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VÁLASZTÁSOK 

Július 10-én ismét szavazhattak 
községünk polgárai . ezúttal a helyi 
közösség tanácstagjait kellett négy évre 
meg\élasztani. A hagyományokhoz híven a 
részvételi arány katasztrofálisan alacsony 
volt, és ebben a pálmát falunk vitte el. Itt a 
4489 szavazati joggal bíró polgár közül 
csupán 742-en , azaz 16 és fél százalékuk 
vette magának a fáradtságot, hogy eleget 
tegyen kötelezettségének és jogának. 
Ezek után persze felmerülhet a kérdés, 
vajon kit is képviselnek a meg\élasztott 
tanácstagok, de a demokrácia szabályai 
azt mondják, hogy mindenkit. Így aztán 
azoknak éppen semmi joguk panaszkod
ni , okoskodni, akik el sem mentek 
szavazni, de "mindent jobban tudnak" . 
Nem mentség, hogy nyár volt , aratás , 
esett az eső (épp nem esett) , vagy éppen 
nem is tudtunk a \élasztásról - a korábbi 
időkhöz képest most kaptunk é rtesítőt is. 
Öröm az ürömben, hogy ezt olykor a 
VMSZ-DP listájának szórólapjával együtt 
kézbesítették, ami jogellenes. 
Bácsfeketehegyen sem volt sokkal na
gyobb a részvételi arány, itt 18,37 százalék 
volt. Meggyőzően nyert a helyi erők össze
fogása, hetven százalékot kaptak, s így 
kétharmados többségük van a 15 tagú 
tanácsban . 
Lovéenacon viszont sokkal nagyobb volt 
az érdeklődés. Itt kilenc lista indult, talán 
ennek is köszönhető, hogy a polgárok 44 
százaléka az urnák elé járult. Egyik cso
portnak sem sikerült abszolút többséget 

szereznie , a Demokrata Párt 5 mandátu
mot szerzett. a szocialisták és a Crna 
Gora-iak civil szervezete 3-3-at , míg 2-2-t 
a radikálisok és egy másik civil össze
fogás . 
Kishegyesen öt lista indult, egyesek 
rögtön bírálták is a megmérettetésre \él
lalkozókat, mond\én , így széthúzás lesz. 
Ez azonban szintén a demokrácia velejáró
ja, mindenkinek joga, hogy induljon . A 
VMSZ el is veszítette korábbi abszolút 
többségét , de megjegyeznénk, hogy 
hisszük, eddig sem a pártszimpátia volt a 
döntő, s reméljük, pártállástól függetlenül 
fognak falunk érdekében ezentúl is dol
gozni a meg\élasztott képviselők. 
Az alacsony részvételi arány miatt a cenzus 
22 ,6 volt. Legjobban a VMSZ és a 
demokraták koal íc iója szerepelt (36 , 7) 
százalékkal. Képviselőik: Dr. Deák Tibor, 
Dr. Lengyel László, Lukács Klára, Bacsó 
Lajos, Tóth lsMn és Virág Teréz. 
A civil szervezetek összefogása 33 száza
lékot eredményezett, képviselőik Csóré 
Róbert, Utasi Miklós, Tóth András, Rácz 
Maronka Etelka és ifj . Virág Gábor lettek. 
A Dombos 14.4 százaléka két mandátu
mot jelent, ifj . Hor\éth László és Patyarek 
Árpád jutottak be a tanácsba. 
Egy-egy képviselői helyet szerzett a G 17 + 
(dr. Csordás Mihály) és a radikális párt 
(Miodrag Zivkov). 

Az eredményhez gratulálunk, a kép
viselőknek pedig jó munkát kfvánunk! 

A Tartományi Wgrehajtó Tanács az oktiJber elseje után 
született gyermekek után 30 ezer dináros támogatást jut
tat a családoknak. Az intézkedés a lakosság fogyásának 
megfekezését szo lgálja. Az elsőszülöttek támogatása mel· 
lett tombbra is érwnyes a második és harmadik gyerek 
után, az iskoláskor előtti és az ikrek után járo támo
gatás. A támogatásra vonatkozó kérelmet a tartományi 
demográfiai titkárságnak kell benyújtani, s mellékelni 
kell hozzá a sz iilőotthontól kapott bizonylatot. 

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

Tel.: 024/731-052, 

Mobil: 063 8 139 141 
24321 Kishegyes, Kendergyár u. 15 
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Lapunkat bizonyos értelemben 
érzékenyen érinti. hogy három 
szerkesztője is a tanács tagja lett 
(a civil szervezetek listáján szere
peltek). Sőt , mi több, első ülésén 
a tanács ifj. Virág Gábort \élasztot
ta meg elnökének; az alelnök 
LÚkács Klára lett. 
A Szó-Beszéd , mint ismeretes, 
egykor a Helyi Közösség lapja 
volt, a jelenlegi szerkesztőség vi
szont önállósult. Egy közszolgálati 
jeli.egű újság feladata többek közt 
az. is, hogy kritikusan írjon, beszá
moljon a visszáságokról , és most 
abban a kényes helyzetbe kerül
hetünk, hogy saját szerkesztőtár
saink munkáját is esetleg kritikával 
kell majd illetnünk. Reméljük, erre 
nem lesz okunk, és ígérjük, nem 
Vcilunk ezentúl sem a Helyi 
Közösség tanácsának propagan
dalapjá\é. Sőt , a "bennfentesség" 
révén több információval is szol
gálhatunk. 
Kütőn pol itológiai elemzést 
igényelne, hogy miképpen lett ifj. 
Virág Gábor a tanácselnök, 
miközben a civil szervezetek 
képviselőinek nem volt meg az 
ehhez szükséges többsége -
aztán mégis meglett. Pontosabban 
a másik jelöltnek, dr. Deák 
Tibornak nem lett meg. Minthogy 
azonban az akkor fellángoló 
érzelmek úgymond elcsitulnak, s a 
második ülésen már sokkal kon
struktívabb, nyugodtabb volt a 
hangulat, eltekintenénk a 
helyzetértékeléstől , különös tekin
tettel arra, hogy úgyis csak 
pl,etykákat tudnánk száll ítan i, és ez 
nem a mi dolgunk. Akit érdekel az 
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Helyi járulél< néll<ül nem 
1snea111es>en őszre 

helyi járulék, s ha 
szavazzák meg az új 
helyzetbe kerül a falu. 
Egy héttel az alakuló .. ü 
fotta .második ülésef ?i 

. helyi közösség an 
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a helyi iáfyl~kr~: 
ség van , ... 

. · működés 
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0A fáílá.cs•t 
sOk nem 
fizetésére, an .. . . .. 
mészetesen szavazh 
munkaviszonyban levo 
Mint elhangzott, jó'· 

Pár szót falun k gazdasági életéről ... 
Amikor el\állaltam, hogy falunk gazdasá
gi é letérő l írok, nem is gondoltam, 
milyen nehéz feladatot veszek a 
nyakamba. 
Régebben elég volt körbetelefonálni a 
\állalatok vezetőit, akik kész
ségesen \álaszolgattak a feltett 
kérdésekre. Mára azonban ezen 
a téren is sok minden \áltozott . 
Mivel kevés információ szi\árog 
ki a faluban működő, illetve 
életképtelen \állalatokból , meg
kértem Szügyi István polgár
mestert, pár szóban tájékoztassa 
a falu polgárait a pillanatnyi gaz
dasági helyzetről. A következőket 
mondta: 

molással sem a községi önkormányzat 
felé, sem pedig a nyil\ánosság felé . A 
magánkézben lévő \állalatok működé

sének e l lenőrzése nem tartozik az 
önkormányzat hatáskörébe. 

- A falu területén egyelőre a 
Gradja Mont és a Szövetkezet 
lett magánosítva, sajnos mára 
már nyil\ánvaló\á \élt, sem az 
egyik, sem a másik \állalat 
eladása nem \áltatta be a hoz-

A vasútállomás is rendezésre szorul 

záfűzött reményeket. Különösen, 
ami a foglalkoztatást illeti, sajnos a dol
gok jelenlegi állása nem sok jóval ke
csegtet, hiszen az egykor több száz 
munkásnak kenyeret adó fémipari \ál
lalatban, illetve a szövetkezetben jelen
leg össze-vissza talán százan, ha dolgo
znak. 
- Tisztában kell lennünk, a privatizáció 
után az "új gazdák" nem tartoznak elszá-

A falu harmadik \állalata a téglagyár, 
amely úgyszintén csőd alatt van, immár 
másfél esztendeje. A volt munkások a 
munkaközvetítőn vannak, a gyár kapui 
zárva . Folynak a tárgyalások, a 
téglagyár iránt két komoly érdeklődő is 
jelentkezett. Az egyik egy szabadkai 
magyar \állalkozó, aki a téglagyártást 
folytatná, a másik pedig egy német cég, 

amely az autógyártásban használatos 
kábelek gyártását tervezi. Október -
november e l őtt azonban nem kerül sor a 
téglagyár eladására. 
Egy osztrák cég a szikics i cso

magolóüzemben venti látorok 
gyártását tervezi, míg itt a faluban a 
Medié féle malomipari cég keksz
gyártási részleget szeretne beindí
tan i. 
Az újvidéki NIS-GAS-nál hivat
alosan indítványoztuk a gázvezeték 
kiépítését. Megkezdődtek a tár
gyalások, jelen pillanatban a 
kivitelezhetőségi tanulmány elké
szíttetéséről folynak megbeszé
lések. 
Igaz, nem gazdasági eredmény, de 
egy kicsit gazdasági vonatkozású, 
hogy talán hamarosan a 063-as 
mobiltelefon-hálózat is feljavul , 
ugyanis reményeink szerint a 
közeljövőben a falu területén 
felépül egy átjátszó állomás, ami 

felerősíti a térerőt . 

Szeretném ha már olyan dolgokról szá
molhatnánk be, ami visszaadná az opti
mizmusunkat. 
Jó hír, hogy elkezdődött a hegyesi ben
zinkút felújítása, majd csak elindul vala
mi ebben a faluban is. 

ZSIDAI ERZSÉBET 



Annyi minden kellene ... 

A helyi közösség második tanács
ülését kihasználtuk arra, hogy kikér
jük a listavezetők véleményét arról, 
mit tartanak a tanács és egyben ter
mészetesen a település legidő
szerűbb gondjainak. 

Dr. Deák Tibor (VMSZ - DP): A további
akban , azt hiszem, nem tudok részt 
venni a helyi közösség tanácsának 
munkájában. Azok után, hogy ilyen poli
tikai játék részévé tettek, azt hiszem , 
nem sok értelme van annak, hogy bár
miben is segítsek a testületnek . 
Meggyőződésem , hogy azoknak, akik a 
listát összeállították, felelősségteljesen 
végig is kellett volna vinniük az egész 
választási procedúrát. Ennek ellenére 
remélem, sikeres lesz a tanács munkája, 
és ezt kil.ánom is nekik. 

Ifj. Horváth László (Dombos PE): 
Célunk az, hogy a sablonos tennivalók 
(fű nyírás , szeméttelep , piactér, 
vízhálózat, árokásás) mellett olyan pro
jektekbe is belefogjunk , melyek 
egyértelműen erőn fe lül i energiákat 
kívánnak, és olyan végeredménnyel 
járnának, amelyekre nemcsak a kishe
gyesiek lehetnének büszkék. Ilyen 
lehetne a Krivaja hídjainak egyedi 
felújítása, tereink megújítása szobrok, 
épületek segítségével, népi építészeti 
értékeink "levédése" , virágos faluért, 
falusi turizmusért mozgalom beindítása, 
a Dombos Fest helyszínének teljeskörű 
urbanizálása, a célokat, terveket segítő 
alapítvány felállítása. . . Ezekhez a 

célokhoz is kész projektekre lesz szük
ség, ami Kishegyesnek nincs, es itt van 
talán a legnagyobb probléma; az élet és 
a körülmények alakítják Kishegyest, és 
nem mi magunk!! Először tehát álmo
dozni kel l, aztán az álmokat papírra 
vetni, lerajzolni, majd pénzt találni hozzá, 
és végül az álmokat megépíteni. A sor
rend sajnos nem megkerülhető . 

Dr. Csordás Mihály (G17+): Kishegyes 
olyan sok tekintetben szorul rá a felújítá
sokra, új munkahelyek megteremtése 
segítésére, a tönkrement üzemek 
munkájának újraindítására, hogy az a 
dilemma, hogy azt a kevés pénzt, amit a 
helyi közösség a falu javára fordíthat , úgy 
kellene elkölteni, hogy elősegítsük a 
hasznos elképzelések megvalósítását . 
Nyilvánvaló, hogy ezt a pénzt a pályáza
tok útján meg kell sokszorozn i, hogy 
valamit el is lehessen érni a falu 
érdekében. De, mint a legutóbbi tanács
ülésen is elhangzott, igazán jó projektek 
kellenek ahhoz, hogy a különféle 
alapíM.nyoknál pályázni lehessen. Azt 
kell felmérni tehát , hogy mi a 
legégetőbben szükséges az adott pil
lanatban: projektekre költeni a kevés 
pénz egy részét, hogy majd nagyobb 
eszközöket lehessen beruházni, vagy a 
nagyon égető kérdéseket megoldani, 
amit ugyancsak felsoroltak a felszólalók, 
úgysmint utak építése és javítása, a tisz
taság megőrzése az ökológiai szempon
tokat figyelmbe véve, E.sítás, a temetők 
rendbetétele ... 

Kikindán nyaraltam roko
noknál. Szép nagy Vci.ros, tet
szik, mert rendezett és tiszta. 
Jól éreztem magam, sokat jár
tam fürödni . Most Divcsibarára · 
készulLink a családdal. Várom 
már, ugyanis már többször jár
tunk ott és nagyon tetszik. 

~ Batyu táborban voltam P'acséro~ 
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. 'már harmadszor.Ez magyar nép
ctánc tábor. Jól éreztem magam, 
tanultunk új - mezőföldi - tán
cokat. Igaz, csak első három 
nap volt szép idő, azután esett, 
de ettől függetlenül jó volt . 

Miodrag Zivkov (SZRP): Számomra az 
első számú prioritás a Knvaja 
kérdésének rendezése . Dolgozhatunk 
ugyanis mi a vízhálózat kiépítésén vagy a 
szennyvízhálózat megteremtésén, ha a 
folyó kérdését nem rendezzük , egy
szerűen megmérgez bennünket . Az 
idősebbek azt mesélik, hogy gyerekként 
fürödtek a Krivajában, vagy halásztak is 
ott, mára még béka sincs benne. Ha jól 
tudom, a faluban 15 híd található , és 
bizonyos, hogy a környéken egyetlen 
ilyen település sincs, akár turisztikai 
látványosság is lehetne . Egyébként 
kitisztított Krivaja nélkül aligha beszél
hetünk falusi turizmusról. Ezenkívül fel 
kell vetni a kérdést , hogy egyes utcák
ban még járda sínes, és itt van az utazó 
diákok problémája is. 

Ifj. Virág Gábor (Falunk fejlesztéséért): 
Mindenféleképpen vissza kell szerez
nünk a lakosság bizalmát a he lyi 
közösség munkája iránt. Szeretném, ha 
mindenki számára átlátható lenne, kinek 
mi is a funkciója a testületen belül , 
milyen eszközökre , beruházásokra 
kö ltődnek el a pénzek. A jelenlegi 
pénztelenség sajnos sok mindenben 
megköti a kezünket , de azt hiszem , 
ennek inkább ösztönzőleg kellene hat
nia a tanácsnokok munkájára, mert ha 
már elválalták a jelölést, minden forrást 
és lehetőséget meg kell ragadnunk, 
hogy élhetőbbé tegyük a környezetün
ket. Remélhetőleg minél előbb elkészül 
az az akcióterv, amely alapján hatványo
zott lendülettel kezdünk a munkába, és 
ennek hamarosan látszata is lesz. 

P.I . 

!Az iskolával voltam 
Petrovacon. Jól éreztem 

,magam. Szép idő volt , a víz 
i is meleg volt . Örülök, hogy 
eljutottam a tengerre . 



,Osztá lyta I álkózó?'!i~ 

1940-ben 
születtünk 

Az 1994-ben induló rendezvény
sorozatot az idén immár tizenegyedik 
alkalommal szervezte meg a 
művelődési egyesület. Mint Unka 8. 
Gabriella, a Petőfi Sándor ME elnöke 
elmondta, az idén is arra törekedtek, 
hogy lehetőleg saját erőből valósítsák 
meg terveiket, minthogy négy-öt éve 
lehetetlen szponzorokat találn i. Így 
vendégként csak az Adaggio együttest 
és a bácskossuthfalvai fúvószenekart 
tudták meghívni. 
Az elnök kiemelte, hogy 
a Dombos Fest szerve
zőivel kilfcÍló az együtt
működés, de jó kapcso
latot alakítottak ki a helyi 
Ifjúsági Tanáccsal, vala
mint a VAMADISZ helyi 
szervezetével és a sport
egyesületekkel is. 
- A fiatalok szervezték a 
diszkókat és a zárókon
certet , ezek igen siker
esnek bizonyultak. 
Mindkét rendezvényen 
legalább háromszázan 
voltak, annak ellenére , 
hogy a zárókoncertre 70 
dinár volt a belépőjegy. 

Az idei Anna-napok 
esetében az vo lt a 
leginkább szerencsés , 
hogy a befejezés fer
getegesre sikerült, igazi 
bul ihangulattal. Korábban rendszerint 
az történt , hogy az egyhetes műsor
sorozat végére kifulladtunk, nem volt 
igazi befejezés. A vidékiek meg is 
jegyezték, hogy ezúttal igazi búcsús 
fesztilfcÍlhangulat volt. Hasonlóan nagy 
sikere volt az egyesület szak
osztályainak, a nagy hőség ellenére 
háromszázan is ki\áncsiak voltak az 
egész estet betöltő estre. Kétségtelen, 

hogy ezúttal is az egyik legjobb pro
dukciót a Rizgetős néptáncegyüt
tesünk nyújtotta. Ök az idén ünneplik 
fennállásuk tizedik évfordulóját, így 
idén ősszel gálaműsort is szervezünk, 
amelyen a terveink szerint részt vesz 
majd az óbecsei Szelence , a topolyai 
Cirkalom és a szabadkai Népkör 
együttese is. 
Az elnök szerint az idei rendezvények 
sora túl hosszúra sikeredett, és ebből 

levonják a tanulságot, így jövőre 

szűkítik a rendezvény napjaink számát. 
Ez azonban nem érinti sem a műsorok 
számát, sem a tartalmát. Főleg a 
búcsú hétvégéjére koncentrálnak 
majd, hisz hétköznapokon így is gyér 
az érdeklődés. Idén ráadásul az aratás 
is elhúzódott, éppen a búcsú hetében 
fejeződött be. 
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DOMBOS FEST 2005 

Idén ötödik alkalommal került sor a 
Dombos Festre . Falunk polgárai 
alighanem már megszokhatták a ren
dezvénysorozat nagyságát, minőségét , 

talán nagyon is , így idén még többen 
találtak kifogást . Azokat már 
megszokhattuk, akik még egyszer sem 
tették ki lábukat a Hegyalja utcába, de 
van véleményük, miképpen az is 
szokványos vélemény, hogy a "tavalyi 
jobb volt". A szervezők már abba is 
beletörődtek , hogy egyes rendezvénytí
pusokra éppen azok nem teszik ki a 
lábukat, akiket legalább szakmai szem
pontból is illene, hogy érdekeljen . Az 
sem ritkaság, hogy az emberek az 
egyébként jól megszokott lakodalmas 
rockot várják, és egyszerűen képtelenek 
felfogni , hogy a fesztivál célja nem 
pusztán a szórakoztatás, hanem hogy az 
embereknek lehetőséget adjon más 
kultúrák megismerésére, új produkciók 
megtekintésére . 
Ki kell hangsúlyozni , hogy igen sokan 
nagyon készültek két programra , ám 
mindkettö elmaradt. Persze ezt is a 
Dombos Fest számlájára írják, noha 
mindkettő a Vajdasági Magyar 
Szabadegyetem szervezőinek lelkén 
szárad . Bár ez sem rajtuk múlott, hiszen 
a popzenész Ákos a megbeszélések 
ellenére mondta le a fellépést , Orbán 
Viktor pedig úgymond a magyar belpoli
tikai csatározások miatt nem tudott eljön
ni a megnyitóra. 
Falunk népe azonban kikre is kf...é.ncsi 
elsősorban? Hát egy popsztárra meg 
egy politikusra. Biztos utóbbi fog ben
nünket itt megmenteni, munkát biztosí
tani ésatöbbi . A fesztivál koncepciója 
azonban nem fog változtatni az igény 
ellenére sem: a Dombos nem pop
sztárok és politikusok felvonulási terepe 
akar lenni. 
Az olyan kritikus hangokra pedig már 
csak legyintenek a szervezők, miszerint 
is a fesztivál anyagi gyarapodásukat szol
gálja, semmi mást. Még ha ez igaz is 
lenne (és ugyan ki hiszi el, hogy nem 
igaz?) , akkor is legfeljebb csak az mond
ható el, hogy akkor legyenek szívesek 
egy másikat szervezni, és gazdagodja
nak meg ök is! Falunk tipikus 
jellemzőjévé \élt, hogy bárki bármit 
szervez, végül csak bírálatokban 
részesül , az események hiányát felrovó 
emberek pedig végül meg sem jelennek 
a rendezvényeken . Ez érvényes az Anna-

ESŐ UTÁN 

napokra is. Ám attól függetlenül, hogy 
így sok üröm kerü l az örömbe , a 
szervezők nem csüggednek: Dombos 
Fest és Anna-napok jövöre is lesznek. 
Az idén mintegy 6500-7000 fö látogatott 
el a Dombos Fest programjaira. Ennek 
egyik fö oka a rossz időjárás volt, bár a 
két esős nap is hangulatosra sikeredett , 
a sátor alatt kiváló produkcióknak lehet-

Mindenki nyertes 

tünk fültanúi . A belgrádi gitárosok, a 
szicíliaiak muzsikája, a klezmer kocs
mazene a hideg ellenére senkit sem 
hagyott hidegen . A leglátogatottabb 
napok a megnyitó és a Tanyaszínház fel
lépésének napja volt. 
"Az össznézöszám - mint ifj . Horváth 
László, a fesztivál művészeti vezetője nyi
latkozta - a fele volt a tavalyinak, de 
ennek nem csak a rossz idő volt az oka, 
hiszen most csak két, s nem három 
hétvégén zajlottak az események. Ennek 
anyag i okai voltak, hiszen a támogatások 
nagysága folyamatosan csökken . 
Méginkább probléma, hogy a megítélt 
összegek sem érkeznek meg időre, és 
így tervezni sem lehet. A Dombos PE 
eddig Vajdaság Autonóm Tartománytól, a 
Small Steps-töl, Kishegyes Községtől , a 
NKÖM-től kapta meg a beígért támo
gatást, míg az NKA csak jövő év február
jában fizet, a budapesti HTMH és az 
Illyés Közalapítvány pedig "hamarosan" . 
Ez azt jelenti, hogy 4 . 500 OOO Ft-os költ
ségű fesztiválnak a kétharmada lett eddig 
lefedve, a maradék pénzt a budapesti 
kollégáimnak és nekem magamnak kel
lett meghitelezni„. Egyébként a fesztivál, 
ha minden támogatás meg is érkezik, 
akkor kb. 40 OOO dináros 'nyereséget' 

tudhat magáénak, úgy, hogy mindenki 
ingyen dolgozott." 
A Dombos Fest által tervezett prog
ramokból voltaképpen csak az esö miatt 
maradt el egy, bár az Úzgin Üver 
zenészei is beszálltak a sátor alatti spon
tán zenélésbe. Ismét itt voltak a Zala 
megyei népművészeti egyesület tagjai , 
feláll ították jurtájukat és bemutatták a 

reg1 kézművesmester

ségeket , a vajdaság i 
lányok pedig neme
zelésre tanították a fia
talokat. A fesztivált 
ünnepélyesen Tolnai Ottó 
iró , a Magyar Irodalmi Díj 
idei kitüntetettje nyitotta 
meg (fel nem olvasott 
szövegét lapunkban 
olvashatják). Koncertet 
adott a Fonó zeneka~ 
Mitsou ra , az Ognjen 
Popovié Band , a 
Mattanza Olaszország
ból, a Balkan Strings, a 
Vodku v glotku, a Paniks. 
A Csík zenekar fer
geteges konce rtje és 

Berecz András meséi után az ötvenéves 
Dresch Mihályt köszöntöttük, aki Lajkó 
Félixszel, majd quartettjével kon
certezett. 
Ismét sor került a nagycsaládosok 
egésznapos műsorrára , volt Activityzés, 
a családi nap Pistyák István önálló estjé
vel zárult. Sokan jöttek el Szajkó István 
festő kiállításának megnyitójára, az írók -
húsz szépíró érkezett - viszont fő leg 

egymásnak olvastak fel. Fellépett Lajkó 
Félix és zenekara, napközben a Campus 
keretein belül az alföldi építészetről 

értekeztek a szakértök. A Zebulon 
gyerekprodukciója után sokak örömére 
a bácsfeketehegyi Rébusz a hetvenes 
évek rockzenéjét p~zentálta 
A Dombosi Gyorslépéses Sakktorna a 

Buga vendéglőben zajlott , a Dombos 

\é.logatottja pedig az írók válogatottjával 

mérkőzött meg a focipályán . Az írók 

kezdeti fölénye ellenére végül a dom

bosiak ünnepelhettek. A fesztivál a Lúdas 

Matyival zárult. 

Döbrögi háromszor kapta vissza - a kis

hegyesiek viszont már ötödször kapták a 

Dombos Festet. 
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hasonló ·· á'ilómásainál. Ma 
nem látszcitt7( talá' · · . 
létező reléciÓ. i 
lehetett, gondoltam. ... . „ 
Ilyen láoo9nyal csak.' Magri . pein 
találkozhat .az. em.ber. M~g •. 1 ... ,~sava • 
Van Gogh-f1lm1e iutott meg'':.eszembe. • 
De a film napraforgótáblája ( éppen~úgy; "'"• 

- ~ . "\. 

Aztán egy-két évre rá, besétáltam '., 
Hegyalja utcába. És még megrendítő6 · 
láoonyban volt részem. i 

Hogyan keveredtem - lám, 
délibábunk is tud még újat p~o , . 
számomra -, keveredtem Bá. · ·""tsz 
kellős közepén, nem messz ' ua' kis 
értől: a Grand Canyonb .. tG'rand 

•,o/ 

~ észr vételére. Az .élete másról szól. 
udorn.: a semmis dolgok, 
~ •. a 'nÚÍla fokon egy \áratlan 

pill an: 'átfordulnak és a 
loldaloff,· a' negatív oldalon ' csodálatos 
· -:·:· létez:ni ; működ~}. kezdenek 

1zon'nyal ezért olyah fontos a 
Irodalomban is ""az írás nulla 
~- y' ·· mint üvegen ,átnyomulhas
alami..egészeh . t]~s), noha az 

uiv1 ·elep .. szintén'· szemétdombbá 
űnŐ~í.(\ágánya, a kanizsai ~árás szikes 
uszt~ja, , a ·palicsi ABBAZIA kato
atém~tőt vizionáló, elhagyott kertmozi

ja, a szemem· előtt fordult át, én voltam 
első nézőjé,janüja, jegyzője, tehát jól 
ismertem e jelenség természetrajzát, 
most, egy-két éve, először lépve be a 
Hegyalja utcába, mindennek ellenére 
mégis jobban megdöbbentem, mint 
valaha, valahol is felénk. 
Igen, első pillanatban ugyanaz a gyerek 
voltam, aki egymásra csúsztatta a 
mongol és kínai lösz falukat , löszfalakba 
vésetf.1 ''.budi:lhisf.a templomokat a 
Telecs\.ai-lejtővel.::!; · • 

mondja, régi Az t&tént, .; itr;. nem. kellene elma
gyaráznom, mi - ~örtént, h_ogy Hor\áth 
László, az épjtész.;a ílép-,és vilagzene 
messze ismert menedzsere, akivel úgy 
fut össze az ember Budapesten, mint 
Kishegyesen , Belgrádban úgy, mint 
Kolozs\árott és SŰkarestben : kitisztíttat
ta ezt a szeméttelepet. · A :partot itt-ott 
észrevétlen aládulcolta egvették, 
használni kezcitél< ·a két ·házát 
stb. )~ 
És, mondanom ' sem k~ r~már ez na
gyobb az általaín;rsmert le,9!Qbb építészi 
trouvaille-nál .. •'' · •· ·~1f.tl[~/'.Z''1 

.• «~: ,'· · 
• ;ffi . "'·""'"' ' ~\;"",~:·:;: ;: .~;~,-: 

Fölszámolni egy szemétdombot. Fel 
úgy, hogy nem egy új, ·építészeti 
szemétdombot hozni létre ... 
Meglátni enné.k az általánosnak és 
végzetesnek tűnő hanyatlás résének, 

aval ~~i~ · · szakadé~nak:laeális formáját. Ami per-
. "deg efll .e sze szirije ~ egyenesen következett az 

., •• , jp ·1?! t;i;~ ·· . .... . . ~ganiku~ .!t építészettel való érint-
~kra a \ároska·egykori ~ly°"'!;': ~ezés.~'őf. A Kátai-tanyán is éppen az ő 
~ immár szemétlera.irónak szerVe~~séo~n . rendezett ilyen jellegű 
·· ideálisnak. 1f' értekeilet'éh"··ja~am először; Németh 
.k a síksági emb élt volna lsoon Házioltár című regényének oltárát 

ás, ideális szaka éktól. Az próbáltam kiemelni, megmutani az 
~y~tlás · résétő Mintha építészeknek, me~·· utatni azt, hogy ez 
a ,volna rejteni akarta az abszolút bác;:S ·akár ama 
el akarta voi sú1itani„ ~ buddhista szentélybe . . tna„ .. Azt 

omást ven óla. Nincs a pillanatot, arnikor .a · n~morúságos 
• ·i • • 

1 · dolgok lyuk kápolná\á lesz. 
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Ezáltal , így, fölsöpörgetve , az asztal 
közepére állított pohár vízzel, a beáramló 
nyári délután fényében, írja Németh, a 
szabadkéményes konyha immár nem 
egy nyomorúságos lyuk benyomását kel
tette bennem, hanem egy kápolna tiszta 
szentélyét. A terített családi asztal a 
közepén a pohár vízzel volt benne az 
oltár. 
Egy ifjú epítész, lám, 
meglátta Bácsország 
legideálisabb hely
színét. Egyáltalán , az 
egyik legideálisabb 
helyszínt. Nemigen 
akad még hasonló 
helyszín a világon, ahol 
ilyen kis helyre kon
centrálódik , záródik a 
világ, s ugyanakkor az 
az ember érzése, hogy 
valami nagy, elemen
táris dologgal áll szem
ben, akár felmászhat- · 
na, partifecskék, szirti
galambok puha fész
keibe nyúlhatna, majd 
folytathatná fenn az 
útját, igen, a lösz 
porózusságának kö
szönve talán , nem kelti 
az emberben egy pil
lanatra sem a bezárt
ság érzését„. 
Itt tényleg csak egy 
kifejezéssel élhet az ember, az pedig: a 
csoda. 
Jóllehet én, magam használatára per
sze , hiszen nem vagyok közíró, sem pon
tos helytörténész, de érzelmes helyi 
szep1ro sem, már éltem ezzel a kife
jezéssel, ugyanis a Kishegyesen szinte 
tömegesen felmerülő fiatal müvészek 
jelenségét is csodának neveztem. És ez 
a csoda, a Hegyalja utca csodája, valami 
módon éppen abból következik. 
Csodák Kishegyesen, kellene immár 
mondanom. 
Hiszen e fiatalok számára természetes, 
hogy nekik ez a dolguk, hogy egy ilyen 
helyet hozzanak helyre, egy ilyen helyet 
hozzanak vissza a helyére. Figyeljük 
meg, hiszen éppen itt a dolog rejtélye, 
kulcsa is talán: 
helyrehozni a helyet. 
Ezek a fiatalok egy másik, új, ter
mészetes nyelven tudnak beszélni a 
je lenségről , amelyben a hely érzelmes 
színei után vég re magát a löszfalat 
mutatja. A löszfalat emeli az égre. Amely 
valós, mint a helytörténeti kutatásokban, 
ám egy lépéssel valamiféleképpen meg
toldva: éppen valósságában az égre, az 

imagináriusba, a fantasztikumba 
emelődve , mint emelődött az a kénesen 
izzó kép is ... (Újabban mindinkább úgy 
látom Csontváryt, mint Artaud és Bacon 
Van Goghot, ugyanis az az érzésem, 
nem folytattuk Huszarik első lépéseit 
ezen az úton„.) 
És erre a helyre, helyszínre egyszer csak 
özönleni kezdenek a bácskai \árosokból, 

a tartomány, az ország , Magyarország, a 
világ minden részéből a fiatal emberek, 
a müvészek, s közöttük, sámlival kezük
ben , a helyiek is„. 
Egy nagy japán táncos is érkezett ide, 
mászott fel a falra ... És akkor már ismét 
gyerekkorom fantazmagóriáinál vagyunk. 
Annál is inkább, mivel ez a japán ember, 
ez a neves táncos - Istenem, a véletlenek 
micsoda összejátszása! - meghívott 
engem a saját falujába, ahol a hasonló 
helyet, sőt egy-egy fát is, mint szentélyt , 
istent tisztelnek.. . És házának egyik 
kiszögellő terasz-képződményéről meg
mutatta nekem az ő csodájukat , s 
ahogyan felemelte kezét, gesztusában 
félreérthetetlenül benne volt az is, hogy 
lám , nemcsak nektek vannak árvalányha
jas pusztáitok, szikes Járástok, Hegyalja 
utcátok, virágzó Tiszátok (ez a japán 
müvész kitünö ismerője Nagy József, 
Döbrei Dénes, Urbán András, Lajkó 
Félix, Benes József és Varga Tünde 
müvészetének, helyszíneinek), nekünk is 
van valami azokhoz mérhető. Valami, ami 
véletlen éppen a világ egyik legnagyobb 
csodája. Felemelte a kezét, és: a 
Fujijamára mutatott. 

Igen, én úgy látom , mintha valami más út 
mutatkozna itt e kutyaszorítóban E 
szemétdomb helyén. Amely szemben a 
pusztulással már nagyban él, üzemel. E 
fiatal írók szövegeit kellene mikro
elemzés alá venni , kimutatni, milyen nagy 
jelentőségű az önsajnálat , a sirám 
hiánya, a friss szövetű szöveg ereje, 
elemzés alá venni e fiatal építészek, 

színészek, festők, filmesek , 
zenészek, zenei menedzserek 
mozgását a világban, amely 
akármennyire tágul is , sosem 
szünik meg a mi világunknak 
lenni, elemzés alá venni e fiata
lok életmódját, életstratégiáját, 
azt az új modellt, ami sejlik, 
igen, végre egy új modell sejlik, 
amit a legnehezebb időkben 

szenvedtek ki maguknak, mutat
tak fel „ . Azt a gyárat - szellemi 
gyárat , amit itt ebben az 
általános hanyatlás rése
lésében, szakadékában , ame
lyet minden jel szerint szá
munkra felfoghatatlan mód 
létrehoztak. Azt a gyárat, amely 
lám egyformán dolgozik kivitelre 
és behozatalra „ . Igen, a 
Hegyalja utcával akárha 
megkezdődött volna: Kishegyes 
újkori iparosítása. „ A politikai 
létesítmények, gyárak helyett: a 
szel lemi létesítmények, szellemi 
gyárak... A vajdasági magyar 

szellemi élet olyan tökét halmozott fel az 
elmú lt fél évszázadban , szuverén 
szellemisége olyan kisugárzással bir, 
amely mindenkit érdekel, megérinthet a 
világban „. 
Mondom , érzékeny vagyok ezekre a 
szemétdombokra , hiszen nemcsak a 
Telep és Újvidék között tanulmányoztam 
őket, hanem ott , járási tanyámnál, a 
kishomoki királysírok között is maga
sodik, füstölög egy borzalmas szemét
telep . Figyelem lakóit, olykor le is írom 
a gyerekek patkányokat parittyázó kis 
mongol hordáit„. És \árom, a nullapont 
átforduljon, s a túloldalon müködni kezd
jen va lami új, és a világból 
megérkezzenek ennek az újnak az első 
csodálói, fogyasztói, mint ahogyan Ó
Kanizsára, a Járásra, és ide, a Hegyalja 
utcában is már megérkeztek. 
Megérkeztünk. Mert mi sejtettük, tudtuk, 
valami harmadik hang fog megszólalni a 
politika itt mindenkori konfekciója és az 
érzelmes s1ram között , hiszen 
Pilinszkyvel kérdezzük már rég, s itt a 
Hegyalja utcában bizony kérdezhetjük 
ismét, jóllehet már a \álaszt is sejtve : 
miért hogy a helyszín a legerősebb? 



A Szó-Beszéd 
l<Ulináris sil<ere 

A Szó-Beszéd gasztronómiai roham-' 
osztaga hatalmas sikert ért el az V. 
Dombos Fest IV. Bográcsfözö 
versenyén , miután a 15 tagú mezöny
ben diadalmaskodott. A disznó
paprikás titka az volt, hogy elhunyt 
szerkesztötársunk, Rácz József 
receptje alapján készült. 
Kukorelly Endre budapesti író, a zsüri 
elnöke, lapunknak elmondta - miután 
háromszor merített paprikásunkból -, 
hogy mint mindig, ezúttal is nehéz dol
guk volt, bár négy, azon belül is kettö, 
így a győztes produkció messze 
kiemelkedett, de bármelyikböl meg 
tudna enni három adagot, ha lehetne. 
Íróként kitért a műfaji sajátosságokra 
is, és elemzésében szó\á tette, hogy 
miközben a művészetben ma már elis
mertek a kevert műfajok (pl. próza
vers), a bográcsosoknál a hagyo
mányörzés olykor célravezetöbb , mint 
a különlegességkeresés, az újítás. Így 
jómaga értetlenül állt a halászléízű 'dis
znópaprikás, az egzotikus fűszerek túl
zott használata, a paradicsomleves~ 

effektus elött, az elsózást viszontbo
csánatos bűnként jelölte meg. 
Mindazonáltal bármelyikből meritett 
volna negyedszerre is, ha maradt volna 
még valami, mint mondta, az ö hasa 
nem válogatós . 

Nagy érdeklődés a 
Nagycsaládosok programja iránt 

A Nöi Fórum tagjai július folyamán, azaz 
a Dombos Fest rendezvénysorozat 
keretében az idén is sütötték a lángost. 
Az adományokért köszönetet mondanak 
a topolyai ZITKO Részvénytársaságnak, 
a verbászi Maxi-Max-nak, Sipos 
Imrének, Halasi Csabának, Hegedűs 

Tibornak és Erikának, Hornyák Ágnes
nek, a kishegyesi Radovanovié Co. 
Fatelepnek, valamint Dudás Józsefnek, 
illetve a - Duker Fatelepnek .. 
Külön köszönet a Dombos Fest fö
szervezőjének, ifjú Horváth Lászlónak, 
aki lehetövé tette számunkra a sütést , 
illetve a Hegyalja utcában élő Kovács 
családnak a Női Fórum által használt 
helyiségért. 

* 
A Nagycsaládosok Egyesülete által 
szervezett Családi nap programjából 
aktfvan kivette részét a Női Fórum tagsá
ga is. A műsor hivatalos részében gyer
mekjátékkal, illetve cigány dalokkal és 
tánccal felléptek, és a jelenlévők 

körében átütő sikert arattak a Fórum 
Alkotóműhelyéhez tartozó gyerekek. 
Kiállítás keretében bemutatták a 
gyerekek által készített kézimunkáikat és 
a Nöi Fórum tagjainak kézműves 
munkáit. 
Az Ifjúsági Központtal karöltve este a fia
talok részére Activity-t szerveztek. 

* 
Szeptember és október folyamán a Nöi 
Fórum több szakelöadást tervez, első
sorban a nőket érintő kérdésekről , de 
szó lesz majd az emberi kapcsolatokról, 
a szenvedélybetegségekről is. 
Az előadások tartalmi részéről és meg
tartásuk idöpontjáról rádió, valamint 
plakátok útján értesítik az érdeklődőket. 

* 
Felmérve az eddigi ruhaosztások alka-
lmával begyűjtött tapasztalatokat, a 
legutóbbi ülésen úgy döntöttek, a 
jövőben NEM LESZ SZERVEZETI 
RUHAOSZTÁS . 
Viszont kérik az érdeklődőket , személye
sen jelentkezzenek Zsidai Erzsébetnél 
és Juhász Évánál. 



l<ishegyes háborús veszteségei 
a XX. században 

Kishegyesiek az 1. világháborúban 
A Monarchia hadkiegészitése területi 
elvű volt , ami azt jelentette , hogy az 
egyes katonai egységeket - általában 
ezredeket - egy meghatározott terület ről , 

kiegészítési kerületből töltötték fel újon
cokkal, ill. a tartalékosok, póttar
talékosok és népfelkelők ís ugyanebbő l a 
kerületből vonultak be . Az ezredek 
parancsnoksága és legalább egy zász
lóalja mindig a kiegészítési kerület 
székhelyén állomásozott. 

Hatos honvéd 

Mivel a Monarchia haderejének fő 

fegyverneme a gyalogság volt , így béke
időben a kishegyesi és a környékbeli 
hadköteleseket főleg ebbe a 
fegyvernembe sorozták be . Az 1. 
világháború során is a gyalogezredekben 
küzdöttek legtöbben . 
A Magyar Királyság területén, egy 
kiegészítési kerületen egy közös had
seregbeli és egy honvéd gyalogezred 
osztozott. Kishegyes esetében ez a 
császári és királyi 86. (szabadkai) gyalog
ezred és a magyar királyi 6. (szabadkai) 
honvéd gyalogezred volt. 

86. (szabadkai) császári és királyi 
gyalogezred 11883) 1914-1918 

A 86. gyalogezred hivatalosan 1883. 
január 1-jén alakult meg. Kiegészítési 
kerülete, melynek központja Szabadka 
volt , magában foglalta a következő 
1.árosokat és nagyközségeket: 

1. Szabadka l.árost; 
II. Magyarkanizsa l.árost; 
Il l. Zenta l.árost; 
IV. a zentai járást: Ada, Martonos és 
Mohol nagyközségekkel; 
V. az óbecsei járást: Bácsföldl.ár, 
Óbecse, Péterréve, Szenttamás, Turja 
nagyközségekkel; 
VI. a topolyai járást: Bácsfeketehegy, 
Bajsa, Csantavér, Kishegyes , 
Bácskossuthfalva, Pacsér, Szeghegy, 
Topolya nagyközségekkel . 
Az ezred (1., II. és IV. zászlóalj) hadrendí

leg a császári és királyi IV. hadtest 
32 . gyalog hadosztályának 64 . 
gyalogdandárjába, míg a 
kikülönített 111. zászlóalj a cs. és 
kir. >N. hadtest 1. hegyi hadosztá
lyának 7. hegyi dandárjába volt 
besorolva. 
A mozgósítási parancs kihirde
tésekor 1914. július 26-án az 
ezred zászlóaljai a következő 

helységekben állomásoztak: 
- Ezredtörzs - 1. és IV. zászlóalj : 
Szabadka, 
- II. zászlóalj: Budapest, 
- Ill. zászlóalj: Visegrád. 
Az ezred 1. , II. és IV. zászlóalját 
jú lius 31-én szállították vasúton a 
szerb harctérre , .ahol az osztrák
magyar 2 . hadsereg részeként 
harcolt. Ezen egységeket 
szeptember 4-én átvezényelték az 
orosz harctérre. 

Az egységek szeptember 8-án érkeztek 
meg az orosz hadszíntérre, ahol másnap 
már harcba ís keveredtek. Ezután 
egészen 1917. március 17-ig - amikor az 
ezredet átvezényelték az olasz hadszín
térre - az orosz fronton küzdöttek. Az 
ezred 1., 11 . és IV. zászlóalja számára az 
olasz hadszíntéren fejeződött be az 1. 
világháború , ahonnan 1918. június 17-én 
vonták ki őket . 

A cs. és kir. 86. gyalogezred 1., II. és IV. 
zászlóaljának jelentősebb bevetései: 
1914-ben: Jelenea (aug . 19.), Vucevíca 
(aug . 20.), Szerbia; 
Rumno (szept. 9-11.), Chyrow, Szumína 
(okt . 12-13.), Borumílów, Rogowíec 
(dec. 4.) , Bratków (dec. 26-31 .) 
1915-ben: Bratków Uan. 1. - febr. 10.), 
Berdo, Jablonki (febr. 28.), Krukienice 
(máj . 19. - jún. 4.), Pníkut Uún. 5.), 
Buchowíce (jún . 6-16.), Miklaszów (jún . 
23-26 .), Polonice (jún. 27-júl. 3.) , 
Kamíonka-Strumilowa (júl. 19. - aug. 

írta: Dr. Virág Gábor 

15.), Cholojow (aug. 29-30.) . Baran ie, 
Krupiec (szept. 3-6 .), Worobíjowka , 
Seredynce (szept. 13-17. ), Mi lno, 
Aleksíniec (szept. 25-28.), Mil no (okt . 
21. - nov. 28 .) 
1916-ban: Slobodka (jan. 29. - ápr. 
10.), Worobíjowka (ápr. 12. - jún . 3 .), 
Bruszilov-támadás (jún . 4 . -9 .), 
Worobijowka (jún . 10. - aug . 10.) , 
Nestorowce, Pleszkowce (aug . 11. ), 
Mogíla (aug . 13-30.), Zborow (aug. 31. -
szept. 1.), Mogíla (szept. 2. -dec. 31.) 
1917-ben: Mogila Uan. 1. - jún . 28 .), 
Zborow (jún . 29 . - júl. 2.) 
1918-ban: Monte Asalone (ápr. - jún. 
16.) 
A Ill. zászlóalj az osztrák-magyar 6 . had
sereg keretében a Boszniából Szerb ia 
ellen indított támadásban vett részt , és itt 
harcolt egészen Olaszország hadba 
lépéséig, amikor átirányították az olasz 
hadszíntérre. Ez a zászlóalj ís az olasz 
hadszíntéren fejezte be az 1. világháborút 
1918. július 17-én, amikor kivonták a 
tol.ábbí harcokból. 
A cs. és kir. 86. gyalogezred Ill. zász
lóaljának jelentősebb bevetései: 
1914-ben: Panos (aug. 20-2 1. ), 
Jagodnja (szept. 19-2 2.), drínaí csata 
(nov. 6-10.), Ruda (nov. 21-22.), Rajac-
881 . magaslat (nov. 24-29.). 
1915-ben: 1. és II . isonzói (jún . 23. -
aug. 18.), Selo (szept. 13-30.), a Ill. (okt. 
16. - nov. 7.) és a IV. isanzói-csata (nov. 
8 . - dec. 4.) 
1916-ban : V. (márc. 11-19.) és VI. 
isonzói csata (aug. 4-17.) 
1917-ben: a X. (máj . 12. - jún. 5.), a Xl. 
(aug. 17. - szept. 12.) és a XII . Isonzói 
csata (szept. 13. - okt. 31 .). 
1918-ban: Col Capríle (január - már
cius) , Monte Asalone (május - június 
16.). 
A hadsereg főparancsnoksága hivatalos 
hadijelentésíben az ezredet megdi
csérte : 
1915. október 24-én St. Luciánál 
(olasz harctér) tanúsított helytállásáért. 

A magyar királyi 6. (szabadkai) hon
véd gyalogezred 1188611914-1918. 

Az ezredet 1886-ban állították fel. 
A m. kir. 6 , honvéd gyalogezred al
egységei a mozgósításkor e helységek
ben állomásoztak: 
- ezredtörzs és 1. zászlóalj: Szabadka; 
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- II. zászlóalj : Zombor; 
- Ill. zászlóalj: Újvidék. A m. kir. 6. 
(szabadkai) honvéd gyalogezred 
hadrendileg a 80 . (pécsi) honvéd gyalog
dandár keretében , a 40. (budapesti) 
honvéd hadosztályhoz volt beosztva. 
A mozgósításkor a balkáni hadszíntérre 
került , a 6. osztrák-magyar hadsereg XV. 
hadtestének kötelékébe. 
1915. januárjában vezényelték át a keleti 
(orosz) hadszíntérre . 1918. március 22-
én kivonták és július vege1g 
Horvátországban látott el karhatalmi 
feladatokat. Az ezred újabb bevetésére 
1918. augusztusától került sor az olasz 
hadszintéren , és az egység számára itt is 
fejeződött be az 1. világháború. 
A m. kir. 6. honvéd gyalogezred jelen
tősebb bevetései: 
1914-ben: Visegrad (aug. 20.) , a Drina
menti ütközet (szept. 8-10.), Kuliste 
(szept. 13.), Loznica (szept. 16-17. ), 
Gucevo-magaslat (szept. 23 . - nov. 6 ), 
Perina-magaslat (nov. 7.), Bacinovac 
(nov. 21.) , Moravci (nov. 28.), Poljanice , 
Parlog (dec. 1-5 .), visszavonulás a 
Száváig (dec. 6-18.) 
1915-ben: Jasiowice (jan. 31.), Slánki 
körüli harcok (feb. 1-ápr. 6.), Halics, 
Slanki (ápr. 8-22.) , Drohobic, Delawa 
(máj. 19-30) 
1916-ban: Rarancze(jan . 11.-jún. 30.), 
Kirlibaba mellett (júl. 5-20 .), Kirlibabától 
északra (júl. 22-dec. 31 .) 
1917-ben: Kirlibabától északra (jan . 1. -
aug . 10.), Wollowetztöl keletre (aug. 13. 
- dec. 9.) 
1918-bon: Monte Asalone (aug.). 

A kisheg_yesi katonai üdülő 
11914-19181 

Az 1914 augusztusában Szerbia ellen 
indított hadjárat a kezdetektől fogva nagy 
emberi veszteségeket okozott a 
Monarchia haderejének. Az elesettek 
mellett nagyszámú sebesültről és beteg
ről is gondoskodni kellett . 
Az üdülő létesítésének körülményeiről 
nem maradtak fenn , okmányok nyomára 
csak az egyházi halotti anyakönyvben 
bukkantunk . Tudomásunk van négy 
katonáról , akik ott haltak meg . Az 
intézmény a kulai úton volt, az ún . 
Kálvária-iskolában, amit a kilenc
százhetvenes években lebontottak, 
helyére fatelepet építettek. 

Egyházközösségünk hírei 

Július 16-án Zomborban a Kármel Búcsúnk ünnepére Varga László 
Hegyi Boldogasszony templom bú- budapesti orgonaépítő munkájával 
csúján ft Brasnyó Ferenc plébános adományozta meg egyházközös
vezetésével a kishegyesiek is részt ségünket. Az orgonánk mixtúra 
vettek. Ezután meglátogatták a bács- sípsorát felújította , valamint a 
monostori t~m~lomot '. ahol ft Vil?~ , hangolást is elvégezte. Ez a munka 
Goran„volt kaplanuk vegz1 az egyhaz1 ill' mintegy 2500-3000 euró értékű. 
teendoket. * Köszönetet mondunk a kishegye

siek nevében. 

A Szent András nevét viselő cserkész
csapatunk részt vett Palicson a nagy 
cserkésztáborban és az ifjúsági és 
gyermek sportjátékokon . Ezüst- és 
bronzérmet kaptak a Kishegyesiek. A 
palicsi templomban 8 kis cserkészünk 
tette. lt;1 az esküt. 62 év után ismét 

' egyÜttvtá.borozhattak az ifjú és az idős 
' - • 1i:j. • n. 
cs.erl<ész~R~ .~.:.o.. 

* 

keretében 



Szeptember első napján szeretettel fogadjuk az elsősöket. Ti , akik nem is olyan 

régen még a játékok csodálatos világában éltetek, egy új s talán még szebb biro

dalomba léptek. Ez a tudás birodalma. 

Reméljük, hogy nagyon sok érdekes dolog történik majd veletek az elkövetkez? 

nyolc évben . Figyeljétek tanitó néniteket, aki megismerkedtet benneteket a betűk, 

számok világával! Kilfcí.njuk, hogy gondtalanul tanuljatok, gyűjtsétek az ötösöket! 

Az idén két osztály indul magyar nyelven , a tanítónők : Gombár Klára és Gavlik 

Valéria, valamint egy osztály szerb nyelven. A tanítónő Bigovié Vesna. 

. . 

AZEC~ 
SZEPTEMBJ: 

Gyerel<el< levelei hittanórán 
Kedves Isten! 
Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a 
munkád , amikor szabadságra mész? 

Kedves Isten! 
A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj? 

Kedves Isten! 
Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk? 

Kedves Isten! 
Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül 
alakult így? 

Kedves Isten! 
Elmentem egy esküvőre, és csókolóztak a temp
lomban. Ez O.K.? 

Kedves Isten! 
Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyből megír
tad , vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok 
valamit, mindig újra kell írnom. 

Kedves Isten! 
Köszönöm a kistestvért, de én egy kiskutyért 
imádkoztam. 

Kedves Isten! 
Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a 
lilával, amíg kedden nem láttam a 
naplementét, amit Te készítettél. Klassz volt . 

Kedves Isten! 
Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új 
állatot se? Csak a régiek vannak. 

Kedves Isten! 
Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és 
Húsvét közé . 

Kedves Isten! 
A nyaralás alatt vég ig esett . Apa nagyon mérges 
volt, és olyan dolgokat mondott Rólad , amit nem 
szabad. Remélem, nem fogod bántani. 

Kedves Isten! 
Kérlek küldj nekem egy pónilovat Eddig még 
sose kértem semmit. 
Utánanézhetsz. 

Kedves Isten úr! 
Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét 
olyan könnyen. Rajtam három öltés van, és kap
tam injekciót is. 

Kedves Isten! 
Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna meg 
egymást annyira, ha külön szobájuk lett volna. 
Nálunk ez működik a bátyámmal. 

Kedves Isten! 
Ha vasárnap figyelsz a templomban , megmu
tatom az új cipőmet. 

FATELEP 
Kishegyes 

Tito Marsall 106/a 
Tel./Fax 

024/ 731-491 

1 Házhoz szállítást biztosítunk! 1 

~vR·. 'iiii!' 1g1ps 
1'1 

Ggáriáron: 
·Fert gerendák ·Kitöltö elem ·Ajtó, ablak feletti gerendák 
·Préselt falazó és ventilációs elemek-Betoncsövek és oszlopok 
·Sidel kémény ·Betonvas egyenesités és hajlítás 

·Bután gáz, gipszkarton, hálóvas, falazó és sziporex blok, tégla, mész, 
cement, homok, sóder, szigetelő anyag , csövek, vinklik, keramía lap 
külső és belsö falfesték, cserép, szalonít, kanalizáció, szög, demit vakolat 
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Vegyes magánkereskedés és 
látszerészetí szülészet 
az Önök szolgálatára. 

RETINA-MOCCA 
"Bandi-bollja" 

Kossuth L. 31. 

Mindent: 
- az iskolához 

- az Ön irodájához 
- az Ön háztartásához 

- telefonok (Panasonic, G.E.) 

- Comma motorolajak 

Optika RETINA 
M.Tita bb. 

- számítógépes szemvizsgálat 
- szemorvosi vizsgálat 

- szemüvegek 
- keretek 

- védőszemüvegek 
- kiegészítő kellékek 

Minden egy helyen! 

Tel.: 024-730 017 
Mob. : 063-66-32-061 

Kőműves és ács munkálatok 

Tul: Kókai Béla kőműves 

Kishegyes, Kossuth Lajos u. 1. 
Te!: 024/731 -377 

Mobil: 063/8-235-849 

www.kokai.co.yu 
Tálla!om lakóházak, gazdasági és más 
épületek korszerű építésit valamint a 

légi épületek adaptálását 

Söripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok 

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

e-mail: maraz@topolanet.co.yu 

gyártása 

Tűz, zománc 
Mindig is tudtuk , hogy Kishegyes 
bővelkedik a tehetséges emberekben, a 
Szó-Beszéd hasábjain is számtalanszor 
beszámolhattunk a különböző díjakról, 
melyekkel a település hírnevét öregbítették 
falubelijeink . Legutóbb Sző l lősi Boglárka 
tért haza egy értékes kitüntetéssel. Több 
száz pályázó közül hozta haza az első díjat. 

A Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma írt ki egy pályázatot Európa 
az iskolában elnevezéssel - meséli Bog i. -
Az egyik választható téma a Nemzeti 
jelképeink megjelenése a jövőben címet 
viselte. A pályázatra irodalmi, képző- és 
iparművészeti alkotásokat \é.rtak. Mivel egy 
éve foglalkozom tüzzománcozással a tápéi 
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben, úgy gondoltam, meg
próbálkozok pályázni, amit a tanáraim , 
Sarkos Beáta és Simon Miklós is támogat
tak. A pályázatra a magyar címert készítet-

tem el. A pályamunkámon a honfoglalásko
ri tarsolylemezek motivumaiból van 
összeszerkesztve a címer a koronával . 
Nagy élményt jelent az el ismerés, és 
ösztönzőleg hat a toliclbbi munkámra. 
Mint Bogi elmondta, a tüzzománc most 
kezd ismét népszerűvé válni, noha 
időszám ításunk elótt már Mezopotámiaban 
is foglalkoztak ezzel a művészettel, és a 
magyar koronán található szentképek 
Európa legszebb tűzzománc alkotásai kozé 
sorolhatók. Az iskolába Szabó András rajz
tanára ösztönzésére jelentkezett, mert 
szerette volna eltanu lni a technikákat , 
melyeket a későbbiekben munkájához fel
használhat. Bogi a hatéves képzés után 
ötvös-ékszerészként szeretne toliclbb dol
gozni , amihez a tüzzománcozást is fel
használhatja. 
Terveihez sok sikert kfvánunkl 

A díjnyertes munka 
-GG -

Megemlékezés a hegyesi csatáról, július 
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IFI HÍREI< 
Az. Ifjúsági Központ ez év februárjában alakult, Sinkovics 
Norbert számolt be eddigi tevékenységükről : 
-A Központnak mintegy tíz alapító tagja van, akik közül nyolcan 
aktrvan részt vesznek a munkában . A topolyai Oktatóközponttal 
dolgozunk együtt, tavasszal volt egy képzésünk, melyet 
munkanélküli fiataloknak szerveztünk, ahol álláskeresési tech
nikákat , önéletrajzírási és kommunikációs gyakorlatokat tanul
hattak meg. A Föld Napja alkalmából szervezett falutisztítási 
akcióban is részt vettünk. A Dombos Fest alatt megszerveztük 
az ifjúsági szervezetek találkozóját , melynek elsődleges célja a 
kapcsolatteremtés volt. Ezt követte az Activity-játék és Pistyák 
István koncertje . 
Mivel nekünk is tanulnunk kell, részt vettünk a Vamadisz által 
szervezett "Ébredj fel" akcióban , ahol a civil szervezetek 
lehetőségeiről, a pályázatírásról , projektmenedzsmentről 
szerezhettünk tapasztalatokat. 
Terveink szerint a to\ábbiakban sem akarunk tétlenkedn i, ha 
sikerül, szeretnénk augusztus végén összehozni egy kétnapos 
bulit, aztán szeptembertől az általános iskolában szeretnénk 
beindítani egy programot, mely az "Emeld az átlagod" nevet 
viselné, a tanév alatt folyamatosan kísérnénk a tanulók 
munkáját, és különböző díjakkal ösztönöznénk őket a jobb 
eredmények elérésére. 

Buliznak is ... 

Munkánkat eddig elsősorban a Fejlesztési Társulás segítette, 
de jók a kapcsolataink a Női Fórummal, a Nagycsaládosok 
Egyesületével , a Sitograffal, a Dombos Festtel , de a helyi 
közösséggel és az Önkormányzattal is. Igyekszünk a község 
területén működő többi ifjúsági szervezettel is megtalálni a 
közös nevezőket , közös projekteket kidolgozni, hiszen min
denféleképpen ez a jövő. Nyitottak vagyunk mindenki előtt, aki 
szeretne bekapcsolódni a munkánkba, az a 064 290-0018-as 
telefonszámon, vagy a youthcentre@gmail.com email címen 
jelentkezhet. 

A Kishegyesi Ifjúsági Tanács a valamikori Ifjúsági Tanács 
jogörököse. Az. újonnan kezdett munkáról Linka Miklós beszélt . 
- Pár éves szünetelés után jöttünk az idén ismét össze, amikor 
is sikerült megfelelő, rátermett embereket találnunk a 
tevékenységeinkhez. Elsősorban az mozgat bennünket, hogy a 
faluban kevés a szórakozási lehetőség, az általunk szervezett 
rendezvényekkel ezen szeretnénk \áltoztatni. Körülbelül 
huszan vagyunk, első megmozdulásunk a fürdőben szervezett 
buli volt, ami igen sikeresnek mondható. Nemrégiben kitakarí
tottuk a diszkót, melyhez a helyi közösség nyújtott 'Segítséget. 
Itt kell megjegyeznem, hogy a diszkó bérlésére hamarosan 
megjelenő pályázaton szeretnénk azt a pályázót támogatni, aki 
lehetővé teszi az Otthonba a szabad bejárást az ifjúsági és a 
civil szervezetek számára is. 

Augusztus végén szeretnénk a Vamadisszal karöltve meg
szervezni a Sportnapokat, melyekhez esti koncertek társulná
nak. Egyelőre sok mindentől függ, hogy sikerül-e mindezt 
véghez vinnünk, elsősorban a pénz a kérdéses, de minden
estre már elkezdtük kidolgozni a részleteket. Meg kell említe
nem, hogy az Ifjúsági Tanácsnak bevétele is van , amely az 
Otthonban működő fogadóiroda bérleti díjából származik, de 
sajnos adminisztrációs okok miatt egyelőre nem tudunk vele 
gazdálkodni . 
Szeretném megköszöni a segítséget a Minti boltnak, Nagy 
Farkas Istvánnak, a tűzoltóknak, a helyi közösségnek, a 
Dombos Festnek és mindazoknak, akik támogatták az eddigi 
munkánkat. 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség ugyan nem kimondottan 
kishegyesi szervezet, de mint Juhász Bálinttól, a szövetség 
alelnökétől megtudtuk, a falu területén is aktrvak. 
- Mivel sok kishegyesi vesz részt tevékenyen a Vamadisz 
munkájában, úgy döntöttünk, kihasználjuk a szervezet nyújtotta 
jogi hátteret, a létező kapcsolatokat , és Kishegyesen is 
szervezünk akciókat. Terveink között szerepel ugyan egy saját 
szervezetet kialakítani a Vamadiszon krvül , hogy elősegítsük a 
helyi fejlődést. Az. első megmozdulásunkra június 24-én került 

Tanulnak is ... 

sor, a kézilabdapályán tartottuk meg a Tanévzáró bulit, ehhez 
májusban jött az ötlet, majd felbuzdulva a rendezvény sikerén a 
búcsú napjára is összehoztunk pár koncertet. Az. előző évek 
tapasztalataiból tanulva szerettünk volna valamiféleképpen 
másként hozzájárulni ehhez az ünnephez. Minden generációt 
meg akartunk mozgatni , ezért hNtunk különböző műfajokat ját
szó együtteseket: a múzslai Juniort, Pistyák Istvánt és az egyre 
népszerűbb Madnesst. A Búcsú-bulival is meg vagyunk 
elégedve, minden el\árásunknak megfelelt, nem történtek inci
densek, és úgy gondolom, a Dombos Fest eseményeit 
leszámítva évekre visszamenő csúcsot állítottunk be a 600 láto
gatóval . 
A to\ábbiakban a Kishegyesi Ifjúsági Tanáccsal együtt 
szeretnénk összehozni a Sportnapokat, de ehhez kevés az idő, 
anyagi korlátai is vannak, de remélhetőleg ránk mosolyog a 
szerencse, és sikerül megvalósítani. Tanévnyitó bulit is ter
vezünk egy ismertebb és egy kevéssé ismert együttessel , de 
mindez a jövő zenéje . 
Szeretném én is kihasználni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik támogatják a munkánkat: a helyi 
közösségnek, a községnek, id. Cékus Árpádnak, Maráz 
Józsefnek, Kókai Bélának és mindenkinek, aki munkájával hoz
zájárult a sikerhez. 

·GG-
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Sikeresek voltak a helyi közösségi 
választások. A 217 szavazópolgár 435 
lista közül választhatott. A szavazási haj
landóság igen magas volt, 85 méter 
tengerszint feletti magasságban kötött ki , 
úgyhogy egy tanácstagi hely meg
szerzéséhez 0 ,4 szavazatra és egy 
ejtőernyőre volt szükség. 
Az új tanácselnököt viszont kritizálták az 
eddigi funkcionárius szaké rtők : "mit akar 
ez a taknyos?" - utalt Ph . Dr. Sci . 
Motorovics Relicia magiszter az új elnök 
élelmedett korára és iskolai 
végzettségére. 
A heti sajtótájékoztatón megtudtuk azt is, 
hogy a "Géniusz Központ", azaz a helyi 
"Középiskolát Esetleg Végzett 
Politikusok és Hivatalnokok Szervezete" 
határozatban követeli, hogy ukázzal tilt
sák be az egyetemi diplomával bíró 
egyéneket, és egyben kiskorúsítsák is 
őket, de ha ez sem elég , internálják őket 
Szibériába. A vonatjegy árát ők állnák. 
Egyben megtiltják, hogy a faluba vissza
térjenek az iskolázott egyének. 

GAZDASÁG 
Szerény emlékműállítással emlékeztek 
meg arról a három évtizedes 
eseményről, hogy falunkba vendég
munkások érkeztek, miután a helyi 
munkaerő nem mutatkozott meg
felelőnek a kapáláshoz és más, speciális 
szakértelmet követelő munkálatokhoz. A 
szoborcsoport a Szomorú Hegyesi 
Munkások, K2pával fantázianevet kapta. 

KERESKEDELEM 

Falunk kínai negyedében boxerlázadás 

tört ki , miután bevezették a kínai vendég
munkások helyi járulékát is, különös te
kintettel az általuk árusított boxeralsók 
mennyiségére. "Velünk ne gatyázzanak! " 
- így az általuk kiragasztott plakát szlo
genje. 

KÖZMŰVESÍTÉS 
Községi szinten megoldódni látszik az 
évtizedek óta fortyogó vízhelyzet. 2125-
től a község már nem hajlandó kifizetni a 
szomszéd falu vizét , így teljes lesz az 
egyenlőség, és a kishegyesieknek többé 
nem lesz okuk a zsörtölődésre, hogy 
bezzeg nekik személyesen kell fizetniük 
a folyadékért. Az igazságosság feltételei 
úgy teremtődtek meg, hogy a globális 
fölmelegedés közepette a Földön már 
sehol sincs víz, tehát fizetni sincs miért . 

BŰNÜGYI ROVAT 
A polgárok nagy megelégedésére 
megszűnt a rendőrállomás. A távozó 
rendőrfőnök ugyanakkor sajtótájékoz
tatóján elmondta, mindez csak reorga
nizáció , mivel településünk minden 
lakóját bűnözővé nyilvánitják, s a falut 
őrtornyokkal megerősített táborrá kvali
fikálják át, szögesdróttal veszik körül, és 
a börtönigazgatóság hatáskörébe utalják 
át. Így minden lopás és egyéb bűntény 
belső rablóbandák leszámolásaként 
értelmezhető , és az ügyek felderítésére 
nem lesz szükség - majd egymás közt 
el intézik, ahogy akarják. 

KULTÚRA 
Kishegyes Európa kultúrfővárosává vált! A 
kishegyesi képviselőtestület által kiírt zárt 
pályázaton csak falunk indulhatott, de a 
polgármester szerint ez cseppet sem 
módosít az elért eredményen, hiszen a 
pályázat minden kategóriában az első 

helyen végzett . A 
részrehajlásról szóló 
vádak tehát mega
lapozatlanok. 

SZABADIDŐ 
Bácsfeketehegyi bor
ban az igazság! 
Véget ért a Dombos 
Fest támogatása körüli 
harmincéves huza
vona. Miután a bács
feketehegyi érdekeltek 
végre felszánthatták a 
fesztivál Hegyalja utcai 
helyszínét , és szőlőt 

telepítettek, immár 
semmi akadálya, hogy 
a francia borokat ken
terbe verő bácsfekete
hegyi nedű alapját adó tablettás növény 
falunkban is meghonosodjon. Ezek után 
a polgármesteri hivatal sem látja akadá
lyát annak, hogy átutalják a fesztivál
szervezőknek a rég esedékes, 2005. évi 
támogatást, persze harminc év kamatá
val együtt, immár a jogos felhasználók
nak, a Bácsfeketehegyi Borászok 
Szövetségének. 

HELYTÖRTÉNET 
Nemzetközi régészcsapat többéves 
kutatás során megtalálta egy harminc 
éwel korábbi étkezés maradványainak 
nyomát. Mint vezetőjük lapunknak nyila
tozta, a vacsorát a helyi közösségi 
választások utáni első tanácsülés 
részvevőinek egy csoportja fogyaszthatta 

el, de alighanem nem voltak jókedvük
ben, erről tanúskodnak a csak félig lerá
gott csirkecsontok . A számlát 
ugyanakkor nem sikerült megtalálni , úgy
hogy a mai napig tovább él az a sokakat 
izgató rejtély, vajon ki fizette ki . 

HITÉLET 
Újabb bádogtemplomok épülnek a temp
lomsoron. A község képviselő

testületének elnöke megelégedett
ségének adott hangot, hisz falunk építői
parának fellendülése így nem lankad. 
Most a Montengerói Partizán 
Pravoszlávok Macedóniaellenes Egy
háza épületének alapkőletételére került 
sor ünnepélyes keretek közt , de tervben 
van a G 17 + PDV-nek (ÁFÁ-nak) szentelt 
templomának, valamint a Fidesz - Polgári 
Körök által a kettős állampolgárság isten
ségének áldozott szent helyének 
kialakítása is . 

KOSZORÚZÁSI HÍREK 

Ünnepélyes keretek közt elöljáróink s a 
vendégek megkoszorúzták az Ismeretlen 
Amatőr Focista Emlékművét. Az 
emlékezés virágait elhelyzeték az ideigle
nesen harminc éve itt állomásozó kelebi
aiak is. A hagyományokhoz híven az 
esemény nagyszabású , reggelibe torkol
ló vacsorával indult. A nagy sikerre való 
tekintettel a részvevők úgy 
döntöttek, hogy jövőre is megem
lékeznek az eseményekről, de a kontinu
umra való tekintettel lehetőség szerint 
minden nap összegyűlnek, így a 
meghívókon sokat tudnak majd spórolni, 
ezért a költségvetés is jól jár. 

TUDÓSÍTOTT: MICIMACKÓ GYÖRGY 
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Szikicsi templomépítési bonyodalmak 
Tavaly Kishegyes egy politikai rendezvény, pontosabban a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett koncert 
miatt került a szerbia sajtó érdekl ődésének középpontjába. Most 
egy egyházi ügy miatt , igaz, ez inkább Lovéenácot érinti. Az ugy 
szinte "nemzetközi", hisz a szerb állam konfliktusba keveredett egy 
pravoszláv pap bebörtönzése miatt Macedóniával , és Crna Gorában 
is meleg a helyzet a Szerb Pravoszláv Egyház ottani ténykedése 
miatt. 
A szerb pravoszláv egyház képviselői már akkor is erélyesen tiltakoz
tak, amikor a montenegróiak szikicsi egyesülete, a Krstas kérelem
mel fordult a községhez, hogy jelöljön ki számára helyet temp
lomépítésre, ahol a szerb pravoszláv egyháztól elszakadóban levő 
montenegrói pravoszláv egyház templ omát építenék fel. A 
községnek akkor nem volt erre megfelelő lokációja, így a temp
lomépítés kapcsán keletkezett feszültség enyhült . E hónap 5-én a 
község szerződést kötött a Krstas egyesülettel egy szikicsi tel ek 
200 évre szóló ingyenes használatraadásáról , s az indulatok azon
nal fellángoltak. A telket egy Hon.átországban élő szikicsi 1lletőségü 
polgár ajánlotta fel templomépítésre. 
A telekrendezési köZ\é.llalat és a község nevében Pál Károly írta alá 
a kétszáz évre szóló használati szerződést. Tudni kell, hogy a val
lásügyi miniszter saját államának törvényeivel sincs tisztában, hiszen 
az építéshez építési engedély kell, amelyet a község ad ki, egy 
törvényesen bejegyzett egyház - mint a szóbanforgó - pedig építhet 
templomot magának, a Szerb Pravoszláv Egyház nem emelhet vétót, 
még ha az egyház ezt saját területének is tekinti. 
Szikicsen persze kisebb botrány lett mindebből , van, aki szerint ha 
nem magyar a képviselő-testület elnöke, akkor meg sem születik e 
szerződés. A településen hatszáz, Szerbiában pedig mintegy 8000 
tagja van a Krstas egyesületnek, mely egyébként Montengeró 
függetlenségéért száll síkra, noha tagjai itt akarnak maradni. Mivel 
Szikicsen vannak legtöbben , a település egyfajta szellemi, vallási és 
kulturális központjukká kMí.nják tenni , ami ellen senki sem emelhet 
kifogást. Elvben. Ez azonban egy olyan ország , ahol még a val
lásszabadságot sem tisztelik. 
Ugyanakkor a szerb pravoszláv egyház álltal épített templom alapjait 
múlt év novemberében szentelték fel. A szikicsi szerb templom 
bizánci stílusban épül. Még csak az alapjai vannak meg, amíg fel 
nem épül, a mellette felállított bádogépületben tartják az isten
tiszteleteket és más vallási szertartásokat. Több mint száz keresztelö 
volt itt e rövid idő alatt. 

( Pl / M SZ / SZBSZ ) 

, 

VILLANYSZERELŐ , 
BOLMAN UTCA 7. 

731-500 
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