II. TANÉVZ:Á RÓ BULI
Ünnepeljük meg közösen a szünet kezdetét július _1-én,
szombaton, a kishegyesi. kézila.bdapályán (rossz idő. l'lsetén
·•: .
az Ifjúsági Ötthon épül~tében). Nyitás 18 órakor.
Fellépnek:
20.00 » Heritage (Rock music, Kanizsa)
22.00 » St. George Band (Rock music, Kúla)
24.00
Black Rose (Rock music, Szenttamás)

>>

Beugró: 80 din.
;;:1;i.ifl· ,:(

Mindenkit szeretettel várunk!
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MUVELODES
A kishegyesi Petőfi Sándor Műve l ődési Egyesület az utóbbi
i dőszakban olyan rangos meghrvásokat kapott, mint a XXV.
Országos Táncháztalálkozó és a Vendégségben
Budapesten - Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozója . Az
e lső vendégszereplést a Krajcáka gyermektánc együttes
érdemelte ki , míg a második meghrvás a Rizgetös együttesnek szól.

*
A Táncháztalálkozón olyan kiemelkedő énekesekkel ,
zenészekkel táncosokkal találkozhattunk, akiket leginkább
tévében, rádióban és hanghordozókon hallhattunk. Hiszen a
jubileumi találkozón mindenki ott volt, akinek bármi köze volt
folklórhoz. Számunkra megtisztelő résztvevőként jelen lenni
egy olyan eseményen, ami nagyon ritkán adatik meg az ember
életében és természetesen az egyesületében is. Nagyon
büszkék lehettünk, kishegyesiként, gyermekeinkre, amikor a
Papp László Sportaréna színpadán, telt ház előtt felléptek

*
A Vendégségben Budapesten - Határon Túli Magyar
Fiatalok Találkozója elnevezés ű rendezvényen 10 nap alatt
két alkalommal ad a csoport műsort , valamint kiállítással részt
veszünk több előadásban is, és a Bartók esten is. A fellépéseink helyszínei a Lánc-híd , a Thália Színház, Koós Károly kollégium. Az egyesület nevében köszönök minden segítséget,
amit munkánk során kapun.
Linka B. Gabriella
elnök

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
A minden faluban, tanyán, vidéken van élmény, felfedeznivaló!
cím ű pályázatra, melyet a Tinet Ifjúsági Klub (Székelykeve) írt ki,
összesen 35 pályamunka érkezett. Povázsánszki Csilla, 6.b
osztályos tanuló magyarországi utazást nyert, Herbut Krisztina
(7.b) és Annamária (6.a). Hajdú Emília (5 .b) és Zsoldos Bence
(5.b) könyvjutalomban részesült.

*
Június 22-én anyanyelvből, 23-án pedig matematikból írták a nyolcadikos diákok a felvételit. Mind a 35 diák elérte a minimális 1
pontot, viszont 12-en matematikából nem érték el az 5 pontot.

Másodszor került megrendezésre a reg1 Kendergyár mellett az
Aranybogrács községközi selejtező ha lászléfőző verseny, melynek
elsődleges célja felhívni a figyelmet a Krivaja folyó állapotára. A rendezvényre 6-700 kishegyesi és környékbeli versenyző és vendég
látogatott ki, a politikai, gazdasági élet jeles képvisel ő i is megjelentek a
főzőcskézés közben . Az ottl évők szakelőadást hallhattak Kanyó
Istvántól a folyó mostani állapotáról. A tóbb mint 50 bográcsban főzött ,
finomabbnál finomabb halászlé mellett remek hangulat uralkodott. A
felújított halasmedencéknél megszervezett esemény jó alapja lehet egy
komolyabb összefogásnak is a Krivaja érdekében.
-11y

ÚJRAINDUL A TÉGLAGYÁR
A teljes felújítás háromszor többe került
mint maga a gyár. Az új tulajdonosok
szorgalmazására elmozdult a holtpontról
a gázvezeték kiépítésének kérdése is.
A kishegyesi község esetében a privatizáció
nemigen nevezhető sikertörténetnek, még
akkor is kételyeket ébreszt az emberekben,
ha hosszútávon valószínűleg mégiscsak ez a
megoldás. A privatizált cégek közül egyik sem

között zajlott, mint a Vc!llalatok többségében .
Az árverésen mi adtuk a legjobb ajánlatot,
26.1 millió dinárt kínáltunk fel érte , s így lett a
miénk. Ha többet értettünk volna a téglagyártáshoz, valószínűleg mi sem kínáltunk
volna ennyit a gyárért . A több mint két éves
terméskiesés alatt nagyon lepusztult , a
kábelek jó részét elvagdosták és elvitték, a
trafóállomás leégett, teljes egészében fel kellett újítani az égetőkemencét és gyakorlatilag

A két tulajdonos és a teljesen felújított kemence
indult olyan méretű fejlődésnek, mint azt a
tulajdonosok igérték és a törvényes egyéves
moratóriumot követően mindegyik nagyszámú munkaerőt bocsátott el. A jelek szerint
mindezek alól a téglagyár kivételt fog képezni ,
annak ellenére, hogy e gyár privatizálásához
sem füzött senki túlzott reményeket .
- A gyárat csőd alól Vc!sároltuk, ami azt jelenti ,
hogy munkások és tartozások nélkül. Ez
esetben tehát a privatizáció más körülmények

újraépíteni 73 vagont, kicserélni a síneket
(néhány helyen ezek is hiányoztak), fel kellett
újítani a szárítót, venni kellett egy prést és vettünk a napokban egy rotációs filtert is, amely
némileg lerövidíti majd a termelési folyamatot.
Közel egymillió eurót költöttünk eddig a
felújításra és valójában most már készen áll a
termelésre. Az elkövetkező tíz nap alatt
begyújtjuk a kemencét, július folyamán pedig
megkezdjük a folyamatos termelést - hallottuk

Miroslav Radomantól , aki a háromtagú tulajdonosi gárdából a vezérigazgatói tisztséget
tölti be . A gyárat egyébként rajta kfvül Szabó
Zoltán és Sasa Drakulié egykori sportolók
Vc!sárolták meg . Miroslav Radomanon kfvü l a
gyárban Szabó Zoltánnal is beszélgettünk.
Mint mondta, a tulajdonosok kbzül ő van
legtöbbet a gyárban , el l en őrzi , irányítja a
felújítást végző munkálatokat.
-Ami a termékeket illeti , megtartjuk a Bácska
Téglagyár termékskáláját , mert ennek a
bombázások kezdetéig jó piaca volt. Bízunk a
több mint száz éves kishegyesi téglagyártási
hagyományban, ezért is Vc!llalkoztunk a termelés újbóli beindítására. A gyár egyébként
két és fél évig állt és a szakemberek szeri nt ez
volt az utolsó alkalom az újrai ndításra .
Szerintük három év után szinte lehetetlen egy
gyárat újraindítani. Biztos, hogy nem fizettünk
volna ennyit a gyárért, ha tudjuk mennyit kell
befektetni csak a gépek felújításába Megnyugtat azonban az, hogy mindez mégsem
lesz hiába, hisz szinte naponta csörögnek a
telefonok , az emberek afelől érde k l ődnek ,
hogy mikor kezdjük a termelést és lehet-e
már előj e gyeztet ni term ékeinket - mondja
Szabó Zoltán.
A jelenlegi tec hnológ iai követelmények
szerint a folyamatos term eléshez a gyárban
legalább 75 munkásra lesz szükség . Ha
azonban si kerü l automatizálni a csomagolórészleget mindössze 35 ember
munkája kell. A gyárban azonban tervezik a
gerendák gyártásának folytatását is és ide is
kell majd a mun kaerő Egészen bizonyos,
hogy a privatizáció megkezdése óta ez a legnagobb méretű term elési beruházás a
községben .
A gyár új tulajdonosai igencsak érdekeltek
abban , hogy a kbzség mie lőbb gázvezetékhez jusson, ezért is kezdeményeztek a
napokban egy megbeszélést, amelyen jelen
voltak a község , a Srbijagas, valamint a
község gazdaságának képviselői , akik szintén érdekeltek a gázvezeték kiépítsében, s
akik hozzá is járulnának a fővezeté k
kiépítésének költségeihez, természetesen
azzal, hogy azután résztulajdonosai lennének
a leendő községi gázszolgáltató Vc!llalatnak.
P.I.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK A T EGLAGYARNAK, DE A TISZTESSÉG ÉS A JOGÁLLAM INTÉZMÉNYE IS AZT DIKTALJA, HOGY KIÁLLJUNK A B ÁCSKA VOLT DOLGOZÓINAK KÁRTALANÍTÁSÁÉRT: CSAPÁGYAKAT ES SÍNEKET LEHET CSERÉLNI, DE AZ ELVESZTEGETETI, KIFIZETETLEN MUNKÁRA FORDÍTOD EVEKET MAR SEMMI SEM PÓTOLJA, A
VÉGKIELÉGÍTÉS IS CSAK ENYHÍTHETI A KÁRT!!!
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„ 1Hazhoz szállítast b iztosítunk! 1
Gyári árun:

-Fe r t gerendá k · Kitö ltő e lem - A j tó , abl ak f e letti ge r endák
-Prése l t falazó és ventllációs elemek-Betoncsövek és oszlopok
-SJdel kémény -Betonvas egyenesltés és hajl itás
·Butén g iii:i., g ipn.karton, h3 lóYas, latazO é s u:ipor•x blok , tég la, m llu:.
c17me"t, homok, sód er, s-ii getel6 anyag, c&-llvek, Ytrlkl! k , ker imla lap
kü ls ó é8 bel s ő l•lfu18k , e•er•p, Halonl1, kanaU:i:aeló, s :i:öo . d emll vak ol s 1

NRG
computer & video studio

Számítógépek konfigurá·
ciók és alkatrészek, CD &
DVD lemezek, VHS kazetták, nyomtatók, fix- és mobiltelefonok.
Nyomtatópatronok töltése

Gondja van a programokkal,
lassu vagy nem elég stabil a
rendszere? Keressen fell
Vállalom v1deófelvételek
készítését és szerkesztését,
valamint régi felvételeinek
digitalizálását

Kókai József::: Varga Gyula u. 2. ::: tel. : 731-626 ::: mobil: 064 28 21149
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Frindik Natália (15)

Hegyi.István 1151
Közel áll hozzám a matematika, és az átlagom is jó,
ezért úgy döntöttem, hogy
Szabadkára, közgazdaságira szeretnék menni.. . Már
rég eldöntöttem, hogy ez
nekem való szakma,
.További tervek nélkül ~gok
bele a „nagyvilágba". 1

,

Mivel én környezetbarát vagyok,
úgy döntöttem, hogy Szegedre,
környezétvédelem és víztakarékoskodás szakra megyek.
Fő célom az, hogy a Krivaja
folyót egyszer.kitisztítassam.
Eredetileg testnevelés szakra
szerettem volna menni, de ezzel
többet tudok nyújtani a környezetemnek. Később Pestre
szeretnék menni egyetemre.

Sípos Csongor (15)
Nemrég jutottam arra a döntésre, hogy fodrászat helyett
egészségügyi iskolába szeretnék menni. Szerintem ez egy
· szép szakma, és kedvem is
van hozzá. Később megpróbálok valamilyen főiskolába
bejutni. Ha ez nem jön össze,
akkor maradok a fodrászat mellett.

Mivel szeretem a matekot és az
informatikát is, úgy határoztam,
hogy közgazdasági · középiskolában
tanulok tovább
Topolyán. Ezt kb. egy hónapja
döntöttem el. Mire ezt befejezem, remélem addigra tudni
fogom, hogy mi lesz a to\ébbiakban.

~o u&~&cs:0@l1v
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Csabai Erzsébet (42)

Holló Valéria (47)
Szerintem, az lenne a legjobb a
lányomnak, EmeséneK; ha
közgazda~ágiFa
Topolyára,
menne, de ha netalán ide netT)
vennék fel , akkor Szabadkára
is mehet. Azért ragaszkodom
Topolyához, mert egyrészt
kevesebb a költség, másrészt
közelebb is van.

Fodor Ilona (44)
Nagyon szeretném, hogy a
lányomnak, Zsuzsának sikerüljön bejutnia az élelmiszeripari szakra, mert ha ez
nem jön össze, akkor
autómechanikus szeretne
lenni, és én ennek nem "
igazán örülök.

Sok sikert kfvánunk minden

Ha sikerül fiam , Róbert
felvételije , akkor Topolyára,
gépjármű gépésztechnikusnak tanul to\ébb~ 1 ha · viszont
mégsem sikerül a felvételije,
akkor Szabadkára, közlekedési szakra megy.
Látom rajta, hogy biztosan ezt
akarja , és remélem, hogy
boldogulni fog a to\ébbiakban
is.

felvételiző

diáknak!

Szabó Krisztina és Szab6 Szénia 7.b

Minden szülő, ahogy én is, azt
nezi, hogy minél olcsóbb1
legyen a taníttatás. Lehetőség
van, csak meg kell ' találni .a
megfelelőt! Az én lányom,
limea, Topolyára, a közgazdasági középiskolába jelentkezik majd, de ha nem sikerül
bejutnia, akkor · Szabadkára,
közlekedésire szeretne ílJeJlni.
Nekem számít, hogy ő · mit
szeretne, és igy remélhetőleg
jobb kedwel fog neki a tanulásnak, és azzal is tisztában
van, hogy saját magának tanul
és nem nekem.
Az iskolától rengeteg információt kaptunk, csak anyagilag
kell bírni.

FIATALOK HELYZETE ÉS SZÜKSÉGLETEI
KISHEGYES KÖZSÉGBEN
2006 februárjában helyi fiatalok csoportja,
a belgrádi
székhe lyű
Gradanske lnicijative civil szervezettel, és a
belgrádi Brit Nagykövetség támogatásával
kutatást végzett. A kutatás mintáját Kishegyes
Község polgárai képezték, amely minden
szempontból reprezentatívnak tekinthető ,
átvetíti a lakosság természetes struktúráját,
azaz figyelembe veszi a nemzetiségek és a
nemek közötti megoszlást, és felöleli minden
korosztály véleményét. A kutatás elsődleges
célja az volt, hogy megállapitsa a fiatalok
helyzetét és szükségleteit, de emellett
felmérte azt is, hogy miként élik meg a polgárok községünket, hogyan látják a fiatalok a
felmerült problémák megoldási lehetősége it ,
a polgárok részvételét a kozéletben, a polgárok elkötelezettségét a községünkben
maradás iránt.

port is műkbd i k a kozségben. A fiatalok nagy
százaléka (79%) elhagyná a lakóhelyét, ha
alkalma nyílna rá, ennek oka szerintük a jobb
munkaszerzés1 lehető ségek más kornyezetben , jobb gazdasági helyzet, több
sportolási és müvelödési lehetőség. Arra a
kérdésre, hogy mit kellene az államnak tennie , hogy a fiatalok boldogabbak legyenek
Szerbiában , legtöbben azt 'kilaszolták, hogy
könnyítse meg a munkaszerzési l e hetőséget,
növelje az életszinvonalat, azaz támogassa a
fiatalokat , biztosítson lehetőséget a to'kibbtanulásra, a fejlődésre. A kutatás megmutatta, hogy a legfontosabb gondok, melyek
megoldhatóak a fiatalok helyi tevékenységével, azok a kulturális események számának
novelése, a megfelelö sportolási és
szórakozási lehetőségek biztosítása.
(A kutatás l etölthető : www. kishegyes .org.yu)

Arra a kérdésre , hogy mivel vannak
megelégedve a polgárok községünkben
59%-uk 'kilaszolta, hogy semmivel. A legnagyobb gond a lakosok a munkanélküliséget, a rossz gazdasági helyzetet,
kultúrális és szórakozási lehetőségek hiányát,
majd a rossz infrastruktúrát és a bűnözést
jelölték meg. A fiatalok legnagyobb problémáinak a munkanélküliséget, a függőségi
betegségeket, a to'kibbtanulási l ehetőségek
hiányát és az önkormányzat fiatalok felé
irányuló támogatásának hiányát látják.

Társadalmunkban a fiatalok kedvezőtlen
helyzetére utaló aggasztó adatok alapján
kimondhatjuk, hogy elengedhetetlen a fiatalok helyzetének feljavítását célzó tevékenységek foganatosítása. Egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés országunkban a
Koalicija Mladih Srbije (KMSJ - Szerbiai
Fiatalok Koalíciója (www.kms .org.yu). A
kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok kedvezőtlen helyzetére,
megoldást találjon a helyzet javitására.
Szerbiában nem létezik állami intézmény,
mely a fiatalok kérdésével foglalkozna, de
még csak állami szi ntű stratégia sem létezik,
mely a fiatalok helyzetének javítására irányulna. Ezzel együtt Szerbia azon kevés európai
országok egyike, melynek nincs olyan rendezett állami rendszere, mely törődne a fiatalokkal!
Vajdaság AT az egyetlen pozitiv példa, mely
tartományi szinten rendezi a kérdést,
működik a Sport és Ifjúsági Titkárság , mely

együttműködve

A fiatalok többsége úgy látja önmagukat, mint
aki elszánt és képes is megoldani a felmerülő
problémákat, 80%-uk 'killalna önkéntes
munkát olyan szervezetben , mely fiatalokkal
foglalkozik, habár csak 29%-uk vett részt
valamilyen akcióban. Ez arra utal , hogy a fiatalok nem tudják kivel és hogyan tudnának
összefogni , hogy javítsanak helyzetükön ,
annak ellenére, hogy több aktív ifjúsági cso-

kidolgozta az Ifjúsági Politika Cselekvési
Tervét , mely 2008-ig lefektette a fiatalok
helyzetének javítására irányuló tevékenységeket Definiálja a fiatalok problémáit nyolc
szakterületre osztva, és az ehhez kapcsolódó
megoldási javaslatokat.
(Több info: www.omladina.info)
Kishegyesi fiatalok, az állami és tartományi
szinten zajló eseményekhez kapcsolódva,
kezdeményezik a Kishegyes Község Ifjúsági
Koalíciójának megalakítását, melynek célja a
község területén élő fiatalok helyzetének
javítása. Az alakul ó Koal íciót Halasi
Szabolcs képviselte június 16-án Belgrádban
a Szerbiai Fiatalok Koalíciója gyű l ésén,
melyen részt vett tbbb helyi Koalíció
Szerbiából és Vajdaságból.
Pillanatnyilag községünkben sem létezik világosan megfogalmazott ifjúsági stratégia
Kutatásunkból látszik, hogy a fiatalok több
mint 70%-a elhagyná települését, ennek
ellenére még nincs kidolgozva a Kishegyesi
Ifjúsági Politika Cselekvési Terve. A fiatalok
56%-a úgy tartja, hogy az önkormányzatot
látja, mint központi szereplőt a problémák
megoldásában . Célunk az, hogy az onkormányzattal egyi.Jttműködve, a Tartom ányi
Ifjúsági Politika Cselekvéstervével osszhangban kidolgozzuk a Kishegyesi Ifjúsági
Stratégiát és a Kishegyesi Ifjúsági Politika
Cselekvési Tervét . Tesszü k ezt annak
érdekében , hogy megoldást találjunk a fiatalok problémáira, csökkentsük el'kindorlási
szándékukat, hozzájárulva ezzel kbzségunk
stabil fejlődéséhez. Folyamatban vannak az
egyeztetések községünk vezetőive l. Lépjünk
együttl
(Több info: grupa.mladih@gmail.com)
Ifj. Juhász Bálint

balint_juhas@gmail.com

Kőműves

és ács munkálatok
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Kisheg y es , K ossuth La jos u. 1 .
Tel: 024/73 1- 377
Mobil: 063/8-235 -8 49

R

HALÁSZ U. 47.
I D 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

w w w . k o k a i . e o.. y u
Vállalom lakóházak, gazdasági és
más épületek korsze rű építését,
régi épületek adaptálását

A községháza elé kivonult a falu aJraja nagyja, hogy méltóképpen ünnepeljék Rúzsa Magdolnát. EKkora szeretettrl .m ost
szembesült először testköze lből. Magdi percekig nem tudott
megszólalni, csak potyogtak a könnyei, amikors meglátta az..
, ünneplő tömeget. Mindenki a közelébe akart férkőz,,n i, kezét,
haját akarta megsimítani , nem csoda, hogy a falu
büszkeségének eleredt a könnye .
A sajtótájékoztatón a kisteremben (ahol én is részt vehettem, ami
számomra külön kitüntetés volt) számos fotós, tv stáb és .úji=;ágíró
gyűlt össze. A polgármester pár kedves szóval köszönt~tte
Magdit, aki folyámatosan a sírással küszködött, és meghat,oan.. •
mindenkinek köszönetet mondott, hogy szorítottak érte, vagy
hogy csak gondoltak rá. Nagyon hálás mindenkinek, és csak
most jött (á, hogy mit jelentettek azok a táblák, hogy „dobog a
szwünk érted".
Közben a községháza előtt folyamatosan éltették, .biztatták„
Magdit. A sajtótájékoztató után fáradhatatlanul osztogatta az
aláírásokat.'
Klaé Olivér

7.b

EGY BUDAPESTI ÚJSÁGÍRÓ MEGLÁTÁSAI

Akishegyesi megacsillag meséje
· níszlet ·
0

<

Május 24-én este a tv2 sajtóreferens asszonya Kishegyestől
'Budapestig sírt. Nem bántotta meg senki sem, csak nem
tudta feldolgozni a Kishegyesen szerzett aznapi élményeit.
Nem tudta elrendezni magában azt az egyszerű , őszinte ,
tiszta szeretetet és nagy-nagy rajongást, amit itt tapasztalt és
átélt, amikor hazaérkezett a Ml MAGDINK.
• Egy•kislány közülünk, aki végigjárta a nagy hadjáratot, hogy
megvalósítson egy álmot. Mindannyiunk álmát. Vele voltunk
'végig. Testben-lélekben. Fáradtságot, pénzt, áldozatot nem
sajnálva vMuk a minden szombati ütközeteket.
- És· győzött a lány!
- Mi meg r;iyertünk! .
Nyertünk egy újabb gyöngyszemet a híres hegyesiek
györ:igyso(ába. Új n~y került azok közé,. akik öregbítik a világban kicsi falunk nevét. Hódolattal néznek rá mindenhol, mi
meg nagyon büszkék vagyunk, mert közülünk' való. Nem
tagadom, jól esik, hányszor és hányan köszönték meg azt,
hogy van Rúzsa Magdirík.
í ·· ·
.
Ezt már én magam is megköszöntem a Jóistenrn7k. Es azt is,
hogy pont rám bízta őt.'' De itt és most azt köszönörT) meg,
hogy kishegyesi lehetek. Hogy van Feri atyánk meg
Gyöngyi nénink. Van Egyedi Józsink, Szőke Editünk,
Tóth Ilonka nénink'. ' És .;.valahol a világban Varga
Gyöngyink, Komárn111i ÁkÓsunk, Hoffrrian lrmánk és
Papp Évink. Sok-sok hegyesi szív, sok-sok őszinte , tiszta
dobbanás egy közös célért, amely lehetőséget adott
nekünk, hogy világgá kürtöljük: vagyunk, élünk, tanulunk,
dolgozunk. És érzünk is - minden nehézség ellenére - sokat
érünk, és sokat tudunk. Tenni tudunk együtt közös dolgainkért. Mert egy dolgot mindannyian megtanultunk e had~
járat során. Mégpedig azt, hogy a szeretet határokat bont. A
szeretet nem kerül semmibe, mégis a legértékesebb, a legdrágább kincsünk. Köszönöm, hogy mi itt Ki~hegyesen még
mindig tudunk egymásnak őszinte, szívből ' Jövő szeretetet
adni, hogy összetartozunk, hogy kétszázötven ~ves zás~
lónk van és vannak gyökereink! Nagyon erősek és nagyon
J
mélyek!
.
Erre legyünk mindannyian nagyon-nagyon. büszkék, itt és
határokoh túl!
"'

Nemrégiben megismertem egy lányt, velem egyid ős , 20 éves. Amikor
csak tehettem, ott voltam a közelében és figyeltem. Néztem, majd
elkezdtem látni. Képes voltam észrevenni , hogy látnom kell, hiszen ha
csak néz az ember sok mindent észre sem vesz. Ezt a lányt Rúzsa
Magdolnának hívják'. Kapott egy lehetőséget az élettől. Ö mindenkinél
jóval gazdagabb ember. Furcsa, de megfoghatatlan dolog ez a
gazdagság. Megismertem egy olyan embert, aki nem fél kimutatni az
érzelmeit, aki tud szeretni , nyitott a világra, és csak egy dolgot szeretne
cserébe , hogy szeressék és elfogadják öt úgy, ahogy van. Ami nem is
olyan nagy kérés. Vagy mégis? Ahogy megkapta a leh etőséget az élettől, pillanatok alatt e l kezdőd ött számára egy mese, a Mese. Tavaly
őssze l neki\é.gott a világnak. Fogta a bő rö ndjét , és elindult. Es nyert.
A Megasztár ideje alatt megmagyarázhatatlan impu lzusok értek.
Érzéseket kaptam, rengeteget tanultam. Az, hogy ki mit lát meg, mindenkinek a saját maga döntése , csak vigyázzunk, mert úgy bánhatunk
meg embereket, hogy észre sem vesszük, anélkül ítélkezünk emberek
felett, hogy ismernénk őket. Egy rohanó világban élünk, ridegek és elutasítóak vagyunk egymással. Csak egyszer álljunk meg egy pillanatra az
életben - amíg még nem késő-, nézzünk körül , majd nézzünk magunkba, és rájövünk a megoldásra. Nem nehéz rájönni, csak ne higgyük azt,
hogy a szeretet, a tisztelet, a bizalom, a megbecsülés és az odafigyelés
elcsépelt szavak, mert ezek nem szavak, hanem olyan emberi tulajdonságok, érzések, melyek a háborúk ellen harcolnak.

0

Szeretettel:
Rúzsa Mat ia, Magdi a11yukája

Isteni JJ

'

A 1006-0S ÉV HANGJA A Ml MAGDINK LETT!
Amikor az emberek előszö r látták, már
beszéltek róla. ö volt a vajdasági lány, az
a pici, törékeny - elképesztő hanggal. És
minden egyes megmérettetésen ő volt a
legjobb. Szinte hibátlanul dolgozta végig
az elmúlt fél évet, tökéletes dalválasztásokkal és még tökéletesebb előadással.
Bármit el tudott énekelni - és mindent jól.
Mielőtt megnyerte volna a versenyt, már
állva ünnepelte a közönség. Kiválasztott mondta róla a zsűri. Rúzsa Magdolna
tényleg az.
Május 20-a, a döntő napja. Valahol titkon
mindenki remélte, hogy Magdi megnyeri a tv2
zenei vetélkedőjét.. . Nem vitás, ő volt a
legjobb. Az. eredményhirdetést azonban feszült \árakozás el őzte meg az Arénában , a
Hegyalja utcában , a tévé előtt . És végre
kimondták a nevét. Sikerült az álma. Ö a
2006-os év hangja.
„ Egyértelműen Te voltál a legjobb a
mezőnyben,
nagyon megérdemelten
győztél, végigsírtam néhány dalod„. Szívből
gra-tulálok, hogy megnyerted! Kívánom,
hogy még nagyon-nagyon sokáig ott
lehessen fenn ez a Csillag, fenn az égen,
és hogy sokáig hallgathassa a dalaid, a
hangod ez az ország és világ! Minden
hétvégén csodát műveltél a nézőkkel, ez
nagyon fog hiányozni. Amatőr zenészként
pedig csak remélni tudom, hogy egyszer
majd Mögötted állhatok a színpadon, és
zenélhetek, miközben Te elkápráztatod a
hangoddal a közönséget. " (részlet a
rajongói oldalról)
Az.óta már gyökeresen meg\áltozott az élete.
Lakást, autót kapott , CD-je jelent meg .
Mindenki felismeri az utcán , autogrammok
ezreit osztja szét, ruhával, sminkkel ellátták
egy jó időre , és a magyar vízumra sem lesz 5

évig gondja .. . És akkor még nem is beszéltem arról , hogy a Pepsi arca lett ... Miniszteri
elismerésben is részesült. Bozóki András
kultuszminisztertől az első három helyezett
oklevelet kapott, a többiek tortát. A kishegyesi sajtótájékoztatón soha nem látott
újságirósereg jelent meg Bul\árlap, rád ió,
tévé . Hazai és külföldi. És mindenki Magdira
volt kMí.ncsi. Magyar, szerb , német, angol
szavakat lehetett hallani a tömegben . Már
amikor lehetett hallani valamit Ljubisa (Magdi
sógora) saját kezűleg készített dobjától.
Bevallom őszintén, ennyi bul\árlapot életemben nem olvastam. A Story, Best, Színes
Bulvár, Kiskegyed számaiban rendszeresen
megtalálható Magdi és Kishegyes neve.
Érdekes , hogy a Svet hetilapban volt
olvasható, hogy a 8urdevdan szövegét Magdi
anyukája fordította magyarra. Köziudomású,
hogy Magdi nővére , Annamária újságokat
árul. A trafik egyfajta tudakozó is lett. Tő l e
érdeklődnek az emberek, hogy mi újság
Magdival, hol lehet beszerezni a CD-jét, biztos, hogy megkapta-e a lakást... Én is itt
tájékozódtam. Örömmel újságolta, hogy a CD
1 nap alatt aranylemez lett, 3 nap alatt pedig
platinalemez. Ilyen sem volt még a magyar
lemezkiadás történetében. És már nézzük is
a Story legújabb számát, melyben Magdi
naplóját olvashatjuk.
Annamária esténként a június 17-i koncertre
készült, a Megasztár előzenekaraként lépett
fel Adán a Gál József vezette zenekarral.
Blues-t énekelt.
A tény, hogy Annamária
nagyon jó hangú énekesnő , már több Újságban is megjelent. A harmadik testvér eddig a
háttérben maradt. Jó csapatban mindig jó,
ha van egy hátvéd! - ez Rúzsa Sándor
véleménye. Különben imádja a focit, és az
Egység csatára . Vele a Bugánál találkozunk,
ahol éppen szorgoskodik, festi a kocsmát.

A Megasztár, a híressé \élt testvér valamilyen
szinten megváltoztatta a mindennapjait.
Felfordult egy kicsit az élet a házban , a telefon állandóan csörgött, foglalt volt, újságírók
sorozata érkezett.. . De a baráti társasága
ugyanaz, és to\ábbra is piktorkodik
- Magdi a legjobb barátom. Sokat mászkáltunk együtt, rengeteget beszélgettünk Most
sokkal kevesebb i dő jut egymásra . Telefonon
tartjuk a kapcsolatot. szombaton találkozunk
Adán , aztán július 9-én a Dombos Festen,
aztán meg ki tudja mikor... Magdi egész
nyara foglalt, járják Magyarországot, koncerteznek. Nagy dolgok történnek vele . És
érdekes, amikor évekig folyamatosan otthon
énekelt, néha már idegesített. Most meg
hiányzik, a CD-jét hallgatom ... És még az is
érdekes, hogy ahogy járunk a környéken
mindenfelé szórakozni , nem múlik el este,
hogy ne hallanám valahol a f) urdevdant
Magdi előadásában . Anyu ford ította, Magdi
énekli. ..
Az.tán beszélgetünk még arról, hogy az elsök
közt kért Magditól aláírást, hogy Magdinak
mindig volt valamilyen eredeti ötlete. A
padlásról hozta le a boroshordót , azt festette
be pirosra és feketére, azt használta kisasztalként ...
Magdi neve az interneten több mint 1 milliószor jelentik meg. CD-je mindössze egy napi
kiskereskedelmi eladás után első helyen nyitott a Mahasz listáján! Már a postahivatalokban is meg lehet \ásárolni albumát, így olyan
kis telepuléseken is eljuthat az emberekhez,
ahol nem található a közelben lemezbolt.
Találkozunk július 9-én a Dombos testen, a
koncerten!
Várunk
hazai
Megasztár
Annamária is azt mondta: Van ebben a földben valami„ .
Molnár Márta

www.dombosfest.org.yu
Július 6., csütörtök /belépős!
A jegy ára 100 dinár, 14 év alatt ingyenes.
20.00 >hivatalos megnyitó :
Bakács Tibor Settenkedő
20 .20 >Csik zenekar
A Csik_Zenekar jmmáron ;! 5 éve elismert közreműködő
je Magyarország népzenei életének. Számos sikeres
koncert, táncház és zene) kiadvány tette egyre népszerűbbé nemcsak együttesüket, hanem a magyar
népzenét itthon és külföldön egyaránt.
P;. szakmai közönség elismerését is bizonyitja, hogy
1991-ben elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere
címet •. a .IV. Bonyhádi Népze/'.)ei Fesztivál .Fődíját és
ugyanitt a Magyar Rádió Különdíját is, 1992-ben li'
KíválóMúvészetí Együttes diját.
Azenekar immáron több mint ü;. éve tart rendszeresén
magyar ' táncházakat. Házigazdaként neves n~pc
művészeke), zenészeket fogadnak itt, de tehetséges
fiatal szólisták, táncosok és ' táncházi zenekarok
számára is fellépési lehetőséget biztositanak.
Koncertműsorukban elsősorban magyarországi és
erdélyi magyar népdalok illetve táncm~zsikák hallhatók,
~ defOrl)á~ táncdallamok is szerepelnek.
, Eddig Mt műsoros kazettájuk és három CD-jük jelent
· meg: Boldog szomorú dal, Tiszta szíwel és a legújabb
kiadványuk A kor falára címmel.
0

Mit kell tudni a Hot Jazz Band-ről?
1 945 után az első magyar jazz-zenekar, amely felvállalta a két háború közti népszerű magyar dal!am 0k, jazzmelódiák repertoárra tűzését. Ehhez tartozik, hogy a
• mű megszületése után csaknem 70 éwel az első jazzzenekar, amely lemezre játszotta Szomorú Vasárnap
(Gloomy Sunday) cimú, máig az egyetlen magyar Seress Rezső által irt - világslágert.
Az egyetlen magyar jazz-zenekar, amely négy
nemzetközi versenyt nyert négy év alatt, miközben a
· valaha megrendezett két hazai versenyt is megnyerte,
és mellé két eMeRTon és egy Ura-díjat kapott'''
Az egyetlen magyar jazz-zenekar amely qeorge
Gershwin születésének 100-ik évfordulóját egy a
'szerző műveiből összeállított leme2zel ünnepelte,
Az egyetlen magyar jazz-zenekar, melynek tagjai nem
kényszerülnek a zenélés mellett más zenekarban
zenélni, vagy egyét;> munkát vállalni.
Az egyetlen magyar jazz-zeriekar, melynek lemezeladásai nem veszteségesek, pl. a Szívemben titokban
című album közel hétezer példányban kelt el, ami jazz
vonatkozásban csúcsna~ számít. A Best Of albumuk
, két év alatt közel négyezer példányban fogyott el.
' Az egyetlen magyar jazz-zenekar, mely közreműködik
Oscar-díjas filmrendezöJilmjében. A 2006-ban,bemutatott Rokonok című fii~ rendezője Szábó István. ,
És végül a Hot Jazz Band az egyetlen magyar jazzzenekar, amely rendszeresen kap meghívást a jazz
őshazájába, az Egyesült'Államokba.
' ·'
1

00.00 - esti film

Július 7., péntek

/belépős!

A jegy ára 100 dinár, 14 év alatt ingyenes.
20.00 > (ne)normalni
Balasevié Tribute Band
Djole jó\é.hagyásával, ajánlásával, a fele1thetetlen slágerek: Oprosti mi Katrin, 0-mol,
Ringispil, Devojka sa cardas nogama
úgysem tudnánk mind felsoroln i .. .
WWW.BALASEVIC.ORG

Július 8., szombat /belépős!
A jegy ára 200 dinár, 14 év alatt ingyenes.
20.00 > Kistehén Tánczenekar
A szájbergyerek cimü slágert vé lhetőe n mindenki dúdolta már. Most a zenekarral egyutt
énekelheti!
WWW.KISTEHENTANCZENEKAR.HU

Milyen zenét játszik a Kistehén tánczenekar?
Nevezhetjük kulturlakodalmas popnak, vagy optimista
rocknak, de a „crazy listening" sínes messze á nem
létező műfaji meghatározástól. Kül.önb.~zö stílusok keverednek benne a legjobb árányba~: ska, rock, pop;
undergroul'ld , cigányzene, reggae, balkáni zene,
afrikai ritmusok és modern tánczene. A szövegek viccesek, egyszerűek, ám nem érdektelenek. A koncerteket vidámság, humor, sajátosan kelet-európai
esztétikum és nagyon jó hangulat jellemzi. .,A Kistehén
Tánczenekar igazi bulizenekar, aminek mi~den meg11yilvánulását áthatja'a rendkívüli pozitív energia.
2002-ben a Sziget ·Fesztivál reklámfigurája · lett .a
Kistehén, .a nagyon kedves és vidám sárga állatka. A
Kistehén 'figura · és rajzfilm, ·valamint annák\ „nfagyar
hangja" Kollár Klemencz Lászlóhoz, . a zenekar
énekeséhez fűződik. A zenekar a „Kistehén Szigetre"
született meg, ott volt első koncertjük 2002-ben. Azóta
folyamatosan koncertezett az együttes, de áz igazi sikert a 2005-ös év és a Szájbergyerek című sláger
hozta meg. A Kistehén tánczenekar már két lemezzel
dicsekedhet. Az elsőt még Zene a nyulaknak néwel
jegyezték, és megl epő módon A kis tehén volt a címe.
A Zene a nyulaknak név azonban megakadt a közönség torkán, így a Csíntalan című , késöbb aranyleme.zes albumot már a Kístehén tánczenekar
készíts e. A Romano Drom és a Kistehén
tánczenekar között a közös láncszem Farkas Harcsa
Róbert, aki mindkét zenekarban játszik. A Romano
Drom tagjainak kitűnő játéka valósággal megtöltötte
élettel a Csintalan cimú lemezen is szerepló Virágok a
réten címú számot: vidám, zeneileg kitűnő és nagyon
fülbemászó dal született megint. Gyanús, hogy ezt is a
fél ország fogja énekelni. Aki kíváncsi a klipre, meg'
nézheti a www.szajbergyerek.hu oldalon.
A Kistehén tánczenekar tagjai:
Kollár-Klemencz Laszló (ének, gitár),
Lehoczkl Károly (dob),
„ .. ,
1
Farkas Harcsa' Róbert (tangóharmÓnika), ·
Dorogi Péter.(gttár, ,vokáp, .•
Kiss S,ándor (b_asszusgiíár), •
Nádasai János (sz~jbögö , derbuKa, vokál)'.t ,

„ ,

A tavalyi Dombos Fest egyik legsikeresebb
zenekara, produkciója. Kiérdemelték, hogy
újra itt legyenek bemutatva nékünk a Kárpátmedence gazdag népzenekincsét.
WWW.CSIKBAND.HU

22.00 > Hot Jazz Band

Az együttes korai autentikus dzsesszmuzsikát
játszik valamint a 20-30-as évek felejthetetlen
filmslágerei is repertoáron vannak!
WWW.HOT.JAZZBAND,HU

22 .30 > Uzgin Üver
WWW.UZGINUVER.HU

A zenekar 1991 tavaszán alaKult Kecskeméten.
mongol eredettí helységnév, ahol ősi, kultikus
temetk_
ezési területet,tártak fel. Jelentése talán ilyesmi
lehet: vízben szegény te~ület, szegény aratás. zénejük
instrumentális, az emberi·~angok is hangszei;!fént.jelelh
nek.meg. Zenei célkitűzésük a kezdetektől, hogy_különböző népzenél<ét kiindulópontnak tekintve, a ·· régi és
modern hangszere~et, hargzásokat és technikákat. felhasználva, saját egyéni zenei világot alakitsanak ki'.
Néhány hangszer a teljesség igénye nélkül: szaxofon,
klarinét, sokféle furulya, zurna, kaval, duduk, doromb,
duda, hegedű, dobok, gitár, sampler, harddisc'recorder.
1992-ben jelent meg saját készítésű kaz(jlttájuk Szegény
Aratás címmel. 1995-ben az első, majd 1999-ben a
második CD anyaguk a. Bahia Kiadó •·gond,ozásában
(mindkettő cím nélkül). 2002. februárban adták ki a
Bahiánál színhazi.zenéik valogatását Báb/szfhház/zene
címmel. 2004-ben jelent meg íegújablí lemezünk Vörös
Rébék címmel.
'
. Jagok:
- Farkas Marcsi; hegedű,' ének
·- Homoki Péter; gitárf elektronika, ütösok, hangfelvétel
- ~Gyula: klarinét, furulyák, duda, zurna, doromb
.
- Báb1ts Antal: Bassiúskl~firiet
·
- Vincze Norl;>er:Í: d

21 .00 > Foci VB a kivetítőn - a 3. helyért
2 1.30 > Zvonko Bogdan
A vajdasági legenda, ismert vajdasági balladákkal, slágerekkel!
00.00 > esti film

Július 9., vasárnap

/belépős!

09.00 >Dombos gyoslépéses sakktorna
(Sógor vendéglő)
Várunk mindenkit, aki szereti tologatni a
parasztokat, és hisz abban a mesében , hogy
királynő is lehet belőlük!
Első
díj: 4000 dinár, illetve további
nyeremények!
20.00 > Foci VB döntö a kivetítőkön
A Rúzsa lányok hódítanak:
21.00 > Rúzsa Annamária & Madness
22.00

>Rúzsa Magdi
és a Megasztárok

Magdi elment, láttott, győzött! Hacsak egy
koncert erejéig is, de most hazatér!

20.00 > Palya Bea & Szokolay Dongó
Balázs

.
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A mai fiatal énekesek egyik legsokoldalúbb alk · ·
Magyar, cigány, bolgár és más népzenékkel, i
zenével foglalkozik, emellett közr.emüködik világz
jazz, énekelt vers műfajokban is. Í'f Folkestra, Kárpátia ,
együttesek alapltó tagja, a Sebő,,Kit.láka, , Nagy Jánosi
Trio, Etnoton együttesek állandó,: vendége. Az utób9i·'.
években tóként saját terveit valósitja meg, rendszeresen
koncertezik szólóban és saját együttesével, itthon és
külföldön. A Quintet tagjai: t:ukác's Miklós - cimbalom,
Szokolay Dongó Balázs - fúvós. hangszerek, Novák
Csaba - nagybőgő, Dés András • ütőhangszerek. ;~
200 4-ben énekelt az At
turá/is O/imei11.!
nemzetközi csapatában. E
eze az Agq5F4
á_gra (Orphela 2003), t
meselemezt irt;~
Alom-ál om, kitalálom (Gryllus 2004), Gryllus Sámuel
hangszerelésével. Legutóbbi munkája a Weöres Sándor
Psyché című versciklusából készült nyolcvan perces
zene (PB Ouintet, Gryllus Samu), amely 2005 decem.,
berében jelent meg a Hang~ó f:!~likon sorozatban.

Július 16., vasárnap /ingyenes
10.00 - 12.00 >Batikolás
17.00 >Bográcsfőző verseny
18.00 > Irodalm i felolvasások: Hamvas
Béláról beszélget Odorics Ferenc, Weiner
Sennyei Tibor, Kocsi Lajos, Sáfrány Attila,
Danyi Zoltán.
19.00 > Hamvas Béla-est a borkultúra
jegyében: „ Végül is ketten maradtak, Isten
és a bor"
20.30 >Berecz András
Mese és énekmondó, aki a Dombos Fest
nélkülözhetetlen , emblematikus e lőadójává
\áltl Kicsiktől a nagyokig nincs ember aki ne
hinne a mesékben , ha azt Berecz András adja
elöl

A Megasztár-koncertre a jegyek korlátozott számban
elővételben kaphatók: felnőttjegy 400 din, gyerekjegy
100 dinár. A koncert napján a felnőttjegy ára 500 din.
Jegyek kaphatók:
Kishegyesen: Buga vendéglő, Dombos Tv irodája, Solar
festékuzlet
Bácsfeketehegyen: Kultúrotthon (Tóth Lajos)
Topolya: El Greco galéria
Szabadka: Toronyalatti galéria 024-556819
További információk: 064 2861939
Küllő/dről jegyek rendelhetők a dombos@eunet.yu email címen.

Július 10.,

hétfő

/ingyenes

Kézművesmesterségek

10.00 - 12.00 >Szövés (A szövéshez hozz:
rongyot, íróeszközt, papírt, kartont, olló .)
15.00-18.00 >Szövés
21.30 >Esti filmek

Július 11„ kedd/ ingyenes
Kézművesmesterségek

10.00 - 12.00 és 15.00 - 18.00 > Szö és
21 .30 - Esti filmek

Július 12„ szerda / ingyenes
Kézművesmesterségek

10.00 - 12.00 >Szövés
15.00- 18.00 >Nemezelés
(A nemezeléshez hozz: szappant, edényt,
vászont, kartonpapírt, íróeszközt.)
21.30 > Esti filmek

Július 13., csütörtök / ingyenes
Kézművesmesterségek

10.00-12.00 és 15.00- 18.00 >Nemezelés
19.00 >Szombathy Bálint kiállítása
és performance
21.30 >Esti filmek

Július 14., péntek /ingyenes
Kézművesmesterségek

10.00 - 12.00 >Nemezelés
15.00 - 18.00 > Batikolás (A batikoláshoz
hozz: batikolni való, nejlonharisnya.)
18.00 > Irodalmi felolvasások:
Garaczi László
A Szépírók Társaságának szervezésében.

már
lázbahoztak
minden kit
Kishegyesen - bízunk benne, így lesz ez most
is! Egy DJ , temperamentumos zenész barátaival, eltörlik a zenei korlátokat!
WWW .CARBDNF'DDLS.HU

Július 15., szombat /ingyenes
„A bor dallal a legízesebb" / népi mondás/

Kishegyes

Az énekegyüttes 2001. júliusában, egy külföldi utazás

Kézművesmesterségek

során alakult. Gyökerei a pécsi Bartók Béla fértikarig
nyúlnak vissza. A kultúráit borfogyasztás és a mulatozás
igéjét bordalokban megénekelve jutottak el számos
hazai és Európa különbözó pontjain megrendezett bor:',
feszti\li.lra, borversenyre, szüreti és folklór-feszti>álra! ~
•Zeneiségében és dramaturgiájában gondosan felépített
műsorukkal a magyar borkultúra elismertségét · szolgálják és annak jóhírét szórják szerte a világban, humorral átitatott, ritmusvilágában gazdag, magyar mentalitással fűszerezett dalokban megénekelve. A köztudatban
élő bordalok mellett számos átirat, híres magyar költök
megzenésltett versei szinesitik repertoárjukat.
·
értékvesztett világban különösen toi'ítos nemze
legzetességeink megőrzése. Számos~ borasszal
baráti kapcsolatuk és saját tapasztalaik egyértelműen
igazolják, hogy műsoraik hozzájárulnak a magyar bor
jóhirének, nemzetközi elismertségéne.k to>ábbi

10.00 - 12 .00 és 15.00 - 18.00 >Batikolás
17. 00 > Bemutatkozik a topolyai Arcus!
18.00 >Irodalmi felolvasások:
József Attila Kishegyesen
Felolvasnak: Korhecz Imola, Odorics
Ferenc, Kocsi Lajos, Sáfrány Attila
19.00 >irodalmi felolvasások:

Parti Nagy Lajos
A Szépírók Társaságának szervezésében.
20.00 > Rroma Art
A világ roma hagyománya egy produkcióban!
Az újvidéki zenekar fergeteges roma bulit
igért!
WWW . EARTH W H EELS KYBAN D . CDM

22.00 > Lantos Zoltán & Moldvai Márk
duó
Lantos Zoltán hgedümüvész éveket töltött
Indiában, és az ott szerzett tapasztalatokat
építette be zenéjébe, ügyesen ötvözve az
európai hagyományokat az indiai kultúrával.
23.30 > DJ mesterházy&pipedome
Bajsa
16.00 > Bográcsfőző verseny
17.00 > BAJSA HAJSZA
19.00 >Lantos Zoltán
21. 00 > DJ est - Dombos Social Club

erősödéséhez.

Július 17· 19. / ingyenes
21.30 > Esti filmek

23 .00 > Best of Dombos
- garden & grill party
- Dombos Social Club

Július 20., csütörtök / ingyenes

Július 23., vasárnap / ingyenes

19.00 > Campus - építészeti kiállítás
megnyitó

21.00 >Tanyaszínház
22 .30 > Marozsán Erika· Juhász Gábor Jónás Tamás: Szakíts ha tudsz
Marozsán Erika színésznő, Juhász Gábor
gitáros, zeneszerző , és Jónás Tamás költő
összefogásával született meg ez a művészeti
produkció, amely egy szakítás történetét dolgozza fel egy nő szemszögébőll

Július 21., péntek / ingyenes
10.00 - 17.00 > Campus jubileum

- építészeti előadások
- Bácsország bemutató
19 .00 >Kemence Kápolna felavatása

Esti filmek 21.00-töl:
Július 6.
Július 7.
Július 8.
Július 10.

Sivi kamion crvene boje
Pay it forward
Stalker

Július 11.

Harry Potter 4.

WWW ,SZAKITSHATUDSZ.HU

A Csete György építész által tervezett
épület ünnepélyes átadása
20.00 > Braéa Teofiloviéi
A szerb ikerpár, akik Szerbia kulturális védjegyei lettek. Hitelesség , elegancia, hihetetlen
átélés, emóció. Egy igazi művészeti produkció, amely bizonyíta, hogy a hagyomány
korhűvé, hitelessé tehető !

Sörgyári capriccio
Nyócker

Rasomon

Július 12.

Rain Man
Casablanca

Július 13.

Groundhog day
The Doors

Július 17.

Vuk

Július 18.
Július 19.

South Park-este

Indul a bakterház
János vitéz
Ar:idrej Rubljov

Július 14., péntek
17.30 > Palya Bea &
Szokolay Dongó Balázs

Július 16. vasárnap

Július 22., szombat / ingyenes

17.30 > Berecz András

10.00 >Ill. Kishegyesi Nemzetközi Focitorna
21.00 > Balázs Elemér Group
Magyarország szupercsapata, ahol a jazz, a
népzene adják az alaphangot, amiket a tagok
zseniális zenei tudása tesz élővé , utánozhatatlanná! Ínyenceknek kihagyhatatlan'
WWW.BALAZSELEMERGROUP.HU

Balázs Elemér, Magyarország egyik légelismertebb jazzdobosa 2000-ben alakította meg a zenekart, amely az
ocszág egyik legkedveltebb zenekarai.Él nötte ki magát. A
Group' egyéni hangzásvilágot alakított ki, melyben a nöl
és. férfi énekhang fontos szerepet kap és érdekes konrasztot alkot. Zenei stílusukra jellemzöek a dallamos
témák, melyekhez gyakran használnak páratlan ritmikájú
kíséretet. Szwesen kalandoznak. az· etno zenei stílus
világában és merítenek inspirációi' más zenei kultúrakbÓI.
Kritikusok szerint ez az a fajta elmélyült zene, ami bármilyen szituációban hallgatható. Eddig 4 albumuk jelent
meg:
•
" - Around the World - 2002 BMC Records - Feat:
Dresch Mihály, .David Yengibarian
- Our Worlds Beyonds - 2003 BMC Records - Feat:
CharlieMariano, Dés László
•- J1efrai:tll;ig sounds - 2004·BMC Records: Dés László,
Bolbély Mihály, Lukács Miklós, Cvikovszki G)'Öfgy
- Magyar népdalok - 2005 X kiadÓ- Palya Bea, Szalóki
, Ági

„Úgy gondolom, Elemér az egyik legjobb dobos ma

a világon. Képes minden zenei pillanatot

belülről

hallani, muzikalitása, finomsága és spontán dön~ téshozó képessége révén minden vele játszó
• zenész számára lehetővé teszi.hogy a legjobbat
hozzák k1 magukból. Csodálatosan üti meg hang' szerét - mtndig élvezem, ha alkalmam nyílik vele
muzsikálni, illetve játékát hallgatni." - Pat Metheny

f

Szállásfoglalás magánházaknál :
+381 (0)62-635 108.
Sátorozási lehetőség megoldva:
A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás
jogát.

IADombos Fest 2006 támogami:
Illyés Közalapíl\ány Vajdasági Alkuratóriuma
Vajdaság Autónom Tartomány
Nemzeti és jogalkotási titkárság
Oktatási és művelődési titkárság
Civilszervezetek erősítését segítő alapíl\ány
Kishegyes Község
~ishegxesi Helyi Közösség
Mobilitás, Budapest
1
Szülöföld alap - Budapest
Small Steps
Nemzeti Kulturális Alap - Budapest
Dombos TV
Alfa F.ürésztelep
Capriolo Bike
Topolya és Bajsa Öni<ormányzata

Az esti programok után a
dombosi lemezlovasok csapata marasztalja a bulizni
Vc!gyókat egy kis éji zenére!

Jazz, world musíc, oríental,
ambíent, easy lísteníng, chíll
out, space, deep house,
reggae.

„ ,
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A KISHEGYESI EGYENLOSEGI KOR
3. RÉSZ
Az 1871-es esztend ő ben a kör első teendője
az volt, hogy elárverezze az előző esztendő
második félévében l.ésárolt lapokat. Meg kell
említeni cím szerint is ezeket, mert nyomon
kísérhetjük a tagság ízlésének és érdekl ődésének a l.éltozását, sőt 1.élaszt kapunk a
tagság nemzetiségi összetételére is: Pester
Loyd, Hon, Izraelita Közlöny, Bolond Miska
és Politikai Lapok. Az eladott újságokból 4
forint 50 krajcár jött össze.
A tisztikar összetétele gyakran l.éltozott,
január 15-én Stern Dávid pénztárnok mondott le, akinek helyébe Vilfling Sándor
került. A zárszámadás megállapította, hogy a
kör pénztárában 54 forint 36 krajcár van , így:
Elhatároztatott miszerint ezen öszveg
gyümölcsözés véget közárverésen a kör
kiadja következő feltételek alatt u. m.
a) legtöbb kamatot ígérő ezen összeget biztos kezes mellett nem külömben rendszeressen kiállított váltó mellett felveheti,
b) tartozik a pénz kölcsön vevő eme
öszvegből f. é. május hó 1én 27 f 60 x a
hátralevő öszveget pedig ugyan ez év julius
hó 1én a pénztárnoknak kész pénzben
lefizetni, mely fizetés az elnök úr jelenlétében történ endő.
A közárverés megtörtént és mint legtöbbet
ígérő Vilfling Sándor a fenti feltételeket elfogadta és 4 forint kamat mellett az 54 Ft 56
krajcárt felvette és mint kezest Molnár
Rudolfot állította.
Igen élénk társasági élet folyhatott, hiszen a
köz tulajdonába tartozó és használaton krvül
levő 4 játék tarokk-kártya és egy sakkjáték ez
alkalommal a többség határozataként
elárvereztetésre került és az így befolyt 6 Ft
25 kr öszveg a pénztárnoknak átadatott.
1871. május hó 4-én tartotta első közgyűlését
a hegyesi Egyen lőségi Kör. Az elnök,
Cziráky József a közgyűlést megnyitása után
az egyleti alapszabályok értelmében - a
köznek benne helyezett bizalmát megköszönve - elnöki állásáról lemond, - ugyanezt
teszik a többi egyleti tisztviselők is.
A választások eszközlése eképp bekövetkezvén Bene Antal úr, mint korelnök,
elfoglalja az elnöki széket 's az ő vezetése
alatt következő eredménnyel ment végbe a
tisztválasztás
Elnökké egyhangúlag Cziráky József úr,
Alelnökké egyhangúlag Bene Antal úr,
Jegyzővé egyhangúlag Dudás Ödön úr
Pénztárnokká egyhangúlag Wilfling Sándor
úr, ki egyszersmind a könyvtárnoki állásra is
alkalmazva lett.
Nem tudom , jelent-e valam it a Nyájas
Olvasónak Dudás Ödön neve. Rokoni kapcsolatai révén került Hegyesre. Bene Antal
akkori jegyzőnek volt közeli rokona. 1871-től
1874-ig a falu segédjegyzője. Dudás új színfoltot jelentett a kör életében , habár
helytörténeti munkássága csak később,
Pacséron lombosodik ki, itt indította el 1878ban a Bács-Bodrog címü helytörténeti szemlét. A folyóirat érdekessége számunkra az,

hogy Dudás ebben közölte azt az adatot,
miszerint Martinovics Ignác besúgója
júdáspénzként a hegyesi jegyzőséget kapta,
amit csak rövid ideig élvezhetett, mert
időközben meghalt.
E kis kitérő után térjünk vissza a kör életéhez.
A közgyűlésen az újonnan megl.élasztott
elnök, Cziráky József előterjesztésére l.élasztmányi tagokká egyhangúlag Köröskényi
Károly, Bencsik Máté, Kirchner Antal ,
Kriszháber Lipót, Kis Boldizsár és Varga
Gergely urakat l.élasztották meg .
A közg yűl ése n Berger Ignác egyl eti tag
kérdést intézett Elnök úrhoz, vajon a múlt
évben Gál János által rendezett táncvigalom
számadását beterjesztették-e a körnek, és az
ott bejött jövedelem hova lett fordítva?
Az interpelláló egyleti tagot Cziráky azon
l.élasszal nyugtatta meg , hogy általa ezen
tánczvigalmi számadás legközelebbi alkalommal be fog mulattatni.
Ugyanezzel az üggyel kapcsolatosan Dosztig
Ferenc szintén a kör által a honvéd menház
jal.éra rendezett táncvigalom eredményéről
kért felvilágosítást. Erre Bene Antal alelnök
azt l.élaszolta, a tiszta jövedelem a község,
mint terület által ajándékozott összeggel
egyetemben lett illető helyére felküldve.
Volt még egy inditl.ény, amit az alelnök
inditl.ényára egyhangúlag elhatározták,
ezután a kör tisztújító közgyűlése minden év
január hal.éban fog megtartatni .
A jegyzőkönyvek azt is elárulják, hogy a kör
egyes tagjai nem nagyon igyekeztek a tagdíjak rendszeres fizetésével , emiatt többször
felszólították a hanyag tagokat, egyenlítsék ki
tartozásaikat.
Ennek
behajtásával
a
pénztárnokot bízták meg.
1871 júniusában id őszerűvé \élt újra a lapok
előfizetése , ugyanis mindig félévenként rendelték meg azokat. Sajnos, a közgyülésen
sem az elnök, sem az alelnök nem jelent
meg, ezért a leg idősebb tagot, Kriszhaber
Lipótot bízták meg, vezesse az ülést és
határozzák meg, mely lapokra fizetnek elő. Az
addig járt valamennyi lapot tol.ébbra is e lő
fizették, de néhány helyet másikat rendelt6k.
Az Ungarischer L/oydot, a Pesther L/oyd, a
Stix helyett pedig a Borszem Jankót fizették
elő .

Még egy igen fontos határozat született:
Mikép a kör helyiségeiben bármely tag
saját tetszése szerint akár fönntarthatja,
akár leveheti sövegét - tudniillik addig
kötelező volt a levétele.
A július 16-án tartott közgyűlésen Cziráky
József a május 4-én tartott közgyűlés 4-dik
számú határozata nyomán előadta , mikép a
mult évben rendezett 's a könyvtár javára
szánt tánczvigalmi eredmény illetőleg
pénzmaradványaiból 3 ft 50 kr tartozás tekintve követelés egyeseknél és 1 ft 50 kr
készpénz mutatkozik, mely utóbbi sommát
a gyűlésnek imitt beadja.
A gyű lésen az elnök, illetve pénztárnok beterjesztették az Egyenlő ségi Kör pénztári

Cziráky József, az

Egyenlőségi

Kör

e lső

elnöke

állapotának kimutatását, amely szerint
készpénz volt 51 Ft 70 krajcár, a tagoknál
kinnlevő díjkövetelésben 78 Ft osztrák értékben . Az elnök ismételten arra kéri a gyű l ést , a
hátralékosok irányában követendő eljárásról
intézkedjék. A bemutatott kimutatást tudomásul vették a je len l evők, a közgyülés újólag felszólított valamennyi hátralékos!, tagdíJaikat a
köri pénztárnoknak adják át e hó végéig , mert
ellen esetben az per útján fog behajtatni.
Az elnök a pénztári állomány kedvező
állapotát constatálván, figyelembe ajánlja a
közgyűlésnek könyvtárunknak könyvek beszerzése általi gyarapítását. Az indíoony
elfogadták és elhatározták, megl.ésárolják
Horváth Mihály: Magyarország története
című hatkötetes m űvét .
Az E gyenlőségi Kör állandó helyiség problémával küzdött, nem volt saját székháza,
bérelt. A kérdés többször terítékre került, az
értekezés eredménye az lett, hogy miután
ezen évben kivett két első szoba egyike
bedőlés miatt hasznavehetetlen lett a
méltányosság és a háztulajdonos beleegyezésénél fogva o.é. 10f azaz tíz forint az
ez évi házbérben a körnek visszaadatik 's
így ez bevételeztetni utalványoztatik.
Másrészt a közgyűlés kiveszi Wilfling
Jozefa asszony házának hátsó két szobáját
folyó évi november 1-étől jövő, 1872. évi
november 1-ig haszonbérbe o.(sztrák)
é. (rtékű) 100 azaz Egyszáz forintokért o.
értben 's ez értelemben a szerződés
megköttetni rendeltetik . Abban is megállapodtak, hogy ezután, mint eddig is a háztulajdonos terhére esik úgy a fűtés mint a
szolgálat és tisztogatás teljesítése is.
A kishegyesi E gyenlőségi Kör 1871. évi utolsó gyűlését december 23-án tartotta
egyetlen pont szerepelt a napirenden: a lapok
megrendelése . A kör számára az 1872. év
első felére a következő lapokat és folyóiratokat hozatták meg : Vasárnapi ujság és
Politikai ujdonságok, Bolond Miska,
Magyarország és a Nagy világ, A hon,
Pester L/oyd és végre a Közvélemény.
Virág Gábor

BUDAPESTI TÁNCOKTATÓK
KISHEGYESE N
Néptáncosaink
a
kishegyesi,
művelődési élet legszínvonalasabb
csoportja, akik falunk jó hírét öregbítik, bármerre is lépnek föl. A még
szinvonalasabb tánc érdekében legújabb koreográfiájukat a Budapest
Táncegyüttes két táncosa, Taba
Csaba és Fejér Erika készítette el. A
magyarszo\é.ti (Mezőség) koreográfiát
ők tanítják be táncosainknak , így
legutóbbi ittartózkodásuk idején sikerült velük elbeszélgetnem benyomásaikról, é l ményeikről.
Mióta foglalkoztok néptánccal?
Taba Csaba: Én tízéves koromban
kezdtem a szülő\é.rosomban, Szekszárdon. 8 évig táncoltam otthon, mint
amatőr táncos, majd 1988-ban fölkerűltem Budapestre az Állami Népi
Tánc együttesbe, hivatásos táncosként. Itt 4 évet táncoltam, majd
átmentem a Budapest Táncegyüttesbe.
Fejér Erika: Én is 10 éves voltam,
amikor elkezdtem táncolni Jászberényben , a szülő\é.rosomban. Ott 13
évig voltam amatő r, majd fölkerűltem
Budapestre a Kodály Kamara
Táncegyüttesbe. Onnan mentem át a
Budapest Táncegyüttesbe, és azóta
táncosként dolgozom.
Táncoktatássa l mióta foglalkoztok?
Taba Csaba: Én viszonylag későn
kezdtem , 1998-ban alakalmilag, majd
2000 óta folyamatosan . Jelenleg
mindketten a Táncművészeti Főiskolát
végezzük, néptánc pedagógus szakon.
Fejér Erika: Én már 19 85-től kezdve
tanítottam
gyermekcsoportokban,
általános iskolákban Jászberényben
és Budapesten is. Közösen 1998 óta
tanítunk.
Hogy kerültetek kapcsolatba a
kishegyesi néptáncegyüttessel?
Taba Csaba: Az együttes vezetői , Kis
Imre Árpiék, évfolyamtársaink a
fő is kolán , és ők kértek fö l, hogy
készítsünk és tanítsunk mezőségi
koreográfit. Örömmel \é.llaltuk, és egy
nagyon pozítiv légkör fogadott bennünket. Nagyon imponáló, ahogyan az
együttes dolgozik, és jól érezzük itt
magunk.
Milyen az együttes?
Taba Csaba: Sok a fiatal, sokat kell
még dolgozniuk, de jó a szakmai
irányítás , és vannak érettebb táncosok, akik húzzák magukkal a fiatalokat. Azt látjuk, hogy komoly jövő
előtt áll az együttes.
Mi a különbség a magyarországi

NÉPTÁNCOS~INK SIKERE

és az itteni néptáncoktatás
között?
Taba Csaba: Amennyire mi rálátunk,
elég nehéz itt a helyzet. Ami különbség van, az nem szakmai , hanem
anyagi. Nálunk azért nagyon komoly
háttere van dolognak, és évtizedek óta
műkö dik. Nagy oktatói táborral rendelkezünk és az anyagi támogatás is
biztosított a iskolai oktatásra. Azért
odahaza is gyakran panaszkodnak,
hogy nincsen pénz viseletre , zenészekre, vagy akár egy jó minőségű
próbaterem bérlésére .
Magyarországon egy néptáncoktató meg tud élni néptáncoktatóként?
Taba Csaba: A néptáncoktató úgy tud
megélni néptáncoktatásból, hogy
látástól mikulásig néptáncoktató. A mi
esetünk más, mert főállású hivatásos
táncosok vagyunk, és mellette, kiegészítésként oktatunk.
Milyen számotokra Kishegyesen
lenni?
Taba Csaba: Jó. Már az e l ső alkalommal úgy fogadtak bennunket, mintha
sokadszor jönnénk. Az Árpiékkal
korábbi az ismeretségünk, de a táncosok és a ve ndéglátóink is régi
barátként bántak velünk. Ha ilyen
emberek között vagyunk, akkor mindig
feltöltődve megyünk vissza. Sajnos, a
nagy tömege kbő l kezd kiveszni az az
egészséges nemzeti öntudat, ami itt
még megvan az emberekben.
Jó érzés, hogy a magyarországi
vendégek ilyen jól érezték maguk
nálunk, miközben fiataljaink rengeeget
tanulhattak tőlükl Aki teheti, nézze
meg néptáncosaink ÚJ koreográfiáját!
Biztos, hogy színvonalas műsorban
lesz részel
LJ.

A kishegyesi néptáncosok idén is részt vettek a
Kőketánc nevű táncos veté l kedőn , melyet az
általános iskolásoknak szerveztek meg Becsén. A
fiatalabb csoport, a GARAGULYA másodszor
lépett fel, rábaközi táncokat mutattak be, és alsós
kategóriában második helyezést értek el.
Tanítójuk Patyerek Orsolya és Utasi Péter.
Az idősebb csoport, a KRAJCÁRKA negyedszer
szerepelt már a Köketánc színpadán . Somogyi
táncokat mutattak be, és ismét második helyezést
értek el. Csoportvezetöjük Kol.ács Hanna és
Patyerek Csaba.
A Gyöngyösbokrétát idén Bánátban, Versecen
rendezték meg, melyen idén is szerepelt a
. RIZGETőS táncegyüttes. Mezőségi magyar
szlo\é.ti táncokat mutattak be, melyet a Budapest
táncegyüttes táncosa Taba Csaba és párja, Erika
tanítottak be.
A hegyesiek az idén is nagyon jól szerepeltek.
GRATULÁLUNK!
Sz;ikora Sarolta, Kormos Beáta
7.b

Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok gyártása

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

e-ma il : maraz@topolanet.co.yu

RETINA-MOCCA
"Bandi-bollja"
Kossuth L. 31.

OPTIKA RETINA
M.Tita bb.

Mindent:
- az iskolához
az Irodájához
- a háztartásához
- telefonok, motorolajak

- számítógépes szemvizsgálat
- szemorvosi vizsgálat
- szemüvegek
- keretek
- védószemüvegek
- kiegészitö kellékek

Tel: 024-730 017

Mob: 063-66-32-061

át„_ _ _ _ __

Minden évben az iskola diákjai ellátogatnak
Békésszentandrásra. Elsősorban a kézilabdás lányok és a
focista fiúk kelnek útra. Nem tprtént ez máshogy az id~n
sem. Az indulás. napján reggel 7 órakor a Klil"s ·pék~ég
előtt gyülekezünk, majd útra keltünk. A Topolatrans busza
szállít bennünket. A röszkei határon átérve a Zebra nevű
áruháznál pénzt váltunk, majd ,.Békésig meg sem állunk.

Érkezésünkkor megkerestü.k .1,b.arátainkat, barátnőinket,
akik majd fogadnak bennünket. Utána egy kis programismertető volt, a következő . két nap müsortervével.
Később szállásadóinknál meg~bé'deltünk. Siettünk vissza
a focipályára, a Kőrös folyó mellé„ ahol a fiúk fociznak a
fogadók és a szarvasiak ellen. Többen nézik még a focit,
pl. a tanárok, vannak, akik elmennek kenuzni. Mikor véget
érnek a meccsek, szabadprogram következik. Másnap
reggel -fáradtap kelünk (sok beszélgetnivalónk volt az
éjjel), de menni kell az iskolába. A kézilabdameccs az ok.
Természetesen a lányok is a stentandrásiak és sZa.rvasiak
ellen játszanak. Azután jön /díjkiosztás. És a fájdalmas
búcsú . Két II. hellyel indultunk haza, és e füasztó nap
után jól esik a pihe-puha.ágyu.nk.
Varga Ág11es 7.b

Szent Iván napi rendezvény a Hegyalja utcában
Második alkalommal tartottak Szent Iván-napot a Hegyalja
utcában. Játszóház, kézmüvesmesterségek, tüzoltóbemutató és szalonnasütés fogadta a Dombos Fest
helyszínére kilátogató apróságokat, akik láthatóan jól
érezték magukat.

Még a tavaszon történt, hogy magyarországi
testvérfalunkból,
Kelebiáról a N ői Fórumot egy közös
projektumbéli partnerség végett
megkereste az ottani Karitász
Egyesület vezetője, Jáger Józsefné
Erzsike . Mivel a tervezett költségvetésnek csak a felét hagyta jóvá
az adományozó, igy a közös projektumnak csak az egyik fele valósulhatott meg , mégped ig a Gyermeknapra, a gyermekek részére előlátott
program . Tehát a Kelebiai Káritász
jóvoltából május utolsó hétvégéjén
Kis h egyes-ről 39 gyerek vett részt az
ottani szombati gyermeknapi rendezvényen , valamint a vendéglátók
szervezésében másnap , vasárnap
kirándultak Kecskemétre, a megyeszékhelyre .
A gyerekeket erre a kirándulásra az
iskola két tanára, Mohácsi Zoltán
és Vass Zoltán , a Női Fórum
részé ről pedig Kemencei Irénke,
Horváth Eleonóra és Dudás Konc
Szilvia kísérte el. A Nő i Fórum mellett, a kishegyesi általános iskola
tanárai, osztályfőnöke i is részt vettek
az utazó gyerekek listájának összeállításában, szem előtt tartva az elvet,
hogy el sősorban olyan tanulók
képviseljék a falut ezen a kiránduláson, akik példás magaviseletüek, a
jó tanulók közé tartoznak, és ritkán ,
vagy egyáltalán nem volt még alkalmuk a határon túlra utazni.

A községi önkormányzat támogatásával 17 gyerek számára biztosítottuk
az útlevelet, valamint az ajándékokat.
A helyi közösség és a Sitograf
ugyancsak anyagilag támogatta a
kirándulást. Munkájával Kollár Ilona,
Fürsztner Etelka, Újvári Anna és
Komáromi Gizella szintén hozzájáru lt az ajándék elkészítéséhez.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a
szervezésben maximálisan támogatott bennünket Szügyi István polgármester és Pál Károly, a
képvise lő-testü let elnöke , Kovács
Burján Anikó fényképész, a kishegyesi iskola pedagógusai, a kishegyesi és topolyai belügyi osztály dolgozói, a szabadkai konzulátus dolgozói , a helybéli és környező községek
anyakönyvi hivatalai , a hitelesítést
végző hivatalnok, és még nagyon
sokan mások. Szrvügyükne k tartották
a gyerekek kirándulását, mert
bármerre fordultam ez ügyben, mindenhol megértésre találtam .
Köszönettel tartozunk a kelebiai
Karitász vezetőség é nek , önkénteseinek, a gyerekek oda és visszaszállítását végző busz tulajdonosának, akik mindent megtettek, hogy
gyerekeink feledhetetlen élményekkel térjenek haza Kelebiáról,
illetve Kecs kem étről.
Zsidai Erzsébet
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Az utóbbi

időkben

mi, karatisták
kisebb-nagyobb versenyeken vettünk részt. Így visszagondolva én úgy hiszem, , sőt . tudom,
hogy · mindig, • minden~i,, mindenhol
megpróbálta a maximumot kihozni
magából kisebb-nagyobb sikerekkel.
Persze megjegyzem , a verseny
rangjától is függ minden {minél nagyobb „súlyú" a verseny, annál
· nehezebb jól helytállni), hisz nem
mindegy, , hogy
egy
Európa
Bajnokságról van szó vagy egy
egyszerű klubversenyről. Ezzel nem
azt akarom sugallni, hogy a klubverseny nem ér semmit, e llenkező
lep:!~.~Sokat ér, de. a rangosa.bb
versenyeken van inkabb a hangsuly,
hogy minél többen ott. lehessünk.
Azért, már magamból kifolyólag is
tudom, hogy egy bizonyos verseny
után {pl. megemlíthetem az újvidéki
olszágos
bajnokságot, ahonnan
!iií'IJT Ly• ..
aranyéremmel tértem haza), minden
jó voit, Örültem neki, a tévében és a
rádióban is hangoztatták nevünket.
Így van ez klubtársaimmal is, hogy
egy átlagos karatistaként indulnak el
különböző

'f'

otthonról egy közelebbi-távolabbi
nagyvárosba,
és
szép ~fed
. ményekkel térnek haza. Hat} igen,
ezért is érdemes karatézni ~ így sok
barátot szerzünk és megismerjük a
hazai és külföldi városokat, falvakat.
Sok szép pillanat van, amire ·mindig
emlékezni fogunk. Így utólag a
következő versenyeket emelném ki,
a helyezésekkel együtt:
- 11. országos bajnokság, Újvidék:
Szabó Krisztina 1., Özvegy Jzolda
3., Katona Nóra 3., Szabó MarUna
5., Kratok René 3., Stankovié Ádám

5.
· 12. Európa Kupa, Pécs: Szabó
Krisztina 2„ Katona Nóra 3., Szabó
Martina 5„ Özvegy Erik 5„ Kratok
René 5„ Stankovié Ádám 5.
• 10. nemzetközi verseny.Zajecar:
Szabó Krisztina 1., Szabó Martina
3., Kratok René 1.
Természetesen ezek a versenyek,
amiket előzőleg felsoroltam töredékei annak, amin részt vettünk.
Következő versenyünk Szabadkán
június 17-é' '
majd Kis ''"'·~·' en
emélhetől
edis fellépunk
ményekkel térünk haza, de .a ogy a
mondás tartja: Mindent lehet, csak
akarni kell!

"'·

BIRKÓZÁS
Május 20-án Kanizsán nemzetközi birkózóversenyt
tartottak.
Magyarországról,
Szerbiából
és
Horvátországból mintegy 129 ve rsenyző lépett
szőnyegre . Községü n kből 30-an vettek részt a
. versenyen. Tudnivaló, hogy csupán fél éve edzenek
rendszeresen kis birkózóink szakember vezetésével. Ezért is figyelemre méltó az eredményük,
hiszen sok helyen már évtizedes hagyománya van e
sportágnak. A következő eredményeket érték el.
25 kg súlycsoport:
Gelányi Leonszió - bronzérem {Kishegyes)
35 kg súlycsoport:
Kuntity Lehel - ezüstérem {Bácsfeketehegy)
Tóth András - bronzérem (Bácsfeketehegy)
42 kg súlycsoport:
Tüskei József - bronzérem (Bácsfeketehegy)
47 kg súlycsoport:
Fullajter István - ezüstérem (Kishegyes)
53 kg súlycsoport:
Berecz Zalán - bronzérem (Kishegyes)
A többi versenyző is ki\é.lóan szerepelt Reméljük
még kis birkózóinknak to\é.bbi sok sikerben lesz
részük.

Olvasóink írták

FUTBALLHULIGANIZMUS
-SZÓMAGYARÁZAT·

Klivinyi László, az újvidéki Svetozar
Markovié Gimnázium negyedik osztályos tanulója, május 5-én részt vett a
köztársasági
német
versenyen ,
melyen besöpörte az első díjat és
ezzel egy berlini háromhetes utat is.
Hol tanultál meg ilyen jól németül?
- Főleg otthon a televízióból, az iskolai
német órak csak arra szolgáltak, hogy
formában maradjak, de mondom ,
főleg a tévéből , mivel már négy éves
korom óta jóformán csak a német tévét
nézem.
Hogy kerültél a versenyre?
- A n é mettanárnőm erőltette az e lső
osztálytól kezdve, miután rájött, hogy
milyen jól ismerem a német nyelvet.
Négy éven keresztül mondogatta ,
hogy vezetni fog versenyre, így el is
vezetett.

Mílyen érzés volt amikor szóltak,
hogy te nyertél?
- Meglepődtem , mert nem voltam rá
fe lkészülve, mivel már elkönyveltem
magamban, hogy úgysem én leszek az
e lső, meg is kérdezték tőlem, hogy
miért nem örülök, mert nem látszott
rajtam, és én mondtam nekik, de igen,
magamban.
Készülsz a berlini útra?
- Igen , ma egy csomó papírért kellett
rohangálnom , a Goethe-lnstitut intézi
a vízumot, meg az otttartózkodást is ők
biztosítják, még nem tudok, hogy meddig leszek kint, de július 26-án indulunk.

A világ minden táján ismert fogalom, immár nálunk sem
ismeretlen . Igaz máshol egészen mást értenek rajta,
elsősorban az angolok űzik nagy fegyelemmel és elismeréssel , de most már a kishegyesiek is fel tudják borzolni a kedélyeket. Csak egy apró különbség van a
világbeli és a kishegyesi szóhasználat között. Még
máshol a szurkolók, addig nálunk maguk a focisták a
huligánok, ők vandálkodnak a meglepett szurkolók
szeme láttára. A kishegyesiek körében „bácsfeketehegyi incidensként" elhíresült ese m ényrő l sok mindent
hallhattunk, ha figyelmesen követtük a piacon keringő
pletykákat: röpködő poharak, felborított asztal, részeg
kivagyiság . Lapzártánkig hivatalos bocsá n atkérésről
nem érkezett információ a klub részé ről, a feketicsiek
kivárnak. A bíró a partjelzővel vitatkozik tanácstalanul. A
szurkolók lefittyedt ajkakkal néznek a kifakult transzparensre: Akárhogy is fáj, az Egység itt a sztár?
N.A.
Név és cím a szerkesztőségben

Sokat készültél?
- Nem, egyáltalán nem, még a
tan árnőm sem nagyon foglalkozott
velem , hébe-hóba adott egy pár
tesztet az órákon, de, végül is, a már
meglevő tudásommal mentem el.
Hogy érezted magad?
- Úgy, mint bármelyik másik iskolai
napon, habár szombat volt. Nem volt
semmi különös, nem izugltam.
Nehéz volt?
- Nem, legalább is nekem nem.

,
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VILLANYSZE RELÖ

Elsőáldozóink
Május első vasárnapján
köszöntöttük.
·
Május 4-én , Szent Flórián napján
gyományosan a helyi tűzoltótestület szentmisével emlékezett védöszentjére. Utána a
tüzolt.óotthonban Agapén vettek részt a

Májusba minden hétfőn este a szentmise előtt
a „Krisztus vére" közösség tartott imaórát.
Máj us 14-én ünnepeltek a kis elsőáldozóink.
Mintegy 44 növendék részesült első alkalommal a szent ostya kegyelmében. Templomunk
oltárait Szabó Marika díszítette fel, munkája
dicséretet érdemel.

Felhívás a kriptatulajdonosokhoz: az 1986
januárjáig megl.áltottak kriptahelyeket, az egyházi Kodexbatiensis törvénykönyv szerint és az
állami előírások szerint, újra meg kell venni. Ez
vonatkozik az elhanyagolt; gondozatlan sírokra
is, ahol.á újratemetünk.

N. elsöaldozókat a hitoktatásra felkészítették·

ft Brasnyó Ferenc plébános
Mirnics József hitoktató
Kecskés Erzésbet hitoktató
Sípos Angéla hitoktató
Fotó. Kovács Burján Anikó

névsora 2006-ban:

Csáki Henrietta
Csernus Annabella
Barna Zsanett
Burján Laurita
Hegedüs Klaudia
Kancsár Klementina
Katona Eleonóra
Keszeg Karolina
Kormos Natália
Kőműves Noémi
Govorcsin Nikoletta
Jo'vánovics Margaretta
Nyirádi Diana
Ocsenás Orsolya
Papp Annamária
Pece Anasztázia
Svebler Hajnalka
Szabó Szilvia
Szőke Lilla
Vajda Boglárka
Víg Eszter

Csáki Péter
Csernus Boldizsár
Csőke Márk
Dankos Valentin
Dudás Dániel
Dudás Virág Ervin
Gubena Gábor
Hajagos Tamás
Hamus Albert
Kormos Bence
Kovács Viktor
László Andor
Lénárt Ticián
Magó Ferenc
Mészáros Tibor
Mészáros Tamás
Mészáros Viktor
Petrás Tibor
Péter Imre
Simonyik Tamás
Sinka Dávid
Skallák Szabolcs

INTERJÚ A GINKÓFÁVAL
Manapság egyre többet hallani a
környezetvédelem
fontosságáról, a környezetszennyezés
veszélyeiről. A médiában (TV,
újság, plakátok) hirdetik az
egyszerű tényeket· A szemétnek a szemetesben a helye!,
Ne törjük ki a fáka t!, stb„ . Igen
egyszerű üzeneteket tartalmaznak ezek a mondatok, a valóságban a társadalom nagy része
mégsem tudja értelmezni őket.
Kozómbossé g
tapasztalható
részükről, talán a túl gyakori
ismételgetés és az ultrakön nyű
megfogalmazás miatt. Ha másmódon, titokzatosabban közelítenénk meg a témát, nagyobb
sikereket érhetnénk el. Megszólaltatnánk a kivégzett (félbetörött) fák szüleit, barátait.
A kishegyesi ókoszisztémában
nagyon sok csodálatos életközösséget találhatunk, növények,
állatok
közósségeit.
Közösség alatt e rdőket, fasorokat értünk. Legnagyobb veszélyben
az egyedü lálló , távoli
vidékekről id ekeve redő magok
hajtásai vannak, A kisebbségi
sorsról
kérdeztem
falunk
egyetlen Ginkó fáját.
Szeret a falunkban élni?
G: Persze , az évek alatt egészen
hozzám nőtt ez a kis közösség .
Szeretem a piacnapokat, mert
ilyenkor sok ism erőssel találkozom. Itt él nek a barátaim:
Vörösfenyő,

Szabó Henrietta, 8 .b osztályos tanuló lett a generáció
" diákja. Hetti, a szerény,
barátságos, mindig segítő
kész lány a Vuk-dij mellett
még különdiplomával is
büszkélkedhet magyar, német és szerb nyelvből , matetörténelemből
matikából,
"' valamint fizikából. Egyáltalán
nem meglepő, hogy elsősor
ban nyelveket szeretne tanulni. A szabadkai Svetozar
Markovié Gimnázium nyelvi
tagozatára szeretne iratkozni.
Herbut Krisztina (7.b )

Feketefenyő .

Máshol nem tudnék élni.
Honnan érkezett hozzánk?
G: A távoli Ázsiából a szelek és
vizek ingyenes járataival . A
családom Kínában él már 200
millió éve. Ma már a világ több
pontján találkozhatnak velünk,
de kisebb számban, mint az
őshazáb a n. A köze lben
én
vagyok az egyetlen Ginkófa.
Ha jól tudom, amellett, hogy
hasznos
tagja
a
világ
légtisztitóüzemének, a gyógyszerészetben is alkalmazzák?
G: A l eve l emb ől kapható

hatóanyagokat az orvostudomány több részén is alkalmazzák. Elsősorban keri ngés- és
légzésjavító hatása ismert , de
fokozza az agy, a szív vérellátását, normalizálja a vérnyomást, segíti az idegsejtek
közötti
jelátvitelt, javítja a
memóriát
Hogyan viszonyulnak önhöz
az emberek?
G: Erről már kellemetlenebb
emlékeim vannak. Tavasszal,
mikor meghozom új hajtásaimat,
gazdag lombkoronáva l rendelkezem, ötödikes és hetedikes
diákok támadnak rám . Lecsupálják a leveleimet, letördösik az
ágaimat, nagy fájdalom ez számomra. Napfürdőzés közben
rámtörnek és megaláznak, bántalmaznak. Összel ingyen osztom a leveleket, de ilyenkor nem
kell senkinek sem .
Nem próbált feljelentést
tenni?
G: A rendőrség szerint nincs
erre vonatkozó környezetvédelmi
törvény, pedig az olasz nagynémém írta levélben , hogy ott a
közterületen garázdálkodó fatördös ő ket súlyos pénzbírsággal
büntetik. Jártam az illetékeseknél
az
iskolában ,
de
elküldtek azzal az indokkal, hogy
ez hozzátartozik a diákok
környezettani tantervéhez
Meddig képes ellenállni?
G: Már nem sokáig, nem tudok
olyan gyorsan reg enerálódn i,
ami lyen ütemben tördösik az
ágaimat. Talán 5-6 év.
Remélem megoldódnak a
jövöben a problémái.
Köszönöm a beszélgetést.

Kérem, felszólítom az illetékeseket, hogy a Ginkófa é vről
évre történő megcsonkítását
vegyék ki a környezettani tantervből!
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