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MAGYAR REFORMÁTUSOK V. VILÁGTALÁLKOZÓJAMAGYAR REFORMÁTUSOK V. VILÁGTALÁLKOZÓJA

A Kárpát-medencei magyar refor-
mátus egyháztestek 2006-ban
közösen rendezték meg a Bocskai
szabadságharc és a bécsi béke
400. évfordulójának jegyében, a
Magyar Reformátusok V.
Világtalálkozóját. Az
eseménysorozat augusztus 12.-én
Kolozsváron, Bocskai
szülővárosában kezdődött, és 22.-
én Debrecenben zárult. 
A 2006. augusztusában megtartott
világtalálkozó ünnepség sorozata
az 1938-as, valamint az 1991-es,
az 1996-os és a 2000. évi
találkozók sorába illeszkedik.
Jelenleg a magyar reformátusság
három létformában kényszerül
élni: az anyaországban, a Kárpát-
medencei utódállamokban és a
világ minden részén, szétszórat-
tatásban. A Magyar Reformátusok
I. Világtalálkozóját 1938.-ban tar-
tották meg. Célja a reformátusság
testvéri kapcsolatainak ápolása
volt a múltban és ez maradt a
jelenben is. Az ismert történelmi
körülmények miatt egészen 1991.-
ig nem került sor a világtalálkozó
újbóli megszervezésére. 
Idén augusztusban került sor a
sorrendben V. Magyar
Reformátusok Világtalálkozójára,
a melynek egyik utórendezvénye
falunkban, Bácsfeketehegyen volt
megtartva a helybeli református
egyházközség szervezésében. A
szép és sokunk számára
emlékezetes találkozó a honi
református gyülekezetek hívei
mellett egybegyűjtötte a mag-
yarországi és a Kárpát-medence
más térségeiből, továbbá Nyugat-
Európából érkező reformátusokat.
A találkozó ünnepi istentisztelettel
kezdődött a helyi református tem-
plomban, amelyen igét hirdetett
dr. Bölcskei Gusztáv püspök a
Magyarországi Református
Egyház Zsinatának elnöke. A
püspök úr igehirdetésében kitért
az 1606-os bécsi békére, a
protestánsok Bocskai érdemeként
elnyert szabad vallásgyakorlatára,
és természetesen a világ-

találkozóra, amelynek kiinduló
állomása az erdélyi fejedelem
szülővárosa, Kolozsvár volt.
Az igehirdetés után Baja Mihály
Örök világ című, alkalomhoz illő
költeményét Kormos Irén
előadásában hallgathattuk meg.
Az ünnepélyre a szervezők
meghívták dr. Buzogány Dezső
teológiai tanárt, a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet
protestáns-egyháztörténeti tan-
székének vezetőjét, aki Bocskai
István erdélyi fejedelemről tartott
volna előadást. Sajnos a profess-
zor úr nem kapta meg időben a
beutazási vízumot, így színvon-
alas előadásának részleteit Nagy
Kálmán kunhegyesi lelkipásztor
olvasta fel. Az ünnepélyes hangu-
latot még inkább elmélyítette a
Szabadkai Református
Egyházközség kórusának éneke.
Az ünnepi istentisztelet keretén
belül került sor Országos
Egyházunk 50. Jubileumi Ünnepi
Zsinatára, amelynek keretében az
elmúlt Zsinatokról és Isten meg-
tartó kegyelméről püspökünk,
Csete Szemesi István számolt be.
Az ünnepi istentisztelet a XC.
Zsoltár, majd nemzeti imánk, a
Himnusz és végezetül a Székely
Himnusz eléneklésével zárult.
Az ünnepély közebéddel folytató-
dott a Központi Otthonban, ahova
valamennyi jelenlevőt meghívtak. 
Az ünnepség sorozat folytatódott
a délutáni órákban is, a helybeli
műkedvelők a színházteremben
megtartott délutáni előadásával,
amely a Kunhegyesről 220 esz-
tendővel ezelőtt útra kelt fel-
menőink történetét elevenítette
fel. Végezetül mgr. Bordás Győző,
az Újvidéki Fórum Könyvkiadó
igazgatója bemutatta dr. Virág
Gábor kishegyesi helytörténet-
kutató legújabb a Feketicsi
Móringlevelek című kötetét. 
Hiszem azt, hogy emlékezetes
maradt mindannyiunk számára az
idei református világtalálkozó
úgy, mint a hat évvel ezelőtti,
amelynek szintén egyik

házigazdái lehettünk. Várjuk a
következő alkalmat, amely újra
összegyűjt bennünket, legalább az
együtt töltött órák idejére
feledtetve velünk szétszóratottsá-
gunkat, s mindazokat a
nehézségeket, amelyekkel nap,
mint nap meg kell küzdenünk.
EGYEDÜL ISTENÉ A
DICSŐSÉG! SOLI DEO GLO-
RIA! 

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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Szeptember elsején megkezdődött
a tanítás az iskolákban. Vége a
vakációnak, a kirándulások ide-
jének. Visszapillantani a nyárra,
augusztusra azonban nagyon nagy
élmény. 
Íme, mi is történt az elmúlt hónap-
ban az "Izida" Anya és gyer-
mekvédelmi társulatban.

Becsén volt Társulatunk a Hit
és fény találkozón. Újabb bará-
tokkal ismerkedtünk meg, sokat
táncoltunk, énekeltünk és
megerősítettük hitünket, hogy igen is
lehet együtt élni szeretetben és
békességben sérült és egészséges
gyerekeknek és ifjaknak együtt. 

Egész hónapban voltak műhe-
lymunkák mégpedig a Munka,
foglalkoztatási és szociális politika
minisztérium jóvoltából. Festettünk
üvegre, gyöngyöt főztünk,
agyagedényeket, képeslapokat

készítettünk.   Együtt ünnepeltünk
névnapokat, születésnapokat és nagy
örömünkre két új önkéntest is
köszönthettünk körünkben.
Középiskolát befejezve Delonga
Ilona és Ludrován Natália kapcsoló-
dott be műhelyeinkben és tudá-
sukkal, szeretetükkel gazdagították
Társulatunkat. Köszönjük nekik
megértésüket és türelmüket. 

Ajándékot kaptunk Maras
Dragan-tól, aki egy hifitoronnyal

ajándékozta meg
Társulatunkat. Az ajándéknak
legkissebjeink örültek meg
legjobban.

Augusztus 27. én
nagyon nagy megtiszteltetés
érte Társulatunk tagjait.
Németországból, Amerikából
vendégek érkeztek Dr.
Hartmann vezetésével. A
Tagjaink rövid műsorral

mutatkoztak be a vendégeknek és a
kishegyesi  önkormányzat
képviselőinek, igen nagy sikerrel.
Munkáinkat is megtekintették és
nagyon biztattak bennünket, hogy jó
úton haladunk, amely a modern, euró-
pai gyermekvédelem  felé tart.

A tanulás sem maradt ki minden-
napjainkból. Kovács Szilvia és Juhász
Erzsébet gyógypedagógusok tanul-
tak, foglalkoztak a gyerekekkel. 

Nagy fájdalommal jelentjük, hogy
tanítónk, munkatársunk Bíró Éva
elhunyt. Ígérjük, hogy az ő emléke,
tanítás szeretete és fáradhatatlan ereje
továbbá is hajtóerő lesz
Társulatunknak. 

P.J.

AZ IZIDA HÍREIAZ IZIDA HÍREI

ZÖLD DOMBOK HÍREIZÖLD DOMBOK HÍREI
2006 augusztus 26-án résztvet-
tünk az V. Hegyesi Napokon, ahol
nem csak Bácsfeketehegy, hanem
Kishegyes is képviselte magát.
Idén Magyarbánhegyes volt a
házigazdája a magas színvonalú
rendezvénynek 
Az ellátás tökéletes volt, amit a
különböző programok tettek még
színesebbé: kispályás foci, ahol a
kishegyesi fiúk hősiesen játszot-
tak, és a bácsfeketehegyi női
kézilabda csapat sikeres
mérkőzése. Természetesen a
lányok, akikre nagyon büszkék
vagyunk, nem tértek haza üres
kézzel. II. helyezést értek el!
Gratulálunk nekik és további
eredményes munkát kívánunk!
A színpadon a néptáncosaink
mutatták be tehetségüket.
Itt kell megemlítenem a pol-

gármesterek viadalát, melyen
Pusztai János a Helyi Közösség
titkára mutatta be talprae-
settségét.
A falut képviselte: a feketicsi
Művelődési Egyesület néptáncc-
soportja Pál Eszter és Dávid
Márta vezetésével, a női kézilab-
da csapat Peko edzőmester
irányításával, a Helyi Közösség
Pusztai János és családja
közreműködésével és nem utolsó
sorban a Zöld Dombok Molnár
Lajos és Budai Judit képvise-
letével.

Ami a Teleházat illeti-sikerült
realizálni az elképzeléseket. A
meszelésre sor került a rossz idő
ellenére is. Köszönjük Dávid
Darvaldnak a segítséget

Z.D.

FIGYELEM
Olyan 15-25 éves fiatalok jelentkezését
várjuk, akik MODERN TÁNCOKAT

szeretnének tanulni

Jelentkezni lehet Budai Juditnál az
alábbi telefonszámon

064/12-32-469
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Rúzsa Magdi többhetes tárgyalássorozat után kiadót
választott. Számos ajánlat közül
végül úgy döntött, a CLS
lemezkiadóhoz igazol.
Magdi a CLS Records-
nál látja biztosítottnak
szakmai karrierjét,
hiszen maga
választhatja meg,
kivel dolgozik majd
együtt és saját
s z e r z e m é n y e i
közül is felkerül
első lemezére
néhány dal. 
“Továbbra is
szeretném, ha a
rockos hangzás
uralkodna a
lemezemen, de
lírai balladákat is
fogok énekelni.
Azt gondolom,
hogy ezek tartoznak
igazán ahhoz a zenei
stílushoz, amelyet
majd szeretnék a
jövőben képviselni. “nyi-
latkozta Magdi.  
A lemez előkészületei már a
napokban elkezdődnek, hogy
Magdi első saját albuma a tervek szerint még idén boltok-
ba kerülhessen.

A Színes Bulvár Lap újságírói kiszámolták, hogy Rúzsa
Magdi 5 millió forintot keresett az elmúlt egy hónapban,
és mióta jelentkezett a Megasztárba, 25 millióval lett
vastagabb. Hogy ez valóban így van-e, azért nem
kezeskedünk.

Dől a lé

Az újságíróknak csak annyi információjuk van, hogy az
énekesnő egy

20 perces
fel lépésért
á l t a l á b a n
150 ezer
forintot kér,
ebből szá-
molták ki,
hogy ha het-
ente 5 fel-
lépést vállal,
akkor az
már egy
hónap alatt
m i n i m u m
két millió
forint. 
Emellett a
számítások
s z e r i n t
Magdi eddig

több mint 3
millió forintos bevételt könyvelhet el a döntőben elhang-
zott dalokból összeállított nagylemezéből, mely
egyébként máris platinalemez. Nyereménylakása és autó-

ja körülbelül 16 milliót ér, és ha még ez nem lenne elég,
az énekesnővel több milliós reklámszerződést kötött nem-
régiben egy cég, így az anyagi gyarapodása igencsak
jelentős.

Ki van borulva

A köztudottan szegény, vajdasági családból származó
Rúzsa Magdi eddig nem nyilatkozott arról, hogyan érte
meg a hirtelen gyarapodást, sőt úgy tűnik, sokkal inkább
foglalkozik lelki békéjével, legalábbis a Story szerint.
Rúzsa Magdi ugyanis ki van borulva, mint annak idején
Oláh Ibolya, mert nem hagyják békén, és mindenhová

üldözik. Érdekes módon Rúzsát most éppen Oláh Ibolya
készül szárnyai alá venni, mert fél, hogy a vidéki lány
majd hirtelen elszáll, Magdi szerint azonban ettől nem kell
tartani.

Ki az a Benji?

Éppen ezért most Britney Spears taktikáját követve arra
kéri a lesifotósokat és újságírókat, hogy hagyják békén.
Minden újságíró azt akarja tudni, kicsoda is valójában
Rúzsa Magdi titkos szerelme, Benji, - aki nem kutya,
hanem egy operatőr - akivel a legtöbb időt tölti, és aki,
saját szavaival élve, az egyetlen ember, akit szeret.
Kapcsolatuk egyelőre harmonikus, Benji a minap meg-
tanította Magdit felváltani egyesből kettesbe, ami az
énekesnőnek nagyon jól esett.
Rúzsa Magdi nagyon egyedül érzi magát Budapesten,
anyukájával alig van ideje beszélni, és barátaival is
megszakadt a kapcsolata, mert drága a telefon, így kön-
nyen lehet, hogy Rúzsának mégsincs 25 millája. Egyedül
Benjivel szeret lenni, de még nem akarnak kiállni a nyil-
vánosság elé. Rúzsa Magdit eleinte óvták Benjitől, ám ő
mégis beleszeretett, egyébként biztos forrásból származó
információk alapján a Velvet is úgy tudja, hogy Benji jó
fiú, és jó a humora.

Velvet
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A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁMOGATÓI
IRIS-virágüzlet, STR. FORTUNA, STR. BIO AS, PUTNIK-pizzéria, VALENTIN-gyógy-

szertár,  GAZDA-COOP-virágüzlet

INDIGO, TÖRÖK-méhészet, LÓDI-pincészet, SARA-virágüzlet, 

PÉCI-magán vegyeskereskedés, SMALL STEPS, PIPACS-étterem és butik, STR. LUNA,

BIOFARM, FUTURA-magánvállalkozás, SZILÁGYI FERENC-termelő, PRINC-

fodrászszalon

A vigaszdíjjakról a nyereményjáték támogatói gondoskodnak

Nevéből talán nem is tudjuk,
hogy mennyire közel áll hozzánk
ez a szőlőfajta: ez a bácsfeketehe-
gyen  is elterjedt “portagéza”.
Németországban Blauer
Portugieser, franciaországban
Portugais Bleu, horvátországban
portugizac crni a neve. Valamikor

nagy területeken termesztették, manapság mind inkább
veszít a jelentőségéből.

Tőkéje erős növekedésű, talajban és fekvésben
nem válogatós, minden alakjában igen bőven termő. Érési
ideje augusztus vége – szeptember eleje, ahogyan a
faluban mesélik, valamikor Lajos-napkor már ittak a
borából. A tőkéje igen nagy megterhelést is elbír, másfél
vagon szőlőt is képes teremni hektáronként. Fürtje közép-
nagy, tömött, vállas. 

Bora lágy, színanyagban gazdag, savai tompáb-
bak. 

A melléje ajánlott étel pedig a következő volna:

Káposztás birkahús
A birkahús bordáját, nyakát pörkölthöz való

nagyságúra vágjuk. A leszeletelt vöröshagymát, kevéske
fokhagymát a hússal együtt, zsír nélkül, enyhe tűzön
meghúzzuk, hozzáadunk valamennyi őrölt piros paprikát,
valamennyi paradicsomlevet és felöntve, sózva, borsozva,
babérlevelet hozzáadva, lassú tűzön pároljuk. Fél óra
múlva, hozzáadjuk a laskára vágott káposztát, majd a
végén a darabokra vágott burgonyát is belefőzzük. Ez egy
kiváló, könnyű egytálétel, amelyhez egy kancsó portagéza
illik, vagy ha nincs kéznél, akkor adjon hozzá egy könnyű
vörös bort a Lódi-féle pincéből. 

Lódi Miklós

OportóOportó



6

FECSKE

Amikor kicsiny falunk szépen felújjított,
református templomában „halottra
harangoznak”, mindig elszorul a torkom,
attól a tudattól, hogy ismét meghalt valaki,
meghalt egy magyar ember, ismét
kevesebben lettünk, ez által szegényebbek
is. A múlt hét folyamán a harangszó több-
ször is tudatta velünk, hírül adta, hogy
ismét halott van, illik végtisztességet tenni,
utolsó búcsút venni az elhunyttól.
Szeptember 6-án mindenki által A
Tanítónéni néven ismert Bíró Éva koporsó-
ja köré gyűltünk több százan és hajtottunk
fejet egy olyan ember előtt, aki a tanítást, a
pedagógiát elsősorban élethivatásnak tek-
intette, mind sem kényszernek, megél-
hetést biztosító anyagi forrásnak. A hely-
beli volt tanítókollegákon, az itt élő egyko-
ri tanítványokon kívül messze vidékről,
országhatárokon túlról is érkeztek
megszomorodott szívű emberek, akik úgy
érezték, hogy, itt a helyük a volt tanító
nénijük koporsójánál, hogy egy elrebegett
ima, egy halk Isten veled által köszönjék
meg nem csak a betűvetés rejtelmeibe való
beavatást, hanem az emberré, az igaz,
tisztánlátó és gondolkodó emberré való
nevelést, okítást. Mert a majd négy
évtizedes aktív tanítói pályája során, akár
csak a nyugdíjba menete utáni 17 évben is
magatartásra, viselkedésre, az illemre, a
szép szó győzedelmeskedő erejére, a jóra,
a helyes cselekedetre tanított nagy
szeretettel és odaadása mindenkit, gyer-
meket - felnőttet egyaránt. Mert egész
lényéből a jóság, a szeretet sugárzott,
amellyel nem csupán a szűkebb családját,
hanem a széles, immár nagy létszámú
családját is körül övezte, vette körül,
amely Isten által kiapadhatatlan volt.

Megroppant testi erejét is alávetette az
elképzelt célok megvalósításának, nem
csüggedvén, és a megálmodott terveket
valóra váltotta. Óramű pontossággal hozta
az írásait a Fecske szerkesztőségébe, ahol
életvidám optimizmussal átitatott
szavakkal mesélte el legfrissebb
élményeit, valamint ecsetelte elképzelé-
seit, terveit a következő lapba, mintegy
újabb lendületet adva az olykor csüggedő
kis szerkesztői csapatnak. 
Nyugdíjas évei ellenére sem pihent, hanem
irigylésre méltó, fiatalos elánnal dolgozott.
Számos tevékenysége mellett az Izida,
Anya és Gyermekvédő Egyesületben is
derekasan helytállt, és tapasztalatával
szaktudásával, valamint mérhetetlen
szeretetével igyekezett a hátrányos
helyzetű gyermekek elméjében elszórni a
tudás magvát, megvilágosítani a gyer-
mekkor nyújtotta, vissza nem térő
felejthetetlen élményeit, még ebben a zord
balkáni világban is.
Mindenhol, ahol csak tevékenykedett
távozásával most űr tátong. Egyszerűen
pótolhatatlan. Hiányzik. Az idő sodrásában
majd jönnek újabb nemzedékek, akik
felemelik a fényességet adó fáklyát, és
tovább viszik azt, de vajon lesz-e annyi
kitartásuk, annyi szeretetük, mint amennyi
a tanító néninek Isten jóvoltából megada-
tott?!
Bácsfeketehegy Információs havilapja, a
Fecske szerkesztősége ezúttal is köszöni a
tanító néninek a pótolhatatlan, oktató jel-
legű írásait és egyúttal fájó szívvel
búcsúznak tőle, a munkatársak, a tudósítók
nevében is. Isten nyugosztalja. 

Szukola Béla

I n  m e m o r i a m eI n  m e m o r i a m e
B í r ó  É v aB í r ó  É v a

1 9 3 6 - 2 0 0 61 9 3 6 - 2 0 0 6
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A Vöröskereszt szervezésében IX. 16.-án 8,30-
9,00 óra körül elsősegély bemutatót terveznezek a
piactérnél.

A sérülések nem valódiak!

Az emberek többsége naponta,
legalább egyszer tükörbe néz,
sminkeléskor, borotválkozáskor…
Rám egy komoly, klasszikusvágású
úriember szokott visszanézni… Mivel
mindenki tudja, hogy ez nem szép-
ségápolási, vagy a divat rovat, most
sem fogok ilyen meglepetést szerezni.
Úgy nézzünk „tükörbe”, ahogy ritkán,
vagy egyáltalán sem szoktunk, mert
őszintén bevalva, félünk „így” tükörbe
nézni. Milyenek is vagyunk, ha merjük

megkérdezni magunktól, mint emberek. Nem az a kérdés,
hogy milyennek képzeljük magunkat, hanem az, hogy
milyenek vagyunk más szemében, ebben a bizonyos
tükörben. Mik és milyenek a hibáink, milyenek vagyunk
másokkal, közeli, vagy távolabbi embertársainkkal szem-
ben? Hogyan illeszkedünk be környezetünkbe, hogyan
viselkedünk, milyen mércéket alkalmazunk? Életünket
milyen indítékok, érdekek vezérlik?
KI VAGYOK ÉN ?
Felmerjük-e tenni e kérdést tükrünknek? Merünk-e erre a
kérdésre válaszolni, bármilyen (nem hízelgő) választ elfo-
gadni?
A legnagyobb hibánk a kettős mérték.
Hogyan reagálunk, ha rólunk van szó és, hogyan ha más-

ról? Hogyan, ha erősebbek vagyunk, hogyan, ha
gyengébbek? Mi van, ha bántanak bennünket, vagy,
hogyan viselkedünk azzal szemben, akit tudatosan, vagy
tudatunkon kívül bántunk?...

Nekem, a pillanatnyi Kosovo önnálóságával kapcsolatos
nemzetközi tárgyalásokon való állami állásfoglalás és
kijelentések nem nagyon tetszenek. Eszembe jut, hogy a
kilencvenes években, másoknak, amire nem volt joga, ma
nekünk miért kellene, hogy legyen?
Bízok benne, hogy ennek a lehetséges választások előtti
„biztos adu” marketingfogásnak, nem lesz a
következménye még borzasztóbb, mint amit eddig az
utóbbi időben, már átéltünk.

Bíró Csaba

NÉZZÜNK TÜKÖRBE

NAGYMAMIK ÉS NAGYTATIKNAGYMAMIK ÉS NAGYTATIK

KÉRÉSEKÉRÉSE
Tisztelt ZÖLD DOMBOK!

Nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen nagyszerű,
természetes anyagból  „emberi” játszóteret varázsoltatok
kicsinyeinknek.
Sajnos e kicsinyek néha nagyon is „kitartóak” ját-
szadozásukban, amit idős derekunk és lábaink nem
tudnak türelemmel elviselni.
Ha lehet, a Helyi Közösség, vagy mások, segítségével,
egészítsétek ki valamilyen ülőalkalmatossággal.

Előre is nagyon szépen köszönjük!
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„Az embert a nevetés képessége különbözteti meg a többi
élőlénytől.”

Joseph Addison

Lehet kedves olvasóim, hogy úgy érzik majd, ez nem
igazán a rovatba illő írás, de muszáj volt megosztanom
önökkel e gondolatokat.
Mosolyog, vidámkodik, kuncog, pukkadozik, viháncol,
kacag, nevet, gurul, röhög, hahotázik, gyöngyözve
kacarászik, nyerít, vihog, vigyorog, derül...a magyar nyelv
a maga végtelen gazdagságával, a finom, választékos vál-
tozatoktól a durva, szinte közönségesig terjedő spektru-
mon más és más mögöttes tartalommal fejezi ki a
legkellemesebb emberi lelkiállapotot. Szerencsés az,
akinek sokszor van része a derűben, mely életünk
megszépítő értelme, hisz életörömmel telít, megszépít,
lebegtet. 
A nevetés tornáztatja az immunrendszert, belsőleg fino-
man masszírozza a zsigereket, a tüdőbe a vígsággal össze-
függésben több levegő áramlik, tornáztatja a szívet és a

gyomrot, a máj egy humoros
jelenet hatására kiváltott
nevetés folytán azonnal
méregtelenítésbe fog, a
szervezetben az endorfinok
kezdenek mozgolódni, a
sejtekből kioldódnak a
s z o r o n g á s p r o v o k á l ó ,
betegség indukáló anyagok.
De nem ilyen terapetikusan,
tudatosan vidámkodunk.
Hanem mert jólesik, mert
megteremti, illetve visszaad-
ja az életkedvet, feltölti
erővel, energiával a testet és
a lelket.
S mert „a humor a teljes
igazság”...
Voltak korok az emberiség

történelmében, amikor nem
volt divat nevetni, amikor a jókedvet, a derűt száműzte a
hétköznapokból a sötétség. Ám szerencsénkre ez a
korszak nem tartott sokáig, a boldogság, a cinkos
mosolyok és a guruló kacajok legyőzték a sötétséget.
Hiába tiltakoztak egyenruhák, fegyverek, hatalmasságok
kézzel-lábbal ellene, a derű olyan mint a görögtűz, vízzel
nem lehet eloltani. 
Ahol önfeledten lehet nevetni, ott szabadok az emberek.
Ahol önfeledten lehet nevetni ott nem nyomasztják

szörnyű gondok a vállakat. Ott az optimizmus, a szeretet,
a jövőbe vetett hit lengi be a mindennapokat: ott öröm
élni, öröm dolgozni, gyermeket nevelni és kikapcsolódni.
Ott van önirónia,
ami segít időnként
jót nevetni
magunkon is, sok-
szor bugyuta
á l m a i n k o n ,
vágyainkon. 
Adjuk át magunkat a
nevetésnek! Hiszen
a mosoly, a jókedv
gyógyszer. A
jótékony, pezsdítő
humor szövet-
ségesünk a bajban. Épp ezért tanácsolom mind-
nyájunknak: ne csak a száj, a szív is nevessen!
Nézzünk meg egy-két jó komédiát mint pl. a Tibor
vagyok, de hódítani akarok Gregor Bernadettel (Mi
történik akkor, ha egy gimnazista fiú találkozik álmai ass-
zonyával? A nő egy kicsit idősebb, egy kicsit férjezett, egy
kicsit félrelép, de sebaj-senki sem tökéletes. A lényeg,
hogy ott van, látható, tapintható, sőt néha úgy tűnik
kapható is, úgyhogy meg kell szerezni-mindenáron. Ám
közben feltűnik egy féltékeny férj, egy idegesítő szerető,
egy atyáskodó gondnok, egy félénk vízibicikli-kölc-
sönzős, és egy lány, aki talán sokkal több figyelmet
érdemelne, mint az álomnő.), vagy a Szőke kóla Görög
Zitával, Gubás Gabival (Nándor sikeres építési vállalkozó,
egy számára teljesen ide-
gen világba csöppenve
egyetlen perc alatt
elveszíti autóját, mil-
liókat érő papírjait,
ráadásként gyönyörű
barátnőjét is. Más ember
ilyenkor a barátaihoz for-
dul. Csakhogy neki olyan
sosem volt. Mivel máshon-
nan nem remélhet segítséget, kényszerbarátságot köt
Verébbel, a roma autószerelővel és két társával. Egyetlen
napjuk van, hogy mindent visszaszerezzenek, leszámol-
janak a gonosszal és az egymással szemben érzett
előítéleteikkel.); de hallgathatunk egy kis vidámságot
árasztó zenét is-nálam a rosszkedvűzésnél a Kistehén a
nyerő, elég csak magam elé képzelnem a lökött fiúk kon-
certjét és máris mosoly kerül az arcomra.  

Borka
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XXXV. Bácsfeketehegyi Szüret

Vajdasági  Szőlészek és Borászok 
V. Bácsfeketehegyi  Találkozója

és a

Program:

7 - 11 óráig:
Kirakodóvásár a bácsfeketehegyi Kultúrotthon, a

színház és a park környékén. 
(Jelentkezni Orosz Kálmánnál lehet a 063-740-

39o3-as telefonszámon.)

9 - 12 óráig:
A bácsfeketehegyi néptánccsoportok hagyományos
zenés - dalos - táncos szüreti felvonulása a bács-

feketehegyi Feketics ME szervezésében.

9.3o - 1o.3o óráig:
Az V. Szőlész - borász találkozó vendégeinek

fogadása a Kultúrotthonban.

1o.3o - 12.3o óráig:
Szőlészeti és gyümölcstermesztési előadások a
Színházteremben  a Gazdakör szervezésében.

Vendégek: 
Prof. Dr. Apostol János és a Bálint gazda, 
valamint a Magyarországi és a Szerbiai

Mezőgazdasági minisztériumok, a Tartományi
Mezőgazdasági Titkárság és a čačaki

Növénynemesítő Intézet szakmunkatársai.

12 órától:

Birkapörkölt főzőverseny és kirakodóvásár a
Strandon a Helyi közösség szervezésében.

(A főzőversennyel és a kirakodóvásárral kapcsolatos
információk Juhász Attilánál kaphatók

a Jela vendéglőben (tel. 024-738-170).  A főző-
versenyre szeptember  12-ig lehet jelentkezni.)

17 órakor
A főzőverseny eredményhirdetése a bácsfeketehegyi

Strandon. 

19 órakor:
HÉT NAP ÉLŐÚJSÁG

a bácsfeketehegyi színházteremben szerémségi, dél-
bácskai, bánáti és községbeli néptánc- és énekcso-

portok, zenészek és versmondók fellépésével, a
bácsfeketehegyi Feketics ME szervezésében. 

Gazdag tombola.  A belépődíj önkéntes adomány. A
tombolajegy ára 50 din.

Szeretettel várjuk! 

A  bácsfeketehegyi 
Helyi Közösség Tanácsa 

A Vajdasági Szőlészek és Borászok V. Bácsfeketehegyi 
Találkozóját szervező Gazdakört a Tartományi Mezőgazdasági

Viz- és Erdőgazdálkodási Titkárság támogatja.

2006. szeptember 16. (szombat)
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Szuper mézkaramella
Hozzávalók:

2 dl méz, 2 dl (földi-) mogyoróvaj, 2
dl szentjánoskenyér por, 2 dl szezám-
mag, 2 dl hántolt napraforgó (szo-
tyola), 1 dl felaprított datolya vagy
aszalt szilva, 1 dl kókuszreszelék. 

Elkészítés: 

Forraljuk fel a mézet és a mogyoróva-
jat. Először keverjük el ebben a szent-
jánoskenyér port, majd az összes
többi hozzávalót. ezeket a
műveleteket nagyon gyorsan kell
végezni, hogy az anyag ne nagyon
hűlhessen le közben. A végén gyorsan
öntsük az egészet egy kizsírozott, kb.
20 x 20 cm-es tepsibe és hűtsük le
hamar. Ha megkeményedett, vegyük
ki a tepsiből, szeleteljük fel, és tartsuk
a hűtőben a felszolgálásig. A fenti
mennyiségből kb. 25 db 4 x 4 cm-es
darab lesz.

Seherezádé álma
Hozzávalók: 

25 dkg kész piskóta, 10 dkg aszalt
gyümölcs, 10 dkg méz, 10 dkg
narancslekvár, 10 dkg dió. Az öntet: 1
csomag főzés nélkül elkészíthető
puncsízű pudingpor, kb. 3 dl tej.
Díszítés: aszalt gyümölcsök. 

Elkészítés: 

A piskótát közepes, az aszalt
gyümölcsöt kis kockákra vágjuk.
Ezután a mézzel és a lekvárral

összedolgozzuk, majd kis gombó-
cokat formálunk belőle. Durvára
vágott dióban megforgatjuk. A puncs
ízű pudingporból sűrű öntetet
készítünk, és tálaláskor a kis gombó-
cok köré öntjük. Aszalt gyümöl-
csökkel díszítjük, de még rejtélye-
sebb, ha néhány ehető virágszirmot is
szórunk mellé.

Müzlis amerikai palacsinta
Hozzávalók:

20 dkg margarin, 10 dkg méz, 4 db
tojás, 2 evőkanál rum, csipetnyi só,
25 dkg liszt, 1/2 csomag sütőpor, 10-
10 dkg kukoricapehely és zabpehely,
10 dkg müzli, 1 db citrom reszelt
héja, 1 pohár joghurt. 

Elkészítés:

A puha margarint, a mézet, az egész
tojásokat, a rumot, a csipetnyi sót
habosra keverjük. Keverjük össze a
lisztet a sütőporral. A citromhéjat
reszeljük le. A tojásos masszához
adjuk a pelyheket, a müzlit, a joghur-
tot és a reszelt citromhéjat. A tésztát
jól dolgozzuk össze, annyira híg kell
legyen, hogy a fakanálról le-
csöpögjön. Melegítsük fel a kontakt-
grillt, és margarinnal kenjük be, ez
utóbbit 3-4 darabonként ismételjük
meg. A tésztából kb. 2 decilitert ken-
jünk szét az alsó rácson, majd csukjuk

rá a kontaktgrill
felső részét kb.
3-4 percre. Ha
a sütő felső
részét túl hamar
nyitnánk fel, a
tészta szétsza-
k a d h a t .
Aranybarnára
süssük, a sütő
felső részét
óvatosan nyis-
suk fel, és kész
az amerikai
palacsinta. A
sima kontakt-
grillből ki-
kerülő pala-
c s i n t á t
ö s s z e t e k e r -
h e t j ü k ,

szétvághatjuk, a szíves mintájú grill-
ből készültet szétszedhetjük.
Porcukorral megszórhatjuk, krémmel
vagy tejszínhabbal kenhetjük az egyik
oldalt, és a másikkal lefedhetjük.
Hidegen és melegen egyaránt finom.

Mézeske
Hozzávalók: 

6 dkg vaj, 6 dkg étcsokoládé, 8 dkg
rétesliszt, 20 dkg cukor, 5 dkg dió, 1
tojás, 1 teáskanál őrölt fahéj, 5 dkg
méz, 1 csomag vaníliás cukor, 1
kávéskanál sütőpor. 

Elkészítés:

A vajat a csokoládéval lassú tűzön
felolvasztjuk és simára keverjük. A
tűzről levesszük, hozzáadjuk a lisztet,
a cukrot, a diót, a tojást, a fahéjat, a
mézet, a vaníliás cukrot és a sütőport.
A tésztát kb. 3 cm vastagra nyújtjuk,
sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük,
és a sütőben 25-30 percig sütjük. A
süteményt kockákra vágjuk, majd
dióval díszítjük. Cukormázzal is
bevonhatjuk.

Mézes szilvakocsonya
Hozzávalók:

1,5 kg szilva, 1 dl vörösbor, 2,5 dkg
zselatinpor, 0,3 dl édes likőr ( legjobb
a narancslikőr ), fél-fél mokkáskanál-
nyi őrölt fahéj és szegfűszeg, 5
evőkanál méz.

Elkészítés:

A szilvát megmossuk, kimagvaljuk,
egyharmadát ( lehetőleg az éret-
tebbeket ) turmixoljuk, majd átszűr-
jük. A bort, a zselatinport, a likőrt ( ez
el is maradhat ), a fűszerkeveréket
hozzáadjuk, kevergetve felforraljuk.
Mindössze egy-két percig főzzük,
hogy a zselatin teljesen elolvadjon
benne. A tűzről lehúzva hűlni
hagyjuk. A maradék szilvát darabokra
vágjuk, a mézzel együtt a még meleg
zselatinos szilvaturmixba keverjük.
Egy egyliteres őzgerincformát meg-
nedvesített celofánnal kibélelünk. A
szilvás masszát egyenletesen bele-
simítjuk, a hűtőszekrénybe rakjuk,
néhány órán át, de legjobb, ha egész
éjszakán át dermedni hagyjuk.
Másnap a formából vágódeszkára
borítjuk, a celofánt lehúzzuk róla, a
kocsonyát forró vízbe mártott késsel
felszeleteljük

"Használja a mézet mint
táplálékot, hogy később ne keresse

mint orvosságot."
Török & Roby
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Ezekben a hetekben a virágoskert
egyik legvidámabb, legváltozatosabb
színű lakója az őszirózsa. Virágai
tartósan nyílnak, főleg, ha a hervadt,
elnyílt virágokat eltávolítjuk a
tövekről és nem sajnáljuk tőlük az
öntözővizet sem.
Most, hogy egyre korábban borul a
kertre az esti sötétség, a virágot ked-
velőknek már azon jár az eszük, hogy
miként tehetnék jövőre még szebbé,
még gazdagabbá a házuk táját. 

A tapasztalt kertápolók ilyenkor
szedik elő a fiókból a kétnyári virá-
gok magvait.
Ezek közül a leggyakoribb az árvács-
ka, amelynek az utóbbi években igen
szép és sokat virágzó változatai kerül-
tek forgalomba.
A meleg földbe elvetett magok gyor-
san kicsíráznak és belőlük erőteljes,
télálló palánták fejlődnek; ezek némi
takarás mellett már a tél végén, illetve
a tavasz legelején virágba borulnak és
a nyár közepéig nyílnak.
Kétnyári virág a százszorszép is,
amelynek palántáit akár a gyep közé
is lehet ültetni. 
A nefelejcs palánták szeretteink sírját
díszíthetik.
A holdviola lapos, barna magjából
erőteljes palánta fejlődik, és április-
ban hozza 50-70 cm magas szárán
liláskék virágait. 
Ne feledkezzünk meg az illatos
virágú sárga viola magjának
elvetéséről sem, hiszen ez a virág-
meleg, napos helyen, egyike a kert
ékességeinek. 

Z. Tatjana

ŐSZI TEENDŐK A VIRÁGOSKERTBEN

F e l h í vF e l h í v áá s !s !

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy
észrevételeiket, hozzászólásaikat a Fecskével
kapcsolatban elektonikus úton a
mefeketics@stcable.co.yu, vagy a Teleház
bejáratánál elhelyezett postaládában tehetik meg.

szerk.
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A Szilikonvölgy kalózai 
(Számító emberek)

1.rész
Sorozatunkban a számítástechnika
világának egyik legismertebb 
személyiségéhez érkeztünk. Az
ember, aki műalkotásnak tekinti
a számítógépet, továbbá akit
egyszerre imádnak és gyűlölnek
a munkatársai és konkurensei.

Steven Paul Jobs 1955. február
24-én született Green Bay
városában, Wisconsin államban.
Egyiptomi származású apja és
anyja, Joanne Simpson nem
tudták felnevelni, így örökbefo-
gadott csecsemőként egy San
Francisco-i házaspárhoz, Paul és
Clara Jobshoz került. Biológiai
anyját (és nõvérét, Mona Simpsont,
akiből híres regényíró lett) csak a
húszas évei végén ismerte meg, éde-
sapját viszont sohasem. A család az
ötéves Steve-vel a Szilikonvölgybe
költözött. A világ technológiai fel-
legvárában felnőve természetes volt
neki a csúcstechnika közelsége. Már
az általános iskola mellett a Hewlett
Packardnál vállalt nyári munkát, elsõ
saját számítógépét pedig 11 éves
korában (1966-ban!) kapta – miután
apja elvitte a NASA Ames
kutatóközpontjába, ahol teljesen
elbűvölték a számítógépek. A
középiskola helyett inkább a
Homebrew Computer Clubban lógott,
ahol haverjával, Steve Wozniakkal
számítógépeket, videojátékokat
építettek, vagy a telefontársaság
kárára hackerkedtek a telefonvonalon.
Hamar kialakult közöttük a
munkamegosztás: Jobs volt az
ötletember, Woz a technikus, aki
megvalósította az őrült ötleteket.
Tökéletes párost alkottak. Jobs ’72-
ben Portlandbe költözött, ahol fél évig
a Reed Főiskolára járt, azután
kibukott, mert mindennel foglalko-
zott, csak a tanulással nem. Ezt
követően még egy évig az egyetem
környékén lógott, a hippik életét élte,
miközben illegálisan bejárogatott az
őt érdeklő filozófia, fizika és iro-
dalom előadásokra. Miután megtudta,
hogy Wozniakot is kirúgták a
Berkeleyrõl, visszaköltözött
Kaliforniába, hogy újra közösen
hackerkedjen barátjával. Mire haza-
tért, Wozniak már a Hewlett Packard
mérnöke volt, így kénytelen-kelletlen
Jobs is munkát vállalt, méghozzá az
elsõ videojáték-gyártó cégnél, az

Atarinál. A hippi külsejű, forrófejű
fiatalember nem volt túl népszerű a

munkatársai között (mindenkivel
kötözködött, és a rossz nyelvek
szerint csak hetente mosakodott…),
akik a Ho Chi Min gúnynevet akasz-
tották rá. ’74 tavaszán Steve elvállal-
ta, hogy Németországba repül
Breakout-gépeket javítani – itt
ismerkedett meg a buddhista vallás-
sal, majd ahelyett, hogy hazatért
volna, Indiába utazott, ahol szerzetes-
nek állt. Fél év múlva kopaszra
borotvált fejjel, csontsoványan, élet
és halál között lebegve tért vissza
Kaliforniába. Napokon múlt csak,
hogy nem vitte el a hepatitis. A
kisebb-nagyobb kitérők után a Két
Steve 
útjai újra találkoztak. A Jobs család

garázsában épített számítógépük
annyira jól sikerült, hogy ’76 április
elsején Apple néven saját céget alapí-
tottak, és elkezdték árulni a maga
korában igencsak high-technek
számító masinát, az Apple I-est. Bár a
gépből csupán kétezer készült, õk
több mint hétszázezer dollárt kerestek

vele. Hirtelen gazdagok lettek, egy
gombaként növekvő cég vezetői.

Wozniak azonnal nekiállt tovább
optimalizálni a gépet, és lassan kör-
vonalazódni kezdett egy minden
addigit felülmúló mestermű, az
Apple II. Don Valentine, a
Szilikonvölgy Keresztapjának
gúnyolt befektető (az õ pénzéből
lett nagy többek között az Atari, a
Cisco és az Electronic Arts is) fan-
táziát látott az Apple-ben, és
kisegítette Steve-éket a költséges
gyártás okozta pénzügyi gödörből.
Az Apple II ’79 nyarán mutatkozott
be és lehengerelte a világot: ez volt
az első otthoni használatra szánt

személyi számítógép, floppymegha-
jtóval, színes kijelzővel és hanggen-
erálási képességgel felruházva! Az
Apple II sikerének köszönhetően
Steve igazi sztár lett, valósággal
fürdött a népszerűségben. Joan
Baezzel, a világhírű énekesnővel ran-
dizgatott, harmincadik születésnapi
partiján Ella Fitzgerald énekelte a
„Happy Birthday”-t. Wozniakkal
alkotott párosukat a sajtó egy-
folytában a két beatles-es fenegyerek,
John Lennon és Paul McCartney
duójával hasonlította össze. Az
időközben százszorosára duzzadó
cégben azonban Steve továbbra is
mindent maga akart vezérelni.
Lobbanékony természete, őrült ötletei
hamar ellenszenvessé tették a dolgo-
zók között – mások viszont szinte
bálványozták kisugárzása, ellenáll-
hatatlan kreativitása miatt. Bár a tőzs-
dére lépéssel egy csapásra milliomos,
és egymilliárdot érő cég tulajdonosa
lett ( csak a tőzsdei bevezetés napján
100 millió dollárt keresett az
árfolyam megugrásával), Steve meg-
maradt ugyanolyan hétköznapi fig-
urának, amilyen volt. Farmerben és
pulóverben járkált, és jobban érezte
magát a tervezőmérnökök között,
mint az igazgatósági üléseken.
Időközben, 1979 decemberében Jobs
és az Apple húszegynéhány mérnöke
látogatást tett a Xerox Palo Alto-i
kutatólaboratóriumában, ahol olyan
dolgokat láttak, amik a Xeroxnál
akkor már másfél évtizede nem
számítottak újdonságnak, de Jobs
fantáziáját alaposan felvillanyozták.
Grafikus kezelőfelület! Egyszerű,
ikonokon alapuló, minden gépelést és
bonyolult parancsot nélkülöző, fel-
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használóbarát kezelés – pontosan ez
volt az, aminek a hiánya eddig a
tömegek számára idegennek, bony-
olultnak mutatta a számítógépeket. És
ez volt az, amivel az emberek millióit
meg lehetett nyerni a számítástech-
nikának. Az Apple II hajtotta
diadalmenet nem tartott sokáig, a
világ legnépszerűbb személyi
számítógépének utódai sorra megbuk-
tak. A ’81-ben piacra dobott Apple III
sosem tudta levetkőzni a botrányos
bemutatkozása (gyártási nehézségek
miatt az első tizennégyezer példány
működésképtelen volt, vissza kellett
hívni a boltokból a szállítmányokat)
okozta rossz hírét. Az új, világverő
csodagépnek szánt Lisát (Steve 1978-
ban született első lányáról kapta a
nevét) már grafikus felülettel és egér-
rel szerelték, ám barátságtalan ára
(tízezer dollár!) és a tény, hogy nem

volt kompatibilis sem az Apple II-vel,
sem az Apple III-mal, megpecsételte a
sorsát. Mindeközben a Nagy Kék, az
IBM – bár nagyon lassan ébredt, és
jelent meg a személyi számítógépek
piacán – szép lassan egyeduralomra
tört az IBM PC-vel. Az Apple bajba
került, elbocsátani kényszerült 40
alkalmazottat, Wozniak pedig a kis
híján halálos repülőgép-balesete után
elhagyta a céget. 1983-ban Steve már
érezte, hogy süllyed a hajó, és mára
szállóigévé vált kérdésével („Egész
életedben cukros vizet akarsz eladni,
vagy van kedved inkább megváltoz-
tatni a világot?”) az Apple-höz hívta a

Pepsi vezérigazgatóját, John Sculleyt.
Megkezdődött a munka az Apple
vadonatúj, minden eddigit felülmúló
gépén.

Folytatjuk!
Takács Dénes

„Sokszor kérdezik, hogy nem
vagyok-e kétségbeesve, hogy az
Apple részesedése csak 5 százaléka a
személyi számítógépek piacán. A
BMW vagy a Mercedes ujjongana
örömében, ha „csak” 5 százalékot
uralnának a világ autópiacából,
mégsem kérdezik tőlük, hogy két-
ségbe vannak-e esve. Ahogyan ők
sem az olcsó japán tömegautókkal
konkurálnak, úgy mi sem a noname
klón PC-k gyártóival játszunk egy
ligába...”

STR BIO AS
M.Tita 30. Feketić (bivša banka)

Prodavnica zdrave hrane i proizvoda za dija-
betičare

TEL.: 064/252-66-52

PPiizzzzeerrii jjaa   ""PPUUTTNNIIKK""
- Különböző rendezvények megszervezése

- Pizza
- Rostélyos

- Főtt ételek
Megrendelés a 024/738-025 telefonszámon

PPiizzzzeerrii jjaa   ""PPUUTTNNIIKK""  22
Hamburgerija

- hamburger
- hot dog

- sendvics pizza
- nagy és kis pizza

- csevap lepénybe
Megrendelés a 064/4670562 telefonszámon

"IVA" kereskedelem
M.Titó 35, Tel.:063/865-69-49, Feketics

BUTIK:
-galantéria
-alsónemű-zokni
-vegytisztítószerek
-kozmetika
-üveg és porcelán
-bizsuárú

BŐ VÁLASZTÉK
MINDEN 89 DINÁR

További ajánlatunk:

-minden a vízvezetéshez
-elektromosság alkatrészek
-minden a központi fűtéshez
-gáztűzhelyek és tartályok
- tanfelszerelések

MINDEN EGY HELYEN!

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 bor-
ból, fél kiló Török-mézből, negyed kiló Kádár paprikából, csigatésztából és tor-
mából tevődik össze.

A pincészet dolgozói
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A cipőn az összes lábbeli formát értjük, a legősibb
talpvédőtől elkezdve, amely a lábat védte a külső behatá-
soktól. Az ókorban ismert volt a főzött szandál, a közép-
korban a térdig érő, bőrből,
vagy filcből készült lábbeli.
Rossz időben fatalpat
rögzítettek a cipő aljára. A
cipősarok a XVII. században
jelent meg először. A női
magas sarok, pedig a XVIII.
században jött divatba. Ma
nagyon sokféle anyagból
készítenek cipőt, csizmát és
papucsot. Bőr, fa, gumi,
posztó és műanyagból
egyaránt. 
Az ókori görög időkből, csak
tárgyi emlékek maradtak
fent, amelyek szerint a
házakban mezítláb jártak, az
utcán viszont fonott szandált
papucsot viseltek az
emberek. A cipőkészítés az
ókorban, már a ruházati ipar
nélkülözhetetlen ágává vált.
A szandálokat, sarukat állati
inakkal, csonttővel állították
össze. A kézművesek
Egyiptomban, Perzsiában
igen nagy megbecsülésnek
örvendtek. Nagyon ügyesnek

kellett lenni egy jó cipő
elkészítéséhez. 
A XV.sz.-elején általában mezítláb
jártak, csupán a felső réteghez tar-
tozók hordtak ujjgyűrűs, és hosszan
előrenyúló szandálokat, sarukat. 
Következett a Barokk korszak. Ebben
a korban a cipőknél nagy jelentősége
volt a sarok magasságának, amelyet
XIV. Lajos hozott divatba. Gyakran elérte a 15cm
magasságot is. Külön sarokkészítő műhelyek alakultak a

cipősarkak készítésére. Nem volt valami kényelmes, így a
biztonságos járás megkönnyítésére bőrkengyelt alkalmaz-
tak. A cipők fejrészét csipkével, szalagcsokorral, gazdag

hímzésekkel díszítették.
A bő karimás, magas-
szárú csizmákat sarkan-
tyúval díszítették.
Rokokó korszak- A nők
kedvelték a nagyon
hegyes orrú magas sarkú
cipőket. Általában
hímzett selyem, vagy
brokát anyagból készült,
lecserélhető díszcsattal és
szalagdísszel. A férfiak
csatos félcipőt hordtak
középmagas sarokkal.
Nagyon hegyes orrú
magas sarkú cipőket
viseltek a nők a
Reneszánsz korban. A
kész cipőket bevonták
anyagokkal. A kényelme-
sebbé tétel érdekében
vászont használtak, vagy
selymet. A férfiak
jellegzetes orrú "tehén-
szájú" finom bőrből
készült, saroknélküli
lábbeliben jártak. Papucs,
vagy pántos formában
feszes színes haris-
nyákkal. A hölgyektől

sudár megjelenést igényeltek, amit a nők a ruha
alatt cipőjükre szerelt magasított fatalppal értek
el. A magasságuk sokszor elérte a 25-30 cm-t is.
A cipő anyaga rendszerint brokát, drága
gyöngyökkel, hímzéssel díszítve. Ezeket a

cipőket nevezték chopine-nek.
Bizánc korban - a lábbeli a rangtól és az alkalomtól

Kiegészítők - Cipő
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függött. A zárt orrú és lapos sarkú szandálok mellett,
szívesen hordtak gazdagon díszített megkötős bőrkapcát.
Később a román középkorban az udvari öltözködés ked-

velte a vidám színeket. Sárga, piros, zöld.  A divat nagyra
becsülte a finom len anyagot, a nemes posztót és a
bársonyt, selymet. Lábbeliként szolgált a bokáig érő
bocskor és a papucsszerű bebújós cipő, amelynek látható
részét szintén élénk színű szalagok díszítették. 
Klasszicizmus- A magas sarkú cipők után a nőknél a sarok
nélküli cipődivat kezdődött. A lágyan leomló ruhákhoz jól
illetek a szandálok. Kedveltek voltak a puha bebújós fél-
cipők, amelyek textilből készültek, és színükben
összhangban voltak a ruhával. Amikor a szoknyák a lábat
már nem takarták, a cipők keresztpánttal záródtak.
Szalaggal voltak a lábhoz rögzítve. Úgy képzeljük el, mint

a balett cipőt. A korra jellemző, a nagymértékű társasági
élet, melyhez különleges aranyszállal hímzett cipőket
viseltek. A férfiaknál a legáltalánosabb lábbeli, a puha
saroknélküli cipő volt, gazdag hímzésekkel. A hideg elleni
védelmül kamáslit viseltek. (A cipőben, a lábra zokni-
szerű anyagot húztak.) 
1920 -as évek- A női cipők magas sarkúak lettek ismét, és
egyre gyakoribbá vált az évszaknak megfelelő szandál,

pumps cipők viselete. Gyakran alkalmazták az élénk
színeket és díszítették a cipőket aranyszínnel, de már
odafigyeltek a kinézetre, és csak olyat viseltek ami illik. A
fejformák a fejrészen magasan záródtak. A cipő anyaga
alkalmazkodott a láb formájához. Korszerűen már cipő-
gyárak sorozatban készítették a divatos cipőket 
1940 - 50 -es években a női pumps cipők jól illettek a
rövid szűk ruhákhoz. Anyagukra jellemző a bőr. A talp és
a sarokmagasság sűrűn váltakozott, a magas és a tűsarok
is. A cipőtervezők, a magas sarkak szinte minden vál-
tozatát felsorakoztatták és megpróbálták elfogadtatni a
korral. Az álmok a cipő tervezésénél is valóra váltak. Az
1970 -es években cipőtervező iskolák alakultak a világ
minden pontján, és a képzeletek szabadon szárnyalhattak.
A divat nem ismer határokat a vastag talpú platformos
cipők terén sem. A talpak anyaga gyakran műanyag.
Különösen vastag és magas sarkú cipők és papucsok, a 70
-es években jöttek újra divatba, sajnos később az 1990 -es

évek végén ismét divat lett. Az 1980 -as években a cipődi-
vatot a divaton kívül a funkciója is meghatározza, a
szandálok stílusai magukon viselik a kor divatját.
1990 -es években a cipők igen változatosak, a nők hor-
danak nagyon vékony és vastagabb talpú cipőt is, ha
vastag, akkor nagyon vastag, valamint magas és lapos
sarkú cipőt is. Az 1990 -es évek elején az egyszerűbb
cipők lettek divatosak, habár a századforduló végén a fia-
talok ismét a túl vastagtalpú és nagy sarkú cipőt kedvelték.
Divat a férfias és a nőies cipő is egyaránt. 
Eltűnt a drasztikusan megnövelt vastag talp, és a nagyon
magas sarok. Napjaink cipő divatja ugyanúgy, mint a ruha,
igen változatos. Divat vastag és divat a vékonytalpú cipő
is, divat a bőr és divat a lakkcipő, divat az egyszínű és
divat a mintás vászoncipő. Kb. évente változik.
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés:Bácsi Róbert, ifj Szabó József. 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. szeptemberében.

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az
anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho temetkezési vál-

lalattól kaptuk.

Évforduló
APÁM! a születésnap elmaradt,

nem érted meg a nyolcvanat.
Nézem, a régi képen:

ott álltok sorban, négyen!

Szépen, mint az orgonasípok.
Elmentetek mind, hiába sírok.
Bolyongok a temetőkertben,

a régi idők jutnak az eszembe:

Szüretek, dalok, kacagások
Most könnyel áztatom tűnő vigasságot.

Virágot hoztam, mást nem tehetek,
Fáj a hiányod, zokog gyermeked.   

Eőry Molnár Etelka

DALOLJ!
Add ki a lelked minden dalát,

ha nyár van, ha zord a tél,
ha esik, ha fúj a szél,

tárd szét karod,
énekeld világgá dalod !

Zúgjon, zengjen, búgjon éneked,
ha boldog vagy, ha bánat tép,

ha félsz, énekelj mint bátor vitéz,
ha az életed szilárd, 

ha a szilárdság remegő lába meginog,
énekeld világgá dalod !

Dalolj teljes erővel, tüdővel,
dalolj gyenge madárka csőrével,
dalolj mint szerelmes szenvedő,

vagy bűnös vezekelő,
akár élő vagy, akár halott,
énekeld világgá dalod !

Legyen dalod lelkek gyógyítója,
legyen a gyermekek tanítója,
ártatlanságod tisztán ragyog,

csak tárd szét karod,
s énekeld világgá dalod !

Bácsi (Vajda) Sára

Pusztai Jánosnak és Hargitának
kislánya született Inez

Gratulálunk!

Özv. Rápóti Mihályné szül. Jelisaveta

(augusztus 20) 76 évében

Fehér Mihály (augusztus 22) 85 évében

Augusztinov Istvánné szül. Takács Mária

(augusztus 30) 77 évében

Özv. Horkai Józsefné szül. Firicz Terézia

(szeptember 2.) 82 évében

Bíró Éva szül. Máthé Éva (szeptember 4)

70 évében 


