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Tisztelt 

Nyakunkon a nyár, végre egyre több a nap
sütés, bár ha eltekintünk a konkrét 
időjárástól, inkább azt kell mondanunk, 
hogy viharfelhők gyülekeztek falunk felett. 
Tragédiák sora zajlott le , és ezek sorában 
még a legenyhébb az újabb (magyar)verés, 
bár ilyenkor a konfliktus etnikai hátterét illő 
eltussolni, szőnyeg alá söpörni, különben is 
tudható, ki mire számíthat az igazságszol
gáltatástól. 
Az ilyen ügyek valódi okaira tehát általában 
nem derül fény, miközben egész csapatok 
állnak készen arra, hogy mondjuk leleplez
zék és bezárassák a fagyist, mert a rokon
nak két kugli fagyi után nem adtak áfás 
számlát. De hát ez egy ilyen ország, már 
semmin se csodálkozunk. Marad a balga 
remény, hogy 15 év múlva már az EU-ban 
leszünk. Addig követhetjük a politikai vis
zonyok átrendeződését a községi 
képviselőtestületben, a régi helyébe új 
alpolgármester lépett. Ennél alighanem 
fontosabb hír a civil szektor összefogása a 
gazdasági fejlődés érdekében. 
Még jó, hogy fiataljaink sikert sikerre hal
moznak a különféle versenyeken - némelyik 
általános iskolásnak már állandó rovatot 
nyithatunk -, és az utóbbi időben újabb két 
hegyesi író könyve jelent meg, meglehet, 
tényleg az írók falva vagyunk. Ahogyan tradí
cióvá vált az óvodások színjátszó találkozó
ja is, és örömmel jelezzük, hogy idén is lesz 
Dombos Fest. 
Ám előtte legyen a figyelem a ballagóké, 
akiknek sok sikert kívánunk a további 
pályaválasztáshoz is! 

A szerkesztőség 

Mi mindannyian 
anélkül, hogy 
bárki reagált 
volna, nálunk 

Valamelyik éjjel a szokásosnál 
is később kerültem az ágyba, s a 
fáradtságtól nem is tudtam 
azonnal e /aludni. Csendes 
éjszaka vo lt, csak néha vakkan
tott fel egy-egy kut ya. Egy pil
lanatra úgy tűnt, no rmá lis 
o rs zágban élünk mégis, de 
aztán hirtelen valaki egy 
sorozato t lőtt a levegőbe . Aztán 
tíz perc múlva megint, s 
ismétlődött ez több órán 
keresztül. Hétköznap vo lt, tehát 
nem hétvége, amikor megszak
hattuk, hogy kisséóvatosabban 
sétálunk az utcákon, nehogy a 
fejünkre pottyanjon egy-egy 
eltévedt lakodalmas golyó, egy 
egyszerű hétköznap, · s valaki 
nyugodtan lövöldözött bele az 
éjszakába. Azt vártam, valami 
történik majd, mondjuk, utána
néz valaki, mi is zajlik az éjsza
kában, arra gondo ltam, van 
rendőrségünk, melynek végül is 
az lenne a feladata, hogy a ren
det őrizze . De semmi nem 
történt. 
Egy nappal előtte egy kisséJllu
minált állapotban lévő biciklist 
láttam, az út szélén hajtott, a 
mögötte jövő autó rádudált, 
mire a biciklis alatt megingott a 
jármű, s utasa egy szaltóval az 
árokban kötött ki. Részeg volt, 
az igaz, de csúnyát esett, az 
autós azonban szemreb benés 
nélkül hajtott tovább, anélkül, 
hogy kíváncsi lett vo lna, nem 
történt-e valami komolyabb 
bpja emberünknek. 
Ugy látszik, kortünet lett a szo
lidaritás hiánya : a magya r
országi eset, amikor is a buszon 
utazó fiút az utastársai szeme 
láttára szúrták keresztül, 

is simán meg 
történhetne. A ritka ki véte lektől 
eltekintve, csak saját bajainkkal 
vagyunk haj landóa k foglal 
kozni, a szomszéd tehene pedig 
csak dögöljön meg kedvére , 
senki nem fogja érte a kisujját 
sem mozdítani . 
Másban is jók vagyunk. Egy 
asszonyra ráomlott a ház, és 
azonna l szörnyet is halt. Ha 
nem lenne morbid, talán azt is 
írhatnám, nem kell nekünk 
cunami, nem kell árvíz, sőt 
földrengés sem, elvégezzük 
helyettük mi a púsztítást. 
Bizanyított tény, hogy a te r
mészeti katasztrófáktól mentes 
területeken nagyo bb számban. 
fordulnak elő öngyilkosságok, a 
f elfokozott életösztön hiányát, 
így kompenzálja az emberi ter
mészet. De esetünkben talán 
nem csak erről van szó . 
Szintén morbidnak hangzik, de 
ha így folytatódik, nagy 
reményekkel pályázhatunk az 
egy főre eső öngyilkosságok 
számával a Rekordok Könyvébe. 
Azok meg majd jönnek, és 
fizetik a rekordért járó nagy 
pénzeket, amiből akár még a 
falu gazdaságát is fellendíth et
nénk. 
A probléma csak az, hogy ha 
már mindannyian felkötöttük 
magunkat, nem lesz falu , és nem 
lesz gazdasága sem, amit fel 
kellene lendíteni. Csak egy szó 
cikk leszünk a Guinness -féle 
könyvben, s így emlegetnek 
majd bennünket: igen, azok ott, 
akik mind kinyírták magukat. 
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hírei 
Április utolsó napjaiban a Női 

Fórum két rendezvényt is 
szervezett. Április 29-én 

megszervezték a ha
gyományos Activity játékot az 

iskola hetedikes és nyol
cadikos tanulói számára. A 

vetélkedőre a tavaszi szünet 
miatt a l.é.rtnál kevesebb 

versenyző nevezett be, viszont 
a jelenlévők egyöntetű 

véleménye szerint érdemes 
ilyen vetélkedőket szervezni, 

és valószínűleg hamarosan 
lesz folytatása is. 

* 
A másik rendezvény Anyák 

napjára készült. Az iskola 
kisegítő tagozatára járó 

gyerekeket Bata Ibolya, 
Burján Ágnes, Fábián Natália, 
Kerepes Irén, Molnár Andrea, 
Radulovié Gordana készítette 

fel. Versekkel, gyer
mekjátékokkal, cigánytánccal 
és diszkótánccal mutatkoztak 

be az Ifjúsági Otthonban 
összegyűlt közönségnek. 
Mindkét rendezvény meg

szervezésekor Mihájlovics 
Györgynek is köszönetjár, aki 
szombatonként lehetővé tette 

a próbákat. 

* 
Május folyamán a Női Fórum 

tagjai szerveztek egy 
ruhagyűjtési akciót, majd rá 

egy hétre osztási akciót. is. A 
ruha és lábbeli gyűjtését a már 
megszokott csoport szervezte: ····· 

Juhász Éva, Tóth Gizella, 
Sípos Erzsébet, Bíró Ibolya, 

Fullajter Ilona. 

FIGYELEM ' • 
Az utóbbi időben idős házas
párok több alkalommal is 
panasszal fordultak a Szociális 
Központ szakmunkatársaihoz , 
illetve a Női Fórumhoz, sőt a Szó
beszéd szerkesztőségéhez. azzal, 
hogy nem tudják, mit tegyenek: 
szeretnék felbontani a korábban 

megfelelő-e az idős személyekkel 
való törődésre - mondta Zeljkovié 
Dragica, a Központ ki shegyesi 
vezetője. 

- Ugyancsak felhívn ám a figye l
met, hogy még mielőtt aláírjúk a 
szerződést, a hitelesítést végzö 
bírónak kötelessége. hogy a 

kötött eltartási szerződést, illetve szerződéssel já ró jogokat és 
valamilyen formában kieszközöl- kötelezettségeket a szerzödö felek 
ni, hogy az eltartó a vállalt anyanyelvén ismertesse a fe le kkel. 
kötelezettségnek eleget tegyen és - Tehát kérném az idös 
a szerződésben foglaltak alapján embereket, ne kössenek meggo n
viseljék gondját. dolatlanul eltartási szerződé seke t. 

Megkerestük a Szociális Közpon- vannak nagyon szépen beren
tot. akik elmondták, hogy a dezett szociális otthonok. ahovú 
szerződés lehitelesítése után ők bármikor tudunk helyet biztos i
már tehetetlenek. tani az érdeklődőknek . ugya n
- Jó lenne, ha az idősek azelőtt akkor azt is tudni kel l. ha egy 
jönnének a központba, mielőtt az ilyen szerződés felbont ásra kerül. 
eltartási szerződés megkötésére az eltartottnak meg ke ll térítenie 
szánják magukat, mert akkor az eltartó költségeit, ami egy sok 
törvényes jogunk, hogy kivizs- éven át tartó eltartás esetén 
gáljuk az eltartó erkölcsileg is bizony nem kis összeget jelent. 
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.0 Civit . rsS: a om fel eszté'sévél .fo a k'oió ,becskereki 
kqzpont ~zervezésében május 19-én f1Yilvános tribünt tar-
t~ttak •.. , tJ"Írlyep Kis.97·g'yes ,! ~özsé9Rr:n ~lq emzetek 
kO'i'ötti' .. :Viszonyo m~g~ihitás:in c:vo-lf ,'~:;;'tő ' hangsúly. A 
becskereki Központ képViseleteben Sneiana llié, Fuksz 
~~~szló, q"agan ~.a/ei~lS[,és Mf~8.~l~y Keg,etd.f.tett részt . A ~i 
v1t;aestet .. j ,, beszelget~srK elgzteK .... ~g valamennyi ~·~ 
n@mzetk()zössé'g · tekir:(telyes ;~·' · képvi elójével, akik a 1 
f$o,ipont.,9iunkatársait ko.zelebbfől tajél<.oztatták a község- 1 

' J5,rPr~· :.,; .. ~ r.~~~;~qs».,,]2~~~emz~t .i.~ .égi ·.,x.i.rzony9kr?I. A tribün 1 
~~~z:v:~~~zve~1i~~~?~iiz7;~~~~l~~~e~;::t~~!~~~~.e~~~fé~ 1 
r€l11~tívan · ' ..• és .,stabila~ .de még nagyon sok tennivaló van ~ 

''egymás egismerésé 's 'az . egymáshoz közeledés , 1~ 
V9-!amint ' másik . nep · örténelniének, kultúrájának és ~ 
ny~Jvéne~~n1egismeréseJerén. · 

~ q~',. ~·J rib.9'n i;' csa gy, .. ~J " 1 nel'iizetiségi viszonyok 
'feJtesztéseben. · · · . ,;,., 
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Társulás a község fejlesztése érdekében 

A községi civil szervezetek 
k épvi se lői , valamint vállalkozók 
részvételével május 9-én tartotta meg 
alakuló Közgyűlését Kishegyes 
Község Fejlesztési Társulása. 
Az alakulásról szóló határozat és a 
Társu lás Alapszabályának elfo

Ugyanakkor azt is kezdeményeztük, 
hogy a civil szervezetek társuljanak 
egy községi szintű ernyőszervezetbe, 
amely a közös célokért harcolna. 
Úgy érzem, kezdetben nagy volt az 
ellenállás, sokan úgy érezték a "sok 

szonyainak kifejlesztésével és nyílt 
párbeszéddel kezdeményezzünk, és 
aktívan részt vegyünk a stratégiailag 
fontos fejlesztési tervek kidolgo
zásában, aktív kampányt szervez
zünk, és folytassunk a gazdasági 

gadása mellett, Radulovié Gordana ....-----------------....., 
infrastruktúrával és a környezet
védelemmel kapcsolatos projek
tumok végrehajtása és a gazdasági 
fej lődés érdekében. Szeretnénk 
egy komoly felállású helyi 
fejlesztési lobbit kialakítani, azaz 
magunk mögött tudni a helyi 
vezetőket, a külföldön élő pol
gárainkat , valamint az ország más 
helyiségeiben élő, innen, a község
ből elszármazott szakembereinket 
és tehetségeinket. 

személyében megválasztották a 
Közgyűlés elnökét, a kilenc tagú 
igazgatóbizottságot és a három 
tagú fe lügyelőbizottságot, melyek
ben a három település egyen
rangúan képviselteti magát. 
Megkértük Radulovié Gordanát, 
pár szóban ismertesse, hogyan is 
jött létre ez a Tarsulás. 
December közepén kezdődött, 
amikor ifj. Virág Gábor és 
jómagam kezdeményeztük a 
községben működő civil 
szervezetek összefogását. Úgy 
éreztük, a civil szervezetek sokkal 
eredményesebben tudn ak dolgoz
ni, ha közösen lépünk fel az önkor
m cínyzat felé, ha közösen 
pcílyázunk. 
A kezdeményezésünk az akkor jelen
l évő szervezetek képviselői körében 
pozit ív visszhangot váltott ki, már 
azon az első megbeszélésünkön több 
javaslatot is elfogadtunk, amit továb
bítottunk a községi önkormányzat
hoz. 
Elsősorban szerettük volna elérni, 
hogy a községi költségvetés elfo
gadcí sakor kérjék ki a mi véleményün
ket, kértük, hogy a község anyagilag 
támogassa egy koordinátori munka
kör létrehozását, aki összefogná a 
civil szervezeteket, valamint 
össz ekötő lenne az önkormányzat és 
a civil szervezetek között, s aki 
kísérné a pályázatok kidolgozást. 
Ugyancsak felhívtuk a figyelmet egy 
sokakat érintő problémára, amire 
sajnos a mai napig nem találtunk 
még megoldcíst. Arról van szó, hogy 
a község területén működő sport és 
művelődési létes ítmények haszná
latáé rt terembérletet fizettetnek 
azokka l a sportegyesületekkel, akik 
egyébként a gyerekekkel ingyen 
foglalkoznak . Remélhetőleg az 
em lített objektumok tulajdonosai 
jobban belego ndolnak, mert nem 
mind egy, hogy gyerekeink, fiatal
jaink az utcá n kóborolnak, a kocs
mákat járják, vagy pedig sportolnak. 

bába között elvész a gyermek" 
alapon, hogy a civil szervezetek sok
színűsége, más fé 1 e érdeklődési köre 
gátolni fogja a közösen létrehozott 
szervezet munkáját. Időközben válto
zott az elképzelés és a képbe be
kerültek a község vállalkozói és az 
önkormányzat képviselői. 
Csernik Teréz vállalkozó, a Tarsulás 
létrehozásának legfőbb mozgatója, 
erről így beszél: 
H allottunk a civil szervezetek 
kezdeményezéséről, viszont egy más
fajta elképzelésről is, mert, hogy egy 
közösségben jól működjenek a dol
gok, nem csak kezdeményező kész
ségre, önkéntes munkára, de anyagi 
háttérre is szükség van, ugyanakkor 
az önkormányzat támogatására is. 
Ekkor kezdtünk gondolkodni a 
Társulás megalakításáról , utá
nanéztünk, mások hogyan oldották 
meg, és ezek után május 9-én létre
hoztuk a Tarsulást, amelybe a civil 
szervezetek képviselői mellett vál
lalkozók is betársultak, de egyének is 
tagjai lehetnek. 
A l egfőbb célunk, hogy a meglévő 
feltételek figyelembe vételével 
Kishegyes község gazdasági fejlődése 
érdekében idevonzzuk a hazai és a 
külföldi befektetőket, a közélet, a 
magán és a civil szektor partneri vi-

A Tarsulás irodája beindult, a 
kishegyesi Helyi Közösség egy iro
dahelyiséget bocsátott a ren
delkezésünkre, a Kishegyesi 
Nagycsaládosok Egyesülete révén 
számítógéphez is jutottunk, az 
irodában megoldódott az internet 

hozzárerés és hamarosan telefont is 
kapunk. Ifj. Horváth László lehetővé 
tette az egyik pályázatfigyelő web
oldal figyelemmel kísérését, azzal , 
hogy rei évre ki- fizette a tagsági díjat. 
Egyszóval lassan minden 
munkafeltétel adva lesz az iroda 
eredményes működéséhez. Jelen pil
lanatban rei munkaidővel dolgozik, 
azaz minden munkanapon délután 1 
és 5 óra között fogadja a civi l 
szervezetek tagjait, a vállalkozókat és 
mindazokat az egyéneket, akik 
va lamilyen formában segíteni 
szeretnék a község haladását és 
fejlődését. 
Gordana és Teri végezetül 
elmondták, hogy terveikben szerepel 
különrele szemináriumok szervezése . 
Várják az egyetemet végzett fia
talokat, az egyetemistákat, a vá l
lalkozókat és mindazokat, akik úgy 
érzik, tudnak nekik segíteni 
elképzeléseik megvalósulásában . 
Azokat szeretnék a társulás köré 
tömöríteni, akik szeretnék ezt a 
községet fellendíteni, fejleszteni, 
kimozdítani a holtpontról. 
Magam részéről sok szerencsét 
kívánok nekik hozzá. 

ZSIOAI ERZSÉBET 
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A tavasz az ünnepség ideje 
Óvodás színjátszó találkozó Kishegyesen 

A kishegyesi 
színházteremben május 16-án megtartották a vajdasá
gi magyar színjátszó egyesületek 10. találkozóját. A 
találkozón jelen volt Gara Katalin, a magyar 
nagykövetség konzulja, dr. Szöllősy Vágó László és 
Szűgyi István polgármester is. Mindannyian szeretettel 
üdvözölték a jelenlevő gyerekeket és az óvónőket. A 
találkozón összesen 14 csoport vett részt. Az óvónőket 
és a gyerekeket Szügyi István polgármester is 
üdvözölte, ramutatván, hogy az egyesület a kilencvenes 
évek közepén alakult, és arra vállalkoztak, hogy min
dent megtegyen a népi hagyományok fenntartása 
érdekében. A találkozón Szabó Ferenc színmü\ész, a 
szabadkai gyermekszínjátszó egyesület tagja tartott 
alkalmi műsort , József Attila verseit idézve. 
Megítélése szerint a legfontosabb, hogy a gyerekek 
megóvják a jövőbe vezető utakat. Az egybegyűlteket 
üdvözölve Szöllősy Vágó László kiemelte, hogy a szín
játszó találkozó ideje a tavasz és a pünkösd, a küldetés 
és a találkozás ünnepe. Ugyanezt hangoztatta Szügyi 
István kishegyesi polgármester is, aki főleg azért mon
dott sajnálkozó szavakat. hogy megszűnik a találkozó 
a jelenlegi formáj ában. 
A kishegyesi Marcipán egyesület Tumbász L. Kornélia 
vezetésével gyermekjátékokat mutatott be. 
A találkozón több mint háromszáz gyerek vett részt. 

Lóretta 

Topolyára, a Kozgazdaság1 
kozépiskolába szeretnék irat
kozni , amennyiben felvesznek, 
ugyanis jogász szeretnék 
lenni , és véleményem szerint a 
kozgazdaság áll legközelebb a 
joghoz 

P. 1. 

Makóra, a Juhász Gyula 
Református gimnáziumba jelent
keztem , és fel is vettek . Ez 
rendészeti gimnázium, s nekem 
r_égi \ágyam, hogy rendőr legyek 
Ugy hallottam, nálunk nehéz bejut
ni a rendöriskolába, ezért jelent
keztem Makóra. 

Kultúrházi Esték 
testvérfalunkban 

Az évente megrendezésre kerülő Kultúrházi Esték 
keretében az idén a budapest i Döbrentei Kornél és a 
kishegyesi dr. Csordás Mihály közös szerzői estjét 
tartották meg május 7-é n Békésszentandráson. 
Testvérfalunkban ezzel az irodalm i eseménnyel avat
ták fel a közelmúltban alakított irodalmi-történelmi 
közéleti klubot, ame ly szellem i műhelyként működ ik, 
és amelynek irodalmi tagozatát dr. Csordás Mihá ly 
vezeti . Az estet Szécsi Mátyás , a közéleti klub 
vezetője szer.vezte. 

~ ;-< 

Nem tudom még pontosan, mi 
is szeretnék lenni , ezért gim
náziumba iratkozom Topolyára, 
és miután befejeztem, egyete
men folytatnám tanulmány
aimat. 

Mezögazdaságr kozéprskolába 
iratkozom Topolyára a mezőgaz
dasági gépszerelő! szakra 
Fold műveléssel szeretnék 
foglalkozni , és mivel vannak 
otthon mezőgazdasági gépeink, 
úgy gondolom, nem árt , ha meg 
1s tudom óket javítani 
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~, K~-~-~~gyesi szerz6k új könyvei 

Szerbhorváth György: 

Vajdasági lakoma 

Lapunk szerkesztőjének kötetét a po
zsonyi Kalligram kiadó adta ki , s most 
áprilisban a budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál alkalmából mutatták be. 
Júniustól remélhetőleg falunkban is 
kapható lesz 
Idézünk a könyv fülszövegéböl: 
Szerbhorváth György terjedelmes 
munkájában az Újvidéken 1961-64 
közott az Ifjúság mellékleteként, majd 
1965-től 1992-ig önálló folyóiratként 
megjelenő Új Symposion elsősorban 
eszmetörténeti és kultúrszociológiai 
szempontú elemzésére törekedett, nem 
elhanyagolva a politikai kontextust. Sőt, 
kiemelt helyet kap az egykori 
Jugoszlávia, illetve Szerbia, azon belül is 
a Vajdaság , a vajdasági magyarok kul
turális nyilvánosságának elemzése. 
Az ÚJ Symposionról számtalan mítosz 
alakult ki , ezek átértékelésére törekszik 
a szerzo Különösen fontosak a könyv 
azon részei , ahol az egykori szereplők 
visszaemlékezéseit szembesíti ugyan
ezen szerzők korabeli írásaival , interjúi
val, kimutatva az emlékezet vakfoltjait, 
illetve azt, hogy az egykori szerep lők 
mára miképpen válnak - legalábbis saját 
emlékezetükben - kisebbségi jogvédő 
harcosokká 
A j elentősebb irodalmi müvek, illetve kor
puszok konkrét elemzésével sem marad 
adós - sorra fölvonulnak a korszak le
gendássá vált alakjai: Tolnai Ottó, 
Domonkos István, Végei László, Gion 
Nándor, majd a további nemzedékek 
vezető egyéniségei: Danyi Magdolna, 
Sziveri János, Csorba Béla, Losoncz 
Alpár A Vajdasági lakoma már csak 
azért is fontos vállalkozás, hiszen egy 
egykor legendás és a magyar kultúra 
egésze szempontjából fontos , innovatív 
folyóirat történetét dolgozza fel igen 
sokoldalúan és aprólékosan, mono
grafikus igénnyel , ugyanakkor 
esszéisztikus írásmóddal, így könyve a 
szélesebb olvasóközönség számára is 
élvezetes olvasmány. 

Sáfrány Attila: 

Dosztojevszkij 

A szerző könyvét a zentai zEtna 
kiadó adja ki, itt Sáfrány Attila 
bemutatóját közöljük: 

Az esszében a nagy orosz író utolsó 
nagyregényéből , A Karamazov 
testvérekből kiindulva kutatok a 
dosztojevszkiji szellem(iség) után . 
Eltérek a szokványos iroda lmi 
elemzéstől , nem annyira a 
kiolvasható és be leláth ató konkrét 
tartalmak foglalkoztatnak, mint 
amennyire a megfoghatatlan, mégis 
nyilvánva lóan jelen lévő. a mű 
megszólító, egzisztenciálisan 
megérintő hatalma, a szellem(iség). 
Ezt nem csupán esztétikai kategó
riaként szemlélem, hanem rend
hagyó módon vallás-filozófiai 
esztétikai egységként Az elmon
dottakból következik , hogy az 
esszém egy palimpszesztnek 
( rá írásnak ) tek i nthető , de nem a 
konkrét m ű , hanem a mű és az írója 
szellemének a palimpszesztje . 
Magyarán megkíséreltem tovább
gondolni és a jelenre alkalmazni a 
Dosztojevszkij által kifejtett, ma is 
rendkívül aktuális bölcseletet 
Ehhez az esszének bölcselet közös 
kiindulási pontjait kel 1 fö lm utalnia. 
A közös kiindulási pontok fölmu
tatásával az esszé lezárul, céljához , 
végéhez ér, a szellem viszont csak 
ezután kezd el élni a megértés bir
tokbavétele és a vállalás akarati 
döntése által. Számom ra , az író 
számára kétségtelenül a szellemi 
fölpezsdülés páratlan , semmivel 
sem helyettesíthető élményét nyúj 
totta a Dosztojevszkijjel való 
foglalkozás . Remélem a szellem 
fölkutatásának szellemi kalandjára 
fogékony olvasók is részesülhetnek 
majd valami hasonlóban. 

A Petőfi Sándor Mü velodés1 
Egyesület Krajcárka tánccsoportja 
és a Szajkó énekcsoportja részt 
vesz május 28-án Mezőhegyesen a 
Hegyesi-napok rendezvényen . 

>>> 

A Szólj síp, szólj népzenei 
vetélkedőn első helyezett Szajkó 
énekcsoport tagjai Csőke Andrea , 
Kerekes Zsuzsanna , Moldvai 
Anna , Ács Krisztina és 
Povazsánszki Csilla . 

>>> 

A Rizgetős tánccsoport június 5-én , 
Horgoson részt vesz az idei 
Gyöngyösbokrétán. 

200 5. május 21-én rendezték meg 
Óbecsén a IX. Kőketáncot, az 
általános iskolások énekes népi 
gyermekjáték és népt ánc ve
télkedőjét. Az idei re ndezvény 
volt az eddigi legtömegesebb, kb. 
1200 gyerek 28 települesről 

érkezett Szabadkától Székely
kevéig. A kishegyesi Művelődési 
Egyesület a néptánc kategóriában 
két csoporttal nevezett be. A 
Garagulya alsós csopor t , 
kategóriájában a harmadik 
helyezést érte el, Patyerek Orso
lya és Utasi Péter vezetésével. A 
Krajcárka néptánccsoport a ve 
gyes kategóriában versenyzett és 
második helyezést é rt el, cso
portvezető Kovács Hann a <'s 
Patyerek Csaba . A kishegyesiek 
nagyon erős mezőnyben érték el 
ezt a kiváló eredményt. A pro
dukciókat Bodor Anikó nép
zenekutató, Lázár Katalin, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Zenetudományi Intézetének mun
katársa és Csókosi Csaba ma
gyarországi néptánc-pedagógus 
értékelte . 



H írel< az isl<olából 
r----------------~ 

Szabadkán, a Majsai úti Általános 

Iskolában szervezték meg április 15-én 

és 16-án az Általános Iskolások 

Művészeti Vetélkedőjét. Diákjaink a 

következő eredményeket érték el: 

Képzőművészet: 

Vass Szabolcs ( 6.a) - 2. helyezés 

Fogalmazás: 

G avlik Zénó ( 4.a) - 3. helyezés 

Holló Emese (7.b) - 2. helyezés 

Prózamondás: 
Miljkovié Tamara (5.a) - 2. helyezés 

A kishegyesi községi kórus- és zenekari 

szemléjén - 2005. 04.25-én részt vet t 

iskolánk énekkara és zenekara. A 

következő műveket adták elő: 

Nagykórus: 

Pergolezi: Hol van a sárga világ 

Ismeretlen szerző: Kék ibolyák 

Liszt Ferenc: Hajnalozó 

Karnagy: Toth Pál 

Zenekar (vegyes): 

Love story 

XIX. s::.á:::adi polgárság tánccsokor 

Zenei vezető: Toth Pál 

Kiskórus: 

Kodály Zoltán: Öszi dal 

Gyermekdal: Elszaladt a kemence 

N. Hercigonja: Suttogás 

Magyar népdal: Csipkejá bimbója 

Karnagy: Brasnyó Gyöngyi 

1 A tavaszi szünet április 27-én kezdődött 

1 és május 3-án ért véget Mindenkinek 
1 
1 jólesett egy kis pihenés. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

* 
április 29. - A szabadkai Népszínházban a 

Charley nénje című komédiát nézhették 

meg az gyerekek. 

* 
május 7. - Részt vettünk a Fruska gora-i 
maratonon. A többség a 17 km-es távot 
választotta, de voltak olyanok is, akik 
megpróbálkoztak legyalogolni a 33 km-t 
is. 

A tavaszi futóverseny t május !3-án 

szerveztük meg. A felsős tanulók a focipá

lyán versenyeztek. 

Május 14. - Kirándulások napja 
r----------------~ 

1 Diákjaink a következő helyekre jutottak el: Köztársasági verseny 
szerb nyelvből 

2005.05.07. 

7. osztály: 
Fábián Gabriella 

3 . helyezés 
Huszár Dianna 

6 . h elyezés 
Szabó Henrietta 

9 . helyezés 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

----------------~ __ -.;;....- 6 

1. osztály - Becse 

2. osztály - Ludasi-tó 

3. osztály - Újvidék-PEÍenárad 

4. osztály és 3-4. c - Belgrád 

5. osztály - Belgrád - Smederevo - Lepenski 

Vir - Vaskapu 

6. osztály - Kaszáló-túra 

7. osztály - Vrdnik 

speciális tagozat - Palics 

Május 14. - Bácskertesen szervezték 

meg a Jó Pa1tás gyermeklap 

nyelvművelő versenyét. Povázsánszkt 

Csilla (5.b) és Fabó Evelin (la) 1s a 

döntőbe jutott. A döntő helyett azon

ban mindketten az osztálykirándulást 

választották. 

~ w 

A Fiesta táncklub újra bizo11y1tott A 

tavaszi szünet alatt rnegszerveze tt 

versenyen: 

- Fabó Csaba és Margarita a pionir fi 

katergóriában !. helye::.ést, 

- Szungyi Tibor és Kal111ár Ei•e lin llR1 '1111c.1aA 

ebben a a kategóriában fl he(1·e::.é.1t, 

- Papp Áron és M iljkoPié Tamara a fiatal 

ifjúság kategóriában !. he(ve::.ést ért el 

Gratulálunk, és további 
sikeres szereplést kívánunk! 

r---------------, 
Csőke Andrea Belgrádból , a köztár- : 
sasági zongoraversenyröl 11 helyezés- 1 

sel tért haza. Május 7-én 1 

Lazarevácon, a Zeneiskolák fesz- : 

tiválján Andrea és Tóth András is 1 
ELSŐ lett. 1 

* 1 

Pécsett szervezték meg a Karate : 
1 Európa Bajnokságot. Faragó Krisztián 1 
f(5,b) a 93-ban születettek 1 
1 kategóriájában az ELSŐ helyet 1 
1 szerezte meg. 1 
1 1 

~---------------~ 
Iskolánk már második éve s::.enY'::.t illeg a 

világkiállítást, mezvnek keretén bPl11I (} 

legszebb os:::tázvt is kih irdetjiik. A kuillircí.1 

2005június l -én IPs:. e óráról a li1il

lít5tere111ben. 

Ö SSZEÁLLÍTOTTA: BARCSIK KAROLINA 



DÁTUM ÉS IDŐ 

Június 1-től 15-ig 

Június 22. 10,00-12,00 

---------------------------------
Június 23. 10,00-12,00 

Jún. 22-25. 8 ,00-ig 

Jún. 25. 8 ,00-tól 

Jún. 25. 
8 ,00-tól 16,00-ig 

Jún. 26. 
8 ,00-tól 16,00-ig 

Jún.26. 
16 ,00-tól 

Jún.28. 
12,00-ig 

Jún.29 . és 30. 
8 ,00-tól 15,00-ig 

Júl.1. 
20,00-ig 

Júl.4. 
7 ,00-tő l 

Júl.4. 
8 ,00-tól 15,00-ig 

Júl. 4 . 
20,00-ig 

Júl. 8 . 
7,00-kor 

Jú l. 8. 
8 ,00-tól 15,00-ig 

Júl. 11 . 
7 ,00-től 

Júl. 11. 8 ,00-tól 15 ,00-ig 

TEVÉKENYSÉG 

A tanulók bejelentése a felvételi vizs
gára 

Felvételi vizsga anyanyelvből 

Felvételi vizsga matematikából 

A tesztek átnézése és az eredmények 
bevitele 

Elsőd leges 

gesztése 
eredmények kifüg-

A tanulók fellebbezésének fogadása 
és megoldása a felvételi vizsga ered
ményeirő l az iskolában 

A tanulók fellebbezésének fogadása 
és megoldása a felvételi vizsga ered
ményeiről a körzeti felvételi 
bizottságnál 

Az eredmények kü ldése a megoldásá
val az adatközpontba 

A fe lvételi vizsga vég leges ered
ményeinek kifüggesztése 

A kívánság listák kitöltése és átadása , 
nyomtatása , ellenőrzése a tanulók 
részéről és az adatbázisba való bevitel 

A kívá nságlista adatainak küldése a 
központi adatbázisba 

A k ívánságlista ellenőrzése a tanulók 
á lta l az iskolában 

A tanulók fellebbezésének fogadása a 
k ívánságlistával ka pcsolatban és 
azok javítása 

Az adatok küldése a javított kíván
ságlistákkal a központi adatbázisba 

A hivata los kívánságlista kihirdetése 
az iskolákban 

A tanulók besorolása a középiskolák
ba 

Beiratkozás a középiskolákba - első 

beiratkozási kör 

A fennmaradó szabad helyek 
ismertetése a második körben való 
iratkozáshoz 

A tanulók kívánságlistájának kitöltése, 
átadása és bevitele a második körben 

A tanulók végleges besorolása az 
iskolákba 

Be iratkozás a középiskolákba - máso
d ik beiratkozási kör 

BEÍRATKOZÁSI NAPTÁR 
A KÖZÉPISKOLÁBA 
2005/2006-0S TANÉV 

Aki újra sze retne iratkozni a 
középiskolába , kérjük, június 1-jéig 
jelentkezzen az iskolában! 

Falu 
Csak egy utca , 
csak egy ház , 
csak egy álom, 
és egy vágy. 
Egy folyó , 
egy park, 
egy régi állomás, 
egy templom, 
egy köröszt , 
egy kihalt kávéház . 
Romok , homok , 
por és per, 
sár és sírok , 
temető, 

ravat al, 
h alott i to r, 
karácsony, 
angyalo k, 
hózápor. 
Titko k, 

' hazugság, 
befogott fülek , 
gépek. 
gyárak, 
ígéretek. 
Esküvő, 

öröm, 
bor és malac. 
Öregség, 
nyomor. 
Te itt mara dsz? 

NA G Y F ARKAS E MÍL I A 

VERSE 

7 --

r 



Az április15-e és 17-e 
között 38. alkalom
mal megrendezett 
Középiskolások 
Művészeti Vetél ke-

Bemutatjul< l<MV-díjas 
l<özépisl<olásai n l<at 

kezdtem el írni 
Szeretek verseket 
olvasni , főleg Jó
zsef Atti lát, Tóth 

döjén nagy sikerrel szerepeltek a 
kishegyesi középiskolások. Heten is 
büszkélkedhetnek azzal, hogy vala
milyen díjjal tértek haza Becséröl. 

A díjazottjaink 

Kovács Hédi, publicisztika, 1 díj 
Horváth Éva , publicisztika , 2. díj, 

Hét Nap-különdíj 
Majláth Renáta , néprajz, 2. díj . 
Nagy Farkas Emília , vers , 3.díj, 

diákzsűri , 1.díj 
Szügyi Bettina , értekező próza, 3 . díj, 

diákzsűri 1 díj 
Szabó Tímea , novella , 3. díj 
Török Ottó, kritika , Magyar Szó-különdíj 

Kovács Hédi , publicisztika, 1 díj 
Hédi a Dositelj Obradivié Gimnázium 
másodikosa. "Engem az emberek 
kézről-kézre adnak" címmel készített 
interjút a kishegyesi vendégszereplése 
után Hobóval. 
Hédi: A magyartanárnöm , Kovács Éva 
mondta, hogy jó lenne részt venni a 
KMV-n, ö ösztönzött arra is, hogy 
foglalkozzam publicisztikával , mert az 
kevésbé népszerű műfaj a középiskolá
sok között. A kishegyesi koncert után 
faggattam Hobót az életéről, 
munkásságáról. A beszélgetés először 
döcögve indult, de a végén már közösen 
könnyeztünk az énekessel. Arra gondol
tam, hogy majd nem veszi komolyan , 
hogy egy 17 éves lány akar interjút 
készíteni egy 60 éves emberrel , de a 
végén össze is haverkodtunk. 
Mint Hédi elmondta, szeret írni, de 
először írt riportot Magát a vetélkedőt 
eléggé egyhangúnak találta, a zsűri vi-

--- s 

szont szerinte az építő jellegű kritika 
helyett inkább leszidta az embereket, am i 
rosszul is esett egyeseknek Az 
ismerkedés szempontjából viszont 
hasznosnak érzi a KMV-t, és úgy érzi , 
akinek van tehetsége, és azt szeretné 
megmutatni, itt megteheti. Ugyanakkor, 
ha nem kapott volna helyezést, akkor is 
örült volna, mert így legalább megis
merkedhetett Hobóval. 

Majláth Renáta , néprajz, 2 . díj . 
Renáta szintén a topo lya i Gimnázium 
harmadikosa, néprajzi dolgozatát Mária
kultusz Kishegyesen címmel írta. Már 
tavaly is nyert egy elsö díjat a Pünkösdi 
ünnepkör szokásai Kishegyesen című 
dolgozatával, így régi motorosnak számít 
a vetélkedőn. 
Renáta: Az idei dolgozatomhoz az adta 
az ötletet, hogy gyakran hallok olyan 
szokásokat, amelyekről nem tudtam. A 
fől eg már csak az idősebbek 

emlékezetében élö rítusok összetartó 
erőt jelentenek egy közösségnek. Igaz, 
hogy a fiatalok már a legtöbb szokást 
nem is ismerik, de az idősebbek még ma 
is zarándokolnak a Mária-kultusz 
jegyében Doroszlóra, Tekijára, 
Máriagyödre Így adatközlőim is 
idősebbek voltak. 

Nagy Farkas Emília, vers, 3.díj, 
diákzsűri , 1.díj 
Emília szintén topolyai gimnazista , 
negyedikes , tervei szerint a Gábor 
Dénes Informatikai Főiskolán folytatja 
tanulmányait 
Emília: Régebb óta foglalkozom versírás
sal, de komolyabban csak most télen 

Árpádot és Rilkét, 
és szeretek írni is, így amikor a ma-

gyartanárnöm, Bencsik Erzsébet 
ösztönzött bennünket , hogy írjunk 
valamit a KMV-re, úgy gondoltam, ha már 
megvannak a versek, megpróbálkozom 
én is. Jól éreztem magam a KMV-n , de a 
többiekhez hasonlóan úgy gondolom , a 
zsűri lehetett volna megértőbb is velünk, 
ha már mertünk vállalkozni Csak negatrv 
kritikákat mondtak, ahelyett , hogy kon
st rukt rvan álltak volna hozzá az 
értéke léshez Szerencsére vol tak 
mások, akik konkrétan elmondták, hogy 
mi a jó, és mi a rossz a verseimben, így 
építő jelleg ű bírálatot is kaptam 
Emília elmondta, fo lytatni szeretné a 
versírást, de nem hivatásszerűen 

Jelenleg a verstant tanulmányozza, és 
sajnálja, hogy jövőre már nem vehet 
részt a versenyen . 

Szügyi Bettina , értekező próza, 3 . díj, 
diákzsűri: 1 díj 
Bettina harmad ikos, szintén a topolyai 
Dositelj Gimnáziumban tanul 



Bettina: Az osztályfőnököm , Bencsik 
Erzsébet biztatott arra, hogy írjak, és 
nekem ez a kategória tetszett meg a 
legjobban . Juhász Erzsébet, az 1998-
ban elhunyt írónő Határregény című 

poszthumusz regényét elemeztem, azt 
tetszett meg benne , hogy a mindennap
jainkat érinti a témája, és a magyarság 
problémájával is foglalkozik Sajnos sem 
az idén , sem tavaly nem tudtam elmenni 
a versenyre , mert egy másik versenyen 
vettem éppen részt, így más olvasta fel a 
szövegemet, de az idén megfogadtam, 
hogy jövőre mindenféleképp ott leszek. 
Fontosnak tartom a vetélkedőt, mert a 
középiskolások összemérhetik a tudá
sukat, és megismerkedhetnek egymás
sal. 
Bettina nagyon szeret olvasni , de jelen
leg inkább a pszichológia érdekli , így 
csak a l egvégső esetben szeretne a 
későbbiekben is az értekező prózával 
foglalkozn i 

Szabó Tímea, novella, 3. díj 
Tímea a többiekhez hasonlóan Topolyán 
tanul , harmadikos gimnazista. 
Tímea: Mivel általában jók szoktak lenni 
az iskolai dolgozataim, így a tanárnőm 
mondta, hogy próbálkozzam meg a 
vetélkedőn is, ahova Fehéren-feketén 
címmel írtam novellát egy fiatal lányról. 
Jól éreztem magam nagyon a 
vetélkedőn, terveim szerint jövőre ís ott 
leszek, ha nem is jutok tovább, már csak 
az esti buli miatt is. Először azt hittem 
csak komoly, szeműveges fiatallal fogok 
ott találkozni, de aztán sikerült egy 
csomó laza emberrel megismerkednem. 
A zsűritől viszont én is építő jellegű kri
tikát vártam, és nem csak ledorongolást 
A díjnak viszont örültem, mert könyvcso
magot kaptunk ajándékba, s mivel na
gyon szeretek olvasni, így kedvemre 

olvashatok. 
Tímeát annyira elkedvetlenítette a zsun 
hozzáállása, hogy úgy döntött, nem oszt
ja meg a Szó-Beszéd olvasóival díj
nyertes novelláját, amit igazán csak 
sajnálni tudunk. 

Török Ottó, kritika, Magyar Szó-különdíj 

Ottó a szabadkai Műszaki Iskola elek
tronikai szakán negyedikes. Mivel na
gyon szeret filmeket nézni, úgy döntött, 
filmkritikát ír. 
Ottó: A magyartanárnőnk minden évben 
ad egy feladatot, amit a KMV-re kell 
elkészítenünk, én az idén a Max című fil
met választottam Előítéletekke l mentem 
Becsére, de kellemese n csalódtam , 
mert nagyon jó volt a társaság, bár a 
zsűri sokaknak elvette a kedvét. Most 
először írtam kritikát, és nem is 
valószínű , hogy folytatom, bár örülök a 
díjnak A KMV-t jó dolognak tartom az 
ismerkedés szempontjából , ugyanakkor 
aki tehetségesnek érzi magát, össze 
tudja mérni erejét a többiekkel. 
Horváth Évát nem sikerült elérnünk 
lapzártánkig 

Gratulálunk a díjazottaknak, és 
további szép eredményeket! 

Táncvizsga! 
Május 21-én, szombaton, igen 
vidám hangulatban zajlott le a 
kishegyesi tánciskolások vizsgája 
a Sógor vendéglő nagytermében. 
Az ügyeslábú fiatalok, név 
szerint: Almási Emese, Barna 
Sándor, Bartus Bella, Becskei 
Ágnes, Csernik Tünde, Dabano
v tc Denis , Fehér Kri sztián, 
Fullajter P éter, Gulic s Ágnes, 
Kancsár Lorett a, Kátai Géza, 
Ko csis Antónia, Ko máromi 
Levente, Kovács Szabolcs, Kra tok 
Rebeka , Lukács Árpád, M aj o r 
K aro lin a, Máté Lív ia , Papp 
Attila, P éter Zsuzsanna, Szabó 
D áv id, S::. ékely l melda , Székely 
Le vente, Tóth Aflila , Tóth Tamás 
a kö vetkező táncokban kellett , 
h ogy bizo nyít s anak: angol ke
ringő, cha-cha-cha , samba, 
tangó, polka, bécsi keringő, 
rumba, quick step, ji ve, raspa, 
twist, mambó, slow fox, boogie
woogie, charleestone, csárdás -
frisses, kóló. 
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Hobo. Ez a név 
bizonyára sokaknak 
ismerős Dalai, elő-

Engem az emberel< 
l<ézről-kézre adnak Ezek leginkább 

József Atti la elő-

adásmódja sok ember gyermek- és fiatal 
korát idézik. A kishegyesi színházterem
ben , ahol József Attila versekkel lépett 
színpadra, minden korosztály egyaránt 
élvezte előadását, közvetlensége , 
előadói stílusa miatt. Nem csak a tudása, 
hanem egész megjelenése nagy hatást 
gyakorolt a közönségre. 
A Hobo név a hatvanas években szinte 
fogalommá vált, aztán a név maradt, a 
fogalom jelentése pedig idővel megválto
zott, s kezdték hozzátenni : ... ö az 1ro, a 
rock történész, a népművelő , zenész, 
show-man és gondolkodó is. 

Miért ezt a pályát választotta , 
hiszen volt színész, író, tanár is? 
Középiskolai tanár voltam a hetvenes 
évek második felében, amikor 1976-
ban Zágrábban jártam , és láttam 
élőben a Rolling Stones zenekart 
életemben először. Akkor már nagy 
rajongója voltam. Olyan hatással volt 
rám ez az élmény, hogy hazatérve 
Zágrábból , elhatároztam, szervezek 
egy zenekart . Akkor 31 éves voltam. 
Sosem tanultam zenét, sem éneket, 
nem gondoltam, hogy ennek sikere 
lesz. Nem arra törekedtem, hogy 
zenész karriert fussak be . Akkor már 
játszottam filmekben , amelyeket 
később betiltottak, megjelentek no
velláim , és tanári állásom is vo lt. 
Azonban a zenekarnak, akkora 
sikere lett, hogy néhány koncert után 
rá kellett jönnöm , ez az egész dolog 
teljes embert kíván ugyanúgy, mint a 
tanári pálya. A zene és a történelem
tanítás között kellett választanom. 
Elégedett-e, teljesítette-e minden 
álmát? Mi az, amin változtatna? 
Nem vagyok megelégedve magammal, 
nem lettem olyan , mint amilyen 
szerettem volna. Az embernek be kell lát
nia, hogy nem sikerül minden . Nagyon 
nehéz vagyok, úgy gondolom másoknak 
is és magamnak is. Ez sokszor 
magányossá tesz, elsősorban a művészi 
pályámon. Sokkal többre vittem, mint azt 
gondoltam volna. Nem akartam zenész 
lenni, vagy versmondó, vagy író, hanem 
tanár, és ez nekem nagyon tetszett. Ma 
is azt gondolom, ha valami baj történik a 
pályámon, akkor visszamegyek tanár
nak, még akkor is, ha újra kellene tanul
nom mindent Gimnáziumi tanár voltam. 
Ha újra kezdhetnék mindent, akkor 
egész kicsi koromtól tanulnék zenét, 
kicsi koromtól készülnék erre a pályára 
és zeneszerzést is tanulnék, mivel én 

csak dalszövegíró és előadó vagyok. Az 
lenne a jó, ha a saját dalszövegeimhez, 
amelyek mindig előbb születnek meg, 
mint a zenék, magam tudnám megírni a 
dallamot, így nem lennék kiszolgáltatva a 
zeneszerzőknek. Az én példaképeim, 
akik a Doorsban, a Rolling Stonesban 
játszottak, vagy más együttesekben, mint 
John Lennon vagy Bob Oylan , ők meg 
tudták írni a szöveget és elő is tudták 
adni. 
Az életének melyik az a szakasza, 
amelyikre a legbüszkébb? Hiányzik- e 
valami az életéből? 
Életem legboldogabb korszakát most 

élem, amí egy nagyon nagy ajándék, 
mert hatvan éves vagyok, van egy fan
tasztikus családom, életemben először 

végre van egy hétéves kislányom , 
gyönyörű feleségem , fantasztikusan jó 
zenekarom, és egy jó színház is, ahol ját
szom. Tehát én , aki egy elég magányos 
és csavargó ember vagyok, mostanra 
több közösséget is találtam magamnak. 
Elsősorban családot, aztán zenekart és 
még egy színházat is. Ez a három 
csodálatos dolog, amiből egy mindig 
megvolt az életem különböző periódu
saiban, de egyszerre a három soha, de 
még kettő sem. Nem gondoltam , hogy 
az utolsó hat, hét évben ilyen változáson 
megyek keresztül. Erre nem lehet 
felkészüln i, és ezt tervezni sem lehet. Az 
egyetlen, ami hiányzik az életemből 

most, az a sport. Nem szabad elveszíte
nem az erőmet, hiszen minden nap ját
szom, és minden nap utazom. Összel , 
rengeteg előadás vár, hála istennek. 

adások, amikkel a 
magyarlakta területeket és Magyarorszá
got járom . Az e rőnlét megtartásáért min
denképpen sportolni is kell. 
Miért éppen József Attila versek? 
Engem egész különleges viszony fűz 

József Attilához . Verses köteteit úgy for
gatom, mint szent könyveket. Nem úgy 
olvasom az írásait, mint költeményeket, 
mint ahogy esetleg Arany Jánost, Adyt 
vagy Pilinszkyt, akiket imádok Teljesen 
másként. Nem gyönyörködöm a versek
ben , hanem tanácsot keresek a saját 
bajaimra, segítséget, kiutat a gondjaim
bó l, erőt azokra, vigaszt vagy hasonlósá

got. Úgy választom a verseket , és 
olyan verseket választok, melyek 
rólam szólnak. Ha nekem ezekhez a 
versekhez nincs közöm, akkor nem 
tudom őket előadni , mert nem 
énekelek szépen , nem beszélek 
szépen, és nekem nem az a célom , 
hogy népszerűsítsem József Attilát 
Ez a harmadik József Attila műsorom, 
az egyiket 1991 -ben mutattam be 
Légy ostoba címmel , a másikat 
Milyen jó lenne nem ütni vissza cím
mel 1999-ben, és ez a harmadik 
Tudod, hogy nincs bocsánat cím
mel, amely nem a József Attila évre 
készült , bár tulajdonképpen ez lett 
belőle . Ezt az e lőadást tavaly mutat
tuk vo lna be, de Faludy Györgytő l 

kaptam egy felkérést , hogy az ö ver
seiből is készítsek egy estet Azt 
mutattuk be tavaly, és így bizonyos 
értelemben szerencsésen átkerült 
erre az esztendőre . Még egy 

negyedik József Attila est is motoszkál a 
fejemben , nagyon régóta. 
Van-e különbség a hazai és a határon 
túli előadásaiban? 
Ritkán juthatok el a határon túlra , bár 
hozzá kell tennem, hogy én is határon túli 
vagyok, csak én minden határon túli. 
Minden e lőadásomra egyformán 
készülök fel , halálfélelmem van , 
iszonyúan izgulok, és rettenetesen nagy 
ajándéknak tartom, hogy bárhol is fe l
léphetek. Természetesen a határon túli 
fellépéseknek szomorú okokból ki
folyólag van egy különleges jelen
tőségük, ami még inkább széttépi a 
szívemet, azt a maradékot, ami egy 
József Attila est után vagy közben még 
megmarad , de ha az ember az én 
pályámra és az én utamra kerül, akkor ne 
sajnálja magát! Ezek a dolgok mindenhol 
életre, halálra mennek: a konzum
kultúrában , a sok televíziós ocsmányság
ban és förtelmes színdarabokban, am i 
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otthon van , vagy egy idegen országban , 
ahol a kisebb közösségekben élő ma
gyarokhoz kevesebb dolog kerül, ott egy 
másik értelemben ugyanannyira nehéz a 
helyzet Nekem nem az a dolgom , hogy 
ezen siránkozzam vagy próféciákat fogal
mazzak meg, hanem az, hogy odamen
jek és játsszak még akkor is, ha az 
embernek nehéz, nagyon fáj a szíve, 
vagy dühöng azért , mert otthon nincs 
kultúra. József Attilát nem én találtam ki , 
én is másoktól kaptam, magától József 
Attilától , Jordán Tamástól , Latinovics 
Zoltántól , Sebö Ferenctől és Mensáros 
Lászlótól Én is egy ember vagyok ebben 
a sorban, és nyilván utánam is jönnek 
még mások 
A Hobo név egyrészt vándorló 
munkást , másrészt hivatásos 
csavargót jelent. Ez kapcsolódik-e a 
hatvanas , hetvenes évek szabad
szellemüségéhez , vagy más jelen
tése van? 
Ezt a nevet nem én választottam , hanem 
mások ragasztották rám Jack London a 
Kétezer vagány címü novellája kétezer 
csavargóról szól, akik az 1800-as évek 
legvégén bandába állnak össze , és a tél 
elöl, az Egyesült Ál lamok hideg részeirő l 
elindulnak dél felé , hogy ott kihúzzák a 
telet a meleg tengerparton . Nincs egy fil
lérük sem Bandába szerveződve végig
mennek Amerikán, a városokba érkezve 
már megelőzte őket a hírük. A polgárok a 
polgármester segítségével visznek nekik 
ételt , italt , pokrócokat, csak ne men
jenek be a városba, hogy ott ne ren
detlenkedjenek Ezek a szerencsétlen 
csavargók, akik a hobók hadseregében 
egy fillér nélkül végig tudnak menni 
Amerikán , annyira megragadtak engem . 
aki mindig is szerettem csavarogni . 
Kiskoromban meséltem a barátaimnak a 
kosárlabdacsapatban , a hobók had
seregéről Ök ragasztották rám ezt a 
nevet. 
Melyik az a verse , a saját szer
zeménye, amelyik legközelebb áll a 
szívéhez? 
Nem tudok ilyet mondani . Sajnos én 
nagyon sok szomorú dalt , dalszöveget 
írtam, és ezek közül jó néhány - és ez 
nagyon fájdalmas - nem veszíti el az aktu
alitását Újra és újra olyan dolgok történ
nek, hogy ezek a dalok ismét idősz
erűek, holott eset leg tíz , húsz vagy 
harminc éwel ezelőtt írtam őket. Most az 
egyik legmaibb dal a Nem lehet két 
hazád c1mu , amely mostanában 
Magyarországon történteket jellemzi. 
A nagy közönséget szereti , vagy a 
kicsit , de lelkeset? 
Ha közönség van, az a legfantasztiku-

sabb. Ha tömeg van , az nem jó, de van 
úgy, hogy a nagy tömeg egyszerre csak 
átváltozik közönséggé, ezt kell elérni . A 
tömeggel nem lehet bánni , mert diktálja 
a tempót, míg a közönséggel lehet. Úgy 
érzem, három-négyszáz emberig vagyok 
hitelesítve , amikor még minden 
különösebb eszköz igénybevétele nélkül 
tudok az emberekkel kapcsolatot 
teremteni , elsősorban azért , mert 
belenézek a szemükbe, ők pedig az 
enyémbe Négyszáz ember felett 
nehezebb. Mióta megvan a lehetőségem 
ar ra , hogy zsinór nélküli mikrofont 
használjak (már legalább tiz éve van 
nekem ilyen), azóta vannak dalok, amikor 
bemegyek a közönség közé , elvegyülök 
és ott énekelek közöttük, velük együtt a 
sötétben, és nem is tudják, csak am ikor 
hirtelen mel lettük fölbukkanok , akkor 
vesznek észre. Vagy pedig azt teszem, 
hogy bizonyos daloknál , verseknél , eset
leg a koncertek után , fe lkapcsoltatom a 
teremben a fényt , hogy lássam az 
embereket, hogy ugyanabban az 
atmoszférában legyünk, ugyanabban a 
fényben Ne én álljak a világoson , és ők 
a sötétből nézzenek, ne legyen köztünk 
különbség Végül is harminchárom éves 
koromig egy valaki voltam a közönség 
közül , és ma sem vagyok sokkal több 
Az előző előadásán elhangzott egy 
olyan mondata, hogy nem ide indult, 
és már azt sem tudja , hol van . Ezt a 
kijelentését mivel tudná megma
gyarázni? 
Ezt azzal tudom magyarázni , hogy min
den nap játszom. Félreértették ezt nyil
ván azért, mert nem ismernek engem. Én 
egy úton vagyok, ebben az esztendőben 
százhúsz József Attila-esten fogok ját
szani, és abban az értelemben, hogy 
földrajz ilag melyik városban vagyok, 
engem nem érdekel , mert Erdélyből jöt
tem , Magyarországra megyek vissza, 
utána visszajövök ide, majd elmegyek 
Ukrajnába Ezt úgy értettem, hogy nem a 
városnak, a falunak a helye számít, én 
pontosan tudom , hogy hol voltam. Nem 
errő l beszélek. Azt mondhatnám , hogy 
az emberek engem szinte - nagyon szép, 
amit mondani fogok, meghatóan szép -
kézről kézre adnak. 
Tudja mi az a bujdosó pohár? És ezt 
azoknak mondom , akik ezt félreértették: 
a bujdosó pohár egy olyan pohár, 
aminek nincsen talpa, hanem az egyik 
ember a másik kezébe adja. 

KOVÁCS HÉDI 
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Legkedvese.Qb partim: 

Kajdócsi László ,· 

(Spartak 11 ;.S fabadi{' 

III. kategória , , 

Tóth Andrej (E~ségf;.1Kishegyes) 
II. kategória 

Szabadka 2003. 

l. é 4 , 
3.d4 , 
Hc6 

c5 2.Hf3 , d6 
cxd 4 4.Vxd4, 
5.Fb5, Fd7 

6.Fxc6 , Fxc6 7 .H c3, 
Hf6 8.Fg5 , é 6 9.0-0- 0, 
Fé7 10.é5 , dxé 5 
ll.Vxé5, Vc8 12 .Bhfl , 
0-0 13.Vé2 , Vc7 14 .h4 , 
h6 15.Fd2, a5 16.Hé5 , 
a4 17.g4, a3 18.b3, 
Hd5 19.Hxd5, Fxd5 
20.g5, Bfc8 21.Ff4 , 
Fxb3 22.axb3 , a2 
23.Kb2, Vc3+ és vilá
gos feladta (0: 1) 
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A lcishegyesi izraelita 
hitlcözség életéből 

Hat évtized múlt el a holokauszt és a 
második világháború befejezése óta, de a 
kishegyesi zsidókról kevésszer 
emlékeztek meg hivatalosan. A 
kilencvenes évek elején volt néhányszor 
koszorúzás az egykori zsidótemetőben , 

azóta az is elmaradt , ped ig ezek a 
szerencsétlen emberek egykor a falu 
megbecsült polgárai voltak 
A temetöjükben a poklokat megjártak és 
az onnan visszatértek emlékoszlopot áll í
tottak az áldozatul esett zsidóknak, mert 
közülük az utolsó még 1956-ban meghalt, 
sírkertjük pedig az enyészeté lett A helyi 
közösség és a szabadkai zsidóhitközség 
1998-ban megegyezett, az épen maradt 
és a még el nem lopott síremlékeket 
átmentették a szabadkai zsidótemetőbe , 
az emlékoszlop hátuljára pedig rávésték 
azok nevét, akiknek emlékművét 
Szabadkára vitték A temetőt pedig parkká 
alakították át. 
A halotti anyakönyv tanúsága és az emlék
mű felirata szerint Kishegyesnek a 
következő elhurcolt zsidó polgárai vesztet
ték életüket a haláltáborokban. 

Ábrahám Dávid , 1944. nov 30. Danzig 
mel letti Stuthof tábor, 421 / 1946, 1947. 
Balassa Imre 
Balassa Imréné, fia ik 
Balassa György 
Balassa Pál 
Dr. Brummer László 
Faragó Andor , 1945. máj 
Fischer Arnoldné, Parges Sarolta, 
1945 máj 8 
Fischer Edit . 1945 máj 8 Auschwitz 
Grabinszki Mór 

Eddig egyetlen szerző foglalkozik a 
hegyesi zsidóság történetével, a faluban 
elfoglalt helyzetével. Szőke Anna Adatok 
a kishegyesi zsidók történetéhez cimű 
írásával tett kísérletet a kérdés feldolgo
zasara . Terj edelmes tanulmánya a 
Bácsország egyik következő számában 
fog majd megjelenni 
A kérdés kutatására sajnos szűkös 

adataink vannak, mint annyi más írásos 
dokumentummal , ezekkel is mostohán 
bántak az egykori il letékesek. Alig maradt 
kutatható anyag. Egy ilyen, a Tartományi 
Történelmi Levéltárban található 
jegyzőkönyvet közlök az alábbiakban . 
Igaz, nem a holokauszt kérdéséhez 
kötődik, de egyrészt azért figyelemre 
méltó a dokumentum, mert a kishegyesi 
zsidóság felekezeten belüli nézeteltéré
seine k elhárítását tárgyalja, másrészt 
pedig felsorolja, szinte teljes egészében 

Kriszháber Antal, Kriszháber Simon, 
Hubai Dávid, Manheim Ferencz, Rein 
József, Kriszháber Adolf, Stern Dávid, 
Stern Fülöp, Kraus Jakab, Raff Ábrahám, 
Raff Móricz, Boschán Márton, Schwarz 
Jacob, Manheim Mór, Manheim József, 
Goldmana Emanuel, Manhe1m 
Emanuel, Brust Lipót, Stern Jacob, 
Joachim, Laufer Simon, Knszháber 
Fülop, Kriszháber Lipót, Fridman Jacob, 
Fischer Ferdinánd hegyesi lakosok 
- Dr. Szilasi Fülöp szabadkai lakos, Vll 
ker hitközség elnöke 
- Császár Péter Járási Szolgabíró 
Alu lírott szolgabíró elöadja összegyűl

teknek kiküldetése czélját, és felhrvja öket 
a községben ural kod ó pártviszály 
megszüntetésére , és a fenfo rgó vitás 
kérdések békés elintézésére . A 
Szolgabírónak ezen felhfvása folytán a 
viszálykodó felek között fenforgott minden 
vitás kérdések kiegyenl ítettek, és az 
egyenség a következö pontokban össze
foglaltatott 
1 A kishegyesi volt izr statusquo ante 
hitközség tagjai kijelentik miszerint a 

Kertész Sándor, Simon , 1944. 05 2. 
Auschwitz, 
Kertész Imre, 1945 05. 8. 
Kertész Sára, Brummer Lászlóné 
Kraus Dávid 

Grabinszki Mór baromfikereskedö "feleségei," leányai és munkásai 

Krisháber Gyula 
Krisháber Katalin 
Krisháber Ella 
Krisháber Margit 
Krisháber Beti 
Manheim Mihályné, szül. Kraus 
Erzsébet, 1944 jún. 20. Auschwitz 

Holttá nyilvánítottak 

Franki Lipót, 1944. máj . 2. (1982. 05. 
25 ) Auschwitz 
Franki Dénes, 1944 okt. 5. (1921 . 03. 
27 ) Cservenka 
Hirsfeld Mihály, 1944 okt. 1. Sárvár 

név szerint közli a falu akkori izraelita férfi 
lakosait 
"Hivatalos másolat 
Jegyzőkönyv Felvétetett Hegyesen 1884. 
évi Január hó 30-án topolyai járás szo/
gabírósága által Bács Bodrogh megye 
Tekintetes Alispánjának 22593/ 1883. sz. 
a. kelt megbízása folytán . 
Tárgy Hegyes községben létező 
Congressusi és Statusquo alapon 
szervezkedett izr. hitközségek 
kiegyeztetése, illetve a hegyesi izraelita 
községi lakosok közt hitközségi ügyben a 
jó egyetértés helyre állítása czéljából 
egyesség létre hozása. 
Jelen levők: Rein lgnátz, Stern Sámuel, 

Congressusi hitközség mint anyaközség 
kebelébe visszatérnek, és a Jövőben ezzel 
együtt egyeséges hitközséget fognak 
képezni A congressusi hitközség 
elöljárósága ezen egyesülést örömmel 
veszi tudomásul , s egyuttal közmege
gyezéssel konstatáltatik, hogy azon kishe
gyesi izrael iták, kik már egyszer a kishe
gyesi izr. hitközség tagjai voltak, és attól 
elszakadtak, ezen egyesülés folytán a 
fölvételi díj megfizetése alól fel vannak 
mentve, és illetve határozatok fognak alka
lmaztatni. 
11. A volt "Statusquo Ante" hitközség tagjai 
Brust Lipót hitközségi sahterral megkötött 
szerződést ezennel elismerik. 



Ill. A volt statusquo hitközség tagjai a folyó 
év Január hó 1-én megejtett Elöljárósági 
választás érvényességét elismerik, oly 
megjegyzéssel azonban. hogy a fennálló 
alapszabályok módosítandók különösen 
akként, hogy a községi ügyek vezérlete az 
Elöljáróságon kívül egy újonnan alkotandó 
képv iselő testületre fog bízatni, mely négy 
tagból fog állani, fele részben a legtöbb 
adót fizetőkből , fele részben pedig a 
község választottjaiból Egyuttal megál
lapíttatik, hogy a folyó évre megválasztott 
jegyző hivatalát ezen év végéig megtartja, 
az év végén azonban új jegyző fog válasz
tatni , ki köteles lesz a hozott határozatokat 
híven jegyzőkönyvbe venni, ellenkező 

esetben jegyzői hivatásától felfüggesz
tendő , és az elnök által helyettesítendő 

Az alap szabályok modosítására a kerületi 
elnökség fog megkéretni 
IV A volt statusquo Ante hitközség tagjai 
az 1884. évre elkészttett költségvetést és 
adókivetést fe ltétlenül elfogadják, a mult 
évi hátralékból , mely összesen 844 Ft-ot 
tesz ki 50% százalékot fizetnek még pedig 
60 nap alatt a község pénztárába. A 
község Elöljáróság ezen 50% százalék 
leengedéséhez hozzá járul, oly megje
gyzéssel azonban , hogy a kiszabott 
határidők meg nem tartása esetére ezen 
leengedés erejét veszti, az egész összeg 
lesz behajtandó. 
V Ezen egyesülés folytán Stern Dávid és 
társai a községi Elöljáróság birtokába 
átadják a templom kulcsát, és az általuk 
eddig kezelt iskola földet az eddig szerzett 
jogokkal , és elvállalt kötelezettségekkel 
együtt 

Miután ekképp a kishegyesi izrae liták 
között a béke és egyetértés létrejött, 
Stern Dávid és társai Kriszháber Simon és 
társai el len isteni tisztelet háborgatása és 
okirat hamisítás miatt emelt bűnvádi felje
lentést visszavonják, és további eljárást 
beszüntetik. 

Ezzel a jkönyv felolvasása után helyben 
hagyva aláíratott Kmf. Szilasi Fülöp a n 
m ker elnök. Stern Dávid s. k. 
Kriszháber Simon, Stern Simon s. k„ 
Kriszháber Antal s k, . Rein Dávid , 
Manheim Ferenc sk , Stein Ignácz s. k. 
Kattin Böm, Kriszháber Antal sk., 
Manheim Emanuel , Manheim Mór s. k. 
Rein József sk , Bozsána Mór, Goldmaán 
Emánuel sk. , Manheim József sk., 
Kriszháber Adolf sk ., Császár Péter s. k. 
szolgabíró 
A másolat hiteléül 
Topolya, 1884 Januar 31-én 
Császár Péter szbíró" 

DR . VI R Á G GÁBOR 

Egyházi hírei< 
Április elején megalakult az a bizottság, 
amely Kishegyesen 'júniusban megren
dezendő Ezüstcsengő ének-zenei fesztivált 
fogja szervezni. Tagjai: Csöke András és 
Gál József zenepedagógusok, Papp 
János zenész, Damján Zsolt, Bajsa kán-
tora, Kocsis Miklós, Kishegyes kántora 

A szegedi cserkész-találkozóra is eljutott 
a kishegyesi cserkészcsapat. Élmé
nyeikről Lackovics Annamária beszá· 
molt a Hírvivő című újságban. 

és Papp Imre újságíró. Az emléklapok "".Nf" - . dik · " ünnepeltük 
elkészítését Kovács B · · · ;ó r.t1 a ~ e:' a!u . J~1°d " .:~~f atrn

3
ap
8
Jan . . lt k 

ta. A fellépőket az -~~§jeI>eifr ;..~ : : ·~ a _9Z!?l~a · -an Jaru a . az 
fogják megvendégelni. ·-- . . . ~lso . szent aldozashoz. Kovacs BurJan 

-~ -·~ - Anikó fényképész . készített fehételeket. 
Az A4-es nagyforkátumú csoportképet 
meg lehet vásárolni. 

Főtisztelendő Szarvas Péter szenttamásj - -:::.. -~ - · ·'"'?,~ 

plébános verseskönY'ét bemutatták temp- ~ . . 
lomunkban. Verseiből Kocsis Antóni.a ---- ~"~,. 
Kancsár Lorett~Bakorek'"XIi~ és Május utolsó vasárnapján, 1~"'· r~ggeli 
Papp Júlia/~zavaltak. A műsort Papp ~-~trnisén az első gyónókat köszöntjük·· 
Imre újs{gíro, a n: egykori osztálytársa _A~eketicsi Kis tPmplom búcsúja május 
:veié'Íte. A bemutatón sokan részt vettek, 22-én lesz a Segítő Szűzanya tiszteletére 
:aJi"~ I jutányos áron meg lehetett vásáro'liii ··keresztelt templomban, ahol.ez alkalom-
a könyvet. mai els~áldozást tartaőaR:- · 

Május 4-én Szen Flórián ünnepén, a 
tűzoltók \édőszeri!jének napján az esti 

Szent György napjától az estf. _ ~z~~tmisén hagyofiiányosan megjelentek 
~ar_ang 20 órá,tól szól! ~e ·kK.or a helyi tűzoltók, és.megszentelésre került 
zmadkozzuk az Urangyalat . az új zászló. Utána Agapén voltunk a 

"~il 
"~fi' 
i\i 

Az orahomi hagyományos Ifjúsági~ le}ki 

tűzoltó otthonban. l! 

napokon Kishegyesről 17-en vett~k részt. 
Szintén részt vettek a kishegyesiek Kérjük-1iilejében jegye~t~ssék be a szent-
Becsén a belvárosi templomban ·inegtar- ttll~~„.ügécnylés'· '"g~ill!iiki~őben meg 
tott Eukarisztikus kongresszUSl)n. ""~fillj~ k .k 

1
. eo~i~~st. Azok i~ 

" -- Jelen ene , aki e akarjak mondam 
iOi a szentmiséket. Eh5.ző hét -péntekéig kell 

, , l\f~7, ;íw~fiz~t!J:i ;az" l~riyUt~ze~tiIJ:isét. 
Az ujvideki SPENS-en a nagycsatadosok ~ 
nemzetközi találkozóján is lészt vettek ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KOCSIS MIKLÓS 

híveink. 

=-=··=···· ~=~-=-=~'"=~ ===· ===========================================„· 13-'" ~-
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l<ishegyes XX. század:i 

rövid története 

IV. rész: A pad/ássöpréstől a gaszt
arbájterságig 

És eljött a fölszabadulás , és mindenki azt 
gondolta a hegyesiek közül , hogy na, 
ettöl rosszabb már nem lehet, 
tehát jön a jobb. De - az élet egy 
ilyen valami - csak még rosszabb 
lett Jöttek a nagy hegyesi magyar 
kommunisták is, és a legkisebb 
hibájuk az volt, hogy a ma a 
könyvtár nevét viselő Csépe Imre 
nagyokosként átnézte a könyv
tárat , s mindent, amit fasisztának 
vélt, nemesinek, arisztokratának 
meg túl magyarnak, azt jól 
kihányták a kollégákkal a 
ganérakásra. Repült Ady, a szifi
liszes nacionalista, repült 
Mikszáth, csak úgy, mert jó volt a 
humora, viszont Márai meg
maradt, mert más hegyesiek jól 
eldugták Csépe elöl , mert ö 
kcizben elment meginni egy 
pálinkát a Dömötörhöz. 
Mások, például egy hölgy, ki 
később kocsmárosné lett, s híres 
s gazdag, azzal szórakozott, hogy 
a parasztok tökeire téglát kötött, 
vallják már be , hány disznó röfög 
titokban Ez 1945 tájt történt , a 
hegyesiek jól beszarva éltek, 
ugyan ki is éli túl a szebb jövőt a 
jelen felől nézve. S ámbár buzgott még 
bennük a hit, a vallás, avagy a katoliciz
mus, de egy friss ember jól szétzavarta 
ezt a klerikális bagázst a templombú
csún A sors azonban utolérte, miután 
megbukott a szocializmus, éppen a bú
csúban táncolva jött érte a kaszás. 
Búzát kerestek az új jövő hithü emberei, 
s mert nem találtak elegendőt, kizavarták 
a hegyesieket megmüvelni azokat a 
földeket, melyek tulajdonosait szintúgy 
jól elzavarták vagy elkobozták a föld
jeiket Más ötletük is volt , s elzavarták a 
hegyesieket, hogy az elzavart zsidó sváb 
s egyéb vagyonból, úgysmint té~lából 
épitsék már föl a szövetkezet s a 
művelődési otthon épületét Amit az 
1980-as évek végén felújitottak, de mozi 
az már nem lehetett, mivel a hegyesiek 
ekkor meg úgy tartották, hogy a cigányok 
teleköpködik napraforgóhéjjal a termet, 
akkor meg minek. Mintha a magyarok 

Hommage á Patrik Ourednik 

nem köpködtek volna korábban . 
S lettek itt szövetkezetek mindenfé lék, és 
talán túl sok Petőfit olvastak az emberek 
- nomen est omen, a Művház is PS lett-, 
miszerint is az asztalról mindenki 

"a lányok egyedül jártak szórakozni" 

egyaránt vehet, a következő 45 évben 
azok, kik a szövetkezetben dolgoztak, 
úgy vélték: a közösből mindenki egyaránt 
vehet "Veszek a közösből" - ez lett a 
lopás szinonimája. Eközben, éltessék 
Tito elvtárs neve, épült egy-két dolog, 
mint a Kelta, még a Távol-Keletről is jár
tak ide szakemberek, hogy megkülön
böztessék a csirkéket, csipp-csipp, ki a 
nő , ki a férfi csirke, mert ehhez a hegye
siek mégse értettek 
S miközben a kiscsirkék repültek az arab 
világba is akár, addig a hegyesiek más
felé kezdtek el utazni jólétűkben a 
tengerre. Vagy Magyarországra, csem
pészgetni: oda konyakot s vegetát , ide 
meg semmit, mert ott jól lehetett dőzsöl
ni az eladott áru árából. És úgy tűnt, eljött 
már a Kánaán, a hegyesiek is kezdték 
elfelejteni, hogy miképpen magyarok ők , 

amikor jobb hegyesinek lenni, jugoszláv
nak, párttagnak. A kapcsolat a nemzettel 

leszűkült Békésszenttandrásra, ámbár 
legalább nagy barátságok szövődtek , s 
kiderült, ember em bernek nem 
feltétlenül farkasa, de barátja is lehet 
És volt téglagyár, lett Gradja-Mont vas
gyár - legyünk mi is a vas és acél falva , 
ahogy Sztálin kitalálta -, lettek kreditek, 
ami magyarul ugyan kölcsön , de a tor
nac i pő is patika lett, a trikó meg majica 
Lassacskán nekilendült az életszínvonal , 
templom helyett vendéglőbe jártak az 

emberek, a pártülésen meg 
önkritikát tarthattak, ha otthon 
karácsonyfát állítottak vagy 
megkeresztelték a gyereket És 
gyökeresen megváltoztak a 
szokások, amíg a háború után 
csak bakarostélyost - sóspap
rikás kenyeret-, lehetett kapni a 
bor mellé, ezután már bablevest, 
birkát, csontlevest is, csak aztán 
jött a csevap és a vegyestál , 
lehetett kuglizni és biliárdozni, 
és elhúzatni az Átdobták a szart 
a kerítésen című nótát , a 
gyereket kandlival küldték el a 
sörért, mert az is megjelent, a 
hetvenes években meg már a 
lányok egyedül jártak szó
rakozni , nem kísérte őket az 
anyjuk a bálba, mert már bál is 
egyre kevesebb volt , a nők 

szájába is cigi került, kezükbe 
meg vermut és csokílikőr A 
hegyesi zenészek is eltűntek , 

hol voltak a régi szép idők, 
amikor minden kocsmának saját 
zenekara volt cigányból, ma-
gyarból, s akkor még a zenész 
fizetett a tulajnak, hogy játszhas

sonak ott, nem pedig, mint ma, éppen 
fordítva. 
És 1954-ben még mind~mki a rádió előtt 
szipogott, mert Magyarország elvesztette 
a foci-vébé döntőjét, de aztán sokan 
amolyan jugók lettek, hogy nekik van 
tévéjük is már, autójuk is , nem úgy mint 
Magyarországon , ahol minden oly 
szegényes és kopott , de ám a mi Titónk 
a hadisarcból , a kölcsönökből köl
tekezett, fejlesztett, hogy aztán pár 
évtized múlva az egész a nyakunkba 
boruljon 
De voltak, akik nem gyarapodhattak, 
mert munka sem volt, vagy megérezték, 
nem lesz ennek jó vége, és 
összepakoltak és Németországig meg se 
álltak, valóságos gasztárbájter-mozga
lom indult, és sokan szenvedtek kinn a 
honvágytól , még ha sűrűn hazalátogattak 
is Mercijükön és hoztak magnót, csokit , 
neszkávét meg adidaszt, és panaszkod-
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tak, hogy kinn mégis lenézik őket , pedig 
jó munkás a hegyesi magyar, jártak haza 
új házat építgetni, de aztán 1991 után 
mégis úgy voltak vele, jól döntöttek, 
amikor elmentek ebből az istenverte 
orsz3gból 
És Tito alatt olcsó volt a benzin, még h3 
később bevezették a páros-páratlan 
napokat, meg aztán a jegyrendszert 
kávéra, mosóporra, de lehetett kölcsön
bol ép1tkezni , nyaralni , gyereket nevelni , 
zoldhitelból istállókat építeni , traktort 
venni és a f13talok is jól kiszórakozhatták 
maguk3t a Zö ld kert helyén induló 
Jupite r diszkóban, ahol Rózsa nén i, alias 
Oiszkó-m3ma volt a söntéses és vigyázott 
a rendre , úgyhogy a hegyesi fícsúrok az 
utcán zavargatták egymást a lovéenáci
akkal bicikli láncokkal, ez is egy új szokás 
lett 
És ha nem lehetett karácsonykor, akkor 
nőnapon ünnepeltek az emberek - addig 
se kellett melózni -, meg majál isoztak, 
stafétát vittek és partizánfilmeket néztek, 
rendes Jugoszláv állampolgár lett min
denki , és 1974-ben még Tito 1s megje
lent itt átutazóban , talán ő volt az első , s 
remélhetcileg egyben az utolsó diktátor 
is, aki megfordult falunkban . 
És mindenki úgy volt vele , most azért egy 
picit mégis JObb, látszik valami Csak azt 
nem látták, ami tényleg jött - az újabb 
háborút A:z meg - mondhatjuk -, 1980. 
május 4-én, vasárnap, délután három óra 
cit perckor kezdődött, amikor elhunyt 
Tito Temetése napján nem kellett iskolá
ba se menni A családdal néztük meg, 
emlékszem , pedig rég volt , bécsiszeletet 
ettünk sültkrumplival és zöldsalátával Így 
éltünk akkortáJt 

MICIMACKÓ G YO RGY 

(FOLYT KOV.: 

Az U TOLSÓ KÉT XX . S Z Á ZA DI 

ÉVT IZED) 

Ifj. Cékus Árpád 
e-mail : limbad@tippnet.co.yu 

Te l 024/731 -052, 

Mobil • 063 8 139 141 

24321 Kishegyes, Kendergyá r u. 15 

Becskei Anikó 
Czékus Lenke 
Éter Gréta 
Gere Szilvia 
Kancsar Larissza 
Kara Krisztina 
Mészaros Stefánia 
Molnar Zita 
Nyiradi Ágnes 
Nyiradi Emese 
Papp Orsolya 
Perovics Gordana 
Sarnyai Ajnó 

Elsőáldozól< 
2005. május 8 . 

Sipos Melissza Karna Róbert 
Schröder Klementina Kanyó Daniel 
Székely Amand a Pa taki Imre 
Tóth Karolina Povazsanszki Elek 
Tóth Petra Racz Roland 
Varga Valentina Ska llak J a nos 
Vince Lilla 

Süli Imre 
Vojter Emese 

Szabó Szilard Csabai Attila 
Fabó Csaba Szücs lstvan 

Ferró Mihály Tóth József 

Gáll Antal Vastag Ta más 

Gere Krisztián Virág Miklós 



Ballagás 
A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 8 . 
osztályos tanulóinak ballagását 2005. június 3-án, pén
teken tartják. 
A 8 . A os ::.t á ly os::.tályfőnöke Fodor 
Hilda , l a nító nőjük Horváth Erzsébet 
volt . A ba !!agó k: 

A 8.b osztály oszatályfőnöke Papp Sztapár 
Zsuzsanna, tanítónőjük Gombár Klára, 
helyettes osztályfőnökük Zubán Katalin 
volt. A diákok: 

Almási Emese 
Bacsó Adrián 

Bakorek Leontina 
Becskei Ágnes 
Csernik Tünde 
Fehér Krisztián 
Fullajter Péter 

Kancsar Loretta 
Kátai Tibor 

Kocsis Antónia 
Komáromi Levente 

Kovács Szabolcs 
Lukács Árpád 

Major Karolina 
Máté Livia 
Papp Attila 

Paróczi Brigitta 
Péter Zsuzsanna 

Szabó Dávid 
Székely Levente 

Tóth Attila 
Tóth Zoltán 

Barna Sándor 
Bartus Bella 

Dabanovié Denis 
Fajferity Denis 
Gulics Ágnes 
Kátai Géza 
Kiss Enikő 

Kratok Rebeka 
Kurnyák Tamás 

Lakatos Hajnalka 
Lukity Roland 
Magyar Martin 

Majtényi Marianna 
Pozsár Anita 

Sarnyai Álmos 
Simonyik Viktor 
Székely Imelda 

Szőke József Norbert 
Stevié Natasa 
Torma József 
Tóth Tamás 
Tóth Zoltán 

FATELEP 
Kishegyes 
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Crveni krst - Vöröskereszt 

A Községi Vöröskereszt elnöksége 
12 oldalas újsággal lepte meg az 
község magyar és szerb nyelvű lako· 
sait . A kétnyelvű újság kiemeli a 
legtöbbszörös véradókat, a véradó 
családokat, és néhány volt véradót. 
Olvasva a megírtakat, szembeötlő a 
véradók rendkívüli szerénysége és 
visszahúzódottsága. Vérükért , ami 
testük része, szinte semmit sem kap
nak cserébe! Néha még az ingyenes 
gyógykezelést is megvonják tőlük .. 
Egyedüli élégtétel számukra az 
isme.retlen, bajba jutott embereken 
való segiteni vágyás. Községünk 
lakossága az ország legjobb véradói· 
hoz: tartozik. A Vörös Keresztnek 
célja megismertetni ezeket a 
nagylelk'ű, melegszívű embereket az 
újságon keresztül. 
Az újság ingyenes, és 1000 példány
ban készült. 
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