Fehéren izzó jel

(A Pecze-kápolna felújításának története)
Ha jól számolom van annak már tizenhárom
éve is, hogy a Pecze család szívszorító
történetét elõször hallottam. Azóta sem
tudok elfogulatlanul gondolni a család két
hátrahagyott épületére. Mélyen meghatott
az elbeszélés miszerint az egyik dombtetõn
álló „kastély” toronyszobája úgy van tájolva, hogy onnan látni lehesssen a másik
magaslaton álló kápolnát, melynek sírboltjában a gyermekként elhunyt kislány
alussza örök álmát. A Kastély - most már
kimondhatjuk - az enyészeté lett, melynek
torony-torzója végsõ agóniájában mementóként áll a falu felett. A másik magaslaton
ott áll a Kápolna. Fehéren, izzón, mint egy
JEL, a Nyugati temetõ fókuszpontjaként a
nyári napsütésben.
Szomorú fricska ez az élet orrára: a holtak
háza túlélte az élõkét...
Ehhez hasonló épületet láttam talán több
százat is. Megtanultam már hogy kell õket
nézni, mert az efféle régi építményeket a
idõ ködje valamiféle szépségmázzal vonja
be, amelyet le kell hántani, ha elfogulatlanul
akarjuk õket elemezni. De ahogy a sírboltban a poros, pókhálós üveglap mögött
megláttam a kis gyerekkoporsót, mégsem
tudtam tárgyilagos, részvétlen maradni. És
ez a majd egy évszázadon is átsütõ tragédia hatja át, szenteli meg az egész épületet!
Ettõl a romlatlan, átható szakralitástól pedig
idegen minden harsányság, önhímzés. A
fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a
lélek gyõzelmét jelenti az anyag felett. A
fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és

az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal,
jelképezi a szellemeket és a kísérteteket. A
fehér virág a gyermekáldást jelenti. Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban,
ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel
szavaztak a vádlott felmentése mellett. A
keresztény hagyományban az öröm és a
vigasság hordozója. A szentséghez,
Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás
színe. A béke és a jóakarat kifejezõje; erre
utal Noé fehér galambja és a békekövetek
fehér zászlója.
Remélem, hogy ebben a fehér fényben újra
otthonra lel a Megváltó meg az apostolok s talán õk is megnyugszanak e helyen,
nézik a rájuk boruló tündöklõ kupola alól a
kishegyesi dombokat.
Pesti Attila
Fotók: Ifj. Virág Gábor
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Fényfestészet a löszfalon
Fényfestészet Kazahsztántól Londonig - Fénnyel festette be a dombosi löszfalat a Lime Light csapata

munkát, de Budapesten a parlament teljes
fényfestészetét is mi készítettük.
Maga mûfaj még gyerek cipõben jár, ezért relatíve
kevesen foglalkoznak vele a világon.
Ti mióta foglalkoztok fényfestészettel?
Dávid István: Mi ezzel 4 éve foglalkozunk, de
én, jómagam, már korábban is együtt dolgoztam
egy mûvészpárossal, akik ezt a mûfajt régebb óta
mûvelik. õket menedzseltem, de elváltak útjaink,
és így alakult meg a Lime Light, ami 2004 óta
mûködik.
Janez

fo=Dóra

gyakorlatilag minden alkotásunk az
adott felületre, és
az adott alkalomra
készül. Épületeknél arra törekszünk, hogy annak
a karakterisztikáit
belekomponáljuk
a végsõ képbe.
Mi az, hogy
fényfestészet?
Dávid István:
Maga a fényfestészet, nagyon leegyszerûsítve abból áll, hogy nagy
teljesítményû diavetítõkkel
festményeket,
grafikákat,
vagy
fotókat vetítünk ki a falra. Azért neveztük el
fényfestészetnek, mert egy ugyanakkora felületre
megfestett, hagyományos képhez képest a fény
ereje az, ami egy teljesen más atmoszférát hoz
létre. Ezek nagyon erõs diavetítõk és a fénynek a
különbözõ tulajdonságait már a színek
megválasztásánál
is bekalkuláljuk. A
mûvészi rész is
úgy készül, hogy a
képet
elkészítõ
mûvész pontosan
tudja, hogy az
adott vetítõ milyen
módon van hatással a különbözõ
színekre.
Luca, aki már Hogy
milyenek
csapattagnak számít lesznek a kivetített
képek, azt az alkalom és felület jellegzetességei határozzák meg. Itt,
jelen esetben, próbáltunk olyan motívumokat
készíteni, amik illeszkednek a Dombos Fest
szellemiségébe, és felhasználtuk
mind
a
balkáni, mind a magyar
szimbólumokat. Négy,
részletgazdag
képet
készítettünk, amiket váltogatni fogunk.
Hol mindehol jártatok a világban fénnyel
festeni?
Dávid István: Isten
igazából, Kazahsztántól
Londonig elég sok helyen.
Értelemszerûen Magyarországon van a legtöbb
projektünk, de szinte
egész Európát bejártuk. A
projektek méretei és idõtartami is igen változóak,
csináltunk már beltéri
fo=L.J.

Az idei Dombos Fest kiemelt produkciója a
fényfestészet, ami most mutatkozik be elõször
Szerbiában. A fényfestõ csapat estérõl estére
elvarázsolta a dombosi löszfalat, sajátos hangulatot kölcsönözve ezzel az egyébként is szép
helyszínnek. Dávid Istvánt, a Lime Light
fényfestõ csoport vezetõjét faggatam a csoportról
és arról, hogy mi is az a fényfestészet.
Miért Lime Light és kik alkotják a Lime
Light-ot?
Dávid István: A Lime Light elsõsorban az
amerikai angloban használatos szó, rivaldafényt,
ref lektor fényt
jelent. Sokfelé
járunk a világban, ezért választottunk egy
olyan nevet, ami
másfelé is érthetõ és megjegyezhetõ.
Az alap csapat
öt ember, de
igazából a proDávid István, fõfényfestõ
jekt
mérete
határozza meg,
hogy
hányan
kellenek. Volt
már olyan, hogy
közel
százan
dolgoztunk egy
munkán. Dombosra effektive
ketten jöttünk,
plusz a Luca, aki
már csapattagnak számít.
A szûkebb csaPápai Melinda,
pat egy, vagy két
segédfényfestõ
mûvészbõl áll,
akik megalkotják a képeket, amit mi kivetítünk az adott felületre.
Van egy kollégánk, aki ennek az egészenek a tervezésével, modellezésével foglalkozik, mert

Csóré Róbert a polgármester
Pál Károly a képviselõ-testület elnöke, Marko
Rovèanin az alelnök - A Magyar Koalíció a Szerbiai
Szocialista Párttal és a Montenegrói Párttal alakított ki együttmûködést

A képviselõk leteszik a hivatali esküt

1. HALLGATÓ IMRE Bácsfeketehegyrõl

14. DR BIRÓ ISTVÁN Kishegyesrõl

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

2. MOLNÁR ZITA Bácsfeketehegyrõl

15. LOPIÈIÆ VLADIMIR Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

3. PÁL KÁROLY Bácsfeketehegyrõl

16. ILIÆ DRAGAN Bácsfeketehegyrõl

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

4. BOJTOS IRÉN Bácsfeketehegyrõl

17. SELIÆ JULIJANA Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

5. IFJ. JUHÁSZ BÁLINT Kishegyesrõl

18. KEREPES ERZSÉBET Kishegyesrõl

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

6. TÓTH ZSUZSANNA Kishegyesrõl

19. VUJINOVIÆ BOGDO Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Demokrata Párt - Boris Tadiæ

7. IFJ. CSORDÁS LÁSZLÓ Kishegyesrõl

20. GVOZDENOVIÆ MILORAD

Magyar Koalíció - Pásztor István

Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikoliæ

8. KÓKAI BÉLA Kishegyesrõl

21. MILANOVIÆ SLAVKO Bácsfeketehegyrõl

Magyar Koalíció - Pásztor István

Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikoliæ

9. DUDÁS BÉLA Kishegyesrõl

22. KALUÐEROVIÆ DRAGAN Lovæenacról

Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Szerb Radikális Párt - Tomislav Nikoliæ

10. LINKA B. GABRIELLA Kishegyesrõl

23. ROVÈANIN MARKO Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Szerb Szocialista Párt

11. CSÓRÉ RÓBERT Kishegyesrõl

24. PEJOVIÆ PETAR Lovæenacról

Magyar Koalíció - Pásztor István

Szerb Szocialista Párt

12. SÁRÁNDI ISTVÁN Bácsfeketehegyrõl

25. MILOJKO MILO Bácsfeketehegyrõl

Magyar Koalíció - Pásztor István

Crna Gora-i Párt

13. PEJOVIÆ MILORAD Lovæenacról
Demokrata Párt - Boris Tadiæ

Megtartotta alakuló ülését a kishegyesi községi
képviselõ-testület s ezen szavazattöbbséggel Csóré
Róbert informatikai mérnököt választották meg polgármesterré, Pál Károlyt a képviselõ-testület
elnökévé, és a szocialista Marko Rovèanint a testület
alenökévé.
Az ülés a képviselõi mandátumok hitelesítésével
kezdõdött, amelynek keretében Sofija Rudoviæ, a
községi választási bizottság elnöke beszámolt a testület
munkájáról és tájékoztatta a képviselõket, hogy a pártok megkapták a bizottság jelentését a megszerzett
szavazatok számáról és meg is jelölték képviselõiket,
akiket ennek alapján a bizottság értesített is. A
demokraták az eskü letételét követõen javasolták, hogy
a napirendet olyképpen módosítsák, hogy a mandátumok hitelesítése után ne ejtsenek meg semmilyen
válsztást és kinevezést, mindaddig, amíg be nem
fejezõdnek a koalíciós tárgyalások a Magyar Koalíció
és a Demokrata Párt között. Mivel ezt a javaslatot a
többség vagyis a Magyar Koalíció, a Montenegrói Párt
és a Szocialista Párt alkotta többség elvetette, a
demokraták nem vonultak ugyan ki az ülésrõl, de nem
vettek részt semmilyen további szavazásban. A testület
elsõként saját elnökét választotta meg, s mivel az
egyedüli jelölt Pál Károly volt, e választás alatt a
testület ülésén rangidõs képviselõként Hallgató Imre
elnökölt, mert Miodrag Pejoviæ, a Demokrata Párt
képviselõje erre nem volt hajlandó. Szavazattöbbséggel (15 igen, három ellene, és hat nem szavazó
képviselõ) Pál Károlyt választották a testület elnökévé,
alelnökévé pedig ugyanilyen arányban Marko
Rovèanint, szeghegyi egyetemi hallgatót. Ugyanez volt
az arány Bíró Anikónak, a testület titkárának
megválasztásakor is, akárcsak a polgármester
megválasztásakor.
A bizalmat megköszönte Csóré Róbert, Pál Károly és
Marko Rovèanin is, de köszönetet mondott az eddigi
együttmûködésért Szûgyi István korábbi polgármester
is. A tisztségviselõk megválasztását követõen az ülésen
elnöklõ Pál Károly javasolta, változtassák meg a
napirendet s halasszák el az alpolgármester és a
Községi Tanács megválasztását, annak érdekében,
hogy a következõ ülésig lehetõség nyíljon arra, hogy a
koalícióhoz csatlakozzon minden európai és demokrata irányultságú tömörülés. A demokraták és a
radikálisok ezt az indítványt nem támogatták, de végül
is a többségi szavazás döntött, s így a testület
lehetõséget adott arra, hogy az új polgármester három
tanácsost nevezzen ki maga mellé: ezek ifj. Juhász
Bálint, Nenad Stevoviæ és Dragan Martinoviæ
lesznek.
Még egy személyi kérdésben döntött a testület: ifj.
Juhász Bálintot felmentette az Útügyi Közvállalat igazgatói tisztsége alól s erre a posztra Szûgyi István eddigi polgármestert nevezte ki. A testület mandátumuk
lejárta miatt felmentette tisztségébõl az eddigi két
alpolgármestert Tóth Jánost és Vladimir Lopièiæot.
P.I.
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Akik a jövõnket építik…
-beszélgetés falunk elöljáróivalAmennyiben Szerbia elindul az
európai integrálódás útján, akkor az
országunkba beáramló, munkahelyteremtõ tõkébõl szeretnénk
minél többet községünkbe irányítani. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges, és a gazdasági fejlõdés útjára
lépõ Szerbiában Kishegyes község
az átlagtól gyorsabban fog fejlõdni.
Miért léptek koalícióra a Szerbiai
Szocialista Párttal? Önöket nem
zavarja a „miloševiæi” múlt?
Miért hagyták ki a Demokrata
Pártot?
J.B.: A Vajdasági Magyar
Szövetség Kishegyes községben az
elmúlt idõszakban és most is arra
törekszik, hogy együttmûködést
alakítson ki mindazon demokratikus pártokkal, amelzek községünk gyorsabb fejlõdése
érdekében képesek és hajlandók a tartományi
és a szerbiai költségvetésbõl és más forrásból
pénzt hozni községünkbe.
Jelen pillanatban Kishegyes község önkormányzatában a
többséget a Magyar Koalíció 12 és a
Montenegrói Párt 1 képviselõje képezi.
Mivel országos szinten a Demokrata Párt és a
Szerbiai Szocialista Párt koalíciós partnerként
kormánytényezõ lett, feltett szándékunk, hogy
együttmûködést alakítunk ki ezekkel a pártokkal.
Mivel a Szerbiai Szocialista Párt a Demokrata
Pártnak köszönhetõen jelentõs minisztériumokat irányít Szerbiában, úgy döntöttünk,
hogy polgáraink érdekében Kishegyes
Községben együttmûködést alakítunk ki
képviselõikkel.
Közismert, hogy a Magyar Koalíció nem vállalt szerepet Szerbia új kormányában, mivel
nem kívántuk legalizálni a Szerb Szocialista
Pártot, de támogatjuk a kormányt, mivel ez az
egyetlen lehetõség, hogy Szerbia továbbhaladhasson az európai úton. Ennek tükrében a
Magyar Koalíció Kishegyesen addig fog
együttmûködni a Szerbiai Szocialista Párt két
képviselõjével, amíg ez a párt országos szinten koalícióban lesz a Demokrata Párttal,
feltéve, hogy az együttmûködés eredményeként jó kapcsolatot alakíthatunk ki az
általuk vezetett minisztériumokkal.
A kérdésre válaszolva úgy gondoljuk, hogy
mivel a fejlett világ, az új választások kiírásának ösztönzése helyett, egyértelmûen elfogadta és támogatta a Szerbiai Szocialista Párt kormányzati szerepvállalását, ha úgy tetszik,
rehabilitációját, a velük való együttmûködés
kialakításával Kishegyes Községben mi nem
támogatjuk a „miloševiæi” politikát.
Ami a Demokrata Pártot illeti, a Magyar
Koalíció Kishegyes Községben további tárgyalásokat folytat azért, hogy hét tanácsnokuk
szintén bekapcsolódjon az önkormányzat
vezetésébe. Az alakuló ülésen pontosan ezért
nem választottuk meg községünk alpolgármesterét, a községi tanácsot és a Képviselõ
Testület bizottságait sem.
Milyen a viszony a Demokrata Párttal?
Lesz-e együttmûködés velük az elkövetkezõ

Júliusban kirajzolódott a politikai felállás köztársasági, tartományi és községi szinten is. Kishegyes
Község szempontjából legfontosabb a helyi politikai
szerkezet. A megismételt tartományi választások
után, községünk egyéni tartományi képviselõje Dr.
Bíró István lett, a Képviselõ-testület megválasztotta
új polgármesterünket, Csóré Róbertet. A
Képviselõ-testületben a ,,kormányzó többséget” a
Magyar Koalíció és a Montenegrói Párt alkotja.
Megkérdeztük politikai képviselõinket terveikrõl,
egymásközti kapcsolatukról, hogy bemutathassuk
olvasóinknak az újonnan létrejött politikai viszonyokat, ezzel szeretnénk közelebb hozni a politikát, politikusainkat a lakossághoz, akiket, és
akiknek az érdekeit képviselik.
A legtöbb mandátumot (12) Kishegyes
Községben a Magyar Koalíció szerezte,
képviselõjüket ifj. Juhász Bálintot kérdeztük a
Képviselõ-testületben kialakult politikai
erõviszonyokról.
Milyen nehézségekkel, kihívásokkal kell
szembenéznie a Képviselõ-testületnek az
elkövetkezõ 4 évben? Hogyan csökkentenék
a munkanélküliséget?
J.B.: Kishegyes Község az elmúlt négy évben,
politikai szempontból, az egyik legstabilabb
község volt Szerbiában, mivel akkor a VMSZ
vezetésével 16 fõbõl álló frakció alkotta a
többséget a 25 fõs Képviselõ testületben.
Elképzeléseink szerint a következõ négy
évben községünk politikáját azon európai
irányultságú pártok kell, hogy meghatározzák,
amelyek mandátumot szereztek az elmúlt
választások során, tehát a Magyar Koalíción
kívül elsõsorban a Demokrata és a
Montenegrói Párt. Ez egy igen stabil önkormányzást tesz majd újra lehetõvé.
Amennyiben sikerül minden ilyen párt és
koalíció politikai erejét községünk polgárainak szolgálatába állítani, akkor sikeresen
elindulhatunk a fejlõdés remélt útján. A
Magyar Koalíció ezt a célt fogalmazta meg és
vallja magáénak.
Szerbia mostani államberendezése, amely
erõsen centralizált és Belgrád központú, a sikeres önkormányzás egyik legnagyobb akadályát jelenti egy község vezetõsége számára. Ez
egyrészt Vajdaság hatásköreinek fokozatos
visszanyerésével orvosolható, amelyért a
Vajdasági Magyar Szövetség képviselõi minden szinten kiállnak. Véleményünk szerint
Szerbiában, az Európához vezetõ úton,
fokozatosan teret nyer majd a decentralizáció,
az önkormányzatok visszakapják hatáskörüket
és vagyonukat.
Kishegyes községben a munkanélküliség
csökkenését, az épülõ ipari parkba betelepülõ
befektetõk által létrehozott munkahelyekkel,
valamint a helybeli kis- és középvállalkozók, a
kezdõ vállalkozók támogatásával szeretnénk
elérni. Célunk, hogy vállalkozó-barát önkormányzatot mûködtessünk. Szeretnénk eredményesen tájékoztatni, ösztönözni és hozzásegíteni a vállalkozókat az elérhetõ támogatások lehívásához.

négy évben?
J.B.: Kishegyes községben a Magyar
Koalíció, illetve egyedüli községbeli magyar
pártként a VMSZ, természetes koalíciós partnerének tekinti a Demokrata Pártot. Mivel a
mögöttünk levõ választási kampányban a
Demokrata Párt egyeduralomra törekvõ
községi vezetõsége igencsak negatív kampányt
folytatott a Magyar Koalíció ellen, úgy döntöttünk, hogy a Demokrata Párt tartományi
vezetõségével folytatunk koalíciós tárgyalást.
Mivel õk ezt elfogadták, a köztársasági és a
tartományi
egyeztetések
befejeztével,
reményeink szerint hamarosan megoldást
találunk a kishegyesi együttmûködésünk folytatására. Biztosak vagyunk benne, hogy a
megállapodás létrejön, és a Demokrata Párttal
közösen tudunk majd fellépni községünk és
polgártársaink érdekében.
Milyen a Magyar Koalíció viszonya Dr. Bíró
István tartományi képviselõ úrral? A kampány szülte ellentéteket félre tudják tenni az
együttmûködés érdekében?
J.B.: A kampányban a Demokrata Párt helyi
tevékenységét, fõként Szeghegy területén, sok
szabálytalanság és inkorrektség jellemezte.
Ennek ellenére egyértelmûvé tettük, hogy
fontosnak tartjuk a közös fellépést, annál is
inkább, mivel a Magyar Koalíció és a
Demokrata Párt, úgy tartományi, mint országos szinten, együttmûködik. A Magyar
Koalícióban
nyitottak
vagyunk
az
együttmûködésre, és reméljük, hogy Dr. Bíró
István képviselõ úr legalább annyi pénzt fog
hozni Kishegyes Községbe, amennyit az elõzõ
mandátumban Hallgató Sándor hozott.
Kishegyes az egyik legfejletlenebb község a
Tartományban. Hogyan értékeli a
felzárkózási esélyeinket, és milyen gyorsan
tudnánk eredményeket felmutatni?
J.B.: Az elmúlt egy évben elkezdett, illetve
jóváhagyott infrastrukturális, életminõséget
javító és munkahelyteremtõ beruházások
példa nélküliek Kishegyes Község eddigi
történelmében. Úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló tartományi és szerbiai
fejlesztési eszközök és a fokozatosan
elérhetõvé váló európai alapok lehetõséget
adnak arra, hogy egyre gyorsabb ütemben
fejlõdjön községünk.
A Magyar Koalíció, illetve a VMSZ,
Kishegyes községben célul tûzte ki, hogy
lehetõséget ad mindenkinek, aki akar és tud
tenni
községünk
gyorsabb
fejlõdése
érdekében.
Az önkormányzatunk vezetõségét példaértékûen megfiatalítottuk, fejlesztési terveket készítünk, hiszen biztosak vagyunk
abban, hogy egy fejlõdés útjára lépõ
Szerbiában, kedvezõ földrajzi fekvésének,
dolgozni akaró és tudó polgárainak köszönhetõen, Kishegyes Községnek nagy esélye van
a felzárkózásra.
Ha Szerbia határozottan elindul Európa felé, el
fogjuk érni azt, hogy hamarosan, talán már pár
év múlva, mindannyiunknak érdemes lesz
Kishegyes Községben vállalkozni, munkát
vállalni, itt maradni és haza térni.
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kiderülni. Az új törvény szerint a képviselõk
választják a polgármestert, így kisebbek a
lehetõségei, mint ezelõtt. Ami a hatékony
falukormányzást és fejlesztést illeti, továbbra is széles körû eszközök állnak rendelkezésemre, de szükséges döntéseim
jóváhagyása a Tanács és a Képviselõtestület által.
Hogyan értékelné az elõdje munkáját?
Vannak-e olyan fejlesztések, amiket az
elõzõ polgármester kezdeményezett, és
Ön is folytatná?
Cs.R.: Ha értékelnem kell a munkáját, a
sajátomat is kell, mert én is része voltam a
munkacsoprtnak, aki segítette. Az eredmények azt mutatják, hogy sikeresen
végezte, végeztük feladatunkat. Az elõzõ
polgármesteri ciklusban elkezdett terveket,
fejlesztéseket folytatjuk tovább, megpróbáljuk még nagyobb lendülettel és intenzitással csinálni. Sok, korábban elkezdett
munkának csak most lesz látványos eredménye.
Kérjük írja le a falut négy év múlva,
2012-ben? Milyen változásokat lát?
Cs.R.: Hosszabb távom gondolkozom, négy
év nagyon rövid idõ ahhoz, hogy jelentõs
változásokat érjünk el. Szeretném hogy
2012-re szebb és rendezetebb falunk legyen,
de sok befektetésünknek csak hosszú távon
lesz látványos eredménye, például a fásításnak is, amelynek szintén idõben távoli céljai
vannak. Ha le szeretném írni falunkat, biztosan túlzásokba esnék, mert az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy bármenynyire is igyekszünk, rengeteg akadállyal és
hátráltató tényezõvel kell szembenézni.
Sok tervünket nem tudjuk majd 2012-ig
befejezni, de igyekszünk egy olyan alapot
biztosítani a következõ generációknak, amelyek lehetõvé teszik számukra a gyorsabb és
hatékonyabb haladást. Községünk fejlõdése
attól is függ, hogy az országunk milyen
irányba halad az elkövetkezõ négy évben.
Remélem, hogy csakis pozitív irányba fog,
fogunk „lépdelni”, akkor egy boldog és szép
Kishegyesünk lesz 2012-re!

Községünk helyzetérõl és lehetõségeirõl Dr.
Bíró István tartományi képviselõ urat
kérdeztük:

Az újonnan megválasztott polgármesterünket, Csóré Róbertet kérdeztük terveirõl és
községünk problémáiról:

Hogyan értékelné községünk gazdasági és
szociális helyzetét?
Dr.B.I.: Különválasztani a két fogalmat nem
lehet, a gazdaság meghatározója a szociális
helyzetnek. Sajnos a mi községünk, Kishegyes
gazdasági fejlettség terén az utolsó helyen áll
Vajdaságban, ami a szociális helyzetre is
negatívan hat. Nagyon nehéz elmozdulni a
holtpontról, lehetõségek a fejlõdésre vannak,
de összefogásra, együttakarásra van szükség,
hogy valóban növekvõ tendenciát tudjunk felmutatni gazdaság terén. A Tartomány
lehetõséget nyújt problémáink legyõzésére.
Biztosítanunk kell a minimum szocális biztonságot mindenki számára, mert szociális háttér
nélkül a gazdasági fejlõdés elképzelhetetlen. A
Demokrata Párt európai útvonalat ígért
választóinak, és ebbe beletartozik a fejlõdésben
lévõ községek támogatása, több projekt létezik,
ami ezt a célt szolgálja.
Hogyan csökkentené a munkanélküliséget?
Dr.B.I.: Ha elemezzük a foglalkoztatás
szerkezetét
Kishegyes
Községben,
katasztrófális eredményeket fedezhetünk fel.
Hivatalosan a község munkaképes lakosságának csak elenyészõ százaléka van munkaviszonyban, ennek egyik oka a feketemunka
magas százalékos aránya az össz munkavállalásban. A mezõgazdaságra nem lehet
alapozni, mert az ellenne folytatott évtizedes
„rabló politika” ellehetetleníti a gazdálkodást.
A megoldás az új munkahelyek teremtésében
van, de községünkben az egyik legnehezebb
feladat a munkahelyteremtés, persze nem megvalósíthatatlan, támogatásra, új befektetésekre
van szükség.
Milyen a kapcsolata a Magyar Koalícióval?
Az Ön és a MK közötti kampányszülte ellentéteket félre tudják tenni az együttmûködés
érdekében?
Dr.B.I.: A Demokrata Párt és a Magyar
Koalíció elképzelései nagyon hasonlóak, tulajdonképpen egy úton haladunk, csak az
egyikünk jobbról, a másikunk balról, de a
célunk ugyanaz. A konfliktusok áthidalása pillanatok kérdése, az elsõ lépéseket már megtettük. A polgármester úrral és a tanácselnök
úrral is találkoztam, és megegyeztünk, hogy
közös úton indulunk. Hogy ezt a megegyezést
õk hogyan értelmezik, a jövõ fogja megmutatni. Határozottan állítom, hogy lesz
együttmûködés köztem és a fennálló politikai
formációk között, persze ehhez szükség van a
másik fél akaratára is.
Milyen tervei vannak az elkövetkezõ 4
évben?
Dr.B.I.: Amikor kezdõdött a választási kampány, meghirdettem egy programot, egy
egészségvédelmi-, megelõzõ programat, amelyet véghez szeretnék vinni. Ennek a programnak a megvalósítása községünk lakosainak az
érdeke is, és ezt tartom az elsõdleges
feladatomnak. Másodsorban minden projektben, fejlesztésben, amely községünk érdekét
szolgálja segíteni fogok.

Milyen problémákkal kell szembenéznie
az elkövetkezõ négy évben, és ezek közül
melyek
megoldása
az
elsõdleges
fontosságú?
Cs.R.: Problémánk rengeteg van, amelyek
közül sok nem az utóbbi 4-10 éveben,
hanem 30-40 éve alakult ki. Legnagyobb
problémáink közé sorolnám a munkanélküliséget, az infrastruktúrális és a szociális helyzetet. Ezek olyan dolgok, amiket a
polgármester egyedül nem tud megoldani,
stratégiákat kell kidolgozni, és ezeket
szisztematikusan megvalósítani, csakis így
lehet eredményeket elérni ezen a téren.
Prioritásként azokat említeném meg, amelyeket leghatékonyabban tudunk megoldani,
így az infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek már elkezdõdtek. Tervben van egy új
kútnak a kifúrása és az üzembe helyezése,
amely biztosítaná a szükséges vízmenynyiséget és minõséget. Az elavult csõrendszer lecserélése is kiemelt helyen van, de ezt
a nagy költségek miatt önerõbõl nem tudjuk
megvalósítani.
Ezek közül nem tudunk mindent megoldani
az elkövetkezõ négy évben, de megteszünk
minden tõlünk telhetõt.
Hogyan
csökkentené
a
munkanélküliséget?
Cs.R.: Az önkormányzat megtesz mindent,
hogy új munkahelyek jöhessenek létre.
Segítséget nyújtunk vállalkozóinknak a
pályázatfigyelés terén, amellyel olyan
eszközökre tehetnek szert, amelyek lehetõvé
teszik új munkaerõ alkalmazását. Az idei
éveben az ipari parkban is elkezdõdnek az
elsõ építkezések, ami szintén hosszú távon
segít megoldani a problémát.
Milyen tervei vannak, és milyen eszközök
állnak rendelkezésére a ezek megvalósítására?
Cs.R.: Vannak már kész terveink, és folyamatban van újak kidolgozása, fõleg az infrastruktúra terén, amelyekre van reális esély,
hogy a közeljövõben megvalósuljanak. A kisebb költségvetésû befekMegismerhettük községünk elöljáróinak tertetéseket saját eszközökbõl finanveit és véleményét bizonyos kérdésekben.
szírozzuk, a nagyobb pénzforrásokat
Mindhármuk szerint jó esélyeink vannak a
igénylõket pedig pályázatok útján, a
fejlõdésre, mindhárman pozítiv irányú váltartományi titkárságok és minisztéritozásokat ígérnek. A mi érdekünk is, hogy siumok segítségével. Az önkormányzakeresek legyenek munkájukban, ezzel segítve
ton belül mûködõ pályázati csoport
építve Kishegyest jövõjét. Tervek, álmok
munkájával nagyban hozzájárul a
nélkül nincs jõvõ! Az elsõ lépést már megtetszükséges eszközök biztosításához.
ték, a terveik megvannak, már csak a megTerveink nagy száma miatt, ha 25%valósításuk van hátra. Figyelemmel kísérjük
át tudjuk megvalósítani, akkor már
munkájukat az elkövetkezõ négy évben, és
sikeresnek érzem munkámat, illetve
beszámolunk olvasóinknak eredményeikrõl és
igyekszünk minden évben nagyobb és
esetleges mulasztásaikról is.
nagyobb eredményeket elérni.
A polgármestert a KépviselõMunkájukban sok sikert kívánunk a
testület választja. Ön szerint
Képviselõ-testületnek, Polgármesterünknek és
milyen fokú önállósággal rentartományi képviselõnknek!
delkezik
a
polgármester
községünkben?
Nowk
Cs.R.: Hogy milyen fokú az önállóságom, az menet közben fog
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ÖNKÉNTESEKET KERESNEK
A kishegyesi ifjúsági iroda a
napokban pályázatot írt ki, az
ifjúságpolitikai helyi akcióterv
értelmében tizenöt fiatal önkéntes
kijelölésére, akik az iroda
munkatársaiként részt vesznek az
akcióterv megvalósításában. A
pályázóknak 35 évnél fiatalabbaknak kell lenniük, állandó lakhellyel
a község területén, beszélniük kell
legalább két vajdasági hivatalos
nyelvet (magyart és szerbet), és
tudniuk
kell
használni
a
számítógépet. Feltétel az is, hogy
a jelentkezõnek legyen elegendõ
szabadideje, hogy részt vegyen a
képzésben és utána az iroda
munkájában az elkövetkezõ 3
évben. A pályázati bizottság külön
vizsgálja a fiatal készségét, hogy
kezdeményezze
saját
környezetében
a
fiatalok
helyzetének javítását. A pályázók
meghallgatása
július
18-án
kezdõdik és július 25-ig tart.
Jelentkezni legkésõbb július 18-ig
lehet az ifjúsági irodában
(Kishegyes, Fõ utca 32, 31-es
számú iroda), vagy az iroda e-mail
címén
az
office@kishegyesyouth.org címen.

Kiaknázatlan lehetõségek
A kishegyesi község lehetõségeinek bemutatása a belgrádi SRBIJAFESTEN
A múlt hónap végén a kishegyesi önkormányzat és néhány helybeli intézmény és vállakozás részt vett Belgrádban a rurális
közösségek
lehetõségeit
bemutató
Srbijafesten.
- A rendezvény alapvetõen bemutatkozó jellegû volt, többnyire az önkormányzatok és az
érdeklõdõ vállakozók voltak jelen. Ilyen
szempontból úgy is lehet fogalmazni, hogy
közepes volt az érdeklõdés a standunkon. A
Small Steps vállalat képviselõjeként elsõsorban az ipari park nyújtotta beruházási
lehetõségeket mutattuk be - mondta Molnár
Zita, a Small Steps képviselõje.
A kiállításon azonban bemutattak más projekteket is.
- A másik projektet a községi
turisztikai szervezet mutatta be,
témája a falusi turizmus volt
szálláslehetõségekkel, borturizmussal és a községben szervezett rendezvények lehetõségeinek bemutatásával. Ezt
követte a termálvíz-tartalékokra
épülõ lehetõség a bácsfeketehegyi medence mellett, amelyet
természetesen korszerûsíteni
kellene. Tejtermelõ vidékrõl
lévén szó, megítélésünk szerint
indokolt lenne egy mini-tejgyár létrehozása, hogy a
megtermelt tejet, vagy annak
egy részét helyben dolgozzuk

Elismerések
Elismerések
aa véradóknak
véradóknak
Mintegy háromszáz véradó és
vendég gyûlt az önkéntes
véradók világnapján a Sógor
vendéglõben, hogy alkalmi
ünnepség keretében adják át
az elismeréseket a kezdõ és
sokszoros véradóknak. A
véradókat és a vendégeket
elsõként Fehér Etelka, a
Vöröskereszt községi
szervezetének elnöke köszöntötte, kiemelvén, hogy az
önkéntes véradók a
leghumánusabb emberek,
hiszen olyan embereknek mentik meg az életét , akit nem is
ismernek. A véradókat
köszöntötte Szûgyi Isván volt
polgármester is, valamint
Kospenda József, a Vörös-

kereszt topolyai szervezetének
elnöke is. Legutóbb két évvel
ezelõtt szerveztek ilyen
találkozót s talán ez volt az
oka annak, hogy ezúttal több
mint száz elismerést adtak át.
Közülük hárman kaptak
emlékérmet a százszoros
véradásért, nyolcan a hetvenötszörösért és hatan az
ötvenszeresért. Mint elhangzott, rendkívül fontos, hogy
ebben az idõszakban harminc
új véradó jelentkezett és több
mint százan vannak azok, akik
ötször, tízszer vagy hússzor
adtak vért, vagyis van utánpótlása e nemes mozgalomnak.

fel és már mint készterméket vagy félkész terméket kínáljuk fel a piacon. Ötödik projektünk egy gyümölcsaszaló és feldolgozó
felépítése. A községben számos kistermelõ
van, akik különféle gyümölcsöket termelnek,
meggyet, almát barackot, szõlõt, szilvát, és
egy gyümölcsaszaló mûködtetése sokkal biztonságosabbá tenné a termelésnek ezt a részét
- nyilatkozta Bojtos Irén, aki a község
képviseletében volt jelen a vásáron.
A résztvevõk szerint mindenképpen kedvezõ
volt részt venni a belgrádi rendezvényen,
hogy ezúttal is bemutassa a község, akárcsak
eddig számos alkalommal, hogy mivel rendelkezik és milyen lehetõségeket tud felkínálni.
P.I.

A község standja a Srbijafesten
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MEGÚJULT

OTTHONBAN
terem között,
amelynek köszönhetõen
egy 150 férõhelyes termet
alakítottunk ki,
vagyis
egy
olyan termet,

nökétõl.
Az alelnök szerint az egyesület igen sikeres
volt ebben az évben, hiszen ezen a nagy
beruházáson kívül nem feledkezett meg
arról, hogy a nyugdíjasok számára kedvezményesen szerezzen szenet és télirevalót.
pi

Vacsorával és táncmulatsággal ünnepelték a nyugdíjasok
az otthon felújítását
Egy hónap alatt felújították
a nyugdíjasok otthonát
Vacsorával és táncmulatsággal egybekötött
ünnepség keretében átadták rendeltetésének
a kishegyesi nyugdíjasok fekújított otthonát.
- Az épületet kívül belül átfestettük, lambériacserét is végeztünk, az ajtókat , ablakokat
átjavítattuk, megnyittatuk a közfalat a két

ahol akár egy kisebb lakodalom is megtartható. A
beruházás értéke mintegy
350 ezer dinár volt és ebben
a segítséget a községtõl és a
helyi közösségtõl kaptuk hallottuk Milica (Mica)
Jovanoviætól, a nyugdíjasok
helyi szervezetének alel-

Felújítás után

JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT A RÁSZORULÓKNAK
Az ingyenes jogi tanácsadásra a
nyugdíjasoknak, a szociális segélyben
részesülõknek és a családi pótlékot
használóknak van joguk
Tavaly, az év végén írták alá a község
képviselõi a tartományi szervekkel,
valamint a katalóniai ombudszman
képviselõivel azt a megállapodást,
amelynek értelmében a kishegyesi
községben is megszervezik az ingyenes
jogsegélyszolgálatot a rászorulók
számára. A megállapodás értelmében a
jogi tanácsadást csakis az ügyvédi kamara képviselõi végezhetik s a kamara
napokban ki is jelölte azokat az
ügyvédeket, akik ezt a munkát
végezhetik.
- Négy ügyvéd fogadja az érdeklõdõket
június 27-tõl minden pénteken délelõtt 9
és 13 óra között a kishegyesi községháza
13-as számú földszinti irodájában. Az
ügyvédek: Marija Kneževiæ, Elza

Nikoloviæ, Aleksandar Karabasil és
Aleksandar Radiæ, mindannyian
topolyaiak, többnyire beszélnek magyarul is, de amennyiben szükség lesz
rá, a község fordítót is rendel melléjük.
Az érdeklõdõknek a községháza
titkárságán kell bejelentkezniük Dorogi
Anitánál a 730-003- as telefonszámon,
itt lehet majd idõpontot kérni. Mivel rászorultsági alapon kaphatnak jogi tanácsadást az érdeklõdõk, ezért azok,
akik ezt szeretnék igénybe venni, mellékelniük kell segélyt, családi pótlékot
vagy nyugdíjat bizonyító dukumentumaikat. A szolgálat egész nyáron át
mûködni fog, és fontos tudni azt is, hogy
ez a szolgáltatás kizárólag tanácsadást
jelent és nem jogi képviseletet - mondta
Bíró Anikó, a kishegyesi községi
képviselõ-testület titkára, aki a tartományi szervekben a közsg nevében
aláírta a megállapodást a szolgálat
mnegszervezésérõl.

Bíró Anikó
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Kattanj a nyárra…

Azért történnek
jó dolgok is…
Azért még se minden annyira sötét és lehangoló a falunkban, mint ahogy mi (én) azt gondoljuk (gondolom), és ahogyan a legutóbbi
Szó-Beszédben lefestettem. Nem kell ennyire
pesszimistának lennünk és kilátástalannak
érezni az életünket ebben a faluban sem,
hiszen azért történnek velünk jó dolgok is és a
tisztesség úgy kívánja, ezekrõl is tegyünk
említést.
Zsidai Erzsébet

Beindult a házi
betegápolás és kisegítés szolgálata
Többen tudják, de szerintem nem elegen, hogy
tavaly elkészült a község szociális védelmi stratégiai terve, amelyben a sok lényeges feladat mellett azok a szociális védelmi szolgáltatások lettek
meghatározva, melyeket a készülõ szociális
védelmi törvény helyben szeretne megoldani.
Ennek a közösségnek egyik legfontosabb feladata az idõsekkel, a betegekkel és az elesettekkel
való törõdés.
Most jött el az ideje, hogy sokunk, sok éves álma
teljesüljön.
Ugyanis a Tartományi Egészségügyi és
Szociálpolitikai Titkárság hat hónapon át tartó
anyagi támogatásának köszönve a Szabadkai
Egyházmegye Caritas szervezete július elsejétõl
Kishegyes község területén beindítja a házi
betegápolást. A szolgálat tevékenysége - melynek
munkáját a községi önkormányzat is hathatósan
támogatja - a község mindhárom településre
kiterjed, függetlenül az érintettek nemzeti és vallási hovatartozásától. Célja az idõs, beteg,
mozgás- és szellemi sérült emberek otthonukban
történõ ápolása és ellátása.
Az említett titkárságtól kapott pénzbõl a Caritas
fél éven keresztül tudja biztosítani egy ápolónõ és
egy kisegítõ személy fizetését, valamint fedezni a
szolgáltatás legalapvetõbb kiadásait.
Fontos hangsúlyozni, hogy NEM KELL
LEMONDANIUK AZ INGATLANUKRÓL
azoknak, akik igénybe veszik és elfogadják a
Caritas, illetve az egészségügyi nõvér és a
kisegítõ személy szolgálatait. Az illetõ csak participációt - hozzájárulást fog fizetni az õ, illetve a
családja anyagi lehetõségeihez mérten.
A munka elkezdõdött. Ristiæ Adrianna
egészségügyi nõvér és Horváth Eleonóra már
járják a falut.
Akit érdekel ez a fajta szolgáltatás a következõ
helyeken tud jelentkezni:
- Kishegyesen: a helyi közösségben,
vagy a 730-020 telefonon,
- Szikicsen: a helyi irodában,
vagy a 735-001 telefonon és
- Bácsfeketehegyen: a helyi közösségben,
vagy a 738-040 telefonon.
Ahhoz, hogy a szolgálat hat hónap után is
életképes legyen és támogatásra találjon, mindannyiunk közös akaratára szükség van.
Fogadjuk hát a Caritas segítõ kezét jó indulattal,
segítsük az egészségügyi nõvér és a kisegítõ
személyzet munkáját, hiszen ma még csak
másoknak, de megtörténhet, hogy holnap már
nekünk lesz szükségünk a segítségükre.

A nyár elején - lehet egy kissé késõn is kaptak
észbe, de jobb késõbb mint soha - összedugták a fejüket mindazok, akik a vakáció
alatt a 15 év alatti gyerekeknek programokat
tudnának szervezni.
Mire az újság megjelenik, remélhetõleg már
túl leszünk a rendezvénysorozat elsõ felén. A
gyerekeket különbözõ helyszíneken, különbözõ tartalmú programok várják.
Júliusban a szervezõk a gyerekeket is felhívták, vegyenek részt a Dombos Fest
szervezésében a Dombos legkisebb hegyei Kishegyes legnagyobb dombjai néven
szervezett biciklitúrán a Kaszálóban, Kanyó
István tanár vezetésével gyógynövényeket
szedtek a Kaszálóban, a helyi sakkcsapat
sakkversenyt szervezett számukra, a gyerekekkel
foglalkozó civil szervezetek pedig alkotói és játszóházakat.
Augusztus elsején Szénnel megrajzolom… címû
alkotóház van a tervben, valószínûleg az ifjúsági
otthon udvarán.
Rákövetkezõ napon, azaz másodikán a gyerekek
bekapcsolódhatnak az ARO-MI által szervezett
Multietnikai karavánba - kocsikázáson vehetnek
részt
Kishegyes-Bácsfeketehegy-Kishegyes
útvonalon.
Élõ sakk-versenyt is szeretnének szervezni, melyhez a megfelelõ helyszínt még keresik.
Augusztus 20-án Szent István-napi játszóház - a
Hegyalja utcában, ahol kiállítás lenne a szénrajzokból, a beérkezett fotókból, tûzoltók és
elsõsegélynyújtók bemutatója, és megismételnénk a nagy sikerû szalonnasütést!
Mozdulj … elnevezéssel sportnap a focipályán.
A pontos idõpontról és a részletekrõl a
kábeltévén, illetve plakátok révén értesülhetnek
az érdeklõdõk.
Természetesen terveznek még tinidiszkót,
filmvetítést stb…
Az augusztus utolsó hétvégéjére tervezett Nagy
buli tartalma maradjon meglepetés!
FOTÓPÁLYÁZAT
A rendezvény keretében fotó-pályázatot is hirdettek 5-15 év közötti gyerekek részére két témában:
Ami nekem tetszik…
Ami nekem nem tetszik…
A képeket augusztus 10-ig nyomtatott formában a
helyi közösségben kell leadni, vagy e-mailben is
be lehet küldeni: kattanjanyarra@gmail.com
A legötletesebb kép készítõje egy digitális
fényképezõgépet kap ajándékba!
Még nem mondtam a lényeget:
A rendezvénysorozat mindig ugyanazzal a címmel és jelképpel van meghirdetve, a résztvevõ
gyerekek jelenléti naplót kapnak, melyben pontosan vezetik, melyik rendezvényen vettek részt,
illetve osztályozzák, melyik, mennyire tetszett
nekik. Erre két okból van szükség, a legfontosabb
az, hogy a legaktívabbak az utolsó, záróbulin
ajándékot kapnak, ugyanakkor az egyes programok véleményezése hozzásegíti a szervezõket,
hogy a jövõben olyan programokkal rukkoljanak
ki, amik tetszenek a gyerekeknek.
Tehát:
Kedves Gyerekek, figyeljétek a Dombos tévén a
Kattanj a nyárra… címmel ellátott felhívásokat,
illetve az Iskola kiállítóterménél és az
Omnicommerce bejáratánál lévõ plakátokat.
Talán érdemes!

Nõi Fórum hírei
Megkezdõdött az úgynevezett Berényi
ház, azaz a Nõi Fórum házának renoválása. Reméljük, hogy a munkálatok
nagyobb fennakadás nélkül zajlanak
majd. A rendelkezésre álló pénz az
épület falainak újrafalazására és újbóli
tetõ alá tételére lesz elegendõ.
***
A Caritasszal karöltve a Nõi Fórum
tagjai aktívan kiveszik részüket a Házi
betegápolás szolgálatának megszervezésében és koordinálásban.
***
A Dombos Festen az idén is készítettek lángost, a Hegyalja utcában lévõ
kemencében pedig régi hagyományos
receptek alapján kemencefinomságokat.
***
A Kattanj a nyárra rendezvénysorozat keretében a többi civilszervezettel
együttmûködve
a
Hegyalja utcában Dombosi Kaszinójátékot szerveztek a gyerekeknek.
***
Tagjaink július elején részt vettek a
tordai nõszervezet teadélutánján.
***
A kecskeméti székhelyû Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete és
a Nõk Kishegyesi Fóruma közötti idén
aláírt együttmûködés keretében 2008.
augusztus 2-án a Nõi Fórum tagjai
részt vesznek a kecskeméti Egyesület
által Kunfehértón szervezett Családi
Napon. Ezen a rendezvényen magyarországi vendéglátóik számára
bemutatják, hogyan készül a hírneves
kishegyesi-dombosi lángos…
Ugyanezen a napon a tagok egy része
a Községi Fejlesztési Társulás által
szervezett III. Multietnikai karaván
keretében a községben éló népek és
nemzetiségek népi-nemzeti konyhájának bemutatását vállalták magukra.

Tegyél többet
magadért…
elnevezéssel, Sípos Jutka
tanárnõ vezetésével nõi
rekreációs program indult a
kézilabdapályán.
Az
érdeklõdõket,
akik
szeretnének többet tenni
egészségük, jobb közérzetük
érdekében, a szervezõk szerda esténként hét órakor várják a kézilabda pályán.

9

Mentsük
Mentsük meg
meg aa Krivaját!
Krivaját!

Ötödször szervezte meg az idén a GradjaMont fémfeldolgozó gyár halastavainál a
halászléfõzõ versenyt és a szaktanácskozást a
Krivaja megõrzésérõl a vállakozók községi
szervezete, a kishegyesi önkormányzat, a helyi
közösség , a Gradja-Mont gyár, valamint a
falusi turizmus fejlesztésével foglakozó
központ. A zavartalan napsütéses idõben az
aratási szezon ellenére is több százan látogattak ki a halastavak gyönyörû környezetébe.
Akrácsak a korábbi években, ezúttal is tartottak egy szaktanácskozást a Krivaja folyó
megõrzésérõl, amelyen a szervezõkön kívül
részt vettek a topolyai mezõgazdasági

fejlesztési intézet munkatársai, és
a DTD Krivaja Vízgazdálkodási
Vállalat képviselõi is. Bár
elhangzott, hogy idõnként a
Krivaja tisztaságáért vívott harc
kilátástalannak tûnik és az látszik
egyedüli megoldásnak, hogy az
alsó folyásnál élõk egyszerûen
eltorlaszolják a folyót, hogy végre
elkezdjenek gondolkodni azok,
akik gátlástalanul szennyezik a
folyót. Mint elhangzott, a
folyót legnagyobb mértékben a topolyai ipar szenynyezi, ez teszi ki a szenynyezés 70 százalékát,
harminc százaléka azonban
a polgárok számlájára írható. A felsõ
folyáson a víz minõsége kielégítõ, locsolásra, fürdõzésre egyaránt alkalmas, a
Topolyát követõ folyószakasz vízminõsége viszont vagy IV. kategóriába tartozik vagy kategórián aluli és legfeljebb
locsolásra alkalmas.
A résztvevõk szerint az egyedüli
megoldás a szennyvíztisztító hálózatok
kiépítése Topolyán is és a kishegyesi
község településein is, de ugyanígy ki
kell építeni a gyárak, vágóhidak és más
ipari létesítmények szennyvíztisztítóit is.
,

- A község termelõi és
mezõgazdasági vállalatai
összesen mintegy 2600
hektár búzát, 1120 hektár
õszi árpát, 390 hektár
tavaszi árpát és 97 hektár olajrepcét ültettek
és takarítottak be. A hozamok igen jóknak
bizonyultak. A búza átlagosan 6 tonnát termett hektáronként, az árpa még jobb volt 6,5
tonnás hozammal, a tavaszi árpa 4,5-5 tonna
között mozgott, az olajrepce hozama pedig 3
tonna körül alakult. Okvetlenül rá kell
mutatni, hogy nagyon nagy különbségek
mutatkoznak attól függõen, hogy idõben
ültették-e el a kenyérgabonát vagy késtek vele.
A bácsfeketehegyi birtokon egyes parcellák
között csak ennyi volt az
eltérés és a hozam 8 tonna
volt ott, ahol idõben került
a földbe a búza és 5 tonna
körül mozgott ott, ahol az
optimális idõ után vetettünk. Ez fontos tanulság
volt számunkra is. Azért
is lehet fontos, mert kísérletképpen vetettünk januárban egy úgynevezett
téli-tavaszi búzafajtát, az
újvidéki
nemesítésû
Nevesinjkát és ez 5,6 tonnás átlaghozamot adott,
többet mint a késve
elvetett más fajta búzák -

Az árutartalék is felvásárolja a búzát
A kishegyesi községi gazdasági és mezõgazdasági osztályra a megérkezett a kereskedelmi minisztérium átirata, miszerint az állami
árutartalék is felvásárolja az idei termésû
búzát, azzal, hogy a felvásárlásra szánt
mennyiséget a bejegyzett gazdaság a kijelölt
malomipari vállalatok egyikében adja át,
egyúttal azt is jelezni kell, hogy mennyit kér
a termelõ a búzáért. Az árutartalék az ajánlatok begyûjtését követõen egyezik meg a
termelõkkel az árat illetõen, s ha megegyeznek, errõl szerzõdést is kötnek.
A kifizetés két részletben történik: az elsõ
részt a búza átvételét követõ nyolc napon
belül, a második részlet pedig az elsõ rész
utáni egy hónapon belül.
- Az átirat szerint az árutartalék csak a bejegyzett gazdaságoktól hajlandó felvásárolni, vagyis csakis a termelõktõl és nem a viszonteladóktól. Ha a gazdaság nincs bejegyezve, elfogadják az adócsekkel történõ
igazolást is, vagyis az a lényeg, hogy mindenki csak saját búzáját tudja felkínálni hallottuk Bácsi Gábortól, a kishegyesi gazdasági és mezõgazdasági osztály vezetõjétõl.
Az osztályvezetõ elmondta azt is, hogy a
községben gyakorlatilag befejezõdött az
aratás. Maradt még néhány hektár aratnivaló,
de az már lényegesen nem befolyásolja az
idei eredményeket.

Ennek érdekében kezdeményezni kell a vizek
védelmérõl szóló törvény módosítását és
kötelezni az ipart is a szennyvíz megtisztítására. Tarthatatlan ugyanis az az állapot, hogy
a gyárak kifizetik a szennyezés utáni illetéket
és nem érdekeltek a tisztítóberendezések
kiépítésében.
A halfõzõ versenyben 31 csapat vett részt s a
zsûri megítélése szerint a legjobb halászlevet a
kishegyesi helyi közösség csapata fõzte.
P.I.

A tanácskozás résztvevõi

mondta Bácsi Gábor.
Az osztályvezetõ szerint a termelõk tehát
elégedettek a hozamokkal, a felvásárlási
árral azonban annál kevésbé. Mint mondja,
amikor a termelõk 20 dinár körüli árat kértek
érte, azt hangoztatták, hogy akkor fel kell
emelni a kenyér árát. Most, hogy 15,5
dináros áron vásárolják a búzát, egy szó sem
esik arról, esetleg lehet-e csökkenteni a
kenyérárat. Nyilvánvaló, hogy a malmok és
pékségek veszik le a hasznot s az árutartalék
közbelépése legfeljebb csak javít valamenynyit a helyzeten.
P.I.
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A Dombos Fest stábja
A misztikus Dombos körben Horváth Laci
vezetésével a stáb
megidézte a csapatszellemet. Épp azt keresik,
hogy hol van.

A fesztivál két fõszervezõjével, ifj. Horváth Lászlóval
és ifj. Virág Gáborral már számtalan beszélgetés
készült az írott és az elektronikus médiában egyaránt,
ám a Dombos Fest egyszerû munkásait, a stábot egy
kicsit elhanyagolta a sajtó, pedig õk is igen fontos
szerepet töltenek be a fesztivál életében.

Fityke a stáb oszlopos
tagja és egyben jogi
tanácsadója is, mint
jövendõbeli jogász.
Szellemi segítsége
nélkülözhetetlen, és a
képen épp a SzóBeszédet reklámozza
burkoltan. Talán egyszer
õ lesz a polgármester.

A gondolkodó nõ, avagy Hédi.
Az idén õ fogja felkonferálni a fellépõket, és biztos vagyok benne,
hogy eközben a közönség férfi
tagajinak is megdobogtatja a
szívét.
Tihamér nem álmos,
csak mûvész. Egyszer
színdarab író és rendezõ
lesz. Az idei fesztiválon õ a
Dombos kisház házmestere.

Batman. A laza csávó,
akire lehet számítani. A
képen látható sör csak
kellék.

Stöpe, a stáb legmegbízhatóbb
tagja. A képen a tahiti vendégek
fogadását gyakorolja.
Pillanatkép a stáb gyûlésrõl, ahol a
csapat egyik részének kemény gondot okozott a napsütés.
Egy újabb pillanatkép, ahol a stáb második része
roppantmód együttérez a stáb elsõ részével,
akiknek gondot okoz a napsütés.

Miki és Miki. Szintén régi „dombososok”. Az idén Palya Bea
hosstessei szeretnének lenni, de
sátorszállításban és összeállításban
is remekek. Megrögzött antialkoholisták.

Panni. A csapat egyik legrégebbi
tagja, aki a szervezésben is részt
vállal. Mint jövendõbeli történész,
egyszer õ fogja papírra róni a
Dombos Fest krónikáját.
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KINYILATKOZTATÁS
Az õszinteség elemi formáját
szimbolizálja ez az életkép.
Kuroszava filmjeiben sokszor
alkalmaz közembereket. Õk
nem színészek, ezért a film egy
másik fontos szerepét töltik be.
Kevésbé tartalmi, mint lényegi
szerepek ezek, ahol nem a
színjáték, hanem az igaz emberi
lét eljátszása a fontos. Velük
azonos szerepet játszik valós
életében a fénykép alanya.
A kontraszt a fal, az ajtó és a
férfi alkotta párhuzamok szimbólumrendszerébõl fakad. A
férfi két jellemvonását építette
maga mögé, így némán értetve
meg a kilétét. A testét fedõ
rongyos öltözék megfelelõje a
korhadt, elhanyagolt ajtó. Az
ócska ruhák közül viszont
fényesen tündöklik õszinte te-

A hegyesi varázsló
Van egy varázsló Hegyesen. Esõt csinál, tüzet szít, napot csal az égre.
A legnagyobb mágusok közül való: olyan közelségben él a természettel,
mint a másik a természet hiányával.
Két évvel ezelõtt egy irodalmi összejövetelen a szómágiának hódoló
alkímista tanoncoknak bemutatta, mi is az igazi varázslás. A vészesen
közelgõ viharfelhõket ûzte el a gondolatával, nem is a gondolatával,
hanem a természettel való hiánytalan egyesülésével. Ahogyan a fejében
szétoszlottak a kétely gomolygó felhõi, úgy tûntek el a viharfelhõk is az
égrõl.
Ezt csak azok láthatták, akiknek szemük volt a látásra. A varázsló ott
állt a zuhogó esõben, s tekintete hittel teli fényével ragyogó napsütést
képzelt az égre. Õ még az elvarázsoltat is elvarázsolja, arra is képes,
hogy a látványt elrejtse az illetéktelen tekintetek elõl! Ki volna képes
ehhez mérhetõ csodára?
Bárki megtehetné, ha hite volna. Olvashattuk, a hit erejétõl a hegy is a
tengerbe zuhan. De a hit önmagában nem elég, a szabadság, a választás
bátorsága nélkül hatástalan volna a varázslat. E kettõ az én jelenlétének,
az ember önnön létének a kifejezõje. Akinek nincs szabadsága, annak
énje látszat-én. Ez a helyzet a hittel is: nélküle nincs meggyõzõdéssel
átitatott akarat, csupán elvtelen kiszolgálás és tehetetlen sodródás.
A hegyesi varázsló hitével és szabadságával varázsol, nem valamiféle
titkos boszorkánytudással, nem is életenergiával, varázspálcája sincs és
varázsszavakat sem mormol révült tekintettel. Egyetlen dolgot tesz: hisz
és él az ember értelem adta szabadságával. S a világ, bármi, amit hitével és szabadságával átfogni képes, a szemében máris olyanná alakul,
amilyennek õ látni szeretné.
S.A.

kintete, mely a valós értékek
szerinti teret kapva, falként
veszi körbe az oszladozó ajtót.
E kettõsség pontos kivetülése
teszi hangossá az egyébként
néma embert, s e kettõség
vetületének ellentett nagyságai
közlik a belsõ értékek valódi
jelentõségét a külsõségekkel
szemben.
A fal fehérsége a lélek tisztaságát, nem a jóságot
jelképezi. A szellem szabad,
korlátlan mozgásterét szimbolizálja. Az ajtó korhadt és
piszkos külseje sem azt a
piszkot tükrözi, ami a férfi
ruháján van, hanem magát az
emberben kialakult mocskot,
mely a küllemet igaz értékként
ismeri el.
yukka
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Ünnep és hálaadás
Megtartotta elsõ miséjét Kishegyesen Kara
Nándor, a nemrég felszentelt újmisés pap
Ünnepelni és hálát adni jöttünk össze, hálát
adni Istennek a bizalmáért, hogy embereket
választ ki arra, hogy közeledjen hozzánk. Most
egy tízéves út végén állok és ezért hálát adok
Istennek, hogy odaállhatok a rajtvonalhoz és
megkezdhetem papi munkámat. Elõször
Istennek kell hálát adnom, hogy rámnézett és
megszeretett, minden hibámmal együtt, de
köszönetet kell mondjak szüleimnek, édesanyámnak, a tizenkilenc éve elhunyt édesapámnak, testvéremnek, nevelõapámnak, akik
ez idõ alatt támaszaim voltak. Köszönet
paptestvéreimnek, hogy befogadtak és elfogadtak és köszönet minden kishegyesi hívõnek
mindennemû támogatásért. Jó azt tudnia az
embernek, hogy mindig van kire számítania,
hogy tartozik valahová, hogy van egy hely,
ahol soha sincs egyedül - mondta többi között
Kara Nándor a kishegyesi Szent Anna templomban megtartott újmiséje végén, mielõtt
kiosztotta volna szüleinek, paptestvéreinek és
a híveknek az újmisés áldást.
Az ünnepi szentmise kezdete elõtt mintegy

húsz pap, szerpap és teológus
kiséretében
az
újmisés
körmenettel vonult be a templomba, ahol elsõként Brasnyó
Ferenc plébános köszöntötte.

László polgármester köszöntötte az ünnepeltet, majd végezetül a fiatalok is virágcsokrokat
adtak át az újmisésnek.
Ünnepi szentbeszédében Hadházi Róbert,
fiatal pap, az újmisés barátja arra emlékeztette
az ünnepeltet, hogy ígéretet tett Isten igéjének
hirdetésére, a prófétaságra, a prófétaság azonban nem csak prédikáció, hanem maga az élet,
az egész életnek kell igehirdetéssé válnia.
Az ünnepi mise a Te Deum hálaadó ének, a
pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért
véget, majd az újmisés kiosztotta áldását hozzátartozóinak paptestvéreinek és a híveknek.
P.I.

Az ünnepi mise
Kiemelte, hogy egy õszülõ pap számára az
egyik legnagyobb öröm és elégtétel, amikor
egykori hittanosát, ministránsát újmisésként
köszöntheti a teplomban. Az újmisést az egyházközség pasztorális tanácsa nevében Kókai
Béla, a tanács világi elnöke és Papp Imre
köszöntötték, a hívek nevében pedig
Komáromi Imre adta át az alkalmi ajándékot,
a magyarországi Gádoros, Kishegyes egyházi
testvértelepülése nevében pedig Prozlik

Kara Nándor újmisés áldásban részesíti édesanyját

Minden népnek
joga van templomára
niszter táviratát, majd Nenad
Stevoviæ, a Krstaš elnöke
üdvözölte a néhány száz egybegyûltet, kiemelvén, hogy mint
minden cselekedetnek, ennek az
alapkõletételnek is majd az idõ
lesz a legobb bírája. Köszönetet
mondott a községnek a támogatásért és a fiataloknak, akik a
szervezés nagy részét maguk
végezték el. A község nevében az
egybegyûlteket Pál Károly, a
képviselõ-testület elnöke köszönMihály érsek megszenteli a
tötte.
templom alapkövét
- Nagy nap ez a Szerbiában élõ
montenegróiak számára, mert
annak a népnek, amely temploVan jövõje annak, aki templomot épít - A
montenegrói pravoszláv egyház templomá- mot épít, van jövõje, s köszönet a montenegrói
pravoszláv egyházi méltóságoknak, hogy hoznak alapkõletétele Szeghegyen
zájárultak ahhoz, hogy a montenegróiak, mint
Alkalmi ünnepségel emlékeztek meg minden más nép ezen a vidéken, valóra váltsa
Szeghegyen (Lovæenacon) Igazságos Szent alapvetõ jogát és felépítse saját templomát.
Iván Crnojeviænek, a helybeli Krstaš Ezen a vidéken mindenki valahonnan idejött,
egyesület védszentjének napjáról s ennek ki elõbb, ki késõbb, de mindegyik itt talált
keretében helyezték le a montenegrói egyház magának otthont s mint ilyennek mindeemlített szentnek szentelt temploma alapkövét. gyiknek joga van arra, hogy felépítse tempAz ünnepség Szeghegy központjában lomát is. A montenegrói nép számára ez egy
kezdõdött, amelyen felolvasták Branislav új kezdetet jelent, egy olyan kezdetet, amely
Miæunoviæ montenegrói mûvelõdésügyi mi- azt jelenti, hogy ez a nép is otthon érezheti

magát ezen a vidéken - mondta többek között
Pál Károly.
Az egybegyûlteket üdvözölte dr. Milovan
Jankoviæ cetinjei polgármester, kiemelvén,
hogy az alapkõletétel erõsíti Montenegró
államiságának alapjait is. Az egybegyûltekhez
szólva Mihály cetinjei érsek, a montenegrói
pravoszláv egyház feje kiemelte az ünnepelt
szent, Igazságos Crnojeviæ Szent Iván jelentõségét a montenegrói történelemben. A XV.
században élt egyházfõ és uralkodó felvilágosult európai uralkodó volt a maga korában,
akinek sikerült egyensúlyt kialakítania a Kelet
és a Nyugat hatalmai között, az ökumenizmus
híve volt országában, törvénybe foglalta, hogy
minden vallás tagja egyenlõ és akár uralkodója is lehet az országnak, ha arra megvannak a
kvalitásai. Igazi reneszánsz uralkodó volt. Az
alapkõletétel jelentõségét méltatva Mihály
érsek rámutatott, hogy ez a cselekedet szavatolja minden vallás és minden nép egyenjogúságát.
A beszédeket követõen újvidéki mûvelõdési
egyesületek alkalmi mûsora következett, majd
pedig a körmenet elindult a központtól néhány
száz méterre levõ helyszínre, ahol az egyházi
méltóságok, élükön Mihály érsekkel, elhelyezték a leendõ templom alapköveit.
P.I.
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CSÉPE-NAP

Virág Gábor: A kishegyesi iparosság története.
Újvidék, (2008), Forum Könyvkiadó.

A vajdasági magyar irodalom lesz az idei kishegyesi Csépe Imre
Irodalmi Emléknap középpontjában , amit az emléknap mûsorának két
témaköre is fémjelez: dr. Szörényi László, a Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtudományi Intézete igazgatójának elõadása a vajdasági magyar irodalomról, valamint a zEtna irodalmi folyóirat bemutatkozása az emléknap keretében. Az emléknapon bemutatják dr.
Székely András Bertalan tudományos kutató mûveit is, akinek
munkássága úgy kapcsolódik az emléknapokhoz, hogy a magyar
szabadságharc hagyományainak ápolása érdekében javasolta a kapcsolatfelvételt a két gyõztes csata színhelye, Isaszeg és Kishegyes között.
Az irodalmi emléknap mûsorát véglegesítve a szervezõ bizottság úgy
határozott, hogy az emléknap keretében megrendezett Aranyesõ Versés Prózamondó Versenyt Fehér Ferenc munkásságának szentelik, elsõsorban azért, mert a költõ volt az emléknap egyik alapító tagja, másrészt
pedig az õ ötlete volt a versmondók vetélkedõjének megtartása és annak
elnevezése is hozzá fûzõdik. Az emléknap képzõmûvészeti részében a
szarvasi származású, Párizsban is alkotó Ruzicskay György festõ
képeibõl nyitnak meg kiállítást.
A bizottság elfogadta azt az ötletet, hogy vezessék be a díszelnöki tisztséget, amelyet egy meghatározott idõszakban ismert irodalmi személyiség töltene be. A döntést e kérdésben azonban a bizottság majd csak
a szeptember 26-án megtartott emléknap után fogja meghozni.
P.I.

Dr. Virág Gábor könyvbemutatója
Június 13-án este hét órakor a
könyvtár olvasótermében került sor a
könyvbemutatóra.
A
Forum
munkatársai közül jelen voltak
Németh Ferenc fõszerkesztõ és
Bordás Gyõzõ szerkesztõ, aki egyben vezette a beszélgetést a szerzõvel.
A nemrégen megjelent könyv címe:
A kishegyesi iparosság története,
amely a következõ fejezeteket öleli
magába 284 oldalon keresztül: A
kishegyesi vegyes céh története, A
hegyesi vegyes céh megalapítása, A
kishegyesi ipartársulat, Az Iparos és
Kereskedõk Körének története, Az
ipartestület zászlója, A tanonciskola.
A bevezetõben Virág Gábor
elmondta,
hogyan
jutott
az
anyagokhoz, milyen sok kutatással
járt, míg összeszedte a szükséges
adatokat. Sok adathoz Topolyán
jutott hozzá, ahol bárkihez fordult,
szívesen rendelkezésére álltak az
emberek. A képek felkutatása sem
volt könnyû dolog, bár azóta megtudta, hogy a tanoncokról is van felvétel,
amit sajnos ebbe a könyvbe nem
tehetett bele, hiszen utólag tudta
meg, de szerintem lesz még alkalma
erre is.
A Forum fõszerkesztõje meleg
hangú, szép méltatása következett,
ahol kihangsúlyozta, hogy õt a kocsmákról írt részletek kapták meg
legjobban.
Ezután következett a beszélgetés a

szerkesztõvel, akit részletesen
érdekeltek a mesterségekkel kapcsolatos adatok, mi az, amirõl még
lehetne írni. Bíztatást kapott a szerzõ
mindkét képviselõtõl a további adatgyûjtésre, újabb kutatásokhoz, amit
bizonyára megfogad a szerzõ.
A könyvbemutató alkalmával tudtam
meg azt is, hogy a kishegyesi vízimalom nem a víz erejét használta fel
a gabona õrlésére, hanem áramot
fejlesztettek ki vele, és így mûködött.
Hiszem, hogy rajtam kívül még
sokan nem tudják ezt az adatot.
Azután sok szó esett a szélmalmokról
is, mert nem csak egy volt a faluban.
A céhek megalakulásáról, szigorú
szabályairól, sõt a kontárokról is volt
szó.
Kellemes hangulatban zajlott le a
könyvbemutató, amibõl sokan megtudhatják rokonaik, ismerõseik hovatartozását, munkásságát.
Engem személy szerint két tanítóbácsim fényképe hatott meg, mert
eszembe juttatta gyerekkoromat. Az
egyik a legkedvesebb tanítóm,
Kovács József volt, aki két évig tanított, a másik pedig Dudás
Szilveszter, akinek igazán megkeserítettük az életét, de ez nem tartozik
a könyvbemutatóhoz.
További sikeres munkát kívánok a
szerzõnek!

Fontos résztanulmánnyal gazdagodott Kishegyes helytörténete,
méghozzá Virág Gábor jóvoltából, aki egy terjedelmes, közel
300 oldalas, korabeli fotókkal és dokumentumokkal illusztrált
kötetben foglalta össze a kishegyesi iparosság történetét.
Kutatásai felölelik az iparosság fejlõdését a XVIII. század
végétõl, a kishegyesi vegyes céh megalakulásától kezdve a
második világháborút követõ évekig, azaz a kishegyesi szakoktatás megszûnéséig.
Virág Gábor eredeti forrásból merítette adatait; korabeli dokumentumokból, jegyzõkönyvekbõl, iparos lajstromokból, amelyhez gazdag képanyagot is válogatott. Kötetének indítékairól, a
bevezetõben ezt vallja: „Írásomban kísérletet teszek - a kevés
fennmaradt dokumentum alapján - megrajzolni a kishegyesi
kézmûvesipart és a kései céhrendszert.” Nos, örömmel
állapíthatjuk meg, hogy e „kísérlete” sikeres volt: vaskos, tetszetõs dokumentumkötet lett belõle, mondhatnám: adatgazdag
kötet, amely újabb kutatásokra ösztönöz vagy - a megannyi név
felsorakoztatásának köszönhetõen - akár fontos családtörténeti
forrás is lehet.
Érdekes fejezete kötetének (számomra talán a legérdekesebb) a
kocsmákról szóló, amelyben a többi között azt olvassuk, hogy
Alexander Klegel, az uradalmi kocsma bérlõje, 1789 és 1792
között, azaz négy év leforgása alatt 811 csöbör bort, 465 csöbör
pálinkát és 60 csöbör sört mért ki. Ezt azonban - mentségükre
legyen mondva - nem kizárólag a hegyesiek itták meg, hanem a
Hegyesen átutazó közönség is jócskán besegített, tekintettel
arra, hogy a XVIII. század végén az egyik fontos, forgalmas
postavonal éppen itt haladt keresztül. Amikor 1827-ben, e jeles
kocsmának az ablakát, (amely egykor ott állt az Ady Endre
iskola régi szárnyának helyén) dulakodás közben Tóth József és
Dudás Gáspár betörték, mindkettõjüket „8 pálcza ütésekkel
megfenyítették”.
Virág Gábor a továbbiakban kötetében számba veszi a kishegyesi kereskedõket és molnárokat (a malmokkal egyetemben),
részletesen taglalja a hegyesi vegyes céh megalapítását és
mûködését, miközben gazdagon idéz a korabeli, zamatos magyarsággal megfogalmazott céhdokumentumokból, szabályokból és szerzõdésekbõl. Az õ szorgalmas kutatásai nyomán
bukkannak fel ismét a XVIII. század végi és XIX. század eleji
hegyesi asztalosok, csizmadiák, szíjgyártók, takácsok és kötélgyártók régen feledésbe merült nevei, s ugyancsak õ körvonalazza, hogy milyen is volt a kishegyesi ipartársulat élete az
1872-es ipartörvény meghozatala elõtt és után, majd az 1884.
évi meg az 1931. évi ipartörvényt követõen. Megannyi név,
megannyi érdekes fotó dokumentálja az egykor gazdag, virágzó
hegyesi iparosságot, meg annak hétköznapjait. Ebbõl a
jegyzékbõl tudhatják meg a hegyesiek, többek között azt is,
hogy egykor hol volt Zsadányi cukrász piactéri bódéja, hogy
mikor volt cipészszabászati tanfolyam Kishegyesen, de azt is,
hogy a múltban kik voltak a kishegyesi ipartestület tagjai.
Érdekes, kimerítõ és felettébb hasznos iparos-statisztikákat is
közread sõt - konkrét esetek bemutatásával - betekintést nyújt
egyes iparosok sorsának alakulásába is.
Tanulságos és elgondolkodtató az 1903-ban alakult Iparosok és
Kereskedõk Körének története is, meg az iparos képzés, azaz a
tanonciskola munkájának a bemutatása.
Virág Gábor jelen kötete - errõl mindenki meggyõzõdhet, aki
azt elolvassa - fontos hozadéka Kishegyes helytörténetének,
hiszen értékes adatokat, eseményeket és neveket ment át az
utókornak, miközben egy kis közösség iparosságának virágzó
múltját körvonalazza.
A könyv megvásárolható Kishegyesen a szerzõnél.
Németh Ferenc, Újvidék

Radmila Markoviæ
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ISKOLA
SKOLA - ISKOLA
ISKOLA,

KI A FRANC JÁR NYÁRON ODA???!!!
- Június 11-én Vuk-díjasaink
jutalomkiránduláson voltak Vrdniken,
köszönve a községi Önkormányzatnak és
a Gradja-Mont fémfeldolgozó vállalatnak.
***
- Június 14-én Tanévzáró bulit
szerveztek a diákoknak. A rendezvényt a
Buga vendéglõben tartották, és hetedikes, nyolcadikos diákjaink ingyenesen
részt vehettek.
***
- Június 15-én tartották meg Újvidéken a
Csengõszó karaoke verseny döntõjét.
Iskolánk diákjai kiválóan szerepeltek:
Csõke Andrea II. helyezést, Miljkoviæ
Tamara és Moldvai Anna pedig harmadik helyezést ért el. Egész Vajdaság
területérõl képviseltették magukat az
iskolák, a lányok elsõprõ sikert arattak.
Gratulálunk!
***
- Június 18-án volt a felvételi magyar
nyelvbõl, másnap pedig matematikából.
Mint minden évben, az anyanyelv si-

Az isaszegi Damjanich János
Általános Iskola vendégségbe hívta
diákjainkat. Az öt nap felejthetetlen
élményt jelentett a gyerekeknek,
nem is nagyon akartak haza jönni.
És jólesõ érzés volt elolvasni az smst, amit az egyik Anyuka küldött:
„Köszönjük szépen a lehetõséget,
hogy fiam részt vehetett a táborozáson. Feledhetetlen élmény volt
számára. A beszámolójának nincs
vége...” Már ezért is megérte...

Beszámoló
az isaszegi táborozásról
Iskolán büszkeségei közül 10 kisdiák:
Bakos Doris, Fodor Mónika, Lénárt
Tícián, Csõke Márk, Dudás Virág
Ervin, Paróczi Elvira, Márkus
Mónika, László Andor, Péter Fanni,
Vajda Boglárka vehetett részt a július
7-11-ig tartó isaszegi táborozáson.
Isaszeg Kishegyes testvérvárosa.
Budapestõl 33 km-re, Gödöllõtõl 9
km-re található a Gödöllõi-Dombság,
Rákosvölgy kapujában nagyon szép
természeti környezetben terül el.
Táborhelyünkre vonattal utaztunk,
mely nagyon nagy élmény volt számunkra.
Hétfõn a késõ délutáni órában értünk a
táborba, amely a Polgári Védelem

került jobban, de a felvételizõknek sikerült elérniük mindkét tantárgyból a
szükséges 1 pontot. A maximális 2o pontot senki sem szerezte meg. A „kívánságlisták” kitöltése után feszült
várakozás következett, vajon sikerül-e
bejutnia mindenkinek a kívánt
középiskolába. A többségnek sikerült is,
de vannak olyan gyerekek is, akiket a
második, harmadik vagy a negyedik
választott iskolába soroltak be. Az idén a
legnépszerûbb a közgazdasági és a
számítógépkezelõi középiskola volt.
***
- Július elsején íratkoztak jövendõbeli kis
elsõseink, ekkor osztottuk számukra a
tankönyveket és füzeteket is.
***
- Önkormányzatunk és focistáink már
évek óta baráti kapcsolatokat ápolnak
Örkény város Önkormányzatával és
sportegyesületével. Hagyományosan
minden évben képviseltetik magukat a
nemzetközi kispályás focitornán, amit
most nyolcadik alkalommal rendeztek

Üdülõje. Csendes, nyugodt hely, saját
medencével, tenisz-, foci- és ping-pong
pályával rendelkezik. Ezen a napon
elfoglaltuk szalláshelyünket, mely 4-6
fõs sátor volt. Vacsi után játék
következett, mely lehetõvé tette az isaszegi kispajtások és a táborvezetõk
közelebbi megismerését.
Másnap délelõtt megtekintettük a
Gödöllõi Királyi Kastélyt.
Szerdán Budapestre vittek bennünket,
ahol a Természetmúzeumot, a Hõsök
terét, a Budai várat, a Szabadság szobrot és a Parlamentet mutatták meg
nekünk.
Csütörtökön túráztunk az isaszegi
erdõben, megtekintettük a Falumúzeumot, mely Isaszeg történetét mutatja be
az õskortól 1944-ig. Ezen programok
mellett a gyerekek minden nap strandolhattak, sport és sor, este ügyességi
és logikai játékokban vehettek részt.
Pénteken reggeli után csomagolás és a
búcsú pillanatai következtek.
Fantasztikus élmény volt számunkra ez
az öt nap Magyarországon. Gazdag és
felejthetetlen élményekkel tértünk
haza, melyre a képek mindig
emlékeztetni fognak.
Köszönjük a lehetõséget!!!!!
Kálmán Judit tanítónõ,
a csapat kísérõje

meg a város ünnepe, Örkény Vitéz Napok
alkalmából. Lusták István és Lusták
Aradi Erzsébet rendszeresen jótékonysági akciót szerveznek, amikor az
anyaországon kívül rekedt, határon túli
magyarságnak adományokat gyûjtenek a
helyi és a környékbeli vállalkozóktól. Az
idén a kishegyesi iskolának jutott a
megtiszteltetés, hogy a 888 000 forintot,
5000 szlovák koronát és 10 000 dinárt
megkapja. Köszönet érte!!!
***
- Augusztus 17-tõl 22-ig Budapestre látogat egy „válogatott kis csapat”. Azokat a
kisdiákokat jutalmazzuk az úttal, akik
iskolánkat eredményesen képviselték
különbözõ versenyeken, legyen szó futásról, matekversenyrõl, éneklésrõl… A
budapesti XVI. kerületi Önkormányzat
vendégszeretetét élvezhetik több, mint
harmincan. Változatos programot
készítettek számukra, és a következõ számunkban a beszámoló sem marad majd
el.
Molnár Márta

Testvérfalunk,
Békésszentandrás
Minden évben az iskola diákjai ellátogatnak
Békésszentandrásra. Elsõsorban a kézilabdás lányok és
a focista fiúk kelnek útra. Nem történt ez máshogy az
idén sem. Június 21-én reggel 8 órakor a Klas pékség
elõtt gyülekeztek, majd útra keltek. Érkezésükkor a
gyerekek megkeresték barátaikat, barátnõiket, akik
fogadták õket. A focimeccs és a kézilabdamérkõzés
sem maradt el. 20 kisdiák érezte magát jól
Békésszentandráson. A testvértelepülés iskolásait
õsszel szeretettel várjuk.

A Zobnaticai-tó partján
Az idén sem maradhatott el a hatodikosok táborozása.
És az A-sok osztályfõnöke meghatódva mesélte a hazaérkezés után, hogy megérte az átvirrasztott éjszaka,
az idegeskedés, a folyamatos készenlét, figyelés, mert
az egyik Anyuka megköszönte, hogy vigyáztak a
lányára. Aki még nem utazott el 26 gyerekkel, az nem
is tudhatja, hogy mi minden történik a pár nap alatt. És
mekkora felelõsség vigyázni a kis kamaszokra.
Két variációban is elolvashatják az ott történteket:
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Táboroztunk
Az idei táborozást a 6. osztály számára
június 23-tól 28-ig szervezték meg. Még
most is elevenen élnek bennem azok a pillanatok, amit a barátaimmal töltöttem el.
Csak tervezgettünk, tervezgettünk... Hogy
hívják majd a sátrunkat, kivel is leszünk? mind-mind nagyon fontos kérdései voltak a
tábornak. Persze, a tervezgetések nagy része
június 22-én történt, amikor a táborozáshoz
szükséges dolgokat, ruhával teli zsákokat, a
wc kellékeit, a konyha részeit pakoltuk a
kocsira. A szülõk nagy segítséget jelentettek, mivel õk a nehezebb tárgyakat cipelték,
mi a könnyebbeket igyekeztünk minél elõbb
a kocsihoz vinni. Egyre türelmetlenebbek
voltunk. Még egy nap, és megyünk! Mi,
Anikó, Góci, Zita, Karolina, Orsi és én, a
padon ülve tervezgettünk a fáradságos
munka után. De még nem tudtuk, mi vár
ránk másnap.
Végre elérkezett a hétfõ, az indulás napja.
Reggel korán kipattant a szemem,
bepakoltam az útravalót, és még a kedvenc
plüssállatomról sem feledkeztem meg.
Anyuval elindultunk a pék elé, ahonnan volt
az indulás. Már többen ott toporogtak. Fél
órát vártunk, míg minden készen állt az
induláshoz, és elbúcsúztunk a szüleinktõl.
Végre elindultunk, énekeltünk, beszélget-

Táborozás
Végre elérkezett június 23-dika, amikor
nagy örömmel szálltunk be a buszba és
elindultunk Topolyára táborozni. Egy hét
kint a természetben!
Amikor megérkeztünk a táborhelyre,
reggeli után elkezdõdött a munka.
Kijelölték, hol lehetnek a sátrak. A miénk,
a Vad cicák nevet viselõ sátor kezdte a
sort. Sátortársam, Orsi apukája és a
bátyám segítségével hamar készen lettünk. Egyesek többet bajlódtak a
sátrukkal, nekik segítettünk. Utána a
tanárnõ kijelölt bennünket aznapra konyhafelelõsnek, szívesen segítettünk az ebéd
elkészítésében. A hagymapucolást még
elvállaltuk, de szerencsére az aprítást már
a szakácsnõ végezte. Szépen berendezkedtünk a sátrunkban, és átöltöztünk.
Ebédig sakkoztunk, különbözõ logikai
játékokkal, ping-pongozással ütöttük el az
idõt. Mire belemelegedtünk a játékba,
addigra ebédhez parancsoltak bennünket.
Paprikás és káposztasaláta volt.
Próbáltunk gyorsan enni, hogy elõbb
menjünk fürödni, de ez sajnos nem sikerült. A tanárok mondták, hogy csak
késõbb megyünk, mert még veszélyes az
UV-sugárzás. Így a kényelmesebbeknek is
volt idejük elmosogatni az edényeiket.
Valaki még az utolsó napon is összekeverte, melyik tálban kell elmosni, melyikben öblíteni az edényt. Tehát türel-

tünk a rövid út alatt. Mikor odaértünk, rövid
reggeliszünet után nekiláttunk kialakítani a
tábort, felverni a sátrakat, elrendezni a
ruhákat. Egy-két óra múlva már szépen haladtunk a munkával, és a megérdemelt ebéd
következett. Nagyon finom volt, paprikás
káposztasalátával. Hmmm, még most is
érzem a számban az ízét! Az egyik legjobb
dolog a kaja volt, jobbnál jobbak
következtek a napok során. Ügyes szakácsnõnk, Babus néni egyszerûen szuper. Ebéd
után volt egy kis idõnk szunyókálásra, pingpongozásra, beszélgetésre. De még csak
azután jött az igazi jó dolog, a
STRANDOLÁS, FÜRDÉS, ÚSZÁS!
Szépen sorba álltunk, a tanár bácsi fütyült
egyet, akkor lehetett indulni. Késõbb is ez a
füttyszó jelentette, ha ki kellett masíroznunk
végre a vízbõl. Amikor odaértünk, mindenki
bekente magát naptejjel vagy napolajjal, és
rohantunk volna a vízbe, de elsõ nap a tanár
bácsi megnézte, ki hogyan tud úszni. Aki
nem tudott, azzal gyakoroltak, a jó úszók
pedig úszkálhattak szabadon. Vagyis a
megszabott „határig”. A strandolás után
zuhanyoztunk (volt sikongatás a hideg
víztõl), majd vissza a táborba, ahol általában
vendégek vártak minket: igazgatónõ,
titkárnõ, magyartanárnõ, matektanárnõ,
szerbtanárnõ, töritanárnõ, polgármester a
feleségével és kisfiával, az osztályfõnökünk
férje mind kíváncsiak voltak, hogyan telnek

metlenül vártuk, mikor indulunk már a
strandra. Ott azonban nem rohanhattunk
egyenesen a vízbe, hanem a tanár bácsi
csoportokba osztott bennünket. Két csoport volt: aki tud úszni, és aki nem.
Engem az úszókhoz soroltak, habár nem
voltam magamban olyan biztos. A tanár
bácsi a mélyebb vízbe ment és nekünk
oda kellett úsznunk hozzá. Mindenkinek
sikerült a csoportban. Ekkor minket
otthagyott, és azokkal foglalkozott, akik
nem tudnak úszni. Jól éreztük magunkat,
búvárkodtunk, egymás nyakából ugráltunk. Gyorsan elrepült a fürdési idõ, füttyszóra lekonyult orral mentünk ki a vízbõl.
Kimerülten visszasétáltunk a táborba,
ahol már vacsorával vártak bennünket.
Amikor teli hassal befejeztük, nagy pingpong versenybe, sakkozásba kezdtünk.
Sokat beszélgettünk. Páran elmentek a
tanár bácsival pecázni, aznap még
reménytelenül. 10-kor takarodót fújtak, de
hiába, hiszen csak 11 körül mentek el a
többiek aludni. Orsi és én 10-tõl 11-ig
voltunk õrök, szóval nem unatkoztunk.
Elõször nehézségekbe ütköztünk, hogy a
többieket csendre utasítsuk, de végül a
tanári szó elégnek bizonyult. Amikor
Melisszáék leváltottak bennünket az õrségen, mi is aludni tértünk.
Ezek volt a hétfõ, az elsõ nap eseményei,
ami nagyon jól sikerült és remekül éreztük
magunkat.
Molnár Zita, 6. a osztály

napjaink.
Gyorsan.
Egyik
délelõtt
Zobnaticára sétáltunk, máskor pedig a
tájházat és a kovácsmûhelyt néztük meg. Az
esõ egy kicsit megijesztett bennünket, de
szerencsére a legtöbb sátor átvészelte a rossz
idõt. Az esti programokat is nagyon
élveztük, különösen jól sikerült a fordított
este, amikor mi lányok, beöltöztünk fiúknak,
a fiúk pedig lányoknak. Nagy volt a kacagás.
A versenyzõk igyekeztek szellemes bemutatkozással felhívni magukra a zsûri
figyelmét.
Díjazottak:
1. Tóth József
2. Pataki Imre
3. Sipos Melissza
Különdíj: Rácz Ronald
A Ki mit tud? verseny helyezettjei:
1. Vojter Emese
2. Tóth József
3. Molnár Zita és Sipos Melissza
Különdíj: Tóth Anasztázia
Az esti programok után takarodó
következett, és az õrök igyekeztek ellátni a
feladatukat.
Ilyen volt a táborozásunk, számomra egy
feledhetetlenül szép emlék!
Sipos Melissza, 6. a osztály

SEGÍTSÜNK PÖSZÉNEK!
Nagyfokú gerinckárosodást
állapított meg a mágneses
rezonanciavizsgálat Tóth
Erzsébet - Pösze kishegyesi
tornatanár, sokéves kézilabdázó, a kézilabda lánycsapat jelenlegi edzõje
esetében. A károsodás olyan mértékû, hogy
egyértelmûen mûtéti beavatkozásra van szükség, sõt nemcsak operációra hanem implantátum beépítésére is. Amennyiben ezt nem végzik
el, csak idõ kérdése, hogy a tanárnõ mikor
kerül tolókocsiba.
A vizsgálatokat végzõ pécsi klinikán szeptemberre jelölték ki a mûtét idõpontját, amely a
számítások szerint mintegy 8000 euróba fog
kerülni. Mivel az érintettnek erre anyagi
lehetõsége nincs, arra kéri a jószándékú
embereket, akik megtehetik, hogy segítsenek
neki.
Az adományokat a Raiffeisen Bank 2650000000654898-48 dinár számlaszámra, vagy a
RZBSRSBG SWIFT RS35265050000010731139
IBAM devizaszámlára várják.
Az akciót támogatja: a kishegyesi önkormányzat a helyi közösség, a kishegyesi Ady
Endre K.Á.I., a Nõi Fórum civilszervezete és a
topolyai Régió Rádió.
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'Még azt mondják...'

Szép volt!
A Mûvelõdési Egyesület június 15-én megtartotta
évzáró ünnepségét telt ház elõtt a színházteremben.
A mûsor gördülékenyen haladt. Nem volt üresjárat,
amivel a nézõk türelmét próbára tették volna, és a
pontos kezdéssel is kellemesen megleptek bennünket.
Még a színházteremben kifelé menet gratuláltam az
óvónõknek. Sok éve figyelemmel kísérem az ovisok
mõsorát is. Tisztában vagyok vele milyen nehéz,
idõigényes munka velük felkészíteni egy-egy számot.
Most minden elismerésem az övék. Elõször is, dícséretre méltó, hogy a nevelõk a gyerekekkel
közösen léptek fel. A mesejátékot ügyesen dramatizálták. A gyerekek színvonalasan végezték a rájuk
bízott szereprészt, úgyszintén a nevelõk is. Most
elõször néztem végig az ovisok mûsorát élvezettel az
elsõ pillanattól az utolsóig.
Az egyesület erõssége a tánccsoport. Nem csoda,
hiszen legtöbb pénzt fektetnek ennek a csoportnak a
munkájába, meg azután a kitartásukkal, tánctechnikájukkal a legidõsebbek megállhatják a helyüket
országos szinten is. Szívvel-lélekkel táncolnak.
Szerintem már nem nekünk, nézõknek akarnak
bizonyítani, hanem saját maguknak minden alkalommal, amikor fellépnek, mert a dicséretet már
régen kiérdemelték. Ami azután az igaz elismerés,
az ott kezdõdik, hogy a legidõsebbek önzetlenül
tanítják az utánpótlást, hiszen erre nagy szükség
van, hogy a tánccsoport eredménye, élete ne legyen
kérész éltû. Patyerek Orsolya, Patyerek Csaba,
Kovács Hana és Utasi Péter munkájának gyümölcsét is láttuk. A legkisebbek mutatványa az õ szintjüknek megfelelt, igaz egy kicsit kicsinek bizonyult a
színpad (és ez jó), mert vannak elegen. Ebbõl ha
lemarad is valamennyi, akkor is lesznek elegen a
kitartókból. Ami szép volt az õ fellépésükben, az
volt, hogy látszott rajtuk, mennyire élvezettel, örömmel játszottak a színpadon.
A következõ csoportnak gratulálok, azt hiszem
szabad minden nézõ nevében, hiszen elsõ helyezéssel jöttek haza a táncversenyrõl, de az igazi dícséret
mindig a felkészítõknek jár ki. Tömeges lakodalmast láttunk, ahol az esemény, a tánc szépen összefonódott. Látszik, hogy a befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Ígéretes lányok és fiúk alkotják ezt
a csoportot is.
Nem szabad szó nélkül hagyni a csalogányokat sem,
akik szép, tiszta hangon énekeltek. A dal szövege
érthetõen kivehetõ volt, mert ez is nagyon fontos.
Nem utolsó sorban említem meg a Berec-Linka
párost. Mindkettõjük tánca lenyûgözött. Szép magasra emelt lábakkal, magas ugrásokkal, kidolgozott korreográfiájukat szinte mûvészinek ható technikával adták elõ mindketten. A második helyezés az
én szememben elsõnek felel meg, pedig úgy érzem,
nem vagyok elfogult.
Befejezésül elismeréssel szólok az egyesület
tevékenységérõl. További sok sikert kívánok, és
szeretném, ha kiszélesítenék tevékenykedésüket más
területre is ilyen sikeresen.
Radmila Markoviæ

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy táncos-páros, nevezetesen Berec
Zalán és Linka Szabolcs, kik olyan jól
táncolnak, hogy meghajlásuk után
hónapokon át vígad miattuk kis falujuk
népe.
Réges-régen, még gyermekek voltak
mikor már együtt ropták a magyar táncot s forgatták a menyecskéket... Teltmúlt az idõ, cseperedtek a legények,
évek múltak egymás után, amikor is, az
idõmúlás rohamában imígy gondolá a
két ifjú néptáncos, s egyként hangzott
gondolatuk:
'Zalán öcsém, Szabi barát, elmúlt hét
év, hogy elõször összeütöttük a bokánk,
menjünk!... nézzük meg mit tudunk mi, s
mit más ember fiai.'
El is mentek, vándoroltak hetedhét
országon át, s láss csodát, kemény
kalapjuk oldalán aranyszalag lógott. A
hazatért legények minden próbát kiálltak s legjobbként érkeztek otthonukba
ki-ki a maga útján. Zalán a Kõketánc,
Szabolcs a KMV vetélkedõn mérkõzött
meg a hasonló korúakkal. E világraszóló gyõzelmük tovább sarkallta
õket a további megmérettetések felé.
Mentek-mendegéltek továbbra is a néptánc próbákra, hogy méginkább csiszolják a már így is kifinomult lábmunkájukat... és hirtelen a semmibõl
elõugrott a Március, mely oly erõvel
hatott a fiúk jövõképére, hogy azonnyomban egy saját koreográfia kovácsolásába kezdtek, melyet a széles e
földön hírhedt versenyen, a KMV-n
akartak bemutatni. Sokat izzadtak
fiaink, heteken át dolgoztak éjt nappallá téve, s emellett alázattal figyelték a

legjobb mesterek tudományát széles e
vidéken. Több lehetõség közül
választhattak, de õk szívükre hallgatván
a legnagyobb kihívással kívántak szembenézni, eltáncolni azt a táncot, melyet
maguk is 'néptánc királyként' emlegetnek, a kalotaszegi legényest. Munkájuk
e perctõl biztos úton haladt, ugyanis
rátaláltak Fekete 'Pacsa' István
'táncmester' régi produkciójára, s ezt
multimédiás felszerelésükkel elemezve
a hasznukra fordították.
Elkészült a mû, melyben ötvözték a táncok régi idõbeli, adatközlési módját és a
manapság ismeretes táncházi elemeket.
A terv megvalósulván, a tánc eltáncolván, az elsõ díj megnyervén.
Bármily módon próbálták is legyõzni
edzett huszárainkat, az õ csizmájuk
mindnél hangosabban szólt. Legjobbak
lévén kötelességük volt az esetleges
kételkedõk morajlásának elhallgattatása
is, amit a legméltóbb porondon, a KMV
gálamûsorának színpadán állt módjukban megtenni. Nem tétováztak egy
fikarcnyit sem, kocsiba ültek, elvágtáztak a messzi Becsére és ismét megmutatták, de már ország-világ elõtt, hogy
kit illet a középiskolai páros-szóló néptánc koronája.
Oly nagy volt a sikerük, hogy akik ott
voltak és látták õket, még ma is tisztán
hallják a visszhangzó tapsok éljenzõ
hangzavarát...
És azóta is táncolva járják végig az
ismeretlen tájakat és táncukkal
gyûjtenek maguk köré barátokat és
gyõzelmeket. És mennek évrõl évre a
KMV-re, míg középiskolások...
yukka
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BIBLIA, A KÖNYVEK KÖNYVE
A legújabb adatok szerint 2454
nyelvre
fordították
le
a
kereszténység szent könyvét s
még mintegy ötszáz fordításra
lenne szükség.
A keresztény egyházak által
meghirdetett Biblia-év alkalmából
Laczkovits Imre, a Keresztény
Értelmiségi Kör kishegyesi tagozatának vezetõje a könyvtárban
elõadást tartott a zsidóság és a
kereszténység szent könyvének
kialakulásáról, kanonizálásáról és
fordításairól.
- A Biblia könyveket jelentett az
ógörög nyelvben, de ezt a szót
utóbb már csak kizárólag a
kereszténység szent könyveinek
neveként használták. A Biblia az
isteni kinyilatkoztatás könyve a
keresztények számára és nem lehet
kizárólag
szépirodalmi
vagy
történelmi könyvként kezelni.
Kétségtelen azonban, hogy a
Bibliának vannak szépirodalmi
vonatkozásai is, hiszen a fordítások
révén jelen volt a nemzeti nyelvek
és irodalmak kialakulásánál hangsúlyozta Laczkovits Imre az
elõadáson, amelyen jelen volt
Miskolczi József, a KÉK elnöke és
Szabó Károly, a szervezet fõtitkára
is.
Az elõadó rámutatott, hogy a kanonizált könyvek között egyházanként
hét esetben van különbség. A
protestáns egyházak ugyanis elfogadták a zsidó egyháznak azt az
álláspontját,
hogy
csak
a
Szentföldön íródott könyveket tekintik a Szentírás részének, a
másutt íródottakat nem. A katolikus
egyház viszont a Szentföldön kívül
írott Ótestamentumi szövegek egy

részét is a Biblia részének tekinti.
A fordítások kapcsán az elõadó
kiemelte, hogy annak szüksége
nagyon korán felmerült, már az ókorban a zsidók esetében is. A
babiloni fogság ugyanis a zsidók
esetében nyelvváltással is járt, a
héber helyett az arámit kezdték
használni, majd hasonlóképpen
szükség mutatkozott a görög
fordításra is. Amikor felszabadult a
kereszténység, szükség mutatkozott
a szent szövegek lefordítására a
birodalom nyelvére, a latinra s így
született meg Szent Jeromos latin
nyelvû Biblia-fordítása, a vulgata,
amely azután alapul szolgált minden európai nyelvre történt
fordításkor. Az elsõ fordítások közé
tartozott a gót nyelvû Biblia, majd
következtek az európai nyelvek,
többi között az ószláv is, amelyre,
mint ismeretes, Ciril és Metód
fordították le a szent könyveket. Az
elsõ magyar fordításnak többnyire
Károli Gáspár Vizsolyi Bibliáját
tekintik, mert ez maradt ránk teljes
egészében, de sok jel utal arra, hogy
magyar nyelvû Biblia-fordítások
voltak jóval korábban is, nemcsak
az 1400-as évek közepén íródott
huszita Bibliák, hanem jóval korábbiak is, hisz minden nép megtérésekor kötelezõ volt a papok
számára szent szövegeknek a nép
nyelvén történõ magyarázatára, ami
elõbb-utóbb
megkövetelte
a
fordítást. A legújabb adatok szerint
a kereszténység szent könyveit
eddig 2454 nyelvre fordították le és
a hozzávetõleges számítások szerint
még mintegy ötszáz nyelvre kellene
lefordítani, hogy a világ összes
nyelvén olvasható legyen.
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Ezüstérmes az

Egység

Az elmúlt tíz év legsikeresebb bajnoki idényét zárta az
Egység Labdarúgó Klub, a harminc fordulós
versenysorozat után a képzeletbeli dobogó második
fokán foglal helyet. A sikeres tavaszi idénynek köszönhetõen 57 pontjával a táblázat második helyén fejezte
a 2007/08-as szezont. A njegosevói Proleter elõzte
meg a hegyesi kék-fehéreket tíz ponttal, így õk
szereztek jogot a Vajdasági Ligás szerepléshez. A
bronzérmet az adorjáni Tisza csapata szerezte meg 55
pontjával. Biztosan kiesett a szabadkai Solid, de a
moravicai Sloboda csapata is veszélyeztetve van. A
felsõbb ligából érkezik a Hajduk és a Njegoš.
Az idén a gólgyártás is szenzációsan sikerült, 67 gólt
szereztek a hegyesi csatárok. A pozitív gólarányt
kapusainknak és védelmünknek is köszönhetjük, akik
csupán 33-szor adtak esélyt a gólszerzésre az ellenfél
játékosainak.
A 2008/09-es bajnokság augusztus közepén kezdõdik,
a felkészülési edzések pedig már július 14-tõl
megkezdõdtek. Az átigazolások folyamatban vannak,
bízunk benne, hogy sikerül megõrizni a játékoskeret
nagy részét.
A bácsfeketehegyi Jadran 37 pontot szerzett, ami a
tizedik helyre volt elegendõ. A lovæenaci Njegoš az
utolsó helyen zárt a Vajdasági Ligában, így õk kiestek.
Jövõre mindhárom községbeli csapat a Szabadkai
Körzeti Ligában folytatja a versenyzést.
Sok sikert a következõ idényben!
n.a.

A TÁBLÁZAT:

1. Proleter

30 21 4

5 95:42 67

2. Egység

30 17 6

7 67:33 57

3. Tisza

30 17 4

9 66:40 55

4. Vinogradar

30 16 4 10 78:43 52

5. Bácska (P)

30 15 3 12 58:59 48

6. Ðurðin

30 14 5 11 62:54 47

7. Csóka

30 14 4 12 50:44 46

8. Bajsa

30 14 1 15 56:51 43

9. Bácska (M) (-1) 30 12 5 13 41:44 40
10. Jadran

30 11 4 15 49:78 37

11. Tavankut (-1)

30 10 5 15 45:58 34

12. Potisje (-1)

30 10 5 15 46:62 34

13. Sever (-1)

30 10 5 15 40:58 34

14. AFK (-1)

30 11 2 17 45:74 34

15. Sloboda

30 9 4 17 46:66 30

16. Solid

30 4 9 17 31:69 21

A dombosi állatfarm új polgármestere tévedésbõl
saját magát avatta fel, amikor egy frissen aszfaltozott utcában találta magát. De ha már így
alakult, üdvözölte a jelenlévõ saját magát, eljátszotta az ünneplõ tömeget, heves tapssal köszöntötte a polgármester beszédét, amit tovább folytatott, s csak akkor fejezte be, amikor valaki kikiáltott az utcára: „Robika, befele, késõre jár, tessék
lábat mosni és lefeküdni!” (Az igazsághoz tartozik, hogy a történet kb. 1980 körül játszódik.)
***
Dombos új polgármestere bejelentette, hogy
titkárnõre nem tart igényt, viszont leszerzõdteti saját hatáskörében Dzsokit, a
parafenomént, aki az idei Dombos Festen
megmutatta, hogy úgy a tüzet, mint az esõt
irányítani tudja, azt tolni-fektetni-nyomni
jobbra-balra-elõre-hátra és helyben táncoltatni. Dzsoki elsõdleges feladata az lesz, hogy
mágneses energiájával kihúzza a községi
kassza
kulcsát
a
régi-új
községi
képviselõtestületi elnök zsebébõl. Az elsõ
évben legalább félig. Ha ez nem sikerül
maradéktalanul, a következõ évben Dzsoki a
külföldi befektetõk vonzásával foglalkozhat.
Ha szükséges, Uri Gellerhez is továbbképzésre
küldik.
***
Dr. Csernus Géza, az ismert lélekgyógyász maga is gyakorló õrült - a Kátai-tanyán megrendezett Szabadegyetemen tartott elõadásában
elmondta, hogy ha egy kapcsolat nem mûködik,
nincs értelme folytatni, szakítani kell, és a másik
szemébe kell mondani, hogy „te egy pöcs vagy,
egy senki” (idézet A nõ c. könyvébõl).
Kérdésünkre a doktor úr kifejtette, hogy ez a
politika világára is érvényes, akár dombosi viszonylatokban is, sõt, ha elmérgesednek a viszonyok a települések közt, mint Dombos és
Bácsmeggyeshegy esetében (legalábbis bizonyos
szinten), akkor sokkterápiát kell alkalmazni.
Nézzé mán magadba! Hé! Há nem látod magadat? Há ki vagy te? Egy senki, egy nulla - mondta kedvesen és megértõen Dr. Csernus, majd
mosolyogva beletúrt az orrába. Te fika! - fejezte
be expozéját.
***
A Kátai-tanya vendége volt a vajdasági magyar fiatalok szabadegyetemén Radovan
Jelašiæ bankkormányzó is. Örömmel konstatálta, hogy úgy a tanyán, mint a Kaszálókörnyéki domboldalakon jól lehet csúszkálni,
sõt egész Domboson, ezért kilátásba helyezte,
hogy a dinár csúszó leértékelésére ezentúl
hagyományosan a mi falunk domboldalain
kerül majd sor. Vélhetõen számtalan dílert
vonz ez majd tájékunkra, így méginkább
felélénkülhet a turizmus. A bankkormányzó
ugyanakkora nem fogadta el az uzsonnára
kínált eurókrémes kenyeret, mondván, a
dinárban bízik. A tanya szakácsai ezt kikérték
maguknak.
***
A Helyi Közösség értesíti a tisztelt polgárokat,
hogy mivel oly szépen sikerült a nyugati temetõ
kápolnájának a felújítása, amíg az ilyen szépen
ragyog, addig nem fogják használni, ezért a helyi
közösség rendeletileg betiltja a temetéseket,
illetve annak alapvetõ okát, az elhalálozást.
Kérik az érintettek türelmét, amint az idõ foga
látszódik a kápolnán, ismét lehet meghalni.

Sokan érdeklõdtek, hogy a Dombos Festen vereség oka az lett volna, hogy nem dombosi,
miért emelkedett meg a Nõi Fórum által sütött hanem bácsmeggyesi jelöltet indítottak. Ezt úgy
lángos ára. Mint megtudtuk, erre az adott fogják bebizonyítani, hogy ezentúl az Agyar
okot, hogy a világpiacon emelkedett az olaj Szöv. ezentúl az összes dombosi funkcióra is
ára, a Brent-olaj barrelje (hordója) már a 146 bácsmeggyesi jelöltet állít, sõt mindegyikre ketdollárt is elérte. Felvetésünkre, hogy mégis- tõt, aztán majd meglátjuk!
csak zsírral sütnek, azt a választ kaptuk, hogy ***
a zsír az állat olaja, és a zsírt is hordóban Koszovó példáját látva a dombosi Alvég kitartják, csak azt nem barrelnek hívják, hanem kiáltotta függetlenségét. Ezt ugyan a
bödönnek. De a B betû, az stimmel.
községházán nem ismerték el, de Újfalu és a
Honvédsor már igen. Az egységpártiak az
***
A sikeres választások után a kishegyesi közigaz- Egység pályáján gyülekeztek, majd az albán
gatás a rendõrséggel karöltve - miután látta a fagyis elé vonultak, de mint kiderült, tévedéskoalíciós tárgyalásokat -, úgy döntött, hogy az új bõl. Közben az alvégiek döntést hoztak himútlevelek kiadásánál a világon egyedülálló nuszukról, amely a „Nem-nem-nem, nemmódon nem csak a biometrikus adatokat fogják nem-nem, nem megyünk mi innen el...”
betáplálni, de a párttagságot is. Azaz, akárcsak refrénû nóta, diszkóritmusban.
egy bankkártyánál, ez az útlevél-párttagsági igaTudósított:
zolvány is feltölthetõ lesz azzal a párttagsággal,
Micimackó György, Szó-Beszól, Állatfarm, Dombos
melyet a tisztelt állampolgár választ.
Erre azért van szükség, mert köztudomásúlag községünk politikusai szeretnek
pártot váltani, ám minden váltásnál újabb
párttagsági igazolványt kell nyomtatni.
Környezetvédelmi szempontból is fontos hát
ez az akció, hisz papír spórolható meg.
***
Az idei Dombos Fest kiemelt produkciója a
Az illetékesek bejelentették, hogy moderfényfestészet, ám olyan váratlan és nagyszerû
nizálják a pártok fogalmát is. Hogy elesemények teszik egyedivé a fesztivál hangulatát,
kerüljék a felesleges pártváltásokat, s
mint a tûzszobrászat. Dzsoki, az ismert kishegyesi
megkönnyítsék az aktívan politizálók doltûzszobrász a fesztivál nulladik napjától a helyszígát, ezentúl lehetségessé válik a koalíciós
nen van, és szellemi energiája alkotta mûveivel
párttagság. Így a községben is
minden este lenyûgözi hitetlenkedõ közönséget. A
meghatározták a lehetséges opciókat, a
mester elárulta, hogy a tûzbõl szívesen formáz nõi
legnépszerûbb verzió a Crnogoracaktokat, de közel állnak hozzá a nonfiguratív forMagyar-Szocialista Koalíció, igény lehet
mák is. Dzsoki mester ellobanó szellemi alkotásain
még
Demokrata-Szocialista-Magyar
érzõdik az ezer éves kishegyesi múlt, és az egyPártra is, sõt a történelmi múltat is
szerû, hegyesi ember naturalista bölcsessége.
figyelembe véve JKSZ-ReformpártA mester elárulta, hogy a Dombos Fest zárónapjára
VMDK-VMSZ vagy JKSZ-SZSZP-G17
egy nagyon különleges mûvel készül. A világon
párttagságikra is.
elõször felhõkbõl készít szobrot. Dzsoki egyenlõre
Országos szinten viszont a legkelendõbb a
csak annyit mondott el, hogy az óriási szellemi
R a d i k á l i s - D e m o k r a t a - N á ro d ny á kenergiát igénylõ mû a fesztivál közönségét fogja
Szocialista-Kisebbségi-Liberális pártmegörökíteni, amint a kései órákban vígadozik.
tagsági. Elemzõk szerint nincs messze az
idõ, hogy újra feléledjen a Szocialista
Janez
Szövetség, és nem kell majd tovább
babrálni a többpártrendszerrel és a
különféle párttagságik jegyzésével.
***
A Vajd. Agyar Szöv. értékelte a választásokat. Úgy látják, hogy valójában megnyerték a tartományi választást, még ha el is
vesztették. Cáfolták, hogy a gyõzedelmes

A tûz szobrásza

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT A
SZENZÁCIÓS HÍR!
A dombosi állatfarm alig pár hete
megválasztott POLGÁRMESTERE
máris LEMONDOTT!!!
Igaz, csak Dombos állandó hírközlõjének, a Szó-Beszól szerkesztõségi
tagságáról, összeférhetetlenségre hivatkozva.
Egyesek, fõleg a választások vesztesei,
az indoklást hallva külön megdicsérték
a polgármester úr erkölcsi önismeretét,
hisz szerintük a polgármester tényleg
összeférhetetlen.

fo=Fityke

A dombosi állatfarm hírei

A mester szellemi energiát ad át az
olvasónak

