csőd
ben van. A feketicsi és lovéenáci
szövetkezetek is kilátástalan
helyzetben vannak, a község
lakosságának több mint 50 %-a pedig
munkanélküli. Azt is megtudtuk
Szűgyi Istvántól, hogy a község minderről részletes beszámolót fog
küldeni a körzeti megbízottnak.

A felszólal ók a kölcsönökre járó
megfizethetetlen kamatokról, az
elhibázott állami támogatásokról és a
privatizációs visszaélésekről beszéltek
Zoran Préiének, de elégedetlenségüket
fejtették ki a rendőrség munkájával és
a valóságtól elrugaszkodó adókkal
kapcsolatban is.
A körzeti megbízott saját
elmondása szerint megpróbál közbenjárni az illetékes szerveknél
érdekünkben, de személy szerint azt
éreztem, hogy ezt a feladatott azért
talán inkább mégis ránk bízná!
Lakatos János

Az idén is birkaiárás és
kullancsveszélv utcáinkon
Az időjárásnak köszönhetően az okot. A kullancs lime betegséget,
idén rengeteg fű nőtt. És mint tudjuk, a súlyosabb esetben pedig gennyes agybirka
leginkább
füvet
eszik. hártyagyulladást okozhat.
Ezzel a cikkel nem az illetékes
Balszerencsénkre a fű egyaránt nő a
falun belül és kívül is. Pont ezt szervekre szeretnék hatni, mert azok
használják ki egyes falubelieink, akiket legföljebb akkor reagálnak, ha az
jószágaik étvágyán kívül semmi sem összes birkát beviszem az irodájukba
érdekel. A birkákat ugyanis nem a juhászostul, hanem azok lelkiismeretét
határban legeltetik, hanem. ldegy;es próbálnám ébresztgetni, akik a
utcáin. Az állatok ürül~két
birkákat legeltetik. A falu körül is van~éfk füves területek. Korábban minden
említeném zavaró tényezőllért7
birkalakó állatkát, a kullan
w. l
endelkezett közös legelővel,
inkább. Százból kilencvenkil
l:i!lz
a falu felelt, gondozására pedig,
azt fogja állítani, hogy az ő irliji . ~orsz~rű szóval élve, a fölhasználók
„ ssze a pénzt. Talán a régi öregek
mentesek mindenféle élősködőtőL,..d · ·
legeltetési területek mellett lakók er
ették, hogy miért nem jó a falu
egészen
másképp
vélekedne
u cam legeltetni, a XXI. század elején
Háziállataikban ugyanis rendre kul- utódaik viszont ezen elgondolkodni is
ami
nagy lusták!
lancsot
találnak,
valószínűséggel nem az égből hull alá!
Remélem, tévedek, és botcsinálta
A közelmúltban egy családtagomra is juhászaink találnak megoldást, mert az
ráakaszkodott ez a csöppet sem szim- emberbe fúródott kullancs egy csöppet
sem kellemes élmény!
patikus élősködő.
Azt hiszem, ez aggodalomra ad
LJ

Szó-

ÁLDÁS VAGY ÁTOK?_ _ _ _ __
Mindannyian emlékezünk
azokra az időkre, amikor olyan
bűz terjengett a faluban, hogy
éjszaka nem lehetett szellőztetni1a.
folyóból kihalt ai élővilág, többször napokig csirketollat hozott á
víz, avagy ott a legutóbbi halpusztúlás.„"
11

A Krivaja medrének kikotrásáról,
iszaptalanításáról kellene tájékoztatót
írnom, ám most, ahogy nekiültem,
máris kétségeim tárnadnak:
lilik-e írnom erről a témáról, vajon
tárgyilagos tudok-e maradni, hiszen a
folyócska a kertünk végében folydogál, vagy inkább folydogálna. A
kimert iszap vagy a mi kertünkbe,
vagy pedig a túlsó partra fog kerülni .
Azaz egyike vagyok az érintetteknek.
A Vízgazdálkodási Vállalat nemrégiben átirattal fordult a községi és a
helyi szervekhez, melyben tájékoztatta őket, feltehetően július folyamán
kezdik meg a meder kotrását a falu
területén. A Helyi Közösség tanácsa
arra az álláspontra helyezkedett, hogy
a tisztítást mindenképpen el kell
végezni, hiszen a falu alacsonyabban
fekvő részein - elsősorban a Kertsoron
és a főutcán -, az utóbbi években megnőtt a talajvíz. Másrészt a folyóra is
ráfér, hogy egy kicsit rendezettebb
legyen. Támogatják a meder
kikotrását, de a munkálatokat végző
vállalatnak figyelembe kell vennie,
hogy a folyó két partján húzódó kertek
tulajdonosait ne érje kár. A legelfogadhatóbb megoldás a kimert iszap azonnali elszállítása lenne.
Amikor legutóbb kotorták a
Krivaját - igaz, csak a falu egy részén,
de tapasztalatból beszélek, hiszen a mi
kertünkben elvégezték a kotrást-, az
iszap több hónapig itt bűzlött, mire
kiszáradt. Igaz, miután kiszikkadt,
ahol igényelték, erőgépp el széttúrták
a kertekben, de nem mondhatnánk,
hogy a kerttulajdonosok nagy-nagy
örömére, hiszen a széttúrt földben a
kert megművelése során a mai napig
üveg- és cserépdarabokra akadunk.
A polgárokat akkor kártalanították,
mivel a kertek, úgy, mint most, be

voltak ültetve.
Közben a tagosítás alkalmával a
Krivaja partján húzódó kertekből térítménymentesen kb. 4 méter szélességet
a Vízgazdálkodási Vállalat javára
írtak, azaz a kertek egy részét kisajátították, a tulajdonosok nem kaptak érte
semmit. Az volt rá a magyarázat,
hogy a jövőben, ha kotrásra, vagy más
egyéb munkálatokra kerül sor, a
Vállalat a saját, illetve a rá eső részen
fogja azt elvégezni. Persze jóindulattal
voltak a kerttulajdonosok irányában,
mert amikor nincsen szükségük erre a
kisajátított területre, használhatják,
művelhetik ezt a darabot is.
Mondom, az akkoriban a parttól
számítva négy méter volt.
Csakhogy aztán évekig nem

törödtek például a partoldallal.
Kiszedték az ott kinövő bokrokat, surjákat. Nincs már, ami a partoldalt egyegy nagyobb esőzés után megtartsa,
folyamatosan omladozik. Lehet, hogy
már nem is négy méter a négy méter?
A folyó élővilágáról nem is
beszélve. A pár évvel ezelőtt megjelent
vízicsirkék ismét eltűntek, és eltűntek
a vadkacsák is.
Áldás vagy átok?
Azelött bizony áldás volt a folyó
mentén élni, rengetegen halásztak, a
békalencsét szedték a jószágnak, locsoltak belőle. Persze, hogy áldás volt
azokra nézve, akiknek a kertje, a földje
a Krivajára vitt. A Kaszálóban a
legtermékenyebb földek a Krivaja
mentén terülnek el, ugyanígy a
faluban a legjobb kertek a folyó mentén húzódnak. ..
Ez tény. De átok is egyben.
Mindannyian emlékezünk azokra
az idökre, amikor olyan bűz terjengett
a faluban, hogy éjszaka nem lehetett
szellőztetni, a folyóból kihalt az
élővilág, többször napokig csirketollat

hozott a víz, avagy ott a legutóbbi halpusztulás . ...
Tévedés ne essék, teljes mértékben
támogatom a meder kikotrását, de
egyúttal szeretném az illetékesek - lásd
Vízgazdálkodási Vállalat - figyelmét
arra is felhívni, semmit nem ér a
mostani kotrás, ha továbbra sem
törődnek a folyóval és partjával. A
folyót átszelő hidakról nem is
beszélve.
Talán egy ilyen akció során mindkét
félnek vannak jogai, de kötelezettségei
is!
Elsősorban szem előtt kell tartani,
hogy a koh·ással ne okozzanak anyagi
kárt a kerttulajdonosoknak. A
kiszedett iszap ugyanis a Vállalat szakemberei szerint nem csak a tulajdonukban lévö négy méteres sávra
kerül, hanem a kertekbe is akár 6-7
méterre.
Ami viszont már magánterület!
Ugyanakkor az erőgépnek valahol a
partra is le kell jutnia! Nem beszélve
arról, milyen lehet az iszap abból a
folyóból, melyben évekig pusztultak a
halak. Ne mondja nekem senki, hogy
az termöföld! Aki ezt állítja, szóljon,
nagyon szívesen átengedem neki a
kertembe kimert szennyet!
Mint mondtam, és most is hangsúlyozom, a meder tisztítását nem hogy
ellenzem, támogatom, mert kell, mert
szükséges. A megoldás talán a vízről
történő kotrás lenne, amennyiben ez
lehetséges, a kimert iszapot pedig
azonnal elszállítani. Ezen kellene elgondolkodni.
A tervek szerint az érintett kerttulajdonosokat összejövetelre hívják, ahol
mindenkit tájákoztatni fognak a tervezett munkálatokról.
Állítólag bizonyos kárttérítésre is
számíthatnak azok, akik károsulnak a
kotrás során. A kár megtérítését a
község vállalta, már ha lesz rá
pénze .. ..
Ismét a kérdés: áldás vagy átok?
Ha a Vízgazdálkodási Vállalat
ezeket a munkálatokat mindannyiunk
megelégedésére fogja elvégezni, ha
nem csak a folyómeder kikotrását tartja feladatának, de annak további rendezését, karbantartását is, ha mi, itt
élők is, a kotrás után megpróbáljuk
nem szennyezni a Krivaját, akkor talán
ismét áldásos lesz a Krivaja mentén
élni.

Zsidai Erzsébet
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táján?

- kérdeztük ifj. Horváth Lászlótól, a Dombos Fest művészeti vezetőjétől.

Az Arcus Környezetvédő
Egyesület az idén 14-ik alkalommal
szervezi meg a nyári ismeretterjesztő
táborokat. Két váltásban zajlik majd
a munka. Az első tábor a hagyományos Öko-camp 2004, a második
pedig a Bóbita Természetismereti
Gyermektábor 2004.
A Bóbita Játéktábornak Szöllősi
Boglárka lesz a vezetője. Boglárka a
szegedi Széchényi István
Gimnázium és Szakközépiskola
pedagógia szakán most érettségizik.
Évek óta részt vesz az Arcus táborok
munkájában. Elmondása szerint
próbára teheti szakmai rátermettségét és a pedagógia iránti
elkötelezettségét. Az első táborban, .
az Öco-campban, amely július 12-tő.l
17-ig tart, szabadidő-szervező lesz.
A Bóbita Játéktáborban 10-től 15
éves korig várják a jelentkezőket. 'A'
táborlakók logikai és manuális
készségeit szeretnék fejleszteni, és
természetismeretre is oktatják őket.
.Ez a tábor július 19-től 24-ig tart, 50
euróba fog kerülni, míg az Öcocamp 35 euró.
Bogi kétféle módon foglalkozik a
gyerekekkel: maximum 10-es létszámú kiscsoportok játszanak
egymással. Alkalmuk lesz
önmagukat és egymást is megismerni. Délutánonként sor kerül a
kézműves~foglalkozásra, ahol természetes anyagokat használnak.
Közben fürdés, a csapatok között
. délutánonként versenyekre kerül
sor. Az esténkénti szakmai előadá
sok játékos formában ismerteket
adnak a környezetvédelem alapjairól. A tábor végén a legügyesebbeket megjutalmazzák.
Jelentkezési határidő: június 25.
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BIZTOSÍTÁS
• GÉPJÁRMŰVEK REGISZTRÁLÁSA
- GÉPJÁRMŰVEK ÁTÍRÁSA
·ZÖLDKÁRTYA
Tito Marsall u. 79.
Kishegyes
TEL. 730-920
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Mi történik Dombos

Ismeretterj esztő

táborok
Topolyán
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,,„,„_,__ _

MOB. 063 8 303-509

A szokásos. A tavalyi ren- ....-- -------.-:=
.,...-- --------,
dezvényt csak novemberben
lehetett végre lezárni, de
ezzel egy időben már az
ideinek a szervezése is
elkezdődött. Sorra jelentek
meg a pályázati felhívások, ,....._......,-./!~-~
melyekre
természetesen
pályáztunk, mivel a fesztivál
csak a pályázati pénzeknek
köszönhetően
tud fenn- 1. ; • s. t ~ t fl 11; ~ " • :': a •i ! ; " l ; 11 • a
maradni. És azt kellett
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megállapí tanunk, hogy fordult a tendencia. A vajdasági L - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - '
pályázatokon egytől-egyig
mégpedig a New York-i Frank
sikeresek voltunk-vagyunk, míg a London klezmer trombitás és formámagyarorszag1
helyzetkép
a ciója, valamint Boban Markovié és
katasztrófával egyenlő.
együttese is.
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Ez hogyan

értendő?

Az ember azt hinné, hogy ha egy
ország csatlakozik a EU-hoz az azt is
jelenti, hogy világos viszonyok vannak a célokat illetően, a pénz
elosztását illetően is, határozott koncepció a határontúli magyarok támogatását illetően is, de a helyzet sajnos
kaotikus. Van egy gazdasági koncepció, azaz egy megszorító csomag,
mel yre mindig hivatkozni lehet,
hogy hát sajnos, nincs keret, nincs
pénz.
Ezzel szembesültünk minden minisztériumnál, így keserűen kell
megállapítani, hogy a koncepciónkat
teljességében nem tudjuk megvalósítani .
Konkrétan ez azt jelenti, hogy a 3
hetes gazdag program helyett, kevésbé sűrű eseményeket fogunk tudni
bemutatni az érdeklődőknek.

Mikor kezdődik és mi az, ami biztosan megvalósul?
A fesztivál július 8-tól 25-ig tart,
a hétvégékre fókuszálva. Ami
azért biztos, hogy a következő fellépők itt lesznek: A tavaly nagy sikert
aratott jurtasátor és kézműves bemutatók, a Fonó zenekar, a Tükrös
zenekar, az Etnofon zenei társulás
Budapestről,
mely formációk a
népzene jeles képviselői, a Paniks
zenekar Szabadkáról. Várhatóan
világsztárok is lesznek a Domboson,
főleg

A fesztivál része a Campus
építésztalálkozó, melynek keretében
újabb tanyaromok kerülnek átalakításra, illetve irodalmi és filmprogramokból sem lesz hiány.
A helyszín továbbra is a Hegyalja
utca, itt valósul meg a programok
szinte mindegyike, ahová a belépés
továbbra is önkéntes adomány.
Ami a részleteket illeti; az első
plakátok várhatóan június közepén
jelennek meg, és nem sokkal azután a
részletes programokról is tájékoztatunk mindenkit.

Más települések is részesei a
Dombos Festnek?
Bajsán
kisebb
események
várhatóak, és ami érdekesség, hogy a
magyarországi Kelebiával sikerült
szoros együttműködést megvalósítani, ami azt jelenti, hogy az ottani
események is hasonlóan értékorientál tak. A kapcsolat ezen a szálon
várhatóan csak erősödni fog, mivel
Kishegyes
és
Kelebia
testvértelepülési kapcsolatot is létesít.
Aki részletesebben szeretne informálódni a Dombos Fest jelenéről,
beletekinteni a múltjába, az a fesztivál új honlapján minden lényeges
információt megtalál: www.dombosfest.org.yu
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kérdeztük!

Hova tovább?
Zabos Tibor:
A kamenicai
rendőriskolába
szerettem volna íratkozni, de a
fölvételi vizsgán a nemzetiségem
miatt hazaküldtek. Ezek után nem
volt más választásom, csak a gimnázium. riírből hallottam, hogy a
szabadkai
társadalomtudományi
nyújtja a legjobb képzést annak, aki
középiskola után tovább szeretne tanulni. Így utólag
rájöttem, hogy jobb lesz a gimi, mint a rendőri skola , mert
ki tudja, mikor tör ki legközelebb háború.

Deák Magdolna:
A topolyai Mezőgazdasági Iskola
hentes szakára szeretnék íratkozni. Ez
egy hároméves képzés, amit ha valaki
elvégez, szalagmunkás lehet egy húsfeldolgozóban. Azért választottam
ezt, mert kiskorom óta szeretek a hússal dolgozni, és mert nem kell
felvételizni. Ha jól sikerül a három év,
akkor szeretném befejezni a negyediket is. Igazából nem
szalagmunkás szeretnék le1mi, hanem böllér.
Csőke

Miklós:

Szegedre a Széchényi István
Testnevelési
Gimnáziumba
felvételiztem március elején. Sok éves
edzés eredménye, hogy felvettek a
választott iskolába. Azért választottam ezt az iskolát, mert kisgyerekkorom óta elsősorban a sportnak élek.
A tanulás mellett kötelező egy
sportág elsajátítása. Én a kosárlabdát választottam. Ha
befejeztem a középiskolát, testnevelési egyetemre
szeretnék íratkozni.

Ill. HEGYESI NAPOK
Az Idén a Debrecenhez közeli Nagyhegyes volt a
házigazdája a Hegyes nevet
viselő települések
találkozójának. Jelen volt: Nagyhegyes, Kunhegyes,
Bácsfeketehegy, Királyhegyes, I\lagyarhánhegyes,
Mezőhegyes,
Oromhegyes, Nagybánhegyes és
Kishegyes, nem jött el Felsőhegy. Az első találkozónak
Kunhegyes volt a megálmodója és szervezője, ekkor
még hét település volt jelen, a harmadik tízre bővült. A
települések kultúrműsorral képviseltették magukat,
valamint sportrendezvényeken és főzőversenyen
mérték össze erejüket Asportbanasztaliteniszezőink és
labdarúgóink
kispályás
fociban
jeleskedtek.
Asztalitenisz-csapatunk minden kategóriában első lett.
Keszeg László egyéni qajnok, Hajdú Béla és Keszeg
László p árosban lett első, de a csapat is, amelynek még
tagj a volt Bula tovié Goran, mindenkit l egyőzött. A
focistáink negyedikek lettek. (A csapat fő erőssége
Keszeg László nem tudott egyszerre két helyen játszani) A polgármesterek virtusa helyett a települések
ügyességi versenyére került sor, ahol a Kishegyes
szerény hetedik lett. A főzőversenyen tájjellegű ételeket
kellett elkészíteni, Csabai Ferenc marhapaprikc1sa di,
cséretben részesült.
Az / iskola kiállítótermében Kollár Ilona népművészeti
munkáit, Vas Szabolcs rajzait és
Kishegyesről készült fotókat tekinthették meg az érdeklődők.
.
A Hegyesi Napoknák nem csak az a lényege, hogy
betekintést kapjunk egy-egy település sport- és kulturális életébe, hanem egymás segítése, és kapcsolatok
teremtése is cél.
Az ide nagyhegyesi találkozónak az a 30 kishegyesi
gyermek örült a legjobban, aki a Krajcárka tánccsoport
tagja, hisz az egész napos rendezvényen számukra új
játékokat és szórakozási lehetőségeket ismertek meg.
Az est végén, Csepregi Éva koncertje után tűzijátékkal
zárult a műsor.
LBG

Benkó Attila:

Magyarországra Halgazdasági
Középiskolába szerettem volna
íratkozni, de mivel idén nem nyílik,
ezért a zombori, illetve a zentai gyógyszerészeti középiskolát választottam. Azért szeretnék itt továbbtanulni, mert jó munkalehetőséget biztosít, akár egyetem nélkül is, és persze, mert nincs matek. Később vagy maradok a gyógyszerészet mellett, vagy halbiológiát szeretnék egyetemen
tanulni.

Ifj. Rácz József

A Nagycsaládosok Egyesülete a Föld Napja alkalmából Szőke Ferenc és Attila, valamint Benkó János
segédletével rendbe tette a Gradja-Mont mögött lévő
lóversenypálya környékét. A kitisztított területen
összesen 92 akácfa csemetét ültettek.

IX. óvodás Színiátszó Találkozó - Kisheuves
készített koreográfia és öltözet.
2004. május 12-én vajdasági magyar óvodásoktól volt
A rendezvény számarányával párhuzamosan
hangos Kishegyes főutcája, különösen a színház környéke.
növekszik az óvodapedagógusok önálló bemutatkozása.
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
Idén megcsodálhattuk a szabadkai óvónők pantomim
immár IX. alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar
játékát, amelyet kicsinyeink igazán élveztek. Ezek az
Óvodás Színjátszó Találkozót. A találkozó sikeres lebonyóvónők csodát műveltek a színpadon.
olítása részben a sok éves
Külön említést érdemel a találkozó
tapasztala ton, részben a
kísérőrendez vénye, a játszóház, amelynek
kiváló szervez őkön múlott,
szervezője Tumbász L. Kornélia, s kiváló
valamint a helybeli
munkatársa Kormos Zsana. Mindketten a Pán
szervezetek humánus hozPéter óvoda óvónői. Sokrétű, ötletekben
záállása segítette:
gazdag játszóházat valósítottak meg. Itt kell
Kishegyes Község Önkorkihangsúlyoznunk, s egyben megköszönnünk
mányzata, a kishegyesi
a KINCSE (Kishegyesi Nagycsaládosok
Mezőgazdasági Birtok, az
Egyesülete) közreműköd ését. Az
Önkéntes Tűzoltó
együttműködés magabiztosabbá tette a játEgyesület és a Belügyi
Titkárság dolgozói.
szóház lebonyolítását.
A találkozón 27
Nem először hangsúlyozzuk, hogy a találkozó
település óvodásai
nem a gyermekeknek szól,
léptek fel, köztük a
kishegyesiek Dudás
hisz ők testi-lelki felépítésükből fakadóan 30-40
Angela óvónő
perctől tovább nem képesek fig yelni. A rendezvény az óvodapedagógusok, művelődésben
vezetésével. A
dolgozó szakemberek továbbképzését hivatott
vendégeket köszöntötte
betölteni. Számunkra az a fontos, hogy az óvónő
dr. Szöllősy Vágó
mit tud hazavinni tarsolyában, amelyből majd
László, a Vajdasági
egész évben építkezhet. A színpadra lépőknek
Magyar Művelődési
kiváló alkalom a bemutatkozásra, egy életre szóló
Szövetség főtitkára,
Sző k e Anna, a
élményt jelenthet, mert más térben mozog, s
számtalan új élménnyel lesz gazdagabb gyer1~~~~~~~~::=~:.:_::.:::::_: ~~ Vajdasági Magyar Óvomekkora. A találkozó nem verseny jellegű, ettől
i:;:
da peda gógusok
függetlenül egy háromtagú szakmai zsűri elbírálja
Egyesületének elnöke.
a látottakat, és pozitív hozzáállásával a helyes nevelő
A találkozót Szügyi István, Kishegyes polgármestere
nyitotta meg, kifejezve reményét, hogy jövőre a X. jubileuoktatói munkára irányítja pedagógusaink figyelmét,
többek között gazdag folklórkincsünkre, szokásvilámi találkozónak is méltó házigazdája szeretne lenni
gunkra. A magyar néphagyomány nagyon gazdag népi
Kishegyes.
gyermekjátékokban, ezért ez a rendezvény ráirányítja a
Az előadások értékelésére június 12-én kerül so1~
figyelmet a hiteles forrásanyagra . Szép példája volt ennek
amikor a magyarországi zsűritagok ismét jelen lesznek:
az egyetlen szerb nyelvű csoport fellépése is, akik úgydr. Fauszt Erika és Zadravecz Teréz, valamint a vajdasági
szintén saját népdalkincsüket, gyermekjátékaikat hozták
képviselő, Bartha Júlia Bácsfeketeheg yről. Annyit el kell
el bemutatni. A Találkozóra minden évben vendégül
mondanunk, hogy bár rangsorolás nincs, a Magyar
hívunk egy szerb nyelvű óvodai csoportot Vajdaság
Kultúra Alapítvány meghívására a zsűri a horgosiak
valamely óvodájából, idén Kanizsáról érkeztek.
előadását, a Pünkösd tájékán című előadást választotta. A
A Találkozó másik fő célja - már a kezdettől fogva horgosi óvodások május 22-én léptek fel a Xl. Budavári
megtanítani az óvónőket játszani. Mozgásos gyerMosolynapokon a Magyar Kultúra Székházában, nagyon
mekjátékainkat együtt kell játszaniuk az óvodapedagónagy sikerrel.
gusnak és a gyermeknek. Az Óvodapedagógusok
Szőke Anna
Egyesülete forradalmasította az óvodai nevelést, sikerült
elérnünk, hogy óvodáink legtöbbjében a magyar
szellemiségű oktatás érvényesüljön. Meg kell jegyezni,
hogy a Tisza menti óvodák messzemenően magukévá tetKocsis Antal
ték nemzeti hagyományaink ápolását.
Autószerviz
Az idén bemutatott előadások minősége felülmúlP-box és METABOND hivatalos forgalmazója
ta az eddigieket. A gyermekek életkori sajátosságainak
Mobil:
063/814-6329
megfelelő zenei és irodalmi anyag került bemutatásra.
Mali ldos,
Phone: Lakás:
024/730-567
Hála Istennek egyetlen diszkófényes megvilágítás sem
Kishegyes

2

„ TON/"

volt, és elmaradt a Csárdáskirálynő e. operett zenéjére
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Hírek, hírek, hírek
Az idén 37. alkalommal rendezték meg Óbecsén a KMV-t,
azaz a Középiskolások Művésze ti Vetélkedőjét. Majláth Renáta,
a topolyai Dositej Obradovié Gimnázium második osztályos
tanulója a néprajzi pályáza tra készített munkát. A kishegyesi
pünkösdi szokásokról írt, és ezzel az első díjat nyerte el.
Szűgyi Bettina, szintén topolyai ginmazista, az értekező próza
kategóriában a harmadik lett. Vasagyi Mária "Silentium album"
című kisregényéről írt kritikát.
Április 24-én Szabadkán tartották meg a hegedűsök szerbiai
versenyét. Tóth András 6.b osztályos tanuló harmadik helyezéssel tért haza . Május 6-án Topolyán, a szerbiai zene- és balettiskolák versenyén is fell épett András, ahol második helyezést
ért el. Felkészítö tafüí.ra Gál József, zongorán Csöke András
kísérte.

A Fiesta táncklub tagjai több versenyen is sikeresen szerepeltek. Zsolnai Ákos és párja, Székely Imelda Feketicsről második,
Bajmokról negyedik, Topolyáról harmadik helyezettként tértek
haza. Május 9-én Szabadkán is tartottak táncversenyt, ahol
másodikak lettek.
Mc1jus 15-én tartották meg a köztársasági magyar nyelvi és
nyelvhelyességi versenyt. A hetedikesek mezönyében Máté
Lívia első, Kancsár Loretta második lett. A nyolcadikosok közül
Szabó Mária lett második helyezett.
A X. Kálmány Lajos népmesemondó verseny elő döntőjét
Temerinben tartották meg. Benkó Attila 8.b osztályos tanuló a
Pityipalkó című mesével bejutott a zentai döntőbe.
A Gyermekeinkért Alapítvány, a kelebiai községi Önkormc1nyzat és az Általános Iskola támogatásával nemzetközi
rajzpályázatot hirdetett kelebiai, montecassianoi (Olaszország)
és kishegyesi 5-18 éves korú gyermekek, fiatalok részére. A
pályázat témái: természetvédelem, környezetünk értékei, sport a
mindennapi életünkben . A rajzokat mindhárom településen
bírálóbizottság értékelte. Az ünnepélyes díjátadásra Kelebián
került sor. A jutalmazott gyerekek az óvodások korcsoportjában:
Kovács Rajmond, Cékus Sándor, Fabó Margarita, Vince Viktor,
Papp Ágnes, Toldi Blanka, Tóth Vanessza, Szekeres And01~ Eper
Norbert. Az iskolások korcsoportjában: Dudás Réka (2.a),
Keszeg Zsolt (3.a), Csordás Boglárka (4.a), Vass Szabolcs (5.a),
Unka Szabolcs (6.b), Holló Eni.ese (6.b).

A kúlai úton, a vasúttól nem messze van
egy darab földü nk. Nem nagy az egész, de
nekünk nagyon kedves, mert dédszülői örökség.
Vasárnaponként, ha az i dő is megengedi,
apával és tatával ki szoktunk kerékpározni
Alig várom a tavaszt és a jó időt, mert
ilyenkor már vígan lehet kirándulni az ősi
birtokra. Minden évszaknak megvan a maga
varázsa, de legjobban mégis májusban
szeretem ezt a tájat. A keményre döngölt kocsiutat akácok szegélyezik. lllatuk messzire
megtölti a határt. Súlyos, fehér fürtök arról
árulkodnak, hogy az idén jó búzatermés lesz.
Ezt a tatám mesélte nekem, hogy a régi
öregek h ittek benne. "Ha az akác gazdagon
vi rágzik, akkor hosszú , tömött kalászok
várhatók. " Zümmögő méhek rajokban
gyűjtik a nektárt. Minden olyan nyugodt és
békés. A gabona mc'lr térdig ér. Elölünk rikoltva menekül a fácánkakas, a tyúk pedig
nyakát behúzva riadtan ül a fészkén. Tojásait
nem szívesen hagyja ott. Az út kanyarulatánál egy vén, göcsörtös eperfa mutatja,
hogy megérkeztünk a földünkre. Sötétzöld,
hajladozó búzatenger fogad be1münket.
ltt-ott fölsejlik egy piros pipacs.
Méltatlankodtam is miatta, hogy milyen
kevés van belőle. Nem tudok még egy csokorra valót sem szedni. De nem úgy, mint a
rózsaszín földimogyoró virágából. Gazdagon
szövi be az út mentét. Illata vetekszik az
akácéval. A dédapám kedvenc mezei virága.
A kapálásból mindig úgy tért haza, hogy pár
szálat a kalapja mögé tűzött. Míg én virágokat g y ű j tök, apu és tata jólesően nyugtázzá k, hogy sokat fejl ő dött a búza, szép hosszú
kalászokat növesztett. Minden esély megvan
a jó termésre.
Időközben már a nap is lenyugodni
készül. Hazafelé szótlanul karikázunk
egymás mellett. Csak a bólogató búza táblák
és pár madárfü tty kíván kellemes nyári estét.
Szőke
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A Muslié Mustafa bosnyák név - bizony nem
megszokott errefelé, mondhatnám, hogy Ország Ágnes
férje, de még így sem világosodik a kép, mondhatnám,
hogy Kishegyes legszebb
kertje az övék. De bizony a
szép emlékű Fejfár kovács
utcája sem annyira járatos,
hogy találkozzanak vele. De
ha azt mondom, Musza, sok
hegyesi felkapja fejét, hogy:
no, őt ismerjük.
Még tava ly foglalkoztatott
a gondolat, hogy írok róluk,
amikor is a halastavat ásták,
de Musza lebeszélt, illetve
arra kért, várjuk meg, hogy
megnöjönek a pontyok. Egy
jó ideje figyeltem ezt az örökmozgó, fürkésző, kutató
embert, kérdezve, vajon mit
akarhat? Persze arra is
kíváncsi voltam, hogy a zenicai hegyek között felnőtt
ember hogy érzi magát a síkságon? Az is meglepő, míg
sokan elmennek, addig más
otthonra lel itt nálunk. Ági és
M usza 2000-ben tértek haza
Németországból, ahol
vendégmunkások voltak.
Düsseldorfban a vendéglő
iparban dolgoztak mindketten. Musza képzettsége tanító,
dolgozott iskolában, de
Zenicán a Vasműveknél a
hegesztő szakmát is kitanulta.
Németországban 32 évig dolgozott a vendéglátóiparban.
A Csikóshoz nevű magyar
étterem veze tője volt, Ági is
itt dolgozott. És elérkeztünk a

Szemafor nevű "vendéglátóipari létesítményhez", azaz
kocsmához, amit egy pár hete
Popovié Milenkóval, az
örökös pincérrel közösen nyitottak meg, ki tudja hányadszor. Persze Musza nem akart
semmit mondani, csak annyit
árult el, hogy a fejlődés
időszakában vannak. Házias,
kellemes hellyé szeretné
alakítani a vendéglőt, ahol a
különböző korosztályú
vendégek jól szórakozhatnak.
Hétvégeken jönnek a fiatalok,
a hétköznapokon is látogatott
a hely. A szomszéd
településekről is járnak át
vendégek. Hétvégeken van
élő zene. Musza sokéves
vendéglős tapasztalatát
szeretné itt kipróbálni, azt is
elmondta, hogy a Csikósboz
vendéglőbe a koktélok miatt
jártak a vendégek, mert mintegy 1400 fajta koktélt tud keverni.
Arra a kérdésre, hogy egy
vendéglő a falu szélén hogy
tud megélni, nem kaptam
választ, ugyanis úgy gondolják, ez nem lényeges, a hely
szelleme vonzza az idelátogatókat.
Furcsa, hogy európai kulturáltságú, több nyelvet
beszélő (francia, német, olasz,
szerb, spanyol, magyar), alig
pár éve itt élő eJTlber pont itt
nyit kocsmát, és jobban ismer
bennünket, mint mi
magunkat.

Mcefrcailipcepf
Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok
gyártása

Tulajdonos:

Maráz József

Kishegyes, Dózsa György u. 48.
tel.: 024 / 730 - 314

e-mail: maraz@topolanet.co.yu
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Színvonalas előadás a növényvédő szerekről

dr. Vörösbaranyi István
A kishegyesi Egyéni
Mezőgazdasági Termelők

Érdekközössége és a Pax Romana
helyi csoportjának meghívására dr.
Vörösbaranyi István, a műszaki
tudományok doktora tartott előadást
a növényvédő szerekről. Az előadás
alcíme "Milyen növényvédelmi
szereket kellene gyártani a XXI.
században?" volt.
A községháza nagyterme majdnem
teljesen megtelt az érdeklődőkkel. Az
előadó szavaiból már az első percben
kiderült, hogy nem egyes termékek
bemutatására vállalkozik, nem
használati utasítást akar adni a
különböző növényvédő szerekhez,
hanem a múltban elkövetett óriási
tévedésekről, a tévedések
következményeiről és az azokból
leszűrt tapasztalatokról szándékozik
beszélni. A második részben a
növényvédő szerekkel kapcsolatos
jövőbeli elvárásokat taglalta.
Előadását táblázatok segítségével
tette szemléletesebbé.
- 200 OOO évvel ezelőtt őseink
halászattal, vadászattal tartották el
magukat, nem ismerték a
növényvédő szereket, az őserdő
bőséggel ellátta őket táplálékkal, de a
huszadik század elejére a Föld
népessége jelentősen megnőtt, több
táplálékra lett szükség, és ezek az
igények tették szükségessé a
hatékonyabb termelést, ekkor
kezdték bevezetni a különböző
növényvédő szereket, ami nem csak
áldás, hanem átok is lett az
emberiség nyakában - kezdte meg
előadását dr. Vörösbaranyi István, és

a továbbiakban folyamatosan
táblázatokkal illusztrálta mondandóját.
A növényvédő szerek használatát
megindokolva rámutatott arra, hogy
a különböző növényfajtáknál milyen
veszteséget okozhatnak a rágcsálók, a
növényi betegségek és a haszonnövényt elnyomó gyomok. A kukoricánál például 34 % a veszteség, a
búzánál 23 %, a cukornádnál pedig a
legtöbb: a nö vényv é dő szerek
használata nélkül akár 50 % is lehet a
veszteség.
A növényvédő szerek felhasználását
években, tonnákban kimuta tva tárta
elénk egy újabb táblázat. 1965-69
között 2752 ezer tonnát állítottak elő,
1980-ban már ennek dupláját. 1995ben pedig 6571 ezer t01mát.
De mi történik a természet körforgásába kerülő szerekkel, hogyan
terjednek? Huszonöt éve kezdték
vizsgálni ezt a kérdést, tudtuk meg
az előadás folytatásában dr.
Vörösbaranyi Istvántól. Pontos mű
szerekre és tiszta vízre volt szükség
a vizsgálatokhoz. Az ötször, tízszer
desztilált víz sem lett megfelelően
tiszta, még mindig kimutathatóak
voltak benne a természetbe került
növényvédő szerek maradványai. A
Himalája forrásaiból próbáltak kellő
tisztaságúra desztilálni vizet, hogy az
analízisekhez használható legyen, de
már ott is fertőzöttek voltak a források. Végül a sarki, 10000 éves gleccserekbe fúrva, robbantva sikerült
valóban tiszta vízhez jutni. Ez is azt
mutatja, hogy a párolgás, a földbe
ivódás maradandó szennyezést
idézhet elő a környezetben.
Az előadás nagy részét az előadó a
DDT-nek szentelte. Megtudhattuk,
hogy a mai vizsgálatok azt mutatják,
hogy a DDT a növényekben, az állatokban és az emberben hatalmas
károkat okozott. Mivel hatóanyaga
jól oldódik, sokáig érezteti hatását,
lebomlása után pedig az újabb vegyületei is mérgezőek, már az egész
Föld szennyezett tőle. Mire rákkeltő
hatása kiderült, már túlságosan is
késő volt. Táblázatok, adatok segítségével szembesülhettünk azzal,
mennyire stabil vegyület, és hogy

milyen hatalmas mennyiségben
került felhasználásra, hol, mennyit
szórtak a növényekre. Például
Jugoszláviában 1987-ben 85 OOO tonnát importáltunk, hogy minden
növényfajta betegségére, kártevőjére
és gyomirtására elegendő legyen.
Megdöbbentő adatok következtek
arról, hogy mely növények hányszor,
milyen mennyiségű permetszert
kívánnak, és hogy miért nem kellett
egyes években a külföldnek például
az alma, amit akár tizenötször is permeteznek, mire megérik.
Mi lesz a permetszerekkel, kérdezte
dr. Vörösbaranyi István, és hozzátette, mivel mindenről egy előadás
keretében nem is lehet beszélni,
maradjunk csak a DDT-nél, márcsak
azért is, mert nagyon sok elemzés
született róla, sok adathoz lehet hozzájutni vele kapcsolatban. Még
Arisztotelész határozta meg az igazi
méreg fogalmát: kis mennyiségben is
hosszan hat. A DDT megfelel ennek,
tette hozzá az előadó.
Megtudhattuk, ismét a táblázatok
alapján, hogy egy nemzet minnél
fejletlenebb szinten volt, annál hatalmasabb mennyiségben élt a DDT pillanatnyi hasznot kínáló lehetőségév
el. Angliában például sokkal
óvatosabban, mértékletesebben bántak vele, mint például Romániában.
Az egykori Jugoszlávia tagköztársaságaiban is összehasonlíthattuk az
adatokat: ahol a legnagyobb volt a
DDT felhasználás egy évben, ott a
rákos betegségekben elhunytak
száma is kiugróan magas volt.
Az előadás második részében dr.
Vörösbaranyi István kitért arra, hogy
milyen új lehetőségek vannak a
növényvédő szerek kutatásában,
milyen növényvédő szereket kellene
gyártani a 21. században. Tíz pontban határozta meg az alapvető
feltételeket, és a WHO (Egészségügyi
Világszervezet) felhívását is
ismertette, mely a 2004-es évre
vonatkozik, amiben meghatározták,
mely növényvédő szerek alkalmazhatóak. Nem lehet rákkeltő, nem
idézhet elő genetikai változásokat,
gyorsan lebomlik, és nem mérgező az
emberre és állatokra.

Nagy Farkas Dudás Erika

ALÉLEK AJÁNDÉKAI
Amikor a nap felkel és felragyog a bevetett mezők fölött,
nem szór új magot, hanem a már
elvetettet segíti kicsírázni és
növekedésnek indulni.
A múlt héten a keresztények pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét ünne pelték.
A Szentlélek ilZ Atyil és a Fiú mellett
a harmadik isteni személy. A
Hitvallásban imádkozzuk: "Hiszek a
Szentlélekben ... akit éppúgy imádunk
és dic sőítü nk , mint az Atyá t és a Fiút. .. "
Az Atyával és a Fiúval együtt dicsőítjük,
hiszen ugyilnolyan méltósággal rendelkezik, mint a másik két isteni személy: a Szentlélek Isten!
Az egyik k<ltolikus teológus találóan
fogalmilzta meg, hogy mit nyújt nekünk
a bérmálás szentsége: "A bérmálc'ísban a
keresztény eröt nyer a hiteles, bátor
tanúságtételre". Az apostolok ugyanis,
amíg a Szentlélek le nem szúllt rájuk,
fél tek. A Szentlélek eljövetele után új
emberekké váltilk! Többé már nem
gyáv,ík - ők a legbátrabb emberek '
Csodálatos, titokzatos erő tölti el őke t.
Kilépnek Jeruzsálem utcáira, és bátran
hirdetik: Krisztus él!
A Szentlélek tevékenysége hét
"ajándéka" révén követhető nyomon a
hívö ember életében.
A bölcsesség ajándéka által a
Szentlélek megvilágosítja értelm ünket,
hogy megismerjük a jót, akaratunkat
pedig arrn ösztönzi, hogy tegyük a jót.
A bölcsesség segítségével mindent az
öröklét fényében értékelünk. Ezt a szentek példája is igazolja. Gonzaga Alajos (1568) és kortársa, Kosztka Szaniszló
(1550-1568) nemesi családból származtak, életüket mégis kolostorban kívánták
leélni. Lemondtak a gazdagságról,
elhagy ták az úri vil<'igot, és Istennek
szolgáltak. Vezérelvi.ikké lett, hogy minden lépéssel kapcsolatban megvizsgál ták: "Mit használ ez nekem az
örökkéva lóság szempontjából, lelkem
megmentésére szolgál-e?" Gyakran
mondogiltták: "Nagyobb feladatokra
születtem ".
Ezzel szemben, aki a bölcsesség
aji'mdéka nélkül él, az olyan, mint VIII.
Henrik angol király. Egy nőért, egy
bűnös kapcsolatért elvágta az angol egyházat Ró111<íhoz fűzö sz<'ililbt. Hatszor
nősült, két feleségét megölte.
Körömszakadtáig ragaszkodott a trónhoz. Amikor azonban elközelgett halálá-
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nak pillanata, keserűen állapította meg:
"Most aztán minden elveszett: asszony
is, korona is, lélek is!"
Az értelem ajándéka hozzásegít,
hogy meghalljuk és megértsük Isten teljes üzenetét, különösen pedig a Jézus
Krisztusról szóló kinyilatkoztatást.
Sok dolgot az apostolok sem értettek.
Jézus azonban megnyugtatta őket: "Ha
az Atya elküldi a Vigasztalót, a
Szentlelket, ö majd megtanít benneteket
mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit tilnítottam nektek" On 14,26). Ez
pünkösdkor teljesedett be.
A jótanács ajándéka segít, hogy
mindig azt válasszuk, ami Isten elött
kedves, saját lelkünk vagy embertár-

saink megmentése szempontjából pedig
hasznos.
Emlékezzünk csak a Jézusról és a
gazdag fiúról szóló történetre. Jézus
hívta az ifjút, hogy kövesse. Ő azonban
ezt nem vállalta. Nehezére esett otthagyni a vilgyont és követni Jézust a
szegénységbe. Ha hallgatott volna
Jézusra, akkor ő is a tanítványok közé
tartozhatott volna .. .
A lelki erősség ajándékával türelmesen viseljük a megpróbáltatásokat, a
kereszteket, mert bíz unk Isten segítségében és hiszünk az ő szeretetében.
Hány és hány vértanú szenvedett
Krisztusért! Menthették volna az
életüket: csupán hitüket kellett volna
megtagadniuk. Ezt azonban nem
akarták. Szerették Krisztust, és inkább
vállalták a halált, mintsem hogy
elárulják öt. Bátorságuk a Szentlélek
aj,'índékából - a lelki erösség
ajándékából - fakadt.
A tudomány ajándéka abban áll,
hogy a hívő keresi és örömmel fogadja

az igazságot, megismeri a világot és
Istent legm élyebb villóságukban.
Jézus mondta, hogy ha megmaradunk az ö tanításában, akkor
megismerjük az igazságot, s az igazság
szabaddá tesz minket.
Hogy az emberek mennyi mindent
nem tudnak, azt egy német példa is
bizonyítja. Egy gazdag gyáros fia a többi
gyerekkel kószálva betévedt a templomba. Éppen mise volt, a plébános nagy
hévvel arról prédikált, hogy Isten
meghalt értünk. Ezt hall va, a gyerek
sarkon fordult, ki a templomból, és
futott haza. Szinte beesett az ajtón, és
mindjárt újságolta: "Anya, anya, Isten
meghalt értü nk, és mi nem is tudtu k!"
A jámborság ajándéka által a hívő
meghitt kapcsolatban él Istennel.
Istenben szeretett atyát lát, akihez gyermek módjára, bizalommal fordulhat.
Szent Pál pedig azt tanítja, hogy a valódi jámborság lényege: gondoskodni a
szegényekröl, és tisztán megőrizni
magunkat a világ szennyétől.
A jámbor ember szán1ára biztosítva
van a jelenben a segítség, az örökkévalóságban pedig a boldogság.
Egy előkelö társaságban a hölgyek
azon tanakodtak, kinek van közülük a
legszebb keze. Megkérdezték a jelen
levő püspököt is, aki komolyan véve
kérdésüket, így felelt: "Ahhoz, hogy
el dön thessem, kinek van Önök közül a
legszebb keze, látnom kellene őke t,
hogyan kulcsolódnak azok imára, és
hogyan nyúlnak a szükséget szenvedö
testvérek felé! "
Az istenfélelem ajándéka gyermeki,
szent félelmet ébreszt lelkünkben, szent
félelmet a mindenütt jelen le vő Isten
előtt.

Sok szent jelentette ki - többek között
Avilai Teréz is -, hogy a félelem óvja
meg a bün elkövetésétő l. Elismerte:
"Volt olyan pillanat, amikor csak a
pokoltól való félelem mentett meg az
elbu kástól".
Aquinói Tamás egyszer azt mondta:
"Sohasem tudtam megérteni, hogyan
hajthatja valaki békés álomra a fejét,
halálos bünnel a lelkén, ha tudja, hogy
még azon az éjjelen meghalhat".
A Szentlélek mil is szól hozzánk,
ösztönöz bennünket. Hogy megtapasztaljuk erejét, hogy megérezzük hatalmát,
mondjuk szívünk mélyén: Jöjj,
Szentlélek, alakítsd át életemet, tölts el
engem!
VilovGoran

KÖNYVEK
adta ki Bordás Győző
szerkesztésében, megvásárolható a
Fórum könyvesboltokban 400
dinárért.
Maronka János posztumusz kötete
az Alkonyat után címet viseli.
Válogatás a szerző 1972 és
1997 között a délvidéki magyar lapokban megjelent íráesszékötetről
saiból. A válogatásban segítígy ír a szerző:
séget nyújtott Németh István
"A szerző alig
és Vígh Rudolf.
tudott ellenállni
"Mindig csodáltam azokat a
a csábításnak,
vidéki, főleg falusi
hogy az itt egyértelmiségieket, tanítókat,
begyűjtött
orvosokat, mezőgazd asági
Papírszeleteinek
szakembereket, akik úgy
ne a hangzatos
érezték, hogy
előjelű
abban a kis
Délvidéki füves
közösségben, ahol
könyv címet
élnek és dolgozadja. Be kellet azonban lát· ! nak, a foglalkozánia, hogy ezzel nem is olyan
suk mellet fölv álcsekély szentségtörést
laljanak olyan
követne el, hiszen a magyar
munkát is, ameirodalomnak van már Füves
lyek végzéséért
könyve, amellyel szerény
fizetség ugyan
munkánkat még gondolatnem jár, de eredban sem volna illő öszményükként a
szerímeltetni. Másrészt
közösség élete szípedig vannak már olyan
nesebbé, szebbé,
ti gazdagabbá
könyveink, amelyek címük- \
vál.__.._J.!ZL:ll--'-':.......:...w.iz;.._..,..,__ __, hat. Beleértve
ben, alcímükben vállalják,
azok életét is, akik ezt az áldásoshirdetik és őrzik szülőföldünk régi
magyar nevét, nem dől össze a világ, áldatlan közösségi munkát a válha mi ezúttal nem hivalkodunk vele. lukra vették. .. ." - írja Németh István
Ám hogy mégis helyben maradjunk,
a könyv előszavában . A kötetben
behúzódunk a számunkra annyira
számos ritkán látott régi fotót is
otthonos, barátságos és kedves, a
közölnek.
bölcső megnyugtató melegét őrző
A könyvet Maronka Katalin gonHegyalja utcába, amely csakugyan a
dozásában a budapesti Jogi Kiadó Bt.
hegy alatt fekszik, felette azonban a
adta ki. Megvásárolható a kishegyesi
Teremtő szeme kéklik."
Népkönyvtárban 350 dináros áron.
lbg
A könyvet a Forum Könyvkiadó
Az elmúlt hónapokban két kishegyesi vonatkozású könyv jelent meg.
Mind a szerzők, mind a könyvek tar- ·
talma is falunkhoz kötődik.
Németh István Hegyalja utca
című kötete
immár huszonhatodik a sorban. Az
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Május elején többek között a
Tartományi Oktatási és
Művelődési Titkárság, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram és a helyi
Önkormányzah1ak köszönhetően a
kishegyesi közönség is
belekukkanthatott a mai magyar
film helyzetébe. A filmfesztiválok
idényében a moziba ellátogatók
két napig kicsit közelebb érezhették magukat a normális világhoz,
és ha nem is a legkorszerűbb multiplex-technológia mellett, de azért
többé-kevésbé élvezhető
körülmények között nézhették
végig a négy filmet. Mi több, hogy
igazi mozifeelingünk legyen, még
pattogatott kukoricát is rágcsálhattunk a vetítések közben.
A hetedik művészeti ág magyarországi sanyarú sorsáról sokat
hallhattunk az utóbbi évtizedekben, a hőskor elmúltával csak
szerény eredményekről szállingóztak a hírek, a helyzet talán anynyiban reménykeltő, hogy a fiatal
rendező, Antal Nimród Kontroll
című filmje újabb és újabb sikereket arat, Etyeken pedig
állítólag a világ egyik legnagyobb
filmstúdiója épül. Mindez talán
hozzájárulhat ahhoz, hogy újra
rancsó-kaliberű rendezők kupálódjonak ki Magyarhonban.

Akik a kereskedelmi csatornák
hollywoodi sablonokra épülő
limonádéi helyett május első hetében a mozizást választották, mindenféleképpen jól döntöttek. A két
komolyabb témát megszólaltató
film, a Mélyen őrzött titkok (mely
egy nevelőintézetből kikerülő lány
útkeresését ábrázolta), és az Egy
hét Pesten és Budán (mely egy régi
szerelem újra felszínre törő hullámverése és egyben kortörténet
is: az elmúlt ötven év árnyaival
harcol, ismerős arcokat villantva
fel a múltból) mellett, a kikapcsolódni vágyók is találhattak
meguknak megfelelő szórakozást,
az Apám beájulna és a Montecarlo!
könnyedebb témákat szólaltatott
meg, kellemes estét szolgáltatva a
moziba betévedőknek.
Csakhogy. Az igazán csapottnak
mondható árak mellett (60 dinár más helyeken 100 dinárért árulták
a jegyeket) a délutáni vetítéseken
botrányosan kevesen jelentek meg,
talán az érdektelenségnek, vagy
talán annak köszönhetően, hogy
még sokan nem ébredtek fel téli
álmukból. Úgyhogy ébresztő,
kedves falusiak!
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A MOBllTElEFON
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Ahogy bedugtam a zsinórt azáral11ba".~gy pjpal{}~,tr~;j~hűlta l~vegő.
Furcsa érzés tört rám. N[jp~~ piipde~ kih~lván>;oqgtt vq/na'. A yőrös tűz
f~héren lobogott, a~ágyamo1 a durva zöld pokróc lninth~ silrri<e*'Jenne.
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Két éve szolgálok a hadseregben,
a kaszárnya hatezer méteres magasságban van, állandóan hó borít mindent. Ha elhagyjuk a kaszárnyát
(kéthetente vízért megyünk a lánckerekes teherautóinkkal), mi is fehér
köpenyt és fehér maszkot húzunk,
és szorosan követjük egymást, mert
aki két méterre eltávolodik a társaitól, akár örökre is szem elől
veszítheti őket. Ha ez megtörténne,
az eltévedt katonának nem szabad
megmozdulnia, egy helyben kell
maradnia, és a saját nevét kell üvöltenie, amíg a többiek meg nem
érkeznek, szintén a saját neveiket
kiáltozva. Ez a szabály. Kétévi szolgálat alatt egyszer sem hallottam a
családomról, vagy a feleségemről,
Amulettről. Egyedüli társam a
kutyám volt. A katonákkal nem
barátkoztam össze, ők pedig kerültek, mert hallották, hogy miért
kerültem ide, ennek a világvégi
kaszárnyának a parancsnoki
székébe.
Egyik éjszaka hatalmas robbanásra riadtam. A fegyveremet, amit a
kezemben tartottam alvás közben is,
a vészharangra irányítottam és
néhány lövéssel megkongattam. A
folyosóról zajok szűrődtek be, a
katonák megrémültek, fejvesztve
rohangásztak. Belebújtam a fehér
köpenyembe és felhúztam a
maszkot. Az épület előtt csönd volt,
csak a szél állandó süvítését hallottam, ami már beleivódott a gerincembe. A robbanás a főkapunál
volt. Az őrbódé felborult és szétszóródtak a cserepei, a kapu behorpadt és a bejárat előtt égett a hatalmas zászló. Óvatosan közelítettem a
bódé felé, közben a saját nevemet
kiáltoztam. Orrfacsaró bűzt éreztem.
Arra gondoltam, hogy a robbanás
miatt kinyílt az óriási, betonból
öntött emésztőgödör. A bódé mellett
megtaláltam az őrt, illetve a marad-

ványait. Fedezékben álltam és
lövéseket adtam le minden irányban, de a golyók elmerültek a sű rűn
kavargó hóesésben. Csönd volt,
senki se lőtt vissza. Letérdeltem az
őr mellé és megvizsgáltam.
Rájöttem, hogy a bab miatt történt
minden. Ez a falánk fickó jól bezabált a vacsoránál, és teleszellentette a bódét, aztán rá akart gyújtani
és felrobbant.
A halott katona szekrényének tartalmát nagy zöld dobozba tettem és
becsomagoltam, hogy elküldjem a
parancsnokságra.
Már mindent
összepakoltam,
amikor a szekrény
aljáról csipogást hallottam.
Felnyitottam a
szekrény alját és egy
mobiltelefont találtam.
Ez szigorú
szabálysértésnek számított, mivel a
kaszárnyánk fokozottan
titkos, és minden információáramlás tiltva van. Ez érthető is,
különben hogyan tudnánk végezni
a munkánkat?
Este bedurrantottam a kályhát és
sakktáblát tettem magam elé. A
vörös lángnyelvek árnyéka játszott a
falon. Két éve minden este veszítek
magam ellen. Nem hagyott nyugodni a mobiltelefon. A katonák
mondták, hogy a katona, aki felrobbant, egy németországi szex-sms
cégnek dolgozott, dagadt egy számla a Volksbankban, míg a szolgálatát
töltötte. Kíváncsian olvasgattam az
üzeneteket, sajnos, nem tudok
németül. Feltöltöm az aksit, gondoltam.
Ahogy bedugtam a zsinórt az
áramba, egy pillanatra lehűlt a levegő. Furcsa érzés tört rám. Mintha
minden kihalványodott volna. A

vörös tűz fehéren lobogott, az ágyamon a durva
zöld pokróc mintha
szürke lenne. Az előbb
még forróság volt,
most langyos a kályha
teteje. Kétségbeesetten próbáltam
megcáfolni az észleléseimet. A
kutyám feke te szemei áth'ítszón
meredtek rám. Lecsupáltam a
nyakáról a kis éle tmentő flaskát,
remegő kézzel töltöttem egy pohárba. Jól emlékszem, magam töltöttem
tele pelinkováccal, mégis, valami
fehér folyadék ömlött ki a kis
fémkulacsból. A sakktábla feketefehér kockáin fenyegetően álltak a
bábuk. Kirántottam az ablakot, egy
színt akarok látni, akármilyen színt,
de sűrű, tömött fehér falként mindent eltakart a hóesés. Egy járőrt
pillantottam meg a folyosón.
Rálőttem, sokszor, minden golyót
beleeresztettem, de fehér köpenyén
nem jelent meg az ismerős piros
folt.
Ekkor megcsörrent a mobiltelefon. A fülemhez emeltem. Mély
hangot hallottam. Nyugalmat árasztott. Döbbenten hallgattam a hangot. Az ablaknál álltam, nem láttam
mást, csak a végeérhetetlen hóhegyeket, Amulettre gondoltam. A
hang továbbra is duruzsolt, a fülemen keresztül megtalálta az utat a
lelkemig, amiről én is azt hittem,
hogy megfagyott. Csak hallgattam
azt az egy mondatot, amit úgy
ismételgetett az ismeretlen hang,
mintha - végre - saját magamnak
mondanám: Indulj haza. Indulj
haza. Indulj haza. Indulj haza.
Indulj haza.
Mirnics Gyula
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a SIKER kulcsai
Zsendülő kapitalizmusunkban
legeredményesebben pályázatok
révén lehet fejleszteni a kis és
közepes vállalkozásokat. Az "aki
mer, az nyer" szlogenre jó példát
tud felmutatni a falunkban tavaly
megalakult grafikai műhely, a
"SitoGraf*RT"
tulajdonosnője,
Csernik Teréz is, aki a Nyitott
Távlatok által kizárólag nők
részére meghirdetett "Kulc~ a sikerhez" pályázaton 1500 euró értékű
első díjat nyert. A norvég Business
Innovation Program támogatásával meghirdetett norvég és horvátországi szakértők előadása in
kilencvenöt pályázóból harmincketten vettek részt, és a két tizenhatos csoport számára külön első,
második, illetve harmadik díjat
osztottak. Molnár Verona, a Nyitott
Távlatok főkoordinátora szerint

"Ezen a tréningen a résztvevők az
elméleti tudást lépésenként, a saját
tervük realizálásán keresztül
sajátíthatták el. Végigvezették őket
a vállalkozás minden területén, a
cégalapítástól kezdve a szervezésen, beszerzésen, eladáson és a
marketingen keresztül egészen a
pénzügyekig.".
Csernik Teréz lapunk riporterének még hozzátette, hogy az
üzleti életben jó kapcsolatok, partnerek nélkül nem lehet érvényesülni, s a pénzbeli, illetve információs
támogatáson túl, az _előadássorozat
erre is jó lehetőségnek bizonyult.
További sok sikert, és eredményes pályázást kívánhatunk
csupán, jó időben, jó helyen, hiszen
erről szól az üzlet. Nem? De.

Award for the

best and most realistic
business pion
j_PRIZE

--

Adult Enlreµeneur Trolnlhg
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--
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Újdonságok a Kátai-tanva programjában
A Nyár utcai építkezést látva, Kátai Gézát, a Kátaitanya tulajdonosát kértük meg, mondja el, milyen újdonságokkal várják a tanyára érkező kirándulókat.

Pékmúzeum

Gazdasági udvar
- A Nyár utca végén egy látványtó épül, melyet a
budapesti Pagony Kertépítő Iroda tervezett, itt egy apartmannt is szeretnénk kialakítani. A tavon csónakázásra,
vízibiciklizésre, kajakozásra lesz lehetőség.
A tó építése mellett elkészült a Pékmúzeum _is (a benzinkút mellett - a szerk.), ahol ezt az ősi mesterséget
tekinthetik meg az idelátogatók, a búza őrlésétől kezdve a
kész kenyérig.

A Pékmúzeum mellett egy gazdasági udvart is kialakítottunk a Papp Pál utcában, ahol egy asztalosműhelyt
szeretnénk berendezni, itt különböző fogalkozásokra lesz
lehetőség, kocsifészerrel, járszótérrel.
- A hegyesieket a további tervei is érdeklik.
- Jövőre lesz 10 éve, hogy elindultak a dolgok a Kátaitanya környékén, ekkor szerveztük az első Firka tábort,
ennek kapcsán a Vasút utcában szeretnénk berendezni egy
állandó jellegű képtárat, ahol a régi dolgok mellett ízelítőt
szeretnénk bemutatni az elmúlt tíz év történéseiből.
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- Mi az abszolút bátorság?
- Hajnal kettőkor hazamenni,
és a seprűvel hadonászó
feleségnek azt mondani:
"Még mindig takarítasz, vagy
repülsz valahova ?11

nevessen raituk
ro
pap nagyo m~rges,
mivel · a gyerekek' lopják az
almát a kertjéből. Végül egy
táblát helyez el az egyik
amelyen az alábbi felirat áll:
ISTEN SZEME MINDENT
LÁT.
Másnap aztán látja, hogy a,
gyerekek azt írták alája: ' , · ,'
REGGEL ÉPPEN BEHUNYTN,: 1
A SZEMÉT.

Gyűrűk ura

Gandalf mondja Samunak
és Frodónak:
- De jó nektek! A munkátok a hobbitok.

A baloldal
Részeg férfi utazik a villpmosgn, és
szidja a bal oldalon ülő utasokat~ , ' ··
- Ti idióták!
Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra is:
- Ti nőcsábászok!
Az egyik utas feláll, és rárivall a, ..
részegre:
''
- Mit képzel maga! Húsz éve vagyok
házas, és még egyszer sem csaltfl,m
meg a feleségemet!
A részeg sajnálkozva megfogja
lát, és így szól:
- Emb~, maga üljön át .a bal ol
:1{

yuszika az erdőben.
ri~ sétáÍa medve. Hopp, elkap- ·
ja a nyuszikát és jól megveri.
Arra vágtat egy lovas. Fekete
, lbvon, fekete álarcban, hosszú,
fekete köpenyben. Odaér, leugrik a lóról és jól elagyabugyálja a
medvét, majd előrántja a kardját
és egy nagy Z betűt hasít a
Jmndájába. Majd visszapattan a
lóra és elvágtat.
Mire a'"nyuszika feltápászkodik
és utánapyöszörög:
- _ Kös~()~öm, Zuperman!

"Elmúlt, mint száz más píllanat,
s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak."
(Végh György)

Komolyan venni a világot,
Mindig szeretni és remélni,
Úgy érdemes a földön élni!"
(Papp Lajos)

"Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív,
és sok-sok szeretet."
(Pázmány Péter)

8.b
Szt1gyi Petri Gizella

8.a

tanítónő

Kerekes Katalin
tanítónő

8. speciális tagozat
Kovács Éva

Molnár Márta

Osztályfőnök:

osztályfőnök

Sipos Verbászi Valéria

Bábity Daniella
Csőke Miklós
Deák Magdoln
Faragó Andr'la
Huszár Norber
Huszka Enik
Ivié Anica
Kecskés Anetta
Kelemen Krisztina
Kubik Viktória
Kurin István
Lukács Lóránt
Molnár Annamária
Petri Gabriella
Rácz József
Sáfrány Tivadar
Szabó Mária
Szend Norbert
Szente Bojana
Tóth Árpád
Ujvári Mihály
Zabos Tibor
Zsadányi Sára
''"
Zsolnai Ákos
"Megcélozni a l~gszebb álm;fl,

Bíró Deni
Csordás Ottília
Kokrehel János
Tanáraink:

Kalmár Beáta
Kecskés Zsolt
Kiss Enikő
Kovalcsik Miklós
Kurnyák Natália
Major Andor
Major Arnold
Mátyus Tamara
Molnár Deán
Mondom Henrietta
Németh Norbert
Sipos Levente
Terebesi Ágnes
Tóth Ervin ·
Utasi Rajmond

Bede Hajnal Lilla
Csőke Csilla
Fodor Hilda
Jankovics Rudolf
Magó F. Emese
Molnár Márta
Papp Sztapár Zsuzsanna
Rózsa Rózsa
Sipos Julianna
Sípos Verbászi Valéria
Tóth Andrea
Tóth Pál
Török Süli Jolán
Vass Zoltán

VituskaMar?~nna . ·
ii
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