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MINEK NEVEZZELEK?
A múlt rendszer összeomlását követően, sok község
demokratikus vezetésének első dolga, a szocialista ideológiát, vagy annak üzenetét magában hordozó utcák,
terek és intézmények neveinek meváltoztatása volt.
Községünk, mint másban, ebben a kérdésben is jócskán
lemaradt. A lemaradásnak több oka is van, de most talán
kedvező a helyzet a kérdés rendezésére.
A Helyi közösség tanácsa a tavasz folyamán egy
bitottság alakítását javasolta, amely az utcanévcserék
kérdéskörét hivatott rendezni. Jó lenne már tudni a dolgok
állását, mivel a Kultúregyesület részéről engem is javasoltak a bizottságba, de mindeddig semmi hír, az idő pedig
múlik.
Az
utca-névváltoztatás
kezdeményezői
községünkben a kishegyesiek voltak. Ők már huzamosabb
ideje készülődtek és mire a községi szervek meghozták
döntésüket nekik már kész javaslataik voltak. Nálunk
kissé másabb a helyzet, de nem megoldhatatlan. A politikai és ideológiai megoszlás is nagyjából megegyezik a
lakosság nemzetiségi összetételével, ezért az utcanevek
kiválasztásánál arra kell törekednünk, hogy olyan utcaneveket találjunk amit a velünk egy településen élők is
elfogadnak. Ez persze fordítva is érvényes. Az
elképzelések szerint az ideológiáktól mentes utcanevek
maradnak, kivéve talán a Temető utcát. Ami a Kis Ernő és
Kis Ferenc utcákat illeti én személy szerint simán lecserélném őket, mivel ők is valami partizánmese hősei.
Mivel az utóbbi időben elég sokat utazgatok, módomban
állt megfigyelni miként oldották meg az utcanévcserét
más helységekben. Sok helyen Fő utca lett az általános
Tito Marsall-ból, de találhatók olyan frappáns megoldások

Karácsonyi

is, ahol egy utcát magyarul Szent István, szerbül pedig
Sveti Stefan-nak neveztek el. Ez is egy megoldás, senki
sem panaszkodhat. Külön mérlegelés tárgya az iskola
nevének megváltoztatása. Egyesek görcsösen ragaszkodnak a jelenlegi elnevezéshez, de be kell látniuk, hogy
megérett az idő a névváltoztatásra.
Az utca-névváltoztatás ellenzői általában azzal érvelnek,
hogy sokba kerül a hivatalos okmányok cseréje. Most oda
jutottunk, hogy a hivatalos okmányainkat mindenfélekép
le kell cserélni, de ez a csere folyamatosan az okmányok
lejárta után történik. Ugyanez a helyzet az utcanevekkel
is. Egy ideig még mindkét elnevezés használatban marad.
Az utcanévtáblák cseréje nem okozhat külön gondot,
mivel alig maradt belőlük néhány mutatóba. A munka
elvégzése után fontos lenne definiálni az utcák elnevezéseit, mert nem mindegy, hogy valaki a Verbászi úton, vagy
a Verbászi utcában lakik, de az sem mindegy, hogy valaki
a J.J.Zmaj utcában, vagy a Zmaj Jovina-ban lakik. A
lakossági nyilvántartás számítógépe az említett hibákat
már nem ismeri fel, ezért a hibásan bejegyzett lakcím
jelentősen és feleslegesen elkomplikálhatja egy egyszerű
okmány kiadását. Az utcanevek megváltoztatásával
egyidőben kellene rendezni a lakóházak számozását is,
mivel például a Bolmán u.1. a 79. után következik, de
vannak utcák, ahol több ház, ugyanazt a számot viseli.
Remélem, hogy a fenn említett problémakört sikerül a
kellő módon, kellő hozzáértéssel rendezni mindannyiunk
megelégedésére.

NYEREMÉNYJÁTÉK
A
FECSKÉBEN
Főnyeremény egy

DVD Lejátszó
** A MÁSODIK SZELVÉNY AZ 5 OLDALON **
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I S S Z A P I L L A N T Ó
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET HÍREI

2006. június 18-án vasárnap 19.30
órai kezdettel a színházteremben A
romantika jegyében címmel filmzeneestet tartottak. A filmvilág legszebb
dalaiból hallhatott ízelítőt a teltházas
közönség Végső József válogatásában. A színvonalas műsorban
bácsfeketehegyi és vendég művészek
léptek fel, fiatalok és idősebbek
egyaránt. Olyan filmekből hangzottak
el dalok, mint a Love Story, a Doktor
Zsivágó, Óz a nagy varázsló, My fair
lady, Nagy utazás, Meseautó, stb.
Szólt az ének angol, magyar és szerb
nyelven is. A belépődíj önkéntes
adomány volt a KODDE javára,
12567 dinár gyűlt össze.
2006. július 1-én 17 órakor a bácsfeketehegyi református templomban
vendégszerepelt a marosvásárhelyi
Psalmus
vegyes
kórus.
Zsoltárfeldolgozásokat és kórusműveket
adtak
elő
sajnos
csekélyszámú közönség előtt, viszont
aki elment, egy csodálatos élménnyel
lett gazdagabb.
2006. július 1-én 20.30 órai kezdettel
nyilvános tévéfelvétel keretében a

bácsfeketehegyi versmondók ismét
előadták a márciusi Podolszki József
emléknapra készített előadásukat. A
Hűség című pódiumjáték Pap József
verseiből állt össze, idézzük a rendező-Lódi Andrea szavait: "Négy
csokorba gyűjtöttünk verseket: társadalmi helyzetképek, régi történetek,
szerelem, jövőkép. A pódiumjátékban
a szövegmondás mellett a mozgás is
szerepet kap. Arra törekedtünk, hogy
látványban is a Pap József-i világot
idézzük. Az ő költészetének egyik fő
motívuma a kert. A virágoskert a harmóniát jelentette számára." A fellépők: Csanak Andrea, Farkas
Hajnalka, Kasza Zsanett, Kormos
Irén, Simonyi Lili és Tóth Anita
voltak. Az Újvidéki Televízió a
későbbiekben fogja műsorára tűzni az
előadást.

kérdésekkel megbízott tagja köszöntötte. Érkeztek hallgatók nem csak
Kishegyes községből, pl. Kúla, Bajsa
is képviseltette magát. A tanfolyamon
Józsa László, a MNT elnöke a kisebbségi önkormányzatiságról, Szecsei
Mihály, közgazdász a térségfejlesztésről, Szalai Ibolya, a budapesti
Általános Vállalkozási Főiskola
docense Magyarország EU-s tapasztalatairól, Tarján Miklós, budapesti
kommunikációs tanácsadó a projektmenedzsmentről, Deli Andor, a MNT
Intéző Bizottságának nyelvhasználati
kérdésekkel megbízott tagja pedig az
autonómiáról tartott előadást. Sajnos
az érdekes és hasznos előadások
ellenére a csütörtök délutáni vihar s
áramszünet következtében többen a
hazamenés mellett döntöttek, nem
várták meg az ebéd utáni folytatást.

A
Magyar
Nemzeti
Tanács
szervezésében 2006. június 29-én
Bácsfeketehegyen is sor került a
Vajdasági önkormányzati és helyi
közösségi vezetők képzése című egynapos tanfolyamra. A mintegy 60
résztvevőt Pál Károly, a MNT Intéző
Bizottságának
önkormányzati

2005. július 15-én, 20.30 órai kezdettel, KISVIZSGA a tűzoltó otthonban.. A belépőjegy ára 150 din.
Jegyek elővételbe Szabó Lászlónál,
kedden és csütörtökön 20.00 - 24.00h
kapható a tüziben.
Borka

AZ IZIDA HÍREI
" Na végre itt a nyár és meleg az
idő....." szól a régi sláger. Az Izida
gyermekei is élvezik a nyarat, kirándulásokat szervezünk. A munka,
foglalkoztatás és szociális politika
minisztériuma jóvoltából, fürödni
mentünk Verbászra, Becsén meglátogattuk a Dundjerski kastélyt, kápolnát
és a méntelepet. Még lovagoltunk
is!!! Nagyon jól éreztük magunkat és
jól kifáradtunk.
Vezetőségünk részt vett különböző

képzéseken,
Újvidéken,
Belgrádban
és
Bácsfeketehegyen.
Mi is fogadtunk vendégeket,
Hollandiából a "Pieter Zandt"
középiskola tanulóit és tanárait,
akik munkájukkal szebbé tették
otthonunkat, a "Veliki Mali"
pancsovai
társszervezet
képviselőit akikkel egy közös
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program megírásáról folytattunk megbeszéléseket.
A Társulat szervezésében
előadásokat tartottunk a
községünk területén működő
általános
iskolákban
(Bácsfeketehegyen,
Lovcenácon és Kishegyesen)
" és székhelyünkön, Jobb
megelőzni, mint gyógyítani"
címen. Az előadásokat Dr.
Nagy Bencsik Rózsa, Dr.
Radovan Keselj és Dr.
Radmila Keselj tartottak,
helyszíni vizsgálattal egybekötve.
Tagjaink közül egy nagylányunk konfirmált, valamint a nyolcadik osztályból elballagott.
Megköszöntöttük őket e jeles napok
alkalmából, ami alkalmat adott egy
bulira is.
P.J.

FECSKE

FIATALOK HELYZETE ÉS SZÜKSÉGLETEI KISHEGYES
KÖZSÉGBEN
2006 februárjában helyi fiatalok csoportja, együttműködve a belgrádi
székhelyű Građanske Inicijative civil
szervezettel, és a belgrádi Britt
Nagykövetség támogatásával kutatást
végzett. A kutatás mintáját Kishegyes
Község polgárai képezték, amely
minden szempontból reprezentatívnak tekinthető, átvetíti a lakosság természetes struktúráját, azaz figyelembe veszi a nemzetiségek és a nemek
közötti megoszlást, és felöleli minden
korosztály véleményét. A kutatás
elsődleges célja az volt, hogy megállapítsa a fiatalok helyzetét és szükségleteit, de emellett felmérte azt is, hogy
miként élik meg a polgárok
községünket, hogyan látják a fiatalok
a felmerült problémák megoldási
lehetőségeit, a polgárok részvételét, a
polgárok elkötelezettségét, hogy
községünkben maradjanak.
Arra a kérdésre, hogy mivel vannak
megelégedve
a
polgárok
községünkben 59%-uk válaszolta,
hogy semmivel. A legnagyobb gond a
lakosok a munkanélküliséget, a rossz
gazdasági helyzetet, kulturális és
szórakozási lehetőségek hiányát,
majd a rossz infrastruktúrát és a
bűnözést jelölték meg. A fiatalok legnagyobb
problémáinak
a
munkanélküliséget, a függőségi
betegségeket,
a
továbbtanulási
lehetőségek hiányát és az önkormányzat fiatalok felé irányuló támogatásának hiányát látják.
A fiatalok többsége úgy látja
önmagukat, mint aki elszánt és képes
is megoldani a felmerülő problémákat, 80%-uk vállalna önkéntes
munkát olyan szervezetben, mely
fiatalokkal foglalkozik, habár csak
29%-uk vett részt valamilyen
akcióban. Ez arra utal, hogy a fiatalok
nem tudják kivel és hogyan tudnának
összefogni,
hogy
javítsanak
helyzetükön, annak ellenére, hogy
több aktív ifjúsági csoport is működik

a községben. A fiatalok nagy százaléka (79%) elhagyná a lakóhelyét, ha
alkalma nyílna rá, ennek oka szerintük a jobb munkaszerzési lehetőségek
más környezetben, jobb gazdasági
helyzet, több sportolási és művelődési
lehetőség. Arra kérdésre, hogy mit
kellene, hogy az állam tegyen, hogy a
fiatalok boldogabbak legyenek
Szerbiában, legtöbben azt válaszolták, hogy könnyítse meg a
munkaszerzési lehetőséget, növelje az
életszínvonalat, azaz támogassa a fiatalokat, biztosítson lehetőséget a
továbbtanulásra, a fejlődésre. A
kutatás megmutatta, hogy a legfontosabb gondok melyek jelentkeznek, és megoldhatóak a fiatalok
helyi tevékenységével, azok a kulturális
események
számának
növelése, a megfelelő sportolási és
szórakozási lehetőségek biztosítása.
(A kutatás letölthető: www.kishegyes.org.yu)
Társadalmunkban a fiatalok kedvezőtlen helyzetére utaló aggasztó
adatok alapján kimondhatjuk, hogy
elengedhetetlen
a
fiatalok
helyzetének
feljavítását
célzó
tevékenységek foganatosítása. Egyik
legjelentősebb ilyen kezdeményezés
országunkban a Koalicija Mladih
Srbije (KMS) - Szerbiai Fiatalok
Koalíciója (www.kms.org.yu). A
kezdeményezés célja, hogy felhívja a
figyelmet a fiatalok kedvezőtlen
helyzetére, megoldást találjon a
helyzet javítására. Szerbiában nem
létezik állami intézmény, mely a fiatalok kérdésével foglalkozna, de még
csak állami szintű stratégia sem
létezik, mely a fiatalok helyzetének
javítására irányulna. Ezzel együtt
Szerbia azon kevés európai országok
egyike, melynek nincs olyan rendezett állami rendszere, mely törődne
a fiatalokkal!
Vajdaság AT az egyetlen pozitív
példa, mely tartományi szinten ren-
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dezi a kérdést, működik a Sport és
Ifjúsági Titkárság, mely kidolgozta az
Ifjúsági Politika Cselekvési Tervét,
mely 2008-ig lefektette a fiatalok
helyzetének javítására irányuló
tevékenységeket. Definiálja a fiatalok
problémáit nyolc szakterületre osztva,
és az ehhez kapcsolódó megoldási
javaslatokat. (több info: www.omladina.info).
Kishegyesi fiatalok, az állami és tartományi szinten zajló eseményekhez
kapcsolódva, kezdeményezik a
Kishegyes
Község
Ifjúsági
Koalíciójának
megalakítását,
melynek célja a község területén élő
fiatalok helyzetének javítása. Az
alakuló Koalíciót Halasi Szabolcs
képviselte június 16-án Belgrádban a
Szerbiai
Fiatalok
Koalíciója
gyűlésén, melyen részt vett több helyi
Koalíció Szerbiából és Vajdaságból.
Pillanatnyilag községünkben sem
létezik világosan megfogalmazott
ifjúsági stratégia. Kutatásunkból látszik, hogy a fiatalok több mint 70%-a
elhagyná települését, ennek ellenére
még nincs kidolgozva a Kishegyesi
Ifjúsági Politika Cselekvési Terve. A
fiatalok 56%-a úgy tartja, hogy az
önkormányzatot látja, mint központi
szereplőt a problémák megoldásában.
Célunk az, hogy az önkormányzattal
együttműködve,
a
Tartományi
Ifjúsági Politika Cselekvéstervével
összhangban
kidolgozzuk
a
Kishegyesi Ifjúsági Stratégiát és a
Kishegyesi
Ifjúsági
Politika
Cselekvési Tervét. Tesszük ezt annak
érdekében, hogy megoldást találjunk
a fiatalok problémáira, csökkentsük
elvándorlási szándékukat, hozzájárulva
ezzel
községünk
stabil
fejlődéséhez. Folyamatban vannak az
egyeztetések községünk vezetőivel.
Lépjünk együtt!
Ifj. Juhász Bálint

FECSKE

AKKOR

GONDOLKOZZUNK

DÉLIHARANGSZÓ

1456. július 22-én győzelemmel
fejeződött be a Nándorfehérvári csata.
Ez volt a keresztények első győzelme
a török seregek felett, amivel 70 évre
meg lett állítva az előrenyomulásuk
(Mohácsig). Ennek emlékére az
akkori Pápa elrendelte, hogy minden
templomban megszólaljanak délben a
harangok. Ennek már kerek 550 éve.

Tanulmányozva a történelmet, az
európaiak azóta sem voltak semmiben sem egységesek. Honnan
veszem, hogy az akkori időben mi is
volt? Csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ma, Hunyadi János, a
románok legnagyobb hőse és, hogy
úgy hívják hogy, Sibinjanin Janko. Ha
később nem az önérdek, irigység, hatalomvágy, vagy gőg, dac, nem utolsó
sorban a butaság vezérelte volna
vezetőinket (akármelyiket), még a
fent említett Hunyadi János fiát is, az
igazságos Mátyást (ki a "Magyar
Vándorban"(nem eléggé burkoltan
bemutatta) a titkos ügynökség
besúgás és "igazságtevés" nyugati,
főleg olaszmintára való bevezetőjét
(institualizálását) vidékünkön ),
akkor ma egy unalmas legendák,
hősök és mártírok nélküli világban
élnénk.
Amikor kicsi voltam, megkérdeztem,
a szerintem mindent tudó Bútor
Gabibácsitól, hogy miért harangoznak délben, mire ő azt felelte nagy
bölcsen, hogy:

Ez a levesmars.
Levesmars, levesmars, máshol nem is
esznek délben, de ha esznek, az sem
mindég leves.
Leves, abba hús, futja-e ma ilyen
csekélységekre mindenkinek?
Biró Csaba

A BÁCSFEKETEHEGYI "FEKETICS" M.E.
IX. ALKALOMMAL SZERVEZI MEG A

NAGYKUNSÁGI ALKOTÓTÁBORT
2006 jul 16-tól 22-ig, amelyen a következő mesterségeket sajátíthatják el:
Szövés,
Nemezelés,
Agyagozás,
Csipkeverés,
Fafaragás,
Gyöngyfűzés és
Gyöngyszövés
A táborlakókkal a kunhegyesi alkotók foglalkoznak.
Részvételi díj: 1000 din. (étkeztetés, anyag)
500 din. (anyag)
Heti program:
Minden délelőtt foglalkozás, délutánonként szórakozás és kirándulás.
Minden korosztályt szeretettel várunk
A szervezők

4

FECSKE
ILLIK TUDNI
Napról -napra rájövünk arra, hogy
milyen sok mindent nem tudunk, nem
ismerünk, és amit tudunk is, nem
tudjuk kellőképpen hasznosítani.
Több éve itt van a szemünk előtt a
"BIRÓ" iskola, de csak szidtuk az
ILLETÉKESEKET, hogy nem törődnek az épülettel és így megy tönkre.
Mára ez megváltozott. Az épületet
nagyjából rendbe hozták- igaz
külföldiek, de ezt nagyon kevesen
tudják, mert ez a téma pozitív irányba
ment át és már nincs mit bírálni.
Most jövök Én!
Hol voltak a "Feketicsiek" akik
szemét szúrta az elhanyagolt épület?
Amíg a külföldiek dolgoztak, alig
lehetett feketicsit még a környéken is
látni. Tisztelet a kivételnek? Most a
színe nem tetszik, most aggat az utcán
levő cserép stb.
Tudjuk mi egyáltalán, hogy mit is
akarunk, hogy mi jó nekünk, a

falunknak?
Egyet nem tudunk, illik értékelni
mások munkáját. Bár annyit megtehetnénk, hogy megnézzük közelebbről azt az épületet, megismerkedünk
az ott folyó munkával és gyermekeinket is elengedjük mert sokan az
ASZONDJÁKRA
hallgatva, tiltják az
ottani játéktól, tanulástól. Sokan azt
állítják, hogy ott
verik egymást, de
az utcán ez nem fordul elő? - kérdezem
én!
Illene legalább
megtekinteni azt,
amit a külföldiek
csináltak,
hogy
segítsenek
gyermekeinknek
a
helyes, természetes
életfeltételek között

felnevelkedni,
megismerni
környezetünket, és megszeretni azt.
Igyekezzünk megtanítani gyermekeinket az itteni közösségbe
beilleszkedni, élni.
Bíró Éva

KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
A nyereményjáték feltétele mind a 7 szelvény összegyűjtése. A második
szelvényt most közöljük.
A vigaszdíjakról és a többi nyereményről,
bővebben a következő számunkban.
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GYŰJTSÉK
A
SZELVÉNYEKET

FECSKE

LÉLEK SZÁRNYÁN
Egyház, felekezetek és ökumenizmus
A "Lélek szárnyán" című vallási rovat a továbbiakban is
ismeretterjesztő írásokat kíván
leközölni, egészen konkrétan a
közvetlen környezetünkben jelenlevő
nagyobb
keresztyén
(keresztény) felekezetek rövid
ismertetésével
(keletkezés,
tanítás stb.) kíván foglalkozni.
Még mielőtt azonban rátérnénk az
egyes felekezetek részletesebb
ismertetésére, szükségesnek tartom a címben megfogalmazott általunk is gyakran, de nem minden esetben helyesen használt kifejezések rövid magyarázatát.
EGYHÁZ: Az egyház szót
többféle jelentéssel is használjuk.
Így nevezzük a szervezett egyházat, mint intézményt, de az
egyes felekezetek jelölésére is
használjuk ezt a kifejezést (pl.
Református Egyház), sőt egy
felekezet helyi egységét, az egyházközséget is szoktuk így
nevezni (pl. Feketicsi Egyház).
Eredete
szempontjából
a
Pünkösdöt tekintjük az egyház
születésnapjának. Akik pünkösdkor Péter apostol igehirdetésére
bűneiket
megbánták,
ennek
jeleként megkeresztelkedtek és
életük Urának Jézus Krisztust
vallották - azokból jött létre a
keresztyén egyház. Ez a közösség
tehát nem emberi tevékenység
eredményeként jött létre, hanem
Isten műve, a Szentlélek munkája.
Ezért kell mindig függetlennek
lennie az éppen fennálló társadalmi rendtől, ezért van helye mindenféle társadalomban, és ezért
éli
túl
mindegyiket.
A
Szentírásban Pál apostol (I Kor
12) a hívők közösségét olyan testhez hasonlítja, aminek Krisztus a
feje. Ezt úgy kell értelmeznünk,
hogy amilyen élő, szerves kapcsolatban áll egy egészséges
testrész a fejjel, olyan élő kapcsolatban van a keresztyén ember
és Jézus Krisztus között. Az egyház tagjainak azokat tekinti a
Biblia, akik elfogadják, hogy
Jézus a fejük, hozzá tartoznak, és
neki engedelmeskednek. Ezt a

lelki közösséget szokták a
láthatatlan egyháznak is nevezni.
Természetesen az egyháznak
létezik egy ún. látható formája is.
Ez ugyanolyan, mint minden más
földi szervezet. Van alkotmánya,
pecsétje, vannak vezetői, tisztségviselői, költségvetése stb. Az
egyháznak ilyen szerveződése
viszonylag korán már a II. század
folyamán kialakult. A IV. században Nagy Konstantin a keresztyénséget államvallássá tette,
ettől kezdve az egyháznak ez az
intézményes
formája
nagy
fejlődésnek indult.
FELEKEZETEK: Az említett
fejlődés természetesen együtt járt
a
létszámnövekedéssel,
ami
magával hozta a tanbeli különbségek
kiéleződését.
Mindez
együtt járt a Krisztustól való
eltávolodással,
aminek
következtében a hatalmi szempontok is érvényesülni kezdtek,
ami egyértelműen egyházszakadáshoz vezetett. 1054-ben
elvált egymástól a keresztyénség
keleti (ortodox) és nyugati (római
katolikus) ága.
A római egyház tanításában és
gyakorlatában egyre több, a
Bibliától idegen elem honosodott
meg, ezért többen megpróbálták
azt megtisztítani, a Szentíráshoz
visszaigazítani. Ezeket a kísérleteket azonban az egyház vezetői
igyekeztek elhallgattatni. Így
azok, akik csak a Szentírást
fogadták
el
hitük
zsinórmértékének, kiszorultak az egyházból és új közösségeket alakítottak. Így jött létre a XVI.
századtól az evangélikus, református és anglikán egyház, majd
később az úgynevezett szabad
egyházak (baptisták, metodisták
stb.), a XIX. századtól kezdve,
pedig sok kisebb vallásos csoport.
Közülük azokat, amelyek a
Bibliának egy-egy kiragadott
részletét túlhangsúlyozzák, és azt
tanítják, hogy csak az ő híveik
üdvözülnek, szektáknak nevezzük. Végezetül, pedig adjuk meg a
felekezet
definícióját:
"a
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felekezet az azonos hitvallást
valló
és
hasonló
egyházszervezetben élő keresztyének
elnevezése." (Cseri Kálmán:
Református Hitünk, Bp. 1990)
ÖKUMENIZMUS:
Napjainkban
igen
gyakran
használt kifejezés, mégis személyes meggyőződésem, hogy sok
esetben nem jó értelemben
használjuk a kifejezést. Az
"ÖKUMENÉ" kifejezés azt jelenti: a lakott föld. Az ökumenikus
törekvések célja pedig az, hogy
az egész lakott földön szétszórva
élő különböző felekezetű keresztyéneket megpróbálja közelebb
hozni egymáshoz és valamiféle
egységbe
tömöríteni.
Nyilvánvalóan az ún. látható egyházról van szó, azaz a különféle
egyházi
szervezetek
és
intézmények közeledését igyekszik munkálni ez a fáradozás.
Manapság
számtalanszor
lehetünk tanúi e törekvés pozitív
megnyilvánulási formáinak, ilyen
pl. a közös ökumenikus istentisztelet, amelyet a különböző
felekezetek képviselői együtt tartanak
általában
valamilyen
ünnepi alkalomból.
Egy személyes élménnyel
szeretném lezárni ezt a gondolatsort. Egy alkalommal ökumenikus istentiszteletet tartottam
két lelkipásztor szolgatársammal
együtt. Az istentisztelet utáni
fogadáson beszélgettünk és egy
rövid hitvitára is sor került. A
római katolikus szolgatársunk
nagyon találóan és tanúságosan
zárta le ezt a rövid vitát, a
következőképpen: "Nekünk nem
azt kell keresnünk, ami elválaszt
bennünket, hanem azt, ami egybekapcsol." Ez a gondolat azóta
is sokszor eszembe jut, idézni is
szoktam, és meggyőződésem,
hogy erről szól a valódi ökumenizmus.
Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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Feledhetetlen Média-tábor Pécsett

A "mediterrán hangulatok
városára", Pécsre sok ezer turista
kíváncsi évente. Így volt ezzel az
a 17 vajdasági középiskolás is,
akik júniusban, a városban
megszervezett Média-táborban
vehettek részt. A város híres
költőjének, Csorba Győzőnek
gondolatát idézve: "nekem a
város mindörökre".
Tavaly
májusban
a
Határokon Túli Magyarságért
Alapítvány Pécsett megszervezte
a határon túli magyar képviselők
találkozóját, ahol megszületett
az
ötlet,
hogy
tábort
szervezzenek határon túli magyar
diákok
számára.
A
Határokon Túli Magyarságért
Alapítvány magára vállalta a
fáradságos
munkát,
hogy
pályázatok útján biztosítsa a
Tábor megszervezéséhez szükséges anyagiakat. Tavaly 16
délvidéki középiskolás vett részt
a táborban, idén pedig 17.
A megnyitó ünnepségen - ahol
jelen volt Hallgató Sándor, tartományi képviselő, és Pál
Károly,
Kishegyes
Képviselőtestületének elnöke is Mayer
Mihály
Pécsi
Megyéspüspök Úr képviseletében Garadnay Balázs püspöki általános helynök, dr. Tasnádi
Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke, és Bokor
Béla,
a
Baranya
Megyei
Kulturális és Idegenforgalmi
Központ igazgatója köszöntött
minket. Majd Eckert Józsefnével,
a Püspöki Iroda vezetőjével megnéztük
a
Világörökség
helyszíneit:
az
ókeresztény

temető
együttes
egy
részét, a Székesegyházat
és
ellátogattunk
a
gyönyörű püspöki kertbe,
majd látogatást tettünk a
Püspöki Borospincében.
A Táborban a filmezésen
és a fotózáson volt a
hangsúly. Két filmet forgattunk és a számítógépes
vágást is saját kezűleg
végeztük. Az Apollo moziban volt a filmek
vetítése.
Tám László
pécsi fotóművész tartott előadást,
megismertetett minket a fotózás
művészetével.
Fényképeink
témáit a városban és annak
nevezetességeiben kerestük. Pécs
mediterrán jellegű város, több
mint 2000 éves múlttal rendelkezik, római kori neve:
Sopianae, e korból számtalan
emlék maradt az utókorra, köztük

talán
a
legjelentősebb
a
Világörökség
részévé
vált
ókeresztény temető együttes. A
városnak jelenleg 160-170 000
lakosa van. Tavasztól őszig
váltják egymást a különféle
szabadtéri rendezvények. Pécsett
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található Csontváry Kosztka
Tivadarnak, a modern festészet
egyik
legjelentősebb
képviselőjének kiállítása. A város
központjában a Széchenyi téren
találhatjuk Gázi Kászim pasa
dzsámiját, ami ma keresztény
templomként működik, valamint
ezen a téren találhatjuk a város
egyik nevezetességét a Zsolnaydiszkutat.
Pécs
talán
legmeghatározóbb szimbóluma a
Bazilika, amit 1040-ben kezdtek
építeni, de később többször is
leégett. A Székesegyház mai formáját 1891-ben nyerte el. Így
Pécs nagy eséllyel pályázott, és
nyerte el Európa Kulturális
Fővárosa
2010-ben
címet.
Fotóinkból tervezünk egy közös
kiállítást
Pécsett
és
Bácsfeketehegyen. Egy nap látogatást tettünk a Pécs TV-nél.
Előadást hallgattunk a Televízió
múltjáról, és betekinthettünk a
kulisszák mögé is. Búcsúestünket
a Pannon Magyar Házban tartottuk, ami természetesen jó hangulatban múlt el, és a Duna TV is
jelen volt.
Köszönettel tartozunk Adószegi
Zoltán úrnak és Saci néninek a
lelkiismeretes és odaadó programszervezésért.
A Táborban megismertük a média
világát, ami nagyban hozzájárul
pályaválasztásunkhoz.
Élményekkel gazdagon tértünk
haza. Jól eső érzéssel tölt el minket az a tudat, hogy vannak, akik
szívesen látják a határon túli
fiatalságot, immár második alkalommal, és mindkét részről kifejezett az az óhaj hogy ez a baráti
viszony továbbra is fenn maradjon. A szervezők távlati terve,
hogy e tábort kiterjesztjék a
Kárpát-medence egész területére,
ezt az együttműködést bizonyítandóan terveink között szerepel
a Táborban készült fényképek
közös kiállítása Pécsett és
falunkban.
Hallgató Tünde
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LEGELTETÉS BÁNÁTBAN
II. rész
Nem volt más hátra, a csézám
ülésébe készítettem a heréléshez
szükséges eszközöket, műszereket,
Tetanusz elleni oltóanyagot, fertőtlenítőszert. Irány a tanyák, ahol a
bikáinkat tartottuk. A gulyások is
készültek a nagy útra. ők hetekre,
talán még hosszabb időre lesznek
távol a családjaiktól, egy cseppet
sem örültek a bikák herélésének.
Mondtam, magyaráztam, az ő dolguk
csak az, hogy a bikák orrába
helyezett fém "pipát" tisztességesen
mozgassák, rángassák, figyelem
elterülés céljából és fájdalom csillapítóként. Az álló bika hátsó lábai
között erőteljesen ragadtam meg a
herezacskót, meghúztam hátra felé
(erre rend szerint leguzsgoltak a
"páciensek") és fertőtlenítettem a
bőrt. A szikével határozott mozdulattal metszettem és tártam fel a
heréket. Emaskulátorral csonkoltam
le őket és az 1-2 perc alatt megkapták a vérmérgezés elleni oltást.
Szaporán haladt a munka, délután
már készen is lettem a bikák
herélésével
a
gulyások
nagy
örömére, mert azt hitték a bikákat
lefektetve, heréljük. Nagy, nehéz
munkára
gondoltak,
de
ez
gyerekjáték volt, így herélni a
bikákat. Nem a következő nap,
hanem az utána következőn indultunk Bánátba. Éjfélkor gyűjtöttük
terelésre a gulyát, "összecsaptuk" az
üszőket az ökrökkel (már két napja
azok voltak, heréltek). A kísérő
szekéren vittük a gulyások gúnyáját,
a fűzéshez szükséges eszközöket,
bográcsot stb. sátorponyvát, és valamennyi tüzelőfát. Én a fiákerral utaztam, mert haza kellett hoznom a
terelő gulyásokat, akik nem maradtak a legelőn. Óriási hangos bőgéssel
indult a gulya. A terelők ostorcsattogása és a terelő kutyák ugatásától
volt hangos a holdvilágos éjszaka.
Mi jóval lemaradva a gulyától követtük őket, kikerülve a porfelhőt, amit
a lábak százai vertek fel. Lassan virradt és amint világosodott, nekem
feltűntek némi sötét maroknyi
púpocskák, foltok, itt-ott az út mellett (mert az út közepét letaposták a
borjúk). Megálltunk, leszálltam a
fiákerról és kíváncsian vizsgálgattam
a sötétvörös valamit. Először azt hittem ürülék, de amikor tüzetesebben,
lehajolva közelebbről megnéztem, az
újaim között egy csipetnyit szétmorzsoltam, riadtan állapítottam
meg ez alvadt vér! Gondterhelten
ültem fel a fiákerra, tudtam az alvadt

vér csakis a frissen herélt tinók
herezacskójából, származik. Mi
történik a friss sebekkel ebben az
óriási porban? Milyen szövődmények
keletkezhetnek? Figyeltem az út
mentén mind ritkábban fellelhető
alvadt vér kupacokat. Lassan megnyugodtam,
mert
a
Tiszához
közeledve eltűntek, tehát elvérzéstől
nem kellett tartanom. Már jól magasan járt a nap, mire elértük Tisza
partját, ahol egy csoportban állt a
gulya. A szekérrel és a fiákerral
leereszkedtünk a kompba. De még
ezt megelőzőleg, a legjobban bőgő
borjút "kiszakították" a többi közül,
nyakára kötelet kötve a fiáker hátsó
tengelyéhez lett kötve. Megindították
a kompot és ugyanakkor elhangzottak a kiáltások: - Induljatok utánunk!
Rajta, szorítsátok őket! Tág szemekkel figyeltem az eseményt. A
parton álló állatokat óriási ostorcsattogtatással, kurjongatásokkal és a
kutyák uszításával szorították a
gulyások a víz felé. A közvetlen a
vízparton álló borjak a többiek
tolása, lökése által tétován a vízbe
léptek, de néhány lépés után, mivel
meredek volt a part, máris úszni
kényszerültek. Csak az orruk és a
szarvuk állt ki a vízből. Mind többen
kényszerültek úszni és csodák
csodájára, mire mind a vízben került,
halálos csend lett, csak a kompon, a
fiáker után kötött "bőgőmasina" ordított torkaszakadtából, vissza-visszatekingetve az úszó társai felé. Ő
hívta a többieket, és mintha értették
volna, szaporán úszva követték a
kompot. A kompkezelők felszólítottak mindannyinkat, ragadjuk meg a
húzófákat és iparkodjunk siettetni a
kompot a túlsó part felé, mert ha az
úszó gulya utoléri a kompot, a víz
sodrása a komp alá sodorhatja az
állatokat, azok, pedig a biztos fulladás áldozatai lehetnek. Felkaptuk a
húzófákat, és teljes erőnkből húztuk
a kompot. Amint partot ért a komp,
közvetlen mögötte sodorta el az ár a
borjakat. Nem messze a kikötött
komptól kapaszkodtak fel a partra.
Mind az irháját rázta és (valószínűleg) dicsekedve kezdtek ismék bőgni.
Az egyetlen szárazon maradt "fizető"
borjú útitársunkat gyorsan elszabadítottuk, örömmel rohant a társaihoz.
Tétován álltak a marhák a parton, a
komp sietve ment vissza a gulyásokért és a kutyákért, mert folytatni
kellett az utunkat a legelőre.
Megvártuk még elindult a gulya, de
most már "torony iránt", Szaján felé.
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Mi a fiákerrel, egy hajtó-gulyást
magunkkal víve, az úton sietve
igyekeztünk Padéj-on keresztül a
szajáni legelőre. Mert sürgős dolgunk volt: mihelyt megérkeztünk a
gémeskúthoz a marha-álláshoz, a
velünk jött gulyás megköpve a
markát, szaporán merítgette a hatalmas fa vödröt (vagy 25-30 literes) és
töltötte friss vízzel az itatóvályút. Mi
a marhaállás bejárata körüli füvet
kaszáltuk szaporán, amint utolért
bennünket a szekér, és a derékból
előkerült kaszákat felszerelték a hozzáértők. Én még életemben nem
kaszáltam ilyen dús, gazdag füvet
(igaz, nem is tudtam tisztességesen
kaszálni). Ez a lekaszált fű lett első
éjszaka a derékaljunk. Mi közben
láttuk a közelgő gulyánkat, sietve
segítettünk a vízhúzó gulyásnak.
Megtelt az itató vályú és a szomjas
állatok egymást lökdösve szürcsöltek. Amikor láttuk, hogy eloltották a
szomjukat, következett egy érdekes
feladat teljesítése: behajtani a
marhaállásba
a
borjakat.
Az
időközben lekaszált bejáratnál már
össze lett tákolva (a magunkkal
hozott lécekből) a kapu. Szélesen
kitárva fogadta az új lakókat. A sok
hajtó-gulyás és a kutyák segítségével
sikerült beterelni az állatokat a
marhaállásba, kivéve azt a néhány
"nagyokost" amikkel meggyűlt a
bajunk, még bekényszeríttettük őket
a többiek után. Megérkeztünk!
Senkit sem kellett bíztatni, hogy
üljön le a főkupacokra, az előkerült
tarisznyákból nem sok elemózsia
fogyott, de mire tüzet gyújtottunk és
besötétedett, csak néhányan ültük
körül a tábortüzet és szótlanul, fáradtan pöfékeltünk. A kutyák is megkapták vacsorájukat és a marhaállás
kapujához lettek vezényelve: ők
őrizték az itt-ott halkan felbőgő borjakat. Egy takaró a fűcsomóra, a
másik a fülünkre. Nem sokáig szemléltem a hunyorgó csillagokat és a
távolból pislogó fényeket, fél álomban rúgtam le a bőrcsizmámat és az
előkészített kis karókra, húztam őket.
Tömény
hortyogás
jelezte,
megszállták a Bácskaiak a bánáti
legelőt. Nem tudom meddig aludtam,
ha a felkelő nap nem süt egyenesen a
szemembe, de az orromat is csiklandozta a cigaretta füstje: valaki
közülünk már felébredt és rágyújtott.
Felültem, de a lecsúszott takaróm
után nyúltam, nagyon "friss" volt a
levegő! Nem lehet itt lustálkodni,
belebújtam a csizmámba és a felhaj-
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tott kabátgallér alól intettem a már
ébren levő társ felé. Megindultam a
marhaállásba. A farkukat csóváló kutyák
között léptem be a marhaállásba, de
előtte én is "rápöfékeltem". Ha valaki
hozzá nem értő figyelt volna rám, azt
hihette volna, valamilyen szertartásnak
teszek eleget: lassan lépegetve a kíváncsian rám bámuló borjak között le-lehajolva. Azt vizsgáltam, melyiknek, hánynak dagadt be a sebe a herélés helye?
Türelmesen járkáltam közöttük, közben
azon morfondírozva, hogy a Tisza vize
sem desztillált víz, vajon milyen fertőzéseket találok? De nem találtam
semmi gyanúsat. Utóért a sült szalonna
isteni illata, hívtak, integettek, jöjjek
már reggelizni. Megnyugodva ültem a
társaság közé, én is csorgattam a friss
szalonna zsírját a nagy karéj kenyeremre, amit még Teca néni sütött az
udvarunkon rakott kemencében. Reggeli
után búcsúzkodni kezdtem, kérdeztem
kinek, mit hozzak, ha a jövő héten ismét
jövök? Kacagva feleltek, amire nagy
szükségük lehet, azt úgy sem tudom
elhozni. Vigasztaltam őket, aki ott
maradt a legelőn. Mondtam, ha a juhász
szamara főzni, mosni tudott volna, soha
meg nem nősült volna. Vidáman, jókedvűen indultunk haza, velem jöttek a
hajtók, akik nem maradtak a legelőn,
csak segítettek a gulyásoknak. Dél fele a
fiákeron szalonnáztunk, ezért nem álltunk meg, de az utunkba kerülő
csárdában lemostuk az út porát, egy-egy
pohár borral. Erre a csárdára még visszatérek, érdekes tapasztalatra tettem ott
szert, kora reggelenként betérve, amikor
hetente a csézámon az "Orao"-val (a
csődörömmel) átjártunk Bánátba. De az
már egy másik történet, mint az óriási
vihar a legelőn.
Molnár Károly

A b úcsú
Nekem nagyon fájt a mostani nyolcadik osztálytól a búcsú. Néhány nyolcadikos tanuló a
szivemhez nőtt. Szokás szerint a hetedik osztály
búcsúztatta a nyolcadik osokat. A batyu átadás
egy szép és egy szomorú dolog számomra.
Azért szép, mert ezzel vannak elbúcsúztatva a
nyolcadikosok és azért szomorú mert elmentek.
A batyuba egy régi pénz, ceruza, pogácsa, kép az
iskolánktól és egy idézet van betéve útravalónak.
Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy
SOK SIKERT A JÖVŐBEN ÉS A TOVÁBBI
TANULÁSBAN.
L.Csilla

ÉP TESTBE, ÉP LÉLEK!
Első helytállás
A
már
hagyományos,
nemzetközi,
kötöttfogású
KANIZSA KUPA birkozóverseny, a kishegyesi és bácsfeketehegyi bírkózók első, igazi megmérettetése vol. Ezen a versenyen
résztvettek Vajdaság legjobb
klubjainak serdülő és fiatal
birkózói: Kanizsáról, Zentáról,
Szabadkáról, Nagybecskerekről,
Sándorból
és
két
csapat
Magyarországról, összesen 129
fellépővel. A verseny két szőnyegen, nemzetközi bírók vezetésével zajlott le.
A községünk csapata mindenkit
meglepett, a szervezőket, hogy
több mint harminc gyerekversenyzővel érkeztünk és hogy
milyen eredményeket értünk el -

minket, vezetőket pedig, hogy
milyen
fegyelmezetten
viselkedtek és hogy szívvel lélekkel küzdöttek gyermekeink,
egymásnak szurkolva, egymás
eredményeinek örülve és sokszor
egymást vígasztalva.
Az
elért
eredmények
a
következők:
2.hely - Ezüst érem: Kuntics
Lehel, Fullajtár István.
3.hely - Bronz érem: Tóth András,
Tüskei József, Berec Zalán,
Gelányi Leonszió.

résztvevő birkózónk is volt,
sajnos alulmaradtak pontozással
többszörös országos bajnok
versenyzőktől. Azonkívül volt
néhány
versenyzőnk,
akik
hajszállal
maradtak
le
a
bronzéremről. De minden egyes
versenyzőnk példásan küzdött és
valójában a részvétel és a
tapasztalatszerzés volt a legfontosabb célkitűzés.
Az elért eredmények mellett
meg kell említenünk, hogy
egyetlen sérülés sem történt,
külön köszönetet kell mondanunk még a községünk
elöljáróinak önzetlen segítségükért,
Sebők
István
edzőnek, aki ilyen rövid idő
alatt ilyen szintre emelte a
gyermekek birkózó tudását
valamint Bácsi Gábornak, aki az
utazásunkhoz az autóbuszt biztosította és a Feketics részvény
társaságnak.
Ha a szerény anyagiakat továbbra
is biztosítani tudjuk az alapítvány
működéséhez, még sok örömben
lehet részünk a kishegyesi - bácsfeketehegyi birkózók részéről.
Gratulálunk fiúk, csak így tovább,
szorgalmasan edzeni kell a tanulás mellett, akkor mindenki
nyakában fog csillogni érem.
Lódi Miklós

Amint látszik, két döntőben
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FECSKE
* * M É H É S Z R O VAT * *
"MÉHECSKE - ZZZZ"
Mézes r eceptek
Almasaláta

vével és az olajjal. Zárható tetejű
edénybe tesszük, és jól összerázzuk.

Hozzávalók: (4 személyre)
4.5 db jonatán alma, 1 pohár natúr
joghurt, 1 kávéskanál mustár, 1
evőkanál méz, 1 darabka fahéj, 1 citrom, 2 szegfűszeg
Alaposan megmossuk az almákat.
Hámozás nélkül magházát kivéve
vékony
szeletekre
vágjuk.
Meglocsoljuk a citrom levével, így
nem barnul meg. Üvegtálba helyezve
rácsorgatjuk a mézet. Lefedjük, és a
hűtőszekrénybe tesszük.
A fahéjból, a szegfűszegből egy kevés
vízzel illatos levet főzünk. Ha kihűlt
az almára öntjük.
A joghurtot elkeverjük a mustárral és
közvetlenül a tálalás előtt rálocsoljuk
az almára. Tetejét almaszeletekkel
díszítjük.
Banánsaláta
Hozzávalók: 8 db banán, 4 db
savanykás alma, 1 narancs, 1 citrom,
2 evőkanál méz, 2-3 szegfűszeg, 6-8
szem forrázott, tisztított, metéltre
vágott mandula a díszítéshez
Alaposan megmossuk a gyümölcsöket. Lehántjuk a banán és a narancs
héját. A banánt lekarikázzuk, a
narancsot felkockázzuk. Másfél dl
vízben felfőzzük a szegfűszeget,
lehűtjük. Kiemeljük a fűszerszemeket, hozzáadjuk a mézet, a citrom
levét.
Meghámozzuk az almát is, és kockákra vágjuk. Leöntjük az illatos citromlével, így nem barnul meg.
Fakanállal óvatosan hozzákeverjük a
banánkarikákat, és a salátástálba
helyezzük. Tetejére szórjuk a narancs
darabkákat és a vágott mandulát.
Lefedve kissé lehűtjük, tálaljuk.
Mézmártás salátákhoz
Elkészítési idő: 15 perc
Hozzávalók: (4 személyre)
1 dl olaj, 1dl citromlé, 1dl méz, 1
gerezd fokhagyma, só
A fokhagymát pépesítjük, majd
meglocsoljuk a mézzel, a citrom le-

öntjük a mártást és mellétesszük a
megpárolódott zöldségeket. Fanyar
vörösborral kisérve kiváló ünnepi
fogás.
Ínycsiklandó csirke
Elkészítési idő: 60 perc
Hozzávalók: (4 személyre)
80 dkg csirkemell filé, 8 dkg liszt, 1
citrom, 3 evőkanál méz, csemege
pirospaprika, só, 15 dkg vaj, 1 csokor
petrezselyem zöld

Nem szükséges hűtőben tárolni, de
minden felhasználás előtt jól össze
kell rázni.
Báránycomb mézes kéregben
Elkészítési idő: 2 óra 40 perc és 12
óra pácolás
Hozzávalók: (6 személyre)
1, 2 kg-os báránycomb, 3 evőkanál
olaj, 5 dl húsleves, 2 dl vörösbor, 1 kg
burgonya, 30 dkg sárgarépa, 25 dkg
zeller, 25 dkg hagyma, 15 dkg méz, 1
dl tejszín, 2 evőkanál vörösbor, 2
evőkanál étkezési keményítő.
A pácléhez 3 gerezd fokhagyma, 5
evőkanál olaj, 6 dkg méz, 1 citrom
héja, 1, 5 dl vörös borecet, kakukkfű,
őrölt rozmaring
A báránycombot megmossuk, leitatjuk róla a nedvességet, majd a
következő páclébe tesszük, összekeverjük a zúzott fokhagymát az olajjal,
a zöldfűszerekkel, a citrom vékonyra
vágott héjával, a mézzel és a borecettel, majd erősen kikavarjuk. A húst
egy éjszakára a hűtőbe rakjuk
pácolódni.
Másnap a húst lecsöpögtetjük,
megfűszerezzük, ráöntjük az olajat,
és a sütőbe tesszük. Közepes hőfokon
2 óráig sütjük. Közben többször
meglocsoljuk a páclével, a húslevessel és a 2dl vörösborral.
A burgonyát megtisztítjuk, kockára
vágjuk és a felszeletelt hagymával
együtt a hús mellé tesszük a sütőbe. A
megmaradt mézet összekeverjük a
borral és a szójaszósszal, majd fél
órával a sütés befejezése előtt bekenjük vele a combot.
Kivesszük a zöldségeket, és melegen
tartjuk. A pecsenyelevet átpaszírozzuk, felöntjük a tejszínnel és hozzákeverjük a keményítőt.
Tálaláskor a felszeletelt hús alá
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A csirkemell filéket nyolc egyenlő
szeletre vágjuk, lisztbe mártjuk és a
serpenyőben
olvasztott
vajban
megsütjük. Leveszzük a tűzről,
megszórjuk borssal és pirospaprikával, leöntjük a mézzel és meglocsoljuk a citromlével.
Középmeleg sütőbe tesszük, és 15
percig sütjük. A sütőből kivéve tálra
helyezzük, és párolt rizzsel körítjük.
A citromot felkarikázzuk, a
hússzeletek tetejére terítjük majd az
egészet megszórjuk apróra vágott
zöldpetrezselyemmel.
Mézes-almás sertéskaraj
Elkészítési idő: 60 perc
Hozzávalók: (4 személyre)
60 dkg sertéskaraj, olaj, 4 evőkanál
méz, 2 piros alma, 3 dkg vaj, őrölt
bors, só
A sertéskarajt négy egyenlő szeletre
vágjuk és kissé kiklopfoljuk. Enyhén
megsózzuk és megborsozzuk. Forró
olajban a húsokat elősütjük. Az
almákat megmossuk, meghámozzuk,
magházukat kivágjuk és fél centis
karikákra szeljük. A vajban megpároljuk az almakarikákat. A húsokat
kiolajozott tepsibe tesszük, mindegyik szeletre néhány almakarikát fektetünk és lefedjük alufóliával. Középmeleg sütőben fél órán át sütjük, majd
kivesszük, meglocsoljuk a mézzel és
további 15 percig sütjük. Párolt rizzsel tálaljuk.

"Használja a mézet mint
táplálékot, hogy később ne keresse
mint orvosságot."
Török & Roby

FECSKE

KERTI TÖRPE
CIRMOS SZIRMOK- A NŐSZIROM
A nőszirom az egyik legkönnyebben
nevelhető, viszonylag igénytelen
dísznövényünk, amely ugyanakkor
évről évre rengeteg szépséggel
ajándékozhat meg minket. Virágainak
színe és formája az orchideákéval
vetekszik. A nőszirom, másik nevén

írisz, az egész Földön elterjedt, fajokban és fajtákban igen gazdag
nemzetséget alkot. A botanikusok
több csoportba sorolják magassága és
virágainak
felépítése
alapján.
Legismertebb kerti változata, a kék
nőszirom ( Iris germanica) a
mediterán területekről származó régi
kultúrnövény, melynek ma már csak
hibridfajtái ismertek. Évelő növény.
Módosult föld alatti szára a gyöktörzs
(rizóma) vízszintesen helyezkedik el
közvetlenül a földfelszín alatt, abból
hajt ki minden évben. Ha
telepítéséhez üzletben vásároljuk a

rizómát, lehetőleg azonnal ültessük
el, bár hűvös, száraz helyen néhány
napot kibír károsodás nélkül. Az elültetett szárdarab az évek során a földbe
szétterjed, újabb növénycsoportokat
és virágzati szárakat fejleszt. A kifejlett
utódokat
nyugodtan
leválaszthatjuk
az
anyanövényről, és tetszés
szerint tovább szaporíthatjuk.
Ez a vegetatív szaporítási
módszer, vagyis a tőosztás.
Az utódok tulajdonságai így
virágai is teljesen megegyeznek az anyanövénnyel.
A nőszirom kedveli a
közvetlen napfényt, erős
árnyékban virágai kisebbre,
esetleg szabálytalan alakúvá
fejlődnek. A talaj laza, jó
vízáteresztő-képességű
legyen. Csak a jól előkészített
virágágyás
garantálja
a
bőséges virágzást. Az ültetésre
kiszemelt területet legalább 30 cm
mélységben forgassuk át, és a földet
keverjük műtrágyával. Trágyázásra a
szokásos kerti műtrágyák alkalmasak,
vigyázzunk azonban, hogy a N-hez
képest a K és P túlsúlyba legyen. A
nitrogén bőség ugyanis a levélzet túl
buja növekedéséhez vezethet, ami
elvonja a virágzáshoz szükséges
tápanyagokat, és csökkenti a növény
betegség-ellenállóságát. Agyagos
területen mindenféleképpen keverjünk lazító anyagot is, durva homokot
vagy komposztot a földbe. Ültetésre

július vége, augusztus a legalkalmasabb. A rizómát nem szabad
mélyre ültetni, vízszintesen kell elhelyezni közvetlenül a felszín alá. Az
sem baj, ha a felső része egy kicsit
kilátszik a földből. Számolnunk kell
azzal is, hogy a talaj néhány cm-t
ülepszik. A rizómák 40-45 cm-re
legyenek egymástól, hogy a kifejlett
növényeknek legyen terük a szaporodáshoz. Ültethetünk 2-3 rizómát
is egy "fészekbe", ekkor azonban
nagyobb, 60-75 cm-es tőtávolságot
hagyjunk. Azzal is elősegíthetjük a
növények egyenletes elterjedését,
hogy a rizómákat egyazon irányba
fordítva helyezzük a földbe. Ezzel a
módszerrel mutatós gyephatároló
szegély is létrehozható. Nyári
telepítés esetén virágzás már az
elkövetkező évben várható. Az írisz
nem igényel különleges gondozást.
Mivel elég mélyen gyökeresedik,
öntözni csak ültetéskor és nagyon
száraz nyarakon szükséges. A nem
túlzott mértékű vízellátást és fejtrágyázást olykor másodvirágzással
hálálja meg. A túlöntözés viszont
baktériumos tőrothadáshoz vezet. A
megfelelő virágzás érdekében 3-4
évente célszerű a töveket átültetni. Az
átültetést vagy tőosztást júliusaugusztusban végezhetjük, amikor a
virágzati szárak már teljesen
elszáradtak.
Z. Tatjana

Tiszta, rendezett utca és udvar!
UGYE, HOGY JÓL HANGZIK?
És ráadásul jót is mutat!
Hát fogjunk össze és cselekedjünk!
Tegyük rendbe az utcákat, nyírjuk majd rendszeresen a füvet, takarítsuk el a szemetet és
máris tettünk azért valamit, hogy a falunk szebb legyen!
Mutassuk meg, hogy a mi falunk is lehet szép!
Zöld Dombok
Környezet - és közösségfejlesztési szervezet
Udruženje Mladih Feketić
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"MY COMPUTER"
IT - legendák
Egy új sorozat a "MY COMPUTER" című rovatban, ami
az IT világ nagyjait mutatja be.
Bill Gatest már mindenki ismeri ezért ő, kimarad a
sorozatból vannak még rajta kívül sokan akik említésre
méltóak íme a következő úriember aki legalább annyit
számít az IT világban mint Bill.
Michael Dell (A barkács milliárdos)
Építsünk számítógépet megrendelésre, és azt ne a
szokványos terjesztési csatornákon, hanem egyenesen a
vevőnek adjuk el!
Úgy hangzik ez a mondat, mint valami sosem hallott,
zseniális ötlet? Ugye, hogy nem! Michael Dell ennek
ellenére mégis ezzel a meglepően egyszerű alapelvvel érte
el, hogy cége a világ legnagyobb számítógépgyártó vállalatává váljon. (DELL Computers)
Michael Saul Dell 1965.február 23-án született
Houstonban. Eleven, éles eszű, minden iránt érdeklődő
gyerek volt. Szüleit főként azzal kergette az őrületbe,
hogy mindent szétszerelt, hogy megtudja, mi hogyan
működik. Miután 15 éves korában ezt eljátszotta a karácsonyra kapott Apple II számítógépével is (a csoda nem ez
volt, hanem hogy újra össze tudta rakni, és a gép ezután is
működött!), elkötelezte magát a számítástechnika mellett.
A programozás nem érdekelte inkább számítógépeket
szedett szét, javított és épített. Elsőéves egyetemista
korában (az University of Texasra járt Austinba, fizika
szakra), 19 évesen döbbent rá, hogy ebből akár üzletet is
lehet építeni. Először csak szívességből rakott össze és
javítgatott PC-ket a kollégiumi lakótársaknak, majd megpróbálta ugyanezt pénzért, először a tanulás mellett, majd
helyett. Nemsokára már annyi megrendelése volt, hogy
nem tudta befejezni az egyetemet. Így ezerdolláros tőkével céget alapított PC's Limited néven (nem sajtóhiba: így,
nyelvtanilag helytelenül jegyezték be a nevet), majd
számítástechnikai magazinokban hirdette a megrendelésre, a felhasználó óhaja szerint felépített vagy a saját
tervei szerint összeállított konfigurációt.
A PC' s Limited meglepően olcsó árakkal, mégis magas
színvonalon dolgozott köszönhetően Michael józan
paraszti észre alapozó üzleti modelljének. A Dell (a cég
1988-ban vette fel alapítójának nevét) kizárólag megrendelésre dolgozott, nem tartott raktárkészletet sem
alkatrészekből, sem kész gépekből, egyenesen a végfelhasználónak adta el portékáját. A Dell a semmiből robbant
be a köztudatba, és működésének első évében 6 millió dolláros forgalmat produkált, majd nyolc éven keresztül évi
80 százalékos növekedést volt képes felmutatni (ezután
újabb hat éven át 60 százalékot, de még ma 100 milliárd
dollár értékű mamutcégként is tartják a 15 százalékos
tempót).
A Dell máig saját boltokat tart fenn világszerte ( még
nálunk is vannak olyan cégek akik Dell konfigurációkkal
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kereskednek) a nagyobb áruházakban, ahol a felhasználó
maga állíthatja össze a megvásárolni kibánt PC-t. 1992ben a Dell cég bekerült a világ 500 legnagyobb cége közé,
Michael pedig 27 évesen minden idők legfiatalabb
cégvezetője lett. A nevét azonnal felkapta a média, címlapokon szerepelt, az Év Embere lett.
A Dell Computers ma 170 országban van jelen, és 50 ezer
alkalmazottat foglalkoztat. 1999-ben átvette a Compaqtól
a világ első számú PC-gyártójának címét, amit máig őriz.
Természetesen nincsen sikersztori árnyoldalak nélkül, a
Dell is kapott hideget-meleget az idők során. Folyamatos
támadás tárgya például a cég összefonódása a Microsofttal
és az Intellel. A Dell féle gépet a mai napig csak Intel
processzorral lehet kapni, és Windows operációsrendszerrel (szervereket lehet Linuxal kapni de desktop PC-t nem).
Sokan gyanúsítják a céget azzal, hogy spyware programokat telepít az eladott gépekre, és rengeteg kritika
céltáblája az Indiában összerakott gépek általános
minősége is, állítólag az egyszeri Dell munkásnak a
futószalag mellett csak öt másodperce van arra, hogy betegyen egy kártyát a megfelelő slotba az alaplapon, és becsavarozza azt....
Mindezek ellenére meggondolatlanság megkérdőjelezni a
Dell gépek megbízhatóságát, a cég évről évre elnyeri a
világ legmegbízhatóbb márkaneve díját. 2004 márciusában Michael Dell leköszönt vezérigazgatói
posztjáról, és azóta, mint tanácsadó és az igazgató tanács
tagja vesz részt a vállalat irányításában (valahogy úgy,
ahogy Bill Gates a Microsoftnál). Jelenleg 16 milliárd dollárra becsülik Michael Dell vagyonát, ezzel a világ 18.
leggazdagabb emberének mondhatja magát. Így került
Mr.Dell tulajdonában többek között Hawaii egyik legmenőbb luxus szállodája, a hatcsillagos, 380 szobás Four
Seasons Maui. A 1100 éttermet számláló IHOP étteremlánc és még sorolhatnám. S hogy valóban ez a siker titka,
azt jól mutatja a Dell cég évi kétmilliárdos tiszta nyereség
is.
" Az ember azért
megy egyetemre,
hogy tanuljon. Én
egy év után otthagytam az egyetemet,
mert úgy gondoltam
többet tanulok azzal,
amivel az iskola
helyett
foglalkozom" Michael Dell

Takács Dénes

FECSKE

LEGALIZÁCIÓ
Az elmúlt három évben gyakran hallottuk ezt a
kifejezést. 2003 május 5-én jelent meg a legújabb építésügyi törvény. A törvény mindamellett, hogy szigorú,
először ad lehetőséget az engedély nélkül épített objektumok törvényesítésére, vagyis legalizációjára. Tehát minden épület - nemcsak a lakóház, hanem minden más melléképület - amennyiben engedély nélkül építette fel a tulajdonos, legalizálható. Az eljárást a tulajdonosnak kell
kérni. Feltétele, hogy az épület kinézésében eleget tesz az
érvényben levő műszaki előírásoknak.
A törvény szerint a kérelmezési határidő 2003.
november 13-a volt. Ezt a határidőt a törvényhozó nemrég
módosította-, meghosszabbította 2006. október 26-ig, de
csak azokra az épületekre vonatkozik, amelyek 2003.
május 5-ig épültek fel.
A legalizáslásra beérkezett kérelmeket a községek
illetékes szakbizottsága bírálja el. A szükséges dokumentumok beszerzése és az illetékek bizonyos költségbe
kerülnek. Mint a bizottság elnöke mondhatom, hogy a

legköltségesebb része folyamatnak az, amelyre sem a
kérelmezőnek, sem a községi közigazgatásnak nincs
ráhatása. Ez a rész mindenkit egyformán terhel.
A több mint két éves bizottsági munka alapján
mondhatom, hogy a munkában résztvevők az előírások
tiszteletben tartása mellett maximális rugalmassággal
kezelték az ügyeket
Meglátásom és javaslatom, hogy mivel a törvényhozó adott egy újabb lehetőséget a legalizálásra, így
éljünk az alkalommal, tegyük a szükséges dokumentumokkal rendbe épületeinket, mert az előbbiekben
említett törvény az engedély nélkül emelt épületek lebontását látja elő. Ha ez a törvénycikkely alkalmazásba kerül,
sokkal nagyobb költséggel fog járni, mint a legalizáció!
Hallgató Imre
a legalizációs bizottság elnöke

Pi c e ri j a " P U T N I K "
- Mindenféle rendezvény
- Pizza
- Rostélyos
- Föt étel
Telefon rendelés: 024/738-025

Pi c e ri j a " P U T N I K " 2
Hamburgerija
- hamburger
- hod-dog
- sendvics pizza
- nagy és kis pizza
- csevap lepénybe
Telefon rendelés: 064/4670562

A VINUM Lódi-féle pincészet értesíti kedves fogyasztóit és a Fecske olvasóit
a borpincében kapható borok árairól:
-Zupljanka és a Lódi-fehér.....70,00 din.
-Olasz rizling....80,00 din.
-Rajnai rizling.....100,00 din.
-Lódi-vörös......100,00 din.
-Kékfrankos....130,00 din.
-Cabernet sauvignon....170,00 din.
A borokon kívül finom gyümölcs és törkölypálinkákat is árúsítunk, valamint
tetszetős ajándékcsomagot is vásárolhatnak 520 dinárért, amely egy üveg borból, fél kiló Török-mézből, negyed kiló Kádár paprikából, csigatésztából és tormából tevődik össze.
A pincészet dolgozói

Tel/fax: +381 24 883 052
Mob.:
+381 63 880 82 64 Kanjiža
Magyarkanizsa
+381 63 554 864
Senta
Zenta
+381 63 184 33 84 Feketić
Bácsfeketehegy
+381 63 430 602
Trešnjevac
Oromhegyes
WWW.ACART.CO.YU

Játszóterek és kerti bútorok készítése
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X I RO DALOM KULTÚRA SZÍNHÁZ
A Tanyaszínház társulata idén is fellép
községünkben. Aki esetleg nem ér rá
július 22-én, még mindig megnézheti 23án Hegyesen őket. Az előadás címe: Kir
Januli, avagy az ördög tudja... Méhes
György és I. L. Caragiale művei alapján
Gyarmati Kata készítette a színpadi változatot. A rendező Nagypál Gábor, a
zeneszerző Bakos Árpád, a szereplők
pedig az újvidéki Színművészeti
Akadémia növendékei. A történet egy
mondatban: Béliál, a Poklok Fejedelme a
19. század eleji Bukarestbe küldi szolgáját, Durumót, megfejteni azt a titkot,
hogy mi kell a nőknek. Vagyis, hogy
milyen is valójában a női természet, kiismerhető-e? Hogyan lehet védekezni
ellene? Létezik-e olyan férfi, aki ki tudja
vonni magát a hatása alól? Ez a pikáns, a
Balkán ízét hordozó komédia biztosan
számíthat a férjek szimpátiájára. De azért
a nők se hagyják ki! S felhívom a közönség figyelmét arra is, hogy segítsük a
Tanyszínházat, ne sajnáljunk egy kis
aprópénzt dobni a szórakoztatásunkért
cserébe abba a kalapba, köcsögbe,
köténybe, bármibe, amit elénk tartanak.
Mert megérdemlik...
Most csak ennyit, én is elmentem szünetre....Kellemes nyári pihenést kívánok
minden olvasónak!!!

Tanyaszínház Bácsfeketehegyen
Idén Július 22-én szombaton este, 2o órai kezdettel a
bácsfeketehegyi Strandon kerül megrendezésre a
Tanyaszínház idei előadása. Egy vidám játék kerül bemutatásra, melynek címe Kir Januli, Nagypál Gábor rendezésével. Mindenkit szeretettel várunk.
Borka
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T R E N D I
A fehér nemű története
A fehérnemű fejlődésének története
éppen attól érdekes, hogy kipróbál
minden stílust. Csipkétől a bőrig,
mindent megmutat. A puritán
évszázadokat a teljes züllés váltotta
fel. A XVIII. század a gáláns és
pikáns légyottok, a teljes romlás és
erkölcsi züllés korszakaként vonult be
a történelembe. A kor erkölcsi formája azok felett tört pálcát, akik
házasságuk mellett nem tartottak
szeretőt. Érthető tehát, a nők megújult
erővel és minden figyelmükkel azon
munkálkodtak, miként hódítsanak.
Ebbe a körbe tartozik a fehérneműkel
való bánás, amiben nem ismertek
határokat.
Többrétegű,
fehér
hímzésekkel díszített len- és
pamutvászont öltöttek magukra, ami
csak az alsóneműt jelenti. A gyapjú,
pamut, vagy selyemharisnyát harisnyakötővel vagy harisnyatartóval
hordták. Kellően szexisnek akarták
érezni magukat. A karcsú derék
időszakát élték. Számított is, hogy
egészségtelenül élnek -e vagy sem. A
cél minden eszközt szentesített. Még
akkor is, ha a kiegészítők összsúlya
időjárástól függetlenül olykor nyolc
kilónál is többet nyomott. Kihámozni
a nőt eme tengernyi kiegészítőből
embert
próbáló
és
felettébb
időigényes elfoglaltságnak bizonyult.
Nem véletlen, hogy a korabeli
történelmi képeken a férfiak nem
bajlódnak. a vetkőztetéssel. Rögtön a
lényegre tértek.
A forradalmat követően több filozófus, köztük Rousseau is hirdette az

antik értékekhez, egyszerű, letisztult
formákhoz történő visszatérést.
Minden, ami az embert körülveszi,
egyszerű és kényelmes kell, hogy
legyen. Köztük a ruházat és a
fehérnemű is. A nők szó szerint vették
Rousseau tanácsát, és ledobva
magukról a vasabroncsot, a szűk, testhez simuló térdnadrágra, az átlátszó
blúzok divatjára, a tunikákra váltottak. Vissza a természethez és a
kényelmeshez. Nem kellett sokáig
biztatni a nőket, hogy kövessék az új
stílust, egy szemvillanás alatt divatot
teremtettek. Az új módi a férfiakat
sem hagyta hidegen. A nők azonban a
kezdeti fellángolást követően visszatértek a testet lényegesen jobban
melegítő
fűzőhöz
és
alsószoknyákhoz, mert bizony a lenge
tunikákban, rövid nadrágokban
meglehetősen fáztak. S ez így is
maradt egészen a XX. századig.
Elérkeztünk a nők öntudatra
ébredésének idejéhez. A korhoz,
amikor a nők egyenlő jogokat harcoltak ki maguknak. Eljött a
sportolás, a munkába állás, az aktív
életvitel ideje. Persze mindez
lehetetlen lett volna kosarakban,
fűzőkben, erényövekben és alsószoknyák tömkelegében. 1900-ban a
kiutat egy leleményes amerikai nő,
Mary Jakobs mutatta meg, aki
felfedezte, kitalálta a melltartót. Két
aprócska, zsebkendőnyi darabot
összevarrt, és madzagot erősített
hozzá. A gyártási jogot eladta egy
amerikai gyártulajdonosnak, aki
örömmel
fizetett
érte,
elkövetvén
ezzel
élete
legjövedelmezőbb
befektetését. A melltartóról
ugyanis
kiderült,
hogy
kényelmes, hordható, szép formát
kölcsönöz a mellnek, rendkívül praktikus, mert sport és
munka közben tartja
a mellet, és nem
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akadályozza a mozgást. Eleinte
csupán elfedi a melleket, később már
formál is, és alátámaszt. A férfiak
visszasírták a fűzőbe bugyolált női
testeket, amelyből a minden levegővételnél megemelkedő keblek
látványa állandóan éberen tartotta
őket. A nők azonban mindennél jobban áhították, hogy teljes tüdővel,
kényelmesen
lélegezhessenek.
Azonban még így is legalább 30 évet
kellett várniuk arra, hogy Ida
Rosental bevezesse a melltartók mai,
méretre szabott, felettébb szexis formáját. A fiús megjelenés a divat. Az
új művészeti stílus a nőideált is átalakítja. Az alul nyitott alsónadrág zárt
vagy hátul gombolható lesz. Egyre
népszerőbb az alsóingből és alsónadrágból összenőtt ingnadrág, a
kombidressz. A kezdődő táncőrület és
a hölgyek körében is népszerűsödő
sportolás következménye, hogy a hölgyek rövidre vágatják a hajukat, s
fülig érő bubifrizurát hordanak. Az
egyenes vonalú vagy alig karcsúsított
ruha alá vékony pántos alsóing és alul
gombolt ingnadrág társul. Létezik
már bebújós alsónadrág is, amelyet
deréknál gumival fog össze. A ruha
rövidülésével, csupán combközépig
ér. Az apró mintákkal hímzett,
pasztellszínű fehérnemű vékony
batisztból vagy selyemből készül. A
harisnya alapanyaga is selyem vagy
műselyem. Hogy az ideálnak számító
kamasz fiúra hasonlítson, a nő
tornázik és koplal. A divatlapokban
megjelenő számos testgyakorlat,
diéta, recept tanúsítja. Ez a módi új
típusú fűzőt és melltartót hoz. Újdonság a teljesen gumírozott csípőszorító. A nem kívánatos domborulatokat, kerekebb csípőket eltünteti,
leszorítja. Később az alsószoknyából
és az alsóingből létrejön az
ingszoknya, vagyis a kombiné, amit
napjainkban is előszeretettel használnak.
Fekete Tímea
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FECSKETOLL
ÁBRÁNDOZÁS A SÚGÓLYUKBÓL
Szavalni szeretném, hosszan, ékesen,
felemelt fejjel, "minő érzelem".
Áradozni, ahogy szokás,
mikor nem őszinte a vallomás.
Dicsérni égre-földre,
hadarni szemlesütve,
kipirult arccal, izzadt homlokkal,
átszellemülten, torzult hanggal,
elmondani, mily csodás az élet,
elmondani, milyen jó, hogy élek.

N AGYTAKARÍTÁS
A padlásra felmentem,
egy nyári délelőtt:
zsákokat összeszedni rendre,
még aratás előtt.
Homályos forró volt a csönd,
pókháló imitt-amott.
Üvegcserépen át egy helyen,
a kíváncsi Nap lopakodott.

Már látom, ahogy mozog kezem,
gesztikulál az érzelem.
Tapsviharban földig hajolva majmolom,
mint ünnepelt pojáca
tettetem, hogy élvezem,
de csak a színfalak rabjaként élhetem,
ott játszódik le az életem.
Büszkén állok fel a porondra,
de nem jön hang az ajkamra,
bár százszor is átgondoltam már magamban,
a szónoklat szövegét százszor is átírtam,
mintha gombóc volna a torkomban,
csak tátogok a súgólyukban.

Régi kacatok megbújva
s ládák a "kakasülőn".
Reszkető kézzel le szedtem
elmerengve a tűnő időn!...
Könyv, füzet, levél,
némely már hatvan éves.
Kondult szívemben egy hang:
"Te akkor tájt voltál szerelmes!"
Heincz Vilmos: "Vércseppek":
ronggyá olvasott verseskötet.
Kamasz fiú ajándéka volt ez,
amit a Mamától elcsent...

Bácsi ( Vajda ) Sára

Újra élt az emlék,
a port lassan lefújtam.
Törött tükörbe nézve, láttam:
egy őszülő asszonyt, kipirultan!
Eőry Molnár Etelka

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek

Pál Jeliszaveta szül.Jakobec (június 27) 80 évében

Pirmajer János (június 12) 48 évében

Tóth szül.Horváth Julianna (július 3) 87 évében

Török szül. Bíró Sára (június 19) 85 évében

id.Bordás szül.Truzsinszki Mária (július 4) 72

Tolnai Lajosné (június 26) 75 évében

évében

id.Szakács János (június 29) 79 évében

Hasani Afije (július 6) 79 évében

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho temetkezési
vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Éva, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Eőry Molnár Etelka, Fekete
Tímea, Lódi Miklós, Molnár Károly, Nagy Sára, Orosz Attila, Papp Julianna, Sárándi István, Szukola Béla, Takács Dénes, Török
Zoltán, Zečević Tatjana.
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2006. júliusában.
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