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Farsang az iskolában
fotó · Cékus Attíla

JÚNIUS ELSEJÉTŐL TŰZGYÚJTÁSI
TILALOM AZ ARATÁS VÉGÉIG
B-kategóriás járművezetők csak egy pótkocsit
köthetnek traktorukra - Az aratásban részt
vevő járművek és munkagépek műszaki vizsgája június 6-tól 11-ig tart - A vizsgát nem
matrica, hanem egy szerződés másolata igazolja

Május végén megtartotta alakuló ülését a községi aratási törzskar,
amelyen elfogadták az idei tüzvédelmi és biztonsági tervet , amely
a legújabb törvényes rende lkezések értelmében néhány újdonságot is tartalmaz.
A kötelező érvényű terv értelmében tekintettel arra, hogy a vegetációs idő e lőbbre van legalább tíz nappal, június elsejétől tilos
a nyílt láng használata a szabadban, nemcsak a határban , hanem
a települ éseken is. Akárcsak korábban , most is csak szigorú biztonsági feltételek mellett lehet az aratás idején cigarettázni a határban. Csakis olyan helyen lehet ezt megtenni , ahol van olyan
vizeshordó , vagy edény ame lyben a cigarettavéget és az ég ő
gyufát el lehet oltan i. Újdonságot jelent az, hogy ezután nem
matricával igazolják az aratás résztvevői, hogy j ár művük átesett a
kötelező műszaki vizsgálaton , hanem egy szerződés másolatával ,
aminek mindig a vezetőn él kell lennie. Erre azért volt szükség,
mert sokan visszaéltek vele, pénzért is meg lehetett kapni. A
törzskar ülésén felvetődött, hogy lehetne e lnéz őbb a rendőrség a
vezetői jogosítványok ügyében . Arról van szó ugyan is, hogy Bkategóriás jogosítvánnyal csak egy pótkocsit vontathat a traktor,
aki több pótkocsit akar vontatni, annak F-kategóriával kell rendelkeznie. Mint elhangzott a törvény eg yértelmű s aligha lehet e
kötelezettség alól kibújni. Kockáztatni viszont nem érdemes , mert
a buntetések rendkívül magasak . K ötele z ő a pótkoc sikat
megfelelő je l zőberendezésse l ellátni , különösen akkor, ha éjszaka is szállítanak vele, nem szabad kivilágítatlanul közlekedni ,
különösen a f9úton nem.

A kevé;bé i~~ert köroy~ieti problémák közé tar:L tozlk
, amelyalatt~~osan , rejtőzké)dve hat.ki ,
életü .... : • Azt is , 'gbndolhatnánk, hogy a kélle-'·
metlen ~iagok: csupán .~r.zéki kellemetlenségeket .
okoznak, viszont a valóságban kihatással vannak
a közér-:etünkre é~ az egészségi állapotunkra is. A
bűzyaí9rneJy 'rothadás,i: '. ?omlásivagy ipar,i folya-

~ét R'öv~tkézménye o'aJnelyek ~özbe,q. különböző
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kémiai vegyületek (amm6nia,vaJeriánS§V,hiarogénszulfát) kerülnek a levegőbe. Ezek vegyületek
egyenként is veszélyesek , de légkörben keveredve, átalakulva számos betegség forrásait képezhetik. A bűz egészségromboló hatása bizo'nyított;
viszont nem lehet pontosan meghatározni ennek
mértékét. A környezetünkben körültekintve, mindenki megbizonyosodhat, hogy Kishegyesen is
számos bűzforrás létezik: Ezek közül a legveszélyesebb a dögtemető, amelyere sajnos eddig még
nem tudtak jobb megoldást kidolgozni az illetékesek. A rothadó tetemek fertőző forrást képeznek,
ha a bomlás. valamelyik mellékterméke bekerül a
levegőbe vagy a vízhálózatba, többszáian megbetege?hetnek. A Krlvajban úszkálo dögök és
'" szenriyl/íz ·. szaga szintén negatlva~ir hatpak az
· emberek egészségére és közérzetére.:Ezt 'a kettő
problémát jelenleg nem lehet hatékonyan
megoldani, hosszútávú megoldásra lenne szükség . A falu területén ipari méreteket öltő állattenyésztés során ke l etkező bűz viszont olyan probléma, amelyre azonnali megoldást kellene találni .
Aki 100-200 hízót, vagy többezer baromfit tart a
lakóházak közelében számos jogszabályt
megsért, és nem . tiszteli a környéken élő
embereket sem . Az ember alapvető emberi és
szabád~ág <jogaihoz ., tartozik . az egészséges
élethez,'. környez~thez , való jog', amelyet' az alkotmány is véd. A törvények megsértése mellett
sokkal súlyosabbnak tekinthető az a tény, hogy
ezzel a tevékenységgel károsulnak az ólak
környékén élők . A ' felügyelők dolga lenne, hogy
megvédjenek minket az ilyenfajta támadások.tói.
Az emberek egészségében tett károkat nem lehet
jóvátenni.
-na-

a

FELHÍVÁS

A műszaki vizsga 1unius 8-án és 9-én lesz a
vásártéren. A műszaki vizsga díja az aratócséplők
esetében 600 dinár, a traktorok esetében 300
dinár.

Keressük a becsületes megörzö családot, akik a
Községházán történt tüzeset után, nem tudni milyen
okból, elvitték a szövetkezet raktárából az
Egyházban
vezetett
1810-1852
közötti
Anyakönyveket. Ezen dokumentumok helye a
Községi Anyakönyvi Hivatalban lenne, majd a
törvénymódosítás után vissza kellene hogy kerüljenek erdeti helyükre a Plébánia Hivatalba.
Az ügyben már folynak a vizsgálatok.

ÁLLÁSBÖRZE
A Nemzeti Foglalkoztatásüg yi
Szolgálat tartományi szolgálata, a
szabadkai fiókintézet és a kishegyesi ki rendeltség május 25-én a
Sógor vendég lő nagytermében
megszervezték az első kishegyesi
állásbörzét . 18 váll alat és vállakozás több mint 300 munkahelyet kínált fe l az érdek l ődő
munkanélkülieknek.
A börze megnyitásakor Dusan
Torbica , a szolgálat szabadkai
fiókintézetének
igazgatója
elmondta, hogy Kishegyesen
ugyan ez az első ilyen rendezvény,
de
has onlókat
sze rveztek már Szabadkán,
Topolyán és Újvidéken is , és bebizonyosodott, ugyanúgy mint a
nyugati orszá gokban , hogy a
személyes kontaktus , a személyes ismeretség rendkívül fontos,
ilyen találkozásokat követően igen
nagy számban szoktak munkát
kapni az é rd eklődök . Minden
eddigi rendezvény ilyen szempontból nagyon hasznosnak
bizonyult, azok a munkanélküli ek,
akik valóban munkát kerestek,
találtak is. Az egybegyülteket
üdvözölve Szügyi István polgármester kiemelte , hogy az
önkormányzat nagy jelentciséget
tulajdon ít
en nek
a
rendezvénynek, hisz a községben
2000 munkanélkülit tartanak számon , s ha tudj uk, hogy a
munkaképes lakosság száma
mintegy 8000, nyilvánvaló , hogy
nagyon nagy a 20 százalékos
munkanélküliség és ezen minváltoztatni
kell.
denképpen

Rendkívül ke d ve z őnek ítélte meg
azt a körülményt, hogy a főleg
helybeli vál lakozók összesen 368
munkahelyet kínáltak fel az érdeklődőknek , s ha ezeknek nagyobb
részét a börzének köszönhetően
betöltik, már az is jelentősen enyhítené az ége tő gondokat .
Ladócki
Gyula , tartományi
munkaügyi segédtitkár alkalmi
szava ib an
rámutatott ,
hogy
Vajdaságban 270 ezerre tehető a
munkanélkü liek száma s ezért a
tartományban pillanatnyi lag ez
jelenti a legnagyobb gondot. A
tartományi kormány éppen ezé rt
támogatja ezeket a megmozdulásokat. Elismerci en szólt a borzén
jel en levo vá llakozókról , rámu tal\é.n , hogy a hasonló újvidéki
rende zvényen
a munkaadók
mindössze 500 munkahe lyet
kínáltak fel , s ha egy ilyen kis
közösségben , mint a kisheg yesi
több mint 300 kínálnak , az a
fejlődés l ehet őségét bizonyítja.
Az ál lásborzén igen nagy számban jelentek meg a munkanélkü liek, ami nyilvánvalóan azt
jelzi , hogy többségük valóban
szeretne munkához jutni .
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Helyreigazítás
Mült havi számunk
körkérdésében
Balogh László és
Gombos István
fényképe alatt
tévesen, felcserélve
közöltLik a feliratokat.
Az érintettek sziJes
elnézését kérjük

Az adatok csak tájékoztató jellegűek. Pontos
információkért
fordu ljanak
a község i
munkaközvetítő irodához, illetve a megadott
cégekhez.

1. AGRIROMAGNA
d.o.o. , Kishegyes:
1 Elektrotechnikai mérnök vagy elektrotechnikus
1 Diplomás ál latorvos gyakornok
2. BELL-IMPEX d.o.o.
- Kishegyes
2 Mezögazdasági termékek forgalmazója mezögazdasági iskola
1 Gépészmérnök
1 Eladó
3. RO & SI - Feketics
2 Cipö fel s őrész
készitö
4. IGM BACKA-NOVA
- Kishegyes
1 Diplomás mérnok
1 konyvelo
1 komercialista
1 techn ikai igazgató
2 soför
1 fűtő
5 szakképzetlen
5. FUNNY ALTO
d.o.o. - Topolya
5 steppelő
5 varró
6. METALCOOPIMOX d.o.o.
2 gépkezelő technikus
7. WIENER STADTISCHE BIZTOSÍTÓ Topolya
4 biztosító Ligyn ök,
iskolai végzettség nem
lényeges
8. TUMBAS d.o.o. Kishegyes
5 asztalos (111 vagy IV
fokozat)
5 fizi ka mun kás
9 . CHICK PROM Kishegyes
1 állatorvos
1 diplomás közgazdász
1 gépészmérnök
1 mezőgazdaság i
mérnök - marhatenyésztő szak
1 jogász
1 növényvédelmi technikus
4 mezőgazdasági technikus - marhatenyésztő
szak

10. SOLGA-MO NT
s.z.r. - Feketics
2 mechanikus, akik
készek a darukezelő
tanfolyam elvégzésére

2 hegesztő
2 fizikai munkás
1 építész vagy gépész
mérnök
11. GMB GRAE>AMONT A.D. Kishegyes
5 szakképzett
hegesztö
3 szakképzett lakatos
1 gépésztechnikus(IV
fokozat)
1 gépészmérnok(VI és
Vll fokozat)
12. SÓGOR
VÁGÓHÍD ÉS
HÚSFELDOLGOZÓ,
Kishegyes
1 hüsfeldolgozó technikus
1 üz let kötő
3 munkás a termelésbe
13. KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT Kishegyes
1 Fordító (magyarszerb, szerb-magyar)
Vll fokozat
14. AD ANTILO P Feketics
10 munkás középiskolai végzettséggel
10 szakképzett cipész.
bőr- és szövet
10 félszakképzett
cipész, bőr- és szövet
15. AD TOPOLATRANS - Topolya
5 autóbuszvezető
3 autómechanikus
16. LOHR d.o.o.
120 hegesztő
100 sze re l ő
17. ZITKO AD„
Topolya
6 csomagoló
4 szállítómunkás
3 laboratóriumi segédmunkás
6 mintavételező
12 bunkermunkás

;
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NEPSZERUEK TERMEKEINK
Belgrádban , Újvidéken többször is, de
a környé ken , Topolyán is bemutatkozott

már a kishegyesi község te rm e lőinek
egy csoportja , fe lsora koztatva termékeit elsősorban azzal a cé llal , hogy
megg yő ződj e nek róla , van-e szé lesebb
körű érdeklődés irántuk, érdemes-e
megszervezni a nagyobb mennyiségű
termelést.
- Az. első nagy sikerünk a belgrádi
nemzeti ételek és élelmiszerek vásárán
vo lt , novemberben, ahol különösen
sokan
megcsodálták
Törökék
mézborát, ezt az édeskés különleges
desszertbor!. Valójában korábban én
sem kóstoltam erjesztett mézbort. De
ugyanígy sikere volt Horkaiék meggytargyijának, ami most már védett név,
Feketéék ágyaspálinkájának , Lódiék
kitűnő borainak, Újváriék csemegepaprikájának és a kecsketen y észtőink ,
Tóthé k,
Kurinék , Strug arék
és
jómagam által készített kecskesajtoknak, túráknak . Am it vittünk, azt min d el
is adtuk, sőt utólag is kel lett állandóan
vinni le árut és az is mind elke lt .

1
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Hasonlókat
tapasztaltam
most lenünk termékeinkkel, akkor ott az év
Újvidéken is. Szünet nélkül volt nálunk 365 napjában megtalálja a fogyasztó
kóstoló s amit vittem azt el is adtam. azt, amit szeret , amit megszokott mondja Talpai András.
Érdeklődtek például a kecsketej után
is, mert köztudottan egészséges és Minden eddigi kiállításon részt vett
Horkai Zsolt is, természetesen a közisannak idején a kórházak is vásárolták,
de ezt egyelőre nem tudjuk megoldani mert meggytargyival, amit családi vál- összegezi tapasztalatait Talpai András, lakozásban készítenek és a nevet is levédték.
kecsk eten y észtők
a
kisheg yes i
egyesületé nek elnöke, aki min den - Jó reklám ez nekünk és lehetőség ,
hogy szélesebb körben is megismereddigi megmozd uláson részt vett.
Az. elnök szerint nagyon nagy segít- jenek bennünket, és tény az is, hogy
séget jelent, hogy a község támogatja a minden vásár, minden kiállítás után
újabb vásárlók is jelentkeznek. Ez nagy
terme lőkn ek ezt a kitörési törekvését ,
mint mondja, sokan el sem hiszik, hogy seg ítség nekün, termelőknek. A
me ggypálinka mifelénk nem számít
nekik a község fi zeti a stand bérlését.
- Most nyi lván elértünk egy szintet , olyan nagy külön legességnek, ezért a
meg ismertek be nnünket, tovább kel- mi esetünkben a legfontosabb a minél
lene lépni. A piac azo nban így nem sta- jobb minőség elérése - mondja Horkai
bil , bővíteni kellene a termelést , biztosí- Zsolt , hozzátéve, hogy a számtalan
tani az ál landó szállítást , az állandó tanácskozáson megszerzett tudást és
jelenlétet, az állandó termékskálát és tapasztalatot fokozatosan beépítik az
természetesen minőséget. Ehhez előállitás folyamatába és így maxikomolyan meg kell szerveződni.
málisan ki lehet aknázni a gyümölcs
Felvetődött, hogy jó lenne egy kisebb
adottságait.
P.I.
kecsketej-feldolgozót létesíteni , meg
mellette
egy
üzletet is , hogy
legye n
egy
állandó üzlet is,
ahol
vásárolni
lehet. Egy kis
jószándékkal
meg
lehetne
tenni ezeket a
kezdő
lépése ket , a legfonto sabb szerintem, hogy ha
Talpai András
Horkai Zsolt
valaho l megje-

A HELYI KÖZÖSSÉG MUNKÁLATAI

Központi rendezése

Sétálóösvény
a parkban

Vásártér
feltöltése

~

KAPCSOLATUNK A VILAGGAL
Amikor szerkesztőség ülésén arról
beszéltünk, ki miről fog írni a Szóbeszéd
következő számába, egyik szerkesztőtár
sam odaszólt:
- Erzsi, te sokat internetezel , írhatnál
esetleg arról „ .
Megvallom őszintén , akkor a téma nem
igazán birizgált meg, valahogy úgy
éreztem, az én személyes ügyem (és persze a legszűkebb családomé) hogy mivel
töltöm a szabadidőmet, hogy mennyit
kószálok a világhálón.
Azonban, most, amikor a Nöi Fórum
májusi tevékenységéről szeretnék beszámolni,
rájöttem , hogy szervezetünket
munkájában éppen az Internet nyújtotta
lehetőségek segítik előbbre.
Ami csak egyet jelenthet: mégse teljesen
haszontalan foglalatosság a netezés.
Talán három éve történt.
Az interneten olyan szakembert kerestem , aki szakma i tére n segítene
nekünk a hátrányos helyzetü gye rekekkel
való foglalkozások kidolgozásában.
Nem tudom , mit gondolhatott magában
Maruzsenszki Erna gyógypedagógus ,

a kiskunhalasi Református Pedagógiai
Szakszolgálat, az ottani Gyermekház
vezetője, amikor az egyik internetes
ismerősöm javaslatára írt e-mail-met
először olvasta ...
Mindenesetre, talált benne valamit, ami
megragadta, mert hosszas töprengés
után ugyan, de \é.laszolt a kérésemre ,
söt, nem csak válaszolt , de eljött
Kishegyesre, megismerni benn ünket.
A vele kötött barátságunk azóta töretlen .
Ha kell, tanácsot ad, ha kell, bátorít, és
mondanom sem kell , teszi mindezt a vi rtuális - számítógépes világnak köszönve,
hiszen ö Kiskunhalason él és dolgozik,
és egyedüli kapcsolat közöttünk a
számitógép.
Az idén egy határokon átnyúló közös
pályázatot is kidolgoztunk, amely igaz,
nem hozott anyagi támogatást, viszont
rengeteg tapasztalatot nyertünk. Az
együttműködés keretében lehetővé \élt,
hogy a május elsejei ünnepek idején a
Nöi Fórum 10 tagja tanulmányi kirándulás
keretében ellátogasson a fogyatékkal élö
gyerekeknek otthont adó kiskunhalasi
Gyermekházat. A kirándulás alatt megismerkedtünk az intézmény működésével,
szakmunkatársaival és tagjaink játszóházat tartottak a Gyermekház kis lakói
részére.
Úgy gondolom , kis különítményünk
rengeteg tapasztalattal és személyes
élménnyel tért haza erről a kirándulásról,
és az ott tanultakat mindenképpen kama-

hivatalos blogja, amiért
elnézést kérek, de a képek
is magukért beszélnek.)
Hát ennyit a Nöi Fórum és az
Internet összeszövödéséröl.

*
Hogy a Nöi Fórum életében
nem csak a virtuális világ , az
Internet világa létezik, mi
sem tanúsítja jobban, mint a
kézzel fogható, pontosabban
ehető
fogalmazva
Kiskunhalason
bizonyíték.
toztatni tudjuk a szociálisan hátrányos Aki május 11-én és 12-én megfordult a
helyzetű gyerekekkel való foglalkozások
Hegyalja utcában az megbizonyosodhasorán.
tott , hogy a tagjaink által készített dombosi lángos az idén is éppen olyan
*
ízletes , mint amilyen tavaly, avagy tavalyEgy másik, ugyancsak szép , internetes e l őtt volt .
barátság eredm ényeként , magyarországi Söt, nemcsak a minősége, de az ára is a
kedves barátom , „csa k úgy", baráti tavalyi maradt.
alapon , telj esen bérmentve elkészítette A leh e tős é g é rt , hogy ismét részese
nekünk a Nöi Fórum honlapját, ezzel leh etünk a falunkat és környékét minden
sokéves álmomat \állotta valóra , hiszen bizo nnyal ismét jól megmozgató renily módon, ha valaki az interneten a dezvény-sorozatnak, köszönettel tarwww.noiforum.org.yu -ra kattint, megistozunk a Dombos Fest eszmei
merkedhet munkánkkal, képeket láthat a megálmodójának, Horvát Lászlónak .
szervezet életéből.
Neki is hálával és köszönettel tartozunk.

*
Be szeretnék számolni még egy, a Nöi
Fórum
életében
szintén
fontos
eseményről.
Sokszor elgondolkodom,
vajon mi késztet embereket arra, hogy
másokért kiálljanak, hogy másokért
emberfeletti erővel tegyenek olyant,
amivel felhívhatják az emberek, a
környezet figyelmét egy-egy csoport
égető problémájára.
Vajon mi az az erö, amely valakit , illetve
valakiket arra ösztönöz, hogy 2006
októberében - adománygyüjtés céljából az angliai partoknál maratont ússzon a
hideg tengervízben, vagy pedig az idén
május elején a londoni magyar
nagykövetség elöl indulva, 19 óra 30
perc alatt 103 kilométert tegyen meg
gyalogszerrel a London-Eastbourne
útvonalon.
És tegye ezt csak azért, mert szívén viseli
egy maroknyi szerbiai (pontosabban kishegyesi) magyar és roma gyerek életsorsát.
Péter köszönjük Neked és barátaidnak!
Akit érdekel Vörös Péter és Sánta Tamás
fel\é.llalása a következő linkre kattintva ,
többet is megtudhat róla:
http:/ /www.4generousheart.blogspot.com

(sajnos egyelőre csak angol nyelven van
meg, ugyanis ez Péter szervezetének

*
Május folyamán még egy érdekes
esemény részesei lehettek tagjaink. Az
otthon elkészített és kelesztett édes és
sós süteményeknek a Hegyalja utcában
lévő kemencében történő kisütésével
megbizonyosodhattunk, hogy az 1456os nándorfehér\é.ri csata és az 1956-os
forradalom évfordulójára épült kemencekápolna nem csak vizuális szinfoltja a
Dombosfest helyszínének, de eleget tesz
célszerű rendeltetésének is.

*
Pünkösd vasárnapján tagjaink részt vettek a szenttamási kézimunkacsoport
teadélutánján.
Zsidai Erzsébet

HATVAN ÉS HETVEN ÉV KÖZÖTT
Ötvenéves osztálytalálkozó
A kishegyesi Ady Endre Kisérleti Általános Iskola 1957- ben végzett
tanulói az együtt töltött diákéveiket idézték fel az ötvenéves osztálytalálkozón május 26- án . Elhunyt tanáraikért , osztályfőnökeikért és
osztálytársaikért szentmisét szolgáltattak, sírjaikra virágot helyeztek.
A találkozó a Nyugdíjas otthonban elköltött ünn epi vacsorával zárult.
Az élet már adott sokat,
Bóditót, furcsát és keserveset
De még valamit tartogat.
(Ady Endre)

Dr. Mátyus Szolán József
1919-2006
'

8. a osztály

osztályfőnök:

1

Mojsejev Milical

8. b osztály
osztályfőnök: 1 Oláh

Mária

Ács Éva

Ábrahám Zoltán

Csáki Tibor

Brezovszki Árpád

Dudás Tibor

Csabai Irma

Fabó Imre

Csáki Irén

Faragó Irén

Kerepes Tibor

Fejes Rozália

Ko\ács Elvira

Hesz Ferenc

Laki László

1

Hoffman János

Magó Mária

Hor\áth Borbála

Majláth Norbert

Hor\áth László

Merta Zoltán

Komáromi Lajos

Morvai Mária

Kol lár Júlia

No\ák Károly

Kollár lsMn

Nyirádi János

Kőmüves

1

Géza

Paróci László

Krizsák Gizella

Pesti Izabella

Lénárd János

Péter Antal

Len gyel Tibor

Péter Károly

Németh Irén

Sándor Erzsébet

Oláh Miklós

Sinka Erzsébet

Petrik Piroska

Sipos Erzsébet

Szőke

1

Mária

Schwebler Anna

Sárközi Mária

Szilágyi Éva

Sipos Károly

Gizella

Tóth Béla

1

Sipos Verona

[""Tuth Géza

1

Tóth GéW]
Tóth Matild

1

Szőke

Sipos Miklós
Toldi Etelka
1

Sulc Sándor

Sándor Margit

VargaGiz~

Tóth Valéria
Tóbiás Sándor
Utasi Jolán
Vass László

1

+,

Tekintélyes parasztcsaládban született Kishegy-"
esen , 1919. március 8-án. Az elemi iskolát szülöhe~~.
lyén , a gimnáziumot Szabadkán , egyetemi 'tanul-··
mányait pedig Szegeden végezte. A második
világhál:lorú '"yég~n hadifog~lyként Oroszországba
vitték! Távollétében klshegyési házát és minden
vagyonát elkobozták: Szab.adulása után ismét
· Szege.den folytatta i tanulfT1ányaJt·<· •itt .sz~ rezte
középiskolai tanári oklevelét, · majd a ·tudómányok
doktora címet ís. Ekkor kapott meghÍl.ást a S.zegedi
• Tudományegyetem Földrajzi Intézetébe, .a neves
Prinz professzor · melletti tanársegédi á llásba. <
Ebben az időszakban jelentek meg tudományos
dolgozatai a budapesti szaklapokban, folyóiratokban, mint például a Földrajzi Értesítő, ldőjáiás stb.
Egy ideig történelem-földrajz szakos . > tanár
Csongrádon a gimnáziumban , majd 19.61 eben
Szegeden állapodott meg, családi házat épített és
nyugdíjaztatásáig ott. töltött be tanárL állást.
Munkássága a föidrajztudomány terdletén
ismeretes. Felesége, Orbán Kornélia,' egykori kis- .
hegyesi tanítónő volt, aki élete végéig él legnagyobb
odaadással támogatta tudomanyos .ambícióit, céljait. Házasságukból két fiuk született, akik műszaki
pályáraJéptek:
Megjelent művei :
1. Magyarország éghajlatának fülledtségi viszonyairól. Időjárás , Bp „ MTA, 1953 .
2 . . Magyarország légköri aszályairól. Időjárás ,
Bp„ MTA, 1953.
.
.
3 . Adatok Szeged városmorfológiájához, Bp.
MTA, Földrajzi Értesítő , 1954/ 1. füzet. ,
4. Budapest éghajlatának zordsági viszonyai.
Bp„ .MTA, Földrajzi Értesítő , 1957.
A hőmérséklet és a szélegyüttes vizsgálata
a Földön . Bp „ MTA, Földrajzi Értesíto VIII.
éVtolyam 1. füzet , 1959.
,
6. Szeged földrajzi energiái és felszíne , Bp.
MTA, Földrajzi Értesítő XVII. évfolyam, 2. füzet
7. Kishegyes környékének felszíne; földtan i
>szakdolgozat. - Bácsország , Szabadka, 2
k/2003.
Elhuntt 2006. május 2-án, Szegeden.
Személyében k ivál ó tudóst és nagyszerű
embert mondhattunk fa lunk szülöttjének. ·
'·''·

-:1'

,.'jt;.

+

;·

il;

;

'~·

r

;

r

TANCOSAINK SIKEREI

Két csoportot és egy szólótáncost nevezett be az általános
iskolás korosztály idei , Óbecsén megtartott Kőketánc
ne vű versenyére a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület s mindkét csoport és a szólótáncos is első
helyezést ért el, nagyon jó értékelést kapva.
- A kisebbek csoportja a Garagulya alsósokból áll , a
Krajcárka pedig felsösökböl. Ez utóbbi csoport Dél-Alföldi táncokat táncolt s a produkciót értékelve a zsűr i elismerően szólt az egész csoport színpadi mozgásáról, a viseletrő l , arról , hogy a gyerekek tudnak mozogni a népviseletben, tudják hordani, nem idegen tőlük . Értékelték azt is ,
hogy a csoportok nagyon szépen énekel nek és a bírálóbizottságnak külön tetszett az előadás hangulata , az, hogy a
gyerekek nem is a közönségnek ,
hanem saját maguk öröm ére táncoltak. Jó volt hallani, ahogyan
elismerően szólnak arró l, hogy
amatőrök ugyan,
de nagyon
magas szinten művelik a néptáncot. Ebben természetese n nagyon nagy érdemük van a
felkészitöknek. A Garag ulyát
Patyarek Orsolya és Utasi
Péter készítették fel, a Krajcárkát
Kovács
Hanna
és
pedig
Patyarek Csaba . Mind a négyen
a fe ln őtt csopo rt , a Rizgetős
együttes oszlopos tagjai .
Az egyesület tagjai nagyon szép
eredményeket értek el a Szólj síp
szólj! versenyen is. Elsö lett a
Szajkó énekcsoport, valamint az
énekkettös is , de azt is meg kell
említeni, hogy Unka Szabolcs , a
Rizgetös
tagja
a
KMV-n
szólótáncban
szintén
elsö
helyezést ért el. A Szajkó énekcsoportot
szintén
Patyarek
Orsolya készítette fel - mondta
Unka 8. Gabriella, a művelődési
egyesület elnöke.

Szintén szép szakmai értékelést
kapott Berecz Zalán szólótáncos.
- Produkcióját értékelve a zsűri azt
mondta, nem gondolták volna,
hogy amatőrké nt ilyen magas szinten lehet művelni ezt a műfajt.
Külön elismeréssel szó ltak az öt
felkész ítő Patyarek Csaba kiváló
munkájáról. Egésze n biztosa n
szép eséllyel indulhat maj d jövőre
a KMV-n - mondta az egyesület
elnöke, hozzátéve, hogy a díjakat
nyert együtteseket és egyé neket a
búcsú
hetében
esedékes
műsoron láthatják majd a helybeliek is, azzal , hogy a Krajcárka
Krajcárka
együttesnek valószínűleg ez lesz
az utolsó fellépése, mert sokan
távoznak a csoportból , középiskolába indulnak és a felsős
iskolások csoportját át kell szerveni.
A felnőtt csoporttal, a Rizgetössel pedig arra készülnek,
hogy megszerezzék a kiváló minő s ítés t , aminek kü lön procedúrája van, és csak kétévente szerve zik meg Újvidéken .
Ez azt jelenti, hogy az egyesület ezúttal sem szervez
évadzáró előadást , hiszen egész nyáron át dolgozni fognak,
s talán csak az év vége felé tudnak majd egy évadzárót is
tartan i.

P.I.

Berecz Zalán

Rúzsa Magdi esete jó tanulságul szolgálhat minden fiatal
tehetséggel,
de
számára:
főképp akarattal minden vélt és
valós akadály legyőzhető.
Példaértékű
lehet
azok
számára, akik azt gondolják,
hogy egy hatezres faluban nem
teremhetnek tehetségek, pláne
nem itt, a telecskai dombok
lankáin. Sorozatunk erre igyekszik rácáfolni olyan fiatalokat
bemutatva, akik a saját szakterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, még ha nem
is ország-világ szeme láttára
tették azt.

Első
beszélgetőtársunk
ifj.
Juhász Bálint, akit nemrég
választottak meg a VMSZ alelnökének.

- Milyen érzés a VMSZ alelnökének lenni?
- Nagy megtiszteltetésként ért a
felkérés . Amikor Pásztor István
elnök úr felkért
e poszt
betöltésére , nem volt könnyű a
döntés . Egyrészt átéreztem a

felelősség

súlyát, másrészt viszont
azt is, hogy ez a pozíció mennyi
eszközt nyújt a számomra, hogy a
vajdasági magyarságért, szűkeb
ben pedig a kishegyesiekért
tegyek.
- Hogyan merült föl a jelölésed?
- A VMSZ új Tanácsának május 5-i
megválasztása után - melybe
engem is beválasztottak - Pásztor
elnök úr megkeresett és felkért,
hogy töltsem be ezt a pozíciót.
- Hogyan épül fel a VMSZ
vezetősége?

- A VMSZ irányítását a 44 tagú
Tanács illetve ezen belül a 17 tagú
Elnökség képezi . Az Eln ökség
belül
kerete in
műk ödik
eg y
sz űkebb csopo rt ,
mely az e l nökbő l ,
az ü g yv ezető alelnök b ől és a 4 alelnök ből áll .
- Mi újat várhatunk a VMSZ-től?
Az elnök úr
meg választásakor
mondott
beszédébe n lefektette
azokat a nyomvonalakat, amelyek a
VM SZ jövő beli politikáj át jellemezni
fo gják.
Egyfajta
hármas megújulás
az, amire számíthatunk: tartalombé li, retorikai és
sze mélyi
megúj ulás . Az első
kett ő a gyakorlatban azt jelenti ,
hogy az eddig
megszokott nemzeti politizálás mellé a párt beemeli a gazdasághoz kapcsolódó
kérdéseket is. Személyi megújulásokra pedig nem csak a
veze tőségben került sor, a helyi
szervezeteken belül is folyamatban vannak - Kishegyesen erre
május 25-én került sor. Célunk az
éssze rű fiatalítás: ötvözni a képzett
fiatalok új technológiákon alapuló
tudását és lendületét a kevésbé
fiatalok tapasztalatával.

- Hol folytattad eddigi tanulmányaidat és hogyan lett
belőled politikus?
- Az általános iskolát Hegyesen
fejeztem , majd a szabad kai
Műszaki Iskolába kerültem , idén
pedig, ha minden igaz, diplomálok
a szintén szabadkai Közgazdasági
Egyetemen. Szeretném folytatni a
tanulást , az EU-politológia nagyon
vonz. A civi l és ifjúsági életből 5
éve veszem ki aktívan a részem.
Lételemem a szervezés, legyen az
tábor, koncert , szabadegyetem.
A
kishegyesi
községi
képviselőtestület tagja is vagy.
Melyek azok a projektumok,
amelyek megvalósulására a
közeljövőben számíthatunk?
- A konkrét tervek közé tartozik amint az bizonyára már ismeretes a közvilágítás felújítása , melynek
keretén belül új, energiatakarékos
égőkre
lesznek lecserélve a
régiek , illetve a Tűzo ltóo tthon
közösségi
term ét szeretnénk
befejezni , melyet a falu minden
polgára - meghatározott keretek
között , term észetesen - használhat . Mindkét beruházást tartományi pénzekből sikerült megvalósítani . Ez a tény - nevezhetjük
pályázati sikernek is - csak
ösztönözhet minket arra, hogy a
továbbiakban is megp róbáljunk
minél több községen kívüli pénzalapot kiaknázni, -legyen szó tartományi , köztársasági vagy külföldi
alapról , hiszeruninden befektetés
a mi javunkat szolgálja .
- Terveid, céljaid , álmaid?
- Természetesen van nak, de tekintve, hogy az életem eddigi
folyása is eltérően alakult a hajdani
terveimtől , igyekszem képlékeny
terveket szőni, melyeket a konkrét
helyzetekhez alakíthatok. Nagy
vonalakban ecsetelve: szeretném
kivenni a részem a VMSZ azon
igyekezetébő l , hogy kimozdítsa a
szűk ebb -tágabb környezetünket a
melankóliából, amibe ragadt és
kezdeményezni egymás értékeinek megismerését .
Kis Kornél
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ISKOLAI HÍREK
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A kishegyesi általános iskola nyo lcadik osztályos tanulói 2007. május
18-án, az esti órákban mutatták be a
klasszikus tánc terén szerzett friss
tudásukat. Pár hónap kemény munka
gyümölcseként 18 klasszikus tánccal
kápráztattuk el a ve ndég eket. A hagyományos táncokon kívül bemutattunk egy-két újabb keletü táncot is.
Természetesen a közönség tapsvihara is rengeteget segitett , de a fáradságos munka hozta meg igazán az
eredményt. S mindannyian le is tettük
a vizsgát.
A vizsga szüneteiben a hangu lat
egyszerűen fergeteges volt; fiatal és
öreg egyaránt a táncparkett ördögévé
vált , s együtt ropták a táncokat.
Ahogy már említettem , minden tá rsammal együtt sikeresen jól teljesítettünk ; kül ön elismerés a bálkirálynőnek: Nyírádi Klaudiának és a
bálkirálynak: Tóth Tihamérnak.
Szeretném minden nyolcad ikos táncoslábú nevében megköszönni Milo
Emíliának, a tánctanárnőnknek fáradságos munkáját. Nem mindig volt
egyszerű dolga velü nk.
S gratulálunk minden nyolcadikos tanulónak az alapfokú tánciskola
elvégzéséért!
Szabó Krisztina 8.b
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'AÍAÚ~láhoscÍskÓlásÖ Művészeti - . Tóth : József; (5 : osztály)
~1Vet'é.f~edőjé9•. tánulÓin~:~ r,(~gyortr;~ .L§,riKB.oglárk~ ..i§· b) IV.

~··. s%é'p fn ;.' szerépe lt~k. ·A,z · ~MV-l~; yass·' Nik,ita (5 :'ü'sz:tály) v1 .
·.::· Szabadkán ·' sze'rvézték meg . 'Az .e- A kgztársasági friagyar versenyen '
!~· ~re'dmény"aböv~!~ezŐ: ..~,r
,„;l§1; ./szép~p s.zer~p~t. ek~~a .~övetkező
:.;~. Va. ss ; S~abolc~· (8.a),1,, 11
h.~. IY;:. taq.ulo1nk:,0 ..);) .~·, ;~. ,
· · 'képzőművé~izetbÓI " ·„~E.~ .· .. ~r·' ':r;•.Vass Nikita, Gavlik Zénó, Csőke
Miljkovié; Tamara ·':(7.'a)'' il f~ b,ély 1.;; „ An~r:ea és Kere~esZ~u.zsanna .
M ver smondás .
• , , . , ,; r - A, . Xl. 1 , Kő~etánc. · vé.tél. K. edőn
:t/,P()vázsánszki Csilla (7,b)lll. hely : . iskoiá~k néptáncos?i""sz~p ,ered;r:; fogalnÍazásirás
"
· ményfértek el:
.·
'~·Y;
,~, Május c15.
Berec,,.• ~. alán .' s'zólqtáQc~y~I ;: 1
·;.·:.Art Z.eneiskolák Fesztiválján helyez:ett'lett '··· .• 7. · ,...... .. • ••
· ;~ Verseé.en tanulóink a következő Az alsósokbÓI ·~1ió Garagulya tléP.:
. ·• efedméri'Yf 'érték el:
tánccsoport 1. helyezett lett. Y
A felsősökből álló Krajcárka táncDudás Virág Ervin .~ hegedű 1. hely
Papp Órsolyf! - zo~gora 1. hely
csoport szintén az 1. helyen
MájusJ8.
",,. . ~· ·,: ··
végzett.
lskqlánk .; 2. osztalyqs tanulói Május 24-26-ig iskolánk leány
Szabadkára , kirándlJlfak, l ellátogélt- kézilabdacsapata és fiú fociválogabékésszentandrási
ták Palic~ra és Zobnatic~rá is. :: . tottja " a
Az 5. osztályosok af Ez.üst'.Tava\ HÚnyadi-napra volt hivatalos. A
nézték meg a kiránduláso.n; a hete, ~„.hár()íl) ;., nap,, rninqen , részvev.9n ek
dikesek pedig a . re.savái . csepp- ~i~p ~mlék . fna,ra.d, h}szen testvérköbarlangba és Qplenácra látogat- · 1 iskolánk diákjai, tanárai : mindent
·
megtettek azért, hogy jól é.rezzük
tak el.
magunkat.
Május 21.
· A magyarországi „jgazgyöngy"
· Kiskovács Ildikó
. Alapítvány és az Eszak Bácskai
Magyar Pedagógusok @yesüléjte
fogalmazási pályázatot hirdetett .~z
emberi kapcsolatokról, ... egymás
elfogadásáról.
Diákjaink
. · következő eredményt érték el :
. Sípos Ákos (7.b) 1. hely ·
1
H
'' Huszka Henrietta (7.b) II. hely

.,:; ,,
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SZEGEDEN JÁRTUNK
Idén májusban Kishegyes is részt vett az V. iroda lm i találkozón
Szegeden , melyet vajdasági gyerekek számára szerveztek. Iskolánkat 4
nyolcadikos lány képviselte : Szücs Emese, Hajdú .Zsanett, Nyírád i
Klaudia és Szabó Széni a. Felkészítő tanárunk Eter Pandurcsek
Bettina volt. Az ott töltött 3 nap alatt Cékus Attila tanár bácsi felügye lete
alatt voltunk. Különböző rendezvényekre , előadás o kra vitte k
ve nd églátóin k. Részün k volt városnézésben és toronymászásban is. A
találkozó fő témája Németh István vo lt , különböző csoportokra osztva feldolgoztuk életét , munkásságát. Természetesen mi tudtunk legtöbbet az
íróról, mivel Kishegyesen született. Nagyon jól éreztük magunkat
Szegeden.

Zsanett, Klaudia, Szénia, Emese és a mag ya rtanárnö

„ Eddig csak álmoCJti/
terveztünk: még, .
most valóra válfiat
minden ami szép.
Az élet, a munka
tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e,
csak rajtunk áll. "
- (Szabó Pál)

Kerekes
Zsuzsanna (8.a)
Szerintem nagyon gyorsan
elmúlt ez a tanév.
Most nyolcadikban
összemelegedett az
osztályunk . Nehéz
lesz itt hagyni az iskolát.
És mindenkinek elárulom : a
8. osztály könnyebb, mint a hetedik'
Bulatovié Dejan (6.b)
Nagyon jó volt az idei
tanév. A kedvencem a
Gyermekhét meg a
szünet volt. A fizikával volt egy ki s gondom , mert ez új tantárgy az idén , de
mindent meg lehet
szokni..

Osztályfőnök:

Török Süli Jolán . Tanítónő: ~sáki Rargita .

Perovié Gordana (5.b)

Az ötödik osztály elég
nehéz. Furcsa volt a sok új
tantárgy, és az is, hogy minden tantárgyat más tanít. Tetszett ,
érdekes volt a Vc!nd orlás
az egyik teremb ő l a
másikba . Nagyon
sok új barátot
szereztem. Már
nagyon Vc!rom a
hatodik osztályt'

Miljkovié
Tamara és
Csordás Boglárka
(7.a)

Nekünk jó volt ez a
tanév. Sokat buliztunk,
de azért
tanultunk is néha ... Kicsit
rossz érzés , hogy
még csak egy évig
járunk ebbe a suliba, és utána elVc!lnak útjaink . Most
mi búcsúztatunk,
de jövőre már
bennünket fognak ... Ebbe belegondolni is fura ...

Készítette:
Kormos Beáta (8 .b)
Fénykép:
Cékus Attila
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1830. július 25-én Szumecz Ant al
kortsmáros panaszolkodik, hogy Nányay
János volt ökörcsordás a bor árával tartozik
neki. Az adós ígéretet tett, hogy tartozúsút ki
fogja egyenlíteni.
Ha már ezeknél az adatoknál tartunk ,
érdemes idézni e mozgalmas kocsmai élet
pillanatait, amelyekről szintén beszámolnak a
jegyzőkönyvben foglaltak
Jelentést tett Kelemeny János, hogy Papp
Péterrel, aki öt a korcsmában megverte, a
szenvedett fájdalmakért, és idővesztésért
12. forintokban, és a borbélynak (a seb
ellátásáért) fizetendő 1 Ft 30 krajcárban
önként megegyezett. Az egyezséget az
illetékesek helybenhagyták , de ha Papp
Péter 15 napok alatt eleget nem tenne, akkor
a 13 Ft 30 krajcár beszedése Fontányi Ignác
esküdt feladata lesz.
A kishegyesiek sem voltak jobbak a Deákné
\é.sznánál, gyakran megszegték a törvényt,
hiszen Hegyesen is voltak kurtakocsmák ,
Ezekről
is
magyarán
zugkocsmák.
olvashatunk a doku mentumokban. Nagy
Imre, patrolos esküdt előadja, hogy múlt
éjszaka Czékus István öregnél az ivóban
lévő Biró Mátyást, házigazda kérésére haza
akarván hajtani, Torma János ellene
szegezvén magát nem engedte, sőt szidalmazásokkal, és káromkodásokkal az
esküdtet illete.
A be\é.doltatott Torm a János 12 pálca
ütésekkel megfenyítették. Egyébként is
korábban már tapasztalták, hogy Biró
Máttyás több ízben , kortsmában , sőt más
helyeken is pratensus Nemességében bizakodván gyakran garázdálkodott, és az helybeli elöljáróktól félni nem akarna, hanem
inkább csufolkodásokkal, és illetlen szemre való hányásokkal őket illetné, annál
fogva Tettes Fö Szolga Bíró Rudics Dániel
Úr megkéretettni, és megkérdeztetni ren deltetik arrúl, valljon nevezett Biró Máttyás
az helybéli Elöljáróságnak hatalma alól
kivagyon e véve, és ha úgy vagyon a dolog,
tisztelt Fö Szolga Bíró Úr meg fog kereste tni, hogy ötét az elkövetett csintettek véget
annak útyán érdem!ett büntetés alá vétetni
méltóztasson.
Míg az e l őző idézetben csak sejtjük, hogy
kurtakocsmáról van szó , az alábbi esetben
kerekperec minősíti a jegyzőkönyv a lokált:
Rózsa Mihály 16 Esztendős gyermek
éjfélkor Ács Jósef kurta Kocsmárosnál
megtaláltattván, és onnét a patrollos
Esküdt által be-ajtattván 8 botokkal megbüntetödött annyival-is inkább, minthogy
előtte való étszaka is G yőry György patro-

oo, lnl10~

fos Esküdt által az étszakai Kóborlás véget
6 páltza ütésekkel megfenyítetett.
A kurtakocsmákat el kellett látni itallal. Ez
nem mindig történt tisztességes úton, ha ez
másképp nem sikerült, akkor a tolvajoktól ,
orgazdáktól \é.sárolt az intézményt fenntartó
személy italt. Példa erre Simik Anna esete.
Miel őtt ezt az ügyet tárgyalnánk , el kell mondanunk Balkány lst\é.n musici kocs mab érlő
esetét. 1823. január 24-én négy hegyesi
lakos: Beke Mihály, Bíró , másképpen Rafka
Imre , Németh Mihály és Lengyel lst\é. n
kirabolták a Csengetyünek nevezett musici
csárdát. A tetteseket hamarosan elfogták . A
kárról részletes kimutatás történt, amit az
alábbi jegyzékben olvashatunk.

Ft
xr
1 morvai abrosz
17
30
7 virágos szalvétával
3 gatya 5 üng
10
30
1 új czitz pruszlik
3
2 párna haj fehér czitzbül
6
Abbol a tzitzbül 1 ágy terítő fodorral
8 Ft
Egy új dunna haj czitzbül
3
20
Pamukos törőköző 3
4
30
8 ftos rész téglázó vas
8
2 ftos nagy szabó olló
2
1 kék patyolat kötő 6
1 fehé r patyolat varrott kötő 9
Ezen kívül kieresztett egy 5 akos hordobul
3 ako bort
1 36
Öszve zuztak 5 Ft ára palatzkokat
5 Ft

Jegyzéke
Azon holmiknak mellyek most mult 1823-dik
esztendei Januarius Holnap 24dikén viradora, Beke Mihály, Németh Mihály, Rafka Imre
és Lengyel lst\é.ny Hegyesi Lakosok által
Emusiczi Csárda Pintyébü l, Balkány lst\é.ny
Korcsmárostú l, erő hatalommal , kiraboltattak, és részszerént meg találtattak

Summa

Meg találtattak:
Egy 7 fontos pamuk nagy kendő
Egy fehér patyolat szoknya
Hat ing\é.1
1 mosot \é.szony pöndöl
1 gyolts leped ő
4 gatya két ing
1 pruszliknak való kamerluk
1 virágos damaska pruszlik
Varatlan kétt ing\é.I
2 kék patyolat köt ő
Még hátra van
Ft
xr
4 akó Bor hordóstúl bor
42
30
hordo 6 Ft 22 xr
48
50
Féli akó Pálinka hordóstú l
13
30
24 itze zsír kélt fazékkal
26
5 itze vaj fazekastúl5
30
Kétt hízott südő , malatz minden aprólékja, és
1 40 1
szalonnája
2 forintára vörös , és 2 f. fog hagyma 4 Ft
26 forint kész pénz bugyelárissal, és 30 rész
pénz
1 26 1 30
Egy 9 forint új nagy fejre való kendő 9 Ft
Egy 9 forint uj kamerluk fekete kendő 9
Egy 6 f. fekete selyem kendő
6
Egy 1 f. 30 x új vörös kendő
30
Egy kamerluk szoknya
13
Egy miskóci szoknya
7
Hat ing\é.I az újja patyolat
12
Hat pöndöl mosott lászonybú
18
1 pamukos lepedő
8

380

42

Mielőtt

to\é.bb tárgyalnánk az esetet, egy kis
kell tenni a musici kocsma tulajdonjogát és bérletét illetően . A csárda a topolyai
földes úr, özvegy Kray Borbála tulajdona volt.
A csárda forgalmas helyen, a birtokon áthaladó , Kulára vezető út mellett volt. Az özvegy
báróné kiadta bérbe a vendéglátóipari objektumot. Éveken át Templer Antal , majd an nak
halála után özvegye, Esztreichet Anna
bérelte, üzemeltetésre viszont kiadta másoknak. Ö csak a csárdában mért italt - természetesen meg felelő áron - biztosította,
amit bérlője bizonyos haszon fejében mért ki.
Esetünkben ez éppen Balkány lst\é.n volt .
Ezek után térjünk vissza eredeti mondandónkhoz. Bár a jegyzékben és az ítélet
szövegében négy rabló neve , egyes periratokban azonban csak hármuké szerepel .
Bács lármegye 1823. október 13-án és az
azt követő napokon tartott fenyítő törvényszékén megvizsgálta fellebbezésüket , az
ítéletet helyben hagyta:
Fel/ vétetett a Tisztviselő Ügyésznek mint
fel peres Résznek Beke Mihály, Bíró
másképen Rafka Imre és Lengyel Istvány
Hegyesi lakosok, mint allperes Felek ellen
rablás főböll indított Fenyítő Pörei - melyben ítéltetett, minthogy a nevezett a// peres
felek, Balkány Istvány Emusitzi Csengetyű
nevű
csárdában levő kortsmárosnak
áltatok történt kiraboltatását hitelesített
önn vallásaikban önként ellösmervén
mentségükre tsupán tsak a mérhetetlen
bor italtól származó tökéletlen részeg
állapottyokat vitatnak - ebbéli helytelenés
semmi n eműképen bé nem bizonyított ki
fogások tekentetben nem vetethetvén a
vádbeli gonosz tetnek meg zabolázása
végett.
Dr. Virág Gábor
kitérőt

Folyta tjuk„.
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SZKUPSTINA VAGY
MÓNIKA-SHOW?
Ebéd után, délutáni pihenőmet töltve
böngészem a kábel TV adásai között .
Szeretnék egy jó filmet megnézni, de
már nincs HBO-ónk, a Piedone
kalandjait nincs kedvem negyvenhetedszer is megnézni. A sport TV-n
ismétlik a gólokat, a Rosalinda megcsalta a Rault , ki kinek az apja, már
nem tudom követni .
Ha egy kis vé rre és pofonokra 1.0gyom átkapcsolok a Mónika showra ,
a mai téma : „ Megette a kutyám a te
gyufásdobozodat!".
Jön Pali , a kutya gazdája, szerinte
fogyókúrára kellene fogni az ebet , öt
követi a kutya, aki mindent tagad.
Van valaki a fal másik oldalán.
Megérkezik Pali felesége, Jolán (42
éves háziasszony, kedvenc színe a
kockás.) , Ú©Y tesz mintha eddig semmit sem hallott volna az egészből ,
újra elmeséli a történetet. Kiderül
nem a kutya ette meg a gyufásdobozt, hanem Pali. Elszabadulnak
az indulatok, Pali megharapja a
kutyát . Kidobók be, Palival ki .
Mónika levonja a tanulságot: Nem
szabad háromnál több szál gyufát
otthon tartani, használjunk inkább
öngyújtót. A következő téma: „Nem
tudtam, hogy István király király
volt, megcsalt a feleségem!" .
Az RTS 2 müsorán féléves szünet
után újra folytatódik a szerb valóság
show: Narodna Skupstina. Egy
fehér ruh ás nő hangol, mutogat, sír...
majd átadja a helyét a következő
szólásra vágyónak.
Egy SzRP-és (C PC ) alak, szépen
köszönt i a halgatóságát: „Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt narodni
poslanikok, ti mind hülyék vagytok!".
Nagy taps a SzRP-és képviselők
között , a többiek magukra vették a
hülyét, nem tapso lnak.
Érkezik egy másik radikális (ezek
sohasem
fogynak
el?).
Elmagyarázza, hogy ö lenne a legmegfelelőbb, ö mutat legjobban a
TV-ben , mindenki menjen haza.
Felolvas valamit, először rossz
oldalon kezdte. Bocsánatot kér (
párthovatartozástól
függetlenül
általános röhögés) . Ez egy kicsit
megzavarta a képviselő urat, akadozva olvas tovább . Kicsit hosszúra
húzza, a házelnök szól neki , hogy jó
lenne már abbahagyni. Kisebb vita

alakul ki , 1 a 249 ellen megszavazzák, hogy üljön vissza a helyére .
Bel enyugszik, elmegy. Következik a
radikálisok híres szónoka a Vucié,
aki századszorra elmeséli , menyire
fáj neki , hogy nem sétálhat a fiával a
Kosovo poljén , amit a szerb (h)ösök
védtek a töröktől meg az albántól
1389-ben. Nagy taps, egyese k
sírógörcsöt kapnak.
249 az 1 ell en megszavaznak
maguknak egy ebédszünetet.
Az M2-ön egy túlélő show megy:
„ Rettegés és móka a Magyar
Parlamentben".
Napirend előtt
Gyurcsány az igazságról és a
rendőrségről. A frakcióvezetők szidják a miniszterelnököt még napirend
előtt . Mivel megilleti a viszontválasz
joga (itt nem maradhat senki adósa
senkinek) ö is lehordja a többieket.
Felteszi a kérdést: Hol van Orbán?
Járja az országot és szervezi a forradalmat (egyszóval: forradalmiországjárásonvan), nem ér rá bejárni
a munkahelyére - védik meg
munkatársai.
Morális válságban az ország? 75
igen, 203 nem. Nincs.
Észrevétel: A mi skupSl:inánk sokkal
érdekesebb, drámaibb , nevetgélnek,
vicce l ődn ek , ha kell sírnak, nem ilyen
depressziós a hangulat, mint itt.
Inkább visszakapcsolok a Mónikára,
ahol i dőközb en kiderült, hogy nem a
Géza a Gézuka apja, hanem a Gazsi.
Ezt még az anyuka, Erzsébet (33
éves szereti a medvéket és a labdasporto kat.) sem tudta , ö a kocsmárosra tippe lt. Gratulálnak az új
apukának.
Gazsi ve ri a kocsmárost. Verik már a
Mónikát is. A kidobó a Gazsi rokona .
Mónikának hiányzik az első három
foga, kicsit bedagadt az arca, de
azért bejelenti a holnapi témát: „A te
anyád kedvenc könyve a Love
Story, megint félrelépett a gazember! Jelentkezni lehet: nulla, hatvanhájom, nyóc, hájom, tizenhájom. .. ".
Nem bírom én ezeket az izgalmakat,
inkább átkapcsolok valami nyugalmasabbra, mondjuk az „Barátok
közül a két pad közé, jóba, rosszba"...
-nowak-

sz .< << óg~·p
· · n~kpnkr; wr
. valami cs~k .
..
"•·· ·':•, 1<··.':1>·1.n::x,::•o;»<))Tf-::·:":>
Korábban;<haazem
óhajtott szOrfolni,
modemen keresztül, <·· . · ..·
volt, akkor4., 5. próba oza
csatlakozhatott a szerverre, m
a virtuális nagyvilág, < kÓ.r .•
sebeséggel. Jómagam még míri8i.
·tartok, és kimond hatatlanul irig
kedtem, amikor a barátaim bevezették
·Ja' arótnélküli internetet. „ Hű! " - gondol- ·
;t~rri'H: ·' gz; . ?iztos hasít, mint az állat!"
1
·
"ób~n: : filmeket, zenét és más
k ·1e, persze csak
•'"' · ·' 1
pénztá~c$juk
i~1rüfr letol-

vendégeknek úgy tünhetne , itt
soha senki sem dolgozik, nincs
a helyén, csak lófrál, pletykál,
alkudozik és szemezget.
Vita támadt akörül is, hol legyen
a repül őtér. A leghosszabb lapos
és egyenes utca a Vasút utca ,
ám felmerül a probléma, maradhatna-e ezek
után is Vasút utcának, vagy át kéne nevezni
Repül ős utcának. Márpedig tudjuk, falunkban
az utcanevek megváltoztatása hatalmas
közegel[enállásba ütközik. De a kompromiszszum már-már lehetségessé válik, ha
Vasrepülőgépútnak keresztelik át az utcát. Az
utasokat fogadó terminál a Bikaistálló utcában
lenne, ez a név ugyanis kellőkép egzotikus és
turistacsalogató, hisz a világon nem sokan
mondhatják
el
magukról ,
hogy
a
Bikaistálióban laknak.
Sajnos már konfliktusok 1s támadtak: a
Gradja-Mont ragaszkodik a vasból, míg a
fatelepesek a t:í.ból építendő színpadhoz. A
Dombos Fest villanyszerelője felhívta a figyelmet arra, az ottani kis trafó nem biztos, hogy
elbírja a terhelést , de az illetékesek vezetői
leintették, hisz nem dőlt még el a helyszín
kérdése , különb en is, van épp elég feszültség
Kisheg yesen . He lysz ínként felmerült a
foc ipálya, ha meg tudnának egyez ni a
Zselezn ica Szrb ijával, hogy a műsor ideje alatt
ne közlekedjenek a vonatok, esetleg inkább
csak rengeteget késsenek (ez utóbbira nagyobb az esély). Sok érv szól a Lóger mellett
is , hisz a sok szemét zene a szeméttelep
tövében jól mutatna. De ha nem sikerül addig
betömni a Verbászi úti kátyukat, a Lóger
helyett esetleg a kézilabdapálya helyén
felépülő sportcsarnokot jelölnék ki (az esőre
is gondolni kell). A pálya ellen szól , hogy a
többnapos esemény megbolygatná a miserendet , és sose tudni, hogy lesz-e sátánista
metálzene, homoszexuális vagy transzvesztita
fellépő , ami eg yérte l műen az egyház elleni
támadásnak lenne ítélhető. Ez azért fontos,
mert ha nem jön össze az Eurovízió, akkor a
pápalátogatás lesz megpályázva. A pápa
ugyanis prioritásként keze li Dél-Amerikát ,
Brazil 1ja meg itt van egy köpésre, és becsatlakoztatható a program a Kishegyes-Mohai
(via f'\Jjegosevó - Braz1l1ja - Milesevó) tervbe.
A Művelődési Egyesület jelezte, kész az
Euroviziót bevezet ő show-műsor prezentálására, valószinúleg az Anna napokról már
jól ismert program mal jelentkezn ének:
szabadkai tűzoltózene ka r , néptáncosa ink,
Do mbos Zenekar templom-koncertje . Ha a
dalverseny májusban lenne , mint idén , májust:í.t is állítanának. A községi bizottság javasolta,
hogy ez mégiscsak legyen - szaknyelven szólva - „bogat kulturno-um etnicski program",
tehát vi dékről is érkezzenek fellépők
(Lovtyenác, Bajsa , esetleg Lipár} , és mivel
tudvalévőleg elhúzódik a műsor, a nemzetközi
fell épőknek a szünetekben szervezzenek
sakktornát. Felmerult, hogy a Csépe Imre
Emléknapot is ekkor kéne megtartani, hátha
beszédül egy-két gyanútlan külföldi az irodalmi programra, de ez érvényes a Dombos Fest
irodalmi rendezvényeire is.
Az ME rendezné meg az előválogatást is ,
melyen helyi kocsmai és lakodalmaszenészek indulhatnak A kötelező programban Pataki EDDA Attila modorában kell

KISHEGYESEN LESZ AZ

EUROVÍZIÓ?!
Miután földink, Rúzsa Magdolna lett az
Eurovizió legjobb dalszerzője, a j övő évi rendezvény szervezési jogát pedig Szerbia
nyerte el, községünk vezetőiben megszületett
az ötlet, hogy Kishegyes mintegy alanyi jogon
igényelhetné magának a rendező város (falu)
címét. Meg is alakították a projektoló
bizottság előkészítő tanácsának végrehajtó
szervét , a munka dandárjának folytonossága
érdekében ennek tagjai mindazok, akik a foci
Európa Bajnokságot is tervezték. Hiszen így
továbbra is életben maradhatnak a projektek,
melyekről előző számunkban már írtunk
(metró , villamos, a Krivaja hajózhatóvá tétele).
Úgy látszik, ez az ötlet eleve sikerre van ítélve ,
maga Rúzsa Magdi is támogatta az ötletet,
legalábbis ezt jelentették be az alakuló
ülésen , mert tudtunkkal őt még senki sem
kérdezte meg, mivel folyton nedosztupan.
(Jelezzük, talán nem a régi mobilszámán kéne
hívogatni).
Hogy
Magd i
tám ogatását
közvetlenül is megkaphassák , ezentúl hetente
indul szurkolói busz Budapestre (vagy oda ,
ahol épp Magdi van) az önkormányzat támogatásával, ugyan itt érdeklődhetnek a Tescoban vásárolni szándékozók, a városnézők és
én.
Ám tényleg, úgy tűnik , ez a bizottság nem fellegvárat épít, és először a problémákat veszi
szemügyre, össztársadalmi egyeztetést folytatva a jövő építésének zálogaképpen a
munka frontján. Els ő körben a Disznó-,
Baromfi- és Krumplibogár-tenyésztők helyi
egyesületeivel konzultáltak, vajon meg tud1áke ígérni , hogy a kérdéses pár napban nem
fog-e ugyanúgy disznószarszagban úszni a
színpad és környéke, mint történt ez a Zoránkoncert esetében. A teny észtők ígéretet tettek arra, hogy ezután csak öko-állatokat fognak tartani, melyek ibolyai llatú salakanyagot
termelnek, illetve jázminillatúakat tuttyantanak.
Illetékeseink tisztában vannak awal, hogy a
vállalkozáshoz anyagi fedezet kell, ezért a
beruházásokról leültek tárgyalni a két helyi
bank képvise l őivel. A Vajdasági és a
Continental is érdeklődik a biznisz iránt, bár
jelezték, előbb meg kell kérdezniük a Szerbiai
Nemzeti Bankot , futhat-e ezen a néven a
dolog, az euro ugyanis nem használható csak
úgy a mindennapos készpénzforgalomban,
nem számlaképes, s lehet, hogy Belgrádból
majd azt kérik, Dinárvíziónak hívják az
Eurovíziót. Tapasztalataik ugyanis arra utalnak
a mínuszba szökő számlák láttán , hogy sokan
már a dinárt is csak viz1onálják. Azt is kérték,
ne nyugdíjosztás napján legyen a program,
mert akkor túl nagy a forgalom, és nem
tudnák ellátni az ideérkező, többezres
tomeget.
Egyö ntetű a vélemény, hogy piaci napon se
legyen az Eurovízió, mert ilyenkor úgy a közszolgálati (állami hivatalok), mint az ún. tercier,
azaz a szolgáltató szektor (kereskedők,
vendéglátósok stb.), hovatovább minden
lakos a piacon van, és az ideérkező

énekelni, a szabadon választottban pedig
vagy az Kedves édesanyám, mér' szültél
Kishegyesre, dobtál volna a Krivajba.„ , vagy
a Nem hörög a paraszt, ha az adó sújtja„ .
kezdetű
nóták közül választhatnak. A
számítógépes
köcsögduda-technoritmus
ajánlott.
Buga és Kátai vállakozók már jelezték, hogy
készek a dalnokok etetésére-itatására
(bónokba csomagolt lepényben pljeszkavica
és poharas sör), illetve elszállásolására (ha túl
sokan jönnek, sajnos váltásban kell majd aludniuk egy ágyban , a nyolc óra pihenés - nyolc
óra éneklés - nyolc óra várakozás jegyében)
A Nők Fóruma jelezte , töméntelen menynyiségű lángost tudnának sütni , egyedül a
fokhagym ás-sajtos a kérdéses, a szárazság
miatt, de az Agriromagna máris felajánlott pár
tonnányi hajmát, ez a probléma tehát biztosan megoldódott.
A közbiztonság tekintetében viszont újra be
kell indítani a használt-gumibot-vásárlási projektet , jelezte a főkapitány, mert az EB-rendezés elbukása után a szomáliai transzportot
visszam ondták. De lemondták a rendőrök
angolnyelv-tanfolyamait is, ám ezt nem kell
Újra be1nditan1, mert a részvevők java szláv, és
a nyertesek , az élen végz ők úgyis közülük
kerüln ek ki (u krán , belorusz, orosz stb.). De a
kapitány meg ígérte, hogy az Eurovizió alatt
nem fogják megbüntetn i a papucsban bicikli zőket , és más kedvezmények is lehetségesek, a szemafort pedig be fogják kapcsoln i
(igaz, ez nem az ő hatáskörük), így a
fényshow is megoldódna . A főut cán átívelő
karácsonyi díszek is készek az újabb megmérettetésre.
A tűzoltók jelezték, le tudnák hűteni a kedélyeket és a fe lforrósodott hangulatot, főleg
télen, ha bejegesednek a tömlők. Szerintük
mégis inkább aratás idején kéne megrendezni az Euroviziót, így nem kellene külön
tűzijáték és fusi-show, úgyis annyian égetik a
tarlót. Az egészsé gház pedig az elájult
rajongók felélesztésére kész, amennyiben az
elájulóknál találnak a felélesztéshez szükséges repülő s ó!, morfiumot és há-kettő-ót,
mert saját erőből ezt nem tudják megoldani .
Az ülésen többekben felmen..ilt, vajon sejtettee az a k1na1 kereskedő , aki éppen az Eurovizió
dontője előtt nyitotta meg üzletét, hogy falunk
ilyen szédületes lehetőségek elolt áll?I Mert
ez nem leh et véletlen , és sokan ingatlansp ekuláció! sejtenek az eset mögött.
Gyanús az 1s, valaki miért halmoz fel akkora
legyező- és rollerkészletet , ami normális id ők
ben falunk igényeit évtizedekre kielég íth eti.
Köztudomású, hogy minden Eu rovízión sok
legye ző re és ro llerre van szükség. Emiatt
aztán nem árt bevezetn i az ingatlanadót és a
külföld i spekulánsokat távol tartani falunkból.
Ugyanakkor hivatalos leiratban kérnek választ
arra a kínai keresked ő úrtól (nevét még nem
sikerü lt k1silabizáln1 ), hogy a Hentesáru felirat
alatt lévő polcokon miért árul műbőr táskákat
Mert szarul élünk, de rendes pacalra még
telik.

Az

ülésről

a Szó-Beszédet tudósította

Micimackó György
(ülés , Kishegyes, Szó-Beszéd)

A TURAI
SCHOSSBERGER-

KASTÉLY
„És mégis, mégis szakadatlanul
Szemközt a leáldozó nappal
Mindaz, mi elmúlt, halhatatlan."
(Pilinszki János: Keringő)
Ha Gödöllő felé igyekszünk kifelé
Budapest köréből , Aszód után
mar alig eilélasztható pusztafalvakat
találunk :
a
Galga
menteként ismert vidéket . A
Galga mente ma is a hagyományőrző vidékhez tartozik, és a
Palócföld részeként emlegetik. A
Nógrad megyében eredő Galga
patak Aszódig terjedő szakaszát
a Felső-Galga mentének, Aszód
után következő szakaszát AlsóGalga mentének nevezik. Az
Alsó-Galga
mente
tágabb
térségében találjuk meg Turát.
1594-ben Tura határában ütött
rajta a Hatvanba igyekvő török felmentő seregen Forgách Simon .
A hódoltság után többek között a
Schossberger családnak is vannak itt nagyobb
birtokai. A Schossbergerekről az a történet
járta, hogy tőzsdén szerezték a vagyonukat és
l.ásárolták a nemesi levelüket. A család sikertörténete Schossberger Lázár rabbinikus
tudással megáldott kereskedő pályájával
kezdődött . A Morva melletti Nyitráról betelepült
kereskedő, fiával Vilmos Simonnal együtt
kezdett dolgozni, mint gabonakereskedő.
Székhelyüket Budapestre tették, majd vidéken
nyári szállást alakítottak ki .
1867 után a Schossberger család Pest
leggazdagabb kereskedői közé tartozott. Az
1880-as években a Béccsel és kormánnyal való
jó kapcsolataik révén bekapcsolódtak a cukoriparba, s ezzel a magyar cukorgyártás alapjait
rakták le. Vilmos - Simon fia, Schossberger
Zsigmond
alapitotta
a
pesti
magyar
Kereskedelmi Bankot.
Zsigmond - apja örökébe lépve - Ybl Miklóssal,
a kor legismertebb magyar építészével
grandiózus terveket készitetett és Turán, a családi birtokon elindult az építkezés. Ybl az
Operaház építésére ís ez időben kapott megbízást, így a két épület hasonló stiluselemeket
mutat. 1883-ban elkészült a Loire-menti kastélyok mintájára, a neoreneszánsz stílusban épített
kastély, sok toronnyal és kéménnyel. Impozáns
épület , melyet hatalmas park, csodálatos
mesébe illő környezet övez. Báró Schossberger
Zsigmond 1900. október 5-én bekövetkezett
halála után fia, Viktor vette át a család ügyeinek
intézését.
Az 1930-as években a család vagyoni helyzete
a zsidó törvények következtében hanyatlani
kezdett. Az örökös. báró Schossberger Klára
Angliába költözött. A magára maradt kastélyban
a második világháború alatt szovjet katonai szállást, majd kórházat rendeztek be, 1946-ban a
magyar állam iskolál.á alakítja. 197 5-ig tart ez az
állapot, majd miután felépü lt a kastély hajdani
kertjének egyik részében az új iskolaépület, az
elhagyott kastély állapota rohamosan leromlott.
1980-tól több tulajdonosa is volt az épületnek.
Evekig tartó hosszadalmas jogi viták után, a
kastély indiai tulajdonosa, és magyar befektetők
1990-töl létrehoztak egy projektcéget: Tura

lnvest Kit néven . Ennek célJa a kastély
épületének és parkjának felújítása , egy kb. 100
szobás, minimum négy csillagos szállodakomplexum és konferenciaközpont megvalósítása. Az
építkezést 2006 nyarán megkezdték, a
kastélyszálló megnyitását pedig 2008 májusára
tervezik. Az elképzelések szerint, az épületet
újra régi pompájában láthatjuk: úgy ahogyan Ybl
Miklós és Schossberger Zsigmond megálmodták.
A háromemeletes, összetett alaprajzú épület
mintájául, a Loire-menti kastélyok szolgáltak.
Eredetileg 98 helyiségből állt. Az épület alkalmazta a kor technikai vívmányait, úgy mint: étellift, vízvezeték, központi fűtés, villanyáram. A
falak között harminc centis légréteg szolgált
szigetelésül, a kandallókürtök pedig fütés
helyett, a szellőzést biztosították. Az első szintre
belépve az előcsarnokban találjuk magunkat,
melyet négy dór oszlop tart . Ez egylégterű az
emelettel , illetve a tetőrésszel. A csarnok
megvilágításáról fénycsapdákkal kiegészített
üvegkupola gondoskodott. E csarnok köré
szerveződtek a társasági élet helyiségei: szalon ,
ebédlő, kis szalon, biliárd és könyvtárszoba. Az
első
emeleten a család szobái és vendégszobák voltak. A földszinti folyosón elindulva a
pálmaházba juthatunk, amely közvetlen kapcsolatban áll a parkkal. A kastélyt körülölelő szabálytalan alakzatú parkot fákkal szegélyezett
utak hálózták be. Az utak mentén kis kerti építmények voltak. A régi elbeszélések szerint a
kastély parkját Magyarország domborzatának
mintájára formálták meg.
Az aszódi zsidó temetőben található a
Schossberger
család
mauzóleuma,
Szecessziós stílusban, Baumhorn Upót terve
alapján épült 1913-ban. A keleti hatású,
rézkupolás mauzóleumban a család több tagját
temették el. A második világháborúban
megsérült. majd az ezt követő időszakban
vandál módon tönkretették. A zsidó temető és a
mauzóleum teljes felújítására 1991 és 1996
között került sor, és az eredeti szépségében
pompázó épületet 1996 augusztusában adták
át.

A turai Schossberger kastélyban sétálgatva igen
vegyes érzések árasztottak el. ugyanis épp a
közelmúltban alkalmam volt ugyanígy végigjárni
a horgosi Kárász kastély lepusztult, de még
mindig kivételes szépségű épületkomplexumát.
A kastélyt övező parkban szinte majdnem
ugyanazok a fafélék dominálnak, nyill.é.n a kornak megfelelő divat szerinti elrendezésben.
Noha a turai kastély jóval monumentálisabb,
nem bukkantam kerti fürdőmedencére, viszont
a Kárász kastély parkjában ez is megtalálható.
Fájdalmas felismerés, hogy az össznépi
demokrácia „ hiszemében" cselekvő kommunista elvtársaknak tudatlanságukból és nem
ritkán elvakultságukból kifolyólag, legtöbb esetben talán fogalmuk sem lehetett arról, hogy az
ilyen épületek államosításával mekkora károkat
okoztak éppen saját országuknak. Egytől-egyig
a haza építészeti kincsei ellen elkövetett
merényletek ezek . S amíg a rendszeri.állás
Magyarországon meghozta az eltékazolt
nemzeti kincsek felújításának reményét, majd
lehetőségét is, addig a mi környezetünkben, az
aktuális szláv háborúk és a nagyfokú
szegénység csak felgyorsították az enyészet
pusztító hatását. Fájó szívvel, tehetetlenül nézzük nézzük végig, miként tünnek el a
környezetünk múltját dokumentáló értékes
épületek, és merül feledésbe velük együtt az
adott kor hangulata. (Igazi példája ennek a kishegyesi Pecze kastély, melynek helyét már csak
egy darabka csupaszon éktelenkedő fal jelzi.)
Az élet iróniája, hogy mire majd Vajdaságba is
eljut egy-egy tehetős befektető, aki hajlandó
lesz áldozni a felvirágzó turizmus oltárán, nekünk
addigra - félő - nem lesz mít felújítani!
Végül hadd mondjam el, hogy kastélylátogatás
közben rátaláltam egy igen érdekes adatra!
Miközben Kishegyes határában 1849. július 14én Guyon tábornok csapatainak győzelmével
lezajlik a szabadságharc utolsó győztes csatája,
addig ugyanabban az időben Turánál zajlik le
(ugyanannak) a szabadságharcnak egyik- elsők
közötti - vesztes ütközete; melynek befejezéseként 1849. július 20-án, az orosz túlerő
végleg visszavonulásra kényszeríti Perczel Mór

seregét.
Rúzsa Papp Mária

A NYOLCADIKOSOK

HALF LIGHT
Köztudott, hogy Hegyesen soha
sincs semmi. Így volt ez a zenében
is, ha együttest kerestünk, akkor
Feketicsen találtuk a legközelebbit.
De mostanság új szelek fújnak, és
végre összejött egy hegyesi , rock
banda. Igaz, nem csak hegyesiek
alkotják, de a három alapító tag
falunk szülötte. Bacsó József,
Lukács Árpi és Tóth Attila tél éve
kezdett együtt zenélni , majd
később csatlakozott a csapathoz a
már profinak számító Simonyi
Zádor, a Madness volt dobosa. A
banda két, topolyai hölgy tagját,
Kiskároly Ritát és Renit a fiúk
gitártanára, Dudás József szervezte be. Így összeállt a csapat, és

mát túl is vannak az első sikeres föllépésen . Topolyán a Régió hangja

tehetségkutató versenyen léptek fel
kategórián kívül, de a közönség
körében sikert arattak.
A fiúk elmondták, hogy a zene
szeretete sarkalta őket arra, hogy
összehozzák a bandát. Rockot ,
metált
játszanak
(Osszián,
Metallica, AC-DC), és főleg igényesebb, kevésbé játszott számokat
lálasztanak. Saját szerzeményeik
egyelőre nincsennek, mert még
repertoárjuk bővitésén dolgoznak,
de őszre szeretnének saját dalokkal
is előállni.
Akinek felcsigáztam az érdeklődését , az legközelebb június 8-án
nézheti meg a Half Light fellépését
Feketicsen a Strandon . Sok sikert a
bandának!

LJ.

