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 A június 6-án megtartott MNT választásokon a kishegyesi 
községben, akárcsak a tartomány más magyarok lakta településein a 
VMSZ fémjelezte Magyar Összefogás listája szerepelt a legjobban. 
Az ifj. dr. Korhecz Tamás vezette lista a szavazatok 85,45 százalékát 
kapta, második helyen a dr. Csengeri Attila által vezetett Humentis 
lista végzett 9,38 százalékkal. A Magyar Remény Mozgalom 2,83 
százalékot, a Magyar Liga 0,49 százalékot,  a Kézfogás a Magyar-
ságért pedig 1,81 százalékot kapott . A részvételi arány átlagban 
az egész községben 52,31 százalékos volt, vagyis szavazóhe-
lyenként a 46,6 és az 58,63 százalék között mozgott. Értesüléseink  
szerint visszásságokról egy szavazóhelyről sem érkezett bejelentés.

Kishegyesi eredményeK

 Június 14-től az aratás végéig 
tilos a nyílt láng használata a határban 
és a településeken belül is, a szalmát 
is szigorúan tilos felégetni. A büntetés 
ez utóbbi esetben 10–50 ezer dinárig, 
vállalatok esetében pedig 300 ezertől 
1 millió dinárig is terjedhet.
 A kishegyesi aratási 
törzskar alakuló ülésén 
elhangzott, hogy az utóbbi 
években jelentősebb tűzkár 
nem keletkezett a községben, 
amihez bizonyára hozzájárult 
a fokozott figyelem és a 
mezőőrszolgálat munkája is. 
A szalma égetése esetében 
a törvényes előírásoknak 
megfelelően a tulajdonos vise-
li a felelősséget. Előfordulhat, 
hogy valaki tényleg nem 
tehet a tűz keletkezéséről, 
ezt az illetékes felügyelők 
fogják majd vizsgálni, de 
ahogyan a tűzoltóság képviselője 
mondta, az esetek nagy részében 
évekre visszamenőleg ugyanazokon 
a parcellákon ég a szalma, ami 
azt jelenti, hogy nem lesz könnyű 
letagadni a gyújtogatást. Abban az 

esetben, ha a tűzoltóknak is ki kell 
szállniuk, ennek költségeit szintén 
a tulajdonosokra hárítják. Felhívták 
a figyelmet arra is, hogy a gazdák 
tartsák be a biztonsági övezetek lé-
tesítésére vonatkozó előírásokat az 
utak és a vasút mentén. Nem csak az 

eldobált cigarettavégek miatt, a vasút 
esetében például köztudomású, hogy 
a fékberendezés akár öt méterre is 
elszórhatja a szikrákat. A legfonto-
sabb, hogy bárki bármilyen apró 
tüzet is észlel, azonnal értesítse 

a tűzoltóságot a 730-222-es tele-
fonszámon, vagy a 93-as számon, 
amelyen a szabadkai ügyeletes je-
lentkezik, illetve a mezőőröket. 
 Az aratásban részt vevő 
gépjárművek tűzvédelmi vizsgáját 
ezúttal is az Önkéntes Tűzoltó 

Tes-tület végzi, melyre 
Kishegyesen június 18-
án és 19-én a vásártéren, 
Bácsfeketehegyen június 
21-én és 22-én szintén a 
vásártéren, Szeghegyen pe-
dig június 23-án a szárítónál 
kerül sor. A traktorok műsza-
ki vizsgája 300 dinárba, az 
arató-cséplő gépek vizsgája 
pedig 600 dinárba kerül. 
 Azok a traktorok, 
amelyek nem vesznek részt 
az aratásban, de munkála-
tokat végeznek a határban, 
nem kell rendelkezzenek 

kötelezően tűzvédelmi vizsgával, de 
szikrafogóval, tűzoltópalackkal és 
lapáttal igen. Az aratás akkor tekint-
hető befejezettnek, amikor a termés 
95 százalékát learatták.

TűzgyújTási Tilalom az araTás végéig

a járművek és erőgépek tűzvédelmi ellenőrzése a hét  végén és a jövő hét elején—
megalakult a kishegyesi aratási törzskar
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ElismErésEk a lEgjobbaknak

 Június 14-én, az ön-
kéntes véradás világnapja alkal-
mából Belgrádban a 
Vöröskereszt országos  
székházában Nevena 
Karanović államtitkár és 
dr. Dragan Radovanović, 
a Szerbiai Vöröskereszt 
elnöke emlékplaketteket és 
elismerő okleveleket osztott ki azon 
községi szervezeteknek, amelyekben 
a véra-dók aránya meghaladta a 4,  
illetve az 5 százalékot. Az öt 

százalék feletti eredményért járó  
emlékplakettet 11 községi szervezet 

kapta meg, közöttük Temerin, 
Kanizsa és Verbász, a négy százalék 
feletti eredményért járó oklevelet 
pedig tizenhét községi szervezet ér-

demelte ki, közöttük a topolyai és a 
kishegyesi Vöröszkereszt szervezetei. 

A topolyaiak nevében az 
elismerést Bjelić Gabriella, a 
kishegyesi Vöröskereszt nevében 
pedig Fehér Etelka, a szervezet 
elnöke vette át. A kishegyesi 
Vöröskereszt képviselője 
fontosnak tartotta kiemelni, 

hogy a június 20-i bácsfeketehegyi 
tanácskozást nem ők szervezték.

árokfElújíTás közmunkával

 A Nemzeti Foglalkoztatási 
Iroda pályázatán a kishegyesi 
község huszonhat munkás 
közmunkában történő alkalmazására 
kapott lehetőséget. A munkások 
a helyi közösségek által javasolt 
 tervek szerint dolgoznak, Kishe-
gyesen 10-en, Bácsfeketehegyen 
7-en, Szeghegyen 6-an és az 
egészségházban 3-an.
– Tíz munkás négy hónapos 
alkalmazására kaptunk lehetőséget, 
s azonnal az esővizes árkok felújítá-
sára osztottuk be őket. A pályázaton 
nyert pénz a munkások fizetésére, 
természetesen a járulékok fizeté-
sére és a munkaeszközök, munka-
védelmi eszkö-
zök megvásár-
lására elegendő. 
Csizmát, kesztyűt, 
mellényt, ásót 
és lapátot kellett 
vásárolnunk. A 
tervek szerint 
négy hónap alatt 
16 kilométernyi 
árkot tudunk megtisztítani, újra 
használhatóvá tenni. A legfontosabb 
részen, a Fő utcán kezdtük a munkát, 

mindkét oldalon megtisztítjuk az 
árkokat, továbbá a Szivárvány utca 
egyik oldalán, és az oda csatlakozó 
utcák, a Kodály, 
a Bartók, a Dózsa 
György utcák egy 
egy oldalán, a 
Babcsányi Sándor és 
Moholi út mindkét 
oldalán, a Dudás 
Kálmán utca, a 
Rákóczi Ferenc, a 
Vásártér, a Vasút és a 
Kossuth utcák egy-egy szakaszán. Ezek 
a legkritikusabb pontok. A pályázó a 
helyi közösség volt, mi, a kommunális 
vállalat pedig a kivitelezők – mondta 

Dudás Béla, a 
Kis-Kommunál 
vállalat igazgató-
ja.
Az esővíz elveze-
tése az egyik 
legégetőbb prob-
lémává lépett 
elő ifj. Virág 
Gábornak, a helyi 

közösség titkárának véleménye szerint 
is.

– Tudtuk azt is, hogy az évek során 
betemetődött, tönkrement esővizes 
rendszert saját erőből nem tudjuk 

megcsinálni, ezért 
is pályáztunk 
a foglalkozta-
tási irodánál. 
K i s h e g y e s e n 
egyébként a sajá-
tos konfiguráció 
miatt 44 kilo-
méternyi utca 
van, az árkok 

hossza ettől azonban jóval több, hiszen 
az utcák jó részében mindkét oldalon 
van árok. Ezzel a munkával tehát csak 
a legfontosabb szakaszokat tudjuk 
kitisztítani, felújítani. Éppen ezért 
szeretném kérni a polgárokat, hogy 
lehetőségükhöz mérten tartsák rend-
ben a vízelvezetőket a házaik, portáik 
előtt. Saját érdekükben cseleked-
nek, ha ezt megteszik – mondta a  
helyi közösség titkára.
Bácsfeketehegyen, mint megtudtuk, 
az esővizes árkokon túl a temető 
rendezésén is dolgoznak a köz-
munkában alkalmazott munkások.

a helyi közösségek és az egészségház huszonhat munkást  
foglalkoztat közmunkában
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Pályázat civil szervezeteknek a foglalkoztatás 
és nemi egyenjogúság területén

Kiíró intézmény: Tartományi Munkaügyi, 
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával 
Foglalkozó Titkárság 
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Beadási határidő: 2010.november 01.
Kik pályázhatnak: Civil szervezetek Vajdaság AT 
területén

Elnyerhető pályázati összeg: Legfeljebb 110.000,00 
dinár
Összefoglaló: A pályázat céljai: 
- programok és tevékenységek támogatása a 
foglalkoztatás területén, különös tekintettel a 
veszélyeztetett csoportokra: mozgássérültek, nők, 
fiatalok, 50 évtől idősebbek, romák...
- a nők egyenjogúságát érvényesítő szervezetek 
munkájának támogatása www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Pályázat nők és fiatalok helyzetének javítására 
és alkotótevékenységük támogatására

Kiíró intézmény: Tartományi Munkaügyi, 
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával 
Foglalkozó Titkárság 
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Kik pályázhatnak: Non-profit szervezetek
Beadási határidő: 2010.november 01.
Elnyerhető pályázati összeg: Legfeljebb 300.000,00 
dinár
Összefoglaló: A pályázat céljai:
- a nők és fiatalok gazdasági helyzetének javítását 
célzó programok támogatása
- az etno- és agroturizmus, a régi foglalkozások 
ösztönzése
- a nők és fiatalok képességének javítása a 
foglalkoztatásra, ill. önfoglalkoztatásra a kevésbé 
fejlett és falusi környezetekben
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Nagytakarítás Szerbiában

 Idén Kishegyes község is 
bekapcsolódott a Nagytakarítás 
Szerbiában elnevezésű programba, 
melyet 2010.06.05.-én szerveztek 
meg egész Szerbia területén 
a Környezetvédelmi világnap 
alkalmából. Igaz, községünkben 
eddig is voltak szemétgyűjtési 
munkaakciók, de most a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
támogatásával szervezték meg, és 
a résztvevők 1300 zsákot és 300 
védőkesztyűt kaptak. 
          A munkaakcióban részt 
vett mindhárom település helyi 
közössége.
          Kishegyesen az Ifjúsági Iroda 
önkéntesei, az Eco Enjoy tagjai 
illetva az iskola diákjai vették ki 
részüket a munkából.

VB kivetítések

 Elkezdődött a 2010-es 
Labdarúgó Világbajnokság, aminek 
köszönhetően községünkben is 
fiatalok és idősek egyaránt 
szögezik tekintetük a tévék 
képernyőire megtekinteni a 
kedvenceket, illetve gólokra 
várva végigizgulni 90 percet.
 Ám, aki esetleg mégis 
valami újdonságra vágyik, 
esetleg nagyobb baráti társa-
sággal együtt szeretne leülni, 
vagy csupán széles vász-
non szeretné a mérkőzéseket 
végignézni, azoknak az Ifjúsági 
Iroda projektoros VB kivetítéssel 
szolgál.
 A kivetítések helyszíne 
hétköznapokon a Buga vendéglő, 
hétvégeken, valamint a hamarosan 
kezdődő Dombos Fest ideje 

alatt a Hegyalja utca VB sátra 
Bácsfeketehegyen is megszer-
veztük a kivetítést, ahol a „Strand”  
kávézó várja a szurkolókat. 

 Élvezzük együtt a gólokat 
és ismerkedjünk meg a vuvuzela 
„csodálatos” hangjával!

Sándor István

az ifjúsági iroda hírEi

PályázaTfigyElŐ

  Prowag: telefon: 024/731-424,
  e-mail: prowag@gmail.com
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 Május utolsó előtti 
szombatján vendégünk volt a 
kecskeméti Falugondnokok Duna-
Tisza-Közi Egyesületének 15 tagja. 
Vendégeinknek a Tűzoltóotthon 
tornyából megmutattuk a kilátást 
az egész falura, a hegyesi csata 
emlékére állított emlékművet, 
kisétáltunk a Kátai tanyára és 
a Dombos Fest helyszínére. A 
közös ebédre Kátai Géza tóparti 
vendégházába került sor, majd 
a Pékmúzeum megtekintésével 
és kürtőskalácssütéssel zárult a 
Magyarország különböző tele-
püléseiről érkező falugondnokok 
kishegyesi látogatása. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
a támogatást a községi önkor-
mányzatnak, a Helyi Közösségnek, 
Kátai Gézának és családjának, 
valamint Balać Vladimirnak. 
 

***
Május végén a kelebiai Káritász 
Egyesület szervezésében 34 
kishegyesi diák vendégeskedett 
négy napon át kelebiai csalá-
doknál. 
 A gyerekeket az iskola 
részéről tanítónő, – Gombár Judit 
és Mészáros Márta, a Női Fórumból 
pedig Tóth Anita kísérte el. 
 A hozzánk érkező 
visszajelzések alapján büszkék 
lehetünk gyerekeinkre, ugyanis 
úgy magaviseletükkel, mint a 
különféle versenyekben, vetél-
kedőkben kitűnőre vizsgáztak. 
A kirándulás megszervezésé-
ben nagy segítségünkre volt a  
községi önkormányzat, a Helyi 
Közösség, az Ady Endre iskola 
dolgozói közössége. 

Külön köszönet illeti a helyi rendőrállomás 
dolgozóit, akiktől minden segítséget 
megkaptunk a gyerekek útleveleinek inté-
zésekor.  

***
Június első hétvégéjén szerveztük meg a 
már hagyományossá vált V. Kézimunka-
és kézműves kiállításunkat a kishegyesi 
iskola galériájában. A kiállításon Boszandli 
Julianna, Csabai Anita , Csabai Erika, 
Dudás Konc Szilvia, Dudás Magdolna, 
Fajferics Erzsébet, Horváth Erzsébet, 
Kerekes Erzsébet, Kratok Valéria, Kollár  
Ilona, Kovács Erzsébet, Lőrinc Mária, Nagy 
Lengyel Anikó, Nyírádi Éva, Papajcsik  
Laura, Papp Margit, Perovic  Jasmina, 

Sípos Erzsébet, Szőke Ilona, Stanic 
Hajnalka, Tóth Anita, Tóth Gizella, Újvári 
Anna, Vanka Magdolna, Vékony Jolán és  
Virág Beáta alkotásait láthattuk. 
A rendezvényt dr.Szőke Anna néprajz-
kutató nyitotta meg, aki kiemelte, hogy 
a szervezet berkeiben működő kézimun-
kázók és kézművesek egy emberi és alkotói  
közösséget képeznek, és a céljuk közös. .
A két nap során több százan tekintették meg 
a kiállítást.
A szervezők köszönik az önkéntes 
adományokat.

***
Az idei Dombos Festen ismét 
sütjük a dombosi lángost és 
készítünk kemencés finom-
ságokat. 

Az érdeklődők a szokott helyen 
találnak meg bennünket.  

***
Június 24-én a tűzoltó egye-
sülettel, a Vöröskereszt he-
lyi szervezetével, a helyi ren-
dőrállomás alkalmazottaival és 
a Marcipán Gyerekbarátok Kör-
ével közösen szervezünk Szent 
Iván napi játszóházat, július 24-
én a KINCSE Nagycsaládosok 
Egyesületével és a Községi 
Fejlesztési Társulással együtt 
Családi Napot tartunk a 
Domboson, augusztus 20-án  
pedig Szent István napi 
sokadalom… a Hegyalja utcában 
elnevezéssel, a falu civil-
szervezeteivel közösen
szalonnasütéssel egybekötött 
játszóházat.
Ezekre a rendezvényekre is sze-
retettel várunk mindenkit!

***
Nem merjük elkiabálni, de 
talán-talán az idén kész lesz a 
Női Fórum épülete. Az, hogy 
végre saját székhelyünk lesz, 
nagymértékben megkönnyítené 
a szervezet szerteágazó 
tevékenységét.  

nŐi fórum hírEk

Szó-Beszéd múlt számában a Még egy sikeres szereplés című  cikkben tévesen közöl-
tük sebők istván edző nevét. Elnézést kérünk a hibáért.
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„mindEn kézzEl készíTETT  
alkoTás – maga a csoda!

 Ha összegezni szeretnénk eddigi 
ténykedésüket máris egy üvegfestő-, 
gyékényszövő-, batikoló-, és gyöngyfűző 
műhelymunkákról, a vajdasági nem-
zetiségek néphagyományait bemutató 
péterváradi rendezvényen való figye-
lemreméltó részvételről, valamint egy 
gazdag tartalmú kishegyesi kézimunka 
és kézműves kiállításukról kellene 
számot adnunk. Ők a Kézimunkázók 
és kézművesek kishegyesi csoportjának 
tagjai. 
 Tóth Anitát, a csoport indítóját, 
mozgatóját, szervezőjét kérdezem, vajon 
mi volt az oka, hogy egy ilyen csoport 
indítását kezdeményezte:

- Csoportunk a  Nők Kishegyesi 
Fórumának ágazataként jött létre, ez év 
márciusában. A Női Fórum tagjaként 
számos olyan rendezvényen volt alkal-
mam részt venni, amikor kézimunkával, 
kézműves termékek előállításával fog-
lalkozó női szakosztályok munkájá-
val ismerkedhettem meg.  Figyelve 
tevékenységüket, kreativitásukat és 
nem utolsó sorban szorgalmukat, 
arra az elhatározásra jutottam, hogy 
településünknek és egyben lakosainak 
pozitív erőt, lendületet, ismeretséget 
biztosíthatna, ha területünkön létrejönne 
egy ilyen csoport. A faluban sokan vannak, 
akik vagy hivatásként, vagy akár csak 
hobby szinten foglalkoznak hímzéssel, 
horgolással, festészettel, gyöngyfűzéssel, 
nemezeléssel, csuhézással, különféle 
ajándéktárgyak készítésével, stb.- az a 
célom hogy ezek az egyének közösség-
ben alkotva komoly csoporttá váljanak.

- Hogyan működik a csoport?

Rövid ideje létezünk, de már ebben 
a pár hónapban is több olyan prog-
ramon vettünk részt, amelyek Vajdaság 
szerte is ritkaságszámba mennek. 
Hogy mindezekre eljutottunk és 
onnét elismerésekkel tértünk haza, az 
annak a mozgatórugónak és összekötő 
erőnek köszönhető, hogy mindenki 
egyaránt, azonos módon és nem 
kevés időráfordítással vette ki részét 
a szervezésből. Kezdetben, az anyagi 
költségeket mindenki saját maga állta, 
lehetőségeinkhez mérten járultunk hoz-
zá minden egyes „megmozduláshoz”. 

Mostanra sikerült elérnünk, hogy a 
tagsági díjból illetve a kiál-lításokon 
összegyűjtött önkéntes adományokból 
tudjuk folytatni tevékenységeinket. 
Fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy habár a Női Fórum keretén 
belül alakultunk meg, a csoporthoz 
tartozóknak nem kötelező a Női 
Fórum tagság.  

- Kik tartoznak közétek? 

Tagságunkban az általános iskolás 
diákoktól kezdve a középkorosz-tályon 
keresztül a nyugdíjas gene-rációkig 
jó néhány korosztály kép-viselve 
van. Vannak közöttünk olyanok, akik 
már huzamosabb ideje, sőt évtizedek 
óta foglalkoznak a kézművesség és 
kézimunkázás irányzataival, így  
tanácsaikat megfontoljuk, elfogad-
juk, vagy ezen felül esetleg mi  
magunk kérjük ki véleményüket.

- Mik a távolabbi terveitek?

Mondhatni, hogy nagy fába vágtuk 
fejszénket, mivel soron következő 
programunk a XII. Nemzetközi 
Szövetségi Kiállításon való szereplés 
és megmérettetés lesz, melyre július 
8. és 11- e között kerül sor Bezdánban. 
Most gőzerővel erre a kiállításra 
készülünk.
Havonta 2 – 3 alkalommal tartunk 
műhelymunkát. Az ott, illetve otthon 
elkészített munkákat, alkotásokat 
szeretnénk nagyobb ünnepek 
alkalmával a falunkbelijeinknek 
mint pl. búcsú, karácsony, húsvét, 
anyáknapja, stb. bemutatni.   
Augusztus folyamán Bácsszöllősre 
vagyunk hivatalosak, ahol úgy-
szintén esélyt kaptunk arra, hogy 
bemutathassuk csoportunkat és 
tevékenységeinket. 
Emellett terveim között szerepel 
egy olyan időigényes és valódi 
csapatmunkát követelő alkotás 
elkészítése, amelyet az év vége 
felé tudnánk közönség elé állítani. 
Egyedinek számítana, mivel tudtom-
mal ilyen munkát sem helyben, sem a 
környéken még nem készítettek ilyen 
formában.

- Mi a következő tevékenységetek?

Nem csupán csak a soronkövetkező,  
hanem az ezt követő programokról, az 
egész éves tervről is tudok információt 
adni: júniusi összejövetelünk alkalmával 
makramé csomózást terveztünk, ezt kö-
vetően tányér és üvegfestészettel valamint 
horgolással (ki miben kíván részt venni) 
foglalkozunk.
A nyár folyamán szervezendő műhely-
munkáink nagyon színes skálát fognak 
bejárni, mivel selymet festünk, nemeze-
lünk, batikolunk, decoupage technikákkal 
tárgyakat díszítünk, termésből és szalmá-
ból képeket készítünk, gyöngyöt fűzünk, 
valamint a tegola és az ékszerkészítés 
folyamatával is megismerkedünk, legyen 
az akár tűzzománc, süthető gyurma, vagy 
ékszerdrótból formálva. Alapanyag híján 
a csuhézást november környékén fogjuk 
csak elkezdeni, ezt követi a karácsonyfa-
díszek tervezése és elkészítése. 
 Szabadtéri rendezvényeinken az 
5-15 éves korosztályt meglepetésekkel 
várjuk.

Sok olyan tevékenység van  amelyről mi 
magunk is többet szeretnénk még  tudni, 
ezért arra törekszem, hogy  olyan oktatókat 
kérjek fel (legyen az akár helybéli, vidéki, 
esedékesen külföldi ) aki új, kiviteles és 
egyben érdekes, ötletes dolgok készíté-
sére tanítaná csoportunkat.
Ezen felül egy igazán komplex, összetett 
tevékenység-sorozatba is tervezünk bele-
fogni: népek hagyományaiban fellelhető 
motívumok elsajátítása, népviseleti babák 
készítése, valamint az egyszerű hétköznapi 
viseletben használatos öltözék kiegészítők 
pl. táska varrása is céljaink közé tartozik.
 Csoportunk mindenre nyi-
tott, rendezvények szervezésekor vál-
laljuk a terem díszítését, az ünnepi asz-
taldekorációk, illetve olyan kiegészítők 
elkészítését, amely az ünnepet szebbé 
tehetné!
Műhelymunkáink szabadon látogatha-
tóak, bárki, bármikor részt vehet rajta. 
Ezúton invitálnám a Szó Beszéd olvasóit 
is, hogy látogassanak el szakmai napja-
inkra, ismerjék meg, mivel foglalkozunk. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Zsidai Erzsébet



8

SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Mikor és hogyan jutottál arra az 
ötletre, hogy nyiss egy játék klubot?

 Az egész folyamat azzal vette 
kezdetét, hogy 2008-ban, miután 
beleuntam a számítógép bővítés foly-
tonos költségeibe, elkezdtem konzolban 
gondolkodni. Juhász Róbert barátom-
mal beszélgettünk a Playstation3-as 
nyújtotta lehetőségekről, ennek eredmé-
nyeképpen vásároltam magamnak egy  
LCD TV-t, és egy PS3-as játékgépet. 
 Majd jött az ötlet, hogy ezt az 
élményt megoszthatnám másokkal is. 
Számomra sokkal szórakoztatóbbnak 
bizonyult, mint a számítógép. Mivel 
Kishegyesen megszűnt a Teleház, 
s gyakori látogatójaként hiányzott 
a csoportos játékélmény, valamint 
falunkban igencsak korlátozottak a 
szórakozási lehetőségek, egy játékklub 
létrehozásában kezdtem gondolkodni, 
amit a civil katonaság bevégeztével 
sikerült is önerőből megvalósítanom.
 
Miért éppen a Playstation?

 Jó kérdés, sokáig hezitáltam 
az X-box és a Playstation között, de 
végül ez utóbbi mellett döntöttem, főleg 
a magasabb szintű vizuális élmény, 
valamint a sok jó értékelés miatt.

Milyen felhozatallal szolgáltok a 
látogatóknak?

 A sport játékoktól kezdve, a 
verekedős-arkád játékokon keresztül, a 
kaland –és karaoke játékokig mindennel 
tudunk szolgálni. 82cm-es síkképernyős 
HD TV-k és wireless joystickek tartoznak 
a felszereléshez. Természetesen min-
den játékhoz jár útmutatás, amennyi-
ben a vendég először ismerkedik ve-
le, elvégre célom, hogy mindenkinek  
kellemes kikapcsolódást biztosítsak.

Kiket tartasz az elsődleges 
célközönségeteknek?

 Sok ismerőst szerez-
tem az iskola kiskatonájaként 
a kölykök körében, de nem 
mondanám, hogy korhoz kötött 
a látogatói kör. Éppen azt szeret-
ném elérni, hogy összehozzam az 
idősebb, s fiatalabb generációs  
gamereket (játékosokat).

Egy elmaradhatatlan kérdés, 
árak?

 Körbejártam pár hasonló 
jellegű létesítményt, s tekintettel 
a falumbéliek anyagi helyze-
tére, próbáltam megfelelőképpen 
alakítani az árakat.
Egyszemélyes játék esetén 
100dinár az óradíj, két játékos 
esetében 60dinár fejenként. 
Valamint lehetőség van fél órás 
játékra is, ami 50, és 30dinár a  
játékosok számától függően.

Közelgő események a klubban, 
amiket megemlítenél?

 Változatos promóciókkal 
szolgálok vendégeimnek, vala-
mint szeretnék játék-versenyeket 
(tournamenteket) is szervezni. A 
2010 Fifa World Cup South Afrika 
versenyre a klubban nevezhet-
nek a játékosok. A győztesre 
értékes nyeremények várnak. 
Természetesen más játékokból 
is rendezünk majd versenyeket, 
legjobb játékosainkat pedig sze-
retnénk eljuttatni az országos 
versenyre, s talán tovább is.

Van esetleg olyasmi amit el szeretnél 
kerülni?

 Szeretném, ha nem menne 
a tanulás rovására a nálam eltöltött 
idő, s, hogy a srácok kizárólag iskola 
után, és nem helyett járjanak játszani. 
Mivel a civil szolgálatból eredően 
ismerem már többségüket, remélem,  
hogy ez nem fog gondot jelenteni.

Jövőbeli tervek, mivel szeretnéd 
bővíteni a klubot?

 Szeretnék további konzolok-
ba beruházni, valamint internet 
hozzáféréssel bővíteni a kínálatot, 
természetesen ez mellé további 
számítógépekre is szükség lesz. 
Ezenkívül szeretném még a  
játékfelhozatalt is folyamatosan bőví-
teni, hogy mindenki megtalálja a 
magának megfelelőt. Nagy vágyam 
egy projektor, hogy a vendégeimnek 
filmeket vetíthessek, valamint ennek 
segítségével a versenyeket is sokkal 
kényelmesebben tudja követni a 
közönség. Ezenkívül egy kávé-, üdítő-, 
és chipsautomata beszerzése van 
tervben.

S végül, valamit zárószóul?

 Mindenképpen szeretném 
megköszönni barátaimnak a  
támogatást és a bátorítást. Nélkülük 
nem sikerült volna valóra váltanom ezt 
az álmom.

Amennyiben Ön is szeretne játszani 
egyet, vagy csak kíváncsi, látogassa 
meg Pupákot a Fő utca 49. alatt, 
Kishegyesen, a Színház mellett.

munkám lETT a hobbim

Calcifer

 Újabb szórakozási lehetőséggel bővült falunk kínálata.
Nemrég nyílt meg Kishegyesen a környék első Sony Playstation3 
klubja. LCD-felszerelés, és egyre bővülő játékkínálat biztosítja a 
felhőtlen szórakozást egy kellemes környezetben.
 Magáról a klubról, s a további tervekről beszélgettem az 
„Igraonica Pupi” tulajdonosával, Kovács Károllyal, közismertebb 
nevén Pupákkal.
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hogyan lETT a kisfiúból TaníTómEsTEr

 Egyik szombaton, már 
hónapokkal ezelõtt, elkisértem 
unokahúgomat szombat délelõtti 
foglalkozására, néptánc próbára. Nagy 
meglepetés volt, mikor bemutatták 
a kis csoportok oktatóit: Harmat 
Beátát és Linka Szabolcsot. Szabi régi 
szomszédom, jó barátom. Évek óta 
össze szoktunk futni a KMV-n, ahol 
õ valamilyen néptánc formációban 
általában díjazott szokott lenni. De azt 
nem gondoltam, hogy már oktat is. 
Azóta elmúlt pár hónap, befejezõdött 
az iskolaév, néptáncév, gondoltam, 
mostmár aktuális eddigi tapasztalatairól 
egy beszámolót kérnem tõle.

 Ha jól számolom, te vagy 
Kishegyes fennállása óta a legfiata-
labb néptáncoktató?

Tulajdonképpen nem, mert Patyerek 
Csaba is úgy tudom, már18-19 éves 
korában kezdett bennünket oktatni.

Mióta táncolsz? kitől és hol 
tanultad?

Már 9 éve fejlesztem tánctudásomat. 
2001-ben, amikor a topolyai Fiesta 
táncklub oktatói csoportot indítottak 
Kishegyesren az iskolában, akkor én 
is beíratkoztam. Ott versenytáncokat 
tanultunk. Kicsit több, mint fél évet 
jártam oda, majd mikor már unalmassá 
vált, anya mondta, hogy van egy 
gyermek néptánccsoport, ahova 
járhatnék. A csoport akkor már egy 
éve működött. Nem igazán akartam, de 
anya  meggyőzött, hogy menjek, mert  
nagyon sok felé fogunk majd utazni, 
meg oda jár Zalán is, akit már akkor is 
ismertem. Kezdetben nem is ismertem 
mást a csoportból.
Elkezdtem járni a próbákra, s mivel 
még kezdő csoport volt, így nem voltam 
nagyon lemaradva. Az oktatók közül 
csak Patyerek Csabát ismertem, mert 
utcabeli, meg a bátyám cimborája. Ak-
kor ismertem meg Kovács Hannát és 
Mászáros Mártát a csoport alapítóit és 
vezetőit. Krajcárka lett a nevünk. Minden 
évben részt vettünk a Kőketáncon, ahol 
szép eredményeket értünk el. Két, 
három év múlva már két csoportban is 
táncoltam, ugyanis hívtak néhányunkat 

a Rizgetős táncegyüttesbe, a nagyok 
közé. Itt lettek oktatóink Kisimre 
Árpád és Kisimre Szerda Anna. Ami-
kor befejeztem az általános iskolát, 
Szabadkára kerültem a Zeneiskolába, 
azon belül is az etnomuzikológia szakra.
Tantárgyaim közé tartozott a néptánc, 
és mivel az órákat a Népkörben kellett 
lehallgatnom, így ott is elkezdem 
próbákra járni, a Jártatós-Figurás 

táncegyüttesbe. Miután a Krajcárka 
táncegyüttes felbomlott,  a tagjai, akik 
folytatni akarták a táncot, átkerültek 
a Rizgetősbe. Azután is több mint két 
csoportban táncoltam, ugyanis hívott 
Brezovszki Roland a szabadkai felnőtt 
együttesbe, a Rónába. A kis csoport 
oktatására, amit Harmat Beátával kö-
zösen végzünk, Patyerek Csaba kért fel 
tavaly szeptemberben.

Miért csinálod? Milyen élet a nép-
táncos élet?

Mert kell a mozgás, ráadásul már 
nagyon sok barátot ismertem meg 
a néptáncon-népzenén keresztül, 
táborokban, fesztiválokon, táncházak-
ban, versenyeken. A népi kultúra 
tanulmányozásában az életet lehet 
megtalálni,ugyanis nem egy-egy 
emberhez kötődnek a dolgok, hanem  
több generáció élettapasztalata lakozik 
benne.
A néptáncos élete igencsak összetett, 
ugyanis ha megyünk táncházba, és 
helyt is akarunk állni, megtáncoltatni 
egy szép lányt, akkor az nem csak 
a beszélőkénken, vagy a két szép 
szemünkön múlik, hanem azon, hogy 

mennyit dolgoztunk a próbateremben, 
hogy mennyit tudtunk fejlődni. A 
táncház egy szórakozási forma, abban 
a kategóriában van, mint a diszkó, csak 
ennek van értelme.

Mi a kedvenc táncod? 

Nincs kedvenc táncom. Minden egyes 
táncfajtában próbálom megkeresni azt 
a valamit, amit tudok élvezni. Általá-
ban az erdélyi táncok uralkodnak a 
táncházakban, így talán azok mindenki 
szívéhez közelebb állnak, de melyeket 
csak a színpadon táncolunk, azokat is 
lehet ugyanúgy élvezni.

Hogy tetszik ez a formája a nép-
művészetnek, hagyományápolásnak? 
Mármint az oktatás. 

Nagyon élvezhető, természetesen sok 
idegeskedéssel is jár, hiszen gyer-
mekekkel nem könnyű foglalkozni, 
ha-bár a mi oktatóinkon is azt látom, 
hogy nekik sem könnyű velünk. 
Mivel művészeti iskolát fejeztem 
a közelmúltban, meg egyébként is 
szeretek alkotni, ezért ez jó dolog arra 
is, hogy kiéljem alkotási vágyamat. 
Természetesen még messze a végső 
határ, de majd szépen lassan eljutunk 
a gyerekekkel a már koreográfiának 
nevezhető műsorok tanulásához. 
Az utánpótlás is fontos, hogy akkor is 
legyenek hagyományápoló táncosok, 
amikor mi már kiöregszünk, és minél 
tovább tartsák fenn a magyar kultúra 
ezen részét.

Mitől lesz valaki jó néptáncos?

Elsősorban technikailag, tánctudásilag 
kell, hogy fejlessze magát egy táncos. 
De nem elhanyagolható a néprajzi, 
elméleti háttér sem. Ehhez jön a magyar 
kultúra, népzene szeretete, és ápolása, 
továbbadása!

Remélem a kis néptánccsoport tagjai el 
tudják olvasni, mert elsősorban nekik 
szólnak ezek a jó tanácsok. Persze  
Beának és a többieknek is jár az elis-
merés, akik foglalkoznak a kishegyesi 
gyerekekkel, és hasznos dolgokra 
tanítják őket.

kisRácz
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dombos bEsT

1. nap – július 1. –   dombos gipsys

 10.00 – Tanya-Rom-Antika projekt
19.15 – Tükrös / templomkoncert
19.00 – Kemencés finomságok
20.00 – Kása Béla fotókiállítása 
20.00 – Oláh Vince & Gypsis 

21.00 – Juhász banda / Folkudvar
21.00 – Borbemutató / Mali Podrum Roki
21.30 – Parno Graszt 
23.00 – tábortűz
23.00 – Row Hide 

Belépő önkéntes adomány.

„a hegyalja legendája” 2010. július 1-18.

0.nap – június 30.–dombos  balkan

19.30 – Kemencés finomságok
20.00 – Dombosi történetek: hivatalos megnyitó
21.00 – térzene: Boban & Marko Markovics 

Orkestar 

22.00 – tábortűz
22.00 – DJ Amaro Suno

Belépő 200 dinár.

Tükrös együttes - 
a mi mezőségünk

A zenekar tagjai számára a Mezőség zenéje volt az, ami 
miatt a népzene meghatározóvá vált az életükben. Most több 
mint 20 év együtt muzsikálás után A mi Mezőségünk című 
lemezzel tisztelegnek a kiváló mezőségi (Magyarpalatka, 
Magyarszovát, Szék, Bonchida, Nagysajó, Visa, Kolozs) ci-
gánybandák muzsikusai előtt. A műsoron bemutatásra kerülő 

album főhajtás ugyanakkor azok előtt is, akik gyűjtéseikkel megörökítették az utókornak e páratlan zenei kincseket. 
A Tükrös Zenekar azok közé tartozik, akik úgy gondolják, hogy a legjobb falusi bandák összeszokott „kamara mu-
zsikálásának” szépsége, ereje és dinamizmusa a feldolgozás szándéka vagy a műfajok keverése nélkül is képes nem 
mindennapi élményt nyújtani a hallgatóságnak. A Mezőség népzenéje nem egyszerű sem a muzsikus, sem a hallgató 
számára. Elementáris élményt nyújt, ha az évszázadok alatt kiművelt játékmód minden rezdülését képes közölni az 
előadó, kényelmetlen érzést okoz azonban, ha az előadásból mindösszesen a dallamok és ritmusok körülbelüli elját-
szása marad. A Tükrös Zenekar természetesen az előbbit tűzte ki céljául arra a pótolhatatlan élményforrásra alapozva,  
hogy zenész példaképeiktől ők még személyesen ismerhették meg a népzenélés lényegét.

Kishegyesieknek személyigazolvány felmutatásával 50%-os kedvezmény!
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dombos bEsT
„a hegyalja legendája” 2010. július 1-18.

2. nap – július 2. –   dombos best

10.00 – Tanya-Rom-Antika projekt
19.15 – Muzsikás / templomkoncert
19.00 – Kemencés finomságok
20.00 – Cimbaliband
21.00 – Csikós/Folkudvar 
21.00 – Borbemutató / Rókusfalvy pincészet
21.30 – Lajkó Félix  & Palya Bea
23.00 – tábortűz
23.30 – Rambo Amadeus SMC 

Belépő 300 dinár.

a muzsikás

Sipos Mihály - hegedű, ének
Porteleki László - hegedű, tambura, koboz, ének

Éri Péter - kontra, brácsa, furulya, ének
Hamar Dániel - bőgő, gardon, dob, ének

vendég:
Petrás Mária (Moldva) - ének 

 A Dombos Festre visszatérő vendégünk a 
Muzsikás együttes és Petrás Mária, akik külön-külön 
és együtt is régóta járják a határon túli magyarok falvait, városait; gyűjtenek, 
koncerteznek, iskolai programokkal segítik a népzene megismerését. Most a Dombos Festen, a kishegyesi 
templomban is hallhatunk virtuóz és emelkedett hangulatú muzsikát Dunántúltól Moldváig. A hang-
versenyen közreműködő jól ismert, lenyűgöző előadó, Petrás Mária régi moldvai balladát énekel és  
hallhatunk tőle egy - a moldvaiak által megőrzött - különlegesen díszített misetételt, a Kyrie-t.  

ii.hétvége július 8-11.

 Dombosi irodalmi dis-
kurzus
 Campus – Építészet az 
Alföldön

iii. hétvége 15-18.

Hegyesi csata, sporttalálkozók, népi 
mesterségek

Július 18-án

 22.00 Dombos Szubjektív –
DF Zárókoncert: Dresch Quartet

Július 21-én 

 21.00  Dombos Extra
Tanyaszínház

Július 31-én

 Dombosi nap Kapolcson.
www.kapolcs.com
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dombos bEsT
„a hegyalja legendája” 2010. július 1-18.

kiss ferenc és az Etnofon zenei Társulás

Etnofon Zenei Társulás

Ágoston Béla - fúvós hangszerek 
Babos Károly - ütőhangszerek
Huszár Mihály - basszusgitár 

Kiss Ferenc - koboz, hegedű, ének
Küttel Dávid - billentyűs hangszerek, harmonika

 Kiss Ferenc a magyar népzenei mozgalom és a világzene egyik meghatározó egyénisisége. Húsz éven  
keresztül muzsikált a Vízöntő együttesben, a legendás Kolinda alapító tagja volt. 
 Rendszeresen ír zenét neves koreográfusok táncszínházi előadásaihoz és filmes, színházi alkotóknak is. 
Zenekaraival bejárta a világot, sok hívet szerezve a magyar kultúrának. 1994 óta munkáit az Etnofon Zenei Társulással 
mutatja be, amely a zenei program igényeitől függően változó összetételű előadó-, illetve alkotóközösség. Állandó 
tagjai: 

3.nap – július 3. -    dombos best 

10.00 – Tanya-Rom-Antika projekt

19.15 – Kiss Ferenc és az Etnofon / 
templomkoncert

19.00 – Kemencés finomságok

 20.00 – Tamburások / Folkudvar

 21.00 – Borbemutató / Sagmeister Ernő – 
a régió borai

21.00 – Rúzsa Magdi, sztárvendég: Hobo

23.00 – Tábortűz

23.00 – Tudósok

Belépő 300 dinár.
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dombos bEsT
„a hegyalja legendája” 2010. július 1-18.

Téka együttes: vadvirágok

“...minden művészetnek joga van ahhoz, hogy más, előző művészetben
gyökerezzék, sőt, nemcsak joga van, hanem kell is gyökereznie.
Miért ne volna akkor jogunk a népi művészetet is ilyen gyökértartó 
szerephez
juttatni,... amellett megmaradhatna az a haszna is,...(hogy) esztétikai örömet
szerezhetne mindazoknak, akikben még van érzék a vadvirágok szépsége 
iránt.”(Bartók Béla)

A TÉKA együttes tagjai:

Ökrös Csaba – hegedű
Soós András – hegedű

Tárnoki Beatrix– ének, kobza
Lányi György – kontra, bőrduda, kobza

  Havasréti Pál – bőgő, tekerő, ütőgardon, dob, ének

 A Téke együttes 1976-ban alakult Budapesten. Célkitűzésük, hogy a magyar népzene eredeti hangzásvilágát 
megőrizzék. Tagjai a falun élő zenészmesterektől gyűjtötték a dallamokat, tanultak tőlük, együtt muzsikáltak 
lakodalmakban, táncházakban. Fontos számukra, hogy a dallamok és a játékstílus megőrzése mellett, átadják 
tudásukat a fiatalabb generációnak. 24 lemezükkel saját műsorukat, valamint mestereik repertoárját örökítették meg,  
tisztelegve előttük!
 Munkájukat a Népművészet ifjú mestere, az Erdélyi Világszövetség Becsületrend rubinja,  
a Magyar Művészetért és a Bartók Emlékdíjjal ismerték el.
 Koncertjeikkel számos ország világzenei színpadán arattak kimagasló sikert etnostilusú játékmódjukkal.

4.nap – július 4. -    dombos blues

10.00 – Tanya-Rom-Antika projekt
19.15 – Téka / templomkoncert
19.00 – Kemencés finomságok
20.00 – Csalóka / Folkudvar
21.00 – Borbemutató / Budapest XVI.ker
20.00 – Blueslegendák

  WHITE COFFE
   chicago blues
   www.whitecofeebluesband.hu

  KAREN CARROLL WITH THE MISSISSIPPI GRAVE DIGGERS
   /US, SK, HU/ chicago,funk blues 
23.00 – tábortűz

Belépő önkéntes adomány.
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Gróf Guyon-Debaufre Richárd 
(Bath, 1813. március 31. – Isztambul, 
1856. október 11.) honvédtábornok, 
Hursid pasa néven a török hadsereg 
tábornoka.
Angliában született egy francia 
eredetű főnemesi családban. 1834-
ben lépett be a császári hadsereg 
2. huszárezredébe, ahol hamarosan 
hadnagyi rangot szerzett. 1838. 
november 22-én feleségül vette 
az ezred másodtulajdonosa, báró 
Splényi Ignác lovassági tábornok 
Mária nevű leányát. A báró a nemesi 
testőrség parancsnoka volt, Guyon 
a házasság után a segédtisztje lett 
és Magyarországon telepedett le. 
Apósa 1840-ben bekövetkezett halála 
után anyagi okokból főhadnagyként 
nyugdíjaztatta magát és Bars 
vármegyében gazdálkodni kezdett.
Dudás Ödön – aki rövid ideig Hegyesen 
volt jegyző Guyon-életrajzában idézi 
Bozsó Manó honvéd alezredest, aki a 
szerzőnek az alábbi történetet mesélte 
el a rangjáról lemondott és vidéken 
gazdálkodó grófról: „Érdekes ez időből 
Guyonnak egy sajátságos párbaja. A 
negyvenes években főuraink szebbnél 
szebb paripákon agarászni jártak, 
Guyon nem volt gazdag, az egy pár 
hátas ló amivel bírt, jó volt ugyan, 
de szépségre nézve jelentéktelenek. 
Egy alkalommal már gyülekezett a 
társaság, Guyon kissé elkésett, néhány 
mágnás élcelni kezdett, egy pedig lovát 
ócsárolta és a késedelem okát annak 
tulajdonította. Guyon lova becsületét 
védelmezendő, körültekingetett 
s egy mély árok felé száguldván, 
könnyű szerrel átugrott azon, a nézők 
bámulták. Erre Guyon túlról intett a 

lovát ócsároló grófnak, hogy kövesse, a jelenlevők ki akarták őt engesztelni, mert az 
ugrás életveszéllyel járt, ajánlottak helyette párbajt pisztolyra, de ő nem engedett. Ő 
megtette az ugrást, tegye meg azt a gróf is telivér angol lovával. Mit volt mit tennie, 
ez neki lovagolt egy párszor a tátongó ároknak, lova ágaskodott , csökönyösködött és 
csak nagy erőtetve ugrott, de lovastól az árokba bukott. A gróf karját, lova pedig lábát 
törte a nyaktörő ugrásban.”
1848. szeptember 15-étől őrnagyként a mozgó nemzetőrség egy zászlóaljának 
parancsnoka lett. Egységével részt vett a pákozdi csatában, a scwechati csatában. 
A főváros feladása után a fel-dunai hadsereg egyik hadosztályparancsnokának 
nevezték ki, így részt vett és hadosztályával jelentős szerepet játszott Görgey észak-
magyarországi hadműveleteiben. 
Guyon Richárd számára a hírnevet és az elismerést a február 5-én vívott branyiszkói 
ütközet hozta meg. Görgey úgy döntött, hogy a bekerítés veszélyének kitett hadtestével 
Branyiszkón keresztül fog áttörni a felső tiszai magyar haderők felé és a hágó 
elfoglalását Guyonra bízta. Az ezredes a rá jellemző lelkesedéssel és önbizalommal 
előre megírta győzelmi jelentését és csapataihoz a következő szónoklatot intézte: „Ha 
előrementek, dupla zsoldot kaptok, ha hátráltok, kartáccsal belétek lövetek.” Az első 
roham kudarca után be is váltotta ígéretét és a Deym vezérőrnagy vezette császáriak 
végül feladták állásaikat. A branyiszkói győzelemmel a katonai helyzet a magyar fél 
számára kedvezőre fordult, lehetővé tette a magyar haderők egyesítését és a győzelmes 
tavaszi hadjáratot.
A március 3-ai tiszafüredi zendülésben Guyon – egyedüliként a fontosabb beosztású 
tisztek közül – Henryk Dembińskit támogatta. Ekkorra kezelhetetlenné vált Görgey 
és Guyon ellentéte, és Görgey a hadsereg átszervezésekor március 7-én feloszlatta 
Guyon hadosztályát és a többi hadosztály feltöltésére fordította. Kossuth Lajos 
nem értett egyet a „branyiszkói győztes” mellőzésével, ezért március 15-én Guyon 
Richárdot vezérőrnaggyá és a komáromi vár parancsnokává nevezte ki. Az ostrom 
alatt álló erősségbe azonban csak április 20-án tudott bejutni. Bejutása előtt, április 19-
én még részt vett a nagysallói ütközetben. Komáromban nézeteltérése volt a várőrség 
parancsnokával, Lenkey János vezérőrnaggyal és a komáromi polgári vezetéssel is, 
ezért Görgey május 28-án felmentette beosztásából. Júniusban a tartalék hadtest 
hadosztályparancsnoka, majd július elejétől a bácskai hadtest parancsnoka volt. Július 
14-én a kishegyesi ütközetben vereséget mért Jellasics hadtestére, a Titeli-fennsík 
elleni támadása azonban július 23-án kudarcba fulladt. Hadtestével csatlakozott 
a Szegednél összevont magyar főerőhöz és részt vett az augusztus 9-ei temesvári 
csatában. Bem tábornok megsebesülésekor rövid időre a magyar sereg vezérkari 
főnöke, majd főparancsnoka lett.
A temesvári csata elvesztése után ott volt Kossuthtal a lugosi (utolsó) csapatszemlén; 
onnan Facsétra vonult hadtestével – s ott értesült a világosi fegyverletételről. 
1849. augusztus 14-én Haynau megadásra szólította fel Guyon tábornokot, ő erre 
azonban a következőket válaszolta: 
„Ma reggeli felszólítását az Ön parlamentairje Rittmeister kapitány által éppen most 
kaptam, amelyben Ön engem fegyverletételre szólít fel.
Én fegyvert ragadtam a magyar alkotmány védelmére, melyre V. Ferdinánd 
Őfelsége parancsára megesküdtünk s hiszem a mindenható Isten, jogosan, helyesen 
cselekszem.
Ha Ferenc József osztrák császár biztosítaná az 1848-as március 15-iki alkotmányt 
és Magyarországban kivétel nélkül bocsánatot hirdetne, akkor a fegyvert leteszem s 
parancsának mindaddig engedelmeskedni fogok, míg az az alkotmánnyal összefér.
Addig azonban az alkotmányt minden kezemben levő erővel az utolsó emberig és az 
utolsó csepp vérig az osztrák hatalom ellen védeni fogom.”
Ezek után Erdély havasai felé vette az útját. Kísérletet tett arra, hogy összeszedje 
a magyar sereg utolsó maradványait, s új hadműveletet próbáljon Erdélyben, nem 
sikerült.
Augusztus 18-án vonult törökországi emigrációba. 

guyon richárd

dr. Virág Gábor

A következő számban folytatása következik
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 A topolyai zongoraversenyen 
díjat nyert kishegyesi diákok: Toldi 
Emese, Csőke Noémi, Csincsák Tiffany, 
Bojko Andrej, Pataki Tamás, Vojter 
Noémi I. díj, Tumbász L. Kincső, Péter 
Fanni, Toldi Blanka II. díj, Trombitás 
Orsolya III. díj.

 A Belgrádban megtartott Kis 
virtuóz harmonika versenyen Paróci 
Dominik II. díjat érdemelt ki.

 A zentai fesztiválon Csőke 
Márk I. díjat, Patyerek Réka II. díjat 
kapott.

 A lazarevaci fúvós versenyen 
Csőke Márk II. díjas lett.

 Toldi Blanka, Péter Fanni 
és Trombitás Orsolya a belgrádi 
Kamarazenei versenyen hatkezes 
zongoraművel II. helyezést érdemelt 
ki.
 
 Július 5-én 9 órakor indul a 
kerámiatábor az iskolában. Mindenkit 
szeretettel várunk!

iskolahírEk

rTs kros

nEmzETközi kéPzŐművészETi PályázaT 
„ErdŐk világa” címmEl

 A szentesi Művészetek Háza rajzpályázatot hirdetett, ahova iskolánk is 
küldött munkákat. Téma: Erdők világa. A díjkiosztóra a szegedi Megyeházán  került 
sor. Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató köszöntötte a megjelenteket, ezután a Madách 
Imre Általános Iskola tanulóinak produkciója következett, akik énekeltek, szavaltak, és 
mesét mondtak. Majd Csányi László, Mórahalom alpolgármestere és Szekeres Ferenc 
zsűrielnök értékelték a pályázatot, mint kezdeményezést, kihangsúlyozva annak 
fontosságát, illetve a beküldött munkákat szakmai szempontból is, ezzel megnyitva a 
kiállítást. 
 Így következhetett a rendezvény talán legfontosabb része, amikor átadták 
a jól megérdemelt díjakat a helyezetteknek, különdíjasoknak, illetve a dicséretben 
részesülteknek. A díjak között szerepeltek könyvek, a Szegedi Vadaspark kiadványai, 
Csongrád megyét bemutató album, hétvégi üdülés és a pályázat témájához kapcsolódó 
kézműves alkotás is. 
 Nagy örömünkre Kerekes Tamás különdíjas lett, és egy hétvégi családi 
üdülést nyert a szentesi üdülőközpontban. 

kElEbián is nyErTÜnk!

 Bár nem dőlt meg, de elérte az eddigi országos melegrekordot a hőmérséklet 
június 12-én délután Kelebián, ahol 35,8 Celsius fokot mértek. Diákjaink is ott voltak, 
egy rajzpályázat eredményhirdetésére utaztak a testvértelepülésre. A téma: Eszement 
mesehősök. Sikert arattak, több díj is Kishegyesre került. Dudás Nikolett I. hely, Petri 
Ivett II. hely, Tumbász L. Kincső III. hely, Toldi Emese pedig különdíjban részesült. 

A 2010. május 14-én megtartott RTS Kros elnevezésű futóversenyen a 
következő eredmények születtek:

I. osztály
Szőke Rebeka 1. helyezett 
Pravilović Marijana 2. helyezett 
Kollár Orsolya 3. helyezett 
Cékus Ádám 1. helyezett 
Ábrahám Máté 2. helyezett 
Jovanović Aleks 3. helyezett 

II. osztály
Major Lili 1. helyezett 
Jovanović Izabella 2. helyezett 
Varga Erna 3. helyezett 
Eper Dávid 1. helyezett 
Kapor Denis 2. helyezett 
Lakatos Sándor 3. helyezett 

III. osztály
Fejes Ádám 1. helyezett 
Trombitás Zalán 2. helyezett 
Szilágyi Dominik 3. helyezett

Berkec Nino 3. helyezett 
Zorad Aleksandra 2. helyezett 
Herbut Diána 3. helyezett 

IV. osztály
Bilić Jovana 1. helyezett 
Jovanović Valerija 1. helyezett 
Novaković Barbara 2. helyezett 
Jovanović Lazo 1. helyezett 
Huszka István 2. helyezett 

V. osztály
Cékus Noémi 3. helyezett 
Mendler Tibor 2. helyezett 
Nyírádi Sándor 3. helyezett 

VI. osztály
Kovács Réka 1. helyezett 
Kovács Rajmond 2. helyezett 

VII. osztály
Papp Szebasztián 1. helyezett 
Kukač Benjamin 2. helyezett 
Zorad István 3. helyezett 7

VIII. osztály
Mendler Timea 2. helyezett

NYÁRI UTAZÁSAINK

• Diákjaink immár 
hagyományosan az idén is 
ellátogathatnak békésszentandrási 
barátaikhoz. A gyerekek minden évben 
nagy izgalommal várják a találkozást. 

• Kocsér Önkormányzatának 
jóvoltából 12 alsós diákunk nyaralhat 
Balatonszárszón július 20-27-ig. 

• Egy hetes kecskeméti nyári 
táborozást nyert az Általános Iskolások 
Művészeti Vetélkedőjén Lénárt Tícián.

• A budapesti XVI. Kerületi 
Önkormányzat az idén is több mint 40 
gyereket fogad augusztus 16-21-ig. 
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kőketánc

 Május 29-én ismét hangos volt 
Óbecse Alsóvárosa, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola és a Petőfi Sándor Kultúrkör környéke. 

Másfélezer gyermek jött össze, hogy 
bemutassa az elmúlt egy év alatt elkészült 
műsorszámát. Reggel 9 órakor zsúfolásig 
megtelt a Kultúrkör nagyterme, sok szülő is 
eljött, hogy megcsodálja a gyerekeket, akik 
valóban a felnőttek számára is irigylésre 
méltóan ropták a táncot. 
 Összesen 54 koreográfiát nézett 
végig a zsűri – Tóth Zoltán és Mihó Erika, 
a kalocsai Hétszínvirág Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncpedagógusai, Fülöp Ferenc díjas 
szólótáncosok és Szerda András, népzenész.
 Szalakóta csoportunk alsós kategó-
riában harmadik helyezett lett, a Garagulya 
pedig felsős kategóriában első helyen végzett.
 A 14. Kőketánc ismét felejthetetlen 
marad, ez volt eddig a legtömegesebb. Gyö-
nyörű viseletekben vonultak föl a gyerekek, 
amit már az egészen kicsik is megtanultak 
viselni, mert az sem mindegy, hogy hogyan 
mozognak, viselkednek a népviseletben. 
 Köszönet jár nemcsak a gyerekeknek, 
de a szülőknek, pedagógusoknak, csoport-
vezetőknek, akik fölismerték ennek a moz-
galomnak a lényegét. Sok lemondással, de 
sok örömmel, szép élménnyel, utazással is 
jár ez a munka. Azok, akik néptáncolnak a 
tánclépések mellett sok mást is megtanulnak. 
Megtanulnak szépen járni, viselkedni, mozog-
ni a színpadon, nyilvánosság előtt megjelen-
ni, énekelni, beszélni, és az sem lényeg-
telen, hogy a mozgásuk, fizikai erőnlétük is 
jobb, mint azoké, akik nem néptáncolnak. 
Komoly munka, sok tanulás van amögött, 
amit néhány perc alatt lát a néző, a zsüri.  
Ezt értékelni, becsülni kell.

gyöngyösbokréta

 A vajdasági magyarság legtömegesebb fesztiváljának és 
színpompás seregszemléjének házigazdája az idén Péterréve volt. Itt  
tartották meg a XXXIV. Durindót és a XLVII. Gyöngyösbokrétát. 
A rendezvény díszfelvonulással kezdődött, a zenés-táncos kavalkád 
a Samu Mihály Általános 
Iskolától a labdarúgópályáig 
vonult, közben a falu apraja 
nagyja a focipálya lelátóján 
elfoglalta helyét. A Durindón 
114 produkció mutatkozott be, 
a Gyöngyösbokrétán pedig 35 
néptánccsoport lépett szín-
padra, köztük a Rizgetős 
is. A rendezvény művészeti 
bizottságának tagjai: dr. Olsvai 
Imre, Borsi Ferenc, Filus Erika, 
Kocsis Szabó Zsuzsanna, Kovács Henrik, Raj Rozália, Rind Melitta, 
Salamon Beáta és Wakler Anna voltak. A Rizgetős, a legújabb, szatmári 
koreográfiájával mutatkozott be, és az értékelés alapján ismét bekerült 
Vajdaság legkiemelkedőbb 10 táncegyüttese közé.

Kovács Hanna

 Az idén 24 Vuk-díjas tanulóval büszkélkedhet községünk. Mára 
már hagyománnyá vált, hogy Csóré Róbert polgármester megvendége-
li a színkitűnő tanulmányi eredménnyel végző nyolcadikos tanulókat.
 A kishegyesi tűzoltóotthon dísztermében rendezett ünnepségen 
10 kishegyesi, 7 szeghegyi és 7 bácsfeketehegyi tanulót köszöntött, és 
ajándékozott meg. A polgármester köszöntötte az iskolák igazgatóit, és 
a diákok szüleit is. Az ünnepséget magyar és szerb nyelvű szavalatok-
kal tették különlegesebbé.

 A 2009/2010-es iskolaév kishegyesi Vuk-díjas diákjainak 
névsora és különdiplomáik

1. Gere Szilvia   magyar nyelv
2. Kanyó Dániel történelem
3. Molnár Zita  zenekultúra
4. Nyírádi Ágnes biológia
5. Nyírádi Emese zenekultúra
6. Stanković Adam matematika
7. Jelena Mitrović szerb nyelv, matematika
8. Vass Nikita  angol nyelv, magyar nyelv, zenekultúra
9. Tóth Petra  biológia, történelem, képzőművészet,   
   zenekultúra
10. Papp Orsolya magyar nyelv, kémia, zenekultúra,   
   képzőművészet, testnevelés

A generáció diákja Papp Orsolya lett.

a művElŐdési EgyEsÜlET háza Tájáról…
lezajlott a Xiv. kőketánc és a Xlvii. gyöngyösbokréta

vuk-díjasok fogadása
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a kishEgyEsi ady EndrE kísérlETi
 álTalános iskola 8. oszTályos Tanulói

8.b
Vass Zoltán   Juhász Mária
osztályfőnök       tanító néni

„A világ azoknak a kezében van,
akiknek van bátorságuk álmodni,

és akik vállalják a kockázatot,
hogy az álmaik szerint éljenek,-

mindenki a maga tehetsége szerint.”
(Paolo Coelho)

Becskei Anikó
Burik Melanie
Cékus Lenke
Feró Mihály

Gere Krisztián
Kancsár Larissa
Kara Krisztina

Pataki Imre
Perović Gordana

Povázsánszki Elek
Pusztai Antal

Rácz Ronald
Sarnyai ajnó

Srőder Klementina
Szabó Szilárd

Székely Amanda
Tóth Anasztázia

Tóth Petra
Varga Valentina
Vastag Tamás

Vince Lilla
Vojter Emese

8.a
Szűcs Karolina    Jankovics Rudolf
Bognár Valéria
    tanító néni        osztályfőnök

„Minden elmúlik, mint az álom, elröpül, mint a 
vándormadár, csak az emlék marad meg a szívben, 
halványan, mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)

Csabai Albert
Csabai Attila

Éter Gréta
Fabó Csaba
Gere Szilvia

Kanyó Dániel
Mogony Manuella

Molnár Zita
Nyírádi Ágnes
Nyírádi Emese

Papp Orsolya
Sípos Melissa
Skallák János

Stanković Adam
Süli Imre

Szűcs István
Tóth József

Tóth Karolina
Vass Nikita

Virág Miklós

8.c
Tóth Pál    Knežević Jasna
Bulatović Gabrialla   Dozet Marina
 razredne starešine       učiteljice

„Život je izbor, a ne
sudbina,  jer običan čovek
živi, kako mora a pravi,

kako hoće. Život na koji se
bez otpora pristaje, to je bedno

tavorenje, a izabrani život je
sloboda“

(Meša Selimović)

Jelena Mitrović
Stefan Vasiljević
Timea Mendler

8.d
Kormos C. Anita   Mészáros Márta
Kormos Ferenc         tanító néni
  osztályfőnök

„Nemes szép élethez,
nem kellenek nagy cselekedetek.

Csupán tiszta szív
És sok sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

Jovanović Saša
Jovanović 
Svetlana

Lakatos Dianna

Nikolić Željko
Novaković Gizela

Papp Róbert

 Az idén is több diákunk kapott különdiplomát, ezen kívül nyilvános dicséretben is részesítettük azokat, akik 
kiváló eredményeket értek el egyes tantárgyakból.  

Székely Amanda történelem, zenekultúra 
Szűcs István  testnevelés 
Tóth Karolina  képzőművészet, zenekultúra
Varga Valentina  magyar nyelv, zenekultúra
Vojter Emese  angol nyelv, magyar nyelv, zenekultúra
Vince Lilla  dicséretben részesült testnevelésből

   Különdiploma 

Becskei Anikó  képzőművészet
Burik Melanie  német nyelv
Kancsár Larissa  magyar nyelv, zenekultúra
Mogony Manuella zenekultúra
Nikolić Željko  testnevelés
Sarnyai Ajnó  képzőművészet
Sipos Melissa  zenekultúra

   Különdiploma 
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 Az idei Dombos Festen a nagy sikerre való tekintettel, továbbá 
már csak amiatt is, mert nincs rá fedezet, a fesztivál második és harmadik 
hetében a koncerteket a szervezők maguk adják majd elő vuvuzelán. 
Várhatóan Boban Markovic együttese is több számot ezen az igen  
népszerű hangszeren ad elő.
A búcsúnapi templomkoncert szintén vuvuzelán lesz, játszik a Dombosi 
Vuvuzela Kvartet, a műsoron Bachuzela és Beethovuzela művei lesznek.

 A polgármester úr közölte, hogy gazdasági felvirágzás előtt állhat 
a falu, ha a polgárok is hajlandóak lesznek végre dolgozni egy kicsit. 
Elsőként említette szúnyoggyűjtési akciójukat – egy kiló szúnyogot 

ezer dináros áron vesznek át, ezt 
megszárítják és továbbadják az 
akváriumi halakat tartóknak, tehát 
még tetemes haszon is várható a 
szúnyogtetemeken. 
 Ezzel az akcióval két legyet, 
mondhatni szúnyogot ütnek egy 
csapásra, hisz így megoldják 
a szúnyogirtást is vegyszerek 
nélkül.

 Az esőzések révén már-már 
hajózhatóvá vált a Krivaja. Lega-
lábbis egyes fiatalok az átdorbé-
zolt szombat éjszaka hajnalán 

a híres USS Hornet repülőgép-anyahajót látták úszni a Krivaja vizén, 
de ez valószínűleg ama csodás események, látomások sorába tartozik, 
amelyeket azóta érzékelnek idősebb polgáraink, mióta a diszkónál 
fényszórókkal pásztázzák az eget. Az eddigi leghíresebb látomás a 
templomtorony keresztjén szalonnázó Jézus (vöröshagymával), továbbá 
a tűzoltótoronyban italozó Mohamed próféta. Harmadik szintén Jézus, 
akinek kiesett a kezéből a szalonna, ami a szivarozó Buddha fejére esett, 
de annak az meg se kottyant.

 Azok a dombosi polgárok, akik korábban már megszerezték a 
magyar állampolgárságot – vérrel, verejtékkel, pénzt s időt nem sajnálva 
–, felháborodásuknak adtak hangot amiatt, hogy most sokkal könnyebb 
lesz kettős állampolgárságúnak lenni. Emiatt követelik, hogy vezessék 
be nekik a minimum hármas állampolgárság 
intézményét, mely útlevél teljes mértékben 
kiváltaná az előző kettőt.

 Cáfolta az Egység fociklub menedzs-
mentje azt a hírt, hogy őszre több vuvuzelával 
erősítik meg a csapatot, egyelőre ugyanis azon 
dolgoznak, hogy a csapat tagjai közül lehetőleg 
senki se kerüljön hűvösre. Emiatt biztos, 
ami biztos alapon, kivágják a pálya környéki 
nyárfákat.

 Az új Magyar Nemzeti Tanács 
helyi képviselője bejelentette, a gazdasági 
válság miatt a magyar nyelven tanuló 
diákok után nem biztos, hogy járni fog a 
segély. Egyelőre más alternatívát keresnek: 
nem lenne meglepetés, ha a gyerekek 
után ezentúl nem pénz járna, hanem a 
horoszkópjukat kapnák meg, így jelezné 
az MNT, hogy a jövő nem bizonytalan, 
nem megjósolhatatlan, csak sorsszerű. 
Az MNT képviselője megígérte, hogy 
a lehetőségekhez mérten igyekeznek 
betartani ama választási ígéretüket 
is, miszerint minden nap egy új napra 
ébredünk majd.

 Az izlandi Eyjafjöll vulkán 
hamukibocsátása adta az ötletet a Helyi 
Közösségnek, hogy a helyi szeméttelepet 
vulkánnak minősítse át, és így nemhogy 
tilos lenne a szemét felégetése, de jelentős 
turisztikai attrakciónak is számíthatna, 
hisz az izlandi vulkán is a turisták ér-
deklődésére tart számot, az Etnáról nem 
is beszélve. Külön kérik majd a mező-
gazdasági termelőket, égessék fel a tarlót, 
hogy a füst még nagyobb legyen, s így a 
látogatók könnyebben idetaláljanak.

 Egy friss bejelentés az önkor-
mányzat részéről: hogy ezentúl 
semmiféle vita ne legyen, s utólagos 
gáncsoskodás sem, ezentúl mindenki 
a település díszpolgárának számít, és 
a település napját is akkor ünnepli, 
amikor akarja, továbbá a bográcsfőző-
verseny bajnokának is kikiálthatja magát. 

- micmac -

dombosi álhírEk
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Tíz kérdés ifj. HorváTH LászLóHoz
(a X. dombos fesT apropóján)

A történetet, hogy a Dombos Fest helyszínén 
valaha illegális szeméttelep volt – már minden 
Kishegyesre látogató ismeri – engem inkább 
az érdekel, hogyan vetted észre a burgyinggal, 
csalánnal, surjákkal benőtt „Hegyaljában”, 
hogy ott esetlegesen egy európai színvonalú 
fesztiváli helyszín bujkál?

 Egy évben, építész kollégákkal tet-
tünk egy nagy sétát a faluban a Campus 
ideje alatt (ami 4 évvel idősebb rendezvény a 
Dombos Festtől!), és akkor a Hegyalja utcába 
is betértünk. Látva a helyszínt, felmerült, 
hogy lehetne itt valamit csinálni. Ők elmentek, 
én maradtam, a történet meg már ismerős. 
Minden zsákutcának van valami misztériuma, 
a Hegyaljának meg különösen. Tolnai Ottó 
fogalmazta meg helyesen, minden helynek 
van egy 0 pontja, amikor átfordul, mint egy 
homokóra. Örülök, hogy a Hegyalja utca 
homokórájának átfordítását én indítottam el.

 Ha jól emlékszem az első fesztivált 
Sípos Béla akkori polgármester és Márta 
István, a Kapolcs Művészetek Völgye 
Fesztivál igazgatója nyitotta meg. Ez 
utóbbinak számomra jelzésértéke volt, akkor 
úgy gondoltam, hogy a későbbiekben esetleg 
Kapolcs mintájára szervezitek a fesztivált 
(több helyszín, több falu stb.). És voltak is 
próbálkozásaitok: Bajsán, Topolyán, Kelebián 
is voltak rendezvények…  

 Nem voltak ezek rossz 
kísérletek, csak bebizonyosodott, 
hogy a hegyesieknek Hegyes felé, 
a bajsaiaknak meg Bajsa felé húz a 
szívük. Nekünk a művészkedés áll 
jól, nekik a Prelo, a topolyaiaknak 
meg a tó körüli séta felemelő. Nincs 
ezzel gond, ez így működik.

Induláskor a falu részéről milyen 
fogadtatást vártál, és vajon ez 
a közösség az elmúlt tíz évben  
eleget tett-e az elvárásaidnak? 

 Vagy inkább elege lett-e 
a falunak az elvárásaimból? Ez 
a jobb kérdés, nem de?!  Kérdés, 
hogy Kishegyes maradjon-e egy 
ilyen falu, amilyen, vagy próbáljon 
meg kicsit kisvárosi lenni. Ennyi 
lakossal nyugodtan kikérhetnénk 
magunknak, hogy falusiak vagyunk. 
Egy kritérium szerint már kisváros 
is lehetnénk. A többi szerint meg 
még nem. Ezért kell parkot rendezni, 
ezért kell egy fesztivál, ezért kellene 
egy jó kávézó és egy jó étterem 
is, mert ezekkel bizonyítanánk, 
hogy van hová fejlődni, tudunk és 
merünk változtatni. Ha egész évben 
nem is, de nyáron 1 hónapig, azért 
én kisvárosiként élem az életem. 
Azaz dombosiként! Ezt várnám el 
mindenkitől!

2001-ben, az első fesztivál végén 
megfordult-e a fejedben, hogy 
egyszer majd lesz tizedik is? 

Ez nem volt kérdés, mint ahogy 
az sem kérdés, hogy jövő évtől 
teljes koncepcióváltás lesz, ezért 
mindenki jól nézze meg a mos-
tani zenekarokat, mert évekig  
nem fogja őket látni!

Sokan még ma is úgy gondolják, 
hogy a Dombos Festet csak a zenés 
produkciók jelentik, pedig a fesztiváli 
program szerves része a Campus 
építészeti tábor, az irodalmi tábor, a 
sportnap… 

 A zenés produkciók vonzzák 
a legtöbb embert, az építészet, az iro-
dalom mindenhol réteg kultúra, nincs 
ez másképp nálunk sem. Jó ütköztetni 
a különböző művészeti meglátásokat, 
ez mindkét oldalnak hasznos, mert 
az irodalom sem csak az irodalomból 
merít, ahogy az építészetet sem maga 
az építészet inspirálja. Sokkal több 
hatás ér minden művészetet, ezt meg 
nálunk könnyen ellehet érni: bemutat-
va romjainkat (Pecze kastély, Jáni ház, 
Vasútállomás) mindenki „elszáll” egy 
kicsit, azután meg meglátja a lösszfalat, 
akkor meg végleg nem tudja, hogy most 
hol is van. A másnapi kerékpártúra a 
Kaszállóban meg mindenkit helyre rak, 
hogy bezzeg nem is hittük volna, hogy 
nálatok ilyen helyek vannak. Az ilyen 
élményekre az ember évekig emlékszik, 
netán merít is belőlük!

Minden évben kirukkoltok 
valami újdonsággal, vala-mi 
nem szokványossal, megpró-
báltok olyant mutatni, ami 
korábban nem volt errefelé. 

 Errefelé nem, de más-
hol meg ez már működött, 
azért tudtuk elhozni, megmu-
tatni. Legjobb példánk a fény-
festészet volt, aki látta, tudja 
milyen élmény!

Tíz év elteltével gondolom egyfajta 
összegezést is végeztél magad-
ban. A tíz év elég hosszú idő arra, 
hogy az ember számba vegye, mit 
csinálna másképpen…

 Szerencsénk, hogy megma-
radtunk civil mozgalomnak. Az 
is igaz, hogy  jópárszor kurva lett 
a Dombosból (ifj. Virág Gábor 
utószava, az újra kiadott Dombosi 
történetek remixben), az is igaz, 
hogy sokszor ráztunk le embereket, 
akik ezt meg azt is szerettek volna 
pont a Domboson véghezvinni. Az 
is igaz, hogy sok összeveszéssel 
járt az elmúlt 10 év, meg az is, hogy 
még több felemelő pillanattal! Ha a 
10 év fesztivál napjait összeadnánk, 
kijönne, hogy szinte 1 egész évet 
csak a fesztiválnak szenteltünk, 
csak ott éltünk. Biztos, hogy lehe-
tett volna jobban, meg szebben, 
meg halkabban, nekünk ennyire 
futotta erőnkből, lelkesedésünkből, 
pénzből.

A fesztivál idején - nekem úgy tűnik 
-, kötélidegekkel, rezzenéstelen 
arccal figyeled az eseményeket. 
Vajon mi jár a fejedben ott, a 
dombtetőn, a Kemencekápolna 
bejáratánál, amikor végignézel a 
fesztivál látogatóin? 

 Mindig más: lesz eső, nem 
lesz, hányan vannak, hányan jönnek, 
hova mennek, hol a zenekar, megint 
nincs a helyén, megint berúgott, már 
megint itt van, már megint nem jött 
el… ilyenek.

Sokan a faluban úgy gondolják, Te 
a Dombos Festből élsz. Pedig nem 
így van, sőt! Sokfelé megfordulsz, 
egyik pillanatban Kishegyesen, a 
másikban már Budapesten lehet 
téged elérni, és gondolom nem 
csak ott.  Mondanál pár szót arról, 
valójában hol érzed igazán otthon 
magad, és mivel foglalkozol, ami-
kor nincsen fesztivál.

 Igazán a Domboson érzem 
jól magam, meg Budapesten, meg 
a koncerteken, meg amikkel még 
foglalkozom. Nem a Dombosból élek, 
Budapesten van 2 cégem, újabban 
egy igazgatói állásom is a Fonó Budai 
Zeneházban, évi 50-60 koncert Lajkó 
Félixszel, Boban Markoviccsal, a 
Muzsikással, évi 4-5 lemez kiadása 
(tavaly az én kiadványom volt az 
év jazz lemeze Magyarországon!), 
2-3 magyarországi fesztiválon 
való fontoskodás, rengeteg utazás, 
tárgyalás teszi izgalmassá minden-
napjaimat.

Van-e valami, amit én nem 
kérdeztem, de szeretnél elmon-
dani?

Köszönöm mindazoknak, 
akik megértették, hogy 
Dombossal nem rosszabb, 
hanem szebb, jobb, teljesebb 
lesz az életünk, és hogy 
tettek, láttak, segítettek!
Tartsanak velünk továbbra 
is!

Zsidai Erzsébet



 A cím valójában hibás, mert ha valaki 
ezt olvasva azonnal kiszalad a Hegyalja 
utcába nem talál még ott Dombos Festet 
(kivéve, ha éppen a fesztivál ideje alatt teszi). 
Ez a már, mint állandó szószerkezetként 
működő fogalom-páros, a hegyesieknek, 
vagy a vajdaságiaknak, vagy ki tudja még 
kinek, a nyár kezdetét jelenti. Amikor végre 
az ember lerúghatja cipőjét, fölhúzhatja 
szalmakalapját, rákönyökölhet a sankra, 
nadrágjába törölheti a lángostól csillogó 
kezeit. Mert ugye vannak, akiknek sok volt az 
egy éves rajtállás és már a hivatalos indulás 
előtt nekikezdtek a nyárnak, és mondogatták, 
hogy „megkezdődött a Dombos Fest”, de 
hiába is zengették a hegyalját mindenféle 
hangokkal és tömegekkel, az ő hangjuk közel 
sem volt olyan erős, hogy mindeki meghallja. 
Némelyek életének legszebb lösszfalából 
alakult völgy mindig mindenkit szeretettel 
körülölel, de szorítása akkor érződik igazán, 
amikor már általános az elviselhetetlen 
szeretethiány, és aki ismeri vagy hallott a 
kishegyesi Dombos gyógyhatásáról, az mind 
a szárnya alá fut. S aki egyszer odavetődik, 
az onnan többet ki nem jut.
 Nem tudom nem NEMmel kezdeni, 
mert akkor VÉGREvel kezdeném. Tényleg 
egy éve várom már, hogy újra azt érezzem, 
halljam, hogy „milyen jó, hogy hegyesi 
vagyok, hogy itt van nekem a Hegyalja 
utcában a Dombos Fest”. Akárhogy is 
alakul az év, vagy én, vagy az éter, május 
elseje után arra ébredek, hogy már csak egy 

dologért vagyok képes tovább iskolába járni, 
vagy nem iskolába járni: hogy utána VÉGRE 
megkezdődjön a Dombos Fest. 
 Még mielőtt tényleg abba a tévhitbe 
ejtenék mindenkit, hogy már tart a Fest, 
el-mondom, hogy most valójában a június 
12-én megrendezett MR2 Petőfi Rádió 
Határontúli Turné kishegyesi bulijáról írom 
ezt a beszámolót.

 
 Tehát, a Magyar Rádió 
kofferbe pakolt néhány zenekart 
és Vajdaságba, Erdélybe és 
Felvidékre szervezett egy-egy 
bulit. Hogy, hogy sem, a vajdasági 
helyszín a mi Kishegyesünk 
lett, itt ugráltak ki a bőröndből a 
Heaven Street Seven és a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra zenészei. 
Ennél jobb nem is törhénhetett 
volna. Az év legfájdalmasabb 
vizsgaidőszakában hazautazni, 
kicsit megpihenni a tanulástól, 
sétálni egyet a vasútállomás felé, 
elfordulni balra, besétálni abba 
a bizonyos utcába, látni, ahogy 
megérkezik oda még közel ezer 
ember buszokkal, kombikkal, 
motorokkal. Aztán egy hatalmas 
barátság-viharba keveredni, 
azzal egy fergeteges koncertre 
sodródni, néha mepróbálni kilépni 
levegőt venni, rájönni, hogy nem 
lehet, beletörődni a jó hangulatba, 
aztán megpróbálni hazaindulni, 
de ismét beletörődni, hogy még 
most sem lehet nem élvezni ezt a 
jó hangulatot, hajnalig mókázni, 
aztán napokig arról beszélni, hogy 
milyen jó volt, és hogy milyen 

jó lesz júliusban, amikor igazán 
megkezdődik és sokszorosan át 
lehet majd élni ezt az élményt...
A koncertre nem volt belépő, 
úgyhogy, azoknak is csábító ese-
mény volt, akiknek nem csak 
néhány utcányit kellett sétálniuk 
otthonról. Ezt igazolta, hogy a 

közel ezres tömeg fele nem helyi 
volt. Aki nem volt kellőképpen 
tájékozott, az összetéveszthette 
egy fesztivál esttel is, ugyanis 
a buli még legközelebbről 
nézve is felismerhetetlenségig 
alkalmazkodott a helyszínhez.
 Jó volt látni, hogy 
korosztályt és még zenei 
izlést kizárva is megjelentek 
kishegyesiek, mert végre történik 
valami. Tehát voltak a buliban 
tömegben tombolók, sörivók 
(és csapolók), régi barátok, 
szomszédok, családok, lángosevők 
(és sütők) és foci rajongók is, 
ugyanis a színpadi produkciókat 
megelőzte az esti VB mérkőzés 
kivetítése.
 Elmondhatom, hogy jók 
voltak a pogramok, a biztonság 
is jó volt, meg sok ember is volt 
és rossz emberek nem voltak, 
akiket el kellett volna ítélni. Még 
a szúnyogok is jól szórakoztak, 
ők is szép számban képviseltették 
magukat, de így legalább még azok 
is mozogtak, akik nem táncoltak.
  Nem kell senkinek sem 
sajnálkoznia, aki nem jött el, vagy 
eljött, de a barátja nem, mert bár 
nagyon jó dolgot hagyott ki, ha 
elég intenzíven részt vesz a június 
30-án kezdődő Dombos Festen 
(melynek programját megtalálja a 
www.dombosfest.org honlapon), 
akkor begyűjthet minden hiányzó 
élményt.

racka

Megkezdõdött a doMbos Fest!
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