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Mily leleményes az ember, amikor a természet ezer csodáját megfigyelve igyekszik
újat alkotni. Lelkes szakembereink immáron
túlszárnyalták magát az evolúciót is, amikor
hosszú évek kitartó munkájával kitenyésztették az új fajt, a vízidisznót. Élöhelyünk
sajátosságai , a kevés, száraz földfelület, és
fal unk nagyrészét uraló Krivaja (lásd .
Amazonasz) folyó tették szükségessé az új
faj létrehozását. A Krivaja folyama rengeteg
disznónak nyújthat mind élöhelyet, mind
táplálékforrást. Habár ez utóbbira nincs
szükség , mert még senki sem látta, hogy a
vízidisznók táplálkoznának. Létszámuk
ezidáig igen alacsony, amit tunya életmódjukkal magyarázhatunk. Betelepítésük után
a mederben hevernek mozdulatlanul, és
egyetlen tevékenységük a szemmellátható
puffadás.
A szakemberek elmondták, hogy az új faj
még nem rendelkezik végleges tulajdonságaival , pl. szeretnék kiiktatni a puffadással
járó bűzt , de amint a kísérletek befejezödtek, a Krivaj 500 km2-es kishegyesi
szakaszát vízidisznókkal fogják betelepíteni .
Ez számtalan új munkahelyet jelent, és a
mezögazdasági
importunk
erőteljes
növekedését.

Falunk vezetösége még azt is fontolóra
vette, hogy az ipari zónát elárasztják vízzel ,
és az egyenlöre még távolmaradó, külföldi
befektetök helyett vízidisznó farmokat
létesítenek. Sajnos nem tudtunk lencsevégre kapni egy vízidisznót sem, de ehelyett
egy szintén kishegyesi tenyésztésű, új faj
képét mutatjuk be, a zacskós vízicsirkét.
Bövebben a következö számban olvashatnak róla.
}alU!Z
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Az elmúlt egy hónapban kétszer szidhatták az
elviselhetetlen bűz miatt a Krivaja-mellett
lakók a folyót, a DTD-t, George . Busht, a
szennyezö lállalatokat, a Krivaja-kotrást, az
iszlám radikalizmust, a Dombos Festet
valamint a baloldali magyar kormányt. A folyó
mellett egyszerűen nem lehetett meglenni,
ha az emberfia ablakot nyitott, a förtelmes
bűz könyörtelenül áradt a szobába.
Mindez valószínűleg mindenkit elgondolkoztatott azon , vajon nem kellett voln~ annak
idején mégiscsak kitisztítani a folyót,
ugyanakkor arra is rádöbenthetett mindenkit,
hogy ha meg is történt volna a kotrás, egyesek tolábbra is büntetlenül szennyezhetnék a
Krivaját. Mint az illetékesektől megtudtuk,
július 21-ére virradólag három dolog is közrejátszott az elviselhetetlen
szagorgia

kialakulásáért. A legtöbb ok az ismeretlen
szennyezö volt, minden bizonnyal valamelyik
topolyai lállalat, de besegített a falu
határában elkezdett medertisztítás, valamint
az is, hogy Bácsfeketehegy után lezárták a
zsilipeket a locsolások miatt. A patakban
előbb vérvörös, késöbb barnássá láló lé folydogált. A DTD szakemberei az ismeretlen
tettes elleni feljelentést javasolták, a procedúra el is indult, azonban a községi
környezetvédelmi illetékes nem volt hajlandó
feljelentést tenni, arra hivatkozva: hogy ha
nem lesznek meg a szennyezők, nem tudja
kin behajtani a vízellenörzés költségeit.
Mindez több kérdést is felvet, de legfőkép
pen azt, vajon tényleg nem lehet-e találni a
községi költségvetésben eszközöket olyan
célokra, amelyek mindhárom települést érintik, s amíg az ilyen-olyan rend ezvények
reprezentációs költségeire csak csurrancsöppen egy kis pénz valahonnan, egy
vízminta költségeit már nem lehet miből
kifizetni.

Június végén körülbelül hat-hétszázan vettek
részt a Mentsük meg a Krivaja folyót! elnevezésű halászléfözöversenyen, valószínű
leg minimum ennyien úgy is gondolják,
végképp el kellene gondolkoznunk azon , egy
nyil\ános szennyvízcsatorna, vagy pedig egy
élettöl teli folyócska mellett szeretnénk-e
élni.
A halászléfözőverseny alatt a tervek szerint
egy megbeszélésre is sor került volna, de
mint megtudtuk, a Krivaja menti folyók
tel epül éseiről csupán Bajsáról, Bácsfeketehegyről és Kish egyesről jelentek meg az
önkormányzatok képviselöi. Így sajnos a
közös határozattervezet sem születhetett
meg a folyó teljes rehabilitációjáról. Úgy látszik, az érintett tényezöket tolábbra is sokkal
jobban foglalkoztatják önös gazdasági
érdekeik, s legkevésbé környezetünk
védelme .
Talán vigasztaljon bennünket a tudat, ez más
vadkapitalizmusokban sem történt másképp?
-yg-

Lutri pénz · Észa k~·sácsl<á na k
Számos vajdasági önkormányzat után
Kishegyes, Topolya és Szabadka is
átvehette a szerződést arról a pénzrő l ,
amelyet a kormány szerencsejátékokból
befolyt jövedelmének a szétosztására
kiirt pályázaton nyertek. Az említett
községekbe Zoran Loncar önkormányzati és Predrag Bubalo gazdasági
és privatizációs miniszter látogatott el,
akiket elkísért Kasza József, a VMSZ
elnöke , mint a körút társszervezője .
Abból az alkalomból, hogy a kishegyesi
község sikeresen szerepelt az önkormányzati minisztérium pályázatán, és
2,55 millió dinárt kapott a község információs rendszerének korszerűsítésére,
a községbe látogatott Zoran Loncar
önkormányzati és Predrag Bubalo privatizációs miniszter, hogy ünnepélyesen is
átadják a község vezetőinek a pályázaton nyert összegről szóló szerződ ést.
Az alkalmi ünnepségen Zoran Lonear
elmondta, a látogatás lehetőséget adott
arra, hogy alaposabban megismerkedjenek a kishegyesi község gondjaival,
elsősorban azokkal, amelyek esetében
a kormány, de különösen ez a két minisztérium lépéseket tehet a helyzet
javítása érdekében . Rámutatott arra is,
hogy Kasza Józseffel, a VMSZ elnökével folyatott beszélgetések értelmében
az észak-bácskai községek ezúttal
összesen 7 ,33 millió dinárt kapnak erre

a célra, s remélhető, hogy a polgárok
már ősszel megtapasztalhatják az
ügykezelés korszerűsödését.
Predrag Bubalo miniszter, mint mondta,
arra használta fel a látogatást, hogy
megismerkedjen a község gazdasági
helyzetével. Itt is hasonló helyzetet
talált, mint sok helyen Szerbiában , hogy
a privatizáció nagyobb részét sikeresen
lebonyolították, de az új tulajdonosok
elbocsátották a felesleges munkaerőt,
ezért mindenütt az országban óriási
gondot jelent a munkanélküliség felszámolása. Elmondta, hogy az ország
hamarosan meghirdeti a nemzeti
fejlesztési terv beindítását, amelynek
kerete mintegy egymilliárd euró lesz.
Arra biztatta a kishegyesieket is, hogy
az autóút menti ipari övezet tervével
pályázzanak ezekre az eszközökre .
Kasza József elmondta, hogy az északbácskai
régióval
kapcsolatos
megbeszélései KoStunica kormányfővel
különösen e két minisztérium esetében
jelentenek sikeres megvalósítást. Ehhez
nyill.ánvalóan az is hozzájárul, hogy
mindig igyekeztek konkrét témákat felvetni és konkrét megoldásokat \ézolni.
Rámutatott arra is, hogy Kishegyes
község egy fejletlen gazdaságot örökölt,
és a jövőben fokozottabb fejlesztésekre
lesz szüksége ahhoz, hogy jobban
felzárkózzon.

Átlagon felüli búzatermés
Befejeződött a búza aratása a község területén
is. A szakemberek véleménye szerint a hozamok
magasabbak a sokévi átlagnál , és a termés
minősége is jónak mondható. Az átlaghozamok
hektáronként 5 tonna körül alakulnak, de ahol
időben elvetettek és intenzw agrotechnikát alkalmaztak, 7-8 tonnát is betakarithattak.

Tót Gizella 159):
Én örülök, mert eddig is
gázzal főztem, nekem
nincs ellene kifogásom .

! Ifj. Pataki Péter (35):

i
i

Nagyon örülök neki, aki
akarja bevezeti, aki nem,
1 nem . Kishegyesen ez
rontani nem fog.

Készítette Brezovszki Anasztázia, Kerekes Zsuzsanna

Miljkovié Csilla (35):
Ilyen
szénárak
mellett
érdemes elgondolkodni a
gáztütéáről.
Tisztább,
kényelmesebb is, de kérdés,
hogy ilyen fizetésekből jut-e a
gáz bevezetésére és marade a számlákra ...?

.-----------------------------,
Hírek községi

képviselő-testület üléséről

Módosult a mezei károk megakadályozásáról szóló községi határozat, miszerint a jövőben tilos lesz a nomád legeltetés, egyúttal lehetőség nyílik a
mezőőr és kommunális járőr-szolgálat
megszervezesere
a
községben.
Kiemelték, hogy a szolgálat bevezetésére a lakosság körében végzett
körkérdés alapján szükség van, de mivel
a törvényes rendelkezések értelmében a
község
nem
alkalmazhat
újabb
munkaerőt, a feladatkör elvégzésével a
Sen-Sei biztonsági szolgálatot bízta meg,
mely már a nyár folyamán megkezdte
munkáját, egyenruhájuk alapján a polgárok könnyen felismerhetik őket, és
hozzájuk is fordulhatnak kommunális és
vagyonvédelmi jellegű gondjaikkal. A
szolgálat néhány éve sikeresen működik
Magyarkanizsán és hamarosan beindul
Szabadkán is. A képvi selők a községi
határozatot olyan fo rmában módositották, hogy a községben egyáltalán nincs
l ehetőség a birkanyájak nomád legeltetésére. A községben élő juhtenyésztők
természetesen használhatják a dűlő-

(2 00 6. július 19 . )

utakat, amennyiben nem tesznek kárt a
vetésében és saját földjeiken
legeltethetik a nyájat, vagy azokon a
földeken, melyek tulajdonosával erről
szerződést kötöttek. A szántóföldek
védelme érdekében azonban december
elsejétől tilos mindenfajta legeltetés a
község határában.
termelők

L-----------------------------~
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Július 30. vasárnap , 17 órakor:

TEMPLOM KONCERT
fellép a Szent-Anna kórus és a
Petőfi Sándor ME szavalói

Július 29- én szombaton szervezik a veterán kézilabdázók hagyományos búcsúnapi találkozóját. A torna délután négy
órakor kezdődik a pionír lányok mérkőzé
seivel, melyen a kishegyesi Egységen kwül
a topolyai és a csantavéri lányifjúsági csapat vesz részt. A veterán n ők mérkőzése
délután öt, a férfiaké hat órakor kezdődik.
A torna résztvevői ezúttal is megemlékeznek elhunyt sporttársaikról.

Bőripari felszerelések,
alkatrészek és szerszámok gyártása

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

e-mail: maraz@topolanet.co.yu

DOM BOS FEST, HATODSZOR
k idei Dombos Fest tagadhatatlanul sok mindenben eltér az eddig,ektöl. E lőször is a
helyszínt tekintve, aho! látható l.áltozások,
újítások mentek végbe. Korszerűbb, modernebb lett a színpad és a látogatók is sokkal
kultúráltabb körülmények között végezhetik
szügségleteiket - gondolok itt az angol
vécékre . Vcíltozások ide vagy oda, tegye csak
fel szépen a kezét az a dom bosi, aki kritika
nélkül hagyta az idei fesztil.ált! Na, ugye! Miért
kell arról témazni, hogy ki mennyit keres rajta,
meg, hogy nem is kell ez nekünk, mert
apasztja a falu csekély kis jövedelmét, meghagy könnyű a falu pénzén dáridózni.. . Na,
de nem pártoskodom inkább, csak még anynyit tennék hozzá: drága falunkbéli,
zsörtö lődő polgártársak, ha drágának tetszettek találni a belépőt, meg az italt, meg a
klotyót, miért nem tetszettek kieradni azokon
a napokon, amikor ingyen tehettétek mindezt
- kivéve a piálást, és hiszem , hogy ennél mi
sem természetesebb.
Ja, és vajon ki lehetett az a jól informált egyed,
aki dinárra, akarom mondani euróra pontosan
tudta, mennyit is kért a TV2 a vasárnapi
Megasztáros koncertért, sőt, egyesek még
azt is tudni vélték, hogy ilyen kimondhatatlanul
hatalmas összeget csak és kizárólag a kishegyesi koncertért vasaltak be - bosszúból,
mert Magdi tavaly esélyt sem kapott a fellépésre. Jöttek a l.ádak, miszerint most , hogy
híres lett, bezzeg kell , amikor ismeretlen volt,
nem volt elég rangos fellépőj e a Festnek,
etc ., etc ., etc.
De ne szaladjunk ennyire e l őre. Kezdjük
csütörtökkel, a hivatalos megnyitóval, melyen
Bakács, a Settenkedő szó szerint beesett a
színpadra, megnyitva ezzel az immár hatodik
Dombos Festet. Utána a Csík zenekar

következett , valódi talpalávalót játszva ez erre
kiéhezett közönségnek. k első bátrabb táncosok után szinte mindenki ropn i kezdte,
tagadhatatlanul kifejezve : vérünkben van a
zene . Sok minden egyéb is van ám a mi
vérünkben, de erről inkább majd máskor...
Este tíz órától a Hot Jazz Band 20-as, 30-as
évekből származó, jazz, swing és blues zenéje mindenki szívében rátalált a maga helyére,
felelevenítve olyan nagy slágereket mint a
Szomorú vasárnap, vagy Szabó István
Rokonok címü filmjének zenéjét, de játszottak
Sinatrát, valamint a Karády révén ismert
Hamvadó cigarettavég c1mu slágert
egyaránt. knap este jöttem rá (micsoda felismerés!), tudunk swingelni.
A Ba/asevié Tribute Band a legendás Do/e
szerzeményeit interpretálta, nem kevés intenzitással. Szólt a D-mol , a Ne volem, a
Devojka sa cardas nogama és még sorolhatnám, de felesleges, hiszen ezeket a számokat
szinte mindenki dúdolta már (aki meg nem,
annak úgyis mindegy). Habár az együttes két
órás fellépése kissé hosszúnak bizonyult , az is
tag ad hatatlan tény, hogy a közönség,
melynek sorai között számos szerb is akadt,
háromszor visszatapsolta őket.
A neohippik népes csoportja viszont
leginkább az imént említett együttes után színpadra kerülő, szinte kimondhatatlan nevű
Uzgin Üver zenekart l.árta, kiknek instrumentális zenéje, melyet különböző népi kultúrákból merítenek transzba vágta a fent említett
társaságot. Kaotikusan vonaglott egy idő után
már mindenki. Ki a piától, ki elhivatottságból.
Azt sem árt megemlíteni, hogy a bulik többsége még hajnali háromkor is folyt - méghozzá nem csekély intenzitással.
Szombat este nyolctól a Magyarországon

nagy népszerűségnek örvendő Kistehén
Tánczenekar, vagyis ahogyan itt mindenki
ismeri őket, a Szájbergyerek megalkotói
léptek a nagyérdemű elé. Volt egy olyan benyomásom, hogy zenéjük nem mindenkinek
jött be, a közönség érezhetően a legendás
Zvonko Bogdant és zenekarát óhajtotta látni
és hallani. ők persze nem is hazudtolták meg
hírnevüket, és szerbül-magyarul egyaránt,
szerbet-magyart szintén táncra ösztönöztek.
A vasárnapot a hegyesiek úgy l.árták, mint
gyerek a karácsonyt - ha szabad hasonlattal
élnem. Mert hát, vasárnap a Megasztár koncert és mindenki kedvencének, Rúzsa Magdi
fellépésének napja. Bár a fellegek úgy
gyü lekeztek, mint a security-s fickók, s nem
kevésbé voltak feketék, a mintegy húsz
perces zápor után mégiscsak kitisztult az ég.
Annamária, Magdi testvére, aki most húga
régi zenekarával a Madness-szel énekel, már
nagyban gyakorol és nem tagadja, a mai
napig lámpalazas volt meg rekedt, de úgy
tűnik mindkét probléma megszűnőfélben van.
Azt mondja, rengeteg negatív kritika éri Magdi
sikere óta. Sokan azt mondják, Rosemary,
ahogyan az együttes nevezte el, csak húga
sikerét akarja meglovagolni. ..
Újabb zápor permetezi a közönséget, mely
madártávlatból tarka gombamezőnek látszik a
színes esernyők sokaságától, de percek
múlva csakúgy eláll , mint az iménti. k éhes
látogatók hosszan kígyózó sora most ismét a
Női Fórum híresen finom
lángosaira \ár.
(Em lé keznek, ezt is drá.gáln i tetszettek!)
Nyolckor még nemigen kezdett sötétedni, a
foci vb döntőjéne k fontosságát elismerve viszont szép számban gyű lt a nép a kivetítő
előtt. Gól esetén felhangzott néha egy-egy
üdvrivalgás, majd egyszercsak Annamária

k~nt jó estét az összegyűlteknek. Kezdődik
a tolongás az első sorokban levő helyek
megszerzéséért. (Vajon miért hiszik a
rajongók, hogy így garantáltan autogrammhoz jutnak?) A temérdek neorock ballada és a megannyi őrjöngést ki\éltó szám
után, Marika távozott és egy enyhénszólva
ügyetlenre sikeredett műsorvezetői időhúzás
után (nem az ö hibája, muszáj volt neki) végre
megjelentek a színpadon a Megaarcok,
előadva a közös számot, a legújabb
Csillagdalt majd kiesési sorrendben duettekkel szórakoztatták a tömeget. A visítás,
sikítozás igazi katarzisát viszont Magdi színpadra lépése jelentette. Egy-két érzelmes
mondat után viszont folytatódhatott a
Megabuli Póka Angival, Puskás Petivel, Oláh
Szabival és a többiekkel. Egyedül Varga Feri
nem tudott eljönni betegségére hivatkozva.
Amikor már palacsintányira préselt a tömeg,
úgy döntöttem, megpróbálkozom a lehetetlennel, bejutni a sztárok sátrába, interjúkat
késziteni. Ljubisa , Marika férj e éppen kifelé
préselődött onnan , ezért alkalmasint nem
lévén jobb ötletem , megkérdeztem , van-e
esély bejutni. Szerinte nincs , legalábbis vízszintes fej mozgásából erre következtettem .
Gondoltam is mindjárt magamban , de nagy
marha vagyok, amiért otthagytam a második
sorba levő kényelmesnek nem túl kényelmes,
de legalább színpadközeli helyemet. Ott álltam tehát a sátor mellett, farkasszemet nézve
a három mogorva biztonságival és már-már
úgy tűnt, reménytelen a helyzet, amikor
megláttam Pannit, az ismerős hostess-t.
Kezével intett, hogy gyorsan, gyorsan befelé .
Közölte, hogy nem sok időm van a beszélgetésekre. Magdi és még jónéhányan fáradtan ülnek a sátorban a padokon. Mosolyog,
amikor meglát és csak annyit kérdez, hogy a
sajtófelelösük beleegyezett-e az interjúkba,
mert ha nem, akkor sajnálja, de nem mondhat semmit. Panni megnyugtatja, hogy igen,
rendben van minden. Most már le merek ülni
mellé. Fáradtnak látszik és mondja, hogy
tényleg kimerült. Asszociálósdít játszunk.
Ha azt mondom Kishegyes, ö rálégja: gyi>
kerek. Azt mondom, Annamária sikere, azt
mondja: öröm . Hozzáteszi, hogy sohasem
versengtek egymással.
Tolébb kérdezek.
- Mikor számíthatunk egy újabb koncertre?
- Jaj, hát ezt még nem tudom, de mindenképpen szeretnék vissza-vissza térni.
- A Megasztárokkal?
- Hát, ha nem is mindannyiukkal, de két
embert mindenképpen szeretnék magam
mellett tudni, mégpedig nagyon-nagyon jó
barátnőimet, Póka Angit és Bíborkát.
Ezt is sietve mondja, szinte már hadarja,
ugyanis ö következik. Póka Angi meghajol a
közönség előtt, többször is, köszönömöt
kiabál és lejön a színpadról. Egy újságíró lép
elé, szusszanásnyi időt sem adva neki,
kérdezgeti. Angit nem zavarja, hogy alig kap
levegőt és többliternyi izzadság csurog róla,
készségesen, mosolyogva lélaszol. Intek

- Egy perced van! - kiabálja Panni.
- Egy kérdésem van. Sajnos kevés az idő...
- Sajnálom, szfvesen válaszolok, válaszolnék többre is! - mondja nevetve és \államra
teszi a kezét. Meglep a közvetlensége.
- Észrevehetően igencsak közel kerültetek
egymáshoz Magdival a Megasztár során.
Meg tudnád magyarázni, miért pont Magdi?
Lelki társadnak érezted őt a kezdetektől
fogva?
- Igen, valahogy így. Sajnos, őt a kezdetektől fogva igen sokan és sokat cikizték, mert
Vajdaságból jött és, mert más, mint ők.
Valahol úgy érzem, féltékenyek és írigyek
voltak rá, hiszen elég korán evidenssé vált,
hogy Magdi őstehetség. Kellett valaki, aki
mellé áll és nem hagyja feladni, mert azt
hiszem ez történt volna, ha nem tudja leküzdeni a sok gonosz szurkálódást. ő valóban
nagyon kedves a számomra.
A koncert után még következett pár dal
Magditól rég i zenekara , a Madness kíséretével , majd búcsút vett és távozott . Adódott
azért még egy kis gubanc, ugyanis nehezen
d őlt el, vajon Magdiék, vagy az id őkö z b e n
beto ppanó fúvósok (lásd : Trubácsi ) folytassák- e a bulit. Miután a vita Magdiék jaléra
e l dőlt, ők lepengették a magukét , majd
átadták a vra-njei fúvószenekarnak az este
to\.ábbi hangulatfokozásának lehetőségét. Ök
pedig csak fújták és fújták repertoárukat
illetőleg nem túl terjedelmes , de annál
szórakoztatóbb hoppa-cuppájukat. Roptuk is
rendesen, messzecsína, messzecsína, joijojj...
A következő hét a Dombos
Fest keretében leginkább a
filmrajongók táborának kedvezett. Hétfőtől csütörtökig,
délutánonként a nemezeléssel, valamint a szövéssel
ismerkedhettek meg a látogatók, majd este fél tíztő l a
filmek szerelmesei tekinthettek meg egy-egy alkotást.
Tagadhatatlan, megesett az
is,
hogy kemény tízen
gyűltünk össze.
A Harry
legújabb
Potter-sorozat
részének vetítésén jelentek
meg a legnagyobb számban,
majd napról napra apadt a
közönség. Ennek oka vagy a
kései időpontban, vagy a
vetítésre előrelátott filmek iránti érdektelenségből ered, de
ezt most inkább nem boncolgatnám. Tehát, csütörtöknél
tartunk, amikor is Szombathy
Bálint, a Budapesten élő és
alkotó művész kiállítását és
Elfújta a szél című perforrnance-ét tekinthettük volna
meg. Sajnos a vonat, melylyel Pestről érkezett, két teljes
órát késett. Az lett volna a
csoda, ha pontosan érkezik,

neki, hogy észrevegyen, ö pedig bólint, hogy

ehhez persze mi már igen-

oké. Hihetetlenül kedves, szinte állandóan
mosolyog.

csak hozzá vagyunk szokva!
Emiatt a másnapi, azaz pénte-

ki programban egy kis léltozás állt be. Hat
órától láthattuk a művész kiállítását, majd az
ezt követő performance-et, héttől pedig irodalmi témájú beszélgetéseket hallhattunk a
Szépírók társaságának szervezésében ,
Garaczi László, Fenyvesi Ottó és Jánossy
Lajos részvételével és Szerbhorváth György
vezetésével. A nyolckor fell é pő Palya Beát és
az öt négy hangszeren is kisérö Szokolay
Dongó Balázst a közönség kitö rő örömmel
fogadta, és persze vissza is tapsolta. Az
általános jókedvet csak a szúnyogok népes
tábora rontotta. Utánuk a verbászi Tundri
népes csoporja lépett színpadra, akik valami
modernizált
sze rbiai
népzenéve l
szándékozták elkápráztatni az e gyb egyű l
teket, ez viszont aligha sikeredett. Jó, elismerem , hogy a vége felé azért csak kezdett
kikerekedni a dolog, mindaddig viszont az az
érzésem volt , hogy a verbásziak női kórusának hangja igencsak elvész a hangsze rek
között, és hogy az imént említett Palya Bea
egyedül túlénekelné őket. Amiben viszont ők
mú lták fe lül Beát, az a vokalista lányok testmozgása volt. Ha ebből kevesebbet adagolnak, nagyobb h a n ge rőt is produkálhattak
volna.
DJ Titusz és a Carbonfools körülbelül fé l
tizenkettő kor lépett az igencsak megcsappant közönség elé , ám Titusz nélkül. De
sebaj. Aki maradt, jól szórakozott.
Szombat dé lután ugyancsak kézműve s
meste rségekkel lehetett ismerkedni , majd
este hattól irodal mi felolvasások folytak a

-

József Attila Kishegyesen című könyv kapcsán , ezt követően pedig Szerbhorváth
György beszélgetett Parti Nagy Lajos kö ltő
vel. Aznap a bajsai kísérőrendezvénye k
keretében sor került a Bajsa-hajsza elnevezésű biciklitúrára, valamint bográcsfőző
verseny és DJ est is volt. Igazi ínyencfalatnak
számított a nem sokkal nyolc óra után színpadra lépő Rroma Art nevezetű újvidéki
zenekar, melynek tagjai ígéretükhöz hrven,
fergeteges roma bulit re ndeztek.
Vasárnap délután batikolhattak a Dombosra
látogatók, majd Hamvas Béláról és borfilozófiájáról hallgathattak beszélgetést Odorics
Ferenc, Kocsi Lajos és Danyi Zoltán tolmácsolásában. Ezután fellépett Berecz András ,
ének és mesemondó , a Dombos Fest
nélkülözhetetlen szereplője , aki az idén sem
cáfolt rá hírnevére és annyi átéléssel adta elő
repertoárját , hogy kicsi és nagy egyaránt
szájtátva hallgatta. Mivel pedig ez a vasárnap,
a Vinum Lodinak is köszö nhetően , a bor
jegyében telt el, mi sem lett volna méltóbb
befejezésére, mint a Vivat Bacchus énekeggyüttes. Amí a bort illeti, aznap csakugyan
nagyobb népszerűségne k örvendett, mint a
sör, de a lángosok és hamburgerek továbbra
is fogytak. Hétköznaponként ismét filmezhettünk. A gyerkőcök nagy örömére , nekünk
pedig gyermekkorunkat felidézendö , Vuk, az
édi-bédi rókabébi aranyos történetét láthattuk. Beismerem, hogy a gyerekek előbb
megunták, mint mí, és a löszfal megmászása
mellett döntöttek. Mí, felnőttek pedig sörrel a
kezünkben tovább bambultuk a kivetítőt. Ja,
majd elfelejtettem, hogy valami gaz fagyifüggő kétszer is felfeszítette a hűtőláda tetejét,
és az oldalában levő , kezéhez leghozzáférhetőbb helyen lévő fagyikat, mind
kipakolta. Ezúton mondom: szégyelheti(k)
magát (magukat)! (Ugyanis az is elképzelhető, hogy többen voltak. Ha pedig ennyi
fagyit egyedül fogyasztott el az illető , akkor
minden elismerésem .. .).

Csütörtökön a Campus, építészeti kiállítás
megnyitójára ke rült sor. Az 50 fokos hőség
ben nem tudtam rászánni magamat, hogy
kisétáljak, szégyen , nem szégyen, legalább
őszinte vagyok. Így tehát a Campus építészeti
e lőadásait és a Bácsország bemutatkozó
e lő ad ását elmulasztottam. Hét órától a várva
várt kemence kápolna felavatása volt napirenden . A kápolna felépítése olyannyira
megfeszített iramban haladt, hogy szinte
percre pontosan készült el. A felavatása előt
ti éjszakán készültek el a festéssel, amint azt
Horváth Laci bevallotta. Nem sokkal esete
György építész beszéde után megérkezett
Brasnyó atya , hogy felavassa, áldását adja a
kápolnára. Nyolc órától a Szerbiában igen
nagy hírnévnek örvendő Braéa Teofiloviéi
mutatkozott be a kis színpadon. Egyes információk szerint Bajsán tízszer ennyien hallgatták őket. Szubjektrv véleményem szerint nagyon jók voltak. Valóban lelkig hatoló, vokális
előadás ban volt részünk. Megint lehetett lángost enni. Ezt csak azért jegyzem meg, mivel
hétköznaponként este is találkoztam
olyanokkal , akik csak a fenséges lángosok
miatt sétálnak, autóznak, bringáznak ki a
hegyaljába. Kedves hegyesiek, miért is szidjuk mindig azt, amit később hiányolunk?
Drága, nem drága, azért csak veszitek, erre a
kígyózó sorok szolgálnak bizonyítékul.
Le a kalappal kedves Női Fórumosok! A
Multietnikus Kara ván ötlete kiváló húzás volt.
Többször kéne ilyet és ehhez hasonló
eseményeket szervezni. Sajnos az e lőítéletek
eltörlésének tekintetben, ennyi még nem
elég, de mindenképpen hatalmas lépésnek
számít. A roma lányok hihetetlenül jól táncolnak és valójában csak arra volna szükség,
hogy valaki fel karolja
őket , támogatók, koreográfusok segítségével
szép sikereket érhetnének el. Ha pedig ez
megtörténne,
megi nt

volna egy okunk a mellveregetésre ... A különböző nemzetiségek táncprodukciói után
megkóstolhattuk az autentikus konyhák ízeit.
Kilenctől a Balázs Elemér Group hosszúra
nyúlt hangolását követően kellemes zenei
élményben volt részünk. Megérte kivárni, a
hat év egyik legjobb koncertje volt. Most
megmutatkozott az is, hogy nagyon jól teljesítenek az új, szabadkai hangosítók (tavaly
még szenttamásiak működtették a hangfalakat).
A vasárnappal zárom is ezévi Dombos összefoglalómat. Még sor került a hagyományos
bográcsfőző versenyre, melyre eddigi információim szerint tizenhárom csapat nevezett
be. Mondanom sem kell, megint csak
drágálták a 700 dináros benevezési díjat,
merthát mi a csudáért fizetnek ennyit, ha mindent ingyen kapnak ..(?). Aztán, méltó befejezésként, az ómoravicai 8-Terv csinált nagy
bulit, jövőre a nagy színpadon a helyük, nyitó
napon!!!
Megjegyzés: Tagadhatatlan, hogy az idén volt
legkevesebb látogatója a Dombosnak. Ha
már itt tartunk és a tényekre alapozunk, az is
tagadhatatlan, hogy akik viszont itt voltak,
nagyon jót buliztak. A Dombos Fest értünk
van, azokért, akik szeretik, azokért, akik
büszkék rá, hogy van és akik szrvügyüknek
tartják, hogy fennmaradjon. Mert Magdin,
Lajkó Félixen krvül a Dombos is a szwűnkbe
zárkózott és, mint ahogyan sztárjaínkra, a fesztiválunkra ís büszkének kell lennünk.
Még egy megjegyzés: A kritikák nem a
szerkesztőség véleményét tükrözik. Ellenvetés esetén szwesen fogadom a megalapozott ellenvéleményeiteket.
Kalmár Ftte Annamária
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OlTHONRÓL - HAZA!!!
2006. július 9. Ez a dátum két szempontból
is érdekes . Egyrészről ekkor volt a foci VB
döntö, másrészről pedig Rúzsa Magdi koncert volt Kishegyesen. Vagyis a Dombos
Festen léptek fel a Megasztár döntősei ,
élükön 2006 legjobb hangjával, Rúzsa
Magdolnával. Nézőcsúcs dőlt Kishegyesen .
Még soha nem gyűlt össze ennyi ember, mint
vasárnap éjszaka. A környező utcákban nem
lehetett
parkolóhelyet találni .
Egész
Vajdaságból
érkeztek
rajongók ,
de
Magyarországról is sokan ellátogattak hozzánk. Horváth László, a Dombos Fest fő
szervezője elmondta, hogy 4200 ember volt
a koncerten .
Az interneten, Hegyes honlapján Erika67 a
következőket
irja Annamáriáról: Rúzsa
Annamária Dévai Nagy Kamillánál kezdte
az énektanulást, a Krónikás Énekiskolában,
de ha lenne Megasztár négy, abba bizony
nem jelentkezne. A színészet mindig is jobban vonzotta az énekesi pályánál, de szeret
énekelni is. És örül annak, hogy ha látja az
embereken, hogy tetszik nekik az éneke.
Bármilyen st11usról is legyen szó, minden
alkalommal úgy érzi, előadás közben
mintha együtt imádkozna az őt hallgató
közönséggel. Kompromisszumos megoldásként leginkább a musical műfajban
tudná magát elképzelni. Zene terén
Magdival elég hasonló az ízlésük, viszont
Annamária inkább Magdi lighháltozatának
vallja magát. Kicsit lírikusabb alkat és ez
szerinte azért van mert ő: Rák, és Magdi
pedig egy nagy Nyilas.
Magdi éveken át küzdött azért, hogy egyszer
a falu legnagyobb rendezvényén, a Dombos
Festen felléphessen. Most tűzijátékkal és az
arcképét ábrázoló óriásplakáttal \ártuk őt. A
koncerten fellépett: Széles Izabella, Oláh
Szabolcs, Hoffmann Mónika, Varga István,
Baktai Anikó, Puskás Péter, Bocskor
Bíborka, Kontor Tamás, Szabó Eszter és
Póka Angéla. Kontor Tamás egy saját nótát
énekelt, ami üdítően hatott. Póka Angéla
pedig hangjával elbűvölt mindenkit. Volt itt
minden: rock, blues, funky. A legnagyobb
o\ációt természetesen mégis az \áltotta ki,
amikor Magdi feltűnt a színpadon . Varga Feri
betegség miatt nem tudott jelen lenni, ezért
Póka Angéla, aki egyébként nagyon jó barátnője Magdinak, tett eleget a feladatnak, és a
Kishegyes! Itt van a kincsetek! kiáltással
felkonferálta a Megasztárt. Mikor bekonferálták Magdit, megállt a levegő, óriási taps,
üdvrivalgás .. „ és belekezdett .. „ A közönség
lelkesen énekelt. És Magdi hangja is megremegett ...
- Nem tudom szavakkal elmondani, milyen
érzés ezen a színpadon énekelni - kezdte
könnyes szemmel.
Mi mással kezdett volna Magdi, mint nagy
kedvencével, Janis Joplinnal, ám előtte még
elmondta, milyen nagy élmény számára az
otthonában színpadra állni, ezzel az estével
élete nagy álma teljesült. A Janis nóta felhangzott Máté Péter Most élsz című slágere,

majd a UNITED Végső vallomása , majd az
AC / DC , és a Djurdevdant is elhozta ,
ahogyan ő fogalmazott, otthonról haza.
Megható volt, amikor a Djurdjevdannál Magdi
elhallgatott , félre fordította a fejét, és hallgatta
a közönséget, ahogy a többezer ember
egyszerre énekel!
Végezetül, mindenki: a megasztárosok és a
közönség együtt énekelte az LGT Mindenki
című számát, majd a kishegyesi Nők Fóruma
által készített, személyre
szóló egyedi
ajándékokat vehettek át a Megások.
Magdinak is volt egy meglepetése, három
szám erejéig újra együtt énekelt a zenei
pályafutását elindító Madness zenekarral.
A legnagyobb ajándékot mindenképp mi, a
közönség kaptuk. Magdi a 3 évestől egészen
80-90 évesekig, mindenkinek tudott adni ,
nyújtani valamit.
'gazából én nagyon szivessen befizettem
volna egy olyan Djurdjevdan-ra, am it Magdi
rézfúvós zenekar kisértével énekel. Amikor
meghallottam a zenekart, titkon ebban
reménykedtem. De aztán mondta a Hor\áth
Laci, hogy ilyen is lesz majd egyszer. „
Adaiak is voltak a hegyesi koncerten.
Elmondták, hogy azért jöttek Magdi szülőhe
lyére, mert ezt a bulit kár lenne kihagyni az
életükből. És véleményük szerint ez a koncert jobb volt, mint az adai „. Hangosítás,
élmény, hangulat szempontjából is ...
Egy kis élménybeszámoló a hegyes honlapról, B/ue Box ezt írja:
A hét végén fantasztikus napokat töltöttem
Kishegyesen, csak jó élmény ért, rengeteg
új ismerőst szereztem. Köszönet a Dombos
Fest szervezőinek, a szállásmestereknek, a
/ángossütőknek,
a pecsétet kézfejre
nyomóknak, a középiskolába épp most
beiratkozottaknak, az ideális hőmérsékletű
szarvas sört csapolóknak, a tűzrevetett
mobiltelefont
hajnalban
megtalálni
segítőknek, a fogtechnikusoknak, a szegedi bölcsészhal/gatóknak, a finom házi
sajtot kínálóknak, a gyönyörű virágcsokrot vasárnap készítőknek, a
színes
Magdis
pólót
Bocskor
Bíborkásnak hfl!őknek, a válogatáskor
születésnaposoknak, a kishegyesi
fórum tagjainak, a Magdis zászlót játszótéren megalkotóknak, a kishegyesi,
a vajdaságbéli és a távolabbról
érkezett
sokezer
látogatónak.
(Helyesbítés az első mondathoz: azt a
nénit nem annyira szeretem, aki vasárnapi bulit órákon át hátradőlve, nekem
támaszkodva nézte.) A vasárnap
estéért külön köszönet Rúzsa
Annamarinak, a Madnessnek és a
Megasztár fellépőinek a varázslatos
hangulat kialakításáért. És köszönöm
Magdi, hogy tudomást szerezhettem
rólad, mert nélküled valószínűleg a
következő ötven évben nem jutottam
volna el Budapestről Kishegyesre!

Martina a következőket üzeni Magdinak:

A föld mindig puha legyen lábad alatt,
a szelet mindig hátba kapd,
a napfény ragyogja be arcodat,
s az eső öntözze mindig földedet
Magdival azóta is minden nap történik valami
új. A koncert után itthon maradt egy pár napra
Póka Angélával és Bocskor Bíborkával. Majd
Robbie Wil/iams koncert következett (közben
még egy pár fellépés). Alig tudott megszólalni
örömében , amikor közölték vele, hogy
találkozhat Robbie Williamsszel. Nagyon eredetien hegyesi földet vitt ajándékba a világhírű
énekesnek, hiszen itt valamikor kelták laktak,
és az a föld valamilyen pozitív energiákat ad ,
szerencsét hoz! Magdi a TV2 reggeli
műsorában is nyilatkozott a találkozásról:
Vannak emberek, akik úgy néznek egy
rajongóra, hogy ez egy rajongó, és vannak,
akik úgy, hogy ez egy ember. Tehát ez a
különbség. Úgy érzem, egy énekes akkor
valaki, amikor a nép fölemeli. Különben mit
csinál: a fürdőszobában énekel, magának?
Megint bölcs volt a mi Magdink„ .
És akkor most jön a hegyesi szindróma .
Mindenkinek van véleménye a Dombos
Festről, a Megasztár koncertről. És jönnek a
különféle történetek. Egyesek szerint a
szervezésben akadtak némi gondok, elég
sok kihagyás , néma koncertrész adódott.
Aztán : Miért került ennyibe a belépőjegy,
amikor Adán , Zentán , Moravicán olcsóbb
volt? Hor\áth Laci elmondta, hogy Adán több
jegyet adtak el, több szponzor volt ,
Moravicára meg Zentára pedig Magdi jött
csak, egyedül. Különben meg nem is kell
magyarázkodnia ... Egyes vélemények szerint
ez a fesztivál csak a pénzről szól. A
szervezők ,
és mások szerint ne m.
Mindenkinek van lehetősége valamit létrehozni a faluért . Hát csak rajta! Az helyett,
hogy szidják a szervezőket , mindenki
bizonyíthat!
Molnár Márta

FESZTELENÜL
IRODALMI TÚRA A DOMBOS FESTEM
Nehéz lesz a kishegyesi utazás két napjának
személyességi többszörösét mérsékelni,
mert a helyszínelő több vonatkozásban érintettje a falunak és az ott zajló
eseménysorozatnak. Mondhatni feltűnése
már csöppet sem feltűnő; hatodik éve rendszeres látogatója a Dombos Festnek, de
számtalanszor járt már itt civilben, látta az
utcákat, a kukoricagórékat, a boltokat, a
kémények füstjét. Hallotta a kutyák ugatását
és olykor a kocsmákban doboló kályhák
dübbenéseit, még többször hideg hallgatásukat. Járt házaknál , kötött barátságokat.
Kettős állampolgársága van . A mostani alkalommal ráadásul az irodalmi estek egyik fellépőjeként is megtisztelve érezhette magát.
„Az utazás mégis megérte. Hallom, hogy felugatnak a fegyverek" - énekelte a múlt
évezredben az URH. Igen, most is megérte,
bár és hál istennek a fegyverek már régóta
némák, az ún. átjutás a határon, vagyis
vonatunknak a szerb kiberek flegma és a mi
egykori tapasztalatainkat megidéző , gyomorrángató önkényének köszönhető, a szabadkai
pályaudvaron, zárt ajtók közepette történő
\Élrakoztatása, más szóval a Vám azért
figyelmeztet: más térerőbe és időszámításba
lépünk ezúttal is. A fesztil.Él.lnak helyt adó,
löszfal ölelte katlanba azonban már derűsen
érkezett a magyarországi különítmény, ahol az
irodalmi szekció vezetőjét, Szerbhorl.Él.th
Györgyöt ölelhettük keblünkre, hogy
hamarosan belehuppanhassunk a VIPpáholyban felállított foteljeinkbe, Fenyvesi
Ottóval és Garaczival, miután még elcsíptük
Szombathy Bálint performanszának végét,
amely egy Jugoszláviát áblázoló térképen
zajlott: az egykori tagállam fő\Élrosait egy-egy
hamutartó takarta, benne égő cigaretta,
Szombathy
akkurátusan
mindegyiket
végigszMa ...
Az irodalmi drillből Fenyvesi kezdett,
Szerbhorl.Él.th vele beszélgetett először a régi,
elüszkösödött időkről. Nem véletlenszerűen,
hiszen Fenyvesi olyan verseket hozott, amelyek a régi idők rockzenéjének jelentős alakjait örökítették meg, az élen Csépe Imrével ,
akiről Kishegyesen könyvtárat is elneveztek.
Ehelyütt hallhattunk Fenyvesi szenvedélyes
zeneszeretetéről , mindenekelőtt DJ-s múltjának fényében kaptak versei, különösen az
utolsó erős árnyalatokat. Szereplését
voltaképp egy rock-rekviemmel zárta. Majd
Garaczi következett; a tőle megszokott lezser
és szellemes komolysággal diskurált a posztmodernről, amelynek kitüntetett szerzőjévé
avatta őt egykor a kánonképző kritika, de
amelyről ezúttal , pontosan alkalmazkodva a
szabadtéri játékok körülményeihez, mélyebb
eszmefuttatásba nem kezdett. Önmagát pozícionálni nem kMínta, hanem egy rövid és
kacagtató szöveget olvasott fel az Élet és
Irodalomban megjelenő tárcasorozatából.
Nem először adatott meg a helyszínelönek
közelről figyelni Garaczi felolvasását. Nem

először
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ragadta magával a Garaczi-próza

derűje , és nem először a szerzőé sem, aki
előadásmódjában minduntalan arról ad szá-

mot, hogy irni és olvasni remek, nemes
értelemben szórakoztató dolog. Garaczi épp
ott nevet a poénjain , ahol a közönség vele
együtt könnyre fakad. Végül a helyszínelő
került sorra, aki csak arról számolhat be , hogy
a beszélgetést-felolvasást követő harmincnegyvenfős közönség a mikrofonhiány és az
olykor a nagyszínpadról a kelleténél határozottabban betolakodó zenei aláfestés dacára
végig kitartó figyelemmel kísérte az elhangzottakat. Az este végül koncertbe fordult.
Miután pedig a helyszinelő egy barátságos
invitálásnak is eleget tett - barackpálinkát
fogyasztott a kishegyesi fürdő gondnokánál
és családjánál -, a zene hullámain beevezett a
közeli csárdába, ahol az itthoni társasággal
együtt folyt tmább az este .
Másnap a különítmény a Pöndöl nevezetű ,
központi műintézményben tollászkodott, hogy
aztán a Bazenbe, a fürdőbe iparkodjon, ahol
Karafiáth Orsolya, Kéri Piroska, Nagy Ildikó
Noémi, Cserhalmi Sára, Legát Tibor, Foitl
András, Garaczi László, Olivér-Olivér és a
helyszínelő heveny strandéletbe kezdett:
úszás és lábtenisz volt a program, a falu lakosai által háttérbe szorított, azaz aligse látogatott, az idők romlásának magát méltósággal
és engedékenyen , hovatol.Él.bb poétikusan
megadó vizesblokkban. Öt órakor oldottak
kereket, mert hattól már ismét jelenetbe
került három irodalmi tényező, héttől pedig
Parti Nagy Lajosnak lett ígérve a szó. A legyek
kommandóit a dús uzsonna fölül légvédelmi
manőverekkel elhárító csapat jóllakottan és a
fenti költővel kiegészülve toppant be a már
mindenkinek ismerős tereppontra, az irodalmi
emelvény elé, ahol ekkor még madarászati
szimpózium zajlott, amelyben Cs. Sára
rögvest szól.Él tette, hogy a löszfalban fészkelő
madarak lakhelyei elé milyen megfontolásokból húztak Rúzsa Magdi-óriásplakátot. Hiába,
az énekesnőre itt ma büszkébbek a gyurgyalagoknál. József Attila Kishegyesen cimmel jelent meg a polgármesteri poszt
fontosságához hasonló stallumot kapott Virág
Gábor és a régóta egyetemi tanár Odorics
Ferenc szerkesztésében az esszékötet,
amely a beszélgetés apropóját adta. Odorics
mellé Kocsi Lajos és Sáfrány Attila, nemkülönben a kötet szerzői zárkóztak fel, hogy a
József
Attila-értelmezéseket
alternatív
lehetőséggel fejeljék meg: Hamvas Béla
hagyományfelfogásának
szellemében
emelték ki a költő műve i nek metafizikus
karakterét, elemezték az Óda és A Dunánál
verseket különös tekintettel a fény és az én
szavak spirituális rokonságára.
Ezt követően Parti Nagy ült az ekkora már
bemikrofonozott asztal mögé Szerbhorl.Él.th
társaságában . Utóbbi Parti Nagyot a leghíresebb magyar költőként jellemezte kihalásos
alapon . Mindketten egészségeset mulattak a

megközelítésen; szavatolva volt az ég vizébe
kékítőt oldó hangulat. Parti Nagynál elkerülhetetlen, hogy a nyelvről essék szó. Ekképp
Szerbhorl.Él.th Sárbogárdi Jolántól indult,
illetve a VB-meccsek kommentátoraival hozta
legalábbis nyelvileg gyanúba az ártatlan titkárlányt. Mire az alak szülőatyja finoman és mérlegelően reagált, miszerint a nyelv minden, a
médiában virágba boruló elfajzása ellenére is
egy; ez a miénk, ebből kell dolgozni. Ám
határozottan megkülönböztette az invalidus
élőnyelvet a kreált, stílusba hozott irodalmi
szövegtöl, és utalt arra, hogy ő nem lepkegyűjtő , figyelme nem a nyelwel szemben
végrehajtott merényletekre fókuszál. Parti
Nagy és Kishegyes szellemében összefoglalhatjuk: a kö ltő tekintete nem légypapír.
Mindenekel őtt a nyelv természete érdekli ; ha
olyan szöveget kéne írn ia, amelynek
történetkarakterét előre ismeri, félretenné a
komputert. Épp ez, ami nem érdekli. A tempójában az alkony halk közeledtét követő
beszélgetésben
azután
felolvasás
következett, amely a tatai táborokat hívta
képbe: Parti Nagy egy reggelbe hajló éjszakán át hallgatta a kertvendéglő pincérének
grízes-kásás monológját, amiből saját bevallása szerint egy szót sem értett, pont ezért
izgatta a feladat, hogy rekonstruálja a vallomást. Ezt hallhatta a kishegyesi közönség.
Ezzel zárul a Dombos Fest kiscsoportos
foglalkozása, amelyet immáron kihangositatlan társalgás követett, csöndes, fröccsössörös éj idő, másnap pedig az udvariasság formáitól oly messze álló búcsúszó: viszontlátásra.
Jánossy l.Ajos

;

UPC ES SZIGET
Mikor volt az első Dombos Fest?
2001-ben . Sőt, mivel akkor még Budapesten
éltem, együtt jöttünk-mentünk az Avala
Expresszel. Tehát én is vendég voltam
Kishegyesen , a saját falumban. Az1án fél nap
alatt átmentem vendéglátóba . Apámmal és
Németh Gáborral elmentünk Bácstopolyára
halat venni - magánház, hátul nagy, kerek
medence. Kinézed a halat, a csávó
kihalássza. Mondtam is Gábornak: eleven
hal. Kukorelly négyszer is szedett apám
halászlevéből , erre emlékszem, meg, hogy
Kishegyest elnevezte Kis/egyesnek , mert
rengeteg légy volt a Mozihoz címzett kocsmában. Annyi íróvendég volt, mintha a JAKtáborban lettünk volna. És úgy tűnt, mint valami Barátság Fest. Lehetett volna ez is a neve,
ha korábban nem neveznek el a barátságról
kőolajvezetéket. Nem tartom kizártnak, hogy
ha akkor nem indul el a Dombos Fest, haza
sem költözöm .
Te hogyan emlékszel? Kikkel és milyen
hangulatban kezdetek el gondolkozni az
ötleten?
A Dombos, mint falunk virtuális neve hármónk
- Aaron Blumm (Virág Gábor), Mirnics Gyula
és az én - novelláskötetének címéből, a
Dombosi történetekből ered. Vicces, hogy a
minap a tévében már úgy értelmezték, hogy a
kishegyesiek mindig is Dombosnak nevezték
falujukat. Pedig dehogy.
A feszti\ál kiötlése egyértelműen bátyámhoz,
Hor\áth Lászlóhoz kötődik. ó építészettel
meg zenekarok menedzselésével, lemezkiadással foglalkozik. A mintát Kapolcs adta,
nem véletlen, hogy az első feszti\ált Márta
lst\án nyitotta meg. Akkor még a falu különböző helyszínein zajlottak a rendezvények, a
vendégeket lovaskocsik szállították. A
következő évtől lett állandó helyszín, egy
illegális szemétlerakó helyén . A Hegyalja
utcában, a löszfal alatt.
Mik voltak az első ötletek?
A Dombos Fest voltaképp az építésztáborból
nőtte ki magát. Az1án a bátyám azt mondta:
összművészet. Zene, képzőművészet, irodalom, filmvetítés. Amit akarsz. Sőt,
kézműves foglalkozások, jurta-állítás, foci,
bográcsfőző-verseny. Bármi, ami megmozgathatja az embereket, és nem gagyi. 2002től ehhez társult a Vajdasági Magyar
Szabadegyetem ,
párhuzamos
rendezvényként.
A magyarországi és a vajdasági meghívottakat hogyan válogattátok, kik jöttek el?
Felsorolni is nehéz. Dj Titusz és a Muzsikás.

world music. A domináns elsősorban a
népzene és a világzene volt. Mostanra kicsit
módosul, a közönségigény más. Pedig az
alapkoncepció az, hogy az újjal, az
ismeretlennel
kell
megismertetni
az
embereket, nem a népszerűvel, a már
megszokottal. De mit lehet tenni, ha éppen
kishegyesi nyeri a Megasztárt? Akkor nekik is
itt a helyük, akár egy környékbel i
rockzenekarnak.
Úgy rémlik, erős irodalmi dominancia
jellemezte a kezdeteket.
Tény, hogy nagyon sok író megfordult már itt,
úgyhogy két focicsapatot is állíthattunk olykor,
de minthogy erősen egymásra figyeltünk,
egymásnak olvastunk fel, egymással beszélgettünk, mindez elvonta a figyelmünket a
többi témáról. És hát nem csak egy irodalmi
hétvégéből áll a feszti\ál, hanem három
hétvégéből, de hétköznapokon is vannak
kisebb programok.
A falu hogyan viszonyult a dologhoz?
Támogatott benneteket? Örült a rendezvénynek? Ez változott azóta?
Nagyon sehogy, minthogy pénz az nincs. A
cél éppen a falu felrázása volt. Ez részben
sikerült, bár még mindig akad ember, aki azt
sem tudja, hogy hol a feszti\ál helyszíne. És
persze, aki nem tudja, hogyan mennek a dolgok, rögtön arra gondol, a rendezők
meggazdagodásáról van csak szó. Erre meg
csak azt lehet mondani: csináljanak egy
másik Dombos Festet, és gazdagodjanak
meg. A helyi l.állalkozók, nem mind ugyan,
mindenesetre mindig kitettek magukért. De
azt hiszem , a szokásos és szór\ányos irigykedésen túl nem beszélhetünk ellenszenvről,
sőt. Amikor bevezették a kábeltévét, a lállalkozó annak is a Dombos TV nevet adta.
Budapesten az UPC azért nem vette fel a
Sziget nevet. ...
Ma már monstre fesztivállá nőtte ki magát
a Dombos. Kik szervezik ma és mennyire
próbáltak kivülről, pl. politikai oldalról
beleszólni az eseményekbe?
A politika inkább a Vajdasági Magyar
Szabadegyetem részéről szűrődött be, bár
mára rájöttek, hogy senkihez sem érdemes
odadörgölődzni - az itteni politikusok legfeljebb megjelennek a megnyitón vagy egyszerűen magánemberként a családdal.
A Dombos Festet helybéli fiatalok
szervezik, és mi sem vagyunk egyformák.
Attól, hogy határon túliak vagyunk, nem
gondolkodunk egyformán. Például én ide
ún. liberális, antikommunista írókat hozok a
Szépírók Tarsaságának köszönhetően , és
nem ún. jobboldali nacionalistákat az
Írószövetségből. De ez már eleve hülyén
hangzik. Járt itt már arról az oldalról is
Kossuth-díjas író . Egy Hamvas-est borkós-

Lo'las \\dil<.6 és Pa\'ía Bea. Rambo f\madeus
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Szerbhorváth Györggyel, a Dombos Fest
egyik alapítójával Jánossy Lajos beszélgetett a kezdetekről, a meghívottakról, a
fesztivál céljairól és lehetőségeiről.
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'Tolnai Ottó, két nagy mesélö . Szerbiai, romániai és magyarországi cigányzenészek. Sl.ájci
elektronikus zene. Olasz gitárosok. Afrikai
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da? Ezt ellenpontozzuk egy Szombathy-performansszal ? Mi itt politikai rendezvényt
sosem szerveztünk, ha meg valaki egy
zenakart, irodalmi rendezvényt, kézm űves
foglalkozást politikai vonatkozásai alapján ítél
meg , legyen az ő baja.
Úgy két-három éve a helybéli fiatalok közt,
akik segítettek a szervezésben , volt punk és
szkinhednek öltözött is. Ketten együtt
őrködtek fenn a hegyen , aztán jön Janika, a
szkinhed, s mondja, mától punk vagyok, mert
meggyőzött fönt a haver. Kicserélte a
cipőfűzőjét a Martens-bakancsban , és
csókolom. Ma Janika, azt hiszem , fizikai
munkás, és feltételezem, nem is emlékszik
arra, hogy milyen identitást vallott délután,
majd késő este. De arra biztosan emlékszik,
hogy segített a feszti\ál-szervezésben .
Magyarországról is egyre többen látogatják. A jövője biztosnak látszik innen.
És onnan?
Az1 nem mondanám, hogy Magyarországról
sokan érkeznének. Kivéve a meghwottakat, a
testvértelepülések küldöttségeit.
Hawking a minap azt mondta, ha húsz éven
belül nem költözünk el a Föl d ről , végünk.
Úgyhogy a Dombos Fest jövője még húsz
évig biztosnak látszik. Az már kevésbé
bizonyos, általában mi lesz a sorsa a (határon
túli magyar) feszti\álkultúrának. Egy ideje
sokkal
kevesebb
tám ogatás érkezik
Magyarországról, bár az különben is cél,
hogy egyre inkább önfenntartó legyen a
Dombos Fest is. Vége a dőzsölésnek ... Per
pillanat pedig azt sem tudjuk, hogyan alakul át
a határon túliakra vonatkozó támogatáspolitika. Kihez lehet majd egyáltalán pályázni? A
minisztériumokban ma malmoznak az
emberek, mert a saját sorsukkal sincsenek
tisztában. Majd ugye őszre kiderül. Viszont
egy júliusi feszti\ált ősszel kell elkezdeni
szervezni. Ha más nem lesz, akkor tényleg
Barátság Fest lesz - meghWjuk a barátainkat,
és feszt fesztil.álozunk. Vagy ami még szebb:
én már két lakodalomban voltam násznagy
úgy, hogy e párok (részben) a Dombos Fest
rendezvényein jöttek össze . És lakodalom is
volt a Dombos Fest helyszínén . Ez akár egy jó
ajánlólevélnek is nevezhető .
Jánossy lAjos
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Nagyon jó volt, a Kistehén
Tanczenekar tetszett. Örülök,
hogy a Magdi hazatért, ha
csak egy fellépés erejéig is.
Kevés volt a szórakoztató

Nekem , személy szerint nem
nagyon tetszett. Talán még a
MAGDI
és
a
többi
megasztáros volt a legjobb ,
de különben nem találtam
szórakoztató programokat

Nekem
a
Kistehén
Tanczenekar tetszett, de a
Magdinak is nagyon örültem ,
hogy itthon szerepelhetett.
Nagyon jól éreztem magam .

Nekem
a
Kiste hén
Tanczenekar tetszett , de a
legjobban annak örültem ,
hogy a MAGDIT és a
MEGASZTÁROKAT
itt
nálunk is lehetett látni.
Minden este kilátogattam és
buliztam egy jót.

műsor.

Készítette Brezovsz}ci Anasztázia, Kerekes Zsuzsanna

SZANDZSÁK BAN JÁRTUNK
Munkánk során vetődtünk el Szandzsákba, e
többségében bosnyák muzulmánok lakta
régióba, amely Crna Gara önállósodása óta
két részre szakadt: egyik része Crna Gara, a
másik Szerbia része. Összességében mintegy félm illiónyian lakják, ötvenpár százalékuk a
bosnyák, a többi szerb és montenegrói. De
vannak olyan községek, mint pl. a szerbiai
Tutin, ahol a lakosság 99 százaléka bosnyák.
A régió fő\érosában, Novi Pazarban kb. 80
százalék az arányuk. E régióról viszonylag
keveset hallhattunk, részben azért, mert noha
többn emzet iségű és -vallású, a délszláv
háborúkból szerencsésen kimaradt. És miért
is hallottunk volna ezen, egyébként páratlan
szépségű vidékről , ahol ugyanakkor óriási a
környezetszennyezés is. A mi Krivajánk
valóságos tiszta erdei forrásviz pl. a RaSkához
és az lbarhoz képest - a folyópartot műanyag
flakonok és zsákdarabok lepik el, akár nálunk
diszek a karácsonytit. De a Novi Pazar-i textiliparról, a nevezetes farmernadrágokról mindenki hallott. Itt gyártották az „eredeti" Levi'st, Dieselt és a többit. Fontos kereskedelmi
csomópont ez Koszovó, Szerbia, Crna Gara
és Bosznia közt. Ma Novi Pazarban van bejegyezve a legtöbb teherautó is, mert az
albánokkal való kereskedelem Szerbia és
Koszovó közt igy lehetséges... Korábban a
drog is itt áramlott Keletről Nyugat-Európába,
de Djindjié meggyilkolása után lezárták ezt az
útvonalat. Az anyag bennragadt a \érosban,
úgyhogy egyes becslések szerint ma
Szerbiában itt a legnagyobb a fiatal kábitószeresek aránya. A kereskedelemnek, csernpészésnek köszönhetően - saját bevallásuk

szerint - a Milosevié-érában igen jól éltek; jobban , mint most. Persze csak azok, akik
maradtak és üzleteltek. A ki\éndorlás már az
ötvenes években megindult, elsősorban
Törökországba, majd a fejlett nyugati államokba. Nincs olyan család, amelynek ne lenne
számtalan rokona a nagyvilágban , közülük
többen élnek külföldön, mint Szandzsákban .
Akad olyan község , ahon nan több, mint
tizezren költöztek csak New York \érosába.
Ugyanakkor Szerbiában csak a Novi Pazar-i
és a tutini községben pozitw a népszaporulat.
A családi közösség ereje, a szolidaritás
sokkal nagyobb, mint mifelénk, s ez részben
az iszlámnak és a hagyományosabb életformának köszönhető . Az iskolákban fakultatwe
már tanulható a bosnyák nyelv és kultúra. A
hitoktatás is igen fellendü lőben van . Az ott
élők a rendőri elnyomásra panaszkodnak, de
a mi érzésünk az volt, hogy felénk sokkal több
rendőr járja az utcákat. A térségben számtalan nemzetközi segélyszervezet, külföldi
alapiMny aktw - sokkal több, mint mifelénk,
noha Szandzsák északi része Szerbia déli
része.
Nagy a munkanélküliség, a
szegénység, de éppen a külföldön élők segitségének, befektetésének köszönhetően a
fejlőd és is nagyobbnak tűnik. A telekárak
iszonyatosan
magasak
Novi
Pazar
bel\érosában. Elhinni se tudtuk, hisz pl. a
budapesti vagy belgrádi árakat is ütik. A
kávéházi kultúra is egészen más - a fiatalok
minden este a főutcán korzóznak, le-föl,
akárha sietnének valaho\é. Az ismerkedés
részben még a hagyományos módon történik
- szemezés, esetleg pár szó \éltása, aztán

lánykérés az apától. „ Az igazán meglepő
azonban az volt, hogy miközben Vajdaság és
Észak-Szandzsák ugyanazon állam része,
olykor olyan érzésünk támadt, hogy nem is
Szerbiában járunk. Nem is azért, mert orientalista jegyekkel találkoztunk, hanem mert
euróval lehet mindenütt fizetni. Még a nagy
önkiszolgálókban is. Nálunk viszont rögtön
bezárnának egy üzletet, ha elfogadnák az
eurót. Van olyan bolt, ahol csak euróban
adják meg az árakat. Fiskális kassza? Ugyan
már! A szanitáris és egyéb ellenőröknek is
lenne
dolguk
a
kafecajnicákban ,
cevapdzinicákban, pizzériákban, de úgy
tűni k, ők inkább a Vajdaságra (és különösen
Kishegyesre) szakosodtak, már amikor a
vendéglátóipari létesítények megbüntetéséről
van szó. Ugyanez vonatkozik az épitésre is mindenki oda épít, aho\é csak akar, aztán
majd valahogyan legalizálja az épületet. Az
utcasöprő meg egyenesen a folyóba söpri
még a kólásdobozt is.
Persze , ne irigykedjünk rájuk. Mert a
kilencvenes években történtek arrafelé
etnikai/vallási alapú gyilkosságok, robbantások, sőt, emberrablás is. Ezért távoztak oly
sokan külföldre . S noha politikailag
ugyanolyan megosztottak, sőt , jobban, mint a
vajdasági magyarok, mégis nagyobb az
összetartás közöttük. És kevésbé idegenkednek a fiataloktól - náluk nem probléma, ha a
községi szkupstina elnöke egy huszonnyolc
éves , földrajz-szakot végzett hölgy. Egy a
lényeg, a közösségéért tegyen, ne saját zsebére.
- szerbhorvi •

KIRÁNDULÁS TAIZÉBE - NEVER ENDING TRIP
Taizé egy középkori hangulatú kicsi falu Burgundiában „ ..
és a világ egyik legjobb helye. Taizé alapítója Roger testvér,
azaz Roger Schutz 1915. május 12-én született Slájcban,
protestáns családban. 1940-ben háború tombol
Európában. Roger több éve fontolgatja magában egy
monasztikus közösség alapításának gondolatát, amelynek
hivatása a kiengesztelődés lenne. Elhagyja szülőhazáját, és
Franciaországban , édesanyja hazájában telepszik le azért,
hogy jelen legyen ott, ahol háború és veszély fenyegeti az
embereket. Később igy irt erről a döntéséről: „A hívő ember
számára, minél inkább szeretné megtapasztalni Isten
öröM~";-Jóságát , annál inkább fontos, hogy emberi kiszolgáltatöftságok és veszedelmek között éljen." Taizé két kilométerre feküdt a demarkációs vonaltól, ami kettélágta
Franciaországot. A házba, amelyet meglásárolt, a németek
által megszállt területekről menekülő politikai foglyokat,
főként zsidókat fogadott be. 1940-töl 1942-ig maradt
Taizében. Házi kápolnájában, egyedül, naponta háromszor
imádkozott úgy, ahogy az akkor még csak tervezett
közösség tette később . 1942. november 11 -röl 12-re virradólag az egész Franciaországot megszállva tartó német
hadsereg rendőrsége, a Gestapo kétszer is házkutatást tartott Roger testvér házában, ahol az általa bújtatott zsidó
menekülteket kerestek. Emiatt 1942 és 1944 között
kénytelen volt Slájcban maradni. Amikor Roger testvér
1944-ben visszatért Taizébe, vele tartott az a három testvér,
akikkel időközben találkozott. 1949-ben heten elkötelezték
magukat a monasztikus élet mellett: örökfogadalmat tettek
a cölibátus, a priornak való engedelmesség, valamint a
szellemi és anyagi javak megosztásának lállalására. Roger
testvér a közösség priorja. 1952-ben vetette papírra a
Taizéi Szabályzatot. Igaz, az első testvérek protestáns
származásúak, de az évek során lassan növekszik a
testvérek létszáma. 1969-töl katolikusok is csatlakoznak.
Ma kilencven , különböző felekezetű és származású férfi él
együtt a taizéi dombon , katolikusok és protestánsok, mintegy huszonöt nemzetből. A közösség puszta létezésével a
kiengesztelődés jele a megosztott keresztények és az
egymással szemben álló népek között. Hetente 3-5000
fiatal érkezik a táborba. Nagyon jó a szervezés, kis csapatok végzik a kaja osaást, takarítást,wc-tisztitást és felügyelik a csendet. Délelőtt bibliai előadások vannak és beszélgetések, amelyek kis csoportokban (főleg angolul) folynak.
Délután pedig lálasztás szerint lehet dolgozgatni vagy
énekelni a templom énekkaraban, majd
fakultatív
foglalkozások , pl. rajzolás, zenehallgatás, előadások
tarkítják a napot. Nekünk az afrikaiak táncoltak, énekeltek
és szokásokat mutattak be . Szuper volt. A templom is nagyon tetszett , gyönyörű vitrázsokkal díszitették. Mise
naponta háromszor van, az igét sok nyelven elmondják,
rengeteg éneklés van és mindig van egy kb. negyed órás
hallgatás
is,
amikor
mindenki
elgondo lkozhat.
Mindenesetre nagyon pozitív az is, hogy ennyi ember ül a
csendben .
Este főleg a forróvérű spanyolok csinálják a bulikat, a többiek köréjük gyülekeznek. Mi a Balkan streeten laktunk,
ahol non-stop pergett az élet, éjjel 3-ig verték a falamat,
nehogy véletlenül elaludjak. Azt hittem, hogy rámdöl az
egész és átgurul valami román fickó, de mégse. A sör 60
centbe kerül, de van nagyon finom almabor is. Meg hatalmas sor mindenhol, ez az egyetlen negatívum.
Az utazás nagyon fárasztó , de gyönyörű. Ljubljana ,
Velence, Milánó, Cluny, Cormatín, Dijon, Párizs,
Prága ..... és Brno, Pozsony gratis.
llié Szuzanna

Balra: érdekes volt az afrika-

iak bemutatója. Mi nem
készítettünk semmit, de
ennek csupán az az oka,
hogy mi lényegében nem
különbözünk más európai
országokból származó társainktól - még ha ezt hajlamosak is vagyunk elfelejteni
vízumokkal
körbezárt
hazánkban

Lent: közös, gyertyás imád-

kozás. A gyertyákat a
közép en ü/ö
testvérek
gyújtják meg és kézbö/kézbe továbbadva teryednek
szét a teremben.
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A VAJDASÁGI MAGVAR VERSMONDÓK EGYESÜLETÉNEK RENDEZVÉNYEI

Szép Szó tábor
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
hagyományos tehetséggondozó műhelyét a
szokott helyen és időben szervezi meg,
Horgoson a Domus Pacisban 2006.
augusztus 20-tól 27-ig.
A Szép szó a költészet és a próza tolábbítását
művelő vajdasági fiatalok egyetlen közös,
intenzw műhelye . A táborban négy csoportban folyik a munka, minden csoport elkészít
egy közös produkciót, ezt a gálán bemutatják, és lehetőség szerint tájolnak vele a
Vajdaságban. Az oktatók neves hazai és
anyaországi előadók lesznek: Pataki András
rendező, előadóművé sz (Győr); Németh
Ervin drámapedagógus (Pápa); Gazsó
Hargita versmondó, Kazinczy-dijas (Topolya);
Korhecz Imola Radnóti-díjas előadóművész
(Szabadka-Budapest) ,
Lódi
Andrea
drámapedagógus (Bácsfeketehegy) .
Várjuk a 8 és 28 év közötti fiatalok jelentkezését Vajdaság minden területéről! A
résztvevők hozzanak magukkal verseket! Így
az oktatók segítségével fe lkészülhetnek az
őszi versenyekre! Akit a versek megzenésítése érdekel , hozza el hangszerét is!
A tábor részvételi dija 55 euró . Táborba
érkezés: augusztus 20-án a délutáni órákban .
Érdeklődni Barta Júliánál a 024/738-003
telefonszámon lehet hétköznapokon az esti
órákban , 19-21 óráig. A jelentkezési határidő
augusztus elseje. Jelentkezési cím: Barta
Júlia, Lenin u.29„ 24323 Bácsfeketehegy,
vagy bartatenyi@neobee. net.

Anyanyelvi tábor
A maradéki anyanyel\ápoló tábor 2006-ban is
megrendezésre kerül, a maradéki, dobradói ,
satrincai szórlány magyarság általános
iskolás és óvodás gyerekei részére. A táborban rendszeresen részt vesznek újvidéki
gyermekek is, emelet! idén észak-bácskaiakat is \árunk, hiszen így a szórlányból
érkezőknek több lehetőségük lesz magyarul
beszélgetni.
A táborban Danyi Zsuzsanna énektanár
Újvid ékről , a maradéki néptáncoktatók,
valamint Feke te Ágnes és Pá/ Ágnes
versmondó (VMVE) lesz az oktató. A tábort a
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete,
a Maradéki Művelődési Egyesület és a
Maradéki Református Egyház közösen
szervezi .
A tábor időpontja: 2006. augusztus 7-12.
Érdeklődni Gyenge Károlynál a 064 29 529
45-ös számon , illetve Pál Ágnesnél lehet a
pagness@gmail.com e-mail címen , vagy a
064-29-00-288-as telefonszámon.
t•
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Hármas verseny
A Magyar Versmondók Egyesülete és a
Magyar Művelődési Intézet 2006-ban három
jelentős versmondó versenyt hirdet:
Cantata profana címmel Bartók Béla
tiszteletére, Illyés Gyula címmel az író
tiszteletére, Vigyél hírt a csodáról címmel
az '56-os forradalom évfordulója alkalmából.
E három verseny vajdasági selejtezőjét a
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
szervezi meg 2006. szeptember 23-24-én
Bácsfeketehegyen.
Jelentkezési határidő : 2006. szeptember
10. Jelentkezési cím : Barta Júlia, Lenin u.
29 „ 24323 Bácsfeketehegy, vagy bartatenyi@neobee.net . Telefonon érdeklődni a
024/ 738-003-as számon lehet hétköznapokon az esti órákban, 19-21-ig.
Mindhárom versenyre egyformán vonatkozik:
- csak 15. évet betöltött magyar nyelvű amatőr
vers- és prózamondók jelentkezhetnek,
- egy-egy prod ukció nem haladhatja meg az
5 percet.
A CANTATA PROFANA c í mű nemzetközi,
többnyelv vers- és prózamondó verseny
Bartók Béla születésének 125. évfordulója
tiszteletére kerül megrendezésre. A meghirdető
szervezetek célja , hogy nagy
zeneköltönk szellemét versekkel megidézze ,
a róla és zenéjéről szóló, hozz kapcsolható
költeményekkel. A döntő 2006. december 23-án lesz Magyarországon. A versmondónak
az alábbiakkversenyal kell készülni:
- egy Bartók Béláról szóló vers,
- egy, a zenéről szóló verssel, a teljes magyar- és világirodalomból,
- egy népköltészeti alkotással (szwesen
vesszük a Kárpát-medence népköltészeti
alkotásaiból való meritést).

Az ILLYÉS GYULA Ill. Nemzeti vers- és
prózamondó verseny célja, hogy Illyés Gyula
költészetét méltó módon életben tartsa, s
hogy B'litagy költő születésnapjáról kétévente
megemlékezzen. A döntő 2006. november
4-5-én lesz Magyarországon, a Tolna megyei
Ozorán. A jelentkezőnek
- két Illyés Gyula;
- és két szabadon lálasztott verssel, vagy
prózával kell készülnie a teljes magyar irodalomból , ebből az egyiknek a szabadságról
kell szólnia.
A VIGYÉL HÍRT A CSODÁRÓL cimű nemzeti
vers- és prózamondó verseny az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére kerül
megszervezésre. A verseny célja, hogy a forradalom emlékét méltón ünnepelje, a hazaszeretet és a szabadság költeményeinek
felidézésével. A döntő 2006. október 21-22-

én lesz Magyarországon. A versmondónak az
alábbiakkal kell készülni:

- egy vers az 1956-hoz kapcsolható költök
tollából, vagy magáról az eseményekről,
- egy, a szabadságról szóló verssel, a teljes
magyar- és világirodalomból,
- egy kortárs magyar költő versével, amely a
hazaszeretetről szól.
A Cantata profana és a Vigyél hírt a csodáról
versenyhez kapcsolódó ajánlott bibliográfia
letölthető a
http://www.mml.hu/vlzual_p/vers_bartokblbl.rtf és a
http://www.mml.hu/vizual_p/vers-vlg yelbibl .rtf

oldalról.

Záporka
A VMVE meghirdeti az /. Záporka nemzetközi
vers- és prózamondó találkozót tanulásban
akadályozott gyermekeknek, fiataloknak. A
találkozó a bácsfeketehegyi színházban kerül
megrendezésre 2006. november 4-én,
szombaton. Főszervezője az lzida Anya- és
Gyermekvédelmi Társulat (Bácsfeketehegy).
Jelentkezési feltételek :
-1 vers vagy próza a magyar irodalomból
(vagy 1 népköltészeti alkotás)
- betöltött 7. életév
- kisegítő tagozatos ill. speciális (könnyített)
iskolába járó gyermek, fiatal jelentkezését lárjuk
Kategóriák:
7-11 évesek : gyermek, 12-16 évesek :
kamasz, 16 évesektől: ifjúsági
Jelentkezés:
Kérjük a jelentkezésben feltüntetni a nevet,
életévet, osztályt valamint a vers vagy próza
szerzőjét és címét.
Jelentkezési határidő: 2006. október 15.
Jelentkezni Barta Júliánál lehet, a már említett
címen vagy számon.

X. Dudás Kálmán Nemzetközi Vers- és Prózamond
Találkozó
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
és a bácsfeketehegyi Művelődési Egyesület
2006. november 18-1~ között szervezi
meg a találkozót. A versenyben minden 12.
életévét betöltött magyar nyelvű versmondó
részt vehet. A jelentkezőknek két verssel vagy
prózával a magyar irodalomból, és egy műve l
a kisebbségi irodalomból kell készülniük.
A jelentkezőket 2006. november 18-án lárjuk a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban (JNA
26 .).
Érdeklődni Barta Júliánál a 024/738-003as telefonszámon lehet hétköznapokon 1921 óráig. Jelentkezési cím : Barta Júlia, Lenin
u. 29. 24323 Bácsfeketehegy, vagy a bartatenyi@neobee.net
email
címen .
Jelentkezési határidő: novémber 1-je.

EGY BOLDOG EMBER
Délután négy órát jeleznek a topolyai templom harangjai. Hangjuk beteriti a \éroskát, de
szinte senki sem hallja szavukat. Az emberek
otthonaikban ülnek, nagyot ettek és most
tévét néznek, vagy hosszan kávéznak és
italoznak kertjeikben. De nem mindenki tölti
tétlenül az Úr napját. Rukka Pál kora reggeltől
kertjében tevékenykedett, most, hogy dombon álló házához hallányon odasodródik a
harangok hangja, leteszi a szerszámokat és
bemegy a házba. Meleg fürdőt készít, egy
óráig áztatja magát, majd alaposan, lassan
megborot\élkozik. Szekrényéből előveszi
kopott, régi öltönyét, kopogós talpú, fényes
lakkcipöjét. Miután felöltözik, a tükör elé áll ,
és leemeli a rózsafüzért. Térdre ereszkedik,
hosszan, gondosan imádkozik.
Mise után gyorsan kiürül a templom . Ferenc
atya elfújja a gyertyákat, lekapcsolja a stációk
fölé erősített lámpákat, nullára tekeri az
erösitö
nagy,
fekete
bakelitgombját.
lm.1könyvét és Bibliáját hóna alá veszi, a
perselyes ládát két kezével tartja. Nehéz,
csörgös pénzekkel van tele. A sekrestye felé
indul, amikor a homályból egy rekedt hang
szólítja meg. Gyónnék, atyám. Pál az,
Ferenc atya jó barátja. Szegény ember a
Vajhegyröl, istenfélő, csendes, imádsággal
élő keresztény. Azóta ismerik egymást, mióta
Ferenc atya átvette a szolgálatot a jó Léner
atyától , mikor is„ . talán 50-ben , vagy 51-ben .
Sokat tud a fizikáról, de semmit sem ért a
metafizikához. Ferenc atya szeret beszélgetni
vele, Pálnak mindenre van magyarázata, de
csak úgy félszegen mondja, nem hisz igazán
a világi gondolkodásban. Ez a legtöbb, amit
én te/foghatok, szokta mondani, egyetemi
tanárokat megszégyenítő előadásai után .
Aztán veszi kopott kalapját. Törekvését,
keserűségét Ferenc atya türelemmel viseli,
jól sejti, hogy titkot őriz a barátja. És jól tudja,
milyen nehéz titkot megtartani. Neki, egyedül
neki nézi el jó szwel, hogy több, mint fél
évszázados templomi szolgálata alatt nem
járult még elé szentáldozásra. Várta már ezt a
napot. Kezében dolgaival, tüstént a gyóntatószék felé fordul, magára csukja az ajtót és
mormolni kezdi imáit.
- Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ,
Amen. Utolsó gyónásom 55 éve volt. - kezdi
R.P. - Kérlek, atyám hallgass végig, igyekszem rövid lenni. Lehet, hogy hallottál már a
Sevso-kollekcióról. 1951-ben a bátyámmal
szántás közben találtunk egy antik leletet.
Amikor kifordult a földből az első tál, Fülöp
megállt, meredten nézte a kincset, rám ordított, amikor boldogan kaparva forgattam ki a
nedves fekete földből az arany és ezüst
tálakat, kancsókat, késeket és villákat,
tömérdek érmét és díszes ékszereket. Olyan
vagy, mint a ganét túró disznó, kiáltotta.
Rögtön hatósághoz akart szaladni, bízott
benne , hogy majd azok igazságosan
elosztják a kincset, iskoláknak meg beteg
gyerekeknek, ha! Összevesztünk, nem

tudom ki ütött előbb. Ez nem igaz. Tudom,
hogy én ütöttem, szokásom volt lökdösni öt,
máskor soha nem reagált. Elkapta a kezemet
és bekönyökölt az államba. Ez volt az igazi
első ütés, ez, a második. Nem is tudom,
hogyan került a kezembe az a vas, amivel
agyoncsaptam . Ott , a földön elástam,
összeszedtem a kincset és eljöttem , ebbe a
\érosba.
- Kicsit lassits! - sziszegte Ferenc atya, aztán
óvatosan kinézett a gyóntatófülke ajtaján. A
templom teljesen üres volt, erősen érződött a
tömjén illata. Furcsán vibrált a levegő, mintha
felkavarták volna az orgona sípjai. - Hol
éltetek? Nem Feketicsen?
- Igen , ezt mondtam 55 éwel ezelőtt, amikor
el őször találkoztunk a topolyai templom kapuja előtt és a kezedet nyújtottad . Valójában egy
'<is szerbiai faluban laktunk, magas hegyek
között, ahol hínárszerü , sötétzöld a termőföld. Mindenki tisztelte a rendszert, mert
iskolájuk, vasútjuk, egészségházuk és kőfej
tőjük volt. Fülöp is ilyen hithű kommunista
volt, ezért az ö tiszteletére ki\élogattam a
kincsből egy csomagot és elküldtem Titó
elvtársnak. Fegyvereket: két tucat arany
markolatú tört és kupacnyi gravírozott gyíklesöt. Mit gondolsz, atyám, láttak ebből a
kincsből valaha is valamit a szegények és elesettek, ahogy a bátyám képzelte? A
leletünknek ez a része lenyomozhatatlanul
eltűnt.

- Így akartad kiengesztelni a bátyádat , te„ .
gyilkos?! - emelte fel a hangját a pap . - Miért
l.élasztottad a mi \érosunkat? Miért nem éltél
gazdag emberként?
- Ezért jöttem gyónni , atyám. Kettőt
kérdeztél, az elsőre könnyű a l.élasz: tetszik a
templom. És tetszik, ahogy felújítottad. Jó
helyre adtam a pénzt. A Titónak küldött
ajándék után úgy döntöttem, hogy műkincs
kereskedőt alkalmazok. Pula l.érosában, az
Isztriai-félszigeten találtam az emberemre.
Neki köszönhetően állt össze a Sevso-kollekció. 1982-ben adta el egy londoni Sotheby's
árverésen Lord Northampton, polgári nevén
Spencer Douglas Compton úrnak. A
gyűjtemény igazán akkor l.élt híressé, amikor
később egy Anton Tkalec nevű zimonyi férfi is
eladott egy tálat Lord Northampton-nak. A tál
kétségtelenül a kollekcióhoz tartozik, ezzel a
gyűjtemény értéke megduplázódott. A szerb
férfi azt mondta, hogy a földjén találta a tálat.
Később kiderült, hogy az Isztriai-félszigeten is
találtak néhány darabot a szervizből, igy a
hor\étok elkezdték maguknak követelni az
elképesztő vagyont. Közben a magyarországi
Köszár-hegyen is találtak néhány darabot,
ami a szakértök szerint a Sevso része. Egész
kis nemzetközi botrány lett belőle. 100 millió
dollárról beszéltek! Én ennél jóval kevesebbet kaptam . Nem mondhattam el, hogy mindezen leletek az én közvetítömtöl származnak. Nem fedhetem fel a kis falumat. Pedig, ki
tudja milyen kincsek lapulnak még ott. A hulla
mellett.

- Mennyit adtál belőle a templomnak? - suttogta az atya.
- Köszönöm, atyám, hogy emlékeztetsz arra,
hogy elkalandoztam a témától. Még az előző
kérdésedre sem l.élaszoltam. 55 éwel
ezelőtt, amikor menekültem a gyilkosság
helyszínéről, arra kértem az Urat, hogy még
55 évig engedjen élni. Nem tudom, miért
pont ennyit kértem. Ötvenöt. Soknak tűnt.
Harminc évig ültem a kincsemen, aztán
megkaptam a pénzt. Huszonnégy évem
maradt. Felosztottam a pénzemet 1248
részre és minden vasárnap betettem a
hengerré csavart ezerdollárosokat a
perselybe, minden héten pontosan 20
darabot.
- Túl nagy feladatot bíztál rám! - temette a
kezébe az arcát Ferenc atya.
- Örülök, hogy rád biztam. Látom , hogy
okosan , türelmesen költekezel , szaporítod a
vagyont, az elkövetkező generációkra is gondolsz. Most megtudtad, ma volt az utolsó
részlet.
- Ugyan már, - legyintett Ferenc atya - a
perselypénzt okosan beosztan i nem a
munkám legnehezebb része , akármennyiről
is van szó . Más aggaszt. Feloldozásért jöttél?
A gyóntatórács mögött csönd volt. R.P. már
nem kMint semmit mondani. Ferenc atya nem
tudott mit kérdezni. Nyillánvaló, hogy ez az
ember hisz abban , hogy lejárt az ideje. Ha
máshogy nem, maga vet neki véget. A haldoklót fel kell oldozni bűnei alól, meg kell hallgatni vétkeit és fel kell öt szabadítani.
- Emlékszel még valamire? - kérdezte
rekedten.
- Lelkiatyám, többre nem emlékszem . Teljes
szwemböl bánom minden bűnömet, mert az
én jóságos Istenemet megbántottam. Erősen
fogadom, hogy a bűnöket kerülöm .
- Jól van - mondta halkan Ferenc atya. Feloldozlak a bűneid alól.
Soha többé nem látták Rukka Pált a topolyai
templomban.
Mirnics Gyula

KIS PÉNZ, KIS FOCI,
HATALMAS P(OFON)ROBLÉMÁK
Heteken át focilázban égett a világ, ami
Kishegyest sem kerülte el. Rómában
egymilló ember követte kivetítőkön a
döntőt, a
Domboson 4-5000 ember
láthatta. Első pillantásra a különbség a
milliós és többezres nézőközönség
között igen nagy, de ha százalékban
akkor érdekes
eredfejezzük ki
ményeket kapunk. Rómában a lakosság
34% , Kishegyesen a lakosság 85%
nézte a mérkőzést. Ezzel szerintem
világviszolnylatban is első helyen
végeztünk.
Zidane utolsó fejesét nem góllal jutalmazták, a francia drukkerek szerint ezért
veszített a csapatuk, de ezen már késő
szomorkodni. Olaszországban bundabotrány,
Franciaországban
gyász,
Szerbiában szövetségi kapitány-hiány,
országszerte átigazolások.
Zajlik a fociélet. Az. Egységnél sincs ez
másképp. A tavalyi szezont a 12-ik, azaz
majdnem a kieső helyen fejeztük.
Mindenki örült, hogy vége a bajnokságnak, lehet lazitani. Pár játékos sportágat
l.áltott és bokszolni ment Feketicsre ,
amiből elég nagy gondok keletkeztek,
mert nem tudták hogy a szabályzat tiltja a
poharak és asztalok használatát. De
ennek sem lett semmi következménye . A
szokásos sértegetések és hirtelen fölindulásból elkövetett véleménynyill.ánitások maradtak csak meg, emiatt viszont
voltak olyanok, akik majdnem bíróság elé

kerültek. Visszatérve a fociról a focira, a
rossz szereplés után csakis jobbat
l.árhatunk. Az. átigazolások megtörténtek,
játékos nem jött, viszont játékosok
mentek a csatársor és a középpálya
veszteségére . Páran állítólag nem hajlandóak tol.ább folytatni, személyes okok
miatt. Van új edzője lölt is, csak nem
tudják, hogyan l.áltsák le a régit. k.
edzések július végén megkezdődnek , ha
lesz kinek tartani. Morális és erkölcsi
problémákkal küszködnek a játékosok,
már nem bíznak egymásban és a folytatásban sem. Hiányzik a fiúkból a
küzdőszellem, ami csapattá emeli őket,
ezért nem ők hibáztathatóak. Nem
szeretném a múltban keresni az idevezető okokat, a jövőre kell koncentrálni. .. A vezetőség minderről állitólag semmit sem tud, vagy csak nem akarják
észrevenni a közelgő vihart.
Föltűnt a látóhatáron két régi Egységjátékos, akik hajlandóak lennének támogatni a klubbot, a szponzorokat meg kell
becsülni, mert ez manapság már csodaszámba megy. Pénzhiánnyal eddig is
küzdött a csapat, de mostanában már a
vésztartalékokat is felélte . Mindent
összevetve elég borús a klub jövője,
szerintem nincs olyan hegyesi ember, aki
az Egység megszüntetésére szavazna. A
klub értünk és a fiatalokért van, lehet
hogy ez eddig nem így volt , de a jövőben
így kell lennie. Ne hagyjuk, hogy ismét
tönkre menjen egy sportegyesületünk.
Utánpótlásban is rosszul állunk: a 198689-es generációkból mindössze négy
játékos van , pedig nekik kellene megtölteni a csapatot. Nem csak pénzből, de
játékosból is kevés van Hegyesen.
Remélem fontolóra veszi a FIFA a brazil
Pelé ajánlatát, hogy a játékosok számát
csökkentsék le tízre , ez a döntés
legalább nekünk kedvezne , nem kellene
a meccseinket emberhátrányban játszani.
Kishegyesi focinak van múltja, és
reméljük jövője is lesz.
-na-

