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K E DV E S O LVA S Ó K !
Hiszem, hogy nem gondolkoztak róla, de nem is fontos:
közös örömünkre tudathatjuk Önökkel, kezükben a
FECSKE 25. kiadását tartják.
Egy kis csoport kedves, önfeláldozó, önkéntes fiatal, a
ZÖLD DOMBOK Környezet- és közösségfejlesztő
szervezet tagjai indították útjára, „felreppentették”, bízva,
hogy kis közösségünk befogadja, keblére öleli, és a
következő kiadásokat türelmetlenűl várja.
Kis madarunk nem pletykalapnak indult, de nem huny
szemet a problémák felett, és amennyire az információ
dömping mellett lehet, aktuális és érdekfeszítő. A bátor kis
csapat le tudta győzni falunk, környezetünk „nagy magyar
átkát”, hogy: „csinálja más”, „engem ne kritizáljanak”,
„mit akar, ő csak egy kis valaki”, „hiába ugrálnak, úgy
sem válthatják meg a világot”, „mit írja ezt le, ezt már
mindenki tudja”, „majd ő fogja nekünk megmondani”...
Igenis, a Fecske megmondja, elmondja, kimondja. Ki kell
mondania, el kell mondania és ki is fogja, el is fogja mondani. Nem elég tudni, róla; ki kell és el kell mondani, mert
csak így tehetünk, és talán teszünk is valamit problémáink, bajaink orvoslása és megoldása céljából.
Helyes hozzáállásunkat már több helyen is észrevették,
mint pl. a nagybecskereki Nemzeti kisebbségek jogaival
foglalkozó civil szervezet, a belgrádi Polgári
kezdeményezés...

Személyesen nem mondunk köszönetet minden
munkatársnak, terjesztőnek, támogatónak, pártolónak, kritizálónak, dicsérőnek...; csak egyet szeretnénk: ne
legyenek a Fecskével közömbösek-vagy szeressék, vagy
haragudjanak rá.
Szeretnénk, ha mindenki a maga módján és szemszögéből
sajátjának is tekintené, hogy az első kis jubileum után
megérje az igazi nagy jubileumokat is; írjon bele ifjú és
idős, elemista és akadémikus, szakember és laikus, bácsfeketehegyi és vidéki. Mindenki egyetért Podolszki
Józseffel, a fiatalon elhunyt publicistával: „helye van e
vidéknek s népnek valahol”, vele együtt a Fecskének istesszük hozzá mi-, ha nem is túl szerényen.

Beruházások a színházban és a
Kultúrotthonban

Egymillió eurót ígérnek Kishegyes községnek

A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési egyesület
pályázat útján 2,3 millió dinár támogatást kapott a
Tartományi Végrehajtó tanácstól és a Tartományi
oktatásügyi és művelődésügyi titkárságtól a színház
feletti igen rossz állapotban levő tető lecserélésére. A
hamarosan kezdődő munkálatok keretében felújítják a
színházterem mennyezetét és villanyhálózatát is.
Minden jel szerint hamarosan használhatóvá válnak a
Kultúrotthon emeletén épült termek, mivel a Művelődési
egyesület sikeresen pályázott a Köztársasági mezőgazdasági minisztérium falufejlesztési pályázatán. Az elnyert 1,5 millió dináros támogatás felét a Köztársaság,
felét pedig a Község biztosítja. Előreláthatólag már az
idei karácsony előtt a Művelődési egyesület és a
falunkban működő érdekelt civilszervezetek birtokukba
vehetik az új épületszárny emeletén található
helységeket.
Pk
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Szerkesztőség

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a
Köztársasági kormány eddig 1.117.639 eurós támogatást
ígért Kishegyes községnek az idei és a jövő évre.
Az összegből félmillió eurót az autóút melletti ipari park
építésére lehet fordítani. A tervek szerint az ipari park az
autóút bácsfeketehegyi leágazása, a becsei út és a régi
nemzetközi út által határolt háromszögben épül meg. A
támogatásból, előreláthatólag elkészül a Község területrendezési terve, az ipari parkot is kiszolgáló községi
vízhálózat és a vízgyár, valamint a községi szennyvízelvezető-és tisztítórendszer tervrajza, az Ipari park
részletes rendezési terve, illetve az itt letelepedő vállalkozásokat kiszolgáló úthálózat, elektromos energiahálózat tervrajza és megkezdődhet a szükséges
közműhálózat kiépítése is, beleértve a Becsei út
megépítését a felüljáróig. Ha ezek a beruházások megvalósulnak akkor az ipari park területén gyakorlatilag
hamarosan sor kerülhet az első munkahelyteremtő vállalkozások beindítására.
A Köztársasági kormány által ígért támogatásból a Község
mintegy 370 ezer eurót fordíthat a települések úthálózatának javítására és bővítésére. Bácsfeketehegyen ezekből a
pénzekből tartós módon szeretnénk kijavítani a
megrongálódott úthálózatot és előreláthatólag jutna pénz
a szilárd burkolat nélküli utcák aszfaltozására is. Ami
Bácsfeketehegyet illeti a Köztársasági kormány által ígért
támogatásból lehetőség nyílik néhány újabb gyermekjátszótér építésére a település különböző részein.
Mint már említettük a Köztársasági kormány a támogatás
zömének a folyósítását jövőre ígéri. A Helyi közösség
Tanácsa a következő ülésén tárgyal az előterjesztett
beruházásokról.
Pk
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V

I S S Z A P I L L A N T Ó

Az Iskolából jelentik...
Október első hete a GYEREKHÉT. A kis- és nagyiskolás
diákok különböző programokban vettek részt. Az aszfaltrajzolás eredményeként rajzfilmhősök parádéztak a
központban. Képzőművészeti és irodalmi alkotások
készültek 'Az én helyem az én falumban' címre. Az alsósok kipróbálhatták magukat az alkudozásban a Csere-bere
vásáron míg a felsősök a Diákparlament komolyságával
ismerkedtek meg. Szerda a sport jegyében zajlott, tanárok
és diákok között zajlott a megméretettetés. A Jóság napja
csütörtök lett, meseolvasással és idősek megsegítésével
telt el. A Gyerekhét ünnepi műsorral zárult pénteken,
amikor is a 34 elsős tanuló a diákszövetség tagjává vált.

2. helyezés - Purić Milica és Lénárd György
3. helyezés - Tarkó Emese és Mudrinski Nemanja

A Gyerekhét bevezetője a szeptember 30-i futóverseny
volt, ahol a végeredmény a következőképpen alakult:

7. osztály
1. helyezés - Pešić Tamara és Kuntics Flórián
2. helyezés - Radulović Danijela és Jovićević Stefan
3. helyezés - Treter Danijela és Stanišić Stefan

1. osztály
1. helyezés - Prentović Aleksandra és Bácsi Attila
2. helyezés - Konc Barbara és Kelava Marko
3. helyezés - Pejović Kristina és Radojčić Mirko
2. osztály
1. helyezés - Ćetković Ivana és Milović Siniša
2. helyezés - Nagy Kanász Noémi és Žmukić Danilo
3. helyezés - Garai Tünde és Maslovski Stanko

5. osztály
1. helyezés - Boros Nella és Krasnići Ljumni
2. helyezés - Burgazi Fahrija és Ćetković Miodrag
3. helyezés - Simić Sandra és Balać Momčilo
6. osztály
1. helyezés - Nagy Nikoletta és Žmukić Boris
2. helyezés - Ćetković Marija és Jovićević Filip
3. helyezés - Radovanović Marina és Gajdašević Nikola

8. osztály
1. helyezés - Raičević Aneta és Abramović Gorčin
2. helyezés - Čeke Tijana és Kukač Emin
3. helyezés - Šmugović Milica és Samardžić Jovan
GRATULÁLUNK!

3. osztály
1. helyezés - Đonović Marina és Janjić Daniel
2. helyezés - Turčinović Lana és Bjelica Željko
3. helyezés - Dorkó Dianna és Milović Aleksandar
4. osztály
1. helyezés - Perlaki Adriána és Fehér Alen

Suli hírek:
Idén is sor került az őszi futóversenyre. Ez az, amitől sok diáknak borsódzik a háta. Ilyenkor kerülnek elő a kifogások:
„Megfáztam.”, „Leestem a lépcsőről, és kificamodott a bokám.”,
„Egész éjjel rosszul voltam, és még most is kavarog a gyomrom.”,
„Újra kiújult az asztmám.”, és még rengeteg ehhez hasonló ósdi
és gyerekes próbálkozás.
De miért félünk? Úgy gondolom, mindenkiben rejtőzik egy olyan
érzés, hogy „HA NEM CSALOK, NEM IS NYERHETEK.”.
Ehhez viszont nem mindenkinek elég „fekete” a lelkiismerete.
A jutalom nem maradt el. Mindenki, aki futott kapott egy ötöst,
és még egy jegyet, a gyorsaságot osztályozva.
Október első hete -megszokottan- gyermekhét. Ezzel nem is
lenne probléma, ha az ezt követő héten nem zúdítanának a
nyakunkba annyi ellenőrzőt és felelést. Ezért kössük fel a gatya
szárát, mert már itt a negyedév. Pénteken lesz az elsősök avatása,
előadással „körítve”.
Kasza Nikoletta
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AZ IZIDA HÍREI
A civil szervezeteknek nagyon
nehéz napról napra előre haladni,
mindig újat mutatni, és a
környezetének minden pillanatban
megfelelni. Ebben a szellemben
próbált október folyamán az „Izida”
Anya és gyermekvédelmi társulat
működni tapasztalatokat szerezni.
A munkatársak és az önkétesek
továbbképzésben részesültek két
ízben is, ahol megismerkedtek az
állami szervek szerepével, valamint
tudomást szereztek külömböző
előírásokról és azok szerepéről és
használatáról. Pályázatot írtunk és
melette a műhelymunkák is jelen
voltak nap mint nap. A kész termékeinkkel részt vettünk a kirakodó
vósóron ami a bácsfeketehegyi szüreti
napok alkalmából lett megrendezve
falu szinten.
Nagy örömünkre, új foglalkozás
indult a társulatunkban. Hangszeres
zeneórákat tart tagjainknak Papp
Boglárka és Faragó Péter és meg kell
említeni, hogy igen nagy sikerrel.
Hárman zongorázni tanulnak, két

tagunk harmónikázni és gitározni
tanul, még a szájharmónika és külömböző ütős hangszerek sem maradnak
el a zenekarból.
Készülünk november 4.re az első
nemzetküzi versmondó versenyre
amely a
„Záporka”elnevezést
kapta.Társulatunk a Vajdasági magyar
versmondó egyesülettel együtt
próbálja bemutatni, felszínre hozni
azt a sok energiát, tudást ami még
bennünk rejlik. Várunk minden érdeklődőt, jelentkezőt, bátran kapcsolódjon be hozzánk és mutassa meg a vers
iránti szeretetét.
Papp Julianna

ZÁPORKA
A VMVE meghirdeti az I. Záporka nemzetközi vers- és prózamondó
találkozót tanulásban akadályozott gyermekeknek, fiataloknak. A találkozó a
bácsfeketehegyi színházban kerül megrendezésre 2006. november 4.-én,
szombaton. Főszervezője az Izida Anya- és Gyermekvédelmi Társulat
(Bácsfeketehegy).

Jelentkezési feltételek:
-1 vers vagy próza a magyar irodalomból (vagy 1 népköltészeti
alkotás)
- betöltött 7. életév
- kisegítő tagozatos ill. speciális (könnyített) iskolába járó gyermek,
fiatal jelentkezését várjuk

Kategóriák:
7-11 évesek: gyermek
12-16 évesek: kamasz
16 évesektől ifjúsági

Jelentkezés:
Kérjük a jelentkezésben feltüntetni a nevet, életévet, osztályt valamint a vers
vagy próza szerzőjét és címét.
Jelentkezési határidő: 2006. október 15.
Levélcím: Barta Júlia, 24323 Bácsfekethegy, Lenin u. 29.
e-mail cím: bartatenyi@neobee.net ill. pagness@gmail.com
Telefon: 024/738-003 Barta Júlia (hétköznapokon az esti órákban, 19-21
óráig)
Baráti üdvözettel:
IZIDA ANYA ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁRSULAT /
VAJDASÁGI MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE
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MŰVELŐDÉSI
HÍREK
2006.
szeptember
23-án,
Kunhegyesen
a
Mihálynapi
Sokadalom keretein belül megrendezték a Hagyományos Kun lakodalmat.
A lakodalom lényege, hogy a
vőlegény bácsfeketehegyi (Kósa
Attila), a menyasszony kunhegyesi
(Bódi Nelli) származású volt. A
feketicsi Verőce néptánccsoport a
vőlegény násznépeként utazott
Kunhegyesre,
a
menyasszony
násznépe pedig a kunhegyesi néptánccsoport volt. A lakodalmas
menet délután 3 órakkor indult el
lovaskocsikon a Kun Kapitány
házától (vőlegényes ház) a menyasszonyért. A násznépet a vőfély
vezette. A menyasszonyos háznál a
vőlegényt próbára tették. Három lány
közül kellett kiválasztania szerelmét.
A jó választás után a vőfély elmondta a kikérőt, a búcsúztató szöveget és
a násznép indulhatott az esküvőre. A
lakodalmas sereg ekkor is lovaskocsikon, zeneszóval, énekszóval
zötykölődött a városon keresztül a
templomig. A temploban az eskü
helyett Nagy Kálmán kunhegyesi
lelkipásztor a templom történetéről
tartott előadást. Az „esküvő” után a
násznép vacsorára indult és a bőséges
lakoma után megkezdődött a hajnalig
tartó mulatozás.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
meghívást, nagyon jól éreztük
magunkat.
M.E.

Szürkebarát
Neve valamennyiünk
számára ismert, a balatoni nyaralások kisérője volt valamikor. De
milyen
szőlő
is
valójában a szürkebarát - francia eredetű,
a pinot noir rokona.
Svájcban malvoisie a
neve, Németországban
ruländer vagy grauer
burgunder, Franciaországban pinot gris, szláv nyelven
pedig pinot sivi.
Az egész világon elterjedt fajta, vesztett azonban a jelentőségéből, Kelet-Európában Romániában vannak a legnagyobb ültetvények belőle.
Fürtje kicsi, nagyon tömött. Bogyói vékony héjuak, kékespiros alapon lilásszürke színűek, hamvasak, lédúsak.
Bora különlegesen finom zamatú, harmonikus, minőségi
ital.

FECSKE

Érési ideje szeptember közepe-vége. Fagytűrése igen jó.
azonban érzékeny a rothadásra.
Sajnos a mi vidékünkön nem terjedt el.
A receptünk a következő volna - SÓS MEGLEPETÉS Egy nagy fej vöröshagymát, néhány gerizd fokhagymát és
valamennyi, jó húsos szalonnát kockákra vágunk és enyhén megpirítunk.Háromnegyed kiló lisztből, élesztővel es
az előbbi anyagokkal, kenyértésztát gyúrunk. Ha megkelt,
kizsírozott kuglóf vagy más formába öntjük és kisütjük.
Langyosan, szeletekre vágva a legfinomabb,
csodálatos kisérője lehet egy pohár badacsonyi
szürkebarátnak vagy egy zamatos fehér bornak.
Jó étvágyat, egészségükre.
Lódi Miklós

KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁMOGATÓI
IRIS-virágüzlet, STR. FORTUNA, STR. BIO AS, PUTNIK-pizzéria, VALENTIN-gyógyszertár, GAZDA-COOP-virágüzlet
INDIGO, TÖRÖK-méhészet, LÓDI-pincészet, SARA-virágüzlet,
PÉCI-magán vegyeskereskedés, SMALL STEPS, PIPACS-étterem és butik, STR. LUNA,
BIOFARM, FUTURA-magánvállalkozás, BALOG IMRE -termelő, SZILÁGYI FERENCtermelő, PRINC-fodrászszalon
A vigaszdíjjakról a nyereményjáték támogatói gondoskodnak
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L É L E K S Z Á R N YÁ N
A Református Egyház sajátosságai
Tekintettel a közelgő reformációi
lekedetek által, mivel egyedül Isten ajándéünnepélyre a keresztyén felekezetek tárka. A jócselekedetek már gyümölcsei az
gyalása során e lapszámunkban a
üdvösségnek, annak bizonyítékai, hogy
Református Egyházról ejtünk szót.
növekedünk a kegyelemben és Krisztus
Feltételezzük, hogy egyházunk történetét és
ismeretében. Hitünk szerint a megbocsátás,
legfontosabb tanításait nagy vonalaiban
a kegyelem, az üdvösség megszerezhető az
minden konfirmált egyháztagunk ismeri.
Istennel való közvetlen, személyes kapcsoÍgy most néhány olyan tanítást ismertetünk,
lat által is – az áldozópapok közbenjárása
amelyek kevésbé ismeretesek, és amelyek a
nélkül -. Mivel „…egy a közbenjáró az
többi egyháztól való eltérésünket világosIsten és emberek között, az ember Krisztus
abbá teszik.
Jézus” (I Tim 2, 5).
Kálvin Jánosnak az egész világon szétHogyan kormányozzák a Református
szórtan élő követőit az európai kontinensen
Egyházat?
„REFORMÁTUS”, az angolszász világban
A kálvinista egyházak alkotmánya a
„PRESBITERIÁNUS” meghatározással Kálvin János; Jean Calvin legtöbb országban lényegében azonos. Az
jelöljük. A két név szinte teljesen azonos
egyház vezetését a helyi gyülekezettől a
(1509-1564)
tanrendszerű és istentiszteleti formájú egylegmagasabb
testületekig
választott
házakat jelöl.
testületek gyakorolják. A nem-lelkész jellegű, úgynevezett
Milyen hitvallásai vannak a Református Egyháznak?
„laikus” egyháztagok a lelkészekkel egyenlő szerepet játA lutheránusoktól (evangélikusok) eltérően nincs egy szanak. Minden testületben a paritás elve alapján egy-egy
olyan hitvallás-gyűjteményünk, amelynek minden refor- lelkészi szavazatra egy-egy világi szavazat is esik. Az
mátus egyházban döntő tekintélye van. Valamennyien angolszász egyházakban a laikusok még a legmagasabb
elfogadjuk az Apostoli, a Niceai és az Athanasius féle hit- tisztre, a moderátorságra is megválasztható.
vallásokat, mint közös keresztyén örökséget. A reformáA református egyházak közül csak a magyarországiban
ció korabeli hitvallások közül irányadó lett az 1563-ban valamint a felvidéki, erdélyi, királyhágómelléki, délvidékészült Heidelbergi Káté. Közismert Európában még a ki, kárpátaljai és burgenlandi részeken élő magyar nyelvű
Bullinger által 1566-ban készített II. Helvét Hitvallás. E református egyházakban, illetve a külföldre, például az
két utóbbit a mi egyházunk is elfogadta. Egyesült Államokba kivándorolt magyar reformátusok
Világviszonylatban mintegy 60 református hitvallást között maradt meg a püspöki cím, aminek történelmi okai
ismerünk. Ezeket azonban a reformátusok nem tekintik vannak. „„Az ellenreformáció idején a politikai végrevéglegesnek és tévedhetetlennek. Bullinger azt írja a II. hajtó hatalommal rendelkező rk. püspökök csak
Helvét Hitvallás előszavában: „Azoknak, akik az Isten „püspökökkel” voltak hajlandók tárgyalni. Így vették fel a
beszédéből jobbra tanítanának, köszönet kifejezésével református „szuperintendensek” a püspöki címet, ami
engedünk is az Úrban.”
aztán meg is maradt. A református egyházalkotmány
Mit tanítanak a reformátusok a sákramentumokról?
szerint a püspökök egyébként éppen olyan lelkészek, mint
Maga a kifejezés latin eredetű szó, szentséget, szent cse- a többiek, csak egyházkormányzati teendőkkel vannak
lekményt jelent, eredetileg a profán latinban a katonai felruházva. A „Püspökszentelés”, amely azt a látszatot
eskü elnevezése volt. Csak két sákramentumot ismerünk: kelti, hogy minőségi különbség van a lelkész és a püspök
a keresztséget és az úrvacsorát. Jézus csak ezt a két sákra- között, a református egyházjog szerint csupán püspökmentumot rendelte. A keresztségről szóló tanítást most beiktatás.””(Dr. Bajusz Ferenc: A keresztyénség és a
nem részleteznénk, itt talán annyit kellene megemlíteni, világvallások)
hogy mi reformátusok a gyermekeket is megkereszteljük,
Végezetül szeretnék még egyszer hangsúlyozottan utalannak jelzésére, hogy ők is tagjai a kegyelmi szövet- ni e rövid ismertető bevezetőjére, ami szerint a
ségnek, hiszen „…ha a gyökér szent, az ágak is azok” Református Egyház sajátosságiból itt csak a leglényege(Róm 11, 16). Ezért ők is befogadtattak az egyház tagjai sebbeket és a kevésbé ismerteket emeltem ki.
közé, és így közösségben vannak Krisztussal. Amikor
ezek a gyermekek elérik azt a kort, amikor az értelmük
már alkalmas rá, a konfirmáció alkalmával ők maguk
fogják vállalni azt az elkötelezést, amit szüleik tettek Felhasznált irodalom:
helyettük. Az úrvacsorában a református tanításunk
szerint meg kell különböztetni a jegyet a jelzett dologtól. 1.Dr. Bajusz Ferenc: A KERSZTYÉNSÉG ÉS A
Jóllehet azt tanítjuk, hogy az úrvacsorában valósággal a VILÁGVALLÁSOK, Bp. 1991
Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz, úgyhogy 2.Dr. Szűcs Ferenc: HITVALLÁSISMERET, KGRE Bp.
Ővele egy testté növekedünk, mégsem hisszük, hogy 1995
Krisztus fizikailag is jelen lenne az úrvacsorában.
Református tanításunk szerint Krisztus a Szentlélek által
van jelen az úrvacsorában.
Orosz Attila
Mit tanít egyházunk az üdvösségről?
Hisszük, hogy az üdvösség nem érdemelhető ki jócseref. lelkipásztor
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M A N A
ÁROK IS VAN, GÖDÖR IS VAN
Az elmúlt években nyaranta többször megtréfált bennünket az időjárás egy-egy kiadósabb záporral vagy kisebb
nagyobb felhőszakadással. Az idén mindezt sikeresen
megúsztuk, mivel a nyár folyamán nem hullott jelentősebb
mennyiségű csapadék.
Az előző évek csapadékos időjárása, valamint az, hogy a
lehullott nagy mennyiségű vizet, a több évtizede
elhanyagolt vízelvezető rendszer képtelen volt elvezetni,
szükségessé tette az árkok tisztítását. A községházán valaki eltalálta, hogy a megoldás a főút alatt átvezető átereszek
kitisztításában van. A község vállalta, hogy két munkást
fizet az említett munkálatok kivitelezésére. Az átereszek
tisztításának szükségessége nem is kétséges, de ha az
áteresz nem folytatódik egy elvezető árokban, akkor az
csak egy gödör az út alatt melyben megáll az esővíz. A
munkának csak akkor van értelme, ha a víznek szabad
elfolyása van a vízgyűjtőbe. Mindaddig, amíg a községi
kommunális felügyelő nem tudja elérni, hogy a főút és a
Krivaja patak közti szakaszon a polgárok kitisztítsák
házaik előtt az árkokat, de még az sem elég. Az, hogy egy
árokrendszer megfelelően működjön, legelőször is szintezni kell. Szakszerű szintezés nélkül megtörténhet, hogy
nem lesz egyenletes az árok esése és egyes helyeken
megáll a víz. Ez főleg a mélyebben fekvő területeken
okozhat problémát ahol közel a talajvíz. Csapadékos
időjárás esetén, az árokban álló poshadó víz már nem csak
kommunális, hanem egészségügyi probléma is.
A falut járva, látni amint a község által fizetett munkások
az útkereszteződéseknél átereszeket tisztítanak. Nem az ő
hibájuk, ezt a munkát szakszerűtlenűl végzik. Az árkok
oldalai túl meredekek, az árkok pedig egyes helyeken túl
mélyre sikerültek. Így nem csoda, hogy egyes helyeken
vízvezetékcsövek, telefonkábelek bukkannak elő a túl
mélyre ásott árokból.
Tény, hogy a falu valamikori vízelvezető rendszerét alaposan megbolygatta az utcák aszfaltozása. Új árkok,
átereszek készültek felemás sikerrel. A mellékutcák
kereszteződésénél épített átereszek kiképzése pedig egyenesen életveszélyesek. Az út mellett elhelyezkedő szűk,
betonból készült aknák számos veszélyt rejtegetnek.
Ennek a falunak már régóta egy kommunális referensre
lenne szüksége, aki szakszerűen tudná vezetni a fenti és
más munkálatokat. Szakszerű vezetés nélkül a cikkben
leírt munkálatoknak nem sok értelmük van.
Sárándi István

JNA és a Nikola Đurković utca sarka
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Először is minden olvasónak szíves elnézését kérem,
amiért hónapok óta nem írtam. Valószínűsítem, hogy valahol titkon mindenki tudja, hogy miért. Nem volt miről. Az
ország folyamatosan sodródott a teljes erkölcsi és morális
válság felé és akkor egy pillanatban hírtelen mindenki
észbekapott. Elég volt néhány szó ehhez.
Ébred a nemzet? Hogyan kerültünk ide? Hogyan
mászhatunk ki ebből a gödörből? Az a véleményem, hogy
csak és kizárólag együttes erővel és akkor, ha a fiatalok
végre büszkék lesznek nemzetükre és felmerik majd vállalni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. Talán most
eldobta az ország lakosságának nagy része a rózsaszín
szemüveget. Talán végre felnövünk ahhoz, hogy egy olyan
országot tudjunk teremteni magunknak, amely képes lesz
élni és égni.

Ötezren a Kossuth téren

Ehhez persze szükség van hitre és erőre. A magyarság
mindig talpra tudott állni és tudott előrenézni. Az emberek
pedig vágynak itthon valamire. Egy erős karra, amely
átöleli őket. Ez Isten. Ő volt képes arra, hogy a benne
bízók erőt kapva újraépítsék az országot. Még a XX.
Század során is képesek voltunk talpra állni. Ez a talpra
állás pedig nem csak az ország nagyon erős vezető
rétegének volt köszönhető, hanem annak a nagyon erős
fiatal rétegnek, akiket az ébredési hullám vezetett. Ezek a
fiatalok kerestek egy harmadik utat. Változtatni akartak az
ország sorsán és fontos volt számukra a hit. Hiszem azt,
hogyha most is olyan értelmiségi réteg lenne a
meghatározó az országban, mint akkor az ország talpra
tudna állni. Sőt talpra fog állni, mert látom magam körül a
református ifjúságot és ez az ifjúság 10 éven belül az
ország értelmiségi rétegébe fog tartozni. Már pedig ők változtatni akarnak. Új érték rendet akarnak teremteni.
Ebben kell bíznunk minden körülmények között.
Egymásban és a fiatalságban. Legalább is mi ezt tesszük
itthon. Tegyék ezt önök is. Együtt az egész nemzet képes
lesz változtatni akkor, ha a fiatalok ki fognak egymás mellett tartani. Már pedig a fiataloknak mindig kell vezető,
mert azt mondják, hogy nem akarnak olyan lenni, mint az
átlag nem akarják, hogy vezetőjük legyen és mégis mennek a vezér után és, ha olyan vezérük lesz, aki értéket
közvetít akkor majd ők is megpróbálják ezt tenni. Éppen
ezért bízom a kresztyén ifjúságban. Ők képesek változtatni akkor, ha felszínre kerülhetnek, már pedig a mai
helyzetben erre minden esély meg van.
A mielőbbi viszontlátás és a nemzeti összefogás
reményében.
Nagy Sára
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KÖNYVTÁRAT ALAPÍTOTT A „ KINCSE” A
HELYI KÖZÖSSÉG ÉPÜLETÉBEN!
Szeptember 27-én a kishegyesi helyi közösség kistermében megtartottuk a KINCSE könyvtárának, a
„kincstárnak” az alapító díszülését. Az ülésen jelen volt
Bota Piroska, a budapesti XIV. kerületben lévő alsórákosi
közművelődési egyesület titkára, aki a megalapításhoz
általuk adományozott könyveket elhozta nekünk. A
díszülésen jelen volt még Krizsán P. Vilmos és Dóra
Adáról, a Vajdasági Nagycsaládosok Egyesületei
Szövetségének elnökpárosa, a kishegyesi Női Forum civil
szervezettől Zsidai Erzsébet, Delonga Júlia pedig a bácsfeketehegyi Izidát képviselte. Jelen volt még ifj. Virág
Gábor, a kishegyesi helyi közösség titkára, a médiák, és
jónéhány KINCSE aktivista. A jelenlévőket Kerepes
Árpád, a KINCSE elnöke, valamint Rúzsa Mária aktivista
köszöntötték. A KINCSE és a VANCSESZ munkájának
rövid bemutatása után elmondtuk, miképp álmodtuk meg
a „kincstár”, illetve a "könyvtár klub" működését. Most,
hogy megkaptuk az alapításhoz szükséges könyveket, a
helyi közösség azonnal a rendelkezésünkre bocsátott két
megfelelő termet a saját épületében. A termeket
hamarosan (természetesen közös munkával) rendbe
tesszük, berendezzük, és minél előbb meg is nyitjuk.
Elképzeléseink szerint a belső teremben lesznek elhelyezve maguk a könyvek. Itt lehet majd olvasgatni, társalogni, vagy egyéb tevékenységet folytatni. A kültérben
irodalmi esteket, tárlatokat, író-olvasó találkozókat,
különféle műhelymunkákat és egyéb hasznos időtöltésre
alkalmas rendezvényt fogunk szervezni. Itt szeretnénk
majd bemutatni több olyan helyi és környékbeli tehetséget, akik valamilyen műfajban kiemelkedőek, viszont a
közösség nem tud róluk, mert nincs hol bemutatkozniuk.
Terveink szerint kéthetente bemutatnánk egy-egy ilyen
személyt, aki megismertetné a közönséggel munkásságát,
s természetesen munkáinak egy darabjával gazdagítaná
klubunkat. Ezáltal alakulnánk végül igazi kincstárrá.
Viszonzásul mi az adott művészt publikációink által beiktatjuk a köztudatba. A könyvtárunkban bemutatott
művészek végül beírják majd nevüket az erre a célra szolgáló vendégkönyvbe. Ily módon kéthetente mindenki
számára hasznos és tartalmas időtöltést biztosíthatunk
kortól és nemtől függetlenül. Terveink ismertetése után

AKKOR

meglátogattuk a bácsfeketehegyi Izida "sérült embertársaink" otthonát. Kötetlen társalgás közben az otthon
vezetői ismertették megalakulásuk történetét és munkájuk
mibenlétét. Pál Eszter, Papp Júlia és Delonga Ilona
vezetők felügyelete alatt éppen műhelymunka folyt, így
közvetlenül beleláthattunk a szervezet munkájába, és
értékelhettük a pártfogoltak ügyességét és igyekezetét.
Valóban egy kellemes órát töltöttünk az otthonlakók
között, akik búcsúzáskor saját készítésű dísztárgyakkal
ajándékoztak meg bennünket. Természetesen közös fotók
is készültek a játszótérnek kialakított udvaron. Bota
Piroska, az alsórákosi közművelődési egyesület titkára
elismeréssel szólt az otthon munkájáról, és reményét
fejezte ki az együttműködés megerősítésével kapcsolatban.
Kishegyesre visszatérve természetesen meglátogattuk a
kálvária temetőben az 1848-as hegyesi csata emlékművét,
a hegyesi katolikus papok és dr. Márton Sándor nyughelyét, a Pecze kápolnát és a golgotát is.
Budapesti vendégünknek büszkén mutogattuk a hegyaljáta Dombos Fest helyszínét az új kemencekápolnával, a
Szent Anna templomot, a nagyon szép, de felújításra
szoruló Jáni-házat.
Este Tarján Róbert, a Buga vendéglő tulajdonosa ízelítőt
adott vendégünknek (aki először járt Szerbiában) a legfinomabb balkáni ételekből. A kellemes este után másnap
nehéz szívvel vettünk búcsút egymástól. Bota Piroska
abban a meggyőződésben vált el tőlünk, hogy kapcsolatunk hosszú életű és gyümölcsöző lesz majd. Miután
ismételten megköszöntük a könyvadományt és az irántunk
tanúsított jóindulatot, ígéretet tettünk arra, hogy a birtokunkba juttatott könyvtárat őrizni, ápolni és gyarapítani
fogjuk: MINDANNYIUNK JAVÁRA! Vendégünket a
határig kisértük. A könyveket egyelőre elraktároztuk. Ha
minden jól alakul, akkor terveink szerint a karácsonyi
ünnepi előkészületeket már a kincstárban végezhetjük el,
hogy a téli ünnepeket itt tölthessük nagycsaládos barátainkkal.
RÚZSA MÁRIA

GONDOLKOZZUNK

...!
Gondolkozzunk, de nagyon! Nagyon rossz deja vu (már
megtörtént egyszer) érzésem van. Mi történik most nálunk
Szerbiában? Mi lesz velünk? Európa helyett már megint a
sötét középkor felé tartunk?! Már azt hittük, a 90-es évek
elmúltak. Vagy nem? Mi lesz itt? Mit várhatunk? Mi lesz
a Vajdasággal? Mi lesz az alap emberi jogainkkal, a
munkára való jogainkkal, ennek eredményére, szabadságjogainkkal, a szólás- és gondolatszabadsággal...
Az új Alkotmányra gondolok. Meghozatalát húztákhalasztották, a fontos és modern részeket csűrtékcsavarták! Kinek szól, kihez szól, kiről szól? Ki az
Alkotmány szerint, az akire vonatkozik. Kire nem, ki a
másodrendű, és miért? Ki és miért nem egyenrangú a nem
„államalkotó” néppel? Miért kell munkánk egy részét
(félek, hogy túl nagy) oda adni olyan „dolgokra” ami már
nem a „milyenk”?

8

Nem tetszik az egészben, hogy a radikálisokkal, valamilyen szövetség jött létre, és mik lesznek ennek a
következményei, főleg miránk, kisebbségiekre?
Mit jelent a Bosznia és Hercegovinai Szerb entitással
aláírt állami szerződés?
Ki és hogy garantál munkát és abból emberi módon való
megélhetést? Mikor leszünk újra Európa küszöbén?
Mikor szűnik meg a klero-nacionalizmus? Mikor lesz
vagyonunknak újra normális értéke? Mikor lesz a
„szegény” is teljes jogú, megélhetési problémák nélküli
polgár? Meddig kell még félnünk, hogy ha megbetegszünk, gyógyulásunkra ne egy vagyont költsünk?
Mikor lesz már ingyenes oktatás, minden tehetséges és
tanulni vágyó ember számára? Meddig leszünk még
lenézve, megalázva, más országoktól, közösségektől.
Mikor? Mikor? Mikor? Meddig?
Gondolkozzunk! Harcoljunk jogainkért (együtt)! Lehet!
Kell! Sorsunk a kezünkben van.
BIRO Csaba
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MEZŐNÉZŐ
Bácsfeketehegyen is bérbevehetők az állami földek
Kishegyes község Képviselő – testülete rendkívüli ülésén, szeptember 18-án, a környékbeli községek
között elsőként döntött úgy, hogy a Mezőgazdasági
földekről szóló törvény értelmében hozott minisztériumi
utasítás alapján elvégzi az állami földek mielőbbi bérbeadását. A testület megalakította a törvényben előlátott
bizottságokat, felhatalmazta a polgármestert a bérleti
szerződések aláírására és felkérte a földművesek községbeli egyesületeit, az állami tulajdonban levő földek eddigi
használóit és az érdekelt gazdálkodókat, hogy segítsék elő
e fontos feladat mielőbbi és minél igazságosabb megvalósítását. Itt mondjuk el, hogy a bérbeadási eljárás igen
bonyolult és hosszadalmas, mivel a törvény értelmében,
két alkalommal kell összehívni a Képviselő-testület ülését
és három alkalommal kell kötelezően kikérni a köztársasági mezőgazdasági minisztérium véleményét és
jóváhagyását.
A bérbeadást megelőzően a községben éves programot kell kidolgozni a mezőgazdasági földek
hasznosításáról és védelméről. Ezt a munkát mezőgazdasági szakemberekből, jogászokból, földmérnökökből és
közgazdászokból álló bizottság végzi Pál Károly elnökletével. Jelenleg az állami tulajdonban levő földek megjelölését végzik, és a munkába bekapcsolták a mezőgazdasági termelők, a szövetkezetek és birtokok képviselőit,
valamint az évtizedekkel ezelőtt igazságtalanul államosított földek tulajdonosait és azok örököseit tömörítő
egyesület tagjait.
Bácsfeketehegy határában mintegy 1300 hektár
termőföld van állami tulajdonban. Részben gyengébb
minőségű és a falutól távol eső földekről van szó, mivel a
Mezőgazdasági birtok előző vezetősége a jó minőségű,
faluhoz közeli és az öntözhető földeket, szinte kivétel
nélkül, társadalmi tulajdonba helyezte és így a
magánosítás során átkerültek a Birtok jelenlegi tulajdonosaihoz. A helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt években,
évtizedekben, úgyszintén az állami földek kárára, számos,
telekkönyvileg nem regisztrált földcserére került sor a
Birtok és egyéni földtulajdonosok között. Ez azt eredményezte, hogy jelenleg a faluban sokan évek óta állami
földön gazdálkodnak, míg a magántulajdonban levő földjük azokban az állami tulajdonú nagyparcellákban talál-

hatók amelyeket a telekkönyvileg még létező dűlőutak felszántásával hoztak létre.
A Község és a bácsfeketehegyi Gazdakör
vezetősége a közelmúltban az állami földek bérbeadása
kapcsán megbeszélést tartott az érdekeltekkel. A jelenlevők elfogadták az eddig elvégzett munkáról szóló beszámolókat, és elvileg támogatták a javaslatot, hogy a Község
vizsgálja meg a bácsfeketehegyi kataszteri község határrendezésének a lehetőségét.
Pál Károly elmondta, hogy most amikor az állami
földek bérbeadásából származó bevétel negyven százaléka céleszközként a községet illeti meg, reális anyagi
fedezet lesz az évtizedek óta halogatott komaszáció
elvégzésére az egész község területén. Határrendezés
útján részben rendezni lehet majd az állami és a társadalmi földek szétválasztásánál elkövetett hibákat, és ami még
fontosabb, a termőföld tulajdonosonkénti csoportosításával gazdaságosabbá lehet tenni a termelést. Mint elmondta az állami földek bérbeadását előkészítő bizottság
szeretné az érdekeltek és a nyilvánosság bevonásával
mihamarabb elvégezni a munkát. Ez alkalommal az állami földeket valószínűleg 3 – 4 évre adják bérbe, elsősorban községbeli érdekelteknek, hogy időközben ellehesen
végezni az elkobzott magántulajdonú és egyházi földek
visszaadását illetve a határrendezést.
Mivel az állami földek bérbeadása előtt jó lenne
tudni, hogy a Birtok jelenlegi tulajdonosain kívül hányan
szeretnének földet bérelni, a Község felkéri az érdekelt
termelőket és vállalkozókat, hogy a Gazdakör
szervezésében, illetve a Helyi irodában
kapható
kérdőívek kitöltésével jelezzék szándékukat és ezzel is
segítsék a bizottságok munkáját. Bővebb információt az
érdeklődők Bácsi Gábornál a Község mezőgazdasági
osztályának a vezetőjénél kaphatnak személyesen, illetve
a 730-010-es telefonon, valamint Pál Károlynál a 063-8333-966-os telefonon.
Az állami földek bérbeadásával kapcsolatos
fejleményekről szeretnénk a nyilvánosságot és az érdekelteket a Fecske következő számaiban is tájékoztatni.
pk

Megkezdődik a gázbevezetés községünkben
Kishegyes község képviselő – testülete, Pál
Károly elnökletével megtartott szeptember 18-ai ülésén
egyhangú határozattal az újvidéki székhelyű Novisad Gas
vállalattal kötött szerződést a községi gázvezeték
kiépítésére és a földgáz forgalmazására. A meghirdetett
nyilvános pályázat alapján ez a vállalat, amely különben
öt vajdasági községben mintegy ötvenezer háztartást lát el
földgázzal, vállalta, hogy a 2007 év végéig az egész
község területén bevégzi a munkát és megkezdi a gázszolgáltatást.
Háztartásonként a gáz bevezetése, adóval együtt
községünkben 1015 euróba kerül, amit az érdekeltek 46
hónapon át törleszthetnek havi 22 eurós részletekben. Az
ár ellenében a vállalat a gázt elvezeti az épület külső
falára szerelt mérőegységig és biztosítja a belső vezeték
hitelesített tervrajzát.
A gázbevezetési munkálatok megkezdésére
ünnepélyes keretek között október 7-én kerül sor

Kishegyes
településen.
Bácsfeketehegyen,
előreláthatólag, a jövő nyáron kezdődnek a munkálatok,
amiről időben értesítik az érdeklődőket.
Pk
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* * M É H É S Z R OVAT * *
"MÉHECSKE - ZZZZ"
A PROPOLISZ TINKTÚRA
A propolisz a népi gyógyászatban
mindig helyet kapott, de nyilvánosságra nem kerültek adatok, minthogy
a recepteket féltve őrzött titokként
kezelték. Az utóbbi időben sok
tudományos intézetben foglalkoztak a
kémiai összetételének felderítésével,
a betegségek elleni hatásának vizsgálatával. Legtöbb és legsikeresebb
gyógyulást a gyulladásos megbetegedéseknél
tapasztaltak.
Gyomor-bélhurut, torokgyulladás,
légcsőhurut, fogíny betegségek,
reumatikus fájdalmak és rákos megbetegedések. Vírusos
gyomorbetegségeknél,
gyomorés
nyombélfekélynél, gombás szájüreg
betegségeknél, tályogok, lábgombásodás és bőrkeményedések gyógyításánál nagyon hatékony.
Jelzések érkeztek arról is, hogy a
propolisz migrén, Parkinson-kór,
vérkeringési zavarok, ideggyulladás,
bőrbántalmak, gyulladásos fájdalmak
csillapítására is jól használható. A
propolisz a méhek tömítő vagy
ragasztóanyaga, amelyet a növények
mézgás anyagából, a rügyek ragadós
váladékából gyűjtenek össze. Ezt az
anyagot a kaptár repedéseinek betapasztására felületi egyenetlenségének,
idegen
maradványok
bevonására használják. A fiasításra
használt bábinges sejteket is
vékonyan bevonják propolisszal, mert
a méhanya különben nem petézne
bele. Az összegyűlt méhszurok viaszt
és egyéb idegen anyagot is tartalmaz.
Összetétele: Illóolajok, vitaminok:
B1, B2, B6, C, E vitamin,
aminosavak, enzimek, ásványi enzimek
Felhasználási formái: Az igényes felhasználás megkívánja a színvonalas
feldolgozást. A leggyakoribb feldolgozás az oldatkészítés. A kivonatokat
az orr- fül- gége gyógyászatban
használják, külsőleg. Használhatjuk
belsőleg is, limonádéba, teába vagy

egy kanál mézre csepegtessük.
Fogyasztása nemcsak kellemes,
üdítő érzetet kelt, hanem hasznos
is. A propolisztinktúra adagja
naponta kétszer (reggel és este
lefekvés előtt) 15-20 csepp. A
hajszálérrendszerre értágító, vérnyomásszabályzó, baktérium-szaporodást gátló, frissítő. Rendszeres
fogyasztása az általános szervezeti
ellenálló képességet magas szinten
tartja. Torokfájás, meghűlés esetén
tinktúrás melegvízzel naponta
többször gargalizáljunk. Ha a
besűrített propoliszkivonatot zsíros
vivőanyaggal keverjük össze
balzsamot kapunk.
A tinktúra alkalmazása eddig az
alábbi megbetegedések gyógyításában bizonyult jónak:
1.Az
összes
belgyógyászati
inflamidoknál, melyek lázas
állapotokat
idéznek
elő.
A
pácienseknél 3x naponta 30 cseppet.
2.A nők átmeneteiknél (klimakteriumnál) egy éven keresztül az elvárt
átmenet előtt 1x naponta 10 cseppet.
3.Prosztata gyulladásoknál bevált
gyógyszer 1x naponta 30 cseppet.
4.Magas vérnyomásnál (hypertonia)
1x naponta 30 cseppet gyógyulásig.
5.Vese- és májgyulladásnál jó eredménnyel használható. 2x naponta 40
cseppet, egy dl. meleg vízben.
Minden második nap kihagyandó.
Gyógyulásig használjuk.
6.Anginánál vagy katerális anginánál
továbbá
torokgyulladásnál,
meghülésnél szövődmények elkerülése céljából naponta 40 cseppet
2dl.
“Használja a mézet mint
táplálékot, hogy később
ne keresse, mint orvosságot.”
Török & Roby

Pi z z e ri j a " P U T N I K "
- Különböző rendezvények megszervezése
- Pizza
- Rostélyos
- Főtt ételek
Megrendelés a 024/738-025 telefonszámon

Pi z z e ri j a " P U T N I K " 2
Hamburgerija
- hamburger
- hot dog
- sendvics pizza
- nagy és kis pizza
- csevap lepénybe
Megrendelés a 064/4670562 telefonszámon
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X I RO DA L O M K U LT Ú R A S Z Í N H Á Z
Varnus XavérOrgona művész
Magyarországon született 1964 áprilisában, egy matematikus anya és egy jazz
zongorista apa első gyermekeként, már
hat éves korában pontosan tudta, mi
szeretne lenni, ha felnő. Első zongoratanára Németh Emma volt, aki Claude
Debussy tanítványa. Úgy világította be a
zenei égboltot, mint egy hullócsillag.
Tizenhat évesen vállalta el első európai
turnéját. 1981-ben Varnus elhagyta
Magyarországot, hogy a félelmetes
Pierre Cochereau-val, a Notre-Dame
Katedrális egykori orgonistájával tanuljon. Chochereau a maga részéről
eldöntötte, hogy “Xaver Varnus párját
ritkító jelenség a kortárs orgona
krónikájában”.
Északamerikai
debütálása 1985. május 5-én történt
háromezer
fős
közönség
előtt
Washington D.C.-ben, az Immaculate
Conception Basilica-ben. Gyakorlatilag
minden jelentősebb orgonán játszott már
a világon, többek között Bach
Tamástemplomában, Lipcsében, a NotreDame-ban és a párizsi Saint-Eustacheban,
a
moszkvai
Csajkovszkij
Zeneakadémián,
valamint
a
Philadelphiában található Wanamaker
Főudvarban, a világon ma létező legnagyobb orgonán. A rövid karrierje
folyamán Varnus több mint négymillió
embernek játszott világszerte, és 51 albumot adott ki. Az 1992-es Bach-MozartAlbinoni válogatás az Európában valaha
megjelent orgona felvételek között az
első számú bestseller volt: kétszázhúszezer példányszám felett adtak el
belőle. Nemcsak orgonaművész, tollat is
ragadott, s már több könyve is megjelent.
Isten majd megbocsájt: az a mestersége
című könyve naplószerű töredékekből áll
össze, s valóban olyan élvezetesen,
egészséges stílusban adja elő, hogy ha
"háromszor ilyen hosszú lenne, akkor is
túl rövidnek tartanám." (a nemrég elhunyt Faludy György levele Varnus
Xaverhoz). Írása azért lebilincselő, mert
pontosan eltalálja a helyzetek, történetek,
gondolatok kifejezésének módját, váltakozik a megható és felemelő esszencia,
a röhögésbe fúló sztorizással, amely nem
öncélú, hisz mindig valamilyen tanulsággal zárul. Nem az úgynevezett művészléleknek megfelelő bonyolultsággal,
elvontsággal, mesterkéltséggel tárja
elénk, mint világhírű orgonista
elmélkedéseit, hanem köznapi, könnyed,
anekdotaszerű kifinomult, élvezhető
sorokkal. Néhol egy kis gőg, felsőbbségi
érzés - nem bántóan - tapasztalható
ugyan, de ezt is inkább csak
felülemelkedésnek érezhetjük e világ
bosszantó kicsinyességén. Kis ízelítőként

álljon itt egy részlet a műből, ami az
1993-as évre vonatkozik, de talán a jelenlegi helyzetre is érvényes.
„A rendszerváltozás fedőnevével micsoda lármás csürhe mászott itt elő, s ünnepelteti önmagát a magyar zene, az irodalom és a tudomány nevében! Már nem
is a középszer, hanem a teljesen névtelen
analfabéták és tehetségtelenek hadseregei, akik úgy lopnak, mint a szarkák.
Ezek a demokráciáról rikácsoló haszonélvezők megutáltatták a demokráciát
a reménykedő tömegekkel, s a jogtiprást
és az igazságtalanságot jogtiprással és
igazságtalansággal akarják helyrehozni.
Az ‘56-os forradalom után felakasztott
apjának sorsa senkit nem jogosít fel arra,
hogy most a Hilton Szálló éttermében
libamájjal és spanyol óborral álljon
bosszút, horribilis fizetéseket vegyen fel,
kastélyokat építtessen, és rezesbandák
gyászindulói közepette takaríttassék el –
mindezt persze az állam számlájára.
Hogy ötödrangú rádióriporter – a hatalmat megkaparintva – diktátorként
viselkedjen most a Rádió nagy öregjeivel
szemben, kiknek egyetlen bűnük, hogy
tehetségesebbek, mint ő.
A magyar állam átváltozott saját polgáraival szembeforduló, ellenséges
erővé, s nem is állam többé, hiszen minden folyékony, nincsen tartása semminek, terület, nép, hivatal, minden csak
van, és végtelen közönnyel vegetál,
ahogyan tud. S ezért Magyarországon
többé törvény és rendelet sincsen számomra a szó klasszikus értelmében,
hiszen törvény csak ott van, ahol a
törvény védelem is, nem csak támadás.
De itt védelmet nem ad többé a törvény,
sem hivatal vagy hatóság, csak éppen
elrendel, elkoboz, megparancsol valamit.
Ezért állandó védekezésben élek, és már
kizárólag csak a lelkiismeretemnek
engedelmeskedem. Magyarország az
intézményesített banditizmus korába süllyedt.
Andrássy út 60. most éppen nincs, de
megszületett a hatósági kínzás néhány új
műfaja: a rendeleti kegyetlenkedés, a
magánéletnek minden elképzelhető,
hivatalos módszerrel való macerálása, és
a legszemélyesebb hajlamoknak rendőri
önkénnyel való idomítása.
S mindeközben az ország nagyobbik
része nyomorog. Ingerlően bárgyú propagandaműsorok születnek, amelyek
igyekeznek mulatságos színben feltüntetni a rezsim roskatag tehetetlenségét, s
derűsen hozzászoktatni az ország népét
ahhoz, amitől negyven esztendeje
iszonyodik. Mindez persze tagadhatatlanul különb az éjjeli letartóztatásoknál,
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ám ha a szüleimmel élő, frissen diplomázott mérnök vagy közgazdász lennék, s
rádöbbennék arra, hogy fizetésemből tíztizenöt esztendős, fullasztó gyűjtögetés
után tudnék csak egy kutyaólnak sem elegendő kis beugrót venni, felülnék a Los
Angeles-i repülőgépre, amelyre a jegy
ugyan három havi fizetésembe kerül, s a
visszaút is elúszik, de a hátra lévő ötven
év még az enyém. Első időben talán egy
kínai halaskofa fölött sínylődnék a
padlásszobában, s csipogó filippínók
éttermében mosogatnék napi tizennégy
órákat, de később letenném a különbözeti
vizsgát, és azzá lennék, ami otthon talán
soha nem lehettem volna. Azután – úgy
2000 tájékán – hazalátogatnék nagyseggű, örökké fagylaltot zabáló amerikai
feleségemmel, s fél utcát elfoglaló luxuskocsimmal, amely körül összecsődülnek
a szomszédok. Nyolcvan amerikai tévécsatornától elkényeztetett kislányom
unottan nézné Mézga Aladár szocreál
csínytevéseit, kisfiam pedig büszkén
hadarná az irigységüket palástolni alig
tudó nagybácsiknak és nénikéknek: “Én
madar szarmazás vadok! Mekjötek a
fehervári huszarok...”
…Ám Isten úgy rendelte, hogy amikorra
banditákká lesznek a népeknek vezetői és
lisztet fingó bohócokká lesznek a költők,
amikorra a tavak megtört tükrei és a
lúgtól poshadó óceánok fojtó gázokat
lehelnek a Föld lakóira, amikorra a
nemzetek szinte már kéjelegve keresik
egymás lemészárlásának lehetőségét,
amikorra apa fia ellen, anya lánya ellen
fordul, amikorra a fenevad bélyegének
jegye feltűnik az embereken, s amikorra a
sötétség erői már elállják a kapukat,
egyszerre csak megdermed minden, az
ősanyák és az ősapák lelkei riadtan
fürkésznek, a hatalmas kerubok ijedten
húzzák vissza szárnyaikat, üvölteni kezd
a csönd, mert Isten hallgat, és semmi
sincsen rémesebb a mindenségben Isten
hallgatásánál. És amikor a csönd vákuuma már elviselhetetlen lesz, amikor az
anyag már-már összeomlik, mert az elektronok megdermednek az atomokban,
egyszerre megcsendül egy távoli ligetben
a régmúlt világok harangja, szelíd fény
kél a horizonton, s Rotterdami Erasmus,
Voltaire, Montaigne, Mozart, Anatole
France és Kistétényi Melinda testében az
Irgalom Angyala száll az eltévelyedett
Földre, hogy világosságot árasszon maga
körül. Ilyenek az angyalok – a többi csak
szóbeszéd. Erről szól a humanizmus, s
azért, hogy ezzel találkozhassunk,
megérte már e világra születni…”
Borka

FECSKE

"MY COMPUTER"
A Szilikonvölgy kalózai
(Számító emberek)
2.rész
Eljött 1984: Orwell és a Macintosh éve. A
Superbowl, az amerikaifoci-bajnokság
döntõjének (az USA legnézettebb televíziós eseménye) szünetében január 18án az Apple minden idõk legdrágább és
leghíresebb tévéreklámjában tudatta
Amerikával: az IBM PC kora lejárt. A
Ridley Scott (Szárnyas fejvadász,
Gladiátor) által rendezett egyperces klip
orwelli hangulatú világot mutatott be,
ahol IBM Nagy Testvér elnyomása alatt
szenved az emberiség, egy atlétanõ
megtöri a rendet és egy kalapáccsal
szétzúzza a Nagy Testvér beszédét
közvetítõ hatalmas képernyõt. A forradalmi hangulatú reklám valósággal sokkolta
Amerikát, és a négy nap múlva megjelenõ
Macintoshért tömegek rohamozták meg a
boltokat. A Jef Raskin (a Xeroxtól átcsábított mérnök) által tervezett gép
nagyon erõs volt (az akkori PC-k
memóriájának kétszeresével és 32 bites
processzorral látták el) azonban továbbra
sem kompatibilis az IBM PC-ivel.
Hartmut Esslinger, az Apple gépeinek
kinézetét tervezõ designer a Macintoshsal
mutatta be a Snow White, azaz Hófehérke
névre keresztelt designt: a világos szín és
a felületen végigfutó vonalak adta optikai
csalódás kisebbnek, törékenyebbnek
mutatta a Macet, mint amilyen valójában
volt, ez pedig az otromba doboz-PC-k
mellett valóságos műalkotássá tette a
gépet. A Mac legnagyobb erõsségét
mégis a Xeroxtól „kölcsönvett” barátságos, rugalmas kezelõfelület jelentette. A
Mac a 84-es év slágere lett. Miután Bill
Gates egy Xerox-látogatáshoz hasonló
vendégség során látta a félkész
Macintosht, ugyanúgy tett, mint öt éve
Jobs: arcátlanul ellopta a grafikus felhasználói felület ötletét. Nem sokkal a
Mac után megjelent a Windows 1.0 a
Macnél gyengébb, megbízhatatlanabb,
ám olcsóbb IBM PC gépekre és ez megalapozta a Microsoft világuralmát.
Mindehhez kellett az is, hogy Jobs nem
engedélyezte a Mac „klónozását” más
számítógépgyártók számára, miközben az
IBM PC gyakorlatilag az olcsó, „noname” távolkeleti gépeknek köszönhetõen meghódította a világot. 1985
májusában az Apple a cég történetében
elõször veszteséges negyedévet zárt. A
vezetés Jobsot tette felelõssé, és Sculleyt
tette a helyére a vezérigazgatói posztra.
Jobs hiába tiltakozott Sculley lépései
ellen (1200 alkalmazottat rúgott ki, majd

végeláthatatlan perekbe bonyolódott Bill
Gatesszel a grafikus kezelõfelület
jogaival kapcsolatban), semmit nem
tudott tenni. 85 szeptemberében végül
Jobs véget vetett cégen belüli
száműzetésének és önszántából hagyta
ott az Apple-t. A döntéshez a végsõ lökést
egy
Paul
Berggel
(Nobel-díjas
biokémikus, Jobs barátja) folytatott
beszélgetés adta. Berg arra panaszkodott,
hogy nincs a DNS-kutatáshoz megfelelõ
sebességű és kapacitású számítógépük. A
beszélgetés után egy héttel az Apple igazgatótanácsi ülésén Steve bejelentette,

hogy elhagyja az Apple-t, és új céget
alapít NeXT néven, ahová magával viszi
az Apple öt kulcsfiguráját: a Macintosh
tervezõcsapatának
három
legjobb
mérnökét, Rich Page-et, Bud Tribble-t és
George Crow-t, valamint a cég két vezetõ
marketingesét, Susan Barnest és Daniel
Lewint. A NeXT elsõ és egyetlen gépe
89-re készült el. A monokróm kijelzõs,
flopi és gyakorlatilag egyetlen épkézláb
felhasználói program nélküli gép 7 000
dollárért került a piacra, és a célcsoportjában (egyetemek, nagyvállalatok,
high-tech cégek) egyértelmű elutasításra
talált. A gyártás beszüntetéséig
mindössze 50 000 NeXT gép talált
gazdára ennek ellenére a masina igen
fontos szerepet játszott a számítástechnika fejlõdésében. (A World Wide Web elsõ
prototípusát is egy NeXT munkaállomáson fejlesztette az angol Tim BernersLee). 93 februárjában Jobs bejelentette,
hogy a NeXT, mintegy 250 milliós
veszteség felhalmozása után leállítja a
hardveres üzletágat, és átáll operációs
rendszerek fejlesztésére. A NeXTSTEP
gyökerei még mindig a hírhedt Xeroxlátogatásig nyúlnak vissza, ahol az egér és
a grafikus felhasználói felület mellett
még egy forradalmi újdonságot látott
Jobs, ami fölött eddig elsiklott; ez pedig
az objektumorientált programozás elve
volt. Az új technikával akár a tizedére
csökkenthetõ
az
egy
program
elkészüléséhez szükséges idõ! A NeXT
mellett Steve-nek maradt ideje a
magánéletre is: 91-ben megnõsült, majd
három gyermeke született. Idõközben az
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Apple valóságos zuhanórepülésbe
kezdett. A Macintosh utódjának szánt
Mac II, majd a Power- Mac megbukott,
miközben a Microsoft a Windows 95-tel
végérvényesen meghódította a világot. A
„Macintosh gépet csak az Apple
gyárthat” elv csúnyán visszaütött. 95
nyarára a cégnek egymilliárd dollárnyi
megrendelése halmozódott fel Mac
gépekre, amit gyártási, beszerzési és
logisztikai nehézségek miatt egyszerűen
képtelen volt teljesíteni. 96-ra az Apple
addig süllyedt, hogy a cég elsõ
negyedéves pénzügyi mérlege mínusz
hétszázmillió
dollárt
mutatott.
Egyértelmű volt, hogy itt csak egy ember
segíthet, és az igazgatótanács félretéve
minden büszkeségét visszahívta Jobsot a
cég élére. Steve jelképes, évi egy dolláros
fizetésért vállalta el a vezérigazgatói
széket. A mai napig ennyi az Apple-ös
fizetése, amivel állandó tagja a Guinness
Rekordok Könyvének, mint a világ
legrosszabbul fizetett csúcsvezetõje persze nem kell nagyon sajnálni, mert az
„egyéb juttatások” rubrika elég vastag a
fizetési papírján. A magánvagyonát jelenleg 700 millió dollárra becsülik. Pont
került a „ki lopta el kitõl a grafikus
kezelõfelületet” vita végére azzal, hogy a
Microsoft egy meg nem nevezett
összeggel kárpótolta az Apple-t a történtekért, gyakorlatilag beismerte a lopást.
Jobs még abba is belement, hogy Bill
Gates Apple-részvényeket vegyen (öt
évig volt Gates 150 millió dollár erejéig
szavazati joggal nem bíró Apple-résztulajdonos!).

„A Microsofttal az a baj, hogy nincs
ízlésük. Nem azt mondom, hogy nem
érdemeltékmeg a sikereiket, mert igenis
megdolgoztak értük. Viszont annyi erõvel, amennyivel harmadosztályú termékeket készítenek, csinálhatnának valami minõségit is…” Steve Jobs
Takács Dénes
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BA BA S A RO K
A CSECSEMŐ ÉS A KISGYERMEK GONDOZÁSA

A CSECSEMŐ FOGÁSA,
TARTÁSA, EMELÉSE

Ezzel a rovattal egy kis segítséget
szeretnék nyújtani a várandós
anyukáknak, illetve kismamáknak a
pici gondozásával kapcsolatban. Lesz
szó a baba helyes tartásáról, mozgatásáról, pelenkázásról, táplálásról,
fürösztésről, öltöztetésről...stb.
Az újszülött magával tehetetlen, teljesen ki van szolgáltatva a felnőttnek,
tőle függ léte, élete. A felnőtt táplálja,
óvja a hidegtől, a melegtől, tisztán
tartja testét, biztosítja számára a jó
levegőt, a napfényt, egyszóval gondozza.
A család az első közösség, amelyben
a csecsemő és a kisgyermek él, tehát
számára ez a legtermészetesebb
környezet. A családon belül az élet
első éveiben az anya gyakorolja a legnagyobb hatást a gyermekre. A csecsemőnek és a kisgyermeknek az
anya az igazi védelmezője, támasza;
igényeit, szükségleteit ő elégíti ki
leginkább. Ha nem is szakszerűen, de
mindig a maga sajátos módján gondozza a gyermekét. Így a csecsemő
megismerheti
anyja
szokásait,
megszokja azt a rendet, amelyet anyja
alakított ki, és képes hozzá alkalmazkodni. Ahhoz pedig, hogy a csecsemő jól fejlődjék, alkalmazkodnia
kell a körülötte lévő világhoz. Erre
csak akkor képes, ha környezetének
minél több tényezője állandó, és ezt a
feltételt elsősorban a család tudja biztosítani. A jó családi környezetben a
csecsemő biztonságba érzi magát,
nyugodt, derűs, vidám és jól fejlődik.

Minél fiatalabb a csecsemő, annál
nagyobb probléma, hogyan nyúljunk
hozzá, hogyan vegyük fel. A baba
egyensúlyi helyzetének változását jól

érzékeli. Ha felemeljük vagy
letesszük, izmait megfeszíti, öklét
összeszorítja, de fejét emelni, tartani
nem tudja. Az újszülöttet gondozás
közben úgy mozgassuk, hogy ne fél-

jen, biztonságba érezze magát.
Határozott fogással emeljük, forgassuk. Emellett óvatosak legyünk, ne
szorítsuk meg, nehogy fájdalmat
okozzunk neki. A fejét mozgatáskor
támasszuk alá. Ne emeljük karjánál,
lábánál fogva, közben beszéljünk
hozzá mert a hang megnyugtatja.
Felemelés:
A háton fekvő csecsemő tarkója alatt
bal kezünket átcsúsztatjuk úgy, hogy
a feje a karunkon kényelmesen feküdjön. Bal karját vállközelben átkulcsoljuk, jobb kezünket oldalról – nem

a lábai között – a feneke alá tesszük
és felemeljük. Amikor lefektetjük,
először a feneke alól húzzuk ki a
kezünket, azután a fejét tesszük le

óvatosan. Jobb kezünkkel segítünk,
miközben a balt kivesszük a tarkója
alól. Ügyeljünk arra, hogy testének
minél nagyobb része alá legyen
támasztva.

Hasra fordítás:
A baba jobb karját a feje mellé
emeljük. Bal tenyerünket a mellkasára tesszük úgy, hogy középső
ujjunkkal az állát megtámasztjuk.
Mutató és hüvelykujjunkkal a bal vállát fogjuk át. Jobb kezünket a feje és
a háta alá csúsztatjuk, és a bal tenyerünkre fordítjuk.
Visszafordítás:
Bal kezünket a hátára fektetjük,
mutató és hüvelykujjunkkal a jobb
vállát átfogjuk, középső és gyűrűs
ujjunkkal a fejét tartjuk. Jobb kezünket mellkasa alá csúsztatjuk és visszafordítjuk.
Forgatáskor vigyázzunk, hogy a csecsemőt közben ne emeljük fel!
Tóth Tilda

BÁCSFEKETEHEGYI SZÜRET
Az idén szeptember 26-án sor került immár XXXV. alkalommal a Bácsfeketehegyi Szüret megünneplésére,
valamint a Vajdasági Szőlészek és Borászok V.
Bácsfeketehegyi Találkozójára. Annak ellenére, hogy az
egykori nagy kiterjedésű szőlőültetvények nagy részén ma
már szántók vannak-jó, ha 5 hektárnyi újratelepített
szőlőssel rendelkezik jelenleg a falu-, az itt élő,
rohamosan fogyó magyarság mégis, szinte kun konoksággal ragaszkodik a hagyományhoz, a szüreti szokáshoz,
hogy átmentse azt az újabb nemzedékek számára.
A szokásokhoz híven a M.E. néptánccsoportjai feldíszített
fogatos kocsikon most is bejárták a falut. Nem csupán a
vendéglátó szőlősgazdáknak kedveskedtek alkalmi
műsorral, hanem a falu több pontján is megálltak, ahol
vagy magánvállalkozók, vagy éppen szomszédok verbuválódtak, akik a műsort követően az ügyes kis táncosokat
üdítővel és harapnivalóval kínálták. A fellépőkhöz az idén

A táncos lábú kicsinyek

csatlakoztak a magyarországi testvértelepülés, a rúzsai
majorettek is, akiket a műsorszámokat követően az összesereglett közönség minden megállónál lelkesen megtapsolt. A délelőtt folyamán a színházteremben bonyolították
le a szőlészek és borászok szakmai értekezletét, amelynek
előadói zömével a čačaki növénynemesítő intézet szak-
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munkatársai voltak, mivel a magyarországi előadók nem
érkeztek meg. Az előadást szép számú érdeklődő kísérte
figyelemmel.
Nem kisebb érdeklődés övezte a birkapörkölt-főzőversenyt a strandon, ahol mintegy 25 bogrács alatt pattogott a tűz. A több száz kíváncsiskodó és versenyző
közösen fogyasztotta el az ízletesebbnél ízletesebb
pörkölteket, amelyekre igazán jól csúszott a bácsfeketehegyi lankákon érlelt szőlőből készült bor. Igaz voltak, akik
sörrel öblögették ezt az ősi fenséges ételt, de ez egyáltalán
nem volt kerékkötője annak, hogy az esti órákra jó hangulat alakuljon ki.
Este a színházteremben megtartott gálán szerémségi magyarok Bácsfeketehegyen elnevezéssel szerémségi, délbácskai és községbeli néptánc-és énekcsoportok,
zenészek, versmondók léptek közönség elé. Az esti
művelődési műsort jelenlétével megtisztelte Nagy Ferenc,
a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja és Sípos
Ilona konzulasszony, akiket a szervezők nevében Pál
Károly, a M.E. elnöke köszöntött. Mint elmondta, nagy
öröm számára, hogy majd 150 szerémségi fellépő érkezett

Maradékról, Dobradóról, Satrincáról, Ürögről és

A ruzsai majorettek

Mitrovicáról, ami arra utal, hogy a maroknyi szerémségi
magyarság igyekszik a kultúrája által magyarnak megmaradni.
Szukola Béla

T R E N D I
Moletten is csinosan
A molett hölgyeknek több apró trükköt kell bevetniük,
hogy megfeleljenek saját maguknak, de másoknak
leginkább. Sötét színek, egyenes szabásvonalak, szoknyák
és blúzok helyett világos, mintás, nemes anyagok, rafinált
szabású kosztümök, fiatalosan variálható öltözékek, mindez moletteknek. A régi beidegződések gyakran negatívan
befolyásolják a molett hölgyek öltözködését. Néhány
dolog, hogyan lehet csinosan, színesen öltözni ötven kiló
fölött is. A középpontban ezúttal a telt idomú hölgyek állnak. Egyszerű tippek vannak, hogyan öltözhet valaki csinosan, divatosan még akkor is, ha valamelyik női magazin
minden bizonnyal nem őt fogja felkérni a következő
hónapi címlaplánynak. Bár, mint tudjuk, néhány évszázaddal ezelőtt a molettség volt a szépségideál. De milyen
klisék is élnek a telt hölgyek öltözködésével kapcsolatban? Először is, "aki némi túlsúllyal rendelkezik, viseljen
sötét színeket", hiszen azok slankítanak. Ez részben
valóban igaz, a fekete vagy sötétkék testek, optikailag
vékonyabbnak tűnnek a világosaknál, már amennyiben
valóban hihetünk a kísérletekben szereplő tárgyaknak.
Viszont ember és ruha harmóniája számtalan egyéb
paraméter összjátékaként jön létre. A sötét színeket viselő
emberek vékonyabbnak tűnhetnek, habár bátortalanabbul
közelednek hozzájuk a munkatársak, az üzleti partnerek
egyaránt. Míg a vidám színeket viselő kolléga derűjére
mindenki fogékony. Nem beszélve arról, hogy a színek
saját közérzetünkre is hatással vannak. És különben is, a
nyár nemcsak a vékonyaknak jár. Gyakorta látni molett
hölgyeket esetlen, bő és hosszú blúzban, egybe ruhában,
hiszen az "ápol, és eltakar". Tény, de nem mindegy,
hogyan takar el. A molettdivat talán legfontosabb alapszabálya, hogy kerüljük azokat az anyagokat, melyeknek
nincsen súlyuk, s ennél fogva nincsen esésük. A szép
esésű anyagok lendületet visznek megjelenésünkbe. A
drapéria hullámzása jótékony árnyékokat csempész az
alakítandó felületekre. A teltebb hölgyek öltöztetésére
szakosodott üzletekben jól tudják ezt, és ennek
megfelelően tervezik meg kínálatukat. Eggyik fontos
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szempont a test optikai tagolása, melyet megfelelő szabással, rafinált mintával és az optimális hosszúság
kiválasztásával érhetünk el. A jól elhelyezett szabásvonalak finoman átformálhatják alakunkat, a kisebb-nagyobb aránytalanságokat a hangsúlyok áthelyezésével
alakítják. Arról, hogy melyik a legelőnyösebb szabás,
általánosságban nem érdemes beszélni, hiszen mindenkinek más a problémás testrésze, és nyilván többféle
fazonból választhat akinek tíz kiló a fölöslege, mint akinek
ennél nagyobb túlsúlya van. Bízzunk a saját szemünkben!
A blúz, a ruha vagy a kosztüm megfelelő hosszúságának
kiválasztására már általánosabb szabályok vonatkoznak.
Alacsony hölgyek kerüljék a túl hosszú, lábszárközép alá
érő szoknyát, illetve a térdig érő, vagy annál hosszabb
blézert, hiszen ezek "összenyomják" a testet. Nekik
kiegészítőként elsősorban az alakot nyújtó magas sarkú
cipő illik, de ügyeljünk arra, hogy a cipősarok ne a
klasszikus tűsarok legyen, hanem vastagabb, stabilabb
fazon. Aki nem bírja a magas sarkú cipőt, viseljen
gyakrabban nadrágkosztümöt, mellyel a néhány centis
sarok is jól mutat. Magas hölgyek többet megengedhetnek
maguknak, de nekik is szem előtt kell tartani azt az alapszabályt, hogy a nagy, összefüggő, tagolatlan területek,
mint például az egyszínű egyberuha, erősítenek.
Válasszunk helyettük mintás anyagból készült ruhát, az
egyszínű kosztüm felületét törjük meg mintás blúzzal. A
rövid, térd fölötti fazont, magasnak, alacsonynak, ajánlott
kerülni. Végül az sem mindegy, hogyan viseljük
öltözékünket, sőt, hogyan viseljük plusz kilóinkat. Aki
önmagát csinosnak tartja, el tudja hitetni környezetével,
hogy valóban az. A főnök sem centiméterrel a zsebében
válogatja meg asszisztensét, és talán a partnerek is hálásabbak egy hozzáértő, harmóniát sugárzó titkárnő asszisztenciájáért, mint egy, a kifutóról véletlenül az íróasztal
mögé pottyant 90, 60, 90 centis (mell, derék, csípő)
méretért.
Fekete Tímea
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ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
Birkózás
2006 szeptember 9.-én tartották meg Zentán a hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő, nemzetközi
„Nikola Vukov emlékversenyt" a serdülő birkózók
számára. 14 csapat jelent meg, 148 versenyző állt mérlegre, képviseltette magát a Ferencváros, Vasas, Cegléd,
Dunaharaszti, Dunakeszi, Szeged, Hódmezővásárhely,
Soltvadkert Magyarországról, a Spartakusz , Zenta,
Kanizsa, Nagybecskerek, TNT Obrenovac és a belgrádi
Partizán.
A kishegyesi és a bácsfeketehegyi birkózók, nem kis
meglepetésre, ismét szépen szerepeltek, négy bronzérmet
mondhatnak magukénak, de többen is csak hajszálra
maradtak le a negyeddöntőről. Az érmeseink név szerint:
Gelányi Leonszió és Fullajtár István Kishegyesről, Tóth
András és Zabos Balázs Bácsfeketehegyről.
Az egy évi szorgalmas munka kezd beérni, birkózóink
erőnlétben és tudásban is sokat fejlődtek. Különféle
versenyeken gyűjtik a tapasztalatot is, az idén már komoly

megpróbáltatások elé néznek: október 14.-én részt
vesznek a Vajdaság serdülő birkózóbajnokságán, majd
28.-án az országos bajnokságon is.
Az edzéseket rendszeresen megtartják kedden és pénteken
a sportcsarnokban, ezeket meg is tekinthetik az érdeklődők, az újabb eredményekről pedig majd beszámolunk a
Fecske következő számában.
A két bronzérmes bácsfeketehegyi birkózó reménység:

Tóth András

Zabos Balázs

KERTI TÖRPE
Kétnyáriak kiültetése
A tavasz legkorábbi virágait, a
kétnyáriak palántáit szeptemberben és októberben kell kiültetni. Közülük a legtöbb kertbarát és virágkedvelő igen jól
ismeri a szászorszépet, az
árvácskát, a nefelejcset.
Hosszabb tenyésztési időt a
harangvirág,
a
piros
gyűszűvirág és a szakállas
szegfű igényelnek, amelyek
nyár elején virágoznak.
Aki maga nevelte a palántákat,
annak most semmi gondja
nincs, hiszen csupán elő kell
készíteni a talajt, és már ültetni is lehet a palántákat.
Nehezebb helyzetben van az,
akinek a palántákat be kell
szerezni, mert erőteljes, jól
kifejlett, de el nem öregedett,
hozzá még jó fajtájú, szépen
virágzó és éppen megfelelő
színű palántákat nem is olyan
egyszerű dolog megvásárolni.
Ebből csak az a tanulság, hogy
a kertbarátok és virágkedvelők
jövőre maguk neveljenek
palántákat.
A kétnyáriak népes családjából két, egykor nagyon
divatos, de most már feledés-

árvácska

nefelejcs

ben lévő növényről szeretnék
említést tenni. Az egyik a holdviola vagy népies nevén a
júdáspénz, a másik a sárga viola.
Mindkettő most érleli a magját a
jövő évi vetéshez, és mindkettőnek a palántáit most még ki
lehet ültetni.
A júdáspénz kettős szépségű
növény, mert tavasszal hozza
hatalmas felálló fürtökben a lila
virágait. Ez az egyik szépsége.
A másik ilyenkor ősszel bontakozik ki. A növény becő- terméseinek burkát lebontva
gyönyörű,
gyöngyházfényű
középlemez marad vissza, amit
tartós téli lakásdíszként használhatunk fel. Különösen szép
piros lampionvirággal vagy
szárazvirággal
társítva. A
növény a nevét a becőtermések
két külső lemezéről kapta, amelyek valóban pénz alakúak, és a
magvak rájuk vannak ragadva.
A másik említésre méltó virág a
sárga viola, amely napos helyen
már az első tavaszi napokon
kinyitja
illatos
szirmait.
Z.Tatjana
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ANYAKÖNYVI HÍREK

FECSKETOLL
ÓHAJ ÉS VALÓSÁG!

Barna Ágnesnek és Lászlónak kislánya

Múlnak az évek
a csúnyák a szépek.
Ki ma ifjú még,
holnap már vénebb.

született Léna
Labus Gyöngyinek és Brankonak
kislánya született Nikolina

Elszáll a szó, de
több kell annál:
Őrző alapkövet,
írva betonozzál!

Losonci Tündének és Ferencnek kisfia
született Ferenc
Verbászi Hajnalkának és Jánosnak

Hallom a zenét,
a szívem is dobol:
"Ez a te otthonod,
Hazád, hol lakol!"

kislánya született Adél
Gratulálunk!

Leopold Rózsa szül.Bencsik szeptember 9,
88 évébe

Kitárom karom
a szeretet szárnyán.
Kapaszkodjunk együtt
a BÉKEVITORLÁN!
Eőry Molnár Etelka

Kovács Erzsébet szül. Fehér szeptember 10,
77 évébe
Bede Mihályné szül. Harangozó Erzsébet
szeptember 27,

SÉTA A KERTBEN
Gondolataim lassan sétálnak
észrevétlenül az ablak üvegen keresztül,
álmosan, bágyadtan a kertbe osonnak,
az elsárgult levelek hullását nézem tétlenül.
Érintésemtől a virágszirmok lehullnak
szégyenkezve, mintha meztelenre vetkezne
csokorba való őszi rózsák pirulnak,
a kert végéből a napsugár gyönyörködik benne.

80 évébe
Özvegy Tüskei Péterné szül. Hám
Magdolna szeptember 28,

Langyos szellő dudorászik fülembe,
s mint repülni tudó fehér cérnaszál
tapad szemeim elé tekeregve
egy rakoncátlan ökörnyál.

69 évébe
Tóth Ferencné szül Végh Erzsébet október 3,
77 évébe

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az
anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho temetkezési vállalattól kaptuk.

Sétámból ha megállok egy fa alatt,
ajkamhoz érett gyümölcsöt emelek
kellemes, édes, nedvdús falat,
s délutáni szendergésemből ébredek.
Bácsi (Vajda) Sára

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 Csaba, Bordás Katalin, Eőry Molnár Etelka,
Fekete Tímea, Kasza Nikoletta, Lódi Miklós, Nagy Sára, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárándi István, Szukola Béla,
Takács Dénes, Török Zoltán, Tóth Tilda, Zečević Tatjana.
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2006. októberében.
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