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-Kishegyesről indult, és Kishegyes nevét öregbíti többek 
között Németh István író, publicista, akit a település az 
idén díszpolgárává avatott, de Kishegyesről indult Lajkó 
Félix és Rúzsa Magdolna is, akik zenéjükkel világszerte 
hirdetik: érdemes Kishegyesen felnőni, mert a szülőfalu 
közelségétől olykor nem látszik a drágakő csillogása, az 
itt szerzett tapasztalat olyan gazdagságot ad, amely 
megnyithatja a kapukat a világ felé - mondta többek 
között ifj. Virág Gábor.
Az énekcsoportok és zenekarok fellépésének sorát a 
kishegyesi Petőfi Művelődési Egyesület Rizgetős 
csoportjának énekkara kezdte és az est folyamán még 33 
ének- és zenekar lépett fel. A szombati programban a 
tervek szerint hatvannégy együttes lép közönség elé.

A kétnyelvűség lélektana

Kiállítás a kishegyesi szerzők könyveiből

A Kazinczy emlékév alkalmából a kishegyesi 
könyvtár több rendezvényt szervezett: dr. Csáky Sörös 
Piroska tartott előadást a magyar nyelvű írásos emléke-
inkről. Az álta-lános iskolában a diákok 

megis-merkedtek 
K a - z i n c z y  
n y e l v ú j í t ó  
mozgalmával s a 
könyvtár vetélke-
dőt szervezett szá-
mukra, könyvjuta-
lomban részesítve a 
legjobbakat. 
Dr. Szőke Anna 
k ö r n y e z e t ü n k  

egyik időszerű kérdéséről, a kétnyelvűség lélektanáról 
tartott előadást. A könyvtárban megnyílt a kishegyesi 
írók, költők, szakírók köteteinek kiállítása, az érdeklődők 
többszáz könyvet tekinthetnek meg ezen a kiállításon. 
Így összegezte Szöllősi Vörös Julianna, a kishegyesi 
könyvtár igazgatónője a Kazinczy emlékévvel 
kapcsolatos rendezvényeket, amelyeket a könyvtár a 
Szekeres László Alapítvány segítségével szervezett. A 
rendezvénysorozat utolsó előadását dr. Szőke Anna 
tartotta, aki kiemelte, hogy a korai kétnyelvűség elősegíti 
a nyelv szerepét a gondolkodás kialakításában, a 
kétnyelvű egyén figyelme rendszerint szerteágazóbb és e 
tény csökkentheti az etnocentrizmust, elősegítheti a 
toleranciát. Tény azonban, hogy környezetünkben igen 
erőteljes a felcserélő kétnyelvűség, vagyis az a helyzet, 
hogy a később megtanult többségi nyelv váltja fel az 
anyanyelvet. Ez leggyakrabban akkor következik be, 
amikor az anyanyelv elveszti kommunikációs szerepét, 
legfeljebb a családra korlátozódik és a család sem tudja 
motiválni később a nyelv megtartását, különösen akkor, 
ha a környezet rosszalással reagál a nyelvhasználatra, 
mert nem érti azt.

P.I.

A mi feladatunk nagyobb mint 

álmokat óvni

Több mint száz együttes részvételével 
Kishegyesen megkezdődött a Durindó - A 

Gyöngyösbokrétára vasárnap negyven együttest 
várnak

A lelki honvédelemnek a letéteményesei a 
hagyományainkat - népi, nemzeti, kulturális, történelmi 
és vallási hagyományinkat felvállaló művelődési egyes-
ületek és kultúrmunkások, akik talán nem is tudják csak 
érzik, hogy a múltját vesztett kultúra gyökértelen, és 
ugyanúgy gyökértelen, esendő és veszendő a nemzet, 
amely elszakad hagyományaitól... Jó érzés tudni, hogy ha 
meggyöngülünk emberségünkben és magyarságunkban, 
ha őseink földjén meg akarunk maradni magyarnak, a 
megmaradáshoz hagyományainkból kell meríteni erőt, 
hiszen nyelvünk, hitünk és kultúránk tartott meg minket 
az évszázadok viharában.
A fentieket dr. Szöllősy Vágó László mondta június 5-én 
Kishegyesen, megnyitva a XXXIII. Durindót, amelyen a 
fesztivál két napja alatt több mint száz népzenei és 
énekcsoport fog bemutatkozni. A műsor a helybeli 
iskolában kezdődött, ahol dr. Szőke Anna megnyitotta a 
kishegyesi fehérhímzők munkáit bemutató kiállítást, 
majd a fesztiváltanács tagjai: dr. Szöllősy Vágó László, 
Linka B. Gabriella és ifj. Virág Gábor sajtótájékoztatót 
tartottak a kétnapos rendezvénysorozatról. A fesztivál-
tanács elnöke közölte, hogy a következő rendezvény 
szervezési jogát Péterréve kapta, s hogy a jövőben a részt-
vevőknek át kell esniük a községi selejtezőkön, amelyek-
et február folyamán rendeznek majd.
Az ünnepi megnyitón elsőként Csóré Róbert kishegyesi 
polgármester üdvözölte a résztvevőket és a helybeliek-
et.Többek között Tápi Lajos vezető konzult, Nagyné 
Végh Mária konzult, Józsa Lászlót a Magyar Nemzeti 
Tanács elnökét, Pásztor Bálint képviselőt, az MNT Intéző 
Bizottságának elnökét, Dudás Károlyt a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség elnökét és a fesztivál-
tanács tagjait. Nagy feladatra  vállalkoztak a kishegyesi 
szervezők, de szemmel láthatóan helyt álltak és büszkék 
erre a helybeliek. A vajdasági magyarság két legrégebbi 
fesztiváljának közösségteremtő és közösségmegtartó 
ereje van s ezt a hagyományt tovább is kell vinni. A 
Magyar Nemzeti Tanács nevében Józsa László elnök 
üdvözölte a szemle résztvevőit és közönségét, kiemelve, 
hogy az együtt éneklés a legősibb érzések egyike s a 
fesztivál résztvevői éppen ezt az ősi érzést ápolják és 
adják tovább. Ezért van ekkora szerepe a Durindónak és a 
Gyöngyösbokrétának is, mert ilyen hagyományokra 
épül.
Ifj. Virág Gábor a kishegyesi helyi közösség tit-kára, a 
szervező bizottság tagja üdvözlő beszédében rámutatott, 
hogy Kishegyes évfordulóinak jegyében szervezte ezt a 
fesztivált is. Nemrégiben emlékeztek meg ugyanis az 
újratelepítés 240. évfordulójáról, nem egész egy hónap 
múlva emlékeznek a 160 évvel ezelőtt zajlott hegyesi 
csatára, 135 éves a helybeli önkéntes tűzoltó testület és 
fél évszázada működik a kerámiai művésztelep is. 
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A mostani - néhányan extrémnek is nevezik-, időjárási Željko Raičević, meteorológus, aki ott 
jelenségekről szóló hírek, úgy vonzzák a közvéleményt, mint jártunkkor volt szolgálatban, elmondta ho-
ezüstjodid a vízcseppeket. gyan, milyen kritériumok szerint történik a 
Községünk is élt már át jégverést, illetve hallotta az égzöngés jégelhárítás községünkben és egész Szerbia 
melletti tompa távoli durranásokat, ahogyan a jégvédelmi területén.

rakétákat lövik ki - 6-8-10 km hatótávolságú rakétákat tarta-
a közelből. nak a kilövőállomásokon, ahova az ott 
Lehet,  sokan dolgozó személyek hívásra érkeznek a le-
nem is tudnak hető leggyorsabban. 
róla, de község- Radaron követik a felénk tartó, illetve 
ünkben 5 kilövő felettünk kialakuló felhőzetet, és ahogy a 
állomás van. felhőkben változás történik, - azaz megnő a 
Kishegyesen a turbulencia - a radar ezt jelzi. Ekkor hívják 
Welker tanya és telefonon azokat a dolgozókat, akik a 
az Agriromagna tavaszi, nyári és őszi hónapokra ezt a mun-
k ö z e l é b e n ,  kát választották és vállalták, hogy ebben az 
Szeghegyen a időszakban nem hagyják el a községet. 
Potok felé veze- Nagyon fontos a gyors reagálás. Ahogy a 
tő úton és a vas- dolgozó kiér a kilövőállomásra, előkészíti a 
ú t á l l omáson ,  kilövendő rakétákat, majd várja a pontos 
Bácsfeketehegy célkoordinátákat és a kilövési parancsot.
en pedig a Ver-
bász felé vezető 
főút mentén. 

A kilövőállomásokon 2-2 megbízott dolgozó végzi a 
munkáját fél éven át, a bajsai jégelhárító radarközpont 
utasításai szerint. Ez a központ 650.000 Ha mezőgazdasági 
területet figyel, 200 km körzetben, 16 község területén.
Ide látogatott el Csóré Róbert polgármester, akit az ott 
szerzett tapasztalatokról és a központtal való további 
munkáról kérdeztünk.
- A látogatás célja biztosítani Kishegyes község mostani és Amikor ezt végrehatja, a megfelelő 
jövőbeli szoros kapcsolatát a radarközponttal. A hatéko- magasságba érkező a rakéta felső 
nyabb munka érdekében az együttműködés hamarosan újabb lyukacsos részéből ezüstjodidot szór szét a 
projektekkel fog bővülni, azaz közösen fogunk pályázni felhőben, por formájában, amihez a 
belföldi és külföldi szervezetek felé. vízcseppek hozzátapadva megakadály-
-  Ezen kívül olyan információkra is számíthatunk a köz- ozzák a nagyobb jégdarabok kialakulását. 
ponttól, hogy az elkövetkező 3 óra időjárása miként alakul Így ez a nagyságú jégeső már nem okoz 
felettünk. Mondani sem kell, hogy ez az előrejelzés mennyi akkora kárt. Átlagosan 80%-ban tudják 
segítséget nyújt egy koncert, egy külső rendezvény megtar- csökkenteni a jégkárokat, amennyiben 
tásánál. pontos a kilövés és nem akadályozza a 
- Most kaptunk részletes adatokat azokról a dolgozókról is, rakétát sem lakott terület, sem repülőgép, 
akik a községünk területén végzik a kilövőállomásokon a sem más magasabb objektum- mondta 
védelmet. Ők tízen vannak és eddig jelképes összeget kaptak Željko Raičević meteorológus.
a radarközponttól, de a jövőben szeretnénk őket községi szin- fekete h.
ten is támogatni.

Hatásos jégvédelem
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Válságáthárítás a községekre Jó volt a prognózis

A kishegyesi község költségvetésének mintegy 
A kishegyesi Községi Tanács elfogadta a község 

harminc százalékát tette ki az a pénz, amit “az 
tavalyi évi költségvetésének zárszámadását

átruházott feladatkörök pénzellátására” és fejlesztésre 
kaptak a köztársasági költségvetésbol. Baranyi Tavaly az év utolsó negyedében módosította a községi 
Szilárd terv- és pénzügyi oszályvezeto szerint a költségvetést a képviselo-testület és bebizonyosodott, 
lényegesen lecsökkentett átutalások miatt egészen hogy erre a módosításra szükség volt és a prognózis is jó 
biztosan hamarosan módosítani kell a községi  volt. A tervezett költségvetés e módosítás alapján 262,9 
költségvetést. millió dinár volt és a zárszámadás értelmében 263,2 millió 
-Módosítani kell, mégpedig nem is kis mértékben. dinár valósult meg. Ez azt jelenti, hogy sok év után pozitív 
Eddig havonta ilyen címen 5,7 millió dinárt utalt át az mérleggel zárt a költségvetés. 
állami költségvetés, májusban már csak 1,3 milliót. A fentiek a kishegyesi Községi Tanácsnak a hét végén 

Csóré Róbert polgármester elnökletével megtartott ülésén Más szóval kis híján egyötödére csökkent az állami 
hangzottak el, amelyen határozatot hoztak arról is, hogy a támogatás. Figyelembe véve a költségvetés 
költségvetés esetében nem vesz igénybe revíziós felhasználóinak szükségleteit  elsosorban a 
szolgáltatásokat, mert azok túl drágák lennének a község  beruházásokat kell majd visszavenni, egyes 
számára. A köztársasági határozatok értelmében megala-programokról pedig egyelore le is kell mondani. A 
kult az állami revízió, de az csak az idei esztendotol kezdve napokban lesz egy megbeszélés a pénzügyesekkel és 
figyeli a pénzügyi adatok alakulását. A külso ellenorzés azon pontosan meg is tudjuk majd, hogy összességében 
igénybevétele  600 - 700 ezer dinárba került volna s a köz-

mennyi pénzre is számíthatunk az év folyamán - 
ségnek ez nem kis terhet jelentene.

mondja a pénzügyi osztály vezetoje . Az ülésen a polgármester beszámolt  a folyamatban levo 
Megítélése szerint az ilyen mértéku csökkentés projektumok alakulásáról. Mint mondta az eddig 
valójában azt jelenti, hogy az állam a pénzügyi válság jóváhagyott tervek az ígéretek szerint 2011-ig meg is 

valósulnak. Ezek szerint a község az év folyamán 
számíthat a közvilágítás rekonstrukciójának folytatására ( 
a ki- és bekapcsolás rendszerének kialakítására), a sport-
pályák felújítására, a bácsfeketehegyi kultúrotthon építés-
ének folytatására, a szeghegyi pravoszláv templom 
építésének folytatására, és az ipari park infrastruktúrája 
kiépítésének folytatására. 
Az ülésen elhangzottak szerint a község megkezdheti az 
állami földek bérbeadásának bevételeibol származó 
eszközök felhasználását. Mint ismeretes, a törvény 
ezeknek az eszközöknek a használatát szigorú feltételek-
hez köti, csak mezogazdaságfejlesztési célokra, a duloutak 
karbantartására és határrendezésre lehet használni. A 
képviselo-testület legutóbbi rendkívüli ülésén határozat is 

terheit áthárítja a községekre (nem minden esetben született a Községi Mezogazdasági Fejlesztési Alap létre-
csökkent ugyanis a költségvetés ekkora mértékben), és hozásáról, mintegy 2 millió dinár alaptokével.
a községeken keresztül a polgárokra is, mert A tanács ülésén nem vettek részt a Demokrata Párt 
természetesen a rászorulók sem kapnak majd a diákok képviseloi, valószínuleg a legutóbbi képviselo-testületi 
utaztatására, szociális és egyéb gondok, problémák történések miatt, de mint a tanács is megállapította a 

többséget képezo képviselok kényszerhelyzetben voltak: megoldására, mint eddig.
vagy azonnali lépéseket foganatosítanak és ezzel több tíz -Ezek alapján sajnos sok kötelezettséget nem tudunk 
milliós bevételeket tesznek lehetové a község számára vállalni. Úgy látszik a válság jóval nagyobb nálunk is 
(valamivel több mint 20 millió dináros összeget emlí-mint bárki gondolta. Másrészt az is lényeges 
tettek), vagy alávetik magukat a demokraták akaratának és körülmény, hogy a köztársasági költségvetésben 
lemondanak ezekrol a pénzeszközökrol.eredetileg az önkormányzatok számára mintegy 45 

P.I.milliárd dinárt terveztek, de ezt utólag 15 milliárddal 
csökkentették és jelenleg ezek az eszközök a 
költségvetésnek mindössze 5 százalékát képezik. 
Egyértelmu tehát, hogy a terhek nagyobbik részét a 
községekre és ezáltal a polgárokra hárították és ezt a 
lakosság sajnos meg is fogja érezni - mondta Baranyi 
Szilárd.

P.I.



Hétfotol tuzgyújtási tilalom É R T E S Í T É S

Értesítjük a lakosságot, hogy a községi aratási Az aratócséplok és traktorok muszaki 
törzskar a tuzvédelemrol szóló törvény 19. szakasza vizsgálatakor a világítást is ellenorzik - A községi 

alapján (SZSZK Hivatalos Közlönye 37/88 aratási törzskar elso ülése
szám) határozatot hozott, mellyel 2009. június 
8-tól az aratás befejezéséig Megtiltja a nyílt Megtartotta elso és alakuló ülését 
területen való tuzgyújtást.a kishegyesi aratási törzskar, amelynek 
Felhívjuk a termelok figyelmét, hogy a munkájában részt vesznek a tuzoltóság, 
tarlómaradványok felégetését az aratás az önkéntes tuzoltók, a rendorség, a 
befejezése utáni idoszakban is törvény tiltja. község, a mezogazdasági munkaszer-
Tuz esetén kérjük, azonnal értesítse a Tuzol-vezetek és a földmuvesszervezetek 
tóságot a (024) 730-222 telefonszámon.képviseloi. Csóré Róbert polgármester 
Aki lopást vagy más kártételt észlel a határban, elnökletével megtartott ülésen a fent 
jelentse a mezooröknek a következo telefon-említett intézmények képviseloi úgy 
számok egyikére: határoztak, hogy elrendelik a tuzgyújtási 

Kishegyesen a 064-5519-470 illetve a 064-5519-471, tilalmat, nemcsak a határban hanem a településeken is. 
Szeghegyen a 064-5519-472 és Bácsfeketehegyen 064-A tuzgyújtási tilalom, mint az ülésen elhangzott, minden 
5519-473.esetre vonatkozik, nincs alóla kivétel, és semmilyen szerv 

nem adhat ki ezzel kapcsolatosan semmilyen kivételezo 
A községi aratási törzskarengedélyt. 

A községben ezúttal nem lesz állandó tuzoltósági ügyelet, 
de fokozottabban fognak ügyelni a mezoorök, vagyis 
minden gyanús jelrol, akár lopásról, akár tuzesetrol nekik Takarítani, de miért?
kell jelenteni, hogy azután ok mozgósíthassák a megfelelo 
szerveket. Azonban bárki közvetlenül is értesítheti a 

Június végén a Kis Komunál és a községi közvállalat 
tuzoltóságot a 93-as telefonszámon. Tudni kell, hogy ha 

egyházi megrendelésre kitakarították a keleti temetot és 
ezt a számot tárcsázza valaki (vezetékes telefonról),  

környékét. Dudás Bélától, a Kis Komunál igazgatójától 
akkor a kishegyesi  tuzoltóállomást kapja meg, ha viszont 

megtudtuk, hogy 
elotte szerepel a 024-es körzetszám, akkor a szabadkai 

k b .  e g y  h e t e s  
központot kapja meg. A kishegyesi tuzoltóság másik 

munkáról volt szó, 
vezetékes száma a 730-222. A törzskar tagjai egyetértettek 

amelyben részt vett 
abban, hogy a traktorok és aratócséplok muszaki vizs-

a  közvállalat mun-
gálata során külön figyelmet szentelnek, a szükséges 

kagépe, valamint 
tuzvédelmi kellékek vizsgálatán kívül a fékek és a 

az o munkásaik és 
világítás, különösen a hátsó világítás muködésének. Az 

traktorjuk. Dudás 
utóbbi évek legsúlyosabb balesetei ugyanis aratási és 

Béla elmondta, 
kukorcatörési idoben éppen azért történtek, mert a 

hogy az egyház 
traktoroknak, illetve az pótkocsiknak nem volt 

képviseloivel meg-próbál megegyezni abban, hogy jelöl-
kivilágításuk.

jenek ki egy szemétlerakó helyet, amelyrol a Kis 
A jövo hét folyamán a szokásokhoz híven az önkéntes 

Komunál rendszeresen elszállítaná az összegyult 
tuzoltó testület szervezésében mindhárom településen 

hulladékot.
megejtik az erogépek muszaki, tuzvédelmi vizsgálatát. A 

Erre a lépésre felettébb szükség lenne, ugyanis ottjár-
vizsgálat Kishegyesen június 8-án és 9-én lesz délután 15 

tamkor még dol-
órától este 20 óráig a vásártéren, Bácsfeketehegyen június 

gozott a munka-
10-én és 11-én lesz szintén a vásártéren,  Szeghegyen 

gép, de 20 méter-
pedig június 12-én a siló mellett. Az aratócséploket nem 

rel távolabb már 
kell a helyszínre hajtani, azokat a házaknál ellenorzik le, 

megjelentek az 
csak a traktorokat és az aratásban részt vevo pótkocsikat. 

elso szemétku-
A szabályok értelmében a traktoroknak legalább S6-os, az 

pacok. A rendezett 
aratócséploknek pedig S9-es tuzoltószerkezettel kell 

temeto és falu 
rendelkezniük. A traktorok muszaki vizsgája 400, az 

mindanynyiunk 
aratócséploké 700 dinárba kerül. Mindkét említett tuzol-

érdeke lenne, de 
tókészülék ára 250 dinár.

úgy látszik, hogy 
P.I.

létezik egy speciális hegyesi gén, amely serkent bennün-
ket, hogy szeme-telni kezdjünk, mihelyt egy tiszta 
felületet látunk.

Janez
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A közvállalat munkagépe még 
dolgozik,...

...de az első szemétkupacok 
magja már el van vetve.
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Jó de nem elegendő A demokraták kivonultak az ülésről

A kultúráról szóló kerettörvény már említi a 
A képviselő-testület feloszlatását kérik az illetékes nemzeti kisebbségek kultúrájával kapcsolatos kérdéseket, 

minisztertől - A  kishegyesi községben továbbra is feszül-változtatások nélkül azonban ez a törvény sem elfogadható 
tek a pártközi viszonyok - A radikálisokat a költségvetés - A Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának és 
felhasználóinak fizetései érdeklik - Július 19-én Helyi Művelődési Bizottságának kibővített ülése együttes ülése a 
választások Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Szeg-magyar intézményvezetőkkel
hegyen. 

A korábbi kormány két évvel ezelőtt beterjesztett egy 
Mint az várható is volt, a kishegyesi képviselő-testület kerettörvényt a kultúráról, s annak idején a Magyar 
ülése ezúttal sem múlt el politikai vitatkozás nélkül. A Nemzeti Tanács megtárgyalva rámutatott, hogy teljes 
napirend megállapítása előtt Vladimir Lopičić, korábbi egészében kimaradt a kisebbségek kultúrájának tárgyalása. 
elnök a demokrata frakció nevében javasolta, hogy halasz-Az új kormány új javaslatot terjesztett be, s bár ebbe már 
szák el az ülést, mert a frakció a rendkívüli ülés határozata-bekerült a kisebbségek kultúrájának kérdésköre, a javaslat  
inak megsemmisítését kérte az önkormányzati minisztéri-alapjában véve megrekedt az általánosság szintjén, sok 
umtól. A napokban megérkezett válaszában a minisz-esetben a rendelkezéseket átmásolták a kisebbségi 
térium adatokat kér az üléssel kapcsolatban s míg nem törvényből. Nincsenek pontos, precíz meghatározások 
érkezik meg a válasz, jobb lenne nem tartani üléseket igen sok esetben, többek között a nemzeti tanácsok hatás-
hiszen érvénytelenek lehetnek.körét illetően is. Azt is meg kell említeni, hogy a javaslatot 
A levélben a demokraták arra hivatkozva, hogy a a kisebbségek képviselőinek megkérdezése nélkül 
testületben nincsenek meg a feltételek a munka dolgozták ki, s nem kis erőfeszítésbe került, hogy a minisz-
folytatására, kérték a testület feloszlatását és az időközi tériumban kieszközöljük a megbeszélést, amelyet a tervek 
választások kiírását. A javaslat azonban nem kapta meg a szerint 9-én (ma) ejtünk meg.
többséget, ezért a demokrata képviselők tiltakozásuk A fentieket Józsa László, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
jeléül kivonultak az ülésteremből. A radikálisok az mondta a Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának és 
ülésteremben maradtak, de egyetlen kérdés esetében sem Művelődési Bizottságának a hét végén Kishegyesen meg-
szavaztak.tartott együttes ülésén. A törvényről szólva Pásztor Bálint, 
A tegnapi ülésen módosították az ügyrendi szabályzatot, az intéző bizottság elnöke rámutatott, hogy a korábbi 
amelynek értelmében az elnök, ha egyik képviselő javaslat mindössze két helyen említette  a kisebbségeket és 
akadályozza a munkát, akár a rendőrséggel is egyszer sem a nemzeti tanácsokat. Most több helyen említi 
eltávolíthatja. A többség elfogadta azonban azt a javas-a kisebbségi kultúrát, de nem foglalkoznak a nemzeti 
latukat, hogy az eltávolítás csak az adott ülésre tanácsok szerepével. Mint mondta, a Magyar Koalíció 
vonatkozzon, hiszen ha járulékos büntetésként, ahogyan a képviselői jelezték, hogy ilyen formában számukra 
javaslatban állt, még öt ülésen való részvételtől eltiltják, az elfogadhatatlan a törvény s ha nem módosítanak rajta a 
akár másfél éves eltiltást is jelenthet.képviselők nem fogják megszavazni. A magyar parlamenti 
A képviselők elfogadták a Márton Sándor Egészségház képviselők hét módosítást javasolnak, s ha ezeket nem 
munkájáról szóló jelentést. Az egészségház igazgatója a fogadják el nem szavaznak a törvényre, ami azt jelenti, 
jelentés megindoklásában közölte a képviselőkkel, hogy a hogy nem lesz meg a többség a törvény elfogadására. 
felsőbb szervek nem találtak különösebb hiányosságokat A vitában a bizottsági tagok rámutattak, hogy nemcsak erre 
az intézmény munkájában, sőt a minisztérium szabadkai a törvényre kell odafigyelni, hanem a részterületek, a 
részlege nagyon sokat segített abban, hogy az elmúlt két könyvkiadással, a filmgyártással, a műemlékvédelemmel, 
évben az intézmény több mint 20 millió dinár értékű a levéltárakkal kapcsolatos törvényekre is, mert félő, hogy 
felszereléshez jutott. Egyedül a létszám okoz gondot, mert jól bevált gyakorlatként ezekből is kifelejtik a 
az egészségházat ilyen szempontból korlátozzák az kisebbségeket. A nemzeti tanácsoknak nemcsak az általuk 
előírások.alapított legfontosabb intézmények irányításában való 
Az ülés végén Pál Károly elnök tájékoztatta a részvételét kell precízen meghatározni, hanem minden 
képviselőket, hogy július 19-re kiírta a helyi választásokat olyan állami intézmény munkája esetében, amelyek érintik 
a kishegyesi, bácsfeketehegyi  és szeghegyi helyi közös-a kisebbségeket is. Egyesek szerint szorgalmazni kellene, 
ségek tanácsai megválasztására, mivel az ezzel kapcsola-hogy a törvénybe olyan megfogalmazás kerüljön be, 
tos dokumentumokat a testület korábbi ülésén meghozta.miszerint a kisebbségek kultúrája is szerves része Szerbia 
A képviselői kérdések keretében a radikálisok képviselője kultúrájának. Hangsúlyozták azt is, hogy ez esetben is az a 
ismét követelte a községi költségvetést felhasználó helyzet, hogy a nemzeti tanácsok nem is külön védelmet 
intézmények fizetési kimutatásait. Mint kiderült a jelentés kérnek, hanem egyszerűen demokratizálódást, azt, hogy 
elkészült, de nem teljes, mert a szeghegyi helyi közösség legyen lényegi beleszólásuk a kulturális tevékenység 
nem volt hajlandó megadni az adatokat. Az adatok irányításába. A részvevők egyöntetűen támogatták azt a 
azonban várhatólag hamarosan megérkeznek, mert ha nem javaslatot, hogy a beterjesztett módosítások nélkül a 
engednek betekintést a pénzügykezelésbe, a község képviselők ne szavazzák meg a törvényt.
megvonhatja a támogatást tőlük.
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egyhangúlag felmentette tisztségébol Lopicic elnököt. A Leváltották a képviselo-testület 
javaslatot a Magyar Koalíció és a Montenegrói Párt 

elnökét képviseloi nyújtották be és mind tizenhárom képviselo 
szavazatával támogatta kiemelvén, hogy az elnök a 
tegnapi nap folyamán nem is mutatott hajlandóságot a 

Több órás meddo vita után az egyik radikális napirend beterjesztésére, amit a többség elfogadott 
képviselo ismét elfoglalta a szószéket s ezzel kikény- volna, mert azon rajta volt a testület elnökének felmen-
szerítette az ülés megszakítását - A többség folytatta tése is. Az elnök által felvetett kérdéseket pedig a helyi 
az ülést leváltotta Vladimir Lopicic eddigi elnököt és választásokkal kapcsolatos napirendi pont keretében 

kellett volna megvitatni. A  két említett párt javaslatára ismét Pál Károlyt választotta elnökké
titkos szavazással ismét Pál Károlyt választották a 
képviselo-testület elnökévé. Az új elnök megköszönve a A tíz órakor megkezdett kishegyesi képviselo-testületi 
bizalmat rámutatott, hogy nem vártak ilyen végkimene-ülés ismét nem jutott el a napirend elfogadásáig. Valdimir 
telre, az utolsó pillanatig reménykedtek egyfajta kom-Lopicic elnök ugyanis be sem terjesztette azt, ehelyett 
promisszumos megoldásban, de sajnos erre az eddigi beszámolt arról, hogy a tartományi önkormányzati titkár-
elnök nem volt hajlandó. Viszont tény, hogy cselekedni ságtól kapott magyarázat szerint neki volt igaza s meg-
kellett, mert a testület hónapokra visszamenoleg nem vádolta a választási bizottságot, hogy obstruálja a munkát 
tartott ülést s olyan dokumentumok meghozatala is sze-s nem hajlandó elvégezni a kishegyesi és bácsfeketehegyi 
repelt napirenden, amelyeknek elodázása húszmilliós helyi választások elokészületeit, holott mandátumuk még 
veszteséget okozott volna a községnek. nem járt le. 
A leváltást és a választást követoen a képviselok 
egyhangúlag meghozták a szükséges dokumentumokat 
és megválasztották az új összetételu választási bizott-
ságot, amelynek Blažo Stojanovic lett az elnöke. Az 
egyébb helyi választási teendok elvégzése érdekében Pál 
Károly jelezte, hogy a napokban visszavonja a korábbi 
elnök határozatát, miszerint a helyi választásokat 
Kishegyesen és Bácsfeketehegyen június 21-én kell 
megejteni.

P.I.

Az örök gyermekek

Lelkünkben örökké gyermekek maradunk és 
Ez természetesen kiváltotta a választási bizottság játszani kezdünk, mihelyt alkalom nyílik rá. Mily 

elnökének Danilo Dabovicnak a  reakcióját, miszerint a nemes ez, és bajt is csak akkor okoz, ha 80 kilónkkal 
bizottságot a 2005-ös választásokra alakították, s az ezzel a játszótéren éljük ki gyermekes hajlamainkat. Ilyen 
kapcsolatos tevékenységgel bízták meg. Az új választás- hajlam áldozatául esett a parkban lévo játszótér 
okra új bizottságot kell létrehozni. Ezen az állásponton közelmúltban kihelyezett fahídja is. Eredetileg az 
volt Blažo Stojanovic, a bizottság másik tagja is. Az ido 

ízléses játékelem kihelyezésérol írtam volna, de 
azután azzal telt, hogy az elnök, hol elnökként, hol képvi-

rögtön a kihelyezése után az egyik felén seloként szólva azzal vádolta a jogászokat, hogy Pál 
leszakították a függo részt (ha rombolásról van szó, Károly oldalára álltak és annak kiszolgálói. A vitába  be-
akkor nem késlekedünk).kapcsolódtak a radikálisok is mondván, hogy ezzel a 
A park a játszótérrel együtt fokozatosan épül és viselkedéssel a hatalmi koalíció (ha van ilyen) cirkuszt 
szépül. Kellemes dolog itt sétálni, és a kisebb csinál a testület munkájából. A Magyar Koalíció, a Monte-

negrói Párt, valamint az SZSZP képviseloi közül csak gyerekek is szívesebben játszanak a játszótéren. Pl. 
Hallgató Imre szólalt fel s kikérte magának, hogy az elnök vigyázhatnánk is rá, de ez csak egy ötlet.
felszólalásaiban fenyegeti azokat, akik nem értenek vele LJ
egyet. A többórás vita vége az lett, hogy Milorad Gvoz-
denovic radikális képviselo elfoglalta a szószéket azt 
követelve, hogy az elnök szakítsa meg az ülést, amit az 
elnök rövid szünetet rendelve meg is tett és június 5-re 
hívta össze a folytatást s nem adott szót Pál Károlynak, aki 
viszont mégis elmondta, hogy a Magyar Koalíció, a 
Montenegrói Párt valamint az SZSZP képviseloi egy 
másik teremben folytatják a munkát. 
A többséget képezo tizenhárom képviselo Marko Rovcan-
in alelnök vezetésével megtartott rendkívüli ülésén Megtörtént a fahíd „fölavatása”
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Június 22-én anyanyelvbol, 23-án pedig mate-
matikából volt a középiskolai felvételi vizsga. Iskolánk-
ban 34 tanuló felvételizett, 31-en magyar, és az idén elo-
ször 3-an szerb nyelven. Mindenki elérte mindkét tan-
tárgyból a szükséges 1 pontot. Külön örömmel tölt el 
bennünket, hogy hosszú ido után matematikából két 
diákunk is a maximális 20 pontot érte el. Németh 
Györgyre és Hajdú Emiliára büszkék vagyunk! 
Mindenkinek sok sikert kívánunk a középiskolában! 

Június 15-én és 16-án iratkoztak elsoseink az 
iskolába. Osztol magyar nyelven két osztály indul, 
összesen 49 kisdiák kezd majd ismerkedni a betukkel és a 
számokkal. Szerb nyelven 7 diákot írattak be szüleik, 
míg négyen a speciális tagozaton kezdik az elso osztályt. 
A tankönyveket egyelore nem kell kifizetni, még mindig 
várjuk a minisztériumi rendeletet. Reményeink szerint a 
szeptemberi szüloértekezleten már többet tudunk majd 
mondani. Aki rendeltek füzetcsomagot, tanévkezdéskor 
elkapják. 

Molnár Márta

Tolerancia-sziget

     Már számos alkalommal megmutattuk, hogy iskolánk 
a Tolerancia szigete. Ennek újabb bizonyítéka, hogy 
hetedikes diákjaink  Vass Nikita, Papp Orsolya, Sipos 
Melissza és Vojter Emese  részt vettek a topolyai Teleház 
által kiírt pályázatokon. A Helyi interkulturális 
párbeszéd a diákok meséiben és fotóiban c. versenyen 
Papp Orsolya 5. helyezést ért el a Három világ címu 
fényképével. Vojter Emese 4. lett Két világ címu 
meséjével, Vass Nikita „Az o szemével kezdtünk el 
nézni, de mára már a magunkéval látunk” c. meséjével 
pedig 5. helyezést érdemelt ki. Az általános- és 
középiskolásoknak megszervezett Éljünk együtt 
toleranciában és megértésben versenyen a tanulóknak 
blogot kellett készíteniük. Diákjaink ezen a versenyen 1. 
helyezést értek el, jutalmuk egy ingyenes ECDL Start 
képzés, melynek valós értéke 16.000 din. A blog 
megtekintheto iskolánk weboldalán, mely folyamatos 
f e j l e s z t é s  a l a t t  á l l ,  s  i d e i g l e n e s  c í m e  

. Köszönjük a segítséget 
civil katonánknak, Papp Imrének. 
     Mindannyian büszkék vagyunk a lányokra. 
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk nekik!

Varmuzsa Katalin

personal.stcable.net/~imrepapp

Elballagtak nyolcadikosaink

     Május 29-én többszáz ember figyelte meghatódva 
nyolcadikosainkat a színházban... És könnyes szem-
mel... Mindenki azért jött el, hogy velük együtt ünnepel-
jen. Sok minden történt az elmúlt 8 év alatt. Sok minden 
változott. Változtak a tanárok, változtak a baráti kapcso-
latok, nagyot változtatok kisdiákjaink is. A félénk, kis 
elsősökből önálló kamaszok lettetek. Mi nem változott? 
Az a szeretet, ami körülveszi őket, az az aggodalom, amit 
érzünk jövőjük miatt. 
     Az utolsó hét a búcsúzás hete volt. Búcsúztak 
tanáraiktól, diáktársaiktól, a „kicsiktől”, az iskolától. 
     A szeptember már új társakat, új tanárokat, új iskolát, 
új várost hoz számukra. Szeretnénk büszkék lenni rájuk, 
örömmel hallgatni újabb és újabb sikereiket. Jó volt 
velük dolgozni, küszködni, veszekedni. És hiányozni 
fognak nekünk. 
     Az idén is több diákunk kapott különdiplomát, azok, 
akik kiváló eredményeket értek el egyes tantárgyakból.

Különdiploma
 Gál Lídia      biológia
 Tóth Róbert      testnevelés
 Szabó Viktor      német nyelv
 Egyedi Emese      képzőművészet és biológia

A 2008/2009-es iskolaévben 11 Vuk-díjas diákkal 
büszkélkedhetünk, akik különdiplomát is kaptak: 

       Bánszki Ákos biológia
Kecskés Natália magyar nyelv
Kőműves Árpád  angol nyelv
Kollár Krisztina német nyelv és biológia
Hajdú Emilia  magyar nyelv és kémia
Stefan Malecki testnevelés
Kalmár Evelin  kémia
 Csáki Edina  magyar nyelvből

       Hajagos Árpád testnevelésből

A 8.b legjobb diákja, aki számtalan versenyen 
bizonyított, a zeneiskola zongora szakán sikeresen befe-
jezte az alsófokú zenedét, mindemellett gitározik, 
kézilabdázik, iskolai ünnepségeken mindig számíthat-
tunk rá. Büszkék lehetnek rá szülei, mi is büszkék 
vagyunk rá! Köszönünk mindent!
      Németh György -  magyar, képzőművészet, földrajz, 
biológia, matematika és természetesen zeneművészet

A 8.a legjobb diákja, bizonyított magyarver-
senyen, ahonnan tavaly is és az idén a köztársasági 
versenyről első díjjal tért haza. Emellett még számtalan 
versenyről hozott elismerést iskolánknak. Ő készítette a 
nyolcadikosok búcsúklippjét. A generáció diákja: 

Gavlik Zénó - magyar, rajz, matematika, angol, 
német, történelem
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Július 2. csütörtök

Iskola, Galéria
17.00 - Symposion: Bűn - ártatlanság/szag - illat 
(képregény) 0056-0057, 2009. - kiállítás és folyóiratbe-
mutató
19.00  Kemencés finomságok
20.00  hivatalos megnyitó
20.15  Dombos Fest Open  Lajkó Félix

20.30  Folk udvar: Házigazda a Csalóka együttes
          -Kemencekápolna pince: borkóstoló

20.40  Söndörgő együttes / Szentendre
A Söndörgő együttes az egyik legfrissebb, leglendü-
letesebb zenét játszó zenekar a magyarországi világzenei 
palettán. Céljuk a gazdag délszláv hagyományok ápolá-
sa, megőrzése. 

22.00  Ferenczi György & Rackajam (H)

A Rackajam együttes jelenlegi négy tagja 2005-től 
dolgozik együtt Ferenczi Györggyel. Fúziós zenét 
játszanak, melyben fontos szerepet tölt be a magyar 
népzene a rhytm&blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a 
groove. A Gryllus Kiadónál 2005-ben megjelent 
Csárdafunk című lemezükön Sebestyén Márta is közre-
működik. 

23.30  Tábortuz
24.00  Tudósok  Dávid Ibolya titkos élete

A Tudósok a messzi nyolcvanas évek végén alakult 
Újvidéken, amikor a tagjai még nem tudták, bár érezték, 
hogy baj lesz. Majd jött Milosevic, a háború, s a zenekar, 
amely már akkor jóformán katona(szökevény)zene-
karként muködött áttette székhelyét az anyaországba, azt 
remélve, hogy jön Európa, s az jobb lesz, mint a Balkáni 
loporos hordó. 

Belépo:150 dinár 

Július 3. péntek

16.00 Symposion Lift-muhely (Antal Géza, Daniela 
Mamužic, Kanyó Ervin, Sirbik Attila, Damir Šmit, Sutus 
Áron) Képregényesítés - rajzolás és szövegírás a közön-
ség által megadott támpontok alapján.

17.00 BARDO - Bárdos Deák Ági kortárs költok 
megzenésített verseit énekli. Kíséri: Másik János

18.00 Grecsó Krisztián és Karafiáth Orsolya estje. 
Moderátor: Gazsó Hargita és Szabó Szilvia.
19.00  Kemencés finomságok
20.00  Folkudvar: házigazda a Szökos zenekar
          - Kemencekápolna pince: borkóstoló, borgazda: 
Roki pincészet Szikics

20.00  Sheket (Szeged)

Különbözo népek népzenéit olvasztják össze és ötvözik
más, népszerubb zenei fúziókkal. Foként magyar 
népzenei és klezmer, azaz
zsidó népzenei elemeket használunk fel zenénkben.
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21.15  Bognár Szilvia

A koncerten új zenei köntösbe bújtatott népdalok és 
balladák csendülnek fel, melyek az egykori hagyomá-
nyos népi kultúra titkait, üzenetét orzik, de megfejtésük, 
megismerésük örömöt jelent a mai kor embere számára 
is.

22.30  Escola de samba-Sambansa

23.00 - Tábortuz

23.30  fresh&funky music by futó & erwin

Belépo:150 dinár

Július 4. szombat

16.00 Bemutatkozik a Híd-kör. Vendég: Lovas Ildikó

17.00 Ex-Symposion: Bozsik Péter, Józsa Márta, 
Krusovszki Dénes, Ladányi István, Tóbiás Krisztián

18.00 Végel Lászlóval Faragó Kornélia és Szerbhorváth 
György beszélget

19.00  Kemencés finomságok
20.00 – Tóth Evelin & Karafiáth Orsolya: Thriller, in 
memorial Michael Jackson
20.30  Folkudvar

-  Kemencekápolna pince: borkóstoló

20.30  Escola de samba-Sambansa 

21.00  KLB trió www.myspace.com/klbtrio

Az új trió tagjai nem mondhatják idegennek egymást, 
hiszen két külön felállásban már hosszú évek összeszo-
kott játéka jellemzo rájuk. 

22.15-22.45 Escola de samba-Sambansa 

22.45  Anima Sound System
www.animasoundsystem.com

Belépő: 250 dinár 
 

Július 5. vasárnap

Irodalom

17.00 Bemutatkozik a Jelfolyam

18.00 Pomogáts Béla előadása

19.00  Kemencés finomságok

20.00  Folkudvar - házigazda a Juhász zenekar
             -  Kemencekápolna pince: borkóstoló

20.30  Kerekes band             www.kerekesband.hu

 A Kerekes Band autentikus gyimesi és moldvai népzenét 
játszó együttesből hosszú, kitartó tanulás és örömzenélés 
során csiszolódott a magyar népzene dallamait a popu-
láris könnyűzene legkülönbözőbb műfajaival elegyítő 
zenekarrá.

22.15  Kiscsillag www.kiscsillagzenekar.hu

Garázsrockzenekar, amely úgy alakult, hogy úgy alakult.

Belépő: 150 dinár
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Fesztiváljegy négy napra: 500 dinár



SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

12

,,AZ Ö SZEMÉVEL KEZDTÜNK NÉZNI, S 

MA MÁR A MAGUNKÉVAL LÁTUNK.”

     Világnézetünk, látásmódunk egyszerre megváltozott. 
A segítokészség és felelosségvállalás érzését kezdtük 
tapasztalni. Mindezt egy látássérült lánynak köszön-
hetoen.
     Személye mára már ,,természetessé” vált az 
osztályban. Teljesen elfogadtuk, mégis hatalmasak a 
különbségek köztünk. O egy sajátos világ tagja, ami 
számunkra elképzelhetetlen. Osztálytársunk sohasem 
látott, még születésekor veszítette el látását. Sötétségben 
él, de szavai és tettei azt igazolják, hogy szívében a 
szeretet lámpásai soha nem alszanak ki. Kitartása napról-
napra, évrol-évre arra buzdít bennünket, hogy támogas-
suk, mutassuk meg neki az élet apró örömeit.
     Számunkra  o több egy osztálytársnál vagy egy jó 
barátnál. Mindannyian sokat kaptunk és kapunk még ma 
is tole. Egy tanítóhoz hasonlíthatnánk, hiszen megtaní-
totta nekünk, hogy milyen koromfeketén látni a világot a 
szivárvány minden színében. Megtanultuk, hogyan lehet 
apró kis gesztusokkal megkönnyíteni és elképzelhetové 
tenni számára a világot.
     Mára már megértettük, hogy vannak szerencsétlen 
pillanatok, melyek következményeit egy életen át 
hordozzuk, változtatni nem tudunk rajta. Elfogadni a sors 
csapásait egy felnottnek sem könnyu. O fogyatékossága 
ellenére világosabban látja az élet értelmét, mint mi, 
látók. Sokszor o ad nekünk erot problémáink leküzdésé-
ben. Ráeszmélünk, hogy milyen kicsinyes gondokkal 
vagyunk elfoglalva.
     Ma, amikor a világ nem akarja elfogadni a másságot, 
amikor kínos a fogyatékokról beszélni, mikor úgy visel-
kedünk, mintha nem vennénk róla tudomást, eszünkbe jut 
Radó Lili versébol egy gondolat: ,,AZ O SZEMÉVEL 
KEZDTÜNK NÉZNI, S MA MÁR A MAGUNKÉVAL 
LÁTUNK.”

Vass Nikita, 7. a

Közösségünk jövoje

A kishegyesi község iskolái Vuk-díjasainak 
fogadása

A Vuk-díjasok a büszkeségeink, és egész 
közösségünk jövoje az o kezükben lesz majd. Köszönet 
nekik a nyolc éven át tartó kitartásért, a folyamatos 
eredményes munkáért és teljesítményért. Köszönet a 
szüloknek és pedagógusoknak is, akik mindig minden 
körülmény között gyerekeik, diákjaik mellett álltak, 
bizonyítva azt az igazságot, hogy a legjobb befektetés a 
fiatal generáció képzésébe való befektetés.

A fentieket Csóré Róbert kishegyesi polgár-
mester mondta a hét végén a község Vuk-díjas tanulói-
nak, szüleiknek és pedagógusaiknak rendezett fogadás-
on. Az idén a község három iskolájában összesen 
Harminc Vuk-díjas volt, 11 Kishegyesen, 13 Bácsfekete-

hegyen és 6 Szeghegyen. A gyerekeket köszöntötte 
Rajko Balać, a Gradjamont vállalat igazgatója, közölve 
velük, hogy a cég költségein a diákok 12-én Fruška gora-
i kirándulásra mehetnek.

KÉT VILÁG

     A polgári nevelés tantárgyat  választottam ötödik 
osztályban. A csoportom az iskoladiszkó megszervezését 
tűzte ki célul. Mára már hagyománnyá vált, hogy minden 
hónapban egy péntek este buli van a suliban.
     Az októberi diszkó elején még kevesen voltunk, de a 
végére egész nagy társaság jött össze. Egyre  jobb és jobb 
lett a hangulat, majd valami mozgolódás támadt a táncoló 
tömegben. Egy kör alakult ki, és mindenki tapsolni 
kezdett. Középen két fiút pillantottam meg. Mindkét arc 
ismerős volt. Az egyikük Árpi a nyolcadikból , a másik 
Željko, a kisegítő tagozatról. Nagyon meglepődtem, de 
egyben örültem is, hogy a két fiú, a két világ, akkor, ott 
összetalálkozott.
     A közönség körülöttük újjongott. A fiukról már 
csurgott a verejték, de önfeledten és vidáman táncoltak 
tovább. A többiek hangosan buzdították őket.
- Hajrá Željko! 
- Hajrá Árpi!
     A dübörgő zenét a közönség üvöltözése harsogta át. A 
táncosok szinte már nem is a zenére táncoltak, hanem a 
ritmusra, amit a körülöttük állók tapsoltak. A hangulat 
jobb már nem is lehetett volna, a fiúk üzentek, mi legyen 
a következő dal, és mi teljesítettük kérésüket. 
Viccesebbnél viccesebb táncmozdulatokkal dobták fel a 
hangulatot. Később leültek pihenni, de nem sokáig volt 
nyugtuk. Mindenki a táncduettjüket követelte, így hát 
folytatták. Egyszer csak felkapcsolták a lámpákat. 
Befejeződött a diszkó és ők ketten barátságosan átölelték 
egymást. 
     Ahogy megláttam ezt a jelenetet, könnybe lábadt a 
szemem. Eszembe jutott mindaz, amit polgári nevelésen 
a toleranciáról és diszkriminációról tanultunk. Akkor 
üres szavaknak tűntek, de most rájöttem, hogy mennyire 
érint mindannyiunkat.
     Szívből kívánom mindenkinek, hogy tudjon toleráns 
és elnéző lenni másokkal szemben, hiszen a lelkünk 
mélyén mindannyian egyformák vagyunk.

Vojter Emese, 7. b
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Topolyai sátorozás

Fürdőzéssel, sportolással, pecázással, asztaliteniszez-

éssel, sakkbajnoksággal, tájház látogatással múlatta az 

időt és pihente ki az iskolaév fáradalmait az a 32 tanuló, 

akik a Topolyai tó partján töltöttek egy hetet. A község 

polgármestere Csóré Róbert és a Helyi Közösség titkára 

ifj. Virág Gábor, a gyerekek meghívásának eleget téve 

látogatott el hozzájuk, és a gyerekek nagy örömére hideg 

üdítővel és fagylalttal kedveskedett a vendéglátóknak, ők 

viszont az aznapi spagetti ebédjükkel kínálták meg őket. 

Fekete h.

 Felejthetetlen élmény volt
 - táboroztunk - 

Elérkezett a várva várt  pillanat,  június 8-a, 
hétfő, a táborozásunk kezdetének napja. Buszra száll-
tunk, és elindultunk.
Rövid utazás után Topolyára értünk, ahol a traktor a 
megpakolt pótkocsikkal, valamint a sátorállító segítség 
már várt ránk. Először a konyhasátrat állítottuk föl, hogy 
Babus néni minél előbb hozzáláthasson az ebéd  elkészít-
éséhez. Mire állt a tábor, elkészült az ízletes paprikás is. 
    Az idő egész héten kedvezett, így fürödhettünk, kajak-
ozhattunk, pecázhattunk kedvünkre. Napközben 
túráztunk is. Megtekintettük a topolyai tájházat, a ko-
vácsműhelyt. Nagyon sok vendég látogatott meg 
bennünket: polgármester, HK titkár, igazgató néni, tanár-

Aink. És azért hoztak nekünk finomabbnál - finomabb 
falatokat. Az estéket vidám hangulatban töltöttük. Tán-
coltunk, mókáztunk, parodizáltunk, vetélkedtünk.

Ez az öt nap villámgyorsan elszállt, de az emléke 
örökre megmarad.
Köszönet szüleimnek és tanáraimnak, hogy e felejhetet-
len kiránduláson részt vehettem!

Vajda Boglárka,  6.c

Táncvizsga

Június 26-án táncvizsga helyszíne volt a Sógor 
vendéglo. A nyolcadik osztályt fejezett lányok és fiúk 
bemutatták, mit is tanultak az elmúlt hónapokban Milo 
Emilija táncóráin. Január 2o-án kezdték a próbákat, és 
amit a látottak is mutattak, nem volt hiábavaló a gyakor-
lás.   
     A zsúfolásig megtelt teremben vastapssal 
köszöntöttük a fellépoket. A repertoáron szerepelt kerin-
go, tangó, twist, jive, rumba... Sinkovics Norbert musor-
vezeto rövid ismertetot is mondott minden táncról. A fiúk 
és a lányok a kötelezo táncok közötti szünetekben sem 
pihentek, önfeledten szórakoztak, ropták a zene 
ritmusára...
     Ahogy következtek a gyorsabb táncok, a hangulat is 
emelkedett, és a gyerekek sem figyeltek már annyira a 
közönségre. Jól érezték magukat, mosolyogtak minden-
kire... 
     A táncok sorát a csárdás, a frisses, majd a kolo zárta. 
Nehéz dolga volt a zsurinek, Bulatovic Gabriellának, 
Mészáros Mártának és Moldvai Annának. Mindenki 
sikeresen levizsgázott, és diplomát is kapott.  Bánszki 
Ákos, Bulatovic Dejan, Csáki Edina, Csoke Ferenc, 
Egyedi Emese, Gál Lídia, Hajagos Árpád, Hajdú Emilia, 
Horváth Olivér, Huszka Leó, Lorik Attila, Kalmár 
Evelin, Kecskés Natália, Kecskés Viola, Kollár 
Krisztina, Kovács Béla, Kovács Dániel, Komuves 
Árpád, Németh György, Papp Annabella, Papp 
Marianna, Szungyi Tibor, Tóth Róbert, Vigh Sára lett 
gazdagabb egy élménnyel.
Két különdíjas pár lett: Csáki Edina és  Bulatovic Dejan 
valamint Kollár Krisztina és Kovács Béla. 

A fiúk mezonyében 3. helyezett lett Szungyi 
Tibor, második Hajagos Árpád, a Tánckirály címet 
pedig Németh György érdemelte ki. A lányoknál Egyedi 
Emese 3., Kalmár Evelin 2. helyezett lett, a 
Tánckirályno pedig Csáki Edina.

     A szülök, a nagyszülok, keresztszülok, ismerosök, 
rokonok, barátok is szavazhattak a legjobban táncolókra. 
A Bálkirályno Kalmár Evelin, a Bálkirály pedig  
Németh György lett. 

    A diákok köszönetet mondtak Emilijának, hogy 
megtanította oket a táncok alaplépéseire. 

Molnár Márta
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Hírek a Nők Kishegyesi Fórumának 

életéből…

Május 23án vendégünk volt a kecskeméti 
Falugondnokok Duna-Tisza-Közi Egyesületének 13 
tagja. Egész napos ittlétük alatt bemutattuk nekik falunk 
nevezetességeit, a Dombos Fest helyszínét, a Kátai 
tanyát, a hegyesi csata Emlékművét, a templomunkat, 
szervezetünk épülő székházát, a Kátai féle tóparti 
tájházat, a felújított tűzoltó otthont. Vendégeink megkós-
tolhatták a dombosi lángost, a közös ebédet követően 
pedig kürtős kalácsot készítettünk.
Vendégeinket a nap folyamán köszöntötte Csóré Róbert 
polgármester, Brasnyó Ferenc plébános, valamint ifj. 
Virág Gábor, a helyi közösség titkára.
Bízunk benne, hogy vendégeink szép élményekkel tértek 
haza Kishegyesről, annál is inkább,  mivel ez a látogatás 
a két egyesület között tavaly indult együttműködésének 
csak egyik, közbeeső állomása. A következőre már 
június 27-én sor kerül, amikor a Nők Kishegyesi 
Fórumának nyolc tagja utazik majd Kecskemétre. 
A két szervezet 2008-ban együttműködési megállap-
odást kötött, melynek célja közös programok és pályáz-
atok kidolgozása. 

A Szezonnyitó Bornapok keretében, május 30-
án indult a szervezetünk által kidolgozott Priđi bliže - 
Gyere közelebb - Av majpase - Hajdë ngat meje címet 
viselő programunk, melynek lebonyolítására a község 
által meghirdetett pályázaton 70 ezer dinárt kaptunk.  
A Dombos Polgárok Egyesületével közösen szerveztük 
meg a Biztonságban érzem magam elnevezésű játszó-
házat Ujj Éva békéscsabai népművelő vezetésével. A 
játszóházon a helyi rendőrállomás két tagja - Ilić Róbert 
és Sandra Rac -  is közreműködött. 
Támogatója Kishegyes Község Önkormányzata és a 
Szülőföld Alap.
Tagjaink a Bornapokra érkezett vendégeket a Kemence-
kápolnában sült kemencés finomságokkal lepték meg, és 
természetesen a lángos kedvelők sem maradtak kedven-
cük nélkül.

A lángoskészítő asszonyok a Gyöngyösbokréta 
idején is szorgoskodtak, a kora délutáni óráktól késő 
estig sütötték a lángost. 

A már fentebb említett projekt részeként - a 
Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Marcipán csoport-
jával szervezzük meg a Hegyalja utcában június 24-én a 
Szent Iván-napi játszóházat. Mivel a különféle gyermek-
játékok mellett, jó idő esetén tábortüzet és szalonnasütést 
is tervezünk, reméljük az időjárás nem szól közbe, és 
gyerekeknek, felnőtteknek nagy élményt jelent majd a 
közös szalonnasütés! (Megjegyzés: e sorokat június 19-
én, pénteken délután írom, amikor még nem tudni, 
milyen idő lesz szerdán)  
Esős idő esetén a játszóházat a Tűzoltó otthonban szer-
vezzük, a tábortüzet és a szalonnasütést egy későbbi 
időpontra halasztjuk. A játszóház költségeit (kellékek, 

szalonna, zsömle, üdítok) szintén a község által jóvá-
hagyott pályázat segítségével tudjuk fedezni.  

Közelebbi terveink: július 2-án kezdodik a 
Dombos Fest, vele együtt a lángossütés. A fesztivál har-
madik hétvégéjén - július 18-án Családi Napot tartunk, 
melyre tartalmas programot állítottunk össze, többek 
között vendégünk lesz Utasi Árpi, csantavéri mesemon-
dó, de lesznek más meglepetések is...
Augusztus 1-ére tagjaink  meghívást kaptak a Falugond-
nokok Duna-Tisza-Közi Egyesülete által szervezett kun-
fehértói Családi Napra. 
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Az van, hogy írok én is egy kicsit

 A múltkor olvastam Trombitás Sándor gondolatait. És 
hát akkor fogom magam és írok én is. Na.

Kétségtelen, hogy nem túl jó a malom közelében 
lakni. Már akkor sem volt jó, mikor még be sem 
indították. Zúgnak, búgnak a gépek, kalapálnak a mun-
kások. Olyan, mintha a koponyádat kezdték volna ki.

Ha netán kimész az utcára, mert mért ne mennél 
ki néha, akkor leállnak a munkálatokkal és bámulnak. 
Azt nem tudom, hogy mit. Nem vagyok egy szépség. De 
mindegy. Nyilván így akarnak kicsit pihenni, ez 
megengedett, nőt nézni, miért ne?
Lehet a munkaszabályzatba is bele van foglalva, hogy ha 
50 m-es körzetben nő található, állj meg a munkával és 
jól nézd meg. Akkor is, ha nem tetszik.

Azt vettem észre (és mindenki, aki erre jár), hogy 
a Vasút utca e fele tényleg átváltozott ipari zónává. 
Nyilván a tulajdonosokat ez nem zavarja, de a lakókat 
igen. Igaz, lakóból sincs már sok, úgyhogy, aki még itt 
van, azt nem veszik figyelembe. Miért is vennék? Sem a 
tulaj, sem az engedélyező nem lakik itt. Szóval semmi 
problé-ma.

Én mindig falupárti voltam. Idáig. Azt mondtam, 
hogy igaz, hogy a város teli van élettel, de zajos és büdös. 
Most már azt mondom, hogy a falu is. Zajos lesz még 
jobban. És büdös is, ha erre fúj a szél.
Mert már eleve jön a másik oldalról az egésznap-
os(reggeltől kb. este 10-ig), monoton zúgás, gyárzúgás.

Szóval mostmár tényleg az van, hogy nem 
szerethető a falu. Csak a határ. 

Tisztában vagyok azzal, hogy ez most valakinek 
jó is, mert lesz munkája. Munkahely. Ez nagy dolog. De 
mivel ez a környékbeliek nyugalmába, és neaggyisten 
egészségébe kerülhet, ennek most nem tudok örülni.

P.S.: Ez az írás nem támadni akar, mert nem is bír. Csak 
általa akarok megszabadulni a rossz érzéseimtől.

Ilić Szuzi

Zsidai Erzsébet
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2009.01.30.

Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi 

Titkárság által kiírt pályázaton községünk 100.000,00 

dinárt nyert, ebből 8 köztisztviselő ECDL tanfolyamát 

támogatták a jövőbeli hatékonyabb és gyorsabb 

számítógépes ügyintézés érdekében. 

2009.01.30.

Szekeres László Alapítvány által kiírt pályázaton a 

Prowag Fejlesztési Alap 80.000,00 dinárt nyert a helyi 

újságok nyomdaköltségének finanszírozására 

községünkben. 

2009.03.05.
Tartományi Helyi Önkormányzati és Községközi 
Együttmuködési Titkárság kiírt pályázatán községünk 
1.994.894,00 dinárt nyert,  ügyfélbarát és eu-konform 
fogadóirodák kiépítésére és az ügyintézés 
leegyszerusítésére.

2009.03.27.
Magyarországi Szülőföld Alap Iroda által kiírt - 
Informatikai képzési programok támogatása- 
pályázaton községünk 500.000,00 Ft nyert ECDL 
tanfolyamra a versenyképes tudásért.

2009.03.27.
Magyarországi Szülőföld Alap Iroda által kiírt- 
Önkormányzati fejlesztéseket elősegítő stratégiák, 
projektek támogatása - Ügyfélbarát e-ügyintézés 
címmel községünk 1.250.000,00 Ft nyert. 

Vajdasági Nagyberuházási Alap 30 millió dinárral 
támogatja, Kishegyes Község Önkormányzatát a 
„Small Steps” Ipari Park foútvonalának kiépítésében.
 
Tartományi Mezogazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Titkárság által kiírt pályázaton
Kishegyes község 2 millió dináros pályázatot nyert, 
amelybol a „Small Steps” Ipari Park területén 
elvégezték a kútfúrást.

Prowag Fejlesztési Alap többek közt részt vett - 
községi intézmények pályázatainak - tervezésében, 
megírásában, kivitelezésében, - állami, tartományi és 
EU-s szinten. 
 Ezen kívül, továbbra is célunk a község lakosságának 
a tájékoztatása az érvényben lévo pályázati 
lehetoségekrol.

További információért keresse fel irodánkat! 

Minden munkanapon 07,30-14,30 között, várjuk az 

érdeklődőket, földműveseinket és gazdálkodóinkat.

A Prowag csapata

Pályázatfigyelés, Tanácsadás, Pályázatírás, Üzleti 

tervek készítése

telefon: 024/731-424 , e-mail: prowag@gmail.com

Dombos Fest a hegyesi csata 160. 
évfordulója jegyében:

Július 10., péntek

17.00 Kerékpártúra a hegyesi csata helyszínére
Indulás a Hegyelja utcából
21.00 Home - filmvetítés a Hegyalja utcában
22.55 Dombos psy-niGht 
"Feel it when the sun is up and let the vibe in..."
What: Night of Mayhem

Július 11., szombat

17.00 Koszorúzás és emlékmusor az 1848/49-es csata 
emlékmuvénel
Közremuködik a Prima Vista és a Petofi Sándor 
Muvelodési Egyesület

Hegyalja utca 
19.00 A szabadságharc tuzszerszámai, fegyverbemutató
21.00 A Rizgetos táncegyüttes musora
22.00 A Juhász banda koncertje
23.00 Táncház+meglepetéskoncert

Július 12., vasárnap

10.00 Szentmise
11.30 Emlékcsata a hegyesi csata 160. évfordulója 
alkalmából, Hegyalja utca
Közremuködnek
Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi  III .  
Hovédzászlóalj Hagyományorzo Egyesülete
Isaszeg Szent Márton Lovasegyesület Isaszeg
Dabasi Hagyományorzo Honvédtüzér Alapítvány
Mátyásföldi Lovasegylet Budapest
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Wysocki Légió 
Budapest
Magyar Honvédvadász Hagyományorzo Egyesület 
Budapest

13.00 Tábori ebéd
Fogyasszon Ön is a tábori konyha kínálatából! 

Menü:
Surubab sültkolbásszal 150 dinár
Sültkolbász surubabbal 160 dinár 
Bónok a Helyi Közösség irodájában kaphatók!

Beszámoló Kishegyes község és a Prowag Fejlesztési Alap által megnyert 
pályázatokról  2009 júniusáig
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Nomen est omen

Életében minden közíró, publicista megírja 
egyszer azt a történetet, miszerint az idős bácsi életében 
egyszer sem lépte át faluja határát, de így is négy állam-
nak volt állampolgára (ha az apraját, az egyszerűbb név-
változtatásokat, a háború alatti pár hónapos állam-
alakulatokat  nem számítjuk).
Felénk azonban ez nem egy régmúlt történet, nem 
anekdota, hanem maga a megélt valóság volt, bár eset-
ünkben annyi a különbség, hogy a falutól messzebb 
huzigálták újra a határokat, s nem az egyik vagy másik 
faluszélen vagy épp a faluközpontban. Az ország nagy-
sága folyamatosan változott, nagyból egyre kisebb 
Jugoszlávia lett, de a név is folyamatosan változott, 
legalábbis gyakrabban, mint másutt. Így falunk 
legidősebb polgárai az Osztrák-Magyar Monarchia 
Magyar Királyságában születtek. Következett egy zavar-
os interregnum, amikor a hegyesi emberek érezhették 
magukat az Első Magyar Köztársaság, majd a Tanács-
köztársaság állampolgárának is, vagy éppenséggel a 
Szerb Királyságénak, hogy aztán a trianoni döntés után a 
Szerb-Horvát-Szlován Királyság, majd a diktatúra 
bevezetésével a Jugoszláv Királyság polgáraiként kérjék 
ki papírjaikat valahol a községházán vagy környékén. 
Aztán Titóék Jajcéban kikiáltották az új Jugoszláviát, 
ama nevezetes november 29-én, amit azóta is sokan 
disznóvágással ünnepelnek meg a köztársaság napjaként. 
1945-től Jugoszláv Föderatív Népköztársaság néven, 
majd a már sokunk „szülőállamának” mondható Jugosz-
láv Szocialista Szövetségi Köztársaság néven futott az 
ország.
Ama időben, így a hetvenes években ez már nem sokakat 
érdekelt, és mivel egyszersmind a Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány polgárai is voltunk, személyi ok-
mányainkba, az igazolványba, a „hajtásiba”, az útlevélbe 
magyarul került a nevünk. Aztán jött Szlóbó (pardon, 
neki is lennének jogai: Slobodan M.), és minden megvál-
tozott, egyfelől jött a cirill betűs írásmód, mint a hivatal-
ossabbik a hivatalosak közt, meg a szerb átiratok, miután 
az addig létezőnek tekintett szerbhorvát nyelv is „meg-
szűnt”. Magyar nevünket tehát szerbül írták be a Jugo-
szláv Szövetségi Köztársaság, majd a Szerbia és Monte-
negró Államszövetsége nevezetű tákolmányok által 
kiadott okiratokba, már ha egyáltalán nyomtattak ilyen-
eket. Nem volt ritka, hogy olyan állam dokumentumával 
jártunk-keltünk otthon vagy a nagyvilágban, mely nem-
hogy már rég megszűnt, de az utóda is megszűnt és egyre 
kisebb lett. 
Sebaj, volt ennél nagyobb bajunk.
És mivel más bajok nagyobbak voltak, sokan távoztak 
külföldre, ha messzebb nem is, az igen hülye módon 
anyaországnak nevezett Magyar Köztársaság területére. 
Ahol az ember ilyenkor szintén nekiláthat az új papírok 
elkészíttetésébe, honosításába: tartózkodási, aztán 
letelepedési engedély, állampolgárság, jogosítvány 
átírása, vagy a bankszámla vezetése, s ilyenkor minden 
változást be is kell jelenteni.

Mármost a magyar bürokrata a mái napig alapvetően azt a 
nevet írja be a magyar hatóság által kiadott dokumentum-
ba, ami a szerbiai-jugoszláv útlevélben szerepel - hiába, 
például, ha Vajdaságban két nyelven, azaz szerbül és 
magyarul írva is kiadták az anyakönyvi kivonatot, a 
magyar hivatalnok az útlevelet szereti forgatni. Így 
történhet(ett) meg, hogy az ember Magyarországon a 
„szerb” nevén fut, a magyart Magyarországon legfeljebb 
ritka esetben használhatja, ha a hivatalnok éppenséggel 
rendelkezik nemzeti érzéssel, vagy éppen lusta, nem 
figyel oda, és a kérelembe magyarul beírt nevet veszi 
alapul. 
De a hivatalnok alapjáraton éber, így e sorok írója például 
Horvat Derd néven létezhet csak Magyarországon (a D 
betűkről az útlevélben egyfelől lekoptak a vonalkák, 
másrészt a magyar hivatalnok számítógépe amúgy sem 
ismer ilyen jelet...). De hát az ember nem ebből él, nem a 
nevéből, ez csak a celebekre igaz, szóval, nem sokat fog-
lalkozik vele. Csakhogy ebben az újabb Szerbiában új, 
szupermodern útleveleket és személyiket ad ki a hatóság. 
És íme, Szerbiában  ha az anyakönyvben úgy szerepel - 
használhatjuk magyarul is a nevünket, a kisebbségi jogok 
újfent megvalósulhatnak eme tekintetben. És a kishe-
gyesi rendőrségen nagyon helyesen a polgár érvényt is 
szerezhet jogának. 
Csakhogy mindebből újabb problémák származhatnak, 
és ezért itt és most szeretnénk olvasóink, avagy a lakos-
ság, de például a külföldön élők figyelmét is felhívni arra, 
hogy ezzel még nem ért véget a kálvária, és nem árt, ha 
mindenhol egységesítjük a nevünket, ami mégiscsak az 
egyik legfontosabb azonosítónk (biometrikus adatok, új-
lenyomat, csippek ide vagy oda  a névnek stimmelnie 
kell).
Csakhogy amíg a szerbiai rendőrségen már ott a szoftver, 
amely már ösmeri a magyar bötűket, másutt ez koránt-
sincs így (nem mintha olyan nagy dolog lenne ez, minden 
Word betűkészletében ott vannak az ékezetek stb.). 
Szóval, ha én újra Horváth György leszek nemsokára, 
egyfelől itthon, a bankban és másutt is rendeznem kell a 
nevemet, hiszen végül az új igazolványommal a bank-
számlámról sem vehetem fel a pénzem. Ugyanez 
érvényes, ha Magyarországon járunk - márpedig igen sok 
polgár nyitott bankszámlát pl. Szegeden ama zavaros 
kilencvenes években. És aztán még ott a vízum 
(egyelőre), aztán a telekkönyv, a földhivatal, a sóhivatal, 
a jogosítvány, a kocsikönyv, az ilyen tagsági meg az 
olyan tagsági... 
Tehát általában nem ücsöröghetünk nyugodtan, ölbe tett 
kézzel, mint ama - az eredeti „viccben” kárpátaljai illető-
ségű  bácsi. Persze berezelni sem kell rögtön, ha bízunk 
abban, hogy a hivatalnokokat is időben tájékoztatják, 
legyenek méltányosak, türelmesek.
Ha meg nem így lesz, visszamegyünk és kérünk új doku-
mentumokat, szerbül vagy éppen „olyanul”, ami forga-
lomban lesz. A név  nem kötelez, semmire...

- Szhgy -

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA
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kicsinyes zavarócskát játszom, egy új érzés 
fogalmazódik meg bennem. Ráébredek, hogy men-
tális képességeimet a kezeim összehangolt le-fel 
mozgására koncentrálom. Sikerként könyvelhetem 
el, hiszen  lényem legtisztább örömérzetét idézik 
elő…
Boldogságom határtalan szárnyalása oly bátor, 
izgalmas, hogy a legismeretlenebb tájakra kívánok 
repülni, megízlelni a mesebeli vidékek idegen 
varázsát. Elterülök az ágyon, hogy mindezen érzés 
áramvonalasan száguldhasson. A gyönyör magas-
iskolájának kapui tárva nyitva állnak előttem…
 - látok! mindent, mi eddig nem volt, mindent, mi 
talán mind én vagyok. milyen gyönyörű! - 
Vonaglásom s feszülő mosolyom hirtelen megfagy. 
Repülésem véget ér, szárnyaim a föld felé eresz-
kedve folyamatosan semmivé válnak, s első lépteim 
görcsös lábújjhegyen járásként siratják bódultság-
aimat, s inogva tapogatják a józanság nyálkás 
talaját. 
Undorodom az újonnan felfedezett szépségtől, félek 
magamtól. Hirtelen hideg veríték üt ki rajtam, rájöt-
tem mi is volt ez a szépség, amit eddig imádtam. Ön-
magam. Egoszexuális vagyok. 

racka

Emberi sorsok

Norbi

Már kora délután úgy éreztem, minden léleg-
zetvétellel egyre mélyebbre merülnök emlékeim-
ben, és a kilégzések mintha mind egy kincsesládát 
emelnének a felszínre, melyeket hangszálaim hul-
lámkeltő rezgése azonnal a partra sodor. 
Az agyam száz százalékosan végzi feladatát, céltu-
datosan remegteti dúcait, mit sem törődve a vérár-
amok savas hordalékával és e pokoli közeg vissza-
szorult szigeteinek omló szirtjeivel, mik bármikor 
áttörhetik az utolsó védőgátat, megfojtva gondolat-
aimat.
Félelmem hangosan kacag a fülembe/-ből. Ijedtem-
ben visszatartom a lélegzetem. Minden erőmmel a 
lelkem feneke felé török és meglelem összes elvesz-
ettnek hitt vagyonom. 
Csupán első percei élvezetesek kitörő örömömnek... 
A kitörés nem csak örömöt zúdít hatalmas hullám-
aival a part felé. Elemi erővel szakítja át végső véd-
vonalaimat a forróság. A fájdalom éles, de hirtelen 
feledem, hisz teljességében betölt mindent, mi eddig 
öntudatom szilárd formai bizonyítéka volt. 

Nemnorbi

6:07-kor ébredtem. Ébrenlétem első perceit 
bélszeleim és szájszagom értékelésével töltöttem, s 
miután 5 perc, azaz kb 300 másodperc alatt teljes un-
dorral szaglásztam magam, úgy éreztem, nem érek 
semmit. Hiába tisztulok kényszerűen. Nemem 
paramétereit (tengelyhurkait és huroktengelyeit) 
összevetve kigondolt, feltalált, előállított vegyszer-
ekkel kábítom magam. Oda se nézek, 

Nehogy lebukjak. Azonnal iszonyú visz-
ketés lesz úrrá rajtam, mely pajkosan csalogatja éles 
körmeimet lábszáraimtól a lapockámig. Miközben e 
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Vass Szabolcs: ew43hj.

Émpresszum

Tavaly ilyenkor sem tudtam rendesen végignézni a 
videókazettát, amire az ünnepi főzőműsort 'vételeztem' 
husvétkor. Most sem. Pedig idén sokkal jobban puhult a 
húsom. Ha nem lennének olyan merevek, akkor 
nyugodtam bekapcsolhatták volna a TV-t, amig a 
fazékban rotyogtam, mert a tükörből látni valamennyire 
az 'ekránt'. Amikor meg az asztalra raknak, akkor éppen 
ráérek amígy (meg)esznek. Addig nézhetném a tévét. De 
nem, mert az orvos azt mondta, hogy megsavanyodik a 
húsom, ha hirtelen látvány tárul elém. Ezért  kell 
betennem a 'szalagot' időben. Utána a névnapomkor a 
család a tévét rakja a kotlába, de amig föl nem robban, 
addig csak az enyém. Már megtanultam, hogy: kenyér, 
tej. Ez a husvéti és a névnapi ajándékom egybe.
Csak idén született még rokon és tekintettel arra, hogy 
nem voltak a husvéti 'vételezésen', nekem is bele kell 
segítenem a főzésbe. Egészen oda kell bújnom a tévé 
mellé, hogy ellepjen a víz, mert ha valaki az első ebédjét 
eszi nálunk , akkor mindig főzünk nyakat is. De legalább 
így tovább játszhatok az ajándékommal.

racka
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Dombosi álhírekek

A polgármester az önkormányzat újabb eredményeként 
könyvelte el minapi sajtótájékoztatóján, hogy Boris Tadić állam-
elnök megígérte: a miloševići hagyományoktól eltérően, amikor 
mindig Feketicsen nyitották meg az autóépítés munkálatait (vagy 
négyszer), de nem csináltak semmit, idén vélhetően Csantavér 
után Kishegyesnél újra megnyitják ünnepélyes keretek közt a 
sztráda építését, de emiatt várni kell az ipari park megnyitásával.

A Dombos Fest művészeti vezetője bejelentette, hogy július 2-án 
országszerte július 2-a várható, ezért ekkor lesz a Dombos Fest 
nyitónapja. Elmondta, a gazdasági válság miatt a Dombos Festtel 
együtt a zenészek is olyan szűkre húzzák a nadrágszíjukat, hogy 
egyes koncertek ugyan nem maradnak el, csak a zenészek nem 
lesznek láthatóak.

A Rodić áruházban komoly fejlesztések várhatók, így azon dol-
goznak, hogy minden kétnyelvű legyen, vagyis ne csak szerbül, 
hanem magyarul is ki legyen írva minden. Az üzletvezető el-
mondta, első lépésben ezentúl minden árun feltüntetik két nyelv-
en a portéka árát, azaz az arab számokat lefordítják rómaira. 

A dombosi hústermelők közleményben tudatják a kedves vásár-
lókkal, hogy a sertésinfluenza miatt ne aggódjonak, mivel a híres, 
disznóból készülő kolbász és egyéb termékek nyomokban sem 
tartalmaznak sertéshúst.

A Dombos Fest ideje alatt Pál Károly várhatóan nem mond le a 
tanácselnöki posztról, de a biztonság kedvéért még egyszer 
hivatalosan is elvállalja, hogyha mégis önként lemondatnák, ne 
kelljen újra vállalnia, hisz automatikusan ott lesz a posztján - 
jelentette be a VMSZ szóvivője.

A Rádiókabaré ötletétől vezérelve pártot alapított dombosi 
polgárok egy csoportja, s a Helyi Közösségi választásokon 
„Egyikre sem szavazok” név alatt indulnak majd, bízva, hogy a 
többi listát utálni fogja a polgárok többsége, s így nyerhetnek.

Az éhező polgárok tiltakozása miatt többé nem lesz Domboson 
Gyöngyösbokréta, mert irritálta őket a felállított óriási bogrács. A 
szervezők válaszukban leszögezték: azt mindenki láthatta, hogy 
ott ők nem ettek nagykanállal, hanem a szokásos kicsivel. 
A tiltakozást komolyan vette viszont a Női Fórum: meglehet, a 
Domboson csak úgy fognak csinálni, mintha sütnék a lángost - 
akárcsak a kisgyerekek a főzéskor -, viszont azon még gondol-
kodnak, hogy nem fognak úgy csinálni, mintha nem szednék be a 
lángos árát.

Az Asterix képregények Nyekergixe faxon tiltakozott, hogy nem 
léphetett fel a Durindón. 

A plébános úr értesíti a feleket, hogy az a hír, miszerint új szövet-
ségi kapitánya lesz a fociválogatottnak, nem érinti az 
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Újszövetséget, illetve Jézus Krisztus 
személyét. Kéri a sportriportereket, 
ezentúl pontosabban fogalmazzanak, 
vagy az ószövetség csapatkapitányát is 
említsék meg, ha megtalálják. Úgyse 
fogják - tette hozzá -, a zsidók többezer 
éve keresik.

A foci reformján gondolkodnak az Egy-
ségben a fiatal, hazai játékosok hiánya 
miatt. A tervek szerint a csapatnak ezen-
túl egy játékosa lenne, ugyanakkor tiz-
enegy edzője. A liga még nem válaszolt 
a felvetésre.

Címlapfotó: Linka Csaba
Hátlapfotó: Papp Zsolt



KÓSTOLJA MEG ÖN IS A SZEGEDI GULYÁSPAPRIKÁST, AMELY EURÓPA 
EGYIK LEGNAGYOBB BOGRÁCSÁBAN KÉSZÜL JÚLIUS 7-ÉN A HEGYALJA 

UTCÁBAN!


