




Lezajlott a KMV, a Szólj, síp,
szólj!, a Kõketánc, és
elmondhatjuk, hogy cso-
portjaink a meg-
méretések mindegyikén
sikeresen helytálltak, és
díjakkal tértek haza. 

A Petõfi Sándor Mûvelõdési
Egyesület Szajkó énekcso-
portja aranyminõsítés-
ben, énekkettõse pedig
kiemelt aranyminõsítés-
ben részesült május 17-én
Újvidéken a XXIII. Szólj
Síp Szólj népzenei
vetélkedõn. Mind a két
mûsorszám elõdöntõn
esett át, amit idén ren-
deztek meg elõször túlje-
lentkezés miatt. Kerekes
Zsuzsanna, Sarnyai Ajnó,
Povázsánszki Csilla, Csõke
Andrea, Moldvai Anna,
Patyerek Réka összetételû
énekcsoport már öt éve
énekel együtt és negyedik
éve õk hozzák el az elsõ
díjat a vetélkedõrõl.
Idesanyám lánya vagyok
címmel bökönyi
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) dalokat adtak elõ
az énekkettõs (Povázsán-

szki  Csilla  és  Csõke
Andrea) pedig somogyi
dalokat énekelt Álom esett
a szememre címmel.
A néptáncosok májusban
még egy versenyen vettek
részt, a XII. Kõketánc-
énekes népi gyermekjáték és
néptánc vetélkedõn Becsén.
Ezen a Garagulya nép-
táncsoport a népszoká-
sok kategóriában arany-
minõsítést kapott a
Köszönöm anyám, hogy föl-
neveltél címû bagi lakodal-
mas fellépésükkel.
Felkészítõjük Patyerek
Orsolya és Utasi Péter
voltak. 
Gratulálunk a díjazottak-
nak és sok sikert a továb-
bi munkájukhoz!
Június 15-én a Petõfi
Sándor Mûvelõdési
Egyesület évadzáró
mûsort tartott a szín-
házteremben, ahol fel-
léptek az egyesület szak-
csoportjai, illetve az
óvoda és az iskola egy-egy
csoportja  is bemutatko-
zott.

KKoovvááccss  HHaannnnaa
LLAA

A Rizgetõs táncegyüttes immár
harmadszor került abba a
szerencsés helyzetbe, hogy
külföldi koreográfusokkal dol-
gozhatott. Idei, mezõföldi kore-
ográfiájuk, melynek címe Táncok
a pusztáról, Hahn-Kakas István és
Ladák Hajnalka munkája. 

Hajnalka 1995-tõl 13 éven
keresztül a székesfehérvári Alba
Regia Táncegyüttes utánpótlás
csoportjának tagja volt, 3 éve
pedig a Kodolányi János Fõiskola
felnõtt táncegyüttesében táncol.
István az utóbb említett csoport
vezetõje, akit  tevékenységükrõl,
munkájáról és eredményeirõl
kérdeztem.
Mit  kell  rólatok  tudni?
A Kodolányi János Fõiskola
Tánccsoportja 15 éve jött létre
Székesfehérváron. Tánccsopor-
tunk 3 korosztályban mûködik,
van általános iskola felsõ
tagozatos, középiskolás és fel-
nõtt csoportunk is, ám a
közeljövõben tervezzük további
csoportok indítását is.
Táncoslábú növendékeink szá-
mos hazai és külföldi fesz-
tiválon is részt vettek, és elis-
merésben részesültek.
Csoportjaink fenntartója a
székesfehérvári Kodolányi János
Fõiskola Kulturális és Sport
Egyesülete.

És  Rólad?
1978-ban, 8 évesen ismerkedtem
meg a néptánccal, oktatásával
pedig 1987 óta foglalkozom.
2000-ben szereztem diplomát a
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
néptáncpedagógus szakán.
1993-ban kiérdemeltem a
Népmûvészet ifjú Mestere díjat,
valamint 2007-ben elnyertem a
háromszoros, Örökös Arany-
sarkantyús táncosi címet. A
székesfehérvári Alba Regia
Táncegyüttes tánckarvezetõje
voltam 1993-tól 1995-ig,
valamint 1991-tõl 2007-ig a
táncegyüttes utánpótlás cso-
portjainak vezetõjeként is
tevékenykedtem. 1997-tõl 2002-
ig a Székesfehérvári Vörösmarty
Színház tánckarának tagja
voltam. Jelenleg a fõiskola
Mûvészeti Tanszékén néptánc-
és mozgáskultúrát tanítok,
valamint táncmûhelyünket
vezetem kiváló kolléganõmmel,
a kétszeres Aranygyöngyös
Tombor Beával.

Januártól áprilisig tartott a tánc
tanulása, ez idõ alatt három
hétvégét töltöttünk együtt az
oktatókkal, majd  április 19-én
végleg elkészült a koreográfia,
melyet a Rizgetõs táncegyüttes
Nagykikindán, a XLV.
Gyöngyösbokrétán mutatott be
elõször, a kishegyesi közönség
pedig a június 15-i évadzáró
mûsoron láthatta.                        

Táncok a pusztáról

KKKKMMMMVVVV    --    SSSSZZZZÓÓÓÓLLLLJJJJ,,,,    SSSSIIIIPPPP,,,,    SSSSZZZZÓÓÓÓLLLLJJJJ!!!!    --    KKKKÕÕÕÕKKKKEEEETTTTÁÁÁÁNNNNCCCC

KKoovvááccss  HHaannnnaa            

NÁÁLLUUNNKK AA ZZÁÁSSZZLLÓÓ!!!
Jövõre  Kishegyes  rendezi  a  Durindót  és  a  Gyöngyösbokrétát.



Nincsenek  szórakozási  lehetõségek?  Vagy
mégis?  Lehetõségek  mindig  vannak,  csak
észre  kell  venni  õket,  élni  kell    széles  és
szûkebb    környezetünk    lehetõségeivel.
Nyaranta  Vajdaság  szerte  számos  kul-
turális  és  szórakoztató  rendezvény  van,
csak  arra  várnak,  hogy  a  potenciális
szórakozni  vágyók  észrevegyék,  és
kihasználják.

FÜRDÕZÉSI LEHETÕSÉGEINK:
A kishegyesi fürdõ idén sem nyitja meg
kapuit a hûsölni vágyó hegyesieknek. A
magyarázat egyszerû: a medence állapota
nem megfelõ, renoválása túl drága, egy-
szerûbb lenne egy új építése, de arra sincs
pénz. Észrevehettük, hogy a választások
közeledtével az építkezések száma is meg-
növekedett (tûzoltóotthon, HK tetõtér,
utak, stb.), tehát reménykedhetünk benne,
hogy a következõ választások alkalmával
valakinek eszébe jut a fürdõ renoválása
vagy újjáépítése. Erre az elkövetkezendõ 5-
20 évben reális esély van. Fürdõzés helyi
szinten hosszú távon megoldva. Ha
valakinek nincs türelme kivárni a poli-
tikában e rövidnek tekinthetõ idõszakot
(4-5 választás), akkor megindulhat Észak,
Észak-Nyugatnak vízpart után kutatni.  A
Welker-tó évekkel ezelõtt még alkalmas
volt fürdõzésre, de mióta Birkaita-tó lett a
neve, nem közkedvelt az alkalmi kishegye-
si, bajsai és lipári turisták körében. Ezért
én sem tudom ajánlani, viszont mindössze
12 kilométerre van egy újabb tó, a topolyai,
amely már minden szempontból megfelel
az elvárásoknak. Fürdõzés rövid távon is
megoldva.

S Z Ó R A K O Z Á S I
LEHETÕSÉGEINK:
Dombos  Fest  '08:
Júliusban újra Dombos Fest, immár nyol-
cadik alkalommal, szebb és jobb mint az
elõzõ. Ismét színvonalas program ki-
csiknek és nagyoknak egy egész hónapon
át. A kiszivárgott hírek szerint fényfestõk
dekorálják majd a löszfalat, a színpad is új
helyre kerül, lesznek szép lányok és fiúk, jó
zene, a sör íze is más lesz, mint az elõzõ
években. A rendezvényt ajánlani tudom
minden mûvészetkedvelõnek. Azokat, akik
abban reménykedtek, hogy az idén fellép
Gyõzike vagy a Korda duó, ismét el kell
keserítsem, de tudom ajánlani nekik a
magyar kereskedelmi tévék adásait, ahol
minden bizonnyal félóránként megjelen-
nek. A nagy hangzavar miatt
panaszkodóknak, ajánlom a TeleShop
2121 tipusú füldúgójait (+ajándék fogkefe
és karcsúsító krém), hogy az õ nyaruk is
nyugodt legyen.

Kishegyes  2008:
Ahogyan az év nagy részében, nyáron is,
szombat esténként látogatható a
Kishegyesi  Ifjúsági  Otthon  (DISCO), ahol
jobbnál-jobb lemezlovasok szórakoztatják
a fiatalságot. A hangulat az italok számá-
val arányosan növekszik, a végtelenben
pedig találkoznak. 
Nagy a valószínûsége, hogy lesz templom-
búcsú is az idén, ha csak be nem tiltja

XVI. Benedek pápa, mert ilyenkor sok
értéktelen kínai árút próbálnak eladni az
európai kishegyesieknek. A kínaikat pedig
nem kedvelik, mert bántják a tibetieket,
ezért világraszóló árubojkotott hirdetett a
Katolikus Egyház. Kishegyesen olyan nagy
hagyománya van a kínai áruk vásárlásá-
nak, hogy dacolva az egyházi kánonnal
megtartjuk idén is a búcsút. Anna-napok,
Kishegyesi-csata évforduló, filmvetítések,
labdarúgó-, kézilabda mérkõzések,
Tanévzáró buli, Búcsú buli, sörfesztivál,
stb.
Ha mindezekhez nincs kedvünk, elme-
hetünk kirándulni a családdal, vagy
családmentesen a kaszálóba. Csodálatos
lejtõk és völgyek várják a felfedezõkedvû
hegyesieket.

Összegezve a lehetõségeket igen bõ a
választék, gazdag  nyári programok állnak
rendelkezésünkre. Nagy elõny számunkra,
hogy falunkban rendeznek egy színvonalas
fesztivált, amelynek minden fellépõjét
érdemes megtekinteni, kilátogatva olyan
mûvészeket láthatunk, hallhatunk, akik
Európa- és világszerte elismertek. Elsõ
lépésként gyõzzük le passzivitásunkat,
kelljünk fel a fotelbõl, és kezdjük el keres-
ni a lehetõségeket, amelyek egy karnyújtás-
nyira vannak tõlünk (Ne a TV távirányítót.
- a szerz.megj.). 

Szórakozás 2008 nyarára megoldva!
NNoo..aa  

KISHEGYESIEST
Nyári kalauz szórakozni vágyóknakNyári kalauz szórakozni vágyóknak

Ballagó diákjaink
88..aa
Cékus Attila 
Osztályfõnök

Sipos Julianna
Osztályfõnök

Kerekes Katalin 
Tanítónõ

A lehetetlent is
Szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni!

((SSzzéépp  EErrnnõõ))

Csordás  Boglárka
Csõke  Andrea
Gelányi  Arnold
Gulics  Dániel
Gulics  Dénes
Herbut  Annamária
Kecskés  Béla
Kocsis  Lóránd
Kurin  Endre
Lõrik  János
Magó  Ádám
Major  Krisztina
Maronka  Miklós
Maronka  Zita
Miljkoviæ  Tamara
Miljkoviæ  Viktor
Moldvai  Anna
Papp  Áron
Papp  Zsolt
Szabó  Flórián
Szõke  Karolina
Szvoreny  Boglárka
Utasi  Szabolcs
Víg  Géza

88..bb
Fodor Hilda
Osztályfõnök

Molnár Márta
Osztályfõnök

Szûgyi Petri Gizella
Tanítónõ

Toldi Kornélia
Tanítónõ

Senkinek sem kötelessége,
Hogy nagy ember legyen,
Már az is szép,
Ha valaki ember tud lenni.

((AAllbbeerrtt  CCaammuuss))

Brezovszki  Krisztián
Csõke  Virginia
Fajferity  Valentin
Faragó  Krisztián
Gyõri  Alexandra
Halasi  Andreas
Huszka  Henrietta
Juhász  Egon
Kátai  Dávid
Kerepes  Lehel
Kiss  Mercédesz
Kókai  Zsolt
Komáromi  Karolina
Kormos  Noémi
Kovács  Balázs
Kovács  Hédi
Miljkoviæ  Dejan
Miljkoviæ  Saša
Nyírádi  Szilárd
Ország  Dianna
Povázsánszki  Csilla
Sipos  Ákos
Skallák  Szabina
Ujvári  Vanja



Július  3.,  csütörtökJúlius  3.,  csütörtök
19.00  -  19.00  -  Kemencés   f inomságokKemencés   f inomságok
A  legeredetibb receptek alapján készült sütemények,
kalácsok. Az egész fesztivál alatt a Nõi Fórum tagjai
biztosítják számunkra az ínyenc falatokat... és lángos is
lesz!

19.30  -  Barcsik  Géza  képzõmûvész  kiállítása  a
Kemencekápolnában.
Barcsik Géza a magyarországi Solymáron él és alkot.
Festészet mellett a hungaricumoknak számító kon-
certek, elõadások, színpadi mûvek elismert arculat és
látványtervezõje.

2200..0000  -  2200..0000  -  Hivatalos  megnyitóHivatalos  megnyitó
A fesztivált megnyitja Palya Bea - Dresch Mihály
duó

2200..2200  -    2200..2200  -    FFéénnyyffeessttéésszzeett  aa  llöösszzffaalloonnFFéénnyyffeessttéésszzeett  aa  llöösszzffaalloonn

Az idei fesztivál fõ attrakciója! A fényfestészet
Európában már befutott és elfogadott mûvészeti ág
lett,  Vajdaságban és Szerbiában elõször a dom-
bosi löszfalon lesz látható! Lényege: épületeket,
tereket, helyeket alakítanak át a képzõmûvészet és
a modern technika segítségével.
www.limelight.hu

20.30  -  20.30  -  Romengi   ZorRomengi   Zor
(Budapest)(Budapest)

A Romano Drom tagjai egy autentikus roma-
folk programmal rukkolnak elõ. A zenakart
Kovács Antal hívta életre, melyben a hagy-
ománytisztelet, kortárs hangzás, dinamikus rit-
musok - mind, mind megtalálhatók. A folkot ked-
velõknek kifejezetten ajánlott! 
www.romanodrom.hu

22.0022.00

BBoobbaann  &&  MMaarrkkoo  MMaarrkkoovviiccss  OOrrkkeessttaarrBBoobbaann  &&  MMaarrkkoo  MMaarrkkoovviiccss  OOrrkkeessttaarr

sztárvendég  sztárvendég  Palya  BeaPalya  Bea
Évek óta visszatérõ kérdés Domboson, hogy mikor jönnek ismét
Bobanék! Hát ezennel jelentjük, hogy itt lesznek! A formáció folyam-
atosan változik, ma már Boban fia, Marko a meghatározó szólista a
zenekarban, Boban pedig az igazi hangulatfelelõs. És hogy a hangulat
még emelkedettebb legyen, arról Palya Bea énekesnõ fog gondoskodni,
aki úgy a magyar népdalok, mint a balkáni zenék avatott és kedvelt
elõadója.
BOBANÉKRÕL A VILÁGSAJTÓ ÍRTA:
„Ezek a zseniális cigány királyok olyan elementáris erõvel adják elõ dal-
lamaikat, mintha mennyei orgona szólna. Európa és Ázsia találkozása
és mítosza irányul az ég felé ezzel a természetes és kulturális felfordulás-
sal”.
„Van zene, ami a fejnek szól, van, ami a lábnak, és van ami a szívnek.
Boban és Marko Markovics zenekara olyan zenét játszik, ami az egész
testnek szól”.

Palya Bea weboldala: www.palyabea.hu

2233..1155  -  TTáábboorrttûûzz2233..1155  -  TTáábboorrttûûzz

23.45  -  Janika  Balázs  öröksége:  23.45  -  Janika  Balázs  öröksége:  

MarijacsiMarijacsi -  tamburások  Újvidékrõl-  tamburások  Újvidékrõl

A vajdasági tambura kiemelkedõ egyénisége Janika
Balázs volt. Õ már nincs az élõk sorában, de a zenei
szellemiség, a vajdasági hangulat a tamburás zenében
tovább él. E stílus méltó  követõi mutatkoznak be
Újvidékrõl! 

Július  4.,  péntekJúlius  4.,  péntek

18.30  -    Kemencés  finomságok18.30  -    Kemencés  finomságok

1199..0000  -  JJuuhháásszz  zzeenneekkaarr  1199..0000  -  JJuuhháásszz  zzeenneekkaarr  gyerekkoncertjegyerekkoncertje

20.00  -    Fényfestészet  a  löszfalon20.00  -    Fényfestészet  a  löszfalon

20.00  -  Prímástalálkozó20.00  -  Prímástalálkozó
Lakatos  Róbert  és  a  RÉVLakatos  Róbert  és  a  RÉV (Révkomárom  -  Szlovákia)(Révkomárom  -  Szlovákia)

Juhász  zenekar  Juhász  zenekar  (Szabadka)(Szabadka)

A Felvidék és a Délvidék legjobb népzenészei, prímásai
mutatják be virtuozitásukat, technikájukat. A legjobb
prímást pedig külön jutalmazzuk!

22.30  -  Agostones  térzene22.30  -  Agostones  térzene
(Budapest)(Budapest)

Ágoston Béla saxofonos vezetésével alakult az
Agostones, nem kevesebbet célultûzve, mint a magyar
népzenei örökség továbbéltetése, hangulatos, néha-néha
sámánisztikus feldolgozásokkal is.

2233..0000  -  TTáábboorrttûûzz2233..0000  -  TTáábboorrttûûzz

2233..5599  -  2233..5599  -  Boris  Kovacs  &  Boris  Kovacs  &  
Crossing  WorldsCrossing  Worlds

DDiissaappppeeaarriinngg  WWoorrlldd  DDiissaappppeeaarriinngg  WWoorrlldd  

Boris Kovacs Újvidéken élõ szaxofonos, multimédiális
mûvész. World after history, Last Balkan Tango címû
mûsoraival végigutazta Európa nagy fesztiváljait, szín-
háztermeit. Legújabb koncertmûsora is egy zenei kísér-
let, multimédiális eszközök kíséretében, melyben Ágos-
ton Béla és Dresch Mihály magyarországi szaxo-
fonosok is helyet kapnak!
www.boriskovac.net



Július  5.,  szombatJúlius  5.,  szombat
19.30  -  Kemencés  finomságok19.30  -  Kemencés  finomságok

20.30  -  Fényfestészet  a  löszfalon20.30  -  Fényfestészet  a  löszfalon

2200..3300  -2200..3300  - Dresch  MihályDresch  Mihály
gyimesi  népzenegyimesi  népzene
gordonon  kísér  Révész  Róbertgordonon  kísér  Révész  Róbert

Dresch Mihály a magyar jazzélet kiemelkedõ egyénisége, aki a magyar
népzene és az improvizáció határán lavíroz. Ha John Coltrane magyar lett
volna, akkor  õ is így játszott volna - mondják róla, ettõl jobb kritikát pedig
nehéz kapni...

21.00  -  Korai  Öröm  21.00  -  Korai  Öröm  ((BBuuddaappeesstt))((BBuuddaappeesstt))
Néhány  részlet  a  sajtó  kritikájából:

23.00  -  Tábortûz
23.00  -  Sarajevo  Drum  Orchestra  

((SSaarraajjeevvoo  -  BBiiHH))
Szarajevóban nem múlik el nélkülük zenei esemény, fesztivál.  1997-ben
hozták létre a 6 tagú ütõsegyüttest, mely a ritmusokra építve, akár Rióig,
akár Afrikáig röpiti a hallgatóságot.
www.sdo.ba

24.00  -  DJ  Rromano  Suno  24.00  -  DJ  Rromano  Suno  ((BBeellggrráádd))((BBeellggrráádd))
A Balkán roma slágerei eredeti és átdolgozott verziókban - és  így is minden
variáció táncolható lesz!

Július  6.,  vasárnapJúlius  6.,  vasárnap

2200..0000  -  KKeemmeennccééss  ffiinnoommssáággookk2200..0000  -  KKeemmeennccééss  ffiinnoommssáággookk
2200..3300  -  FFéénnyyffeessttéésszzeett  aa  llöösszzffaalloonn2200..3300  -  FFéénnyyffeessttéésszzeett  aa  llöösszzffaalloonn

21.00  -  Monyo  Projekt21.00  -  Monyo  Projekt (Ro-HH  -  Ser)(Ro-HH  -  Ser)
Rockzene, erdélyi, magyarországi és vajdasági fiatalok

közremûködésében. Igazi magyar multikulti.

2222..3300  -  LLaannggaallééttaa  ggaarraabboonncciiááss  ggóóllyyaalláábbaass
pprroodduukkcciióójjaa  (Kecskemét)

Aki tavaly látta õket, tudja, hogy nem mindennapi atrakció
elõtt állunk! Az óriások világába csöpenhetünk seperc
alatt...
www.langaleta.hu

2233..0000  -  TTáábboorrttûûzz2233..0000  -  TTáábboorrttûûzz

23.30  -  Goulasch  Exotica  23.30  -  Goulasch  Exotica  (Budapest)(Budapest)

A zenekar 2007 februárjában alakult, és rögtön egy he-
tente jelentkezõ rezidenciával állt elõ az egyik legnép-
szerûbb budapesti klubban, a West Balkanban. A közönség
hétrõl-hétre egyre nagyobb számban jelent meg, sokan
voltak kíváncsiak erre az újszerû elõadásra, amelyben a dj-
k egy vidám, jól táncolható, zeneileg eklektikus alapot
(balkán-swing-dub-hip-hop-ska-bootleg) hoztak, ezt az
alapot, pedig a zenészek az élõzene értékeivel egészítették
ki, tették még változatosabbá. Itt hétrõl-hétre a hazai, és
külföldi világzenei élet jeles képviselõivel léptek fel (Szilvási
Gipsy Folk Band, Little Cow, Besh O Drom, Parno Graszt,
Mau Mau, Caspian Hat Dance, stb). A külföldi meghívások
sem maradtak el, 2007 májusában az amszterdami
Melkweg klubban adtak nagy sikerû koncertet, októberben
pedig az osztrák !DelaDap meghívására, a bécsi OST klub-
ban léptek fel, ahol azóta szintén rezidenciát kaptak. A
Melkwegbe idén májusban is visszavárják a zenekart, de
akkor már egy több állomásos turné keretében Nijmegen,
Groningen, Utrecht és egyéb városok érintésével, valamint
mûhelymunkával, helyi zenekarokkal (Amsterdam
Klezmer Band, Caspian Hat Dance, Skakavac Orkestar)
közös felvételek készítésével bõvítik a programot.
A Goulasch Exotica fennálásának egy éve alatt a balkán,
nu roma, etno színtér fontos képviselõivel került közeli,
baráti viszonyba. Az év végére várható bemutatkozó nagyle-
mezükön több helyi, és külföldi zenekarral közös munka is
szerepelni fog. A jelenleg promo köröket futó elsõ elkészült
számaik máris rotációba kerültek a Radiocafe, és az MR2
Petõfi mûsorán. Már eddig is több remixet készítettek,
jelenleg pedig a színtér három meghatározó zenekarának
(!DelaDap, [dunkelbunt], Fatima Spar und die Freedom
Fries) remixein dolgoznak
www.myspace.com/goulaschexotica
www.sunsetcafe.hu

03.00  -  03.00  -  Fényfestészet  game  over  Fényfestészet  game  over  
Leoltjuk a villanyt, aki látta emlékezni  fog rá, aki nem,
bánhatja...

„A kilencvenes évek legfontosab
underground zenekara. Az
összekötõ láncszem az alternatív és
a tánczenék között”.
Index.hu
„...Astro-dub-rock sámántörzsük
mûvészete nemcsak egyszerûen
zene, hanem inkább hangulatokat
adnak a közönségnek, miközben egy
nem létezõ nép népzenéjét tolmá-
csolják”.
„ ... Rájuk aztán igazán felesleges
címkét kitalálni”, „ ... a különbözõ
mûfajok itt roppant élvezetes és
sajátos egységgé állnak össze, egy
csak rájuk jellemzõ hangzást és
zeneiséget alkotva”,  „... a repetitív
muzsikák, Reich, Glass, Laurie
Anderson hatása érzõdik... E zene
értelmezhetetelen, besorolhatatlan
egy-egy stílusirányzat szerint.
Maguk azt gondolják, „tudatál-
lapot” , „... száz százalékig feeling
zene”, „... egy-egy elõadás
összmûvészeti akcióként érzékel-
hetõ”. „Nincsenek lemez- és szám-
címek; a szavaktól csak félresiklana
az értelmük - érzékibb, ösztö-
nösebb, pontosabb így”. „.. Ahogy
maguk szervezik a koncerteket,
most maguk intézik a felvételt, a
kiadást és a terjesztést, körül van
járva a függetlenség, s körül a
felelõsség is.”
MAGYAR NARANCS

„Összehasonlíthatatlan képességük
a pszichedelikus gitár alapú rockot,
kelet-európai hatásokkal és sámán
tradíciókkal keverni. A gazdag ke-
verék összetevõi a tribal ütõsök,
pogány furulyák, sámánisztikus
trancerock, robbanó gitárszólók,
ambient hangminták bizarr ma-
gyar énekkel harmonizálva... A
Korai Öröm  zenéje ellenállhatat-
lan, képzeletbeli és ugyanakkor
humánus, természetes, agytágító...
ezt élõben kell látni!... folyamatos
repülés egy varázsszõnyegen csodás
panorámák fölött - balkáni, arab és
ázsiai tájak...1997 legjobb pszihedé-
likus albumainak egyike, mega-
ajánlott !”    
CROHINGA WELL (Belgium)
„A Porcupine Tree féle ambient
alapú szintetikus, mindent betöltõ
futamokat a magyarok ügyesen ele-
gyítik kísérleti edényükben, a
keleties percussionnal, az arabos
fuvolával és az európai klarinéttal-
trombitával… A szláv lélek utolsó
lehelete a mély ûrben…”
HARMONIE Magazine
(Franciaország)

www.korai.hu



Július  18.,  péntekJúlius  18.,  péntek

17.00 - T17.00 - TAKTAKT-tárlat -tárlat 
A Temerini Alkotómûhely és Képzõmûvészeti Tábor kiállítása az
iskola elõcsarnokában. Megnyitja Utcai Dávid.

18.00 -18.00 - CampusCampus
Építészet az Alföldön - XII. találkozó

19.30 Kisszínpad: irodalmi csevely sztárvendéggel

21.00 Szabó Gergely felolvasóestje
Fiatal, pimasz és nagyon vágja a lényeget. 
A magyar Bret Easton Ellis.

22.30 DJ Hédi-Lóci22.30 DJ Hédi-Lóci
Tökéletes páros: a nyolcvanas évek vérpezsdítõ újhullámos dallamai
és a japán hangmûvészek zörejkoncertjei vegyítve 
a legmeghökkentõbb bootlegekkel. 

Július  19.,  szombatJúlius  19.,  szombat

10.00 -10.00 - Campus Campus 
Építészet az Alföldön - XII.találkozó

19.30 Kisszínpad: irodalmi csevely sztárvendéggel

21.00 Mirnics Gyula: Jan Berger hazatér21.00 Mirnics Gyula: Jan Berger hazatér
A fiatal kishegyesi író felolvas legújabb írásaiból. 
Meglepetés vendégek.

22.30 Dombos Café22.30 Dombos Café
Lounge, downtempo, nu-jazz, deephouse.
Projektor, tábortûz, rostély.

Július  20.,  vasárnapJúlius  20.,  vasárnap

07.00 -07.00 - Campus Campus 
Építészet az Alföldön - XII.találkozó
Szakmai kirándulás

Július  11.,  péntekJúlius  11.,  péntek

18.00 - Megemlékezés az 1848/49-es emlékmûnél

21.00 - Sambass21.00 - Sambass

22.00 - 22.00 - Besh O DromBesh O Drom
A tavalyi fesztivál egyik kiemelkedõ produkciója - visszahív-
tuk õket, és örömmel jönnek!
www.beshodrom.hu

24.00 -24.00 - Sambass partySambass party
Július  12.,  szombatJúlius  12.,  szombat

10.00 - Paintball 
Jelentkezni a 063-8279207-es telefonszámon lehet

16.00 - Kerékpártúra
Dombos legnagyobb hegyei 
Indulás a Hegyalja utcából - a résztvevõk között egy kerékpárt
sorsolunk ki

19.00 - Irodalmi csevely19.00 - Irodalmi csevely
22.00 - Dj Iro22.00 - Dj Iro -Dalom-Dalom

Július  13.,  vasárnapJúlius  13.,  vasárnap

09.00 - Dombos gyorslépéses sakktorna 
Tûzoltóotthon

17.00  -  Focipálya17.00  -  Focipálya
Dombos Fest válogatottja kihívja egy-egy meccsre a
következõ csapatokat:
- Magyar Koalíció helyi politikusait
- Egység  ificsapatát
- Kishegyesi vállalkozók válogatottját
- Vajdasági írók válogatottját

Július  14  -  17.Július  14  -  17.

Dombos Green PDombos Green Projekt: rojekt: 
INNA Szalma benzinkút 
®Edeti & Campus által építendõ  ökokút a Hegyalja
utcában... ahol lesz mit enni, inni..



Július  25.  péntekJúlius  25.  péntek

17.00 - Bográcsfõzõ verseny17.00 - Bográcsfõzõ verseny

20.00 - esti mese 20.00 - esti mese Berecz AndrássalBerecz Andrással

20.30 - 20.30 - TTanyaszínházanyaszínház idei elõadása:idei elõadása:

Joseph Stein - Hegedûs a háztetõnJoseph Stein - Hegedûs a háztetõn

22.00 - esti énekóra 22.00 - esti énekóra 

Berecz Andrással Berecz Andrással 

Július  26.  szombatJúlius  26.  szombat

20.00 - Kemencés finomságok20.00 - Kemencés finomságok

21.00 - L'art pour l'art társulat21.00 - L'art pour l'art társulat

23.00 - Záróbuli23.00 - Záróbuli

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! A Dombos Fest a Magyar Fesztiválszövetség tagja.

KKiieemmee ll tt     
ttáámmooggaattóókk ::
-  Vajdaság  Autónom
Tartomány  Oktatási
és  Kulturális  Titkár-
sága  //  ÚÚjjvviiddéékk
-  Vajdaság  Autónom
Tartomány  Jogalko-
tási,  Közigazgatási  és
Nemzeti  Kisebbségi
Titkársága  //  ÚÚjjvviiddéékk
-  Szülõföld  Alap  //
BBuuddaappeesstt
-  Kishegyes  Község
Önkormányzata  //
KKiisshheeggyyeess

EEggyyéébb     ttáámmooggaattóókk ::
-  Nemzeti  Kulturális
Alap  //  BBuuddaappeesstt

-  Magyar  Zenei  Export
iroda  //  BBuuddaappeesstt
-  Hungarofest //
BBuuddaappeesstt
-  Fornetti  //  SSzzaabbaaddkkaa
-  Small  Steps  //  KKiisshheeggyyeess
-  Mol  //  BBuuddaappeesstt
-  Budapest  XVI.
Kerület  Polgár mesteri
Hivatala
-  Jelen  Pivo  //  AAppaattiinn
-  Capriolo  //  TTooppoollyyaa
-  Tumbas  doo  //
KKiisshheeggyyeess
-  Helyi  Közösség  //
KKiisshheeggyyeess

MMééddiiaa ttáámmooggaattóókk ::

AA    DDoommbbooss    FFeesstt        22000088    ttáámmooggaattóóii::

-  Magyar  Szó  //  ÚÚjjvviiddéékk
-  Vajdaságma  hírportál
//  ÚÚjjvviiddéékk
-  Újvidéki  TV //  ÚÚjjvviiddéékk
-  Poznanici.com  //
SSzzaabbaaddkkaa
-  Dombos  TV //  KKiisshheeggyyeess
-  Szó-BBeszéd  //  KKiisshheeggyyeess
-  Dalok.hu  //  BBuuddaappeesstt

PP rr oo dd uu kk cc ii óó :: Dombos
Polgárok  Egyesülete  &
X-PProdukció
PPaarr ttnneerree iinnkk ::     
Petõfi  Sándor  Mûve-
lõdési  Egyesület  -
KKiisshheeggyyeess
ARO-MMI  -  KKiisshheeggyyeess
Nõi  Fórum  -  KKiisshheeggyyeess
Vifó  -  SSzzaabbaaddkkaa



Politikailag fárasztó hónapokat
tudhatunk magunk mögött. Gyakorlati-
lag az utóbbi fél év a választásokról szólt,
kezdve az elnöki, majd a parlamenti, tar-
tományi és helyi szinten. A politikai pár-
tok balkáni szokáshoz híven, nem válogat-
tak a kampány során használt eszközök-
ben. 
Legtisztességesebb kampányt talán a
Szerb Radikális Párt folytatott, de lehet-e
beszélni tisztességrõl egy olyan pártnál,
melynek elnöke
ellen háborús
bûnök elkö-
vetése miatt
folyik eljárás!?
Csak egy „beteg” elme szülhet olyan
utópisztikus ábrándokat, mint ami-
lyenekkel a SZRP próbálta a maga
oldalára állítani a szavazópolgárokat. 
A mára csupán nevében demokrata, Szerb
Demokrata Párt vezetõjének, Vojislav
Koštunicának és koalíciós partnerének, a
„verekedõs, köpködõs” Velimir Iliænek a
száját olyan sületlenségek hagyták el, hogy
visszavonulásuk után (Remélhetõleg
minél hamarabb. -a szerz. megj.) elmehet-
nének egy kabaréba fellépni. 
Szerencsére a szerbiai polgárok felelõség-
teljesebben karikáztak, mint ahogyan a
politikusok ígérgettek, sikerült elkerülni a
legnagyobb, és kiválasztani a kisebb
rosszat. A posztmiloševiæi párt kezében az
ország sorsa, a legjelentéktelenebb párt
vezetõje lett a legjelentõsebb politikai
személyiség az országban. A választók
türelmével való játék remélhetõleg minél
elõbb lezárul, és egy proeurópai kormány
alakul. 
Az ország nagyobb városaiban az Európai
Szerbiáért koalíció kisebb ajándékokkal
ösztönözte a szavazókat. Egy érdekes inci-
dens történt az újvidéki kampány alkal-
mával. Az esernyõket osztogató fiatalem-
bert megrohanták a európai orientáltságú
polgárok, leteperték, és a földön
hemperegve harcolni kezdtek az „értékes”

ajándékokért,
kisebb szócsa-
ta és dula-
kodás után a
g yo r s a b b a k
esernyõstül, a
l a s s a b b a k
nélküle távoz-
tak.

Kishegyesen a politikai
pártok palettája
bõvült, amit pozi-
tívumként könyvel-
hetünk el, mivel a

demokrácia egyik legfontosabb jellemzõje
a többpártrendszer. Demokratikusabbak
vagyunk az átlagnál. Mindenki úgy érezte,
hogy most jött el az idõ, hogy megvalósít-
sa a kishegyesiek érdekeit, bekapcsolódjon
a politikai életbe. Tejeslányból  lett
képviselõjelölt. Nagy volt a túljelentkezés
a 25 kiadó fotelra, de végül nagyobb
meglepetés nélkül fejezõdtek a választások
Kishegyes Községben. A tejeslány  felha-
gyott a politizálással, és
visszatért a fazékhoz. 
A helyi politikusok is
követték a „nagyok”
példáját, önmagukat
dicsõítették, és az ellen-
feleket mocskolták. Nagy csata zajlott, zaj-
lik a tartományi jelöltek, Hallgató Sándor
és Dr. Bíró István között. Sok hasonlósá-
got lehet felfedezni kettõjükben. 
Dr. Bíró és Hallgató is saját érdemei közé
sorolta az utak aszfaltozását és a HK
tetõterének kiépítését. Vagy valamelyikük
más tollával ékeskedik (Mindkettõjük
tisztességes, becsületes ember. - a szerz.
megj.), vagy összedolgoztak az elõzõ négy
évben, ami nem valószínû, vagy egyikük
sem volt érdekelt egyik fejlesztésben sem.
Dr. Bíró István, kishegyesi tartományi
jelölt megszegte a választási elõírásokat, és
egy utolsó kampánykörútra indult a

második forduló napján, ezért megsem-
misítették az eredményt, és  megis-
mételték a szavazást kettõ kishegyesi és
kettõ szikicsi szavazóhelyen. Lehet, hogy
nem volt tisztában a szabályokkal, vagy
akarattal sértette meg a választási elõírá-
sokat, de ez a tette nem vall megfontolt
politikai döntésre. Hogyan tudná majd
megfelelõen képviselni Kishegyest, ha még
a választási elõírásokkal sincs tisztában?
Hallgató és pártja élve az új lehetõséggel,
durvább kampányba kezdett, és megjelen-
tetett egy szórólapot, amelyen Dr. Bírót
„mocskolja”, hazugnak és csalónak nevezi,
majd újra felsorolja saját érdemeit. „Az
öndicséret büdös” - mondják a bölcs
hegyesiek, és azt is, hogy hasonló
szórólapot jelentetett meg a Demokrata

Párt is Hallgatóról.
Mirõl is szólnak a
v á l a s z t á s o k ?
Személyes támadá-
sokról és mocsko-

lódásokról, vagy rólunk, választókról és a
mi jövõnkrõl? Politikai etikából mindkét
jelölt elégtelenre vizsgázott. Erkölcsileg
mindkettõjük viselkedése kívánni valót
hagy maga után, viszont politikailag a
balkáni viszonyok közepette teljesen elfo-
gadott.

„Szerelemben, háborúban és választások
idején minden megengedett.” Most már
politikusaink visszavonulhatnának egy
kis idõre, jöhet a szerelem, mert választá-
sokból és háborúból már túl sok volt.

Nowk

AA    vváá ll aa ss zz tt áá ss ookk     mmaa rrggóó jj áá rr aa
-az esernyõk és Európa-

„Esernyõt és Európát a népnek!”

„Több párt, mint ember.”

AAsszz ffaa ll tt tt öö rr õõ     aa ss zz ffaa ll tt oo zzáá ss
Szinte  minden  hegyesi  örömmel  fogadta,  hogy  végre  aszfaltozzák  a
földes  utcákat  (kivétel,  akinek  nem  aszfaltozzák  az  utcáját,  vagy  akinek
igen,  de  petíciózott  ellene,  és  esetleg  az  is,  aki  úgy  érzi,  hogy  a
szemközti  oldalhoz  fél  méterrel  közelebb  került  az  út.  Szóval,  tisztelet
a  kivételnek!).  Ezt    a  lelkesedést  politikusaink  is  kihasználták  rendesen,
a  választási  kampány  során.  Szinte  mindegyik  azt  vallotta,  hogy  õ
hozta  az  utakat  Hegyesre.  Hát,  némelyiket  el  tudom  képzelni,  amint
Don  Quijoteként  nekiront  a  Tartományi  Nagybefektetési  Alapnak,  és
azt  üvöltözi,  hogy  „Adjatok  pízt!”  (Idézet  P.  Antikától)
Szerencsére  az  aszfaltozás  igazi  „felelõsét”  végre  komolyan  vették,  és  ez
által  Hegyes  vezetõsége  egy  tevékeny  személlyel  gazdagodik.  
Végképp  itt  volt  az  ideje,  hogy  az  ujjal  mutogatós,  primitív  politizálást
(amit  jól  példáz  a  Bíró  doktor  elleni,  minden  szinten  primitív  szenny-
irat)  felváltsa  a  tenni  akarás.  Azt  hiszem,  nem  siránkozni  kell,  hogy
elloptak  hatszáz  magyar  szavazatot,  hanem  tenni,  hogy  a  következõ
szavazáson  ne  legyen  így.
Az  aszfaltozások,  az  a  kis  mozgolódás  a  helyi  közösség  épületének  tete-
jén,  a  tûzoltó  otthon,  a  kézilabda  pálya,  a  nyugati  kápolna  felújítása,  és
a  park  talán  jó  felé  mutatnak.  A  tenni  akarás  már  olyan  régóta  távol
volt  Kishegyestõl,  hogy  nem  is  igazán  vessszük  észre,  ha  végre  történik
valami.  A  kommunista  örökség  szürkesége,  és  a  sógor-kkoma  politika
olyan  erõs,  hogy  igazi  akarás  kell  a  legyõzéséhez.  Persze  a  felelõsség
mindanyiunké.  Mindenki  tehet  falunkért,  a  maga  szintjén.  Egy  kis
fáradtság,  de  azt  hiszem  megéri!  Igazán  ösztönzõleg  hat.
Személyes  véleményem,  hogy  mindenki,  aki  egy  picit  is  felelõsnek  érzi
magát  Hegyesért,  részt  vállalhatna  a  falu  szépítésében-éépítésében.
Persze,  ez  személyes  véleményem,  és  amolyan  „jó  tett”  gesztusnak  gon-
dolom  a  dolgot,  a  korrektség  jegyében.  Ha  kicsiny  falunkban  minden-
ki  kicsit  jobban  „öcsi  gádzsó”  lenne,  akkor  Kishegyes  sokkal  szebb  hely
lenne  az  élethez.

LJ.

JÓSZOMSZÉDI ELÉGEDETTSÉG
Az emberek sokszor nagyon furcsák, ha meg rólunk,
lokálpatriótákról van szó, különösen elvetemültek
tudunk lenni. Az elégedettség például ismeretlen foga-
lom számunkra. Ennek sokrétû fajtáját alakítottuk ki
az a 240 év alatt, amióta újratelepültünk. Kezdve a
„szomszéd fûje mindig zöldebb” esettõl egészen a
„Dögöljön meg a szomszéd tehene is!” mentalitásig.
(Ezek a szomszédok!, én elégedett vagyok az
enyémekkel!!!)  A legújabb problémánk: a szomszéd
utcája aszfaltosabb a miénknél! (Igaz az enyém,
szerencsémre, már vagy 30 éve az!) 
Még véletlenül sem esik jól, hogy ha esetleg egy sokéves
törekvés valósul meg, hogy a település arculata megvál-
tozik, értéke nõ. Elégedettnek lenni, hogy lám, nálunk
is már..., vagy a mi falunknak is... Elégedettséget mi
nem tudunk és nem is akarunk érezni. Ha nincs, az a
baj, ha van, akkor meg az, hogy miért annak, attól, oly
módon. És jön az a jó kis pókháló, amit úgy tudunk
szõni, hogy abban egy darab selyemszál sincs, csakis
fantomszálak, mert mi mindig mindent jobban
tudunk a másiknál, és mindig nekünk van igazunk, az
igazság tényleges és teljes ismerete nélkül is. És ez
nekünk elég. Az pedig hogy az aszfaltút az utca melyik
feléhez (jobb vagy bal!) van közelebb, már meg sem
említem, mert ilyen is van, és azt hiszem, ez a tény már
annak az évszázados fejlõdésnek a csúcsa, mely a XXI.
században tetõzött. És kik az elégedettek? Akik télen
nyakig járnak a sárban, mégis örülnek, hogy a szom-
széd utcája burkolatot kapott. És van ilyen? Nézzünk
mélyen magunkba...

(-goj)
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Sorrendben  ez  volt  a  második  pártlistás
önkormányzati  választás  s  akárcsak  a
többségi  választási  módnak,  nyilván
ennek  is  megvannak  az  elõnyei  is  és  a
hátrányai  is.  A  polgárok  szempontjából  a
mostani  rendszernek  mindenekelõtt  az  az
elõnye,  hogy  csak  egyszer  kell  az  urnák  elé
járulniuk,  a  többi  már  a  pártok  és  csopor-
tok  dolga.  Van  azonban  ennek  a  rend-
szernek  szerény  megítélésem  szerint  még
egy  elõnynek  is  nevezhetõ  hozadéka:  a
jelöltek  nagy  száma.  Ha  másra  nem,  arra
biztosan  jó,  hogy  megmutassa,  ki  minden-
ki  ambicionálja  a  politikai  ténykedést.  A
jelekbõl  ítélve,  annak  ellenére,  hogy  az
ember  lépten  -  nyomon  azt  hallja
Kishegyesen  is:    „nem  érdekel  a  politika”,  a
politika  nemcsak,  hogy  sokakat  érdekel,
hanem  szerepet  is  vállalnának  benne.  De
szemmel  láthatóan  (legalább  egy  forduló
erejéig)  érdekli  az  átlagpolgárt  is,  hiszen
az  egy  százalék  híján  hatvan  százalékos
részvételi  arány  éppen  ezt  bizonyítja.
Az  eredményeket  most  természetesen
mindenki  a  maga  szemszögébõl  ma-
gyarázza,  elemezgeti,  azt  azonban  meg
kell  jegyezni,  hogy  túl  nagy  meglepetést  a
választás  helyi  szinten  (sem)  hozott.  A
Magyar  Koalíció  (nyugodtan  lehet  mon-
dani  VMSZ-tt  is,  mert  a  másik  két  magyar
pártnak  sem  Kishegyesen,  sem
Bácsfeketehegyen  nincs  helyi  szervezete)

hozta  formáját,  sõt  valamelyest  erõsített,
mert  a  legutóbbi  tíz  helyett  most  12
képviselõje  lesz  a  képviselõ-ttestületben.  A
választások  igazi  gyõztese  azonban  két-
ségkívül  a  Dmokrata  Párt,  amely  a  koráb-
bi  két  mandátum  helyett  most  hét  helyet
szerzett.  A  demokraták  elõretörésének
levét  Kishegyesen  és  Bácsfeketehegyen  a
G17  plus  és  a  parasztszervezetek,
Szeghegyen  pedig  Koštunica  demokratái
itták  meg.  Ide  lehet  sorolni  a  Szerbia  Ereje
Mozgalmat  is,  bár    ez  a  tömörülés  annyira
felmorzsolódott,  hogy  helyi  szinten  nem
tudott  indulni.  A  községi  választási
bizottság  elsõ  számlálását  követõen  úgy
tûnt,  hogy  megerõsödtek  a  radikálisok  is,
de  aztán  kiderült,  hogy  rossz  volt  a
számítás  így  továbbra  is  három
képviselõjük  lesz  a  testületben.  Ugyanez
mondható  el  a  szocialistákról  is,  akiknek
két  képviselõjük  lesz  az  új  testületben
akárcsak  eddig.  Új  színt  jelent  viszont  a
Montenegróiak  Pártjának  megjelenése  a
politikai  színtéren,  annak  ellenére,  hogy
csak  egyetlen  mandátumot  tudtak
szerezni.
Az  eredményeket  alapul  véve  többé  -
kevésbé  nyilvánvaló  a  leendõ  koalíció  is,
vagyis  az,  hogy  a  Magyar  Koalíció,  a
Demokrata  Párt  (és  valószínûleg  a
Montenegróiak  Pártja)    képezi  majd  a
hatalmat  és  a  többiek  az  ellenzéket.  A

Montenegróiak  Pártja  azért  kérdéses,  mert
a  demokraták  a  legutóbbi  helyi  közösségi
választásokat  véve  alapul,  véletlenül  sem
akarnak  egy  padba  ülni  velük.  Ismerve  a
demokraták  ambícióit,  egészen  biztos  az
is,  hogy  a  két  legjelentõsebb  funkció
egyikét  magukénak  követelik,  vagy  a  pol-
gármesteri  pozíciót,  vagy  a  képviselõ-
testület  elnöki  székét.  A  Magyar  Koalíció  a
polgármesteri  széket,  mint  legerõsebb
párt  aligha  engedi  át,  így  valószínûleg  csak
a  másik  funkcióról  lehet  majd  tárgyalni.
Van  persze  egy  másik  lehetõség  is,  még-
pedig  az,  hogy  az  MK  a  Montenegróiak
Pártjával  alkot  koalíciót,  de  ez  csak
egyetlen  szavazati  fölényt  jelent  a  testület-
ben,  vagyis  olyan  ingatag  többséget,  amely
bármelyik  ülésen  felborulhat.  Ezt  a  lapot
csak  végsõ  esetben  lehet  kijátszani.
Matematikailag  elképzelhetõ  lenne  az  is,
hogy  a  demokraták  szövetkeznek  a
radikálisokkal,  szocialistákkal  és  mon-
tenegróiakkal  és  így  alakítanak  ki  több-
séget,  de  ez  valóban  csak  matematikai
lehetõség,  politikailag  lehetetlen  felállás.
Sokáig  rejtély  övezte,  kit  jelöl  a  Magyar
Koalíció  polgármesternek,  de    a  koalíció
válaszások  utáni  értékelõ  összejövetelén
úgy  határoztak,  hogy  erre  a  posztra  Csóré
Róbertet  jelölik.

PAPP Imre

KKeezzddõõddhhee tt     aazz     oo ss zz tt oo zzkkooddáá ss

A többségi elv szerinti tartományi választá-
son a kishegyesi községben a második for-
dulóban dr. Bíró István, a Demokrata Párt
képviselõje kapta a legtöbb szavazatot.
Harminckét százalékos részvételi arány
mellett szoros eredmény született, dr. Bíró
István 1710, Hallgató Sándor, a Magyar
Koalíció jelöltje pedig 1636 szavazatot
kapott. Kishegyesen is és
Bácsfeketehegyen is egy-egy választó-
kerület kivételével mindenütt Hallgató
Sándor gyõzött, ezzel szemben
Szeghegyen a Demokrata Párt képviselõje
majdnem kilencven százalékos eredményt
ért el és ez  döntõ fontosságúnak bizonyult.
A Magyar Koalíció  több esetben óvást nyúj-
tott be, mivel megítélésük szerint  sérültek a
választási szabályok. A községi választási
bizottság helyt adott ezeknek az óvásoknak:
négy helyen (a kishegyesi 1-es és 3-as,
valamint a szeghegyi 11-es és 16-os
választókerületekben) megsemmisítette az
eredményeket. Három helyen azért, mert a
demokrata jelölt  a szavazóhelyen megje-
lent és agitált megválasztása mellett, egy
helyen pedig azért, mert  a szavazóhely 50
méteres körzetén belül nem tüntették el a

propagandaanyagot. 
Helyhatósági szinten a választások után
lényegesen nem változtak az erõviszonyok
a kishegyesi községben: a Magyar Koalíció
11 helyet szerzett, vagyis a legtöbbet min-
den párt és csoport közül, a második
helyre a Demokrata Párt került 7 képviselõi
hellyel, harmadik helyen a Szerb Radikális
Párt áll 3 képviselõvel, a negyedik a
Szerbiai Szocialista Párt és egy képviselõi
helyet kapott a Montenegróiak Pártja.          
Az eredmények valójában azt mutatják,
hogy a Magyar Koalíció úgymond hozta a
formáját, akárcsak a szocialisták, akik ezút-
tal sem tudtak kettõnél több mandátumot
szerezni. Ezzel szemben jelentõsen
megerõsödött  a demokraták száma . Eddig
két képviselõjük volt a testületben. Új színt
jelent a Montenegróiak Pártjának megje-
lenése. A demokraták megerõsödése
egyértelmûen a többi demokratikus párt
„kárára” történt, hiszen kimaradt a
képviselõ-testületbõl a G17 plus, a Szerbiai
Demokrata Párt, a Szerbia Ereje Mozgalom
(õk nem is állítottak listát), és nem jutott be
a Liga és a liberálisok sem, sõt a paraszt-
szervezetek szövetsége sem. 

A tartományi pártlistás szavazáson is a
Magyar Koalíció kapta a legtöbb szavaza-
tot, 41,68 százalékot, másodikok a
demokraták 20 százalékkal, harmadikok a
radikálisok 18,58 százalékkal. A tartományi
egyéni választás esetében Hallgató Sándor
nem tudta megismételni három évvel
ezelõtti sikerét, amikor  egyedüliként már az
elsõ fordulóban bejutott a tartományi parla-
mentbe.
A 22 köztársasági lista esetében már
sokkal szorosabb volt az eredmény  a
Magyar Koalíció és a Demokrata Párt
esetében. Az MK szavazati aránya  30,8, a
DP aránya 30,41. Nem mellékes megje-
gyezni talán, hogy a több mint 80 százalék-
ban magyarok lakta Kishegyesen, a
demokraták a szavazatok 38 százalékát
kapták ezen a listán.
Mindenképpen megjegyzésre érdemes
még az az adat is, hogy  a  választásokon
való részvétel aránya ezúttal jóval az
elnökválasztási arányszám allatt alakult,  a
bejegyzett választópolgároknak 59,64
százaléka járult az urnák elé.
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Áthozott jövedelem
Helyi járulék:

A községtõl 
A telekrendezési és útgazdálkodási alaptól közterületek

karbantartás (munkagép használata)

Egyéb jövedelmek 
Piacdíj
Bérletek
Tartománytól-pályázatok

Összesen:

tervezett

866.749,00

6.200.000,00

5.900.000,00

Munkagép használata

1.500.000,00

14.466.749,00

megvalósított

832.000,00
4.790.000,00

8.324.000.00

1.051.000,00
953.000,00
2.560.000,00
18.510.000,00

BBEEVVÉÉTTEELLEEKK

Kommunális tevékenységek
A HK tulajdonában lévõ épületek karbantartása
és felújítása:   

HK épülete          
Tûzoltóotthon  épülete  
Vízellátás (B4 kút)
bútor, laptop      

Segélyek (temetkezés)
Nyugdíjas otthon parkolója

Közterületek,utak,járdák,  karbkarbantartása
Emlékmû
Dombos
Park rendbetétele
Környezetvédelem-virágok
Körforgalom

Áramkölt ségek, karbantartás
Bruttó fizetések a HK-ben
Tiszteletdíjak 
Egyéb mûködési költségek

Telefon
Pénzügykezelés
Számítógép karbantartása
Biztosítás
Kamat kreditre
Irodai eszközök
Tisztítószerek
Folyóiratok
Tá jékoztatás,brosúra
Rendezvények, reprezentáció, ajándékok
Benzin (vásártér, szeméttelep, földhordás)
Eko-kút karbantartása
Falutérkép
Utcanévtábla
Díszkivilágítás+tüzijáték
Egyéb kötelezettségek (adó, járulék, regisztráció)

Egyéb juttatások
iskola, sport kultúra, ifjúság, játszótér, segélyek stb.

Sport-focipálya
Aro-mi

Kredit visszafizetés

ÖSSZESEN:

KKIIAADDÁÁSSOOKK tervezett
4.500.000,00

2.700.000,00

320.000,00

1.546.749,00

1.000.000,00
1.500.000,00
100.000,00
1.400.000,00

200.000,00

1.200.000,00

14.466.749,00

megvalósított

3.090.000,00          

3.755.000,00
423.000,00
1.470.000,00
78,000,00
148.000,00
20.000,00
324.000,00
21.000,00
42.000,00
224.000,00
69.000,00
116.000,00
1.468.000,00
1.574.000,00

116.000,00
68.000,00
105.000,00
72.000,00
45.000,00
80.000,00
35.000,00
114.000,00
144.000,00
319.000,00
249.000,00
219.000,00
148.000,00
125.000,00
110.000,00

815.000,00

152.000,00
89.000,00

1.544.000,00

17.371.000,00
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A civilszervezõdés jónak mond-
ható a kishegyesi községben. A
szervezetek jobban megtalálták
helyüket, mint a korábbi idõszak-
ban, többségük úgy döntött, hogy
nem indul a választásokon, azzal a
megindoklással, hogy az, aki poli-
tizálni akar, ezt a pártokon
keresztül teszi meg, s így valósítja
meg politikai érdekeit, elképzelé-
seit - hangzott el azon a beszél-
getésen, amelyet a Magyar
Koalíció és a kishegyesi, valamint
a bácsfeketehegyi civilszervezetek
tartottak a további együtt-
mûködés lehetõségeirõl. Részt vet-
tek a község vezetõi, Varga  László
köztársasági képviselõ, Csikós
János tartományi ifjúsági és
sportügyi titkárhelyettes és
Hallgató  Sándor.
A kishegyesi községben összesen
29 civilszervezet mûködik, a leg-
népesebbek a mezõgazdasági
szervezetek, majd következnek a
sportegyesületek és a mûvelõdési

és egyéb szervezetek és
egyesületek. Éppen emiatt a
sokrétûség miatt nem lesz egy-
szerû létrehozni a civilszék
intézményét a képviselõ-testület-
ben, vagyis kiválasztani azt a
személyt vagy személyeket, aki a
civileket érintõ kérdésekben részt
vehet a testület ülésein, felszólal-
hat, elmondhatja a civilek érveit,
de döntéshozatali joga nem lesz.
Legtöbben azon a véleményen
voltak, hogy a sokrétûség miatt
létre kellene hozni az úgynevezett
civilfórumot, vagyis a szervezetek
egyeztetõ testületét, és ennek
segítségével kellene kijelölni
azokat az embereket, akik
témaköröktõl függõen képviselik
az adott terület civil-
szervezeteinek érdekeit. Ezidáig
Hallgató Sándor vállalta fel a civil-
szervezetek érdekeinek képvise-
letét.

A szolgáltatások helybevitele
Sok helyi közösség és település képviselõi, valamint a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium és a magyar Külügyminisztérium
képviselõi jelentek meg azon a kishegyesi tanácskozáson,  ame-
lyen a szociális ellátás egy sajátosan magyar formájáról, a falu-
gondnoki és tanyagondnoki intézmény gyakorlatáról tartottak a
kishegyesi helyi közösség, az önkormányzat és a magyar Kelebia ön-
kormányzata, valamint a Falugondnokok Duna - Tisza  Közi
Egyesülete szervezet.
Az egybegyûlteket a házigazda nevében Szûgyi  István pol-
gármester, a kelebiai önkormányzat nevében pedig Maczkó  József
polgármester köszöntötte. Csörszné  Zelenák  Katalin, a falu-
gondnokok egyesületének ügyvezetõje arról számolt be, hogy a
szolgálat tizennyolc éve mûködik Magyarországon és a falvak, de
különösen a tanyavilágban élõk mindennapjait könnyíti meg. A
szolgálatot az alföldi települések jellege tette szükségessé, hiszen
ezek a települések nagy kiterjedésûek és nagy kiterjedésû tanya-
világgal is rendelkeznek. Valójában arról van szó, hogy ezzel a
megoldással  sikerült közelebb vinni az emberekhez a szociális
szolgáltatásokat, olyanokhoz is, akik a távolság vagy egyszerûen
az egyedüllétük miatt nem tudták azokat igénybe venni. Errõl a
megoldásról már tartottak tanácskozást Erdélyben is, ahol ennek
nyomán több ilyen szolgálat is alakult, de a gyakorlat iránt érdek-

lõdtek Dániában is. A falugondnokok, tanyagondnokok
munkájáról szólva dr.  Dúró  Annamária kiemelte, hogy valójában
egy olyan emberrõl van szó, aki egy kisbusszal járva a terepet
minden ügyes-bajos dolog elintézésében segít. Ha kell orvosságot
írat, esetleg vérnyomást is mér, értesíti az orvost, ha valamit
észlel, segít a bevásárlásban s ha kell, akár a gyerekeket is elviszi
az iskolába.
Zorica  Raškoviæ, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
képviselõje a tanácskozáson arra mutatott rá, hogy reform elõtt
áll az ország szociális rendszere, amelyet elsõsorban decentra-
lizálni kell, vagyis a községeknek és a helyi közösségeknek kell
nagyobb szerepet kapniuk a helyi megoldásokban. A helyi
megoldások pedig nyilvánvalóan lehetnek sokfélék. A szolgál-
tatások hozzáférhetõsége szempontjából nagyon értékes lehet a
magyarországi gyakorlat, hiszen mindenekelõtt azt szolgálja,
hogy az embereknek ne kelljen otthonokba költözniük, hanem
megmaradhatnak természetes, megszokott környezetükben és
mégis élvezhetik a szolgáltatásokat. 
A bevezetõket követõ vita során elsõsorban az domborodott ki,
hogy az államnak, amennyiben az a célja, hogy a feladatokkal a
községeket bízza meg, az eszközöket is  decentralizálni kell. Szó
esett arról is, hogy ha valamelyik közösség komolyabban érdek-
lõdik a gyakorlat iránt, az egyesület szívesen vendégül látja az
érdeklõdõket és a gyakorlatban is láthatják az intézmény
mûködését.

A pályázatírásról
A hazai és európai pályázatokra való felkészítés
keretében a Kishegyesi  Fejlesztési  Társulás
szervezésében négy hétvégén át tartó szeminári-
um kezdõdött a megnyert pályázatok végrehaj-
tásáról civilszervezetek képviselõi számára. Az
elsõ hétvégén, amelyet Kõvágó  Zoltán, a szegedi
és a veszprémi egyetemek szakelõadója vezetett,
a Strukturális Alapok támogatáspolitikájáról és a
projektek megvalósításáról beszélgettek.
A sikeres pályázatok esetében a pályázónak
bizonyítania kell, hogy megfelelt a vállalt felada-
toknak. Nem a számla a legfontosabb, hiszen
számlát lehet szerezni, a lényeg, hogy mi van a
számla mögött, milyen tevékenységet fed. A
pályázat ugyanis egy ígérvény, amelyben azt
írjuk le, hogy mit, mikor és kivel akarunk meg-
valósítani s utána igazoljuk is, hogy pontosan
ezt tettük. Természetesen mindig számítani kell
arra, hogy lesznek eltérések, sõt ha õszinték
akarunk lenni, akkor biztosra vehetõ, hogy a
tervekhez  képest lesznek eltérések. Ezeket az
eltéréseket az Európai Unióban is tolerálják, de
csak tíz százalékig. Amennyiben az eltérés ettõl
nagyobb, módosítani kell a szerzõdést. A másik
szabály, hogy a pályázatot akkor tekintik si-
keresnek, ha az legalább 75 - 80 százalékban
megvalósult. Végezetül, van még egy fontos
szabály, mégpedig az, hogy amit leírtunk, bár-
mikor követelhetõ rajtunk. 
Mindezek azt sugallják, hogy a pályázatok
esetében a megvalósítást illetõen is nagyon
szigorúak a szabályok, ami alapvetõen azt jelen-
ti, hogy a lehetõ legkorrektebbül kell leírni a
valóságot és felvázolni a feladatokat. Ha ugyanis
a pályázóra csak egyszer is rábizonyosodik a
csalás, nemcsak a büntetéstõl kell tartania,
hanem attól is, hogy újabb esélyt már aligha
kaphat.

CC ii vv ii ll ff óó rr uumm    éé ss     cc ii vv ii ll ss zz éékk
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Az elmúlt idõszakban arra törekedtünk, hogy
megfelelõ szintre hozzuk az ország regionális
kórházait, köztük Vajdaság hat regionális
kórházát is, valamint a négy klinikai közpon-
tot. Az elsõdleges ellátás és a megelõzés kisebb
hangsúlyt kapott. Éppen ezért az elkövetkezõ
idõszakban a megelõzésre fektetjük a hang-
súlyt, a rákos megbetegedések esetében az
emlõrák, a méhrák és a vastagbélrák
megelõzésére. A megelõzést szolgálja a roma
népesség egészségügyi ellátásának fokozása is,
hisz e népességnek csak tíz százaléka ren-
delkezik biztosítással. Mindez együtt jár az
egészségházak és a kihelyezett rendelõk fel-
szerelésével és káderbeli megerõsítésével -
mondta Dr.  Tomislav  Stantiæ egészség-
ügyi miniszterhelyettes  kishegyesi láto-
gatásán, amelyen ellenõrizni szerette
volna a Nemzeti Beruházási Terv meg-
valósítását. A kishegyesi egészségház mint-
egy 15 millió dinár támogatásban
részesült ebbõl a köztársasági forrásból. A
miniszterhelyettes ígéretet tett arra, hogy
a maga részérõl mindent megtesz, hogy az
intézmény megkapja azokat a fel-
szereléseket, amelyek  még szükségesek
ahhoz, hogy az említett megelõzõ vizs-
gálatokat is el tudják majd végezni. A mi-

niszterhelyettest Dr.  Deák  Tibor, az
egészségház igazgatója tájékoztatta az
eddig végzett beruházásokról és a pillanat-
nyi szükségletekrõl.
Az egészségház és a község vezetõivel foly-
tatott beszélgetés során felvetõdött, hogy
április elején  megszületett  a narkománia
elleni nemzeti stratégia és ennek
valóraváltását különösen a kisebb
környezetekben kell figyelemmel kísérni,
mert az adatok arra utalnak, hogy ez a
jelenség különösen a kisebb településeken
kezd elharapódzni. Sikeres fellépésre csak
akkor lehet számítani, ha  az egész
közösség együtt lép fel e káros jelenség
ellen. A miniszterhelyettes elmondta, hogy
a választások utáni esetleges személycserék
az egészségügyi vezetés élén várhatólag
nem okoznak megrázkódtatásokat, annál
is inkább, mert megszülettek azok a rend-
szerbeli törvények amelyek nem tesznek
lehetõvé lényeges változtatást. El-
hangzanak ugyan olyan ötletek, hogy a
választott orvos intézménye helyett a
családi orvos intézményét kellene
bevezetni, de erre nem sok az esély, mert az
a rendszer ott mûködik, ahol nincsen meg
az egészségházak kiépített rendszere.

A bácsfeketehegyi iskola napja alkalmából az iskolába látogatott dr.
Jeges  Zoltán, tartományi oktatási titkár és alkalmi ajándékot, egy-egy
robotot adott át az iskolának. Ugyanilyen ajándékot kapott a titkártól a
kishegyesi iskola is.
- Kiállunk az iskolák mûszaki oktatási szintjének növelése mellett. A tar-
tományi oktatási titkárság programjában szerepel az iskolák
taneszközökkel való felszerelése. Ezek a csomagok, amelyeket  ma az
iskoláknak adunk, a felsõ tagozatok, vagyis az ötödikes, hatodikos, hete-
dikes és nyolcadikos tananyag kiegészítését segíti. A robotokat, amelyek
tavaly a moszkvai kiállításon aranyérmet nyertek, össze kell majd szerel-
ni és ilymódon is serkentik a mûszaki képességeket - mondta dr. Jeges
Zoltán.
Az ajándékokat Bojtos  Béla igazgató és Hallgató  Sándor  köszönték meg. 
A kishegyesi iskolában a titkár beszélt arról is, hogy a titkárság 120 ezer
eurót költ az idén az egyházi orgonák felújítására. Ezek között szerepel,
Hallgató Sándor kezdeményezésére, a kishegyesi és a bácsfeketehegyi
orgonák felújítása is. Ebbõl a pénzbõl azonban a templomok felújítását
is támogatják, mert sok helyütt elõször a templomot kell felújítani és
csak utána következhet az orgona felújítása is.

Sportszerek 
Csíkos  János, tartományi sport és ifjúságügyi
titkárhelyettes a napokban Hallgató  Sándorral
közösen átadta a kishegyesi iskolának azokat a
sportszereket, amelyeket a tartományi titkárság
ajándékozott az intézménynek.
- Egymillió dinár értékû sportszert hoztunk az
iskolának és remélem, folytatni tudjuk
megkezdett munkánkat. Tudunk az iskola tor-
natermének állapotáról és hozzájárulunk a kézi-
labdapálya felújításához is - mondta a titkárhe-
lyettes.
Molnár  Márta  igazgatónõ elmondta, hogy
jóváhagyták a tornaterem felújítását és remélhetõ-
leg a nyári szünet idején be is tudják fejezni a
munkálatokat. Az iskola felszerelést kapott a
biológiai szertár felújítására és nyert a tantermek
felújítására beadott pályázatuk is. Összesen 8,2
millió dinár érkezik az iskola korszerûsítésére.

EE ll ss õõ     hh ee ll yy eenn     aa     mmeeggee ll õõ zz éé ss
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Alkalmi ünnepség keretében adták át a
József Attila és az Ady Endre utcák aszfalt-
burkolatát. Az egybegyûlteket köszöntve
Szûgyi  István polgármester elmondta,
hogy ezeket a beruházásokat a Magyar
Koalíció képviselõi hozták Kishegyesre és
ezt azért kell minduntalan hangsúlyozni,
mert más pártok ezt a sikert szeretnék
kisajátítani.
- Sokan szeretnék most ezeket az ered-
ményeket a magukénak tudni, de minden-
ki tudja, hogy kik dolgoztak ezen,
gyakran éjt nappallá téve. Más pártok
talán ettõl sokkal többet is hozhattak
volna ennek a közösségnek, de tény, hogy
ezt nem tették meg - mondta Hallgató
Sándor. 
- A tavalyi és tavalyelõtti tervek lassan kez-
denek megvalósulni, megígértük az aszfal-

tozást és íme, közösen meg is valósítottuk,
teljesítettük feladatunkat. Megvalósulnak
majd azok a tervek is, amelyeknek ered-
ményeképpen lassan növekedni fog a
foglalkoztatottság is a községben.
Azoknak kell tehát bekerülniük a képvise-
leti szervekbe, akik szívügyüknek tartják a
Magyar Koalíció által felkínált terveket.
Remélem, hogy az elkövetkezõ hetekben és
hónapokban is gyakran leszek majd itt
önök között hasonló ügyben, mint ez a
mai, hiszen az utcák aszfaltozása foly-
tatódik és más beruházások is folyamat-
ban vannak - mondta Kern  Imre, a
Tartományi Nagyberuházási Alap igaz-
gatóhelyettese.
A beszédeket követõen  a szalag átvágásá-
val átadták rendeltetésének az aszfaltozott
utcát.

ÁÁttaadd ttáákk     aa     ll eeaa ss zz ffaa ll tt oo zzoo tt tt     uu tt ccáákkaa tt

Útépítés önerõbõl A Kishegyesen folyamatban levõ útépítési
munkálatokon kívül megkezdték a Liliom
utca betonozását pályázati és helyi
közösségi eszközökbõl. A szûk és mintegy
száz méter hosszú utca valójában  egyelõre
csak két vasbeton csíkot kap, az út közepe
kimarad. Ennek nem csak a szûkös anya-
gi keret az oka, hanem elsõsorban az,
hogy számítani kell a késõbbi csatornázás
lehetõségeire is. A víz- és a gázvezeték
lefektetését követõen a szûk utcában csak
az utca közepén lehet majd vezetni a
szennyvízcsatornát. Ennek lehelyezését
követõen kibetonozzák az út közepét is. A
helyi közösség azért döntött a kis utca
mellett, mert ezekre az utcákra egészen
biztosan csak az aszfaltozás végén került
volna sor, így azonban ebben az utcában
is lehet majd járni az év minden idõsza-
kában. A munkálatokat a Kis-Kommunál
munkásai végzik.

Nyugati temetõ:
Kápolna felújítása

Kishegyes legújabb lakója.
Vigyázzunk rá továbbra is!
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A Tartományi Mezõgazdasági Titkárság és a
községi mezõgazdasági iroda kezde-
ményezésére beszélgetést szerveztek a község
civil szervezetinek és vállakozóinak,
gazdálkodóinak részvételével, azzal a céllal
hogy megalakítsák azt a HELYI AKCIÓCSOPOR-
TOT, amely körvonalazná a fejlesztés, a
fejlõdés irányait, az elsõbbségeket, segít a ter-
vek elkészítésében, valamint valóra
váltásában. A csoportokat a közös érdekek
mentén kell létrehozni és  átnyúlhatnak a
községek adminisztratív határain. A csopor-
tok létrehozása azért fontos, mert az
elkövetkezõ években megindul az európai
programokra történõ pályázás, ami
megköveteli ezeknek a csoportoknak a
létezését, hiszen Európában ezekre épül a
pályázati rendszer, de hasonló módon
mûködik a Tartományi Nagyberuházási Alap
is. A titkárság tervei szerint a csoportokat
hét községben fogják egyelõre létrehozni és
felkészíteni a pályázatok és tervek kidolgo-
zására.

Az elmúlt évben a vállalkozók
egyesülete szerteágazó tevékenysége
mellett jelentõs erõfeszítéseket tett a
vállakozások általános problémái-
nak megoldása érdekében s ezek
alapján megállapítható, hogy  a vál-
lakozók helyzete alapvetõen ked-
vezõen alakul. Errõl számolt be
Maráz  József a kishegyesi vállakozók
községi egyesületének ülésén.  
- Nagyon jó együttmûködés alakult
ki a régió hasonló szervezeteivel, az
önkormányzattal, de különösen a
Körzeti Gazdasági Kamarával, amely
egyedüliként továbbította a
nyugdíjbiztosítási törvényre tett
megjegyzéseinket. Az egyesület szak-
szolgálata mindent megtett annak
érdekében, hogy eleget tegyen a hoz-
zájuk forduló vállalkozóknak ügyes-
bajos dolgaik intézésében. Egye-
sületünkön keresztül a vállakozók
rendszeresen tájékozódhatnak a vál-
lakozásokat érintõ legfontosabb
elõírásokról, a fejlesztéshez szük-
séges legkedvezõbb pénzforrásokról
- hangzott el az ülésen, amelyen
összegezték az elmúlt egy év
tevékenységét és megjelölték a
feladatokat.
Az egyesület az elfogadott program
értelmében az elkövetkezõkben is
kezdeményezi az illetékes szerveknél
a vállakozók leggyakoribb prob-
lémáinak megfelelõ megoldását,
kezdve a törvényes elõírások
meghozatalától a községi illetékek
és járulékok meghatározásáig és a
felügyelõségek tevékenységéig. Az
egyesület a maga részérõl szeretne
mindent megtenni annak
érdekében, hogy a lehetõ legtelje-
sebb kommunikáció jöjjön létre az
önkormányzattal, különösen a
község fejlesztési stratégiájának
kidolgozásában, hisz a vállakozók a
község gazdaságának mind jelen-
tõsebb tényezõi s ennek megfelelõen
kell megszabni a fejlõdés irányait is.
A község területén egyébként nem
egész kétszáz, egészen pontosan 197
vállakozás mûködik és ezek mintegy
400 munkást  alkalmaznak. Ez 15
százalékos csökkenést jelent, ennek
oka elsõsorban az,  hogy az újrare-
gisztrálást sok vállakozás  nem
végezte el, másrészt ez a folyamat az
egész térségben, sõt az egész ország-
ban jellemzõ folyamat, mert a piac
liberalizálásával jelentõs mértékben
megnövekedtek a verseny-
körülmények, amihez sok vállakozás
már nem tudott igazodni. Ennek
ellenére figyelni kell arra is, nehogy
ismét elharapódzon a szürkegaz-
daság.

HHee ll yy ii     aakkcc ii óó cc ss ooppoo rr tt     aa ll aakkuu ll

Vállalkozók hírei
Értesítjük Kishegyes község polgárait,
hogy 2008. június 27-tõl kezdve minden
pénteken 9-13 óráig ingyenes
jogsegélyszolgálat mûködik a községháza
13. számú irodájában. A projektum elsõ
része jogi tanácsokból áll szerb és magyar
nyelven, melyet a következõ bácstopolyai
ügyvédek végeznek: Kneževiæ Marija,
Nikoloviæ Elza, Karabasil Aleksandar és
Radiæ Aleksandar.
Az ingyenes jogsegély használói  szociális
segélyt, családi pótlékot használó pol-
gárok, illetve nyugdíjasok lehetnek.
Az ügyfelek fogadása elõre bejegyzett

idõpontban történik a 730-0003-as tele-
fonszámon, illetve személyesen, a
községháza titkárnõjénél, Dorogi
Anitánál. Bizonyítás céljából szükséges a
szociális segély, családi pótlék illetve
nyugdíj használatáról szóló végzés felmu-
tatása. 

Kishegyes község közigazgatása

A PROJEKTUM  A KATALÓNIAI
OMBUDSZMAN TÁMOGATÁSA

ÁLTAL JÖTT LÉTRE

Ingyenes jogi tanácsadás

A KÖVETKEZÕ SZÓ-BESZÉD-
BEN SZERETNÉNK A

VÁLASZTOTT ORVOS

TÉMÁT BONCOLGATNI, ORVOS

ÉS BETEG SZEMSZÖGÉBÕL,
EZÉRT KÉRJÜK AZ OLVASÓKAT,
HA VANNAK A TÉMÁVAL KAP-
CSOLATOSAN KÉRDÉSEIK,
MEGLÁTÁSAIK, JELENTKEZ-
ZENEK SZERKESZTÕSÉGÜNK-
NEK. 

FFee ll hh íí vváá ss
KIADJA A SZÓ-BESZÉD PE. •
ALAPÍTÓ: A KISHEGYESI HK.
•FELELÕS SZERKESZTÕ: PAPP
IMRE • 
SZERKESZTI A SZERKESZTÕ-
BIZOTTSÁG: CSÓRÉ RÓBERT,
LAKATOS JÁNOS, LINKA B.
GABRIELLA, MARONKA ETELKA,
MIRNICS GYULA, MOLNÁR
MÁRTA, NOVÁK ATTILA, PAPP
IMRE, RÁCZ JÓZSEF,
SZERBHORVÁTH GYÖRGY,
ZSIDAI ERZSÉBET. •GRAFIKAI
ELÕKÉSZÍTÉS ÉS TÖRDELÉS:
MiG Productions •
ISSN 1 450-8958• 
WWW.KISHEGYES.ORG.YU•
SZOBESZED@TIPPNET.CO.YU•
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A nyugat felé elõretörõ szovjet csapatok
1944. októberében lehetõvé tették Titónak
és partizánjainak, hogy birtokba vegyék
térségünket és ott is megkezdjék a jugosz-
láv pártállam önkényuralmának a
megteremtését. Gazdasági  és társadalmi
rendszerük egyik alapcélja a ter-
melõeszközök köztulajdonba vétele,
államosítása és szövetkezetesítése volt.
Emlékszem, Kishegyesen már 1945.
februárjában felvetõdött az elsõ
szövetkezet megalapításának a gondolata.
Mivel ebben az idõben még az élesztõnek,
a sónak és a petróleumnak, tehát a leg-
fontosabb közszükségleti cikkeknek a
beszerzése is igen körülményes volt, azért
a kishegyesiek  elhatározták a beszerzõ-
értékesítõ szövetkezet megalakítását. Ez a
szövetkezet májusban meg is alakult.
Alapfeladata a lakosság közszükségleti
cikkekkel  való ellátása, valamint azok ter-
mékeinek az összegyûjtése és értékesítése
volt. A következõ években a tevékenysége
bõvült, boltokat, vendéglõket és kisipari
mûhelyeket nyitott és megszervezte a helyi
családi parasztgazdaságok szervezetét, a
Szövetkezeti Gazdaságot. A negyvenes évek
második felében a szövetkezeti mozgalom
Kishegyesen is kiterebélyesedett, mega-
lakultak a Proleter és a Petõfi  termelõ
parasztszövetkezetek. Késõbb megkez-
dõdött a helyi szövetkezetek átszervezése,
így a Beszerzõ-Értékesítõ Szövetkezet áta-
lakult Földmûvesszövetkezetté 1949-ben. Az
ötvenes években a két parasztszövetkezet
egyesült Újkor név alatt. 196o-ban pedig a
Földmûvesszövetkezet és az Újkor
egyesülésével létrejött a kishegyesi
mezõgazdasági munkaszervezet, a
Földmûves-Termelõszövetkezet. 
Már a háború utáni elsõ években az állami
szervek a szövetkezeti mozgalom erõsítése
és a kultúrtevékenységek kibontakoz-
tatása céljából elrendelték a falvaknak,
hogy lakosságuk részére építsenek
szövetkezeti otthont és mûvelõdési házat,
amelyek  majd gazdasági és társadalmi
életük központját fogják képezni.
Kishegyesen ezeknek a létesítményeknek
az építését 1947-ben kezdték el és 1952-
ben fejezték be. 
A kishegyesieknek ezeket a létesít-
ményeket, mint a többi falunak, állami
támogatás nélkül, önerõbõl kellett
megépíteniük. Ehhez gondoskodniuk kel-
lett az építõhelyrõl, az épületanyagról, a
munkaerõrõl és a munkaeszközökrõl. Az
épületek helyét a falu központjában, a
helyi zsidó hitközség iskolájának, temp-
lomának és kóserházának, és a velük
szomszédos Balassa-család - akinek a tag-
jait deportálták - házának a telkén jelölték
ki. A falu a hitközség telkét az épületekkel
együtt elkapta az államtól. Az építéshez
szükséges tégla és épületfa egy részét az
építõhelyen lévõ épületek és több tanya
lebontásával teremtették elõ. Ezt
egészítették ki a helyi téglagyárban - köz-
munkában - elõállított téglával és a
szerémségi erdõkben kitermelt és onnan
parasztkocsikkal hazahozott fával. A
cementet, a meszet, stb. pedig a lakosság
pénz és egyéb adományával vásároltak
meg. Az építéssel kapcsolatos munkákat a

falu lakossága végezte. Az emberek min-
den anyagi juttatás nélkül dolgoztak
Szabó  János kõmûvesmester és más helyi
mestertársainak vezetésével és irányításá-
val. A munkálatok végzése kézi szer-
számokkal történt. 
Vajdaságban az elsõk között épült meg a
kishegyesi szövetkezeti otthon épülete.
Helyiségeibe már 195o-ben beköltöztek a
helyi szövetkezetek irodái. A szövetkezeti
otthon egyemeletes épületéhez kap-
csolódó egyszintes mozi- és színházterem
épületének az építése és berendezése 1952.
decemberében fejezõdött be. A filmvetítõt
Pancsován szerezték be, a székeket pedig
Eszéken mezõgazdasági termékekért
cserélték. A mozielõadások igen vonzották
a falubelieket, hetente hét-nyolc elõadás is
volt. Csakhamar fejlõdésnek indult a
mûvelõdési élet, többek között meg-
alakult az amatõr színjátszó csoport is.
Ezek színvonalas játékukkal váltak ked-
veltté. 
A kishegyesi szövetkezeti-mûvelõdési
otthon, mint vagyontárgy 1967-ig a falu,
Kishegyes tulajdonát képezte. Ebben az
évben egy rendelet kimondta, hogy a
települések nem birtokolhatnak ingatlan
vagyontárgyat. Ekkor a kishegyesi
szövetkezeti-mûvelõdési otthon új tulaj-
donost kapott, a kataszterben is át lett
írva a helyi mezõgazdasági munka-
szervezetre, a Földmûves-Termelõ-
szövetkezetre. Ez a fiktív tulajdonosváltás
azonban nem változtatta meg a
szövetkezeti-mûvelõdési otthon jellegét,
szövetkezeti része továbbra is mezõgaz-
dasági szervezet, a mozi és a színház pedig
a falu érdekét szolgálta. A kishegyesi Helyi
Közösség megalakulása után, habár elmu-
lasztotta hivatalosan átvenni a falu népe
által épített objektumot, azt a falu tulaj-
donának tartotta és a kilencvenes években
rendbe is hozatta, újrafestette, javítatta.
A kishegyesi mezõgazdasági munka-

szervezet ellen 1999. júniusában
csõdeljárást vezettek be. Ez több, mint öt
éven át tartott. Amikor felvetõdött a
munkaszervezet magánosításának a
kérdése, a kishegyesiek megkérték a csõd-
bizottságot, hogy a szövetkezeti-
mûvelõdési otthon feletti birtoklási jogot
a munkaszervezet ruházza vissza a falura,
annak képviselõjére, a Helyi Közösségre. A
csõdbizottság arra nem volt hajlandó, sõt
a munkaszervezet vagyontárgyainak a fel-
sorolásánál a fenti létesítményt is ott tün-
tette fel. Ezt látva a kishegyesiek jogor-
voslásért a bírósághoz fordultak.
A szabadkai Kereskedelmi Bíróság 2oo4.
októberében magánosította, eladta a kis-
hegyesi mezõgazdasági szervezetet. Az új
gazda, egy olasz tõkés ekkor csak feltétele-
sen lett birtokosa a szövetkezeti-
mûvelõdési otthonnak, mivel annak való-
di birtokosát a bíróságnak kell
meghatároznia. 
A kishegyesi szövetkezeti-mûvelõdési
otthon a szabadkai bíróság döntését várja
már több év óta. A bíróság állandóan
elodázza a döntést. Vajon kinek, vagy
minek köszönhetõ ez?
A kishegyesiek remélik, hogy a kishegyesi
birtok új gazdája és a község vezetõi, a pol-
gármester és a képviselõtestületi elnök
közötti közeljövõben sorra kerülõ
megbeszéléseken egy olyan megegyezés
fog születni, amely a kishegyesi
szövetkezeti-mûvelõdési otthont majd
visszajuttatja a falu tulajdonába. Ez a
megállapodás majd lehetõvé teszi nem-
csak a helyi civilszervezetek helyiség prob-
lémájának a megoldását, hanem a
könyvtárét is, amely ma egy olyan épület-
ben tevékenykedik, amit a helyi Római
katolikus egyházközség visszakövetel az
államtól.

Varga Géza, magiszter

A kishegyesi szövetkezeti-mûvelõdési otthon születése és sorsának alakulása
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Az utóbbi idõben két szemináriu-
mot is szerveztünk, melyen elsõsor-
ban a Nõi Fórum tagjainak képzése
volt a fõ célunk. Az elsõ egész napos
képzést Csernik  Ilma, a másodikat
pedig Besnyi  Szabolcs tartotta. Ez
utóbbin részt vett az általános isko-
la és az óvoda néhány pedagógusa
is.  

***

Befejezõdött a Nõi Fórum Lépjünk
tovább - mert a gyermek - gyermek, hogy
szeressétek és megértsétek elnevezésû
projektuma, melyet a belgrádi BCIF
támogatott. A záróértékelést a part-
nerszervezetek, az intézmények, a
sajtó képviselõi elõtt tartották
május 29-én az iskola ebédlõjében.
Alkalmi kiállítás keretében bemu-
tatták a projekt idején készült
képeket, valamint Rácz  Maronka
Etelka  és Ótos  András filmjét.

***

Április közepén a kecskeméti
székhelyû Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete, a kishegyesi Helyi
Közösséggel karöltve konferenciát

szervezett Kishegyesen a falugond-
noki szolgálat szerbiai nép-
szerûsítésére. Hamarosan össze-
jövetelt kezdeményezünk annak
érdekében, hogy felmérjük, erre a
szolgálatra milyen formában van
szüksége településünknek.  

***

Ígéretek vannak a Nõi Fórum
székhelyének mielõbbi adap-
tálására. Igaz, a bontási munkála-
tokat májusra ígérték, a májuson
már túl vagyunk, reméljük, hogy
nem csak a választóknak szólt az
ígéret és nem csak választási fogás
volt az egész … és hamarosan
elkezdõdnek a munkálatok.

***

A falu civil szervezetei közös össze-
fogással a nyár folyamán gazdag
programmal várják a gyerekeket,
fiatalokat. A programokról, a
helyszínekrõl és az idõpontról az
érintettek plakátok, illetve a
Dombos tévén keresztül kapnak
tájékoztatót. 

AAmmii     kk ii bbuuggggyyaann     bb ee ll õõ ll eemm……
Nemrégiben szóltak, hogy van egy hely a
Magyarországra kiránduló autóbuszban - nincs kedvem
menni? Azt válaszoltam: ha tudnám, az egész falut elvin-
ném legalább egyszer kirándulni, hogy ugyanazon a
szemüvegen keresztül lássuk, mások hogyan tartják
rendbe a falujukat, hogyan õrizik a már meglévõt.
Volt tanárnõm mesélte, hogy nemrégiben az egyik városi
kórházban járt és amikor rákérdeztek honnan jött,
falunk nevének említésére a kérdezõ csak legyintett és
annyit kérdezett: „Az a piszkos falu Topolya után?”
Ehhez, azt hiszem, nem kell kommentár!
Én bizony még így is, hogy nem közvetlenül nekem
szegezték a kérdést, elszégyelltem magam. 
Mert valljuk be, igaza van a kérdezõnek. 
Hogy mégis megint írok arról, ami szúrja a szememet?
A korábbi írásaimra érkezõ visszajelzések. Mert szeren-
csére akadnak hegyesiek, akik olvasták már a korábbi
méltatlankodásaimat és jelezték, jól teszem, hogy írok
errõl… Hátha egyszer…
Mert például… 
Nem tudom, hogy megvannak-e még az árvácskák annál
a személynél, aki a kora tavasztól nyíló kis virágokat a
községháza elõtti betonládákból csente el? 
Vagy csak az volt a lényeges, hogy a falu központjában ne
legyenek virágok? 
Vagy mennyivel lett boldogabb az a személy, aki a piacon
- akárcsak pár dinárért vásárolható virágokat ellopta a
Vasút utcai kopjafa körüli virágágyásból…
Továbbá…
Nem tudom, nem kapok-e fricskát a fejemre a kamasz
gyerekek szüleitõl, de akkor sem hagyhatom szó nélkül,
és ahogy mondani szokás, akinek nem inge ne vegye
magára… a fricskát pedig megszoktam, elõre kijelentem,
nem fog fájni!
Szóval kedves szülõk! Nem (csak) az iskola feladata,
hogy a gyerekeket megtanítjuk a rendre. 
Jó lenne a gyerekeknek már a családon belül elma-
gyarázni az alapvetõ viselkedési szabályokat - és csak
halkan mondom, személyes példát mutatnunk. 
Hogy a gyerek tudja, a szemetet az utcán nem dobjuk el
és a szemetes kosár (már ahol még megmaradt) nem
azért van, hogy mi az otthoni szemetünktõl (ingyen)
megszabaduljunk.
Hogy az utcán lévõ virágoskert nem focipálya, a törékeny
kisfák pedig nem hinta… és sorolhatnám… De azt hiszem
mindenki érti, mire gondolok!
Más…
Mostanában megmozdult az élet a faluban… végre
elkezdõdött az utcák aszfaltozása. De nem lennénk
hegyesiek, ha csak úgy szó nélkül elmennénk ez mellett.
Elõször mindenki tudni akarta, mikor kezdik az aszfal-
tozást? Majd azt, hogy melyik utcákkal!
Amikor kiderült hogy melyikkel, jött a nehezményezés:
miért avval? Hát egyértelmû, vélték egyesek, mert ott
lakik a… és nevesítettek. Azután következtek a gondok:
miért a túloldalon lévõ házakhoz van az aszfalt
közelebb? Hogy lehetett így tervezni, nekem most 6
méterre van a bejárattól, az átellenben lakónak meg csak
négyre… Mi a francért kell peremet készíteni az útnak? 
Ugye milyen nevetséges? Mi vagyunk az örök
elégedetlenkedõk…És arról még nem is szóltam, hogy
olyanok is akadtak közöttünk, akik azért akartak petí-
ciót gyûjteni, hogy az õ utcájukat ne aszfaltozzák…. Ki
tud nekünk eleget tenni?

Az anyák napja alkalmából a Nõi
Fórum szervezésében kézimunka
kiállítást tartottak az iskola kiál-
lítási csarnokában. A megnyitón
Zsidai  Erzsébet, a Nõi Fórum
elnöke köszönte meg a szervezõk
munkáját, továbbá a részvételt
azoknak, akik munkáikkal szere-
peltek a kiállításon és ter-
mészetesen a házigazda iskolá-
nak a termet. A kiállítást meg-
nyitván Kollár  Ilona  népmûvész
elmondta, hogy bár a kiállítás
helyi munkákból állt össze, a

Kárpát-medence teljes jelkép-
rendszere, motívumai és tech-
nikái felsorakoznak a kiállításon,
a szõttesektõl kezdve az egyik
legnehezebb technikáig, a
zsinórcsipke készítésig. Hang-
súlyozta azt is, hogy a Nõi
Fórum leendõ piactéri
épületében egy állandó helyiséget
is kapnak majd azok, akik
szeretnének kézimunkával
foglalkozni, akik szeretnék
továbbvinni az õsök hagyatékát.

Kiállítás anyák napjára

AA     NNõõ ii     FFóó rr uumm    hh íí rr ee ii

Zs.E.
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A kishegyesi Csépe  Imre  Könyvtár ren-
dezvénysorozattal emlékezett meg a
reneszánsz évrõl, ugyanis idén ünnepeljük
Mátyás király trónra lépésének 550. évfor-
dulóját. Ez alkalomból Magyarországon az
idei évet Reneszánsz évnek nyilvánították.
A reneszánsz  szó újjászületést jelent. A XIV.
századtól Európa politikai, társadalmi és
kulturális viszonyai döntõen megváltoztak,
lezárták a középkort és új korszakot nyitot-
tak. Az új korszak szellemi irányzata a
humanizmus és a reformáció, mûvészete a
reneszánsz. A legfejlettebb területek ekkor:
Németalföld és Észak-Itália. A tulajdonosok
és a kereskedõk kezében jelentõs tõke hal-
mozódott fel. A városok vezetését többnyire
pénzváltókból lett bankárok és pénzarisz-
tokraták irányították, mint például a
Mediciek. Errõl a vidékrõl indult el hódító
útjára a reneszánsz. 

A reneszánsz stílusnak a kialakulásáról, jel-
legzetességeirõl több elõadás hangzott el.
Elõször április 12-én  Szakács  Áron tartott
elõadást A mûvészettörténet reneszánsz korban
címmel.
A reneszánszot magyar vonatkozásban
Mátyás király uralkodásának idejéhez kötik,
s valóban igaz, hogy ebben az idõszakban
élte virágkorát, de a kezdetek az Anjou-házi
uralkodók idejében voltak. Ez nem véletlen,
hisz e háznak szoros kapcsolatai voltak
Olaszországgal, ahol a reneszánsz kifej-
lõdött. A korból nagyon kevés emlék maradt
fenn. Elsõsorban várak, néhány freskó, ame-
lyek közül az egyiket Boticellinek tulaj-
donítják, valamint néhány oltárdíszítõ
táblakép. A szobrászat esetében  a ránk

maradt emlékek
nagyobb  része
s í r e m l é k h e z
készült dombor-
mû. Tudni kell
azonban azt is,
hogy Magyar-
ország közvetítõ
szerepet játszott
abban a korban
és innen terjedt
tovább a rene-
szánsz Cseh-
országba, Len-
gyelországba és
Oroszországba.

Szakács Áron elõadását Szöllõsi  Boglárka
Viseletek a reneszánsz korban címû kiállítása
elõzte meg, ahol Boglárka akvarelljeit és
rajzait nézhettük meg. Természetesen egy
rövid viselettörténeti ismetetõvel együtt.
A kiállítást megnyitva Vörös  Julianna, a
könyvtár igazgatónõje kiemelte, hogy a
reneszánsz az öltözködésben is változásokat
hozott, elsõsorban azt, hogy a nehéz közép-
kori anyagokat felváltották a könyebb és
finomabb anyagok.
Április 18-án Orosz  Attila Egyház és tár-
sadalom a reneszánsz korban címû elõadására
került sor.
A harmadik elõadást  május 9-én, Bulatovity
Gabriella zenepedagógus, a kishegyesi
általános iskola zenetanára tartotta A zene-
mûvészet kialakulása a reneszánsz korban cím-
mel.
E korszak nem a hangszeres muzsika,
hanem elsõsorban a kórusmûvek kora, soha
egyetlen korban sem született annyi kórus-
mû, mint a reneszánsz idején. Nem csoda,
hogy a templomoknak is ennek az igénynek
kellett megfelelniük, vagyis kiváló akusztiká-
val kellett épülniük. A zene elsõsorban egy-
házi jellegû, akárcsak a középkorban, min-
denekelõtt a misék és a motetták jellemezték,
volt olyan zeneszerzõ is, aki 500 - 600 misét
is írt. A világi zene szempontjából a leg-
fontosabbak a madrigálok voltak. A kor két
legkiemelkedõbb  zeneszerzõje  Giovanni
Peruigi  Palestrina és Orlando  di  Lasso. A
világi zene leggyakoribb hangszere a lant
volt és ehhez kapcsolódik a magyar
reneszánsz zene két kiemelkedõ alakjának
munkássága is: Tinódi  Lantos  Sebestyén és
Bakfark  Bálint tevékenysége. Tinódinál  a
szöveg a lényeg és a zene csak aláfestés,
hiszen elsõsorban krónikás volt, vele szem-
ben Bakfark virtuóz zenész volt.

Május 28-án került sor az utolsó elõadásra,
amit Dr.  Csáki  Sörös  Piroska, az újvidéki
Magyar Tanszék nyugalmazott tanára tar-
tott Mátyás Király könyvtára címmel.
A könyvtár rendezvény sorozatát a Szekeres
László Alapítvány, a Petõfi Sándor ME és az
önkormányzat támogatta. 

lbg

AA    rr eennee ss zzáánn ss zz     jj eeggyyéé bb eenn
Újabb kishegyesi írónak jelent meg
könyve: lapunk munkatársa, Mirnics
Gyula Jan Berger hazatér cím alatt ren-
dezte kötetbe az elmúlt 15 év alatt írt
novelláit, erre utal a könyv alcíme:
Válogatott szavaim gyûjteménye. A kötet-
ben 25   hosszabb-rövidebb írás talál-
ható. A szövegek legnagyobb része
már megjelent nyomtatásban, a Híd
és a Symposion címû folyóiratokban.
A szerzõ elõször a Dombosi történetek
címû kötetben mutatkozott be (a
könyv, amelyet Aaron  Blumm,
Szerbhorváth  György és Mirnics
Gyula közösen jegyeznek, 1998-ban
jelent meg a Symposion kiadásában).
Elsõ önálló kötetének írásai a dom-
bosi mítosztól elszakadtak, de to-
vábbra is felismerhetõ a szerzõre
jellemzõ célratörõ cselekményvezetés,
párhuzamosan futó, de állandóan
egymásba kapcsolódó történetszálak,
és továbbra is megfigyelhetõ (az
idõnként zavaró) szándékos nyelvron-
tás, amely a köznyelvhez való
közelítést szolgálja a szövegekben.
Nagyon következetes némely
motívum használata, amelyek utalás-
rendszert hoznak létre a kötetben
szereplõ szövegek között.
Ugyanakkor, ha a különbözõ
történetekben felbukkanó állandó
motívumokhoz egy határozott jelen-
tést akarunk rendelni, gondba
ütközünk. Ezekben a novellákban
állandóan elcsúszik a jelölõ, egy-egy
visszatérõ motívum különbözõ jelen-
tést is hordozhat a szöveg-
környezettõl függõen. Hasonló a
helyzet a szereplõk esetében: a Júlia
címû trilógia három Júlia nevû sze-
replõt mutat be, nevükön kívül csak
hûtlenségük közös. Ezek az írói fogá-
sok egy sajátos intellektuális kaland
funkcióját töltik be, sajnos, ha valaki
kevésbé figyelmesen olvassa ezeket az
utalásokkal terhelt szövegeket, akkor
elõfordulhat, hogy ellentmondá-
sokat, következetlenségeket vél
felfedezni. Az olvasó „befogását”,
tehát a figyelem lekötését, az inten-
zívebb odafigyelést szolgálják az
allúziók is. Rengeteg irodalmi utalás
van a könyvben, de ezek feltárása
nélkül is könnyen emészthetõek az
írások. Mert elsõsorban ez ennek a
kötetnek a fõ erénye: közvetlen
hangvételû, olvasmányos, nem akar
világmegváltó lenni, nem akar új
stílust teremteni, de ha engedjük,
hogy beszívjon magába a kötet sajá-
tos hangulata, az említett hibák
ellenére is jót szórakozhatunk. És
még talán magunkra is ismerünk Jan
Berger alakjában. 

Mirnics  Gyula:  Jan  Berger  hazatér
Válogatott szavaim gyûjteménye
Timp  Kiadó,  Budapest
Megrendelhetõ a Westbook és a
Bookline internetes könyváruházak-
ban, ára: 840 dinár. 

Káty

Jan Berger, 
a kishegyesi
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A kishegyesi Önkéntes  Tûzoltó  Testület az idén is ha-
gyományos módon ünnepelte Szent Flórián napját, a tûzoltók
védszentjének napját. Ünnepi menetben vonultak a tûzoltó-
otthontól a templomig, ahol részt vettek a Flórián-napi szent-
misén, majd ezt követõen egyházi (katolikus és református)
szertartások szerint is felszentelték a tûzoltó otthon felújított
nagytermét.
A szentmisén ft.Brasnyó  Ferenc plébános emlékeztetett arra,
hogy Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje a Diocleciánusi
keresztényüldözés idején vesztette életét azért, mert nem
tagadta meg hitét. Mint mondta, a tûzoltók ma is, akárcsak
védõszentjük, az önfeláldozás, a hivatás, a szeretet hõsei,
hiszen lemondva kicsinyes érdekeikrõl önzetlenül mentik fele-
barátaik életét, értékeit, vagyontárgyait. Mint mondta, nagyon
jó, hogy ezeknek az embereknek most már van egy nagyon
szép termük, ahol õk is és mások is társas összejöveteleket
tarthatnak. Isten áldását kérte a testület tagjaira és minda-
zokra, akik segítették az elmúlt esztendõkben a munkájukat.
A szentmisét követõen ft. Brasnyó Ferenc plébános és Orosz
Attila református lelkész katolikus és református szertartások
szerint felszentelték az otthon új termét. Szûgyi  István pol-
gármester, a tûzoltó testület elnöke köszönte meg a lelkészek
közremûködését, mint mondta a testület tagjai számára fontos
volt, hogy a terem egyházi áldásban is részesüljön.

SSzz eenn tt         FF ll óó rr ii áánn ,,     aa     tt ûûzzoo ll tt óókk     vv ééddõõ ss zz eenn tt jj ee

Mozdulatlan utazás
Kormos  Róbert május 10-én egy újabb kiállítással lepte meg
a kishegyesieket, melynek címe MOZDULATLAN UTAZÁS.
Elsõ látásra az ember nem is érti a tárlat címében szereplõ
utazást. A képeken felbukkanó szimbólumok - az urbánus
motívumok, az itt-ott felsejlõ tenger és az autók - idézik
meg az utazás toposzait. A festményeken a nõk a fõszerep-
lõk, fõleg szõkék (hiába, a férfiak a szõkéket szeretik...).
Kollázs technikát alkalmaz, olajjal kombinálva és mindezt
sperlemezre festve.
Ami engem illet, nem igazán éreztem Kormos Róbert
témáját, nem hittem el neki az utazást. Lehet, hogy ez egy-
szerûen a technika hibája. Kormos összetett mûvészi
képekkel operál, ami önmagában nem baj, de idõnként túl-
bonyolítja az egyértelmût. Képei a magát keresõ, kissé türel-
metlenkedõ alkotó töprengései és kifejezései. Nem lehet
siettetni azt, aminek nincs még itt az ideje. A mostani
képek gyakorlatok és variációk színre, témára, formára... A
képkeretei színesek, beleolvadva az alkotásba.
Kormos Róbert keresi azt a kifejezésformát, azt a témát,
ami õt egyénivé teszi, addig is sok gyakorlatát és tanul-
mánysorozatát szeretnénk látni. 

lbg

Egy szerény mûvész
Az idei KMV képzõmûvészeti minõsítésen egy kicsit meglepõdött
Vass  Szabolcs, hisz képeit az õ tudta nélkül küldte el édesapja.
- Nem is képek voltak, inkább gyakorlatoknak nevezném õket.
Grafikáim második helyezést értek el, míg a festményem a har-
madik díjat érdemelte ki. A rajzok tûrhetõek voltak, mert ezeket
készítettem a középiskolai fölvételire, virágok, csendélet meg ilyes-
mi, de a temperával készült festmény még nem is volt kész. Nem is
tudom, miért küldte el apám? Biztos ez akadt a kezébe, pedig
voltak sikeresebb munkáim - méltatlankodik Szabolcs. 
Vass Szabolcs az újvidéki Bogdan Suput középiskola grafikai szakára
jár. Mutatja is munkáit, amelyeket az iskolában készített, intenzív
fejlõdés látható a mostani rajzain és festményein, igaz még csak
temperát használ. Rengeteg munkát kell készíteni a tanulóknak,
hétvégén komoly házi feladatokat kapnak, amit aztán tanáruk
értékel. 
- Ötöst csak én szok-
tam kapni:) Az volt a
legrosszabb, hogy az
elejében nem értettem,
mit és hogyan kéri a
tanár, de most már
értem a nyelvet. A
Középiskolások Mûvé-
szeti Vetélkedõjén hiá-
nyoltam, hogy nem
kaptunk egy kis szak-
mai értékelést, nem
ártott volna mindany-
nyiunknak, persze a
harmadik helyezést
elért festményem nem
volt kész, látszott is
rajta. Jövõre nem
fogom a véletlenre
bízni, készülni fogok a
versenyre - zárja a
beszélgetést az ifjú
tehetség.       

lbg
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nkéntesen jelentkeztem a Szó-
Beszéd megbeszélésen, hogy

beszélgetek Rácz Jocival. Nekem mindig
is, ifjabb Rácz József Joci marad.
Elsõsorban is, osztályfõnöke voltam, és
persze magyartanárnõje is. Másod-
sorban pedig épp a ballagás elõtt
voltunk, és eszembe jutott, hogy a
Gyermekheti Fordított-napon õ volt az
igazgató. Szimpatikus lépésként reggel
hétkor egy kávét rendelt, azután pedig
„kormányozta” az iskolát. És meghívta
„tanárkollégáit” (Zabos Tibit, Csõkét,
Badát) is értekezletre. Igazi vagány kis
osztályt képviseltek õk valahányan, ahol
azért néha próbára tették a tanárok
türelmét. 
Beszélgetésünkre épp egy véradás után
érkezik. Segítõ szándéka továbbra is
megmaradt.
Sokan követtük a Középiskolások
Mûvészeti Vetélkedõjét, hiszen több
kishegyesi is a döntõbe jutott. A néptán-
cosok (Berec  Zalán és Linka  Szabolcs)
elsõk lettek, a  néptáccsoport (Klaæ
Olivér,  Kerekes  Zsuzsanna,  Brezovszki
Anasztázia,  Berec  Zalán,  Linka  Szabolcs,
Kormos  Beáta,  Sarnyai  Álmos  és
Szikora  Sarolta) második díjas lett,
Vass  Szabolcs képzõmûvészetben haza
hozott egy második és egy harmadik
díjat. Zsolnai  Ákos animációs
kisfilmjével szintén elsõ díjat nyert. Joci
prózaírásban remekelt, a zsûri
véleménye alapján õ érdemelte ki az elsõ
díjat Ködös emlék címû alkotásával. 
Elmondása alapján az eddigi években
csak „terepszemlén” volt a KMV-n, és
négy év után úgy döntött, hogy meg-
méretteti magát. A történet úgy
kezdõdött, hogy magyar nyelvbõl
szabad címválasztással novellát kellett
írnia. Tanárnõje, osztályfõnöke
Szécsényi  Nelli, jónak találta, majd be-
nevezte Jocit a KMV-re. A selejtezõkön
az akadályokat sikeresen vette, és a be-
csei döntõn a zsûri is a legjobbnak ítélte
a novellát. Könyvjutalmat kapott. 
Joci épp ma érettségizett magyar
nyelvbõl, könnyûnek találta a megadott
tételeket. Nem is csoda, hiszen
rengeteget olvas, nyitott a világ dolgai
iránt, már általános iskolában is volt
saját véleménye, hozzászólása a dolgok-
hoz. 
Nem csak magyarból jeleskedett az
utóbbi hónapokban, hiszen a Géniusz
Kutató Diákok Konferencia történelmi
versenyét is megnyerte. A természet ereje,
avagy az idõjárás döntõ szerepe a történelem
folyamán címmel írt értekezést, kutató
munkáját nagyra értékelte a bizottság.
Történelem órákon is feltûnt számára,
hogy hányszor változtatta meg az
idõjárás a csaták kimenetelét. Errõl
folyamatosan kérdezgette Mátyus  János
tanár urat, aki ezt jó témának tartva
tavaszi szüneti házi feladatként feladta
Jocinak, hogy kutasson. A díj nem
elhanyagolható: könyvcsomag,
számítógép-tartozékok, táborozási

lehetõség Erdélyben, szereplés a Duna
TV-ben… És sokan felfigyeltek rá…
Meglepetésként ért a válasz kérdésemre,
hogy melyik egyetemre iratkozik. A
Magyar Tanszéket emlegette. Közel áll
hozzá a magyar nyelv, az irodalom, az
olvasással nincs gondja, (bár perc-
olvasásra csak négyest kapott annak
idején…), imádja a „betûvetést”… És még
lehet belõle újságíró, tanár, kutató,
könyvtáros, de operatõrködni is
szeretne…
Nyári tervei között egy bemutatkozó út
is szerepel - az útirány még titok - a
Sambass zenekarral. Brazil szambát ját-
szanak (kizárólag dobokon). Ez az ötlet,
hogy õ is a zenekar tagja legyen, egy
tavalyi romániai biciklitúrán született.
Több koncertjük is volt már az ország-
ban.
És miért ez a címe a beszélgetésnek?
Úton-útfélen? Egyszerû a magyarázat.
Ezt találtuk ki Jocival. Mindig úton
van…
Érdekes, hogy hány tehetséges fiatalunk
van Hegyesen, nem is tudjuk, hogy
merre járnak, mi mindent tesznek,
mennyi helyre jutnak el, hány helyen
mondják el, hogy hegyesiek… 
Figyeljünk fel rájuk, támogassuk õket… 
És büszkeség számomra, hogy Jocit
taníthattam, s most is kap tõlem egy
ötöst…

Molnár Márta

ÚÚtt oonn --úú tt ff éé ll eenn
- egy jót beszélgettünk Rácz Jocival -

Ez hihetetlen. Hogy szaporodnak ezek az
odvas embernépek. Ma ismét kolduskirály-
lyá tettek gyorsléptû észjárásukkal. Olyan
gyorsan élnek, hogy észre sem veszik, ha
leég körülöttük az erdõ... mert õk a város-
ba mennek! Hát igen, ez a baj. Egy
pálinkaivó versenyre persze jól be kell
melegíteni, megkóstolni sok fajtát, szagol-
gatni, ízlelgetni, venni, lopni, kérni, töl-
teni... De ahhoz, hogy élj és nyerj, nem kell
minden ízét megkóstolnod az életnek.
Fárasztóbb és mérgezõbb is. Dehát nekem
mindegy, igazából ebbõl élek. Belõlük, a
tompaságukból. Egy talpraesett tolvaj
mindig megérzi a 'bojongó többletet'. És
segít rajta. Otthont ad neki. Az új lovam is,
szegény, már lehet, hogy éhenhalt volna a
kocsma elõtt, ha nem járok éppen arra.
Vagyis nem zavarnak arra, de ez rész-
letkérdés.
Ezen a tájon biztos akad egy-két kifigurá-
zott, gazdag ifjakat tárt karokkal váró
fogadó. Az ilyen nagyvárosok peremén van
a legõszintébb éjszaka. Persze, az alkohol-
gõz is itt a legsokszínûbb, s a fáradt kétkezi
munkások és bolond utazók mind itt
terítik le pokrócukat. A szállás ingyenes, az
ára csupán, hogy addig kell innod, amíg a
másnaposság elsõ vérköhögése és fejfájás-
kukorékolása fel nem ébreszt évezredes
kábulatodból. Ja, és igen, itt még egy korsó
sör a hûség végsõ ára, ami remélhetõleg
nem a tegnap összeöntött maradék csapo-
lata.
Ha jól olvasom: Madáretetõ. Megfelel. Van
benne fantázia, mélyebben pedig, ha jól
látom van benne egy csapat részeg falusi
parasztlegény is, úgyhogy mindenképp
megéri betérni egy kis házajánlata-kós-
tolóra (csak meg ne vakuljak). A lófék egy
kiszögelt farönk. Mûvészi, nem túl prak-
tikus, de fõ a bizalom! Meghúzom még
bemelegítõnek a lótáskában talált fanyar
boromat, és lássuk a medvét...
Tölgyfa ajtó, vagy kétszer akkora, mint én,
dehát egy jóravaló goblin ezt már kevésbé
veszi diszkriminációnak, mint a balosok a
jobbkezes terítéket. Mielõtt benyitok,
ellenõrzöm, nehogy megcsillanjon valame-
lyik pengém, és túl veszélyesnek tûnjek, a
falu bikája önérzetébe gázoljak, akinek
bizonyára a hüvelykujja akkora, mint a
fejem, tehát igazítok egyet poros
útiköpenyemen (kár, hogy ez is ember-
méret és úgy áll rajtam, mint egy rossz
varázslócsuha).
Belépésemet egy megfáradt bácsi kihajítása
teszi emlékezetessé, de goblin elõvi-
gyázatosságomnak köszönve hamar a föld-
re tudok ugrani, nehogy megakadályoz-
zam mások útját, ha azt éppen mások
határozzák is meg. A biztonsági fiú na-
gyon kedves. Amiért rámfolyt a mihaszna
részeg söre, vagy nem is akarom tudni
milye, azonnal a sankhoz emel és az orrom
alá tol egy... hát legyen pálinka a neve.
Megisszuk, jóbarátit üvöltünk, aztán õ
tovább áll, és tovább takarítja a helyet. 
....

Ködös emlék
- részlet - 

Ö
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Kicsiny falunk elérkezett a információ
századába, és immáron nem csak a ha-
gyományos, modemos internet hozzáférés
áll rendelkezésünkre, hanem  a drótnélküli,
a kábeles és legújabban már az ADSL is.
Ezeket próbálom most bemutatni, és össze-
hasonlítani.

MODEMOS INTERNET HOZZÁFÉRÉS -
Ez a legrégebbi internet hozzéférés
falunkban, és egyben a leggyöngébb is.
Kicsiny, 56-os modemünkkel ma már nem
kell várni a csatlakozásra, újra tárcsázni,
küszködni a szakadozó vonallal, de az
adatátviteli sebesség sem egy világcsúcs.
Levelezésre, és idõnként egy-egy oldal
megtekintésére viszont kíváló. Jómagam is
ezt használom, és ilyen szinten meg vagyok
vele elégedve. Az Eunetnél 5 óra 150 dinár,
és az említett dolgokra ez 1,5-2 hónapig
elég. Ráadásul hétvégén fele idõt számláz-
nak, viszont, míg fönn vagyunk a neten,
addig nem tudunk telefonálni, és a helyi
telefon tarifát is fizetni kell.

SAT-TRAKT - 2004 óta van jelen
falunkban, és kevesebb, mint 100 fel-
használója van. Az utóbbi idõben többen
elpártoltak tõle, mert csökkent a szol-
gálatás minõsége. A szükséges felszerelést
havi 360 dináros áron tudjuk bérelni, de
sajátunkat is használhatjuk, ha már van. Ha
ezt a szolgálatót választjuk, akkor egy évre
szóló szerzõdést kell kötnünk. Árai a
következõk:

Havi  csomagok
Mini 250 MB (256/128) 
- 230 din/hónap (túllépés 0,92 din/MB)
Mini + 500 MB (384/192) 
- 450 din/hónap (túllépés 0,90 din/MB)
Home 900 MB(384/192) 
- 790 din/hónap (túllépés 0,88 din/MB)
Home + 1300 (512/256) 
- 1150 din/hónap (túllépés 0,88 din/MB)
Business 2300 (768/384) 
- 1980 din/hónap (túllépés 0,86 din/MB)
Business + 5000 (768/384) 
- 3960 din/hónap (túllépés 0,79 din/MB)

Flat  (korlátlan)  csomagok
Flat home 256 (256/128) - 1050 din/hónap
Flat home 512 (512/256) - 1450 din/hónap
Flat home 1024 (1024/512) 
- 2350 din/hónap
Falt home 1536 (1536/768)
- 2950 din/hónap

BBAULINK - Szintén drótnélküli internet
szolgálatást nyújt, és tavaly júniusban
érkezett Hegyesre. Felhasználói száma még
nem haladja meg a százat. A modemes
internethez hasonlóan a mega byte-ok kor-
látlan ideig felhasználhatók. Árai igen ked-
vezõek, szerzõdést sem kell kötnünk, vi-
szont nem lehet tõlük  felszerelést bérelni. A
szükséges modem és egyéb tartozékok ára
70-100 euró között mozog. Árai:

Havi  csomagok
Surf 256 (6000MB, 256/64)
- 750 din/hónap (túllépés 0,40 din/MB)
Surf 512 (8000MB, 512/64) 

- 900 din/hónap (túllépés 0,40 din/MB)
Surf 1024 (10 000MB, 1024/64) 
- 1800 din/hónap (túllépés 0,40 din/MB)
Surf 2048 (14 000MB, 2048/128) 
- 3600 din/hónap (túllépés 0,40 din/MB)

Flat  csomagok
Flat 64 (64/32) - 1200 din/hónap
Flat 128 (128/64) - 2400 din/hónap
Flat 256 (256/128) - 4000 din/hónap
Flat 512 (512/256) - 8000 din/hónap

A Baulinknél nem muszáj csomagot
vásárolnunk, vehetünk pusztán megaby-
tokat is. Ekkor az árak a következõk:

0-599 MB (1024/512) - 0,80 din/MB
600-1599 MB (1024/512) - 0,70 din/MB
1600 MB felett (1024/512) - 0,60 din/MB

DDOMBOS INTERNET - Falunk 2007.
augusztusa óta büszkélkedhet saját inter-
net szolgálatóval. A Dombos kábeles inter-
net hozzáférést kínál, aminek bekötése
ingyenes, feltéve, ha már bevezettük a
Dombos kábel tévét. Fennállása óta a
Dombos lett a legtöbb felhasználóval bíró
szolgáltató, számuk valószínûleg megha-
ladja az 500-at. Ennél az internet szolgál-
tatónál két évre kell szerzõdést kötnünk, és
a többi szolgáltatótol eltérõen náluk nem
csak a letöltést, hanem a feltöltést is szám-
lázzák. Történtek már túlszámlázások, és
igen magas árakkal dolgoznak.

Havi  csomagok
200 MB (512/256) 
- 200 din/hónap (túllépés 0,90 din/MB)
500 MB (768/384) 
- 500 din/hónap (túllépés 0,85 din/MB)
1000 MB (1024/512) 
- 1000 din/hónap (túllépés 0,80 din/MB)

Flat  csomagok
Flat 256 (256/64) - 1450 din/hónap 
Flat 512 (512/256) - 2000 din/hónap
Flat 768 (768/384) - 2950 din/hónap

AADDSSLL - A legújabb internet hozzáférési
lehetõség, amit néhány hónapja lehet
igényelni. Szükség van hozzá telefonvonal-
ra, de használata közben tudunk telefonál-
ni, és nem terheli külön a telefonszám-
lánkat. Különbözõ szolgálatatók kínálnak
ilyen internet hozzáférési lehetõséget, pl.
Eunet, Beocity. Kétségkívül az ADSL nyújtja
a legminõségesebb kapcsolatot, és
valószínûleg a jövõben ez lesz a legnép-
szerûbb. Mivel több szolgáltató is kínál
ADSL-t, hozzávetõleges árakat vettünk ala-
pul.

Flat  csomagok
Flat 256 (256/64) - 1178,82 din/hónap
Flat 512 (512/64) - 1119-1652 din/hónap
Flat 1024 (1024/128) 
- 1538-2714 din/hónap
Flat 1536 (1536/192) 
- 1923-3658 din/hónap

L.J.
Információk by Hacker friend
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A  kristályok  tisztítása  és  a  velük  való

meditáció

A múlt számban a 12 királyangyalnak
tulajdonított kristályról írtam. Most
megemlítek néhány másikat, majd a
kristályokkal való meditációra fogok
kitérni.

Rózsakvarc - Rózsaszínû kristály, ami
gyógyhatással van náthára, a szexuális
zavarokra, valamint a tüdõ és a pete-
fészek betegségekre. A lelki tulajdonsá-
gok közül a bosszúságra, az önbizalomra,
a szellemi önvédelemre, és kifejezõ-
készségre van befolyással.
Onix - Fehér sávokkal behálózott, fekete
ahát. Jótékony hatását a hajra, a hallásra,
az idõjárás-érzékenységre, a térdekre és a
szívre fejti ki. Befolyásolhatja a kapcsola-
tokat, a lelki világosságot és segít a
szomorúság leküzdésében.
Hematit - Fémes, fekete színû kristály.
Gyulladások ellen és általános
erõsítõként használják, de gyógyítja a
kisagy betegségeit is. Megfékezheti a
hisztériát és az önzést.
Hegyi  kristály - Átlátszó, színtelen kvarc
kristály. Az emésztési panaszokat, a fer-
tõzéseket, a kimerültséget és a hormon-
zavarokat lehet vele kezelni. Az érzelmi
blokád felodására is használható, és
védettség érzését nyújtja.

A kristályokat nyakláncon, vagy zsebben
lehet hordani, de léteznek nagyobb, csi-
szolatlan kristályok is. Ezeket a szobában
tarthatjuk, de ügyelni kell, hogy ne
legyenek kitéve sugárzásnak (TV,
számítógép).

A  kristályokkal  történõ  meditáció - A bal
kéz alkalmas a befogadásra, ezért tartsuk
ebben a kristályt. Csukjuk be a szemün-
ket, és öszpontosítsunk a kristályra,
miközben annak az energiája lasan
átáramlik testünkbe. Lehet, hogy ez
kezdetben nem sikerül, de a kitartó
gyakorlás biztos sikerhez vezet. Legjobb
egy csendes helyet keresni a medi-
táláshoz, ahol senki sem zavarhat ben-
nünket. Lényeges, hogy lazák legyünk és
összpontosítsunk.

A  kristály  tisztítása  és  töltése - A kristály
a viseléstõl lemerül, ezért idõnként meg
kell tisztítani majd feltölteni. Tartsuk
folyó víz alatt mindaddig míg meg nem
tisztul, majd tegyük világos helyre, ahol
magától feltöltõdhet. Néhány napi
pihentetés után ismét használhatjuk.

P.A.

A kristályok ereje



Az iskolában az elmúlt hónapban sem
tétlenkedtünk. Május a kirándulás hónap-
ja volt. 
Az elsõsök és a másodikosok Temerinben
megnézték a Mini-állatkertet, majd
megálltak Becsén, a Tisza partján. A
gyerekek a Dunðerski-kastélynál lovagol-
hattak is. A harmadikosok Pétervárad és
Újvidék nevezetességeit tekinthették meg.
A negyedikesek a fõvárosba, Belgrádba
látogattak el. Élmény maradt számukra a
Repülõsmúzeum, a kalemegdáni séta, az
állatkert és a botanikus kert is. Különösen
érdekes volt számukra a Japán-kert, mert
így betekintést kaphattak a japánok
kultúrájába is. Az ötödikesek kétnapos
kirándulásra utaztak. Az Ezüst-tó,
Szendrõd vára, Lepenski vir és Ðerdap is
az úticéljuk között szerepelt. A
hatodikosok, hetedikesek és nyol-
cadikosok egy csoportja Versec
nevezetességeivel ismerkedett meg. 
Az iskola galériájában Szöllõsi  Boglárka
Viseletek a reneszánsz korban címû képkiál-
lításának megnyitójára került sor. Az
újonnan felújított galériában Kormos
Róbert festõ tárlatát is megnézhették az
érdeklõdõk. Az iskola diákjainak szinte
házhoz szállíthatjuk így a képzõ-
mûvészetet. 
Április 18-án a Polgári  Csoport nyílt mozi-
estet szervezett. A medve címû filmet
vetítették. 
Szabadkán a körzeti történelemversenyen
Csõke  Márk (5.b) II. helyezett lett. 
Április 19-én tartották meg a körzeti
matematikversenyt. Iskolánkat Miljkoviæ
Zoran (4.a) és Fodor  Mónika (4.c)
képviselték. 
A szécsányi szavalóversenyt is 19-én volt.
Miljkoviæ  Tamara (8.a) és Paróczi  Elvira
(3.a) szépen szerepelt ezen a községek
közötti megmérettetésen. 
A tavaszi szünet elõtt a Polgári Csoport
diszkót szervezett. A tavaszi szünet április
25-tõl május 5-ig tartott. 
Az idén is részt vettük a fruška gora-i
maratonon. A felkészültebbek 19, a
kezdõk pedig a 17 km-es távot gyalogolták
végig. 
Kolléganõnk, Bulatoviæ  Gabriella zenesza-
kos tanárnõ tartott elõadást a könyvtár-
ban a zenemûvészet alakulásáról a
reneszánsz korban. 
Május 10-én Szabadkán az Általános
Iskolások Mûvészeti Vetélkedõjén a
következõ eredmények születtek:
Képzõmûvészet kategóriában Becskei
Anikó (6.b) I. hely, szólóének
kategóriában Patyerek  Réka (5.a) és
Sarnyai  Ajnó  (6.b) II. hely, prózamondás
kategóriában Lénárt  Tícián (5.a) I. hely. 
Ujvári  Vanja a köztársasági német-
versenyen képviselte iskolánkat, melyet
május 10-én, Karlócán szerveztek meg. A
megmérettetésen Szerbia legjobb diákjai
vettek részt. 
Æupriján tartották meg a Zeneiskolák
fesztiválját. Csõke  Márk (5.b) és Csõke
Andrea (8.a) is elsõ hellyel tért haza.
Május 16-án, Mitrovicán, a vonósok fesz-
tiválján Dudás  Virág  Ervin (5.a) elsõ
helyezést ért el. 
A szerbiai televízió futóversenyt
szervezett. A községi döntõt a Graða-
montnál szervezték meg.  
Május 17-én a Szólj síp, szólj! énekversenyen

iskolánk diákjai ismét bizonyítottak. A
Csõke  Andrea és Povázsánszki  Csilla
énekpáros I. helyezett lett. A Szajkó ének-
csoport Patyerek  Réka,  Sarnyai  Ajnó,
Csõke  Andrea,  Moldvai  Anna,
Povázsánszki  Csilla  és Kerekes  Zsuzsanna
összetételben szintén elsõ lett.
Május 17-én Szabadkán szervezték meg a
köztársasági anyanyelvi versenyt.
Nagyszerû eredmények születtek: Gavlik
Zénó (7.a) I. helyezést, Gere  Szilvia  (6.a) II.
helyezést  ért el.
Május 18-án tartották meg Újvidéken a
Csengõszó karaoke verseny elõdöntõjét. A
június 15-ére tervezett döntõbe a
következõ diákok jutottak tovább: Csõke
Andrea,  Miljkoviæ  Tamara,  Moldvai  Anna
és Povázsánszki  Csilla. Az alsósok közül
az elõdöntõben Péter  Fanni képviselte
iskolánkat. Gratulálunk, és eredményes
felkészülést kívánunk!
Iskolánkban járt dr.  Jeges  Zoltán tar-
tományi oktatási titkár, és alkalmi
ajándékot, 2 CD Robit (az informatika
oktatásában vesszük hasznát) ajándéko-
zott az iskolánknak. Ezek a robotok már
több kiállításon díjat nyertek. Kaptunk
még segédeszközt a biológia oktatásához
is. 
A Tartományi Oktatásügyi Titkárság
jóvoltából 11 fehér tábla és 1 projektor is
megérkezett. 
És a folyószámlánkon van a 1.200.000,00
dinár is, melyet szintén tartományi
pályázaton nyertünk tanterem-felújításra. 
Csíkos  János  tartományi ifjúsági és sport-
titkárhelyettes is meglátogatott bennün-
ket. Õ sem érkezett üres kézzel, a tor-
naterembe hozott sportszereket. 
A Szülõföld  Alap  Oktatási  és  Szakképzési
Kollégiuma, A biztonságosabb oktatásért,
gyermekkorért témájú pályázatunkat
2.000.000 forintos támogatásban
részesítette. A pályázatot tanterem-
felújításra és a zeneterem hanszerekkel
való felszerelésére írtuk. Örömünkre szol-
gál, hogy a nyáron sem unatkozunk majd.
A gyerekeket szeptembertõl új, szép
környezet várja majd remélhetõleg. 
Pénteken, május 23-án moziestet tartott a
Polgári Csoport. A Lecsó címû filmet
nézték meg az érdeklõdõk.
Iskolánk küldöttsége Budapestre, a XVI.
Kerületbe látogatott. Még szorosabbra
fûztük a kapcsolatot a Rácz Aladár
Zeneiskolával. Varga  György igazgató úr
felajánlotta segítségüket, informatikusuk
elkészíti iskolánk web-oldalát, tehetséges
zenedés diákjaink pedig majd bemu-
tatkozhatnak Budapesten. Több kerületi
iskolát is megnéztünk. Az Önkormányzat
nevében Kovács  Raymund alpolgármester
40 diákunknak ajánlott fel ingyenes
táborozási lehetõséget. A 2007/2008-as
iskolaév legjobb diákjait jutalmazzuk meg
ezzel az utazással. 
Isaszegen megismerkedtünk az általános
és szakiskolák igazgatónõivel és a
Tantestület tagjaival. Megnéztük Isaszeg
nevezetességeit is. Találkoztunk a Nemzeti
Tankönyvkiadó Zrt. képviselõivel is.
Bárányi  Ildikó  és Füleki  Anikó tankönyv-
csomagot ajándékozott iskolánknak.
Megismerkedtünk a polgármesterrel,
alpolgármesterrel, akik nagyon örültek a
kapcsolatfelvételnek. Isaszeg 10 gyerekünk
táboroztatását fizeti. Köszönjük. 

Több középiskola képviselõje is járt
nálunk. A diákoknak, szülõknek bemutat-
ták, hogy milyen szakok nyílnak
környékünkön, ezzel is megkönnyítve a
választást. 
Május 26-án a Tabita Szeretetszolgálat
szemüvegkereteket adományozott az arra
rászorultaknak. 
Május 28-án este 7 órakor iskolánk diákjai
is részt vettek a Községháza nagytermében
megszervezett elõadáson. Téma: Mátyás
király könyvtára volt.
Május 30-án ballagtak nyolcadikosaink.
Idén 8 Vuk-díjas tanulóval büszkélked-
hetünk:
Csõke  Andrea
Kocsis  Lóránd
Magó  Ádám
Major  Krisztina
Miljkoviæ  Tamara
Miljkoviæ  Viktor
Povázsánszki  Csilla
Sipos  Ákos

A generáció tanulója Csõke  Andrea lett.

A Vuk-díjasokon kívül a következõ ta-
nulók kaptak külön diplomát és szép
könyvcsomagot:
Csõke  Andrea - zenemûvészet, magyar nyelv,
képzõmûvészet, valamint külön dicséret
matematikából, angol nyelvbõl és német
nyelvbõl
Kocsis  Lóránd - testnevelés - külön dicséret
történelembõl
Magó  Ádám - kémia - külön dicséret - magyar
nyelvbõl és biológiából
Major  Krisztina  - testnevelés
Miljkoviæ  Tamara - zenekultúra, magyar
nyelv, biológia
Miljkoviæ  Viktor - magyar nyelv - külön dic-
séret német nyelv és földrajz
Povázsánszki  Csilla - zenemûvészet, magyar
nyelv, matematikából, angol nyelvbõl és német
nyelvbõl - külön dicséret fizikából
Sipos  Ákos - magyar nyelv - külön dicséret
biológiából és kémiából
Kecskés  Béla - testnevelés
Papp  Zsolt - testnevelés
Csordás  Boglárka  - testnevelés - külön dicséret
magyar nyelvbõl
Moldvai  Anna - zenemûvészet
Szõke  Karolina - biológia - külön dicséret
informatikából
Ujvári  Vanja - német nyelv - külön dicséret
szerb nyelvbõl
Faragó  Krisztián - testnevelés - külön dicséret
biológiából
Kovács  Balázs - zenemûvészet - külön dicséret
informatikából
Külön dicséretben részesült még:
Herbut  Annamária - informatika
Víg  Géza - történelem
Halasi  Andreas  - német nyelv
Juhász  Egon - informatika
Gyõri  Alexandra - magyar nyelv
Lõrik  János - testnevelés és mûszaki ismeretek.

Június 6-án Kinder-tojás játékok kiál-
lítását szervezte a Polgári Csoport. Erre a
napra Domino-napot is terveztek.
Június 20-21-én Békésszentandrásra láto-
gattak focistáink és kézilabdázóink. A
találkozónak továbbra is ismerkedési jel-
lege van, nem az a lényeg, hogy éppen ki
nyeri a mérkõzéseket...

Molnár Márta

HHÍÍRREEKK AAZZ IISSKKOOLLÁÁBBÓÓLL
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2008. június 2-a, fényes délelõtt, 11.35 perc.
Kilépek az iskola fõbejáratán a fõutcára. Balról
elcsap egy biciklis. Egy szélvészgyorsan a fal mel-
lett közlekedõ, bordó kisbiciklit hajtó nyanya. Itt
nem segített semmi körültekintõ széjjelnézés: ha
a fal mellõl ugrik ki a biciklis, akár egy ugró pari-
pa, akkor annyi. Még jó, hogy a diákok a fõbe-
járaton nem közlekedhetnek.
Most már látom, az ijedtség nagyobb volt, mint a
sérülések: pár horzsolás, ütés a fejemre, és a kor-
mány vége ugyan a lépemet támadta, de szeren-
csére (legalábbis most szerencse volt) kövér
vagyok, és a hájam felfogta az ütést. A nadrágom
tönkrement, de ez lenne a legkevesebb, ha épp
nem lett volna frissen vásárolt könnyû kis nyári
darab (brühühü).
Az ötven-hatvan körüli, feketébe öltözött nõ
majdnem földõlt, de már a gyorsaságából ítélve is
látszott, gyakorlott bringás. Na persze megijedt õ
is. 
Hirtelen rárivaltam, mi a fenét csinál itt a járdán? 
Mire õ: „Há' a rendõrök montták, hogy a járdán
hajtcsunk, mer' a zúton veszélyes.”
Nem mondom, vágott az agya. Az enyém kevésbé,
rendõrt kellett volna hívatnom. Csak hebegtem-
habogtam ettõl a választól. Ugyan pereskedni
stb. semmi értelme sincs, mert idõpocsékolás, de
azért csak jó lett volna hallani, mit is mond a
rendõr. Mert a szabályok szerint a járdán nem
szabad kerékpárt hajtani, csak - ha jól emlékszem
- 11 vagy 12 éven aluliaknak. És az is igaz, veszé-
lyes a fõúton biciklizni. De ez senkit sem jogosít
fel arra, az idõsebbeket sem, hogy a
körülményekhez nem illõ sebességgel bicik-
lizzenek a járdán, ráadásul úgy, hogy éppen
azokat veszélyeztetik felelõtlenül, akikért a járda
van: a gyalogosokat.
Félreértés ne essék, én is biciklizem, és néha a
járdán is. Mea culpa. De nem ütöttem el senkit,
mert körültekintõ vagyok. És én is utálom az
autósokat, akiktõl csak rettegni lehet. De álljon
meg a menet: a járda nem a bicikliseké, az elsõbb-
ség (és az igazság) mindig a gyalogos oldalán van. 
Ezért azt javaslom: ha ezentúl olyan biciklistát
látnak, aki felelõtlenül karikázik a járdán, azaz
gyorsan, figyelembe sem véve a gyalogosokat,
nyugodtan lökjék az árokba. Vagy a Krivajába, ha
a hídon megy, mert leginkább ott szeretik elõ-
szeretettel leszorítani a gyalogost, hisz az szûk.
A legtöbb szabálytalanul közlekedõ biciklist fel-
lökõ egyénre értékes jutalom vár!
Csatlakozzon Ön is a LÖKD FEL A JÁRDÁN
HAJTÓ BICIKLIST! - mozgalomhoz.
Lökd fel a kerékpárosokat, a többiek, és
különösen a gyerekek érdekében!

micimackó

Az élmezõnyben az Egység
Az utóbbi hét mérkõzésébõl az Egység  Labdarúgó  Klubnak ötöt si-
került megnyernie, az összesen 50 begyûjtött pontnak  köszön-
hetõen a táblázat második helyén állnak. Az utóbbi években, kisebb
botlásokkal, már megszokhattuk, hogy a kishegyesi csapat az
élmezõnyben szerepel. Idén lehetõségük van, hogy az eddigieknél is
kiemelkedõbb helyen végezzenek, megszerezzék az elsõ négy hely
egyikét. Színvonalas játékuknak köszönhetõen a szurkolók száma is
gyarapszik, a mérkõzésre kilátogatók új padokról követhetik a játék
izgalmait. A gólgyártásba is belejöttek a fiúk, 56 gólt szereztek, és
csak 25-öt kaptak az ediggi 26 forduló alatt.
A 20. fordulóban a ligában szereplõ egyetlen bánáti csapatot fogad-
tuk a csókai Csókát. Nekik van egyedül profi szurkolótáboruk a
Bánáti tatárok, akik petárdákkal és füstbombákkal kedveskednek a
Csókára látogatóknak. A tatárjárás elmaradt, szoros mérkõzésen
1:0-ás gyõzelmet arattunk felettük. 
A következõ fordulóban az Egység a Bajsához látogatott, ahol nem
sikerült diadalmaskodnia (Bajsa-Egység 2:1).
A 22. fordulóban az õsrivális bácskossuthfalvai Sloboda
vendégeskedett Kishegyesen, fájó emlék maradt számukra a láto-
gatás. Az elsõ félidõben már négy góllal vezettünk, a másodikban
kicsit visszavettek a hegyesiek a gólszerzés tempójából, nehogy túl
nagy szégyen érje az ellenfelet (Egység-Sloboda 5:1).
A május elsejei ünnep után a Tisza partján kellett helytállnia az
Egységnek. Az adaiak megszerezték a gyõzelmet, de az egyik játéko-
suk két sárgalappal játszott (A két sárgalapot begyûjtõ játékosnak a
soronkövetkezõ vagy az azután következõ mérkõzést ki kell hagy-
nia. Errõl Adán megfeledkeztek.- a szerz. megj.), ezért a Körzeti
Szövetség megfosztotta õket a gyõzelemtõl. Igaz, hogy csak jogilag
nyertünk, de a legfontosabb, hogy a három pontot az Egység kapta
(AFK-Egység 0:3).
A 9. tavaszi fordulóban a szabadkai Sever érkezett ellenfélként, nem
tanúsítottak különösebb ellenállást, könnyedén fölényes
gyõzelemet szereztek a hegyesiek (Egység-Sever 5:1). 
Tavankutról nem sikerült ponttokkal hazatérni (Tavankut-Egység
2:0).
A 26.fordulóban a cipészek próbálták megdönteni az Egység hazai
sikersorozatát, az elsõ 45 perc után már nem maradt reményük a
pontszerzésre sem. Lalièiæ mesterhármasa összerombolta minden
ábrándjukat a gyõzelemmel kapcsoltban (Egység-Solid 4:1). 
A 2007/08-as bajnokságból utolsó négy meccsébõl hármat idegen-
ben kellett lejátszaniuk a kishegyesieknek az éllovas Proleter, az
ötödik helyen álló Ðurðin, és a hetedik Bácska  Pacsér  ellen. Az
egyetlen hazai mérkõzést a bácsfeketehegyi Jadran ellen játszották,
amely a 11. helyen áll 30 pontjával. 
A községbeli Njegoš a Vajdasági Liga táblázatának utolsó helyén áll
12 ponttal, nagy a valószínûsége, hogy jövõre mindhárom községi
csapat egy ligában szerepeljen.
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EB-láz Kishegyesen is!
Folytatódik a focipálya építése



isztelt  dombosi  szavazópolgárok!

Engedjék meg, hogy megköszönjem
bizalmukat, mert rám szavaztak!

Önök ugyan jogosan kérdezhetik, hogy
elment-e a józan eszem, s ugyan mit
köszönök én meg, amikor nem is indultam
képviselõjelöltként, tehát nem is szavazhat-
tak rám. De tudom én, hogy titkon rám
adták voksukat, csak a média nyomott el
engem, a média, amely rossz fényben muta-
tott be úgy emberileg, mint szakmailag, s
Önök, kedves polgárok, végül a radikális -
fasiszta - náci - szocialista - demokrata -
liberális - krsztas - crnagorac  koalíciótól
való félelmükben a Magyar Koalíciót válasz-
tották! És fordítva! Emezektõl való
félelmükben választották az MK-t!
Ígérem, ezentúl én, Micimackó György min-
den szinten indulni fogok. És nyerek. 
Miért fogok én nyerni? 
Hát azért, mert - a költõ, Weöres Sándor
szavaival élve - én olyan okos vagyok, hogy
nekem még a seggemben is fejem van. Kell
ennél több? Mert azt a vak is látja, hogy
elleneimnél pont fordítva áll a helyzet.
Elõnyömre szolgál magas iskolai
végzettségem is (III. b), hogy kijártam a
zeneiskola elsõ osztályát furulyából (3+) és
szolfézsból (2). A tornaórán sikeresen
abszolváltam a bakugrást, állandóan a foci-
csapat cserepadján ülhettem, és a nyelvtudá-
som sem lebecsülendõ (állatfarmi pol-
gárként jól beszélem az állatok nyelvét -  te
marha, büdös görény, barom, vaddisznó,
hatökör, hülye tyúk, buta liba, kígyó,
patkány, ló, majom stb.  -  ami a politikában
nélkülözhetetlen).
Az igaz, hogy fiatal korom tapasztalatlan-
ságra utalhat, no de éppen emiatt vagyok
még tanulásra képes. Mondhatni, szûz
vagyok, tehát mentes a korrupciótól, a
hazudozástól, a kassza kisíbolásától,
egymás hátbaszúrásától és a permanens
seggnyalástól. Ez utóbbi kettõ egyszerre
valósul meg tisztelt politikustársaimnál:
fölfelé nyalnak, lefelé rúgnak, ahogyan azt
Erich Fromm pszichológus megírta a tekin-
télyelvû személyiségrõl. Rám aztán nem
mondhatják, hogy egy napra két napidíjat
veszek fel a fizetésem mellett, a szolgálati
autót pedig magáncélokra használom, hisz
még sohasem voltam funkcióban.
Ezen kívül, mivel iskolába járok (III. b), az is
elõnyöm, hogy most tanulom a magyar
nyelvet, a betûvetést. Ez azt jelenti, hogy a
tanító néni folyamatosan ellenõrzi a
helyesírásomat, fejleszti nyelvkészségemet,
és nem azért mondom, mert beképzelt
lennék, de ebben néha elég jó vagyok.
Mindenesetre nemrégiben kezembe akadt a
Magyar Koalíció dombosi szervezetének
egyoldalas szórólapja, amit a postaládánkba
dobtak be, és amely arról szólt, hogy a
másik képviselõjelölt csal, lop és hazudik. A
tanító néni kiadta házi feladatnak, hogy
nézzük át, hány hibát találunk a szövegben.
Jómagam 27 helyesírási és nyelvhelyességi
hibát találtam, de a tanító néni ledorongolt,
hogy ez kevés, mivel szerinte az is hiba, ha
valaki nem tud szabatosan fogalmazni vagy
abszolúte illogikus mondatokat vet papírra.
De szerintem a 27 hiba is éppen elegendõ
egy oldalon, fõképpen, ha olyan pártkoalí-
cióról van szó, amely magát magyarnak
nevezi és folyton azon rugózik, hogy csakis
és kizárólag õk képviselik a magyarok
érdekeit. 
Ám szerintem magyarnak, mint olyannak
lenni, az ott kezdõdik, ha valaki ismeri a
saját anyanyelvét, ez esetben a magyart, és

tud ezen a nyelven írni. Ha nem is
tökéletesen, de elfogadható szinten.
Azt kell mondjam, a dombosi MK-
ban funkcionális analfabéták ülnek,
illetve pardon: csak és csupán
az(ok) félig írástudatlan(ok), aki(k)
a nevezett egyoldalas szöveget meg-
fogalmazta(-ák), papírra vetette(-
ék), ellenõrizte(-ék). Félreértés ne
essék, lehet jó magyar az, aki nem
tud szépen s helyesen írni. De
maradjon a kaptafánál: ettõl
függetlenül még építhet szép háza-
kat, szánthat jól, kertészkedhet
gyönyörûen, fõzhet ízesen stb. De
aki egy ilyen színvonalon írt szöve-
get a közvélemény elé tár, nyil-
vánosan terjeszt, postaládákba
dobálja be, az szégyellje magát, ne
magyarkodjon, ne képviseljen sem-
milyen magyar pártot, hanem
bújjon a föld alá, de minimum
íratkozzon be az elsõ osztályba. Aki
magyar politikusnak áll, elõször is
tanuljon meg magyarul beszélni és írni.
Vagy ne menjen politikusnak, ne terjessze a
primitivizmust, ne csináljon bohócot
anyanyelvünkbõl. 
A többi jelölttõl sem tartok. Doktori cím,
megnyert választás ide vagy oda, én az olyan
politikusjelöltektõl, akik nincsenek
tisztában azzal, hogy a kampány, illetve a
választások során mit szabad és mit nem
szabad, azoktól én nem tartok. Ráadásul
ellenem semmiféle eljárás sem folyik, és nem
akarok más lenni, mint ami. Vagyis ezt csak
úgy mondom most, de csak azért, hogy
lássák, én is tudok lózungokat mondani és
fecsegni össze-vissza. 
S mivel semmiféle sportegyesület, társaság
élén sem állok, attól sem kell tartaniuk,
hogy megválasztásom esetén az általam
irányított szervezetet fogom támogatni az
Önök pénzébõl.
De ez mind semmi, kedves és drága pol-
gárok, akik rám szavaztak volna és rám fog-
nak szavazni.
Mert mik még az elõnyeim?
Ellentétben az ellenjelöltekkel, akik mások
eredményeivel dicsekednek, mások tollaival
ékeskednek, és titokban mások
fehérnemûjét hordják, hogy a saját gatyájuk
ne maradjon flekkes, büszkén vallom, hogy
én igen sok pénzt hoztam eddig a falunak.
Itt milliókról van szó, sõt, büszkén vállalom,
hogy az inflációs idõkben milliárdokat hoz-
tam a falunak. Mi több, többfajta pénzt
hoztam: dinárt, eurót (korábban márkát),
forintot, olykor még dollárt is, bár az itt
kevésb érdekes. Ezt a pénzt igen okosan fek-
tettem be a falu javára: szinte felsorolni is
nehéz, az idehozott milliók kiknek a javát
szolgálták. Teszem azt, jól jártak a
vendéglátóipari létesítmények (értsd: kocs-
mák, vendéglõk) tulajdonosai és pincérei,
hisz az általam kizárólagosan idehozott
milliók nélkül ugyan mibõl tudtak volna
sört, kólát, kávét, penkit, csevapot, pizzát,
tökmagot, biliárdzsetont adni, s abból a
maguk jogos jussát, százalékát lefölözni? 
És mondhatnám tovább, és ne engedjék
meg, hogy szerény legyek! Milliókat hoztam
különféle boltoknak, ahol a halkonzervek-
tõl, az ajvártól és a banántól kezdve a lám-
pán és a tévékészüléken keresztül a kínai
boltban kapható gyertyáig és használhatat-
lan rollerig vásároltam mindenfélét, falunk s
kismértékben a magam épülésére, meg hogy
a boltosok ne haljanak éhen. A szolgáltatá-
sokat sem hagyhatom ki, úgysmint fatelep
(könyvespolc), fényképész (fénykép), maszek

biciklijavító (bicikli), pék (burek, kenyér),
trafikos (cigi, újság) vagy a virágos (virág),
hovatovább ha pénzrõl van szó, ne feledjük,
hogy folyószámlám van-volt mindkét
bankban és a postán is az ingyenrészvények
miatt. Ígérem, amint megkapom az ezer
eurót, azt is itthagyom a faluban.
Összességében tehát jelentõs mértékben, az
általam idehozott milliók révén, járultam
hozzá Dombos szolgáltató (szaknyelven:
tercier) szektorának fejlõdéséhez, amit
ugyan a többi jelölt is elmondhat magáról,
csak minek.
Jelentõs különbség, hogy ez a pénz a saját
pénzem volt, amit én kerestem meg, ellen-
tétben azzal a pénzzel, amirõl az ellenjelöl-
tek beszélnek, hisz az nem az õ pénzük,
hanem az adófizetõ polgárok pénze (vagy
jóesetben külföldi segély). Szóval, én a saját
pénzemet hozom ide, õk meg azt hozzák
ide, ami nem is az övék. Nem azért, de erre
bárki képes lenne. 
Az infrastukturális fejlesztéseket végképp ne
feledjük el! Kérem szépen, az én kezemben
volt már lapát, kevertem én betont nem
keveset, és ebbõl mind út épült. Kérdem én
az ellenjelölteket, mennyi betont kevertek
õk? Nos, az igaz, hogy ezzel a betonnal saját
udvarunkat betonoztuk le a garázsig, meg
az unokaöcsémékét is, meg a Sanyinál is
betonoztunk, de tessék csak megnézni,
miféle príma betont tudok én keverni (négy
az egyhez a sóder-cement aránya, de lehet
három egy is, aztán enyhén sózzuk-
paprikázzuk, extraszûz olívaolajjal meglo-
csoljuk).
Azt meg sem említem, hogy unokaöcsém és
én két kézzel vetettük el a fûmagot a
Dombos Fest helyszínén, de legyen ez
grátisz, fel sem számolom, ne legyünk ki-
csinyesek.
Ezek után teljesen világos, hogy én vagyok
az Önök ideális jelöltje: szerény, szak-
képzett, mûvelt, okos, fiatal, szép, gusztu-
sos, egészséges, ragyogó, kitartó, szórakoz-
tató, betonkeverésre kész, és ami a leg-
fontosabb, milliókat hozok ide.
És ne feledjék választási jelszavamat - ahogy
a költõ mondja -: „nekem még a seggemben
is fejem van!” 

Hála bizalmukért:

Az Önök mindenkori képviselõ(jelölt)je

Micimackó György
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