
FÖLD-NAPI GONDOLATOK 
A GAZDÁSZATI ÓVODÁBAN 

A Földet Isten teremtette a varázserejével, de ha szemetelünk, elveszi tőlünk . 

(Butterer Bence) 

A Föld régen egy üveggolyó volt és a 
Nap mindig rásütött. Így az üveg
golyó feléledt és egyre nagyobb lett. 
Ha nem 1•igyázunk rá, megint kicsi 
lesz. 
(Kurnyák Fanni) 

A Föld úgy keletkezett, hogy megépítették 
ott fönt és leengedték madzagon. Ha 
rosszat csinálunk a Földdel, ezt a 
madzagot visszahúzzák az égbe, a Föld 
meg eltíínik. „ 
(Fu llajter Tamás) 

FALUNK ÉS A TÉVÉZÉS 
Hogy a televízió nagyhatalom, nem új felismerés, 
főképpen falunk lakosai számára, akik sosem dőltek 
be a tévé propagandájának. Mert hiába állítja a szak
irodalom, hogy a tévé révén manipulálhatók a pol
gárok, Kishegyesen sosem történt meg, hogy a bel
grádi tévének, a famózus RTS-nek bedőlve tömege
sen a szocialistákra szavazzanak a l.álasztók. 
A Dombos TV megalakulása óta méginkább l/ctltozott 
a (tévé)kép. Ugyan nem állnak rendelkezésre 
közvéleménykutatási adatok, olybá tűnik, igen sokan 
a cápás filmeket szeretik. Tarol a Spektrum, a 
National Geographic és a Discovery. S a film- és a 
sportcsatornák is. A gyerekek meg napestig bámul
hatják a rajzfilmeket. Itt szeretnénk felhívni arra is a 
figyelmet , hogy a gyerekeknek is megvan a maguk 
józan esze (talán több is, mint a felnőtteknek) , és a 
tudományos kutatások egyáltalán nem bizonyítják 
azt, hogy ha a macskát megveri az egér, attól ki
csinyeink agresszívebbek lesznek. 
Az Újvidéki TV magyar adását meg senki se nézi -
kényesek lettünk a minőségre, ezért inkább ai:t 

' lessük, hogyan vitázik a vörös és a narancssárga 
párt, miközben a saját - vajdasági - po litikai 
mezőnyünkről kb . annyit tudunk, hogy ez is lop meg 
az is csal. Mellesleg, a nagy vajdasági magyar poli
tikai párt szabadkai székhellyel vajdasági magyar 
tévét vizionál , magyarországi támogatással, hatalmas 
pénzeket fe lemésztve, alighanem erre sem lesznek 
sokan kÍl.áncsiak. 
Hogy a tévé miképpen manipulál, és egy egészna
pos forgatásból hogyan lesz három kiragadott perc , 
mi is megtapasztalhattuk. Az Aktfv stábja megforgat
ta a fél falut, aztán mi lett belőle? Kiragadott momen
tumok, amelyek természetesen úgy festik le a falut , 
ahogyan akarják. 
Aki , meg szerepel a tévében, az óhatatlanul híres 
emberré l.álik. Mármost a híres emberekről az írott 
sajtó is meg szokott emlékezni. Hol így, hol úgy. Még 
a tévénél is többet tudnak hazudni. A szó fegyver. S 
visszás fegyver is lehet. Minthogy ezen sorok írója is 

· irka firkál, maga is megtapasztalhatja, hogy félreértik. 
Hiába írja azt, amit, mások másképpen olvassák. 
Ehhez persze mindenkinek joga van, miképpen az 
írónak is visszavonhatatlan joga, hogy azt írjon , amit 
gondol. Még ha jóakarattal is , az derül ki, hogy fél
reértelmezik . És mit ád Isten, éppen azok - legaláb
bis ezt hallotta vissza-, akik nem is olvasták a cikket. 
De innen-onnan tudni vélik, mi volt abban a cikkben . 
Ezért döntöttünk úgy, hogy a tol.ábbi félreértések 

• elkerülése végett a Szó-Beszédben is közöljük a 
budapesti Népszabadságban megjelent cikket. Az 
olvasók meg majd maguk eldöntik, pozitív avagy 
negatív cikkről van-e szó. Csak hogy elejét vegyük az 
újabb szóbeszédnek. Hiszen ahogyan el tudjuk dön
teni, milyen tévéprogramot nézünk, ugyanúgy el 
lehet dönteni , miről és hogyan szól egy cikk. 
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VAGYONVISSZASZÁRMAZTATÁS 

Hogy a 1945. után elkobzott vagyon visszaadásáról 
szóló törvényt a szerbiai parlament mikor tűzi napiren
dre, talán még maga Predrag Markovié házelnök sem 
tudja. A tervezet áll ító lagosan az asztalán van, de a 
károsultaknak egyenlőre be kell érniük, az Elkobzott 
vagyon bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről 

szóló törvénnyel. E törvény szabályozza az államosítás
ról, az agrárreformról, a kisajátitásról szóló törvények 
alapján , a tényleges piaci érték, illetve méltányos térít
mény nélkül elkobzott ingatlanok és ingóságok bejelen
tését és nyilv.3ntartásba vételét. 
1945. március 9-ig Jugoszlávia agrárállam volt. A fö ld 90 
százaléka magántulajdonban volt. 1946-ban a kommu
nista hatalom 157 0000 hektár földet vett el a tulaj
donosoktól. Vajdaságban 668 ezer hektárt koboztak el, 
több mint 87 ezer háztartástól. A II. világháború előtt 

ugyan kevés nagyüzem volt, egy 1948-as felmérés 
szerint mintegy 3100. Ezek államosításán kívül rengeteg 
üzletet, lakást és kisüzemet vettek el tulajdonosaiktól. 
Becslések szerint a szerbiai vagyon visszaszármaztatás 
szerte a nagy világban 200-300 ezer családot érint. 
Talán a mezőgazdasági földeket lesz a legkönnyebb 
visszaadni , és mi, vajdaságiak ebben vagyunk a 
leginkább érdekeltek. Sokkal bonyolultabb lesz a v.31-
lalatok, gyárak visszaadása vagy a kártalanítás, de prob
léma lesz azokkal a lakásokkal is, melyek az elmúlt 
évtizedek folyamán magántulajdonba kerültek. Mindezt 
csak ízelítőként mondtam el, hogy tisztább képet 
kapjunk arról, mekkora munka \.ár a szerbiai hivatalos 
szervekre, amennyiben a parlament elfogadja a vissza
származtatásról szóló törvényt, hiszen Európához 
történő csatlakozásunkbán az EU egyik legszigorúbb 
feltétele a nevezett törvény meghozatala és végrehaj
tása, tehát remélhetőleg az idei év végéig sor kerül rá. 
Az egyházak és egyházközösségek vagyonának vissza
származtatásáról ez a törvény nem rendelkezik. A jelent
kezéseket a Szerb Köztársaság Vagyonügyi 
Igazgatóságához kell eljuttatni az előírt nyomtatvá
nyon, két példányban , személyesen, illetve ajánlott 
levél formájában, legkésőbb 2006. június 30-ig . A · 

. községházán a kérdéses nyomtatvány Szügyi 
Cecíliánál beszerezhető, illetve a törvénnyel kapcso
latosan közelebbi információ is itt kapható. Nem hivata
los értesüléseink szerint az érdekelteknek sajnos gon-, 
dot okoz a dokumentáció beszerzése, a Szabadkai 
Levéltár munkaiarsai sajnos annyira leterheltek a szük
séges dokumentumok felkutatásával, hogy kétséges 
vajon eleget tudnak-e tenni a még csak ezután hozzájuk 
forduló károsultak kérésének. Hogy a falunkból hányan 
éltek az e törvény adta jogukkal, nem tudni, hiszen 
sokan közvetlenül fordultak a Vagyonügyi 
Igazgatósághoz, így pontos adatokról nem is lehet 
tudomásunk .. Amennyiben meghozzák a vagyon vissza
származtatásról szóló törvény, SAJNOS csak azoknak a 
kérvénye kerül megvitatásra, akik a fent említett 
határidőn belül, azaz 2006. június 30-ig nyilv.3ntprtásba 
kerültek. Tehát, aki még fontolgatja a bejelentkezést, 
minél előbb hozza meg a döntését, jelentkezzen 
nyomtatv.3nyért Szügyi Cecíliánál. Az elmúlt 50 év alatt 
elkövetett igazságtalanságokat nagyon nehéz lesz 
jó\.átenni,' de ha egy kicsi esély is mutatkozik rá, az 
érdekeltek meg kell mindent próbálniuk, ha .. másért' 
nem, az ősök miatt, akik bizony annak idején nehéz 
szívvel Vc!ltak meqi'._2'. ősök vagyonától. 

KISHEGYESEN JÁRT A MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTERE 

Szerdán, ápri lis 19.-én a késő délutáni órákban Kishegyesen járt 
Dr.Somogyi Ferenc , a Magyar Köztársaság külügyminisztere. Kiséretében 
jelen voltak Gémesi Ferenc, helyettes államtitkár. Jári Ferenc kab1nett
fönök, Uzi László, főosztá lyvezető és Dr. Nagy Ferenc , a kulügymin1szté ri
um szabadkat1 főkonzulja. A megbeszélésen jelen voltak még a budapesti 
Consact, Minöségfe1lesztés1 és Vezetési Tanácsadó Kft. képv1selő1 és a 
Consact Kft. magyarkanizsai képviselői. Kishegyes kozseg részéről a 
vendégeket fogadta Szügyi István . polgármester, Pál Károly, a kozségi 
Képviselő-testület elnbke, Csóré Róbert , a kozségi Tanács tagja, Molnár 
Zita tanácsnok és Bfró Anikó a községi Képviselő-testü let titkára. 
A megbeszélés témá1a a Magyar Köztársaság Kúlügyminisztériuma által 
pénzelt Nemzetközi Fe1lesztési és Együttműködési (N EFE) program 
keretében szervezett Európai Uniós ismeretek átadása a szerbia közigaz
gatási dolgozók számára, és 6 CAF ( Közös Értékelési Keretrendszer) 
kiépítése szerbiai önkormányzatoknál elnevezésű program elemzése 
Ezen a budapesti tanfolyamon 165 hallgató vett részt - 17 önkormányzat , 5 
gazdasági kamara, 3 bíróság , 3 iskola és 1 helyi közösség képvise l ő i . 
Kishegyes község önkormányzata 3 munkatársa (Csóre Róbert , Molnár Zita 
és Bíró Anikó) 1s részt vett ezen a tanfolyamon . 

A tanfolyam célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a résztvevő önkor
mányzatok munkatársai számára az EU intézményi és döntéshozatali rend
szerének, a jogharmonizációt és a közosségi jog alkalmazásának megis
merésére, valamint a résztvevők tanulmányozták az EU standardokkal 
összhangban lévő minőségügyi rendszereket és módszereket , azok tar
talmát, kovetelménye it,előnyeit és alkalmazási tapasztalatait. 
A CAF rendszer lényege a minőségre , színvonalas munkára való törekvés 
megvalósítása a kbzigazgatási szervekben , ami az Európai Unió tagorszá
gaiban teljes mértékben elfogadott értéke lési rendszer. A projektum szerint 
6 önkormányzat - köztük Kishegyes is - bevezeti a CAF értékelési rendszert , 
a magyarkanizsai Consact Kft . segítségével. 
A miniszter úr pozitívan értékelte ezeket a folyamatokat és elmondta, hogy a 
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, lehetőségeihez mérten , tov.3bbra 
is támogatni fogja az ilyen tartalmú képzéseket Vajdaság bnkormányzatai 
részére. 
A megbeszélésen szóba került még Kishegyes kbzség gazdasági helyzete 
és az Ipari Park által nyújtott lehetőségek, mivel - bár vannak olasz és ír 
befektetőink - magyarországi befektetők mégsem érdeklődtek még 
Kishegyes község Vc!llalatai iránt. 

BÍRÓ Anikó 



ÚJ UTCANEVEK!!! 
A Helyi Közösség Tanácsa által kinevezett 
utcanév-bizottság (dr. Csordás Mihály, 
Laczkovics Annamária, Molnár Márta, 
Szö//ősy Júlianna, dr. Virág Gábor) által java
solt utcanév-Vc!ltozások: 

Bolmán - Sziván.ány 
Harcos - Dudás Kálmán 
Bons Kidric - Fonás 
Testveriség - Széchenyi István 
December 22. - Kis utca 
8uro Salaj - Szikicsi utca 
Engels - Bartok Béla 
Hős - Fehér Ferenc 
lvo Lola R1bar - Remény utca 
Egység - Guyon utca 
JNA - Moholi út 
Július 7. - Herceg János 
Krs Ferenc - Park 
Lenin - Szivaci út 
Lovéen - Kisköz 
Maxrm Gork1J - Korona 
Marx - Kodály 
Tito marsall - Fő utca 
Matija Gubec - Hosszú 
Népfront - Zöldkert 
November 29. - Láger 
NJegos - Avar 
Október 18. - Napfény 
Ifjúság - Iskola 
Pap Pál - Hunyadi 
Partizán - Híd 
Petőfi bngád - Arany János 
Győze lem - Dévrcs Imre 
Tartomány - Liliom 
Proletár - Alvég 
Május 1. - Lehel 
Munkás - Hajnal 
Köztársasag - Cziraky 
Sutjeska - Téglagyár 
Svetozar Markov1é - Deák Ferenc 
Simokovics Rókus - Liget 
Élmunkás - Munkácsy 
Alkotmány - Tavasz 
Varga Gyula - Szentandrasr út 

KÜ LFÖLDIEK KISHEGYESÉRT 

Tobben Jeleztek ku lfoldról, hogy adományaikkal 
segítenék falunk feJleszteset , szép1tesét Az erre a 
célra nyitott devizaszamla száma a kovetkezo: 

RS Mesna Zajednica - Mal i ldos 
broj 5411 6-978-49 6 
Narodna Ban ka Srbije, 
Beograd , Kralja Petra br. 12 
SWIFT CODE NBSRCSBGXXX 
IBAN kód : CS7390800541169 7 8 4 9 635 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
(DEUTDEFF XXX), 
ACC.N0.1009359308 0 000 

A Helyr Kozosség l.é.llalja, hogy az adomanyok fel
hasznalasárol penzbelr és tartalmi beszamolot kuld 
az adományozóknak. A falufej lesztési program
ja1nkrol a k1shegyes@eunet yu e-mail crmen lehet 
érdeklodn1 

Ifj. VIRÁG Gábor 

a HK titkára 

7 NAP ÉLÖÚJSÁG 

A szabadkai 7 Nap és a kishegyesi Petőfi 
Sándor ME szervezésében április 21-én 
élőújság keretében adták át a Szemünk 
fénye elnevezésű akció nyerteseinek a 
díjakat. Az alkalmi műsoron felléptek az 
egyesület szakosztályai és a 7 Nap 
újságírói. A műsorvezető Krekity Olga 
újság író-szerkesztő volt. A 7 Nap legtöbb 
szavazatot kapott 20 gyermeket jutalmazta 
meg , a harmadik díi. egy gyer
mekkerékpár, Kishegyesre került Barna 
Lillához. 
Tombolára is sor került, a kisorsolt 
ajándékok adományozói: Agi bolt, Retina
Mocca, Gabi virágüzlet, Ibolya virágü
zlet, Tipp-Net, Éjszakai mulató, Szó
Beszéd, Kátai Géza, ifj. Kókai Béla, 
Sógor hentesüzlet, Hegedűs Tibor, 
Kalmár János, Sztella fodrászszalon, 
Berti fodrászszalon, Szubtrátum KFT, 
Kollár Ilona, Duker fatelep, Tumbász 
fatelep, Szitográf nyomda, ifjú Cékus 
Árpád, a fődíjat, a kerékpárt, az Önkor
mányzat ajándékozta . Köszönet az 
ajándékokért. 

A BARBÁROK KÖZTÜNK VANNAK 

Hü'e egy világunkban kevés sikerélménye 
van az embernek, de ami van , azt féltve 
őrzi. Aprócska sikerként éltem meg azt a 
fásítást, amit néhány éve csináltunk a 
megboldogult Platán környezetvédő 

miegymással. A Vasút utca központ fe löli 
sarkán ültettünk néhány hársfát, amik 
szerencsésen túlélték az első évüket , sőt 
a rákövetkező néhányat is. Lelki szemeim
mel már láttam a dús koronájú , hatamas 
fákat, amint alattuk gyerekeim igyekeznek 
az iskolába. Persze, lelki szemeim 
megfeledkeztek arról, hogy Hegyesen 
vagyok. A fákat minősítetlen idióták derék
ba törték. Bár családfájukkal tették volna 
ugyanezt, aztkevésbé sajnálnám! 
Tavaszi hangulatú zárómondatnak pedig 
annyit: Hü'ékért nem kell a szomszédb.a 
mennünk! · · 

L]. 

FOTÓPÁLYÁZAT 
A kishegyesi Helyr Kozósség fotópályáza
tot hr rd et A palyazatra Kishegyesen. 
Krshegyesrcil keszult képekkel lehet 
jelentkezni A képeket hagyományos 
vagy drgitálrs formában kénuk eljuttatni a 
HK címére postán vagy személyesen· 

24321 Kishegyes, Tito marsall 34. , 
vagy kishegyes@eunet.yu 

A legszebb fotókat zsűri fogja értékelni A 
legjobbakat díjazzuk, a beérkezett 
képekből kiállítás nyíllik. 

Beküldési határidő 2006. Június 1. 

AZ ELFELEDETT TÁBLÁK 

Az 1887 július 17-én emelt, 1848 elölt 
trsztelgó emlékmúvet a torténelem vrharar 
lerombolták Szerencsére 2000-ben a 
buszke obelrxet az utókor újra megalkotta 
es a nyugati tem etóben unnepélyesen 
fölavatták. Az 1887-ben emelt eredeti 
emlékmüböl m1ndossze a négy 
bronztábla maradt meg , de az új obelixre 
mégsem ezek kerültek föl Ök a helyi 
közösség raktárába kerültek, ahol száz 
éves álmuk újabb ot év kóvette . 
Szerencsére mégsem a feledés lett sor
suk , április 12-én fö lkerültek a helyr 
kozosség falára, a titkár irodájában. Itt 
bárki megnézheti óket, akinek dolga akad 
a he lyi kozosségben . Méltó hely ez 
nemzeti büszkeségünk majdnem 
elfeledett ereklyéinek! 

fO rész t e 1 e p 
üDJJ~~ffe,~a; 3=,, 

1:0~@~ 

J. 

tel.: 024 / 730-749 
lakás: 024 / 730-797 



HA AZT MONDOM, HOGY A FALU ÉRDEKÉBEN TESSZÜK, ELHISZIK? 

Sehogy sem tudom megérteni, hogy mi , 
emberek, miért mondunk íté letet olyasmiről, 
amit nem tudunk, amit nem ismerünk. 
Nem kivétel ez alól a Női Fórum munkája 
sem. Sokan hallottak arról hogy mükbdik itt a 
faluban ez a civil szervezet, de hogy pontosan 
mivel foglalkozik, mar kevesebben tudják. 
Vannak olyanok a faluban , akiknek félinformá
ciókból rémlik, hogy mivel 1s, de valahogy úgy 
erzem, az embereknek másfajta elképzelése 
van erről a szervezetről: mintha egy zárt kor 
lennénk, egyesek talan azt gondolják, hogy 
feminista gondolatokkal felvértezett ama
zonok, ne adj isten férfigyülolők gyulekezete 
vagyunk, akik kizárólag a szoc1ál1san 
hátrányos helyzetben élő nagycsaládos 
gyerekekkel és a romákkal foglalkoznak 
Pedig nem így van, hiszen erőnkhbz, 
lehetőségeinkhez mérten igyekezünk a 
faluban zajló megmozdulásokban részt venni, 
odafigyelunk a magányosan élő idős 
emberekre , a betegekre, az édesanyákra, 
sőt , szerveztünk bálat 1s már, emellett kézi
munka kiállítást, híresek vagyunk a Dombos 
Fest-en sütott lángosról, és hadd ne soroljam 
tovább, mert éppen hogy ezt csak melléke
sen szerettem volna említeni. 
Teny, hogy tbbbet, talán sokak szerint túlsá
gosan 1s sokat foglalkozunk a hatrányos 
helyzetü gyerekekkel .. Pedig annak idején, a 
megalakulasunkkor nem is gondoltunk rá , 
hiszen elsősorban azért hoztuk létre a Női 
Fórumot , hogy saját magunk bajaival , prob
lémáival foglalkozzun k, a magunk es a falu 
érdekében , politikamentesen ! 
De engedtessék meg , ha m1, mint humán 
szervezet azon igyekezünk, hogy a falunkban 
élő hátrányos helyzetü gyerekeket felzárkóz
tatjuk, éppen a magunk, a gyerekeink, a 
falunk érdekében is cselekszünk. 
Most persze lehet azt mondani , hogy a falu 
lakosságának majd 80 szazaléka már szo
ciális esetnek számít. Igen, természetesen 
tisztában vagyunk a munkanélküliség 
mértékével, de ezt egy 52 tagot számláló, kb 
25 aktív taggal rendelkező civi l szervezet 
sajnos, bármennyire szeretné, nem tudja 
megoldani. Ezért inkább azt, annyit és ott 
tesszük, amire erőnkből telik és amire a lelki
ismeretünk szólít bennünket 

Az akciónknak még valamikor a kezdetekben 
az Értük-értünk elnevezést adtuk. Hogy miért 
értük, az nyilvánvaló, de azt hiszem, az értünk 
részét egy kicsit jobban el kell magyaráznunk. 

Az általános iskola 400 tanulójából tőbb mint 
10 százalék - 49 diák - felzárkóztató, azaz 
speciális tagozatra jár. 25 éwel ezelőtt a 
felzárkóztató tagozaton csupán két diák volt ! 
Amikor ezeknek az adatoknak a birtokába 
jutottunk, a Női Fórumból többen úgy éreztük 
tennunk kell valamit. A speciál is tagozatra járó 
gyerekek tőbbsége úgymond nyúg a család
ban, nyűg a falunak, tehát eleve 
kirekesztettségre ítéltetett , akitől legtöbben 
elfordulnak, a l apvető higiéniai kovetelmé
nyeket nem ismerik, lakókörülményeik borzal
masak ... Ezt mindannyian tudjuk 
De vajon elgondolkodtunk azon, hogy 
ezeknek a gyerekeknek valójában nincs is 
kitől megtanulniuk sem a tisztálkodás, sem a 
viselkedés kultúrát? 
Elhiszik, ha azt mondom , van olyan család, 
ahol a gyerekek otthon még soha nem ettek 
főtt ételt? Hogy mindarra, amit mi normálisnak 
tartunk, például, hogy mosakodás, fésül
kbdés - a fogmosást már nem is említem -, 
vagy, hogy nem megyünk az utcára - nem 
tanította őket otthon senki? Nem értik, hogy 
azért van tiszta ruhánk, mert kimossuk és 
k1vasaljuk , mert volt kitől megtanulnunk 
tisztántartani a szobát , az ágyneműt , a 
ruházatot . és beosztani a pénzünket egyik 
bevételtől a másikig és , hogy m1 mindezt , 
azért tudjuk, mert az édesanyánk megtanított 
rá l? M1 paran, akik ezt felléllaltuk. elsosorban 
ezekre a dolgokra szeretnenk megtanítani a 
gyerekeket. Megtanítani őket arra , hogyan 
boldogu lni az éle'ben , alán még 
képességeikhez mérten - olyan kézműves
ségre tanitani őket, amibő l esetleg meg 
tudnának élni. Mert ügyesek ám ezek a 
gyerekek! 
Eddig három alkalommal léptek fel szín
padon: kétszer az ifjúsági otthonban - Anyák 
napjára és Karácsonyra , valamint a Dombos 
Fest Kisszínpadán a KINCSE által szervezett 
családi napon. Részt vettünk velük a farsangi 
felvonuláson, és most te rveink szerint bevon
juk őket a falutakaritási akcióba is. 

Havonta tartunk számukra alkotómühelyt , 
ahol kézugyesseget tanulnak, jatékos vetél
kedőket szervezünk számukra, tanítjuk őket a 
viselkedés és tisztálkodás kultúrájara. 
Legutobb például a husvéttal foglalkoztunk és 
remélem sokan látták a gyerek által készitett 
rajzokat és festett tojásokat a regi áruház 
k1rakataban , a megmutatkozás lehetósegét 
ezúton is koszónJuk a tu lajdonosnak. 
A gyerekekkel a Női Fórum kb. tíz ónkéntese 
dolgozik Munkank nyitott , szeretnénk, ha 
minél tobben megismernék azt , amit 
cs inálun k, lega lább egy-egy alkalommal 
bekukkantanának ezekre a foglalkozasokra. 
Ne feledJuk, az életben m1ndenk1nek meg kell 
adni legalább egy esélyt: közos eróvel adjunk 
esélyt ezeknek a gyerekeknek, senki sem 
fe lelhet azért , hogy milyen családba született 
De közősen : óvoda , isko la, egészségugy, 
őnkormányzat. helyi kozosség, szociális 
kózpont , civil szervezetek, és mi , egyszerű 
polgárok - sokat tehetünk azért, hogy, ha már 
a szü leiket kevésbé. de a gyerekeket integ
ráljuk a közösség életébe. 
Ha azt mondom, hogy a falu érdekében 
tesszuk , elhiszik? H1ggyuk el , ezáltal mi is 
gazdagabbak leszünkl Es nem csak értük -
de értünk 1s tesszukl 
Ja, és még valami , orőmmel vesszük azok 
jelentkezését , akik szívesen vennének részt a 
Noi Fórum tevékenységében. 

ZS/ DA I Erzsébet 

VÁLTOZTATOTT E TÉVÉNÉZÉSI SZOKÁSAIN A KÁBELTÉVÉ? 

Csáki Hargita (401 
Igen változtatott, mert m1ota bevezettuk. 
azota tobbet úlok a televízió előtt, mint 
regebben. Am1ota van, azota nem igazán 
tudom eldonteni, mit is nézzek, sokszor csak 
váltogatom a csatornákat Szerintem jó, mert 
mindenki megtalálJa a maga 1dealis műsorát. 

Tóth Róbert (251 
Igen , változtatott a szokásaimon, amikor 
csak tehetem , telev1z1ot nezek, és JÓ, hogy 
van miböl válogatni. 

A kiirkérdést Brewvszki Anasztázia és Szabó 

Krisztina készítette. 

Igen változtatott , tobbet ulók a 
televízió előtt, mint azelött, mikor 
még nem volt kabeltéve. Csak egy 
k1cs1t koltséges. Jó, hogy van ennyi 
csatorna, és mindenki megtalálJa 
magáét. 

S z a b ó 
E rzsé b el 
(441 

Nem valtoztatott, en régebben 1s 
ennyit néztem a tévét, talán még töb
bet , mint most, hiszen a munkam 
miatt nem igazan JUt időm erre . Ha 
Ilyen gyorsan felverik az árát, szerin
tem sokan le 1s kapcsoltaljak maJd. 

Vitu ska 
M á r i a 
(451 
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Bőripari felszerelések, 
alkatrészek és szerszámok gyártása 

Maráz József 
Kishegyes, Dózsa György u. 48. 

tel.: 024 / 730 - 314 
e-mai l: maraz@topolanet.co.yu 

RETINA-MOCCA 
"Bandi-boltja' 

Kossuth L. 31. 

Mindent 
- az iskolához 

- az irodájához 
- a háztartásához 

- telefonok, molorolajak 

OPTIKA RETINA 
M.Trta bb. 

- számítógépes szemvizs
gálat 
- szemorvosi vizsgálat 
- szemüvegek 
- keretek 
- védöszemüvegek 
- kiegészitö kellékek 

Tel: 024-730 017 Mob: .063-66-32-061 
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M flTUII ; 
, WH!CJn 

HALÁSZ U. 47. t {) 0 J 

TELEFON: 731-393 
TELEFON/ FAX: 730-293 

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

Tel. : 024/731-052 , 
Mobil: 063 8 139 141 

24321 Kishegyes , 
Kendergyár u. 15 

TURIZMUSFEJLESZTÉSI KÖZPONT INDUL 
HÚSZ DIPLOMÁS IDEGENFORGALMI VÁLLALl<OZÁSMENEDZSER VAN VIDÉl<ÜNl<ÖN 

Dombos Fest Kishegyesen, meggypálinka 
Bácsfeketehegyen , lakodalmaskalács Török
faluban , borkülönlegességek Palicson , ha
gyományos disznó\.ágás Oromon , falusi \.ásár 
Bajsán - megszokott dolgok ezek ma már, 
amelyekre föl sem figyelünk. Bezzeg a 
debreceni virágkiállításra, a hódmezö\.ásárhe
lyi mezőgazdasági kiállításra. a tokaj i 
gasztronómiai napokra vagy a kapolcsi 
Müvészetek Vólgyére ugyanúgy felkapjuk a 
fejünket, mint az Egri Bikavérre. Miért? 

Erdei \'e11déghá: Ópus:.1as:ere11: 
a: él' 1·á/lalko:ása l'Oli 2005-ben 

A turizmus arra alapoz, hogy ami számunkra 
hétköznapi , az a távolabb i em bereknek 
kuriózum. De vajon a bácsfeketehegyi 
Megypálinkát miért nem veszik úgy, mint a 
kecskeméti Fütyülőspálinkát? Elcsépe lt 
közhely, de igaz, hogy a Vajdaság ki\.áló 
adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy tu
ristaparadicsom legyen. Ezek az adottságok 
persze fejlesztésre és újításra szorulnak, hisz 
falvaink, \.árosaink örbkségének szavatossá
ga is csakhamar lejár. 
Újítás, frissítés nélkül nem érkeznek turisták 
Vajdaságba. Az ingatlanok, telkek, természeti 
és épített kincsek mind-mind felújításra 
szoru lnak. Ezekre egyébként is sort kellene 
kerítenie az önkormányzatoknak, hisz anyagi 
fedezetük - még ha tagadják is - fe lújításra 
mindig akad a belgrádi kasszából. Ha tehát 
néhány éven belül kü lsőjében a régi, de tisz
ta és vonzó Vajdaságot tudjuk tálcán kínáln i, 
akkor hamarosan nagy bevételekre tehet
nénk szert 

Ezt a gondolatsort tanulta meg az a közel 
húsz vajdasági vidéki ember, aki nem sajnálta 
az időt a fejl ő désre , saiát tudása 
fejlesztésére , és részt vett a szegedi Katedra 
Alapítványi Szakképző Iskola hathetes 
képzésén. Kishegyesi , bácsfeketehegyi, bai
sai, oromi , oromhegyesi , zentagunarasi , tóth
falusi , magyarkanizsai, moholi és kisoroszi 
hallgatók tanu lták meg az idegenforgalmi \.é.1-
lalkozásmenedzsment mesterséget. A kurzus 
április végén zárult, a húsz vajdasági szakem
ber pedig diplomával a kezében úgy dbntott , 
tesz is valamit azért , hogy ez a vidék ne 
gubózzon be pesszimizmussal átitatott burká
ba, hanem feJ l ődjbn . A Turizmusfej lesztési 
Kbzpont tagjai Magyarországon zárták le 
több hónapos képzéssorozatukat , egy 
Csongrád megyei szakmai kiránduláson és 
tapasztalatcserén. 

TURIZMUSFEJLESZTÉS I KÖZPONT 

A szegedi Katedra Alap1\l.ányi iskola vajdasági 
képzésének résztvevő i ápril isban megalakí
tották a Vaidasági Falusi Tunzmusfeifesztési 
Központot A civil szervezet ce lja, hogy a 
meglévő idegenforgalmi potenciált feJ
lesszék, olyan projekteket indítsanak, ame
lyekkel meggyőzik a vidéki \.árosok és falvak 
polgármestereit, hogy áldozzanak a falvak 
felúsítására és megtisztítására. Várhatóan 
to\.ább1 képzéseket indítanak azzal a céllal , 
hogy turisztikai szakembereket képezzenek, 
és anyagi forrást szerezzenek azoknak a \.é.1-
lalkozóknak, akik a globális turizmusfej
lesztésért tenni akarnak a Délvidéken. 
A Turizmusfejlesztési Központ elsó 
nemzetközi bemutatkozását a Hódmező
\.ásárhelyi Mezógazdaság1 Kiállításon láthatta 
a nagyközonség, aho l a Vajdaság táj 
egységei re jellemző gasztronómiai és folk
lórkülön legességek mellett bemutatkoztak 
azok a \.állalkozások is, amelyek a Kozpont 
stratég iai partnerei . 
A Turizmusfejlesztési Központ to\.ább1 tagok 
jelentkezését is \.árja a 063/ 84-34-172-es 
számon. 

HE VÉ:R Lórá11t 
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ISKOLAI HÍREK 
A tavaszi nagytakarítás keretében diákjaink az isko
la környékét rendezték. 

* 
Humanitárius akció: Egy 5 éves kisfiú szem
műtétjére önkéntes adományt gyűjtöttűnk . 

* 
Bolondos április: április 3-án humoros 
sportvetélkedőt szerveztek az iskola tornater
mében. A versenyzők és a nézők is jól szórakoz
tak. 

* 
Április 11-én a topolyai zeneiskola tanulói hang
versenyt rendeztek a színházban. 

* 
Április 29-én iskolánk tanulói is részt vehetnek a 
FruSka-gora-i maratonon. 

* 
Az iskola az idén is megszervezi a nyaralást 
Petrovacra, ára 185 euró dinárértéke, amit novem
ber 15-ig részletekben lehet fizetni. A nyaralásra 
július 20-30-a között kerül sor. Jelentkezni az isko
la titkárságán lehet. 

VERSEN YEK: 

Nagybecskerek - Zongoraverseny 

Patycrck Réka 3.a - 1. hely 
Kalmár Hcléna 3.a - 3. hel y 
Papp 01·solya 4.a - 1. hely 

Köztársasági heged(íverse11y 

Dudás Virág Ervi n 3.a - :?. . hely 

Községi biológia-kémia verseny 

Szőke József Árpád 7.b - 1. hely 
Csőke Allila 7.b - :l . hely 

Községi vöröskereszt verseny 

Juhász Lúcia 8.b - 1. hel y 

Körzeti német verse11y 

Halasi Laura 8.b - 1. hely 

Körzeti magyar verseny 

Szabó Henri etta 8.b - 3. hely 

Földrajz verse11y 

Va-;s Szabolcs 7.a - S. hely 

S:ilgyi Dávid (7.bJ 

„ 

DÍJ ÖZÖN! 
Ápri lis 21 -én és 22-én a szabadkai Majsai Úti 
Általános Iskola volt a házigazdaJa az Általanos 
Iskolások Művészeti Vetélkedöjének, az ÁMV-nek. 
Iskolánk a legeredményesebb iskola cimet is 
kiérdemelte, hiszen egy elsö, három második és 
egy harmadik díjat érdemelt ki. Képzöművészetben 
Vass Szabolcs (7.a) 1. díj, fogalmazásírásban 
Povázsánszki Csilla (6.b) II. díj, prózamondasban 
Brezovszki Anasztázia (7.b) II. dij, Miljkovié 
Tamara (6.a) Ill. dij , szólóénekben Csőke Andrea 
(6.a) II. díj . A versenyen reszt vett még Becskei 
Anikó (4.b) képzöművészetben, Papp Orsolya (4.a) 
és Holló Emese (8.b) fogalmazásírásban. 
Érdekességként elmondhatjuk. hogy Csöke 
And reát eredetileg a zongora kategóriában 
neveztük be (de nem tudtak zongorát biztosítani a 

1 részére) , viszont a helyszínen l.állalta, hogy énekel
ni fog. Az 5-6. osztályosok között a szólóének 
kategóriában gyönyörűen teljesített, és valójában ö 
volt a legjobb. Az e lső dijat egy óbecsei fiú 
érdemelte ki, aki hegedült. Lehet, hogy viccesen 
hat, de hogyan lehet összehasonlítani egy hegedű 
és egy énekszamot? 
BL.iszkék vagyunk rátok! 

mm 

BUDAPESTEN JARTUNK 

A néptáncosokkal , pontosabban a Krajcárkával Pesten táncoltunk. Még tavaly augusztus
ban Szabadkán az lnteretno fesztiválon arany minősítést értünk el , kiváló szereplésünkkel 
kiérdemeltük a meghívást XXV. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ÉS 
KIRAKODÓVÁSÁRRA! 

Április 1-Jén regge l indultunk. Dél 
korül értunk oda, es rögtön bejárhat
tuk az egész csarnokot Délután lép
tünk fel, és nagy tetszést arattunk 
Remélem, nem tartanak elfogultnak, 
ha azt mondom, hogy azon a 
délutánon mi kaptuk a legnagyobb 
tapsot. 
Vasárnap délelött vajdaság i gyer
mekJátékokat mutattunk be olyan si
keresen, hogy egy néni arrol érdek
lödött, adtak-e már k1 konyvet ezekkel 
a játékokkal Ebéd után a csoport 
nagyobb resze kirándulni ment. Egy 
páran maradtunk, hogy megnézzúk a 
Szászcsávást cigányzenekar és tan
cosa1 eloadásat Nekem nagyon tet
szett , orültem, hogy ilyen táncosokat 
láthattam1 
Este a gálaműsoron fellépett a 
Budapest táncegyüttes és 
Sebestyén Márta is énekelt 
Este 10 korul indultunk haza 
Ez az utazás élmény marad mindan
nyiunk számáralJ! 

Kormos Beáw ( 7.h J 



REMEKELTEK A KISHEGYESIEK 
SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓTORNÁT RENDEZTEK 

BÁCSFEKETEHEGYEN 

Április első szombatján nagyszabású korosztályos 
birkózóversenyt tartottak a bácsfeketehegyi sport
csarnokban. 
A helybeli, a kishegyesi, valamint három szabadkai isko
la mintegy száz 8-15 éves birkózója lépett szőnyegre. A 
húsztagú kishegyesi csapat - függetlenül attól, hogy ez 
volt az első megmérettetése - a Vcirtnál sokkal jobb ered
ményeket ért el, hiszen összesen 15 dobogós 
helyezést mondhatott magáénak. Sebők István edző · 
elégedetten nyugtázta, hogy az alig fé l éve edzésbe állt 
kishegyesi csapata a sokkal rut inosabb ellenfelekkel 
szemben is derekasan megállta a helyét . 
A kishegyesiek közül súlycsoportjában első helyen 
végzett Zeljko Nikolié (55 kg-os kategória) , Fulajter 
István (48) , Gelányi Arnold (32) és Csoma Ferenc 
(42) . 
A dobogó második fokára állhatott fel Mészáros Tamás 
(32), Zsoldos Bence (59) , Gelányi Leonszió (24) , 
Papp Áron (42), Stepanov Igor (55) , Kocsis Lóránd 
(48) és Lőrik János (74) . 
Harmadik helyezést ért el Gulics Dániel (42), Mondom 
Attila (38), Csernik Dávid (42) és Gulics Dénes (39). 
A torna szervezői is kitettek magukért, mert a csaknem 
hat és fél órás maratoni küzdelem után (a közönség 
150-nél is több párharcot láthatott) a tüzoltóotthonban 
ebéddel kedveskedtek a versenyzőknek. 

Zsoldos Bence (5. b) 

; 

KARATISTAK 
Április 16-án szervezték meg immár 11 . alkalommal az orszá
gos karateba1nokságot. 
Faragó Krisztián 6 b osztalyos tanuló elsó helyezést ért el, 
és ezzel meghM'!st kapott az Európa Bainokságra, amire 
Magyarországon kerül sor 
Kishegyesról még öten indultak a versenyen Helyezéseik· 
Özvegy Erik ótödik, Szabó Krisztina, Kratok René, Katona 
Nóra és Özvegy Izolda pedig harmadik helyezest ért el. 
Özvegy Erik hét éve karatézik, barna oves, tbbb mint száz 
érme van. Tavaly megnyerte az Europa ba1nokságot. Most is 
indul 2006. 04. 21 -én . Sok sikert' 
Szabó Krisztina egy éve űzi ezt a sportot , narancssárga öves, 
és ö is szeretne indulni az Európa bajnokságon 
Kratok René : három éve jár edzésekre, zold oves. Alig \.árja 
már az Európa bajnokság küzdelmeit. 
Katona Nóra. egy éve sportol , narancssárga oves, neki 1s van 
már néhány érme. 
Özvegy Izolda: már egy éve jár versenyekre , edzésekre , 
narancssárga öves, kilenc érmet szerzett. Sok szerencsét 
mindannyiuknak' 

Klaé Olivér 17. b) 

·Április 22-én szervezték meg Pécsett a 12. Karate 
Európa Bajnokságot. A versenyen több mint 2000-en 
vettek részt. Faragó Krisztián 6.b osztályos tanuló a 
saját korosztályában 3. helyezést ért el , bronzéremmel 
térhetett haza a rangos eseményről. 
Gratulálunk! 

Nem, én inkább játszom a barátaimmal a 
szabadban, mint tévét nézek, de persze 
szoktam azt is , de ritkán . Ha nézek is 
valamit, akkor inkább rajzfilmeket , mint 
sorozatokat. 

Nem, én inkább sportolok, mint tévét 
nézek. A tévében olyan unalmas prog
ramokat adnak Ha lenne számitógépem, 
biztos, hogy tbbbet ulnék előtte, mint a 
tévé előtt. 

Nem, én ha lehet, akkor csak számitó
gépezek, mintsem tévét nézek Ha nézek 
is , akkor sem rajzfilmeket, hanem inkább 
filmeket. 



MEGAMAGDI 
2006 . április 20 . csutortök, este 7 óra A 
helyi kozosségben beszéljük meg a 
találkozót Magdi ugyanis még Hegyesen is a 
rajongói levelekre igyekszik licllaszoln1. 5 nap 
alatt „mindössze" 277 levél érkezett . Azért 
„csak" ennyi , mert ennyi fér a postaládájába 
Nem kbnnyű feladat. A számitógép elölt ul , 
ásliclnyvizet iszogat , és kegyetlenü l náthás 
Még szerencse, hogy egy hét szunet van a 
Megasztárban . Ez sem gátolja meg abban , 
hogy dúdoljon kozben . Eppen a 15-i k levél 
elo lvasásánál tart . Mosolyogva olvassa a 
kedves sorokat. 
- Gyönyörű levél - mondja - Olyan sok szép 
dolgot ír rólam egy rajongóm. Küldok is neki 
egy 1egyet a következő döntőre ... 
Eszembe jut, hogy a világsztároknak személyi 
asszisztense van, aki licllaszol a leveleikre. 
Meg is osztom vele ezt a gondolatom . 
- Ez nekem furcsa, szeretem én olvasni a le
veleim, személyesen válaszolni rájuk. Ha 
már fontos az embereknek, megtisztelnek, 
akkor ennyi igazán „jár" nekik. 
Furcsa Egy évvel ezelött nem okozott 
feltúnést , ha sétált Hegyes utcáin , bill1 árdozott 
a Pöndölben. Mára ez már megliclltozott 
Magdi az a fiatal lány, akinek az éneklését 
nagyon sokan megsiratták kis fa lunkban , akit 
még soha nem látott tömeg fogadott haza
érkezésekor. 
- Nagyon meglepődtem. Rengeteg ember a 
házunk előtt, virágok az úton ... Egy kicsit 
sajnáltam is a virágokat, mivel ter
mészetvédő vagyok. Viszont nagyon jól is 
esett az egész. Kicsi gyerekek megszep
penve állnak, sokan aláírást kérnek .. . Soha 
nem éreztem még ilyent, hogy idegen 
embereknek is ennyire fontos legyek. 
Mindenki a magáénak érez egy kicsit, 
büszkék rám... Én meg csak énekelek ... 
Nem volt túlzás ez egy kicsit? 
Túlzás, nem túlzás, Magdi mégis csak a 
Megasztár döntöjében van, híres ember lett , 
rengetegen szeretik . sok embernek okoz 
orömet énekével. Nem sok falunkbéli mond
hatia el magáról , hogy ennyi rajongója van. És 
természetes , hogy mindenki látni szeretné, 
beszélni vele pár szót . 
A duettet Torres Danival énekelte , hatalmas 
sikerrel 

- Azért választottam Danit, mert a hangunk 
össze//lik. Tetszett a viselkedése is, ahogy 
szerepel a színpadon. Elmondhatom, hogy 
jó volt vele dolgozni. Egy angyal fiú, laza, 
szétröhögtúk az agyunkat együtt, a tévések 
nem is tudom, hogyan tudták összeállítani a 
kisfilmünket ... 
Bátor licllasztás volt a 8urdevdant énekelnie. 
Sokan az 1fiotthonban néztuk kivetítön a 8 
döntót Nem lehetett tudni , hogy hogyan fog 
erre reagálni a magyarorszagi kbzönség. 
Végul is jól. Magdi még nem szerepelt a 
k1esöjeloltek kozott, nem kellett párbaioznia . 
- Ezzel a dallal azt szerettem volna közölni, 
hogy tisztelem a különböző kultúrákat, 
valamint hogy felhívjam az emberek 
figyelmét arra, hogy egyik kultúra nem 
szebb, mint a másik. A Megasztártól én 
sokat kaptam. Nem tudom, hogy egy nap 
meg tudom-e majd hálálni ezeket az 
élményeket. Egész életemre feltöltöttek, 
nagy lehetőséget kaptam. Megelégszem 
ennyivel, hisz tudod, aki a kicsit nem be
csüli, a nagyot nem érdemli ... 
Bizonyara nem konnyú megszokni a fe lhaj
tást , az újságirokat, a rengeteg 
kérdezöskodést , a kulonbozo úisagokban 
megielent valotlansagokat. 
- Furcsa. Érdekes. Mindig is beszédes 
voltam, most is őrülök, ha beszélhetek, kez
dem lassan megszokni a kérdezősködést. 
Az is más, hogy rólam az emberek lassan 
már mmdent tudnak, de viszont én is 
szeretném megismerni a másik embert, 
mindent tudni a másikról. Az interneten 
keresztül is szereztem egy nagyon jó barát
nőt. Egy pesti lányt. Rá bármikor számítha
tok, felhívhatom, ha egyedül vagyok, ha 
beszélgetni akarok valakivel. A tévedés 
pedig emberi dolog, ha valaki jót akar írni 
rólam, azt is ír, ha pedig nem, akkor úgyis 
kitalál valamit. Ilyen a bulvársajtó. Nem 
figyelek rá, nem eszem magam rajta. És az 
is érdekes, hogy aláírást kérnek tőlem. És 
aztán megköszónik. 
A Megasztár után biztosan lehetöségek 
sorozata liclrja majd Magdit Pesten . Szíve vi
szont hazahúz 
- Más Hegyesen a levegő. Valami visszahúz. 
Régi emlékek jutnak eszembe. A Megasztár 

házban is eszembe jutnak a hegyesi 
élmények. A gyerekkorom. Bűn rossz 
gyerek voltam. Egész nap kint lógtam az 
utcán Bellával és Öcsivel. Sülve-főve együtt 
voltunk. Nagyon szerettem náluk enni. Piri 
néni sült krumplijának az Illatát ma is az 
orromban érzem.„ 
A Megasztár házban már kora reggel 
kezdődik az élet 
- Általában reggel 7-kor kelek. Rendbe sze
dem magam. 9-10 kórül érkezik az ének
tanár, ma1d a koreográfus, a sajtó 
képviselői, ruhapróba, kozben forgat a tv2 
stábja, készülődés a szombatra, koncert.„ 
Este zuhanok az ágyba. Nem 
panaszkodom, azért még mindig nem 
annyira fárasztó. Sokkal nehezebb kapálni„ . 
A sminkeseket nagyon szeretem, náluk 
lehet relaxálni. Már a hanQJuk is olyan nyug
tató. 
Tobb magyarországi újság címoldalárol is 
Magdi koszon! vissza lánk. A Blikk Nók, ÚJ nö1 
hetilap ápnlis 5-1 száma a kbvetkezöket iqa: 
„ Kishegyes egy Szabadka melletti apró 
telepúlés. Eddig nem sokan hallottak róla, 
de a Megasztár ide i döntői óta mindenki 
tudja, hol keresse a térképen: a verseny 
egyik nagy esélyese igen hamar ismertté 
tette a szulöfaluját. ő Rúzsa Magdolna." 
Hogy mikor hallhatjuk Magdit Hegyesen is 
énekelni? Ez egy JÓ kérdés. ö sem tud Iá 
\élaszolni. Sokat gondol haza 
- Orülok, hogy ennyien szorítanak értem, 
velem vannak 
Miközben a riportot gépelem a számítogépbe . 
Magd i éneklését hallgatom· 
„Ha volna még, ha volna még 
egy percem helyrehozni, 
ha volna még, ha volna még 
egy végső vallomás, 
arról írnék dalt, hogy a szívem 
úgy szívembe mart, 
soha nem gyógyít meg már„ ." 

És április 29-én ismét Megasztár dontö HaJrá 
Magdil És a máius 20-1 dbntóre 1s 
megliclsárolhatók már a jegyek 5900 forinttól 
8900 forintig 
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A világhálón a Megasztáros Rúzsa Magdolna 78456 helyen 
szerepel. 

Dike 2006-04-18 21 :28 
De miért kell kűlön verseny a „határontúliaknak"? Miért fáj egye
seknek az, hogy azok is lehetőséget kapnak, akik nem . a 
határon belül, hanem kfJul, de magyarként láttak napvilágot? En 
egyébként örülök, hogy Magdi szerbü l énekelt szombaton , 
megmutatva, hogy nem csupán magyarságára bűszke , hanem 
vaJdasági mivoltára, a kettős kultúrara, amiben nevelkedett. 

Orsi 2006-04-16 16:28:39 
Én már most alig bírom kivárni, hogy lemeze legyen . Nekem 
aztán mindegy, mit énekel, az is hogy milyen nyelven , csak hall
hassam. :)) .. .*Bárki vessen követ ram , ez itt az én hazám . • 

Anonim 2006-04-20 20: 17:08 
Szerintem Magdi az utóbbi idők legnagyobb felfedezettje i Ha 
nem ő nyeri meg a Megasztárt, nincs igazság a foldön. 
Gyönyörű a hangja, helyes, csinos , okos lány, emellett nem 
felejtette el, hogy honnan Jött és sze rintem ez az egyik legna
gyobb érték ma egy emberben. Remélem nagyon bo ldog lesz 
és megtalálja a he lyét a világban! Nagyon drukkolok nek11 

A MEGASZlÁR csúcsa felé 
Írta : SFeri Dátum: 2006. március 12. vasárnap, 12:29 

A tévén keresztul érezni lehetett azt az energiát , kisugárzást, 
amit küldött felénk . 
Egy hang volt , ami emlékeztetet a fiatalságom dalaira. Egy hang , 
amely a beköltözött a testembe , és részévé vált Nem álltam fe l, 
nem mentem be a szobába, de mintha ott énekelt volna ben
nem. Karom l ibabőrös lett , mint amikor az ember átél valami 
csodásat. A dal végén tudtam meg , hogy Magdi , a „vajdasági 
lány" énekelt. Megorültem1 
Hallottam már róla . Úgy voltam vele , hogy egy kicsit azért 
favorizálják, mert kulföldi. Majd egyszer meghallgatom. De most 
odatoppant elém Hangja betöltötte a szobát. Felálltam és a 
képernyő elé űltem. Attól a pillanattól izgultam, és szorítottam 
érte. Megkönnyebbultem, mikor továbbjutott. KMi.nok neki na
gyon sok sikert . Bárhogy is alakul a helyzete a „Megában", az 
biztos, hogy beénekelte már magát a szfJünkbe. 

MOLNÁR Márta 
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·;KÉT VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁGON 
RÚZSA MAGDI MEGASZTÁROS KÜLDETÉSE 

Szeretet és csoda - egy tévékritikus tollára nem illő kifejezés, de mit 
tehet, ha saját falubélije más jelentést adott mindennek: választá

. ·soknak, tévéműsornak, zenének és élménynek. A kishegyesi Rúzsa 
Magdolnáról van szó, a tv2 harmadik (v1egasztár-sorozatának immár 

·a legjobb négy közé jutott versenyzőjéről, aki eddig egyedüliként a 
zsűri segítsége és párbajozás nélkül jutott tovább. 
A Rúzsa családnak év eleje óta egyre több szomszéda, rokona 
'támad. Nyilván magam is elfogult vagyok a szomszéd utcabeli lány 
irant. Ugyan a közös szurkolás megszervezése ·kudarcba fulladt, de 
ennek . az az oka, . hogy családi, barati társaságban nézik szombat 
esténként a műsort, sőt, sokan inkább egyedül. Így lehet csak 
igazán megkönnyezni a sikerét. Mert másfél évtized óta senki nem 
adott ennyit a kishegyesi embereknek. A falu tönkrement, a szerb 

· sajtó a h
0

ungaristák ideszervezett koncertje miatt fasisztázta le, el
kerüli a külföldi töke, de még az árvíz is. Mára Kishegyes vissza
került a térképre. Az ilyesmitől Isten óvjon , de a média felkapta 
falunkat. 
Made in Magdi. Átírta falunk történetét. A magyarországi bulvár
sajtóval szemben ugyan már igen nagy az ellenérzés - a sajtó
munkások lebombázo házakat látnak, általános éhínséget vizionál
nak, de Magdi édesanyja kezd piár-menedzserré válni: az egyik 
körzeti évé riporterét például megkéri , lesz szíves bevágni a 
spájzban lógó sonkákat, és elmondani, nagy itt a munkanélküliség , 
de dolgozik az egész család, csak hát , ugye, a szürke gazdaság
ban, mint majd' mindenki. 
Mari néniék utcájában - még mindig a Jugoszláv Néphadsereg 
nevet viseli-, a Park kocsmában négy éwel ezelőtt még Orbánról és 
Medgyessyről folyt a vita. Aztán lezajlott a kettős állampolgárságról 
szóló népszavazás, és megtörtént más is. Most már senkit sem hoz 
lázba a magyarországi Vcilasztás, felháborodás is csak amiatt támad, 
hogy ."a határon túli szavazók - akik SMS-n adják le voksaikat 
Magdira - nem vehetnek részt a nyereményjátékon. Mi ez, ha nem 
újabb -rgazságtalanság? És azt is jósolják, hogy Magdi nem nyerheti 
meg a Megasztárt. Mert vajdasági. Egy határon túli csak maradjon 
otthon ; ne kapjon nyereményként pesti lakást, majd még ott ragad 
a magyarok nyakán! A kérdés mikszáthi: le van-e bundázva a 
választás? Milyen erők működnek a _háttérben? Ki a biztos befutó? 
Magdi a legjobb - de kit \álaszt Magyarország? Vajdaság már öt 
Vcilasztotta . . · 

"Magdi anyukája pénteken késő este, fejés után gyűjti össze 
adatainkat: indul szurkolói buszunk. Rajongókká válunk, mire a 
stúdióba érünk: a kérdés csak az, miért nem drukkol mindenki 
Magdinak? Aki - Póka Angélával egyetemben, jegyezzük meg - mást 
csinál a Megasztárból, mint ami. Aki nem látta, annak ez üres és 
hiteltelen szöveg. A zsűri mennybe meneszti a mi Magdinkat, szó 
szerint: médiumnak;· kiválasztottnak, hírnöknek nevezik ki öt. Magdi 
egy Kusturica-film roma b'etétdalát' énekelte, szerbül és magyarul, 
majd a megbékélés, más kultúrák megismerésének szük
ségességéről beszélt. Üzenetet hozott , mondja a zsűri, a próféta 
beszélt belőle. Kusturicát is éltetik - ha otthon nézném az adást, 
káromkodnék, mert nem sz-szel ejtik a nevét, és mert azt sem 
tudják, Milosevity Riefensthalját dicsérgetik. A nagy művészt, 
akiből politikai bohóc lett. 
Aztán hazamegyünk. A magyar határőr nem illetödik meg attól , hogy 
Magdi szurkolói vagyunk. Van hát időnk Röszkénél elgondolkodni 
Magdi küldetéséről. Arról , hogy ö mit ad nekünk. Hogy mit ér az 
egész. Meg arról, hogy mi lett a korabbi két sorozat versenyzőivel , 
nyerteseivel. Egy ideig a tv2 ugraltatta őket, aztán mehettek Isten 
hírével, lerneztkészíteni, no és főleg haknizni. 
Magdi persze .más, ö tényleg más, gondoljuk, amíg a szerb határőr 
felszólít bennünket, keressünk üres lapot útlevelünkben, és tartsuk 

: erősen, . hogy beleverje a pecsétet. Még a fényképeket sem nézi 
~ ··· ··· .~· 

SZERBHORVÁTH György 
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KICSODA ÖN, SOMA? 
INTERJÚ SPITZER GYÖNGYIVEL 

Ki hallott már Mamagésáról? Kevesen. És 
Somáról? Sokan. Aki ismeri Somát, tudja , 
hogy állandóan új ít, mindig kitalál valami 
meglepőt. Jól áll neki a tündöklés a 
Megasztár zsűritagjainak egyetlen női 

szereplőj eként. Ötéves kora óta vágyott 
arra, hogy egyszer nagy művésznő 

legyen, és megismerjék az utcán. Sikerült 
neki. 

Mióta az eszét tudja, művésznő szeretne 
lenni. Ötéves korban mi alapján hoz vala
ki ilyen döntést? 

Az alapján hoz az ember ilyen döntést. hogy 
érzi, mire Vc!gyik. Akkor még elég tiszta az 
agya ahhoz, hogy a felnöttek kölönféle 
befolyásának ne akarjon megfelelni. Aztán jön 
a nyomorúság, amikor a szülök kitalálják, 
hogy kisfiam , te ide mégy, oda mégy. Úgy vi
szonyulnak a szülök a gyerekhez, hogy nem 
tartják tiszteletben egyéniségét, nem tekintik 
egyenrangú partnernek, hanem uralják. Én 
ezt nagyon nagy szulöi hibának tartom. Lehet 
hatni a gyerekre, megnyitni kapukat , aztán 
pedig bízni benne, mert külbnben egy 
szerencsétlen, alvó gyermekember lesz, aki 
mindig mástól lic!qa az irányítást. A felnöttek 
tbbbsége ilyen , ideákba kapaszkodnak , és 
rettegnek attól , hogy önálló döntést hoz
zanak. Nagyon izgalmas idöszakot élúnk. 
Most van lehetöség egyfajta spirituáli s 
felébredésre , mert az emberek eddig 
kapaszkodtak valam ibe igaz, most 1s 
kapaszkodnak, de már nyilnak a kapuk . 
Visszatérve a kérdésre, ötéves korban az 
ember még kellöképpen bölcs , nyitott és 
szabad ahhoz, hogy higgyen önmagában. 
Késöbb a felnötteknek sikerül egyforma 
légpolgárrá nevelni a gyermekeiket és 
elkorcsosítani az 1ntuícióikat. Az intuíció 
pedig a legmagasabb szintű emberi tudás , 
aki azt elkorcsosítJa, abból egy mátrix 
program marad és nem önálló individuum. 
Ötévesen tudtam , lic!gytam , semmi más 
elképzelésem nem volt, mint maga a 
művészet, úgy gondoltam, hogy ez a leg
emberibb foglalkozás . Persze azóta azt 
gondolom, hogy mindenki tegye azt, ami a 
dolga. Én tudtam akkor, hogy színpadon a 
helyem és ebben benne van édesanyám 
hatása is, aki szinésznö akart lenni, de 
nem tudta megvalósitani 

Hogyan vitte véghez cé ljait, honnan 
kapott erőt , támogatást? 

Magamból kaptam erőt és támogatást, de 
anyukám is hozzájárult azza l, hogy 
rengeteg verset, balladát mondott nekünk. 
Folyamatosan szavalt egyébként 
önsajnálatból, végül is már az attitűd ebbő l 
a szempontból lényegtelen - a lényeg az. 
hogy anyatejet szMam magamba és ez 

nagyon meghatározó része most is az életem
nek. Ez egy olyan gondolkodás, amelyik 
felemel. hiszen , aki versekben él. az valame
lyest felemelkedik a hétkoznapi realitástól. Ez 
nagyon fontos volt. A forrásenerg1ám . amit 
hoztam. Nem engedhettem, hogy kételked
jek magamban , legbelul nagyon-nagyon hit
tem . 

Hiányzik-e va lami az életéből? Mire a leg
büszkébb? 

Nagyon sok megvalósulatlan álmom van · 
ilyen például egy Nők háza létes1tése, ahol 
egy helyen szeretném összegyűJteni mindazt. 
amitöl fejlödhetnek a nök és amit átadhatok 
nekik Ez egy távlati terv. A rövid távúak közúl 
például most kezdtem el egyetemre járni , 
pszichológia szakra, ugyanis ez a szakma is 
nagyon izgat; most kezdtem el gitározni tanul
ni , mert mindig azt mondogattam, a legna
gyobb hiba, amit elkbvettem, hogy nem tanul
tam meg egy hangszeren sem rendesen ját
szani . Rájöttem , még csak negyven éves 
leszek, de ha ezt mondogatom ot éve, akkor 
öt év múlva is ezt fogom mondani , csak ak
korra már tudok gitározni Tehát nem sza1kó
zom tolic!bb , hanem szépen gyakorolok, 
bénázgatok . ugyeskedek Nem nagy si
kerélmény még az ele1en , de hát ez 1s jó, 
mert a turelmet. a k1tar ás , a követ
kezetessége erosíti az emberben. ldöm van, 
majd lesz belöle valami, nem akarok gitáros 
lenni, de mindenképpen érzem . hogy ez a 
dal lamalkotó képességemet , a ritmus
készségemet fejleszti. Tele vagyok, nem csak 

tervekkel . hanem folyamatos cselekvései 1s. 
Mi az amire buszke vagyok az életemben?I 
Azok a dolgok, amikért megdolgoztam. az 
hogy minden évben kétszáz verssel és hu
szonöt monológ részlettel felvételiztem a 
színmúvészet1re Buszke vagyok arra, hogy 
mindig jó tanuló voltam, akár a művészeti gim
náziumban , akar a dzsessztanszakon, és 
most, a féléves nyolc v1zsgámból hét ötbs, 
amire nagyon sokat dolgoztam és tanultam 
Büszke vagyok arra, hogy a gyerekeim otthon 
esznek, nem napkoziben . Búszke vagyok 
arra, hogy összetartom a családomat, én 
vagyok az a szál, a központi mag a családom
ban, akin keresztúl még azok is érintkeznek 
egymással, akik egyébként nem. Az unoka
testvérektöl kezdve a nagybácsin, nagynénin , 
az ellic!lt szülökbn keresztúl én vagyok a hir
vivö, én vagyok az, aki minden évben tbbb 
vacsorát vagy ebédet rendez, hogy összehoz
zam a családomat. Büszke vagyok arra, hogy 
négy testvéremet felhoztam Hajdunánásról 
Budapestre. ők dolgoznak. normálisan 
megélnek , ugyanis Hajdunánáson erre 
remény és esely sem lett volna Ott , az ország 
keleti részén nagyon durva munkanélkú liség 
uralkodik, ez országunk egyik legnagyobb 
h1bá1a, hogy szétbarmolták a mezögazdasá
got és elvették a munkalehetöségeket. 
Buszke vagyok arra. hogy akkor is támogat
tam az anyámat , amikor én magam is diák 
voltam . Soha öt forint seg itséget senkitöl nem 
kaptam, úgy mentem el Hajdunánásról. A 
Frank Zappa lemezemet kettöszáz forintért 
eladtam , amit nagyon saJnáltam , és ez volt az 



induló tőkém. Nekem a szüleim nem tudtak 
adni , illetve anyám adott volna, de nem tudott , 
apám meg tudott volna , de nem adott. tehát 
ezt magamnak kellett megoldani. 

A Soma és a Mamagésa név honnan 
ered? 

Somogyi voltam régen, de visszakértem az 
eredeti család i nevet , a Spitzert. A dédnagy
papám a második világháború előtt ma
gyarosította a nevét szorongásból , és én úgy 
gondoltam , hogy nem akarok egy olyan 
módosított néwel élni , amit félelemből változ
tattak meg . Ugyanis ez egy zsidó név. Úgy 
gondoltam, hogy ez nekem nem jó energia 
alap, tehát visszakérem az eredeti család i 
nevet, nem azért , mert jobban tetszik, hanem 
mert az az eredeti és nem tetszett a néwi.1-
toztatási motiváció energiája . Nem 1s ve e 
vissza senki más a családb ól, csak én. 
Tulajdonképpen ezzel egy olyan trükk jött 
létre , hogy a fiam három hónapos volt , amikor 
megkaptam hivatalosan az engedélyt . Tehá a 
leánykori nevem Spitzer Gyöngyi le , 
csakhogy az a nö, aki már szül , az nem 
leány, hanem asszony, vagyis asszonykor m
ban kaptam meg a leánykori nevem , így ki
cselezvén én nem is voltam leány. Hogy lehet 
ez?! Minden Somogyi Soma, úgyhogy ez 
nem egy bonyolult eredet. E lőször az 
iskolában Somázott le a tornatanárom. Ez 
aztán így maradt. 
A Mamagésa pedig abból az alapelvemböl 
származik , hogy a teljes nőnek három alap
köve van . Az egyik az Anya , az anyai energiák 
megélése. Ez a feltétel nélküli elfogadás, 
mert egy anya, akármekkora marhaságot 
csinál a gyermeke, azonnal megérti . Ez na
gyon fontos létenergia a munkahelyen, az 
emberek kozött , a baiátok között , a nem baiá
tok között . A másik a Vénuszi , nöi ener
giaminöség, tehát a dögös nőci, aki tudja, 
hogy mitől döglik a légy. A tudatos nö, aki 
tudja , meri élvezni a testét , és ezt átadja. 
Szeret adni , tud adni, megvannak a technikái 
arra , miként adjon és hogyan szerezzen 
örömet a másiknak és magának. Ezt fejleszti , 
nem hagyja elsorvadni , nem hagyja, hogy 
elanyásodjon, hogy lepukkanjon. (Rend
szeresen járok a gyerekeim szülői értekez
letére és azt látom, hogy harmincöt , negyven 
körül i, még fiatal nök, anyák teljesen 
elhagyják magukat: mackónadrag , lelapult haj 
ami nem csak önmaga ellen vétek, hanem a 
család el len is , ugyanis mikor egy nö elhagy
Ja magát, akkor nyilván a férj is elkezd más 
fele kutakodni , és a családot is kiejti a 
kezéből. Egy nőn ek kutya kötelessége a 
férje, a gyereke, a családi egység örömét 
ápolnia, szeretn ie, kényeztetnie magát. Azt 
mondják, hogy ahhoz is pénz kell , nagy frasztl 
Hiszen akkor vagy a legjobb korban , akkor 
tudod, hogy ki vagy, nem rangatnak zsinóron , 
van önismerted, akkorra érik be a személy
iséged és tele vagy energ iával. Ez egy nagy
on klassz kor. Igenis meg kell lépni azokat a 
dolgokat , amiktől egy nö energiát kap) A 
harmadik alapprincípium a szellemi énünk, 
mondjuk úgy, hogy a föpapnöi énünk, akitől 
az ember felismeri a feladatát. Én ezt így kom-

bináltam össze , ebben van Mama is, Gésa is, 
Soma is . 

Azt olvastam , hogy a harmadik 
Megasztárban azért vállalta el a zsűrizést, 
mert a határon túli magyarok is be
nevezhettek. Esélyesek - e a győzelem
re? 

Sajnos, azt gondolom, hogy az emberekben 
van egy végtelenül ostoba érzés, és hajla
mosak arra, hogy aszerint különböztessenek 
meg embercsoportokat, hogy az egyik ennek 
a futballcsapatnak drukkol , a másik meg 
amannak. Emiatt képesek egymásnak esni. 
Elképzelh ető, hogy a tömeg fogékony az 
1iánt, hogy 'na akkó mán a magyar jusson 
o\é.bb'. Ennél ostobább, korlátoltabb hoz

záállás nincs . Ahol tudom , mondani fogom , 
hogy itt egyéniségekrő l , emberi lelkekről van 
szó. Amikor a svéd kislány ki esett , nem volt 
korrekt a döntés. Nem neki kellett volna 
elmenni szakmai, elöadóművész i tudása 
alapján. 

Mit tanácso l a fiata loknak a boldogulá
sukhoz? 

A monda , hogy kérje_tek és megada ik , sze
rintem működik. Döbbenetes, amikor elkezd 
működni és bele sem gondolsz, hogy kMí.n
ságaid milyen következményekkel járnak, 
mert mindennek van előnye és hátranya. Ha 
egyik hátiányával találkozol , akkor hökkensz 
meg, hogy tényleg felesleges dolgot kértél. 
Nagyon fontos , hogy mindenki lenyúljon 
önmagába annyira, hogy elővegye a benne 
levő, veleszületett ös önbizalmát, az önmagá
ba vetett hitet. Az az ember, aki mindig kívül
ről \árja, hogy megmondják neki, mi a helyes, 
spirituális szempontból soha nem fog felnőtt 
ember lenni. Lehet akár hatvan éves, ha 
mindig azt \árja, hogy valaki megmondja neki , 
hogy csinálja, akkor gyerekember marad. Az 
elözö rendszerben szó sem volt arról, hogy 
gondolkodó és kételkedő emberekere lett 
volna szükség , ugyanúgy, mint a vallásban. A 
kommunizmus és a vallás megegyezik 
abban , hogy megmondják mindenki helyett, 
mi a helyes és úgy kell csinálni. 
Tudom, félelmetes felnőni , itt a spirituális fel
növésről beszélek , nem az életkorról , mert 
alvó gyermekemberekkel tömve vannak az 
utcák, nekik önbizalom kell és önismeret. Az 
a kor, amiben most élünk, pont arról szól, 
hogy ismerd meg önmagad , bízzál magad
ban , mert az önbizalmunk is lehet edzett , mint 
bármely kigyúrt testrészünk . Nem szabad 
feladni az álmainkat, el kell felejteni - bár-men
nyire fájdalmas - a szülőknek való megfelelni 
akarast. Kahlil Gibran, arab próféta mondása 
nagyon ideillő · „Gyermekeink nem a mi gyer
mekeink, csupán nyilvesszök ök , akiknek 
figyelhetjük a röptét. " Nem biztos , hogy a 
szülőknek mindenben igazuk van , sőt min
den ember téved és mindenki vegye azt az 
éberséget, önbizalmat és erőt, hogy megvizs
gálja a saját \ágyait , a saját döntéseit . 

KOVÁCS Hédi 
Az írás különdíjat kapot a KMV-11 

Éva 2006-04-20 19:28:14 
Aki nem hallja meg Rúzsa Magdi 
hangjában a szü letett tehetséget, az 
egész életében soha többé ne hallgas
son zenét. Nem kell ebbe politikát ma
gyarázni, meg kisebbséget, a~t kell 
· nézni,\'hogy ez a kislány előképzettség 
nélkül leénekelí az egész társaságot a 
színpadról. Sugárzik róla a tisztesség, 
.az egyszerűség és a szeretet, az biztos. 

,, Haj~, Magdi ; Te fogsz nyerni! Az egész 
~. család Neked drukkol! 

' Zs 2006-04-20 18:53:59 
fy1agdi egy álom„.. Bármikor kijön , 
•nézem> mit> eszünk Benne. · Aztán 
megszólal, és csak azt szeretnéd, sose 
hagyja abba'. , A többieknél akár el is 
tudom kapcsolni a TV-t . Biankó 
megveszem előre a Magdi első 3 CD
jét! Tessék mondani , hol kell fizetni?? 

gabi - scg 2006-04-20 13:32:00 
Minderre csak annyit tudok mondani , 
hogy SVAKA CAST. Lefordítva, minden 
elismerésem. Az pedig, hogy elénekelte 
a dalt, csak azt bizonyítja, hogy bátor, 
hogy büszke és hogy nem fe ledi , hon
nan indult. Persze ezt csak az tudja 
igazán ' átérezni, aki Vajdaságban nőtt 

,., ~anc1.,; Erdélyből 2006-04-20 12:20:44 
Hiába .nem létszik sokaknak, hogy egy 
nem h~ai lány a legjobb, d.e már az első 

' pillanattól .látni lehetett, hogy Magdit 
.senki nem kerülheti le. Ha nem nyer, az 
is csak azért lesz, mert kisebbségi. Kár 

· volna. Magdinak meg gratulálok, sok 
~ikert ~Mí.nok a k~r~erjéhe; ! !· 

~ Margó 2006-04-20 ,12.: 11 :52 
A Magdi megmutatta és közvetítette, 
t:Jogy ~ell élni. Legyen ai magyar, vaj
dasági. Bevallom én is sírtam. 

A legújabb internetes 
szavazás eredménye: 

Ki nyeri a Megasztárt? 
Rúzsa Magdolna 

69 % 
Varga Ferenc 

12 % 
Póka Angéla 

6% 
Szabó Eszter 

13 % 

,-
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JOZSEF ATrlLA SOKRETUSEGEERT 
KISHEGYESI ÉS SZEGEDI IRODALMÁROK ÉS IRODALOMTUDÓSOK KÖZÖS KIADVÁNYA 

A KÖLTÖ SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁRA 

A kishegyesi könyvtárban szépszámú közön
ség előtt irodalmi est keretében mutatták be a 
József Attila Kishegyesen c 1 mű könyvet, 
melynek szerzői kishegyesi és szegedi írók 
és irodalomtudósok. A kotetet a költő 

szü letésének évfordulójára a Szó-beszéd, a 

A szerkesztó1c 
ifj. Virág Gábor 

kishegyesiek lapja adta ki. A könyv bemu
tatóján jelen voltak a sze rzők: Ném eth 
István, Vfgh Rudolf, dr. Csordás Mihály, 
Sáfrány Attila, Nagy Farkas Dudás Erika, 
Mirn1cs Gyula, a szegediek kozü l ped ig 
Kocsi Lajos és Odorics Ferenc. A bemutatót 
követően beszélgettünk ifj .Virág Gáborral és 
Odorics Ferenccel , a könyv társszerző ivel és 
társszerkesztő ivel . 

- Valójában az Il lyés AlapiM.nynak a József 
Attila év kapcsán kiirt pályázatára jelent
keztünk és Rácz Maronka Etelka otlete volt , 
hogy ily módon emlékeuünk meg az évfor
dulóról. Nem nagyon bíztam a dologban , 
mert azt gondoltam, hogy majd a folyóiratok 
pályáznak és kapják el a pénzt, de a kuratóri
um vegül is nekünk 1télte az összeget. Az ere
deti ötlet az volt, hogy a Szó-beszéd mellék
leteként jelenik majd meg, de mire megírtuk a 
pályázatot, már ny1ll.é.nvaló volt, hogy könyv 
lesz be l őle. Nem voltam benne egészen biz
tos hogy összejön-e egy könyvre való anyag. 
Ha nem lett volna a három igen alapos szege
di tanulmány sokkal szerényebb te rjedelm ű 

lett volna a kiadl.é.ny. A szegediekkel két
ségtelenül gazdagodott a hegyesi anyag is , 
minőségében megerősítette a kiadl.é.nyt. Így 
sikerűlt sokszínűsége mellett is egy egységes 
és színvonalas könyvet kiadni A munkák 
között megbeszélés nélkül sok az egymás
rautalás és a fedő lapra is olyan vers került , 
ami tobb tanulmányban is szerepel - mondja 
1fj .Virág Gábor. 
Az eredeti ötlet, hogy kishegyesi írók írjanak 
József Attiláról megmaradt , de kibővült három 

szegedi tanulmány közlésével. Természetes a 
kérdés, hogy hogyan jött létre a kapcsolat a 
szegediekkel. 
- Sokéves kapcsolatunk van Odoncs Ferenc 
egyetemi docenssel. Egy kicsit számunkra is 
meglepó volt az ajánlata. hisz ez nem volt az 

és Odorics Ferenc 

eredeti ötletben, de ez a dilemma gyorsan 
eldő lt . Ahogy mondták, ők lehetnek lélekben 
hegyesiek, ugyanilyen mértékben mi is 
lehetünk szegediek Ezért azután el is fogad
tuk a javaslatot - magyarázza a kötet 
szerkesztője . 

Az irodalmi esten többször is elhangzott, hogy 
ez a kötet kétségtelenül houájáru l ahhoz, 
hogy megl.é.ltozzon a József Attilával kapcso
latos sablon, amelyet a szocialista időszak

ban próbáltak rákényszeríteni , ti. hogy a pro
letariátus költője, hogy ateista stb. 
-A munka megkezdése előtt megnéztem még 
egyszer a magyarországi és a vajdasági 
munkákat, és azt kell mondanom, hogy már a 
hatvanas években l.é.ltozni kezdett a költő 

megitélése Magyarországon is , au al, hogy 
nálunk Bori Imrének köszönhetően korábban 
is sokrétűbb volt értelmezése. Az euel kap
csolatos viták azonban tol.é.bbra sem zárultak 
le , és ismerve József Attila költészetét, nem is 
lehet lezárni őket. Pontosan ez bizonyítja, 
hogy milyen fontos költőről van szó. A mi 
kötetünk pedig arra bizonyíték hogy az itteni 
emberekben, írókban a költőve l kapcsolatban 
nemzedéktől függetl enül nemcsak az 
iskolaban tanultak maradtak meg - mondja ifj. 
Virág Gábor. 
Az egyuttműködésse l kapcsolatban hallani 
akartuk a társszerző és -szerkesztő Odoncs 
Ferenc véleményét is . 
- Papp P. Tibornál találkoztam előszor a 
hegyesiekke l, s id ő nként személyesen is 
találkoztunk, voltam két alkalommal a 
Dombos Festen. A kőtet készülésé rő l pedig 

ugy értesűltem, hogy Virág felkérte Sáfrány 
Atti lát az írásra, ő viszont a tanítl.é.nyom 
Szegeden Ekkor ajánlottam fel meg két 
tanulmanyt és a magamét 1s, mely korábban 
már me9Jelent a szintén itt kiadott Új Kép 
című folyóiratban Így azután úgy osztottuk el 
a munkát , hogy V1rag gondoskodott az 1rókról 
én ped ig a tanulmányokrol - mondja Odoncs 
Ferenc , a Szegedi Tudományegyetem mo
dern magyar irodalmi tanszekének vezetője, 
egyetemi docens . 
A konyvbemutatón többszor is elhangzott, 
hogy a hegyes1 és a szegedi szerzok külön
bozo módon és formák seg itségével, de 
hasonloképpen értekelik a koltó 
munkásságát 

em fel etlenül azért , mert átvettük 
egymastól. hanem mert kozvetlenul jelenik 
meg, egymástól fuggetlenul, ha úgy tetszik 
1sten1 sugallatra Így azután ugyanazok a dol
gok jelennek meg a tanu lmányokban 
egymástól fuggetlenű l 1s. Sajnalatos, hogy a 
90-es években sem l.é.ltozott meg az ateista 
József Atti la-kép, de mind tobben vannak, 
akik sokat foglalkoznak 1stenkeresésével 
Ezért úgy gondolom, hogy ez a könyv 1s egy 
jelentős lépés abban , hogy megl.é.ltozzon a 
szokványos József Attila-kép - mondta 
Odorics Ferenc. 
A két szerkesztötól megtudtuk, hogy a kötetet 
hamarosan bemutatják Szegeden 1s, de mint 
elhangzott. a k1adl.é.ny túlnőtte helyi jellegét 
ezért nyilván ugyan1gy be lehet mutatni 
Topolyán , Zentán , Szabadkan vagy Újvidéken 
is. 

PAPP Imre 

I 



HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 
Április 8-án a színház elötti téren kb . 30 
kisgyermek és 10 anyuka részvételével 
húsvéti játszóházat tartottunk a Marcipán 
Gyermekbarátok körében. 
Alkotókedvunket a derűs , szép idö is fokoz
ta. Nyuszikat , hímestojásokat, asztali- és 
fali díszeket készítettünk, de jutott idő a 
közós , onfeledt Játékra is. Húsvéti 

versenyjátékokat szerveztünk, melyek 
egyik legérdekesebb feladata a 
fészekkészitó verseny volt. Amíg lelkes 
csapatunk népi gyermekjátékokat játszott a 
színházteremben, addig a kishegyesi 
Petőfi Sándor M. E jóvoltából a nyuszi
feszkek megteltek bőséges ajándékkal. 

\ l\ '.\l.\l\ l 

Catalaunum címmel új 
verseskötete jelent meg a 
kishegyesi származású 
papkö ltő nek , Bognár 
Attilának. A Lelkem csatái 
alcímet viselő kötet vezér
motívuma a vívódás. 
Egyfajta harc jellemzi a 
kö ltő viszonyát főbb témái
val - a hazaszerettel, a hon
vággyal, a magyarságtudat
tal, az istenkereséssel 
kapcsolatban , de ez a 
küzdelem a filozófiai 
elvonatkoztatás útján a 
végső megbékélés eljöt
tének tudatában oldódik 
fel. 

KISHEGYES, TE DRÁGA EMLO 

VARÁZSLAT 

csoda csak ott van 
hol jog is van 

TESZEM A DOLGOM 

teszem a dolgom 

árkot ások dalos 

köpönyegemből 

miféle zaj ez 

miféle égi muzsika 

fátyolos szemű sámánok 

táncba csalogatnak 

tüzet gyújtunk 

megégetjük szárnyai nk 

honvágy éget 

Isten drága ölébe 

vágyódik gyermek 

szíved 

félre löknek 

letaposnak 

elő.ször az otthont égetik fel 

: majd a kutyaólat 

azután. pedig apád és anyád 

z· fejfáját törik ketté benned 
· ·· · á gyalázatos hazugok 

. h·o~vágyűz távolra mindentől 
,\ \ ': • 

1 
és mindenektől 

kinyújtózni egy márványlapon 

1 

lepedőbe göngyölve életed. 

Isten elé futsz 

angyalok vigyázzák lépte.id 

KÖNYÖRGÉS 

ne a sír árkát lásd 
• ;i szememben és tenyeremben 

~ 

EGYHÁZI HÍREINK 

Nagyböjt ideje alatt megtartottuk a ha
gyományos keresztúti ájtatosságot. A szent 
sír őrzését a tűzo ltók és a cserkészek vál
lalták. 

*** 
A húsvéti nagytakarítást , a szent sír felál
lítását, valamint a templom díszítését Szabó 
Mária és Szabó János irányításával a szor
galmas hiJeink végezték. 

*** 
Kántor . találkozón vettünk részt Topolyán, 
MSGR Miocs József eddigi karnagy bemu
tatta a körzeti kántor csoportot és átadta 
Paskó Csaba főtisztelendó karnagynak, aki 
ezentúl a körzet vezetője. 

*** 
Kara Nándor Acolitatási tisztség felvételét 
kapta, •ez. a diakónusság előtti tisztség az 
egyházi szabályok szerint gyertyahordozó. 

*** 
A tavaszi ifjúsági találkozóra ha
gyományosan Orahovón kerü l sor április 30-
án. A Thézei ifjúsági találkozóra is lehet jelen
tkezni. 

*** 
Húsvét hétfőn 17 órakor koncertet tartottunk 
a templomban. Fellépett a topolyai Gábor 
Zoltán magánénekes, Szűcs Budai Klára 
zongorakíséretével , a kishegyesi Dombos 
zenekar Gál József vezetésével, valamint 
Kancsár Loretta és Sinkovics Norbert 
szavalók. 

Május első vasárnapján tartjuk az elsőál

dozási ünnepségünket. A képeket és az 
elsőáldozók névsorát a következő számban 
közöljük. 

KOCSIS Mikl6s ká11tor úr 

TEMPLOMKONCERT 

A kishegyesi Petőfi Sándor ME keretein 
belül Csőke András szervezésében immár 
15-ik éve egy vagy két alkalommal tartunk 
komolyzenei koncertet a templom ban , 
húsvét táján és búcsúkor. A koncerteken 
kezdetben csak a kishegyesi zenészek, 
tanárok és diákok léptek fel. A későbbiek 
folyamán vendégművészeket is meghMunk, 
kórusokat , szólóénekesek, hangszer
szólistákat stb . Pénzügyi okokból nincs 
módunkban meghívni külföldi előadókat , 

ezért hagyatkozunk a szűkebb 
környezetünkre. Örömünkre szolgált a 
Dombos kamarazenekar megalakulása , 
melyet többször fel tudtunk léptetni. Ezúttal 
is köszönetet mondunk Gál Józsefnek és a 
zenekarnak, hogy minden körülmények 
között eleget tettek felkérésünknek. 
Köszönettel tartozunk Csőke Andrásnak is 
aki 15 éve szervezi a komolyzenei 
műsorokat . Megköszönjük a kishegyesi 
közönségnek, hogy szorgalmasan -eljárnak 
templomkoncertjeinkre. 

U NKA B. Gabriella, 

a Petőfi Sál!dor ME elnöke 
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A KISHEGYESI EGYENLOSEGI KOR 

Az. olvasókör 1869. december 11-én köz
gyűlést tartott , ennek napirendje · tagok 
szervezése , lapok megrendelése , a 
pénztárnok megválasztás, a kijátszott 
(használt) kártyák elárverezése és a 
kártyapénz kezelése A közgyű l és 

fontosságára vall, hogy a kör életét szabá
lyozó határozatok szulettek ekkor. Meg
szabták, hogy a bizottmányi gyűléseken már 
3 tag is határozatképes Szó volt a tagság stá
susáról, ezek szerint az egyletnek rendes és 
foglalkozó tagJai vannak ; a rendes tagok 
egész évre lekötik magukat az évnegyed1 
fizetésre, míg a foglalkozók évnegyed végé
vel bármikor kilé phettek, amiért is a 
foglalkozó tagok a gyűléseken szavazati jog
gal nem bírtak. Azonban az olyan rendes 
tagok, kik hivatásuk vagy más körülmények 
miatt a községből elkóltöztek, csupán a 
megkezdett évnegyedi díjt tartoznak meg
fizetni. 
Lévén év vége, dönteni kellett az előfizetendő 
lapokról. A lapok közul a Pesther L/oyd, Hon, 
Vasárnapi ú1ság, Politikai Lapok, Magyar 
Néplap, Képesujság, Bolond Miska, 
Igazmondó és a Biene címűekre fizettek 
elő . Ezek a kor sajtójának színvonalasabb ter
mékei, ami a tagság tájékozottságára és jó 
ízlesére vallanak. ldőkózben Krishaber Mór 
pénztárnok a kozségből végképp elköltozn1 
szándékozott , tisztségérő l - miután a pénz 
rendes kezeléséről számadást adott - lemon
dott, helyébe Stern Jakabot \élasztaták meg . 
Kriszhaber Mórnak pedig a rendes kezelésért 
a kör koszónetét Jegyzőkönyvileg nyilvánította 
ki .. Meg kell jegyezmink, hogy ezek az apró 
gesztusok, ami majd a későbbiekben is 
Jel lemzi a kört, a polgárosodás szokásainak 
humánus jegyei.. 
Úgy látszik a kártya volt a tagság legkedvel
tebb szórakozása, mert a paklikat gyorsan 
elnyűtték. A kijátszott kártyákat elárverezték. 
A használt , elnyűtt 21 játékkártya komplettért 
ezen a közgyűlésen a legtöbbet Stern 
Sámuel ígért, csomagjáért 14 karjcárt , így 
azokat neki adták el, az értük befolyt pénz 2 
Forint 94 kr-t a pénztárnok bevételezte . 
Egyben határoztak a jaték közben pörsölybe 
begyűlt pénzről 1s, amit a pénztárnok min
denkor egy köri tag jelenlétében vehetett 
csak ki Az. ősszeget az arra rendelt kis 
könyvbe bevezette, amit a kivételnél jelenlevő 
tag koteles aláírni. 
A kör bevételét más forrásokból is gyarapítot
ták. Ennek egyik lehetősége a táncvigalmak 
rendezése volt. 1870. január 5-én tartott koz
gyűlésen kerü lt napirendre egy ilyen ren
dezvény megtartásának a lehetősége. 
Javaslat született , hogy az „ Egyen lőség ikór" 

könyvtár javára táncvigalmat rendezzenek. Az. 
indít\icJ.nyt a jelenlévők pártolták a táncvigalom 
határnapJául január 26-át tűzték ki. 
Rendezőkül tekintetes Bydeskuthy Sándor, 
Kiss Sándor és Lélek Vince urakat választot
ták meg. 

l. RÉSZ 
A táncvigalmat a fenn kitűzött napon megtar
tották, ami igen eredményes volt, mert a 
jegyzőkonyvh öz zárt számadas szerint a 
kónyvtár Javára 28 Ft 41 kr gyűlt össze. A ren
dezvénynek pénzügyi sikere mellett van egy 
másik hozadéka. Sok feket1csi is eljott a 
táncvigalomra Ezt a jegyzőkőnyvileg rogzítik, 
Je l entős sikernek könyvelik el , és fontosnak 
tartják ennek a ténynek a hangsúlyozasát: 

Midőn e szép sikerért a rendező bizottságnak 
szfves és dicséretes kozremükodéseért a kör 
részéről köszönet ny1lváníttat1k k1, nem lehet a 
feketehegyi közönségnek részvéttel1es s szép
számú meg1elenésökért e/lsmerést.inket 
jegyzőkonyv1leg ki nem fe1ezni, mit illendőkben 
alig tehetünk mint ha egy általános él1ent kiál
tunk. 

A jegyzőkönyv val lomása szerint immár 
másodszor került sor az elhasznált kártyacso
magok árverezésére. 1870. február 4-ei köz
gyűlésen ÚJra szó esik az árverezésről. Ez 1s 
sikeres vol t, sőt azt is megtudjuk kik , és 
mennyiért vették meg ezeket a csomagokat 
A kijatszott kártyák közűl vettek: 

- lpp1 Bydeskuthy Sandor - 1 1atek tarok - 12 kr 

- Bene Antal - 2 jaték magyar - 11 kr 

- Kis Sándor - 2 1aték magyar - 1 O kr 

- Ernyes Marton - 2 jatek magyar - 10 kr 

- K1rchner Antal - 2 1atek magyar - 10 kr 

- Kis Sandor - 1 1atek magyar - 7 kr 

- Kirchner Antal - 10 1atek magyar - 55 kr 

Érdemes ebbő l az adatból kiemelni az e l ső 
vevő Játékkartya-csomagját lppi Bydeskuthy 
Sándor a tarokk-kartyát vette meg Aki ismeri 
ezt a kartyaJátékot , az tudja, hogy nem 
hazárdjáték A tarokk intellektualis játék, a 
kombinációk végtelen variációit lehetséges 
megjátszani ezzel. A tizenkilencedik század 
második felében főleg az Osztrák-Magyar 
Monarchia területén terjedt el a tarokkozás. 
Olyan nagynevű , szenvedélyes hódolói 
voltak, mint Jókai Mór, Mikszáth Kálmán stb. 
A magyar országgyűlés képviselői az ülések 
szünetében óriási kártyacsatákat vívtak, tár
saik korbevették őket és szurkol tak a 
Játékosoknak. A kor sajtója, irodalmi műve i 

megorokítették ezeket aaz izgalmas kártya
partikat. 
Az. Egyenlőségi Kör a lejárt újságokat is 
hasznosította, ezen a kózgyulésen az elavult 
újságokat szintén elárverezte. Ennek ered
ményéről a jegyzőkonyv tudósít, a kóvetkező 
egyének vásárolták meg a már kiolvasott ÚJSá
gokat. sőt mi több a töredékekeket, a nem 
teljes kompletteket: 

- Bene Antal úr: Hon lapok - 12 kr 

- Rein lgnacz töredékek - 17 kr 

- Bydeskuthy Sándor úr: Stix - 51 kr 

- Koroskenyi Karoly úr. Ustökös lap - 35 kr 

- Bydeskuthy Sándor úr: Ungarischer Uoyd - 75 kr 

A közgyűlés nem árverezte el az ósszes 
elavu lt újságot. úgy határozott , hogy a kör 
reszere megtartja és beköttet1 a Vasárnapi 
ú1ságot és a Politikai Lapokat , s így a kar
tyak es lapokért bejött ósszeg 3 Ft 68 kr 
Molnár Rufi , kon tag az Igazmondó lapot 
fe laján lotta a kornek árverésre, amit eladtak, 
és a befolyt 40 kr-t a pesti Honvéd menház 
számára ajándékozta. 
A januári sikeres tancv1galom felbuzdította a 
kórt . egy második tancvigalom megtartását 
határozták el. Ennek napjaul egyhangúlag 
február 16-át tűzték k1 , rendezőknek pedig 
Bydeskuthy Sándort, Köröskényi Ödönt és 
Kis Sándort választották meg , a belépti díjat 
személyenként 50 krajcárban állapították 
meg. A tiszta jövedelemnek egy részét a 
kőnyvtár részére , a másik fele gróf Batthyany 
emlékszobrára. a másik fele a Honvéd men
ház javára fordíttatik. 
1870. június 2-án évfordu lás1 kozgyü lés tarta
tott az „ Egyen l őségikör" helyiségében, tehát 
egy év elmúlt a kor fennállása óta. A koz
gyülés napirendjén a következő tárgyak 
szerepeltek: 
A kör pénzéről való számadás fölolvasása, 
a tagdíjak mikénti fizetése, képviselők s 
hivatalnokok választása és lapok megren
delése. 
A tagdíjak fizetéséról a következő határozat 
született: ezentul nem az évnegyed első 14 
napja közben, hanem a lefolyt évnegyed 
utolsó napjáig mindenki által lefizetendő, 

ellenesetben a szabályokban beiktatott 
kényszer eljárás alkalmazandó. 
Az Egyenlőségi Kör helyiségeinek 
használatáról is dontottek: A körhelyiségbe 
bejárás a helybeli nem tagokra tiltat1k, mert 
helybeliek vendégul nem tekintetnek. 
Megválasztották az új köri képvise l őket: 

Képviselökké Köröskényi Károly, Kirchner 
Antal, Stern Jakab, Kriszhaber Lipót, Kis 
Boldizsár és Varga Gergely választattak. 
A köri vezetőségre nézve csekély változás 
tőrtént: az elnokok, Cz1ráky József és Bene 
Antal, valamint a jegyző , Blázek József meg
maradtak, pénztárnoknak Molnár Rufi , 
kőnyvtárnoknak pedig Villfling Sándor válasz
tattak. 
A gyűléseken a kon határozóképességről 

szóló 1869 . decem ber 11-én hozott 
póthatározat ismét helybenhagyatott . 
A tagd íj időpo ntjának fizetése kórül 
nézeteltérés támadt. az Izraeliták közül csak 
Stern Jakab, később Rein Ignácz is megje
lenvén, az első vitatás, hogy a kori év 
október végéig és nem újévig van és mivel 
ugy értették azért a tagdíjt oktober végéig 
akarja fizetni, de Rein nyiltan kimondá, 
hogy ők igenis jól értették, és csak Stern 
Jakab maga értette ugy. 
A napirend kóvetkezó pontja a megrende
l endő lapok voltak. Az. 1871. évre az alábbi 
sajtótermékeket rendelték meg· Képes, 
Vasárnapi és Politikai (Lapok}, Hon és 



Bolond Miska. Rein Ignácz indi!Vcínyára, 
hogy két német lap legyen a Pesther 
Lloyd helyett, az Ungarischer Lloydot 
rendelték meg, és amannak magasabb 
előfizetési árából a Neuzeit lap ára is 
fedezve lett. A javaslatot helyben
hagyták 
1870. július 18-ára tartott gyűlés alkal
mával a január-június az elavult félévi 
lapokat a legtöbbet igérőknek eladatott: 

- a Hon Bene Antalnak - 1 Irt 50 kr 
- a Pesther LJoyd Berger lgnácznak - 1 f rt 80 kr 

- Das Haus Bencsik Máténak - 1 Irt 
- D1e B1enen Bydeskuthy Sándornak - 30 kr 

- Magyar Néplap Fontányi Vincének - 66 kr 
- Igazmondó Frindik Andrásnak - 92 kr 

- Bolond Miska Köröskényi Ödönnek - 55 kr 

Osszesen - 6 Irt 7 3 kr, mely összeget 
Molnár Rufi pénzkezelönek kifizették. 

1870. augusztus 21-én tartott közgyűlés 
tobb szempontból is figyelemre méltó. 
Szó esik a tagság létszámáról, a 
könyvtár megalapozásáról, a házirend
ró l, a tagok közti súrlódásokról, a he lyi
ség bérteléről. Az elnök ez alkalommal 
oromét fejezte ki a szép számmal meg
jelent tagok jelenléte miatt , előadta , 

hogy a kör fennállása óta egy év múlt 
el, a körnek 42 rendes, fogla lkozó és 
vidéki tagja van, s hogy ezen lefolyt 
évben a kör a kezdő/eges nehéz
ségeket legyőzvén a szükséges 
butorzat beszerzésével, a könyvtárnak 
alapja mintegy 50 darab könyvvel 
letétetett, s reményli hogy a jövő 
évben még inkább megszilárdul s ily 
érdekeltség mellett. A fentiek alapján 
megállapíthatjuk, a kishegyesi könyvtár 
alapításának dátuma 1870. augusztus 
21. A közgyűlés ezután áttért a napi
rendre, elhatározták, hogy az eddigi 
helyiségben ugyanazon föltételek mel
lett megmaradnak, s a szerződés 

Villfling Jozefa asszonysággal jOvőre is 
megkötendő. Molnár Rufi és Lénárd 
Ignácz köri tagok között a súrlódás a 
kereskedésből eredt. A közgyűlés által 
kifejeztetett, hogy minden heves
kedéstől sziveskedjenek a tagtársak 
minden tekintetben ovakodni s az 
Egyenlőségikör méltóságához mérten 
az alapszabályok szigorú megtartása 
mellett magokat viselni, különösen 
pedig az olvasó teremre fektettessék a 
legnagyobb súly, melyben az alap
szabályok értelme szerint az olvasó 
közönséget hangos beszélgetés, bár
minemű vitatkozás által zavarni szi
gorúan tiltva van... Figyelmeztették a 
tagságot, hogy eme teremben a 
köztisztelet megadása végett csakis le
vett föveggel lehet megjelenni A 
vezetőség a kör falára kifüggesztette 
tagjainak névjegyzékét , amelyen a 
tagsági díjak befizetése volt kísérhető. A 
rendszabály meghozatala végett lppi 
Bydeskuthy Sándor rendes tag a 
körnek tovább tagja maradni nem 
akarl/ci.n a gyűlést odahagyja. 

Ezen a közgyűlésen a tisztviselői karban 
vázltozás történt. Molnár Rufi pénztár
nok a hivataláról lemondott, helyébe 
Stern Dávidot választották meg. 
Rózsa Manó egy, a társalgó terembe 
alkalmazandó vaskemencét ajándéko
zott a körnek, miért az illető tag urnak 
ezennel köszönet nyilváníttatik. A 
kemencét a le ltárba jegyzőkónyv 6. pon
tja alatt beiktatták. Ezzel kapcsolatban a 
jegyzőkönyvben itt egy későbben kelt 
megjegyzés olvasható: Rózsa Manó az 
ígért kemencét soha nem ajándékozta 
az Egyenlőségikörnek, így az említett 
számban előfordult köszönet visza 
vonatik azon oknál fogva is, mert a 11-
ik lapon elhatározva lett, hogy Molnár 
Ruffi úr bármiúton is Rózsa Manót 
beszervezze. De ez anyagi okoknál 
fogva beszervezhető nem volt. Kelt 
Hegyes, február 16. 1881 évben. 
1870. október 11-én a kor helyiségének 
fűtéséről tárgyaltak. Vi/lfling Sándor 
ajánlkozott, a téli idényben a kor helyi
ségének fűtését huszonegy forintért haj
landó vállalni. Ebbeli ajánlatát a kór egy
begyűlt kór képviselő tagjai el is 
fogadták. 
December 10-én tartott közgyűlésen 
szavazattöbbséggel elhatározták, mi
szerint a foglalkozó tagok a teli évne
gyedekre 2 Ft-ot fizetni kötelesek, a 
rendes tagok pedig a tagdíjnak felét, 3 
Ft-ot mint félévi fizetést mindenkor 
félévenként előre fizetni kötelesek. 
1871. évre a következő lapok elő

fizetésében állapodtak meg : Ungarisch
er Lloyd, Reform, VasárnapiÚjság és 
Politikai (Lapok), Bolond Misk, Stux, 
Magyarország s Nagyvilág. Ezen a koz
gyűlésen Blázek József tanító, egyen
lőségi köri jegyző írásbeli lemondása 
miatt Berger Ignácot választották 
helyébe 
Időközben Gál János Katalin-napi 
táncvigalmat szervezett A befolyt 
bevételt a körnek adományozta, a fela
jánlott jövedelme annak könyvtárára 
szavazat többséggel elfogadtatott. 
Ugyan ezen közgyűlés alkalmával 
határoztatott , miszerint Rózsa Manó 
által 1870-ik évi augusztus hó 21-én 
tartott közgyűlés alkalmával az egyen
lőségi kör részére ajándékozott vaske
mence, melyért a kör tisztelt tagjai 
jegyzőkönyvileg Rózsa Manónak 
köszönetet nyilvánítottak. 
Rózsa Manó a vaskemence felajánlását 
kezdettől fogva nem vette komolyan, 
mert miután többszöri felszólítás 
dacára Rózsa Manó az átadandó 
vaskemencét megadni vonakodik, fel
hatalmaztatik Molnár Rufi, mint az 
egyenlőségi kör egyik tagja, hogy 
Rózsa Manótól a megígért vaske
mencét törvényes vagy bár mi lehető 
uton és modon megszerezhesse. 

VIRÁG Gábor 

INMEMORIAM 

DR. MED. SÜLI BÉLA 

A világban magának nagy szakmai megbecsulést és rangot 

k1vrvó kishegyes1ek közé tartozott Süli Béla doktor, a bázeli 

Egyetemi Kórház nyugalmazott gyermeksebesze, akinek 

nevehez egy ÚJ, máig legjobbnak tartott modszer kidolgo

zása fűződik a nyelőcsóhiánnyal szuletett gyermekek meg

műtesevel kapcsolatban. K1talalta az olyan sebbevarrást . 

amely után nem fájdalmas a cérnadarabok k1szedese, 

hanem egeszében k1fejthetö a cérna. A bonyolu lt 
bélműtéteket is leginkább rá b1zták A kiváló tudós szamos 

tudományos munkát 1s megjelentetett a legismertebb nyu

gati és magyarorszagi szakfolyó1ratokban, beszelte a 
német, az angol, a francia, az olasz és a spanyol nyelvet. 

sót a svájci nemet táJszólást 1s. 
Nagy rvü életpályáJának alapp1llere a kishegyesi tanyavilág 
volt, ahol 1920. január 3-an látta meg a napv1lágot. s ahon

nan aztán a helyi pap késztetésére hosszú ú!Jára elindult. 

Elmenni a bácskai láJról soha nem kívánt, az élet sodorta el 
Sorsa nem volt könnyű, de mindig sikerült fölébe kereked

nie Szegeden az egyetem mosókonyhájaban, a pincében 

„ lakott", ahol valamennyire meleg volt. Itt szegódott hozzá 

Kanyó János, a másik tehetséges hegyes1, a kalocsai 
kórház kes6bb1 nagy hirü 1gazgatóJa, aki egy évtizede távo

zott az élők sorából 
Suli Béla Szolnokon kezdett dolgozni, ú!Ja onnan Pestre 

vezetett, ahonnan 1956-ban fe lesegevel, Marikával, 

Ausztriába disszidált. A gyúJtőtaborból SvaJcba került. 
Felesége nővérké nt allást kapott, neki pedig 

Magyarországon megszerzett d1plomáJa elismertetése 

erdekében számos vizsgát kellett még letennie. Végúl a 

bázeli Egyetemi Kórházban gyermeksebészként 
helyezkedett el, és a kozel1 Aesch városkaban telepedett 

meg Később maganpraksz1st folytatott. 

A gyokere1hez mindig erősen kötódott, szabad 1deJében 

hegedult és szép magyar nótákat irt Sok bara!Ja, ismerőse 
volt, K1shegyesről 1s gyakran meglátogatta dr. Babcsány1 
Sándor, az egészségház egykori 1gazgatóJa, Tóth József 
egykori plébános, Szőke József egykori 1skola1gazgató. 

akik mar mind abban a másik világban varlak rá. Dr. Szűcs 
Péter kollegája Németországból ruccant olykor át hozza Az 
utóbbi időben a ma Pécsett élő k1shegyes1, dr. Matisa 
László állatorvos tartotta vele a kapcsolatot, mellette 
Kishegyesen meg Szegeden élő rokonsága. Két testvérét 

és azok gyermekeit élete végéig támogatta. 

Nagyon vágyott haza, hogy édesanyját lathassa, de 197 5-ig 
nem mert nek11nduln1 Ettől kezdve felesegével , Marikával, 

gyakran hazalátogatott szúlőfalujába , amíg az egeszsége 

engedte . Utolso nagy élménye a vásártéren 1990-ben 

megrendezett nagyszabasú aratounnepség volt. 

Ennek az emlékével távozott el örökre közulunk most április 
20-án. 

CSORDÁS Milzály 



A GALAMBÁSZOK SIKEREI 
Galambászkörökben a tavalyi év is sikerekben bővelkedett. A 2005-
ös évi versenyszezon nem kis díjesővel záru lt. Számos kbrzeti, 
országos és nemzetkozi versenyen hősiesen álltak helyt harcedzett 
galambászaink strapabiró madaraikkal. Íme az eredménylista: 
Postagalamb kategóriában az országos versenyen, amely 13 útból 
állt , Vörós Sándor 4 , Hajdú Károly pedig 6. helyezést ért el Vorös 
Sándor kétszer, Hajdú Károly viszont egyszer kerületi első helyezést 
is szerzett. Szépen szerepeltek még Sztipánovity Antal, Lukács 
Andor és Tóth Attila postagalambja1 1s . 

Lénárd Endre Szerbiai magasszállói 1 O óra 32 perc szállással arat
tak sikert. Ebben a kategóriában szerepeltek még Paróci Péter és 
Péter Sándor magasszállói is. Kátai Sándor Budapesti magasroptú 
keringói két nemzetközi versenyen is remekeltek, amelyeken a kima
gasló 2. illetve 4. helyezést érték el . Ugyanez a galambfalka viszont 
az országos versenyen 11 óra 16 perces repüléssel és 1 helyezés
sel büszkélkedhetett. Ezután a bainokok tornáján indultak. ahol 10 
óra 30 perc levegóben töltött idóvel és egy 3 helyezéssel lepték 
meg a gazdájukat. A fiatal galambok országos versenyén Kátai 
Sándor legifjabb falkáJa 2. díjjal és újabb serleggel öregbítette a 
hegyesi galambászklub hírnevét. A résztvevóknek gratulalunk, és az 
idei versenyekhez pedig további sok sikert, érmeket és napsutéses, 
szélmentes napokat kívánunk 

Szam1tógépek ko nf1g ura· 
c1ók és alkatrészek. CD & 
DVD lemezek. VHS kazet· 
tak. nyomtatók. fix- és mobil
telefonok 
Nyomtatópatronok toltése 

Gondja van a programokka: 
lassu vagy nem eleg stabil a 
rendszere? Keressen fel' 
Vallalom v1deofelvetelek 
kesziteset es szerkesztesét. 
valamrnt rég i felvételeinek 
d1g1tahzalasat 

Kókai József::: Varga Gyula u. 2. ::: tel.: 731-626 ::: mobil: 064 28 21149 

Falunkban is nyílt magángyógyszertár a Fő utcán! 
Nyitva: lz étfőtó1 - péntekig reggel 7-tó1 este 7-ig, 

szombaton 8-tól 12 óráig. 

lf , 

FIZESSEN ELO A HET NAPRA! 
Várom már. a.szer~át, inert él~kor jön az újság!!! 

Jelentka;~n a. 730-775-ös telefonszámon! 

ILI.\ L< hilZ,~ LAf'fT\'A~'\' 
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