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Lapzárta táján lett hiteles az információ, hogy
Szerbia, polgárai többségének akaratából, új alkotmányt
kapott, miközben a kisebbségi népcsoportokhoz tartozó
választópolgárok jelentős része országszerte, a nép-
szavazás bojkottálásával, vagy az alkotmányjavaslat
elvetésével, fejezte ki nemtetszését az alkotmányozási
módszerekről. A szavazás bácsfeketehegyi és a községbe-
li adatainak ismertetésén kívül írásunkban  választ
próbálunk adni arra, hogy mi következhet azután, hogy a
többség az előrehozott választások előtt álló  Szerbiában
úgy döntött, hogy megszavaz egy olyan alkotmányt amit,
ha arra megérnek a feltételek, sokkal könnyebb lesz javí-
tani.  

Rendhagyó népszavazás tanúi és résztvevői lehet-
tünk október hónap utolsó
szombatján és vasárnapján. A
köztársasági képviselőház által
szinte egyhangúlag elfogadott
új szerbiai alkotmány
megerősítéséről, vagy
elvetéséről dönthetett az ország
népe. Nehéz döntésről szólt ez
a történet, hiszen az alkotmány
elfogadásához a választópol-
gárok többmint felének igent
kellett mondani, és ezért a nagy
szerbiai pártok, valamint az
általuk irányított médiák, kivé-
tel nélkül,  hazafias cselekede-
tként, az alkotmány elfo-
gadására szólítottak fel. Velük
szembe néhány kevésbé jelen-
tős szerbiai párt a népszavazás bojkottját tűzte zászlajára,
mondván, hogy az alkotmány javaslata, ezért vagy azért,
nem felel meg sem az ország, sem Vajdaság érdekeinek. 

Valószínűleg kevesen figyelhettek fel arra, hogy
az Európai unió és Magyarország hivatalos képviselői, az
alkotmányjavaslat ismeretében,  a szerbiai választóknak
azt sugallták, hogy vegyenek részt a referendumon és
szavazzanak igennel, hiszen ezáltal az elkövetkező
választások után Szerbia közelebb kerülhet Európához. 

A vajdasági magyar pártok hozzáállása ezúttal
sem volt egységes. A kis magyar pártok, a hírközlő
szervek közvetítésével, közleményben utasították a ma-
gyar szavazókat az alkotmányjavaslat elvetésére, mond-
ván, hogy az alkotmányt szövegezői nem kérték ki a
véleményüket és még véletlenül sem vették figyelembe
azokat az elvárásokat amelyeket a vajdasági magyarság
érdekében megfogalmaztak.

A legjelentősebb vajdasági magyar párt, a
Vajdasági Magyar Szövetség, úgy döntött, hogy mintegy
harminc magyarok által lakott településen ismerteti az
alkotmányjavaslat jó és rosz oldalát és a tájékoztatás
alapján kikéri a választók véleményét. A megkérdezett
magyar választópolgárok közel hatvan százaléka úgy nyi-
latkozott, hogy vagy nem megy el szavazni, vagy pedig
elutasítja a felkínált javaslatot. Mindezek tudatában a
VMSZ Tanácsa úgy döntött, hogy felszólítja a magyarokat
a szavazásra, hiszen ha jót akarunk magunknak, akkor
ebben az országban sohasem szabad lemondanunk a

vélemény nyilvánítási jogunkról. Ugyanakkor, ismerve a
magyar választók megosztott véleményét, a VMSZ úgy
határozott, hogy a választókra bízza igennel, vagy nemmel
szavaznak-e az előre sikerre ítélt népszavazáson.

Kishegyes községben, akárcsak a többi magyar
többségű községben, a szavazás végeredménye az lett,
hogy választópolgárok többsége nem fogadta le az új
alkotmányt, a településenkénti részeredményekből pedig
egyértelműen kiviláglik a lakosság nemzetiségi
összetétele.
A szavazás adatai alapján Kishegyes községben a 10.575
bejegyzett választópolgár 32,4 százaléka vett részt a
szavazáson és közülük 82,8 százalék támogatta az alkot-
mány javaslatot.
Kishegyes településen a 4438 választópolgárból  15,55 %

járult az urnák elé, azzal, hogy
közülük csak 52,17 % szava-
zott igennel.
Szekityen már egész más a
helyzet, hiszen 2828 be-
jegyzett választóból 56,97 %
tett eleget kötelezettségének
és közülük 98,17 % elfogad-
hatónak találta az alkotmányt.
Bácsfeketehegyen a 3309
szavazó 34,00 % adta le vok-
sát, az igent pedig a megjelen-
tek 79,20 százaléka keretezte
be.
Szavazóhelyenként a bács-
feketehegyi eredmények a
következők:
- 1.A 18. számú szavazóhe-

lyen (Helyi közösség épülete)58,87 % szavazott, közülük
98,62 % igent mondott.
- 2.A 19. számú szavazóhelyen (Nyugdíjasotthon) 37,81

% szavazott, közülük  92,35 % igent mondott.
- 3.A 20. számú szavazóhelyen (A színház épülete) 31,44

%  szavazott, közülük 65,71 % igent mondott.
- 4.A 21. számú szavazóhelyen (Kultúrotthon) 17,95  %

szavazott, közülük 65,71 % igent mondott. 
- 5.A 22. számú szavazóhelyen (Helyi közösség épülete)

48,45  % szavazott, közülük  91,13 % igent mondott.
- 6.A 23. számú szavazóhelyen (Iskola) 25,79  % szava-

zott, közülük 
76,42 %  igent mondott.

- 7.A 24. számú szavazóhelyen (Kultúrotthon) 33.02  %
szavazott, közülük 

62,59 %  igent mondott.
- 8.A 25. számú szavazóhelyen (Iskola) 27,09 % szava-

zott, közülük 66,91 % igent mondott.
A fenti eredmények ismeretében nem nehéz levonni a
következtetést, hogy településünkön a magyar
választópolgárok többsége nem ment el szavazni, illetve
ha el is ment, akkor közülünk sokan nemmel szavaztak. 
Jogosan vetődik fel a kérdés, miért történt ez így, és  lehet-
nek-e  ennek következményei? 
Ha visszagondolok az eseményekre azt sejthettem, előre,
hogy ilyen eredmény várható is volt, hiszen a közvita és
más okok ürügyén Vajdaságot járva, nem találkoztam
olyan magyar emberrel aki hazafias lelkesedéssel támo-

Szavaztunk (?)  –  Választunk (?)
FECSKE
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BIRKÓZÁS
A bácsfeketehegyi és kishegyesi birkózók újabb sikereiről
számolhatunk be. 
2006. október 14.-én Szabadkán tartották meg Vajdaság
pionír birkózó bajnokságát. Községünk közös csapata
ismét sok birkózót nevezett be, a mérlegelésen több mint
száz gyermek jelent meg. Képviseltette magát a szabadkai
Spartacus, a Zenta, a nagybecskereki Proleter,  Kanizsa, az
újvidéki Vojvodina és megjelent még néhány iskola is
csapatával. 
Reggel 8-tól délután 4.-ig tartott a verseny a szabadkai
sportcsarnokban, minden a hivatalos szabályok szerint
bonyolódott le. A néhány kísérő szülő és a csapattársak
hangosan biztatták versenyzőinket, amelynek meg is lett
az eredménye: 
Kuntics Flórián – Vajdaság bajnoka lett, minden
mérkőzését tussal nyerte – aranyérem,
Sárándi Zalán – ezüstérem, 2. hely,
Gelányi Arnold – ezüstérem, 2. hely,
Fullajtár István – bronzérem, 3. hely, 
Németh György – bronzérem, 3. hely. 
November 4..-én, Mladenovacon tartják az országos
bajnokságot, azon is részt fogunk venni, reméljük a
Fecske következő számában is jó hírekkel jelentkezünk. 
Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét, az edzéseket
megtekinthetik a sportcsarnokban minden kedden és pén-
teken 18 órától. 

A csapat

gatta volna a közvita nélkül, ripsz-ropsz összetákolt
alkotmányszöveget. Ezzel szemben bennem is igencsak
rossz érzést váltott ki amikor a szavazás előtt pár nappal
nálunk is, és másutt is, megláttam kiragaszgatva a
szavazásra buzdító hágai vádlott fényképével ellátott
plakátok tömegét. 

Meggyőződésem, hogy nem származhat kárunk
abból, hogy így szavaztunk. Amikor a szavazás utáni
napon Kishegyesen a községházán úgy kommentáltam az
eredményeket, hogy mivel a különbözőségek gazdaggá
teszik a közösségeket, mi itt Kishegyes községben és
Vajdaságban valójában igencsak gazdagok vagyunk sok-
színűségünkkel. Az, hogy ezúttal kinek volt igaza, azt
majd eldönti az idő. Az idő pedig egyértelmű választ ad
számtalan kérdésre. Gondoljunk csak arra, hogy bizony
volt értelme annak, hogy  a vajdasági magyarok elsőként
szegültek szembe a közelmúlt értelmetlen háborúinak és
a megboldogult diktátor téves terveinek. 

Most amikor már van új alkotmánya Szerbiának,
úgy érzem, hogy előre kell néznünk és ki kell tudnunk
használni a lehetőséget, amelyet az előttünk álló előreho-
zott választások biztosítanak. Minden választás esély
arra, hogy javítsunk életünkön, hogy felgyorsítsuk azokat
a folyamatokat amelyek jót hozhatnak  mindannyiunkna,
akik ebben a faluban, községben és országban élünk,
legyünk magyarok, szerbek, montenegróiak, vagy bármi-
lyen  más nemzetiségiek. 
Minden választáson közös az esély és a felelőség. Ami
bennünket magyarokat illet két dolgot tehetünk.
Egyrészt, ezúttal úgy érzem, joggal reménykedhetünk,
hogy az országban többséget alkotó nép  olyan
demokratikus hatalomra szavaz amely Szerbia szekerét
sikeres pályára irányítja, másrészt pedig összefogá-
sunkkal és tömegesen leadott szavazatainkkal biz-
tosítjuk, hogy képviselőink a hatalomgyakorlás minden
színtjén ott legyenek ahol a magyarság sorsáról dön-
tenek. 
Mindannyian szeretnénk jobban élni ezért közös a
felelőségünk is. A hamarosan sorra kerülő előrehozott
választásokon és minden más elkövetkező választáson
részt kell vennünk, irányítanunk kell a sorsunkat, hogy
olyan képviselőink legyenek akik tudnak és akarnak
tenni azért, hogy a magyarok egyenrangúan élhessenek
ebben az országban, mivel tudjuk, hogy ezáltal a velünk
élő többségi népnek is jót teszünk az Európába vivő
göröngyös, közös úton.
Most lapzárta előtt pár órával még nem tudni, hogy
mikor és milyen választások várnak ránk. Reméljük,
hogy a Fecske következő számában újra beszámolhatunk
a fejleményekről.

Pál Károly
Október 27-én a bácsfeketehegyi könyvtárban bemu-
tatásra került az ARACS folyóirat 1956-os for-
radalomra és szabadságharcra emlékező száma. A
szépszámú érdeklődőnek Gubás Ágota (publicista,
lektor), dr. Gubás Jenő (nyug. főorvos, publicista),
dr. Kerekes József (nyug. főorvos, publicista)
valamint dr. Vajda Gábor (irodalom-és
művészettörténész) ismertette a folyóirat történetét,
az évforduló kapcsán 1956 örökségét és a nemzet
jelen helyzetét elemezte és részleteket olvastak fel az
új számból. Az Aracs folyóiratot meg lehet vásárolni
a könyvtárban. 

„Világtörténelmet írtunk!”
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A Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesületének
hírei:
Versmondóink októberben több
versenyen is részt vettek.
Veszprémben október 14-én az
„Örök pódiumon” IV.Országos
Pintér Tibor Emlékversenyen
gyermek kategóriában két bács-
feketehegyi versmondó került
döntőbe, s ott különdíjat

érdemelt ki: Szarka Ákos és Szombati Dorottya; Fekete
Ágnes és Pál Ágnes pedig felkészítői különdíjat kapott. 
Ezzel párhuzamosan zajlott Budapesten a Kaleidoszkóp
Versfesztivál, ahonnan szintén díjakkal tértek haza
versmondóink. Klasszikus és kortárs versmondó szalon
kategóriában Hajvert Ákos Kaleidoszkóp-díjban és
Parnasszus-díjban, Simonyi Lili Parnasszus-díjban és 2
különdíjban, Farkas Hajnalka 2 különdíjban, Fekete
Ágnes pedig különdíjban részesült. A  Szép Szó táborban
készült Kövek zsoltára című produkció a Pódiumi estek
kategóriájában szintén különdíjban részesült. Az összeál-
lítást Csanak Andrea, Engi Georgina, Erős Dávid, Farkas
Hajnalka, Fekete Ágnes, Hajvert Ákos, Kasza Zsanett,
Kozma Rita, Lőrinc Tímea, Milánovits Sándor, Simonyi
Lili és Smidt Tímea adták elő a Deák téri evangélikus
templomban október 12-én.  Ezt az előadást a bács-
feketehegyi közönségnek is alkalma volt megtekinteni. 
Gratulálunk a díjazottaknak!!!
Idén először hirdette meg a VMVE és az Izida Anya- és
Gyermekvédelmi Társulat  a Feketics Művelődési
Egyesület támogatásával a Záporka Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Találkozót tanulásban akadályozott gyer-
mekek, fiatalok számára. A találkozóra november 4-én
kerül sor. November 18-19-én pedig már a X. Dudás
Kálmán vers- és prózamondó találkozó kerül megren-
dezésére. Ennek keretében több kísérőrendezvényre is
sor kerül, melyekre szeretettel várnak mindenkit.

Borka

Tavaly, mikor a nyolcadikosok elballagtak mi lettünk a
legnagyobbak. Fülig szájjal és nagy büszkén jártuk be a
folyosókat, de mégis hiányzott valami…
Hogy ez a valami mi is lehetett nem tudom szavakkal
leírni. Talán, mert nem volt senki, akire felnézhettünk, aki
tanácsot adhatott, biztatott vagy megvigasztalhatott ben-
nünket, ha szükség volt rá.
Ezeket a feladatokat most nekünk kell elvégeznünk. Mi
szolgálunk támaszul a kisebbeknek, de mi kire
támaszkodjunk? Mi kitől várhatjuk a segítséget? 
Azt szokták mondani, hogy az iskola a második ottho-
nunk, a tanár, pedig a második szülő. Így logikus lenne,
hogy aki szüleire nem számíthat, a tanártól kérjen segít-
séget.   Ez tényleg így van? Sokan vagyunk sokfélék.-
szokták mondani. Van, aki megértő, de van, aki csak csap
a kezével. És ezt nem a tanárokra értem, hanem az
emberek átlagára. Kinek van ma már ideje meghallgatni a
más problémáját? Hisz saját is van elég. De miért nincs
idő? Miért volt régebben? Bizonyára a világ más. Fogjuk
erre!
Más a világ, mások a nyolcadikosok. Bizonyára sejtik,
hogy nem vagyunk szentek. Az osztályfőnök szerint
nekünk kellene példát mutatni a többi osztálynak. De
hogy mutassunk példát, mikor mi sem vagyunk különbek,
mint a hetedikesek, vagy más osztályok? Ugyanúgy
fogócskázunk (amit nem szabadna), versenyzünk és vic-
celődünk, mint régebben. Szinte alig változtunk.
Hogy kéne megváltoznunk? Legyünk komolyabbak?! De
akkor már gyerekként se szabad viselkedni? Persze mikor
milyen kedvük van, mert van mikor olyan választ kapunk
kérdésünkre vagy kérésünkre, hogy nagy vagy már te
ahhoz; de van mikor ennyi a felelet: kicsi vagy még, azt
nem szabad. Hát igen van az úgy, de ha a felnőttek mond-
ják, biztos úgy van. Legalábbis azt hisszük, de ők sem
tudhatnak mindent. A politikusok is mind felnőttek, a
legtöbbjük mégis butaságokat tesz. Nem mintha az nem
lenne emberi dolog, de minek okoskodik az, aki nem tudja
mi a jó? 
Mi lesz velünk, ha felnövünk? Lehet, hogy olyan ügyetlen
politikusokká válunk, akikből semmi haszon, vagy
segítünk valamilyen formában az embereken. Majd
meglátjuk, az biztos, hogy mindennek meg van, és meg is
lesz  maga miértje. Egyszerűen és röviden: 
MINDEN A JÖVŐ TITKA! 

Niki & Nati

A Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének hírei:

VITATHATJUK

A bácsfeketehegyi Feketics ME új épületszárny részében
folytatódnak a belső építkezések. A költségek egy részét
a Köztársasági Mezőgazdasági Minisztérium falu-
fejlesztési pályázatán nyert összegből, míg a másik részét
a község biztosítja. A kivitelezők előreláthatóan az év
végéig befejezik a munkát, és a ME, valamint a faluban
tevékenykedő civil szervezetek birtokukba vehetik az új,
tágas, fűtött helységeket. A közelmúltban ME tulajdoná-
ba visszakerült színházterem tetejének lecserélésére is
hamarosan sor kerül. A Tartományi Végrehajtó Tanácstól
és a Tartományi Oktatásügyi és Művelődésügyi
titkárságtól pályázat útján kapott 2,3 millió dinárból
felújítják a színházterem mennyezetét és vízhálózatát is. 

Feketics ME jelenti

FECSKE
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Ottonel muskotály- tájunkon is
honos szőlőfajta.
Franciaországból származik, a 19.
században a saszla  és a Muscat
de saumur szőlőfajtából
keresztezték. Elzász tartomány-
ban, Magyarországon, Erdélyben
és a Fekete-tenger környéki
államokban található nagyobb
területeken. 
Fürtje közép nagy, igencsak
tömött, bogyói is közép nagyok,
megnyúlt-gömbölyűek, sárgásfe-
hérek, könnyen felrepednek és
rothadnak. Bora illatos, tüzes,

zamatos és igen lágy. 
Érési ideje szeptember eleje – közepe. Téli fagyállósága
közepes, bőtermő fajta, rövid és hosszúcsapra egyaránt
metszhető.
A hozzá ajánlott étel pedig a következő volna:
Hagymás rostélyos – veszünk egy szép, vastag marha-
karajt, sózzuk, borsozzuk és lisztbe mártjuk. Forró
vaslábasban kevés olajon, mindkét oldalát erősen

megsütjük, kivesszük és ugyanebben az edényben a vis-
szamaradt zsiradékban, sok, szeletekre vágott
vöröshagymát pirítunk. Felöntjük valamennyi borral,
kevés paradicsomlével és húslevessel, a húst visszahelyez-
zük az edénybe, fedő alatt puhára pároljuk. Babérlevelet,
szemes borsot és szegfűborsot tegyünk hozzá és krum-
plipürével tálaljuk. Egy pohár könnyű muskotályos, vagy
egy félszáraz vörös bor illik melléje. 
Jó étvágyat – egészségükre.

Lódi Miklós 

OTTONEL MUSKOTÁLY

Pályázaton nyert pénzből, valamint a
Munka, foglalkoztatás és a szociális
kérdésekkel foglalkozó minisztérium
hozzájárulásával is fejlesztjük az
“Izida” társulat műhelyeit. Úgy gon-
dolom, nagy öröm ez az egész falu
számára, mivel a nyertesei az odajáró
gyerekek, ifjak. Köszönetem fejezem

ki ez alkalommal a polgároknak is, akik bármit is tettek
eddig, hogy gyermekeink biztonságos, meleg otthonban
érezhessék magukat, mert összefogással és közös cse-
lekvéssel, békességben élve, tehetünk nagy dolgokat.
Kirándulások sorozata volt megtartva az októberi hónap-
ban, amelyekről sok-sok élménnyel, szép nappal tértünk
haza, gyerekek és kísérőik egyaránt: Palicsról, Újvidékről,
a kishegyesi “Kátai” tanyáról és Muzslyáról. 
A sok kirándulás mellett azonban komolyan dolgoztunk
is. November 4.-ére készültünk, verseket tanultunk,

ajándékokat készítettünk az I. Záporka elnevezésű,
Nemzetközi versmondó találkozóra. Dupla ünnep ez a
Társulatnak, ugyanis 2004. november 5.-én , nyitotta meg
a napközi kapuit a Testvériség út 20. ház szám alatt, ahol
többnyire olyanok is dolgozhatnak, tanulhatnak, akiknek
a versenyszférában kevés esélye van. A második ok az
ünneplésre, hogy ezzel a találkozóval, közelebb jutottunk
a Társulat kitűzött céljához, hogy  „az ép és különféle
fogyatékossággal élő emberek közösen, folyamatosan,
különböző tevékenységeket végezzenek és ez által aktívan
részt vegyenek a közösségben, majd felszabadultan tár-
sadalmunk hasznos és szerves részévé váljanak”. Igen
elértünk egy pontig, ahol a világ szeme, ha egy picit is

reánk figyel és az emberi vágyakból, tervekből, kitartó
munkával küzdelemmel eredmény is született.

A kirándulások eredményességéről a képek beszéljenek:

Izida Hírei
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Amint az előző
számban ígértük, ezúttal is beszámol-
unk az állami földek bérbeadásának
fejleményeiről. 
Az elmúlt időszakban elkészültek az
állami földekről készült térképek és
végefelé járnak az előkészületek a
földbérlés meghírdetésére. A ter-
vezettnél lasabban haladtak az
előkészületek, mivel a térképek
elkészültével kiderült, hogy az állami
földek kárára, főleg a bácsfeketehegyi
határban, az elmúlt évtizedekben
számtalan, kataszterileg nem re-
gisztrált földcserét végzett a
Mezőgazdasági birtok. Ez oda-
vezetett, hogy a valós állapotok
eltérnek a térképen levő helyzettől, és
ezért nagyon sokan jelenleg olyan
földet használnak ami nincs a
nevükön.  
Az előkészületek során figyelembe
vettük a földreform idején államosí-
tott magántulajdonú és egyházi
földek visszaszármaztatásának szük-
ségességét  és a határrendezés

eljárásának a megindítását a község-
ben. A Községi bizottság elé kerülő
dokumentumban szeretnénk, a
törvényes lehetőségektől függően,
biztosítani az államosított egyházi
föld mielőbbi, ha lehet azonnali vis-
szaszármaztatását. Másrészt az  álla-
mi földek bérbeadásának idejét
három, vagy négy évben fogjuk

meghatározni, hogy lehetőség legyen
a komaszáció elvégzésére és az
elkobzott földek vissza származ-
tatására a jogos tulajdonosoknak. 
Itt mondjuk el, hogy néhány község-
ben már adtak bérbe állami földet, és

Kishegyes községben
szeretnénk okulni az ott tapasztalt
hibákból. Elsődleges célnak azt
tartjuk, hogy a községbeli termelőket
hozzuk egyenrangú helyzetbe az álla-
mi földek bérbeadásánál. 
Mire a Fecske az olvasókhoz kerül
addigra a Helyi közösségekben
bemutatjuk az állami földekről
készített térképeket. Az érdekeltek az
előírt űrlap kitöltésével továbbra is
jelezhetik földbérlési szándékukat a
Helyi irodában. Amint a községi
bizottság elkészíti a jelentését, a
Község és a Gazdakör közös
szervezésében, Bácsfeketehegyen is
tájékoztatjuk az állami földek bérlése
iránt érdeklődőket a lehetőségekről és
a feltételekről.
Bővebb információt továbbra is a
Községi bizottság elnökénél, Pál
Károlynál (tel. 063-83-33-966) és a
Község mezőgazdasági osztályának a
vezetőjénél, Bácsi Gábornál kaphat-
nak (tel. 730-010).

Pál Károly

Érkezik a színházterem tető-
cseréjéhez szükséges anyag  és remél-
hetőleg november végére, újra bizton-
ságos lesz a színháztermünk, mivel az
eddigi tetőcserepet, jóval könnyebb
fémtetőre cseréljük. A munkálatok
során új mennyezetet és világítást kap
a színházterem, majd pedig
előreláthatólag jövő tavasszal, ha sik-
erül rá pénzt biztosítani, sor kerül az
ajtók, ablakok javítására, festésére,
valamint a színházterem külső és
belső festésére. A rég várt munkála-
tokra a Tartományi Végrehajtó
Tanácstól és az Oktatási és
Művelődési Titkárságtól összesen 2,3
millió dinárt kapott a bácsfeketehegyi
Feketics Művelődési Egyesület. A
színházteremről lekerülő használható
feketecserép, kedvező áron
megvásárolható. Az érdeklődők Tóth
Lajosnál jelentkezhetnek.
Folyamatban vannak a munkálatok a
Kultúrotthon új épületszárnyának a
befejezésén is. Köztársasági és közsé-
gi forrásokból összesen 1,7 millió
dinár áll rendelkezésre, hogy az évek
óta befejezetlen épületet ezen a télen
már végre használhassák a

Művelődési Egyesület szakosztályai
és a településünken tevékenykedő
civil szervezetek. Az idénre tervezett
munkálatok lehetőséget adnak arra is,
hogy a bácsfeketehegyi Kultúrotthon
legyen a székháza a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesületének,
valamint a megalakulás előtt álló
Vajdasági Magyar
Drámapedagógusok Egyesületének és
a Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszók Szövetségének. A ren-
delkezésre álló összegből az idén sor
kerül az épület mennyezetének és
falainak a szigetelésére, a
világítótestek felszerelésére, az
emeleti nagy és kis terem padlójának
parkettázására, az ajtók beépítésére, a
vizesgócok befejezésére, valamint a
belső festésre. Akárcsak a szín-
házteremnél, pénzhiány miatt itt is
elmarad a külső festés, az épület
akadálymentesítése, a bútorzat be-
szerzése, valamint a nyári konyha
épületének a felújítása.

Pál Károly

Értesítjük Bácsfeketehegy
lakosságát, hogy a Helyi
Közösségben 2006 októbert 25.-től
szerződést köthetnek a
földgázvezeték hálózatra való csat-
lakozására. Az érdekelt polgárokat
minden munkanapon és szombaton
8-12 óráig fogadjuk. Az előírt
feltételek mellett a szerződést ez év
november 25-ig lehet megkötni. Az
érdekelteknek az 1014,80 eurós
összeget (illetve annak dinár
ellenértékét) 46 havi részletben kell
törleszteni. A havi részlet 22,06 euró
dinár ellenértéke. Aki egyszerre
szeretné kifizetni a rákapcsolási
díjat, az 10% -os kedvezményben
részesül. A befizetett összegért a
Novi Sad Gas vállalat, amely jelen-
leg Szerbia legnagyobb gázforgal-
mazója, a lakóházig kiépíti a
gázvezetéket, a ház falára szerelt
ládába beszereli a szükséges mű-
szereket és a gázórát, valamint  biz-
tosítja a belső vezeték hitelesített ter-
vrajzát.
Itt mondjuk el, hogy jelenleg
Kishegyesen vezetik a gázt, és
előreláthatólag jövőre
Bácsfeketehegyen is kiépül a hálózat

ÉRTESÍTÉSTETŐCSERE A SZÍNHÁZON,
MUNKÁLATOK A KULTÚROTTHONBAN

ÚJRA A FÖLDBÉRLÉSRŐL
FECSKE
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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, SZILÁGYI FERENC-

termelő, PRINC-fodrászszalon, BALOG IMRE-
termelő

A vigaszdíjjakról a nyereményjáték támogatói
gondoskodnak

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  NNYYEERREEMMÉÉNNYYJJÁÁTTÉÉKK

véleményüket és javaslatukat, írásos
formában, mihamarabb juttassák el a
Helyi közösségbe. A javaslatok
begyűjtése után a bizottság jelentést
terjeszt a Tanács elé és javasolni fogja
a polgárok gyűlésének a megtartását,
ahol az érdekeltek véleményezhetik a
javasolt utcanév cseréket. A nyilvános
vita után a Bizottság újra összeül és a
Helyi közösség Tanácsa elé terjeszti
javaslatát. A Községi határozat és a
törvény értelmében a Tanács
javaslatáról a Községi képviselő –
testület is véleményt mond. Az
utcanévcsere akkor lesz végleges ha
az illetékes köztársasági minisztérium
is jóváhagyja.
Az utcanévcsere során számos utca
neve nem fog változni. Elsősorban az
ideológiailag túlhaladott  utcaneveket
fogjuk felcserélni olyanokra, amelyek
remélhetőleg jobban kiállják az idő
próbáját. Ezenkívül nevet fognak
kapni a névtelen kis utcák is. Az új
utcanevek meghatározásánál, nagy
körültekintéssel, figyelembe kell ven-
nünk településünk nemzetiségi
összetételét, történelmét és más sajá-
tosságait. 
A polgároktól eddig begyűjtött
javaslatok alapján igény mutatkozik
rá, hogy utcát nevezzünk el Ágoston
Sándor püspök úrról, Sárközi
Ferencről, Podolszki Józsefről, Szent
Istvánról, Gróf Szécsényi Istvánról,
Arany Jánosról, Hunyadi Jánosról,
Danilo Kisről, Szent Száváról.
Javaslat van a Kunhegyesi, Kotori és

a Szenttamási utcára, Meggyes,
Gyümölcsös, Rózsa, Virágos, Kert,
Dombos, Napfényes, Naplemente,
Vásártér, Zsák, Rövid, Északi, Déli,
Keleti, Nyugati és Fő utcára, Molnár
és Dorogi sorra, valamint az Iskola

térre. A Bizottság várja az újabb
javaslatokat.
Külön szeretnénk kihangsúlyozni,
hogy az utcanévcsere nem fog újabb
anyagi megterhelést róni a lakosságra,
mivel a hivatalos új utcanevek mellett
a régi utcanevek is használatba
maradnak. Aki az utcanévcsere miatt
nem akarja soron kívül cserélni
személyes okmányait, az megvárhatja
amíg lejár a személyi igazolványá-
nak, útlevelének és más dokumen-
tumának az érvényességi ideje. Itt
jegyezzük meg, hogy várható, hogy
törvény alapján a mostani
okmányainkat hamarosan különben is
cserélni kell, ezért szeretnénk még az
idén befejezni az utcanevek cseréjét
Bácsfeketehegyen.

Pál Károly

és megindul a gázszolgáltatás. Tudni
kell, hogy a szerződés értelmében
aki 2006. november 25-e után köti
meg a szerződést, annak a
szerződéskötés dátumáig törleszteni
kell az elmaradt havi részleteket.
Konkrétan például, ha valaki egy év
múlva köt szerződést és részletre
akarja fizetni a gáz bevezetését,
akkor a szerződés megkötésekor, az
elmúlt időszakra, befizeti 264,72
euró dinár ellenértékét (12 hónap x
22,06 euró), majd pedig folytatja a
22,06 eurós havi törlesztések
fizetését. Ez azt jelenti, hogy ha vala-
ki komolyan gondolja bevezetni a
gázt, akkor számítson ezzel a
feltétellel is. 

Helyi Közösség

Megkezdte a munkát a bácsfeketehe-
gyi Helyi közösség Tanácsa által ki-
nevezett bizottság amelynek feladata
az új utcanevek javaslatának a
meghatározása. A bizottság tagjai,
Pál Károly elnökletével egyhangúlag
úgy döntöttek, hogy feladatukat a
falu lakosságának közreműködésével
szeretnék elvégezni. A bizottság
ezért felkéri az érdekelt polgárokat,
hogy a témával kapcsolatos

ÚJ UTCANEVEK
LESZNEK
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"1955-ben egyetlen ember élt
Magyarországon, aki Herakleitosszal,
Buddhával, Lao Ce-vel és
Shakespeare-rel mindenikük
anyanyelvén nemcsak beszélgetni,
hanem beszélni is tudott volna. Ha az
emberi szellem e négy prófétája
Tiszapalkonyán szállt volna le a
repülőről, s ha megszólították volna
az első munkást, s az épp Hamvas
Béla lett volna, s miután három éjsza-
kát átbeszéltek volna vele (nappal
ugyanis Hamvasnak maltert kellett
volna hordania, de lehet, hogy
vendégei segédkeztek volna neki) -
nos, vajon mit gondoltak volna ezek
arról: ha ebben az országban ilyen
egy segédmunkás, vajon milyenek
lehetnek az ország írástudói? De,
szétnézve az országban, mindent
megértettek volna."

(Szőcs Géza)

Hamvas Béla: A bor filozófiája 
(részlet)

„Végül is ketten maradnak, Isten és a
bor.”

Bor és idill

Utazásaim egyik legfőbb tapasztalata
volt, hogy van bor-ország és van
pálinka-ország. Eszerint van bornép
és pálinkanép. A bornépek geniálisak;
a pálinkanépek, ha nem is mind
ateisták, de legalábbis hajlanak a
bálványimádásra. A nagy bornépek a
görögök, a dalmátok, a spanyolok, az
etruszkok, az igazi borvidékeken az
olaszok, a franciák és a magyarok.
Ezeknek a népeknek ritkán vannak
úgynevezett világtörténeti becsvá-
gyaik; nem vették fejükbe, hogy a
többi népeket megváltsák, ha kell,
puskatussal. A bor az absztrakciótól
megóvja őket.
A bornépek nem világtörténeti,
hanem aranykori hagyományban
élnek. Ez a magatartás a bor egyik
leglényegesebb alkotóelemének, az
idillolajnak következménye. A bor-
országok és a borvidékek mind idil-
likusak. Sétálj az arácsi és a csopaki
szőlőkben, menj fel a Badacsonyra
vagy a Szentgyörgy hegyre, a
Somlóról nem is szólva, barangolj a

kiskőrösi vagy a csengődi kertek
között, és minderről kétségtelen
tapasztalatot fogsz tudni szerezni. A
szőlőtáblák között lágy füves utak,
mint csendes patakok folydogálnak. A
pincék bejárata előtt hatalmas diófa,
még a legforróbb nyárban is hűs.
Olyan helyek, hogy az ember bárhol
megállna, leülne, letelepedne, s azt
mondaná: itt maradok. S esetleg
anélkül, hogy észrevenné, ott érné el a
halál.
Ezekről a dolgokról Szigligeten me-
ditáltam és ott készítettem, csupán
magánhasználatra, azt az igen régi és
közönséges felosztást: van síkvidéki
és van hegyi bor. A síkvidéki bor sza-
porább, de hígabb, igénytelenebb,
olajokban szegényebb. Ez nem
okvetlen becsmérlés. Mind-össze
annyit jelent, hogy ilyen bort nem
vennék feleségül. Az izgatóbb olajok
állandó hiányában boldogtalan
lennék. Aki a nagyobb feszültségeket
nem kedveli - ez is méltánylandó -, az
együtt tud élni ilyen borral is.
Mindezt a bűbájos Szigligeten gondo-
ltam el, fent a dombon. Alattam a
kertek, távolabb a Balaton, mellettem
a kulacsban a bor, s ha meditációm
akadozni kezdett, egyet kortyintot-
tam. Az ilyesmi az emberrel vele
születik. A hegyi bort kedvelem,
amely víz mellett termett. A víz az az
őselem, amelyben születtem, és ezért
jelenlétét mindenben megkívánom.
Ezért fekszik tőlem távolabb a
Hegyalja, s közelebb Badacsony
Csopak, Arács. Kivétel persze itt is
van. Mindjárt a Somló. Mert a somlai

tűzbor, vulkánon termett. A Somló
mellett nincs víz. Nagy síkság
közepén emelkedik és korona alakja
van. Minden borunk közül a somlai
számomra a nincs tovább. Mindjárt
megmondom, miért.
Megkülönböztetek szőke hajú (vilá-
gos) és sötéthajú (vörös) borokat;
aztán hím (száraz) és női (édeskés)
borokat; sőt megkülönböztetek szo-
prán, alt, tenor, basszus hangú,
egyszólamú és többszólamú, szim-
fonikus borokat. De meg szoktam
különböztetni szoláris (napszerű),
lunáris (holdszerű) és asztrális (csil-
lagszerű) borokat is. A borra
egyébként mindennemű megkülön-
böztetés egészen könnyen alkal-
mazható. Van például logikus és misz-
tikus bor, vizuális és akusztikus, job-
bról balra és balról jobbra folyó bor,
és így tovább a végtelenségig. Minden
bor az embert újabb és újabb
megkülönböztetési feladatok elé állít-
ja. Nos, a somlai számomra az a
szoláris bariton, de szimfonikus szőke
hímbor, amely a legmagasabb teremtő
spiritualitás olaját tartalmazza,
éspedig boraink közül egyedülálló
tömény tisztaságban. Ezért gondo-
lom, hogy minden bor ugyan társas,
és igazi lényét akkor tárja fel, ha
közösségben isszák, a somlai a
magányos itala. Annyira tele van a
teremtés mámorának olajával, hogy
csak kellően elmélyedt, végleg el-
csendesült, kiegyensúlyozott magány-
ban szabad inni. A somlairól (az ere-
deti, ősi, ma már ritka, csaknem fehér-
arany, száraz, tüzes somlairól van szó)
egyébként még azt kívánom elmon-
dani, hogy bár minden komolyabb
hegyi bor inkább a negyvenen felüli
kornak, mint a fiatalságnak felel meg,
a somlai az aggastyán bora. A bölcsek
bora, azoké az embereké, akik végül
is megtanulták a legnagyobb tudást, a
derűt. Egészen személyes dolog, és
csak azért mondom el, mert szigligeti
meditációm egyik nagy eredménye
volt: a somlai bor hieratikus
maszkjában éreztem magam a
legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz
és bölcsességhez, ahhoz az intenzív
teremtő mámorhoz, amely ezt a vilá-
got megalkotta.

Borka

Hamvas Béla (1897-1968)

Hamvas Béla

FECSKE



9

FECSKE

****MMÉÉ HH ÉÉ SS ZZ RROOVVAATT ****       

""MMÉÉ HH EE CC SS KK EE --   ZZZZZZZZ""

AA KK KK OO RR GG OO NN DD OO LL KK OO ZZ ZZ UU NN KK

Annak ellenére, hogy most a
nemzetiségi kisebbségek jogairól
hangos a sajtó és a többi média, most
nem erről lesz szó.
Most a gondolkozó, gondolkodó
kisebbségről írnék. Azokról, akik a
mindenkori problémák megoldásáról,
életünk jobbulásáról gondolkodnak.

Ilyenekre még a demokráciában és „a

demokráciában” is szükség van. Ma a
hatalmon levők azt hangsúlyozzák,
hogy a demokratikusan hozott
törvények segítségével „őrzik” a
többség (aki őket jogosan, érdemük
szerint megválasztotta) jogait, a rend
és társadalom fejlődése érdekében.
Ez a kormány, vagy alacsonyabb
szinten az önkormányzatok. Mivel
demokratikus módon jutottak pozí-
cióba, így van oppozíció is, tehát
ellenzék. Az ellenzék mindig kisebb-
ség. Az ellenzék nem mindig ellenség
is. Nekik is lehetnek jó gondolataik,
ötleteik, de nincs hatalmuk, és ebből
származó előnyük. 
A bármilyen szinten hatalmon levők
is szintén kisebbség, egy kis csoport
akik relatív szűk baráti kört

képeznek. Ez a kis csoport a hatalma
segítségével anyagi előnyökhöz
juthat, sajnos nem éppen törvényes
módon. Ha ezt az ellenzék, vagy más
tisztán látó gondolkodók észreveszik,
vagy bizonyítani is tudják, akkor
csürhe, a társadalom fejlődésének
kerékkötői, ellenségei lesznek és a
hatalmi média lejáratja őket a mani
pulálható „védett” többség
szemében.
Ez van most Magyarországon.
Nemsokára újból választások
lesznek. Hogy azok legyenek a
képviselőink, akiket mi akarunk, és
akik becsületességében bízunk, men-
jünk ki mindannyian szavazni és
győzzünk, mert sorsunk a kezünkben
van.                             -BIRO Csaba-

A KISEBBSÉGEKRŐL

A méhpempő a munkásméhek garat-
mirigyének terméke. A fiatal álcák és
az anya tápláléka. Az anyaálcák
fejlődésük egész idején kizárólag
méhpempővel táplálkoznak. A pem-
pőre a XX század közepe körül
figyeltek fel. Arra kerestek ma-
gyarázatot, hogyan lehetséges, hogy a
méhanya által lerakott, megter-
mékenyített petéből – a méhek
szándékának megfelelően – vagy 100
milligrammos korcs nőstény
(munkás) vagy 300 milligrammos
tökéletes nőstény (anya) fejlődik. És
míg a munkás átlag életkora csupán
napokban, legfeljebb hónapokban
mérhető, addig az anya évekig képes
a család népességének kívánatos szin-
ten tartására. Rájöttek, hogy ennek a
„csodának” titka a méhpempőben rej-
lik. Megkezdték a pempő
összetételének, majd hamarosan az
emberre gyakorolt hatásának vizs-
gálatát is. A kísérletek igen sok,
érdekes, meglepő eredményt hoztak.
Hatásukra a méhpempőt kezdetben
szinte csodaszerként emlegették,
kezelték.
A túlzott lelkesedés, a túlértékelés
azonban hamarosan mérséklődött.

Helyére a komoly, megalapozott
kutatómunka lépett. Csodatevő
hatása ugyan nem, de sokoldalú
hasznossága igazolódott. Ma a méh-
pempőnek terjedelmes szakirodalma
van.
A pempő tejfölhöz hasonló, sárgásfe-
hér, savas, jellegzetes illatú,
savanykás ízű anyag. A
friss pempőnek csaknem
70%-víz. Szárazanyag-
tartalmának összetétele a
következő: hamu 2%,
fehérje 48%, szénhidrát
39%, zsír 11%. Ezen
felül vitaminokat (B1,
B2, B6, PP, B12 és pan-
totensav), továbbá hor-
monokat is tartalmaz.
Nagyon sok kísérleti

eredmény és tapasztalat bizonyítja,
hogy a méhpempő egészségünk
megőrzéséhez, illetve helyreál-
lításához nagymértékben hozzájárul-
hat. Különösen vonatkozik ez a
fejlődésben elmaradt gyermekekre,
idős emberekre, valamint a szellemi
frissesség, és kiegyensúlyozott
idegállapot megőrzésére.
Kedvező hatás eléréséhez egészen kis
adagokban való fogyasztása ele-
gendő. Használata káros
következményeket nem okoz.
“Használja a mézet mint táplálékot,

hogy később ne keresse, mint
orvosságot”

Török & Roby

A  M É H P E M P Ő
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LEANDERT?

A FÜRÖSZTÉS JELENTŐSÉGE

A bőr fontos élettani szerepet tölt be.
Kiválasztó, hőszabályozó és érzék-
szerv. Védi a szervezetet a
mechanikai, kémiai és a su-
gárhatástól, megakadályozza a
kórokozók bejutását a szervezetbe.
Épségének, egészségének megőrzése
tehát fontos feladat. Ezért kell rendsz-
eresen tisztán tartani, ápolni.
Csecsemőkorban ennek leg-
megfelelőbb módja a fürdetés.
A csecsemő bőre érzékeny, könnyen
sérül, a kórokozókkal szemben kevés-
bé ellenálló. Emellett nagy felületen
szennyeződik széklettel és vizelettel.
Ez indokolttá teszi, hogy a csecsemők
naponkénti fürösztését gondosan
végezzük.

A fürösztés nem csak egészségügyi
szempontból jelentős. Csecsemő és
kisgyermekkorban a nevelés és a gon-
dozás elválaszthatatlan egymástól. A
fürdetés jó alkalom arra, hogy jó
szokásokat alakítsunk ki, a kicsivel
megismertessük a fürdetéshez
használt anyagokat, eszközöket, azok
nevét, használatát. Így bővül a gyer-
mek tárgyismerete, szókincse.
Fürdetés közben figyeljük a gyermek
igényeit, szokásait. Ő is ismerkedik
velünk. Fontos, hogy a fürdetés idejét
és módját ne változtassuk. Minden
nap ugyan abban az időben és módon
fürdessük. Így megszokja bánásmó-
dunkat, és ha közben nem okozunk

kellemetlen érzést, fájdalmat, köl-
csönös bizalom, szeret alakul ki.

A FÜRÖSZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A fürösztéshez használatos
eszközöket a munka kezdése előtt el
kell készíteni! Azért fontos minden
szükséges eszközt elkészíteni, mert
így kényelmesen tudjuk végezni a
feladatunkat, illetve nem fordul elő
az, hogy ha valamit véletlenül elfele-
jtettünk, elmegyünk érte és a baba
felügyelet nélkül marad a
pólyázóasztalon.
Első feladatunk a szoba hőmérsék-
letének ellenőrzése. Az újszülötteket
kb. 26 fok körüli hőmérsékletű
szobában fürösztjük.
Tegyük a szennyestartót (ruhának,
pelenkának) a pólyázó asztal mellé,
hogy könnyen hozzáférjünk.
Készítsünk a pólyázóra: 
- hintőport, kenőcsöt, pelenkát,
babaruhát, sűrű fésűt (babafésű)
- körömvágó ollót (ez legyen hajlított
végű bőrvágó olló, hogy ne okozzunk
sérülést). Körömvágást hetente
egyszer végezzünk.
- Ha a baba köldökéről a köldökcsat
még nem esett le, készítsünk elő ster-
il gézlapot, hidrogénperoxidot, jódot
(Povidon jód)
- Ha a babának nagyon váladékos a
szeme, orra, füle akkor kamillás olda-
tot (langyos kamillatea), olajat (éto-
laj, mert ez a bőrbe szívódik és táplál-
ja azt), és vattát készítsünk elő.
- Törölköző. Ezt a pólyázóra terítjük
úgy, hogy a baba fürdés után
kényelmesen elférjen rajta.
- A fürdővizet utoljára készítsük el,
hogy ne hűljön ki. Az újszülötteknek
kb. 20cm magasan töltjük meg a
kádat, 38 fok körüli hőmérsékletű
vízzel. Amíg a csecsemő nem tud
ülni, csak annyi vízben fürdessük,
hogy ne lebegjen benne. A víz
hőfokát ellenőrizhetjük vízhőmérő-
vel, ilyenkor a vízben olvassuk le a
hőmérsékletet (a vízből kiemelve már
a levegő hőmérsékletét mutatja), vagy
pedig könyökünkkel, csuklónk belső
felével. A fürdetéshez lúgmentes
babaszappant használjunk!…

Folyt. Köv.
Tóth Tilda

BBAABBAASSAARROOKK
A FÜRÖSZTÉS

A leander- Nerium oleander egyike a
családi és nyaralási, hétvégi házak
legkedvesebb cserepes növényeinek.
A Földközi – tenger környékéről
származik, ezért a nálunk szokásos
téli fagyokra érzékeny, de az
átmeneti 2-3°C fagyokat károsodás
nélkül elviseli. 

Az őszi fagyok elől védett helyre kell
menekíteni! Ezt megelőzőleg-a
helykímélés érdekében, a növény
hajtásait visszavághatjuk. A leveleket
a rájuk rakódott portól, koromtól és
egyéb szennyeződéstől zuhanyozás-
sal szabadíthatjuk meg. Ha a levelek
fonákján, netalán a hajtásain apró,
szürke foltokat találnánk, az azt jelzi,
hogy pajzstetű telepedet meg, és ez
ellen védekezni kell. Amennyiben ezt
elmulasztjuk a teleltető zárt helyiség-
ben, légkörben tavaszig rendkívül
elszaporodik, elszívja a növény által
termelt asszimilákat, aminek
következtében levélhullás kezdődik,
a növekedés lelassul és a leander
elpusztul. A pajzstetveket perme-
tezéssel gátolhatjuk meg. A leander
fácskákat, bokrokat fagymentes,
lehetőleg hűvös 4-6°C-os helyiség-
ben célszerű teleltetni. Előnyös, ha a
helyiségben kapnak némi fényt, de
elviselik a sötét is. Csak annyira kell
öntözni őket, hogy a földfelszíne ne
száradjon ki. Minél magasabb a
tároló hőmérséklete, annál több vízre
van a növénynek szüksége. Tavasszal
a leandereket minél korábban a
szabadba kell vinni. Ekkor néhány
napig védjük őket az erős nap-
sütéstől. Tavasszal megismételhetjük
a tisztító zuhanyozást, ami jót tesz a
télen elszennyeződött lombozatnak.

Z.Tatjana

FECSKE
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A Református Egyház tárgyalása után
az Evangélikus (Lutheránus) Egyház
rövid ismertetését tartom sorrendben
fontosnak. Nem a lélekszám nagysá-
ga határozta meg ezt a sorrendet,
hanem az a tény, hogy karnyújtásnyi-
ra van mögöttünk a reformáció
ünnepe, és történelmünk során ezzel
az egyházzal alakultak ki a legszoro-
sabb kapcsolataink. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy együtt terjesztettük
a reformáció tanait és együtt
szenvedtük az ellenreformáció
üldözéseit. 
Az Evangélikus Egyház mega-
lakulásának történelmi hátterével
most nem foglalkozunk, inkább az
olvasóink előtt is többnyire
ismeretlen hitvallásukról, tanítá-
sukról, istentiszteletükről és
szervezeti felépítésükről ejtünk szót.
Itt szeretném nyomatékosan
kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy az
Evangélikus Egyház nevében az
„EVANGÉLIKUS” jelző nem tévesz-
tendő össze az „EVANGÉLIUMI
EGYHÁZ” megjelölésével. Ez utób-
bit általában a kis egyházak, nem
legitim vallásos csoportosulások
használják.
Milyen hitvallásai vannak az
Evangélikus Egyháznak?
Az „Ágostai Hitvallás” (Confessio
Augustana) jelent meg elsőként.
1530-ban az augsburgi birodalmi
gyűlésen ezt a hitvallást nyújtotta át
nyolc fejedelem és két birodalmi
város a császárnak, mint saját hitval-
lásukat. Ezt Kálvin János is aláírta
azzal a nyilatkozattal, hogy a benne
foglaltakkal egyetért. Luther
Katekizmusa 1529-ben készült el, két
formában. Az ún. „Nagy Káté” a
hitoktatók, míg az ún. „Kis Káté” a
gyermekek tanulására szolgál.
Megemlíthető még az ún.
„Schmalkaldeni Cikkek”, amelyeket
Luther írt és a „Formula Concordiae”,
amely több teológus munkája. Az
Ágostai Hitvallással együtt ez is
fejedelmi utasításra készült, 1576-ban
azzal a céllal, hogy „a tiszta
lutheránus tant elhatárolják a
kálvinizmustól…”
Mit tanítanak a lutheránusok az egy-
házról?
Vallják, hogy csak egyetlen egyház
van, de az nem azonos valamilyen
látható intézménnyel, mint amilyen
például a Római vagy a Lutheránus
Egyház. Hanem mindazoknak a

hívőknek a gyülekezetéből áll, akik
között az „evangéliumot tisztán
tanítják és a sákramentumokat helye-
sen szolgáltatják ki”. (Augsburgi
Hitvallás 7).
Milyen a lutheránus templom és
istentisztelet?
Luther nem szakított olyan
radikálisan a római istentiszteleti for-
mákkal, mint a legtöbb későbbi refor-
mátor. Luther alapelve az volt, hogy
az egyházban mindent szabad, ami
nem ellenkezik az evangéliummal.
Igaz, hogy a latin helyett áttértek a
nép nyelvére, mégis templomaikban
megtalálható az oltár, a kereszt, a
gyertyák, a keresztvetés, amelyeket a
legtöbb protestáns egyház elvetett. A
lutheránusok úgy vélik, hogy a
liturgiának ezek a formái nem
követelmények, mégis értékesek,
részint szépségük folytán, részint
azzal, hogy általuk részesedünk a
megelőző korok hívő keresztyén

családjának a vallásos tapaszta-
latában.
Mit tanít a Lutheránus Egyház a
sákramentumokról?
A Római Egyház 7 sákramentumából
Luther is elvetett ötöt, mint nem igaz
sákramentumokat, mivel azokat nem
Krisztus szerezte.
1. A keresztségről az vallják, hogy
„az üdvösségre szükséges és hatá-
sos”. Általa az illető „beleszületik”
Isten országába és örököse lesz az
üdvösségnek. Ez a hitélet kezdete, az
„újjászületés fürdője” (Titusz 3, 5),
amelyben a „bennünk lévő régi
embernek naponként bűnbánattól és

megtéréstől vízbe kell fulladnia és
meghalnia minden bűnével és gonosz
kívánságával együtt, és viszont
naponként új embernek kell eljönnie
és feltámadnia, hogy Isten előtt
igazságban és tisztaságban éljen
örökké” – írja Luther a Kis
Katekizmusban. Ha nem is olyan
nyomatékkal, mint a Római
Katolikusok, a lutheránusok is azt
tartják, hogy a kereszteletlenül elhalt
kisgyermekek nem üdvözülhetnek.
Ezért ők is megengedik az ún. „szük-
ségkeresztséget”.
2. Az úrvacsorával kapcsolatban
Luther arra a meggyőződésre jutott,
hogy az emberi bűnért a teljes elégté-
tel már meghozatott a mi Urunk
keresztre feszítésével. Az úrvacsora a
lutheránus tanítás szerint a hívők
találkozása az élő Istennel, aki
valósággal jelen van a szent
közösségben, hogy megbocsássa a
bűnöket és megújítsa a hívők lelki
életét. A megszentelt kenyér és bor
Krisztus valódi teste és vére, jóllehet
a kenyérben és borban semmiféle
fizikai változás nem történik. A
kenyér alatt kovásztalan kenyér –
ostya – értendő. Ezen a ponton
lényeges a különbség a református és
lutheránus úrvacsora értelmezés
között. Erről már részletesebben szól-
tunk a Református Egyház tárgyalása
rendjén. Annyit talán szükségszerű
megismételni, hogy a református
tanítás szerint Krisztus a Szentlélek
által van jelen az úrvacsorában.
Milyen a lutheránus egyház-
szervezet?
Az Evangélikus Egyházaknak
Európában püspökeik vannak,
Amerikában viszont inkább zsinati
szervezetűek. A lutheránusok szerint
az egyházuk egységét nem az egy-
házszervezet, hanem a tanításbeli
egység biztosítja. 

Felhasznált irodalom:

1.Dr. Bajusz Ferenc: A
KERESZTYÉNSÉG ÉS A
VILÁGVALLÁSOK, Bp. 1991
2.Luther Márton: Kis Káté,
Kolozsvár 1995
3.Gerhard J. Bellinger:  NAGY
VALLÁSKALAUZ, Akadémiai
Kiadó, Bp. 1993

Orosz Attila
ref. lelkipásztor

LLÉÉLLEEKK  SSZZÁÁRRNNYYÁÁNN
AZ EVANGÉLIKUS (LUTHERÁNUS) EGYHÁZ

Az evangélikus népiskola/Lutheran
School 
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""MMYY  CCOOMMPPUUTTEERR""

A világ leghírhedtebb hackere. Az
első számú közellenség. A zsenialitás
és az őrület határán egyensúlyozó
bűnöző... és így tovább, ki tudja
milyen címkéket ragasztott még a
sajtó Kevin Mitnickre, a világ két-
ségtelenül legismertebb hackerére.
Miután kalandjaiból több könyv és
film készült átállt az „Erő jó
oldalára”, és biztonságtechnikai sza-
kértőként küzd a hackerek ellen.

Kevin David Mitnick 1963.augusztus
6-án született Los Angelesben. Már
gyermekkorában kitűnt a többiek
közül fantasztikus memóriájával. A
középiskolában került a phone
phreakerek köreibe ez a hetvenes
években a telefonos hackerek tár-
saságát jelentette, akik a telefontár-
saságok rendszereit kijátszva biztosí-
tottak maguknak ingyen hívásokat,
lenyomozhatatlan telefonvonalakat,
és hallgattak bele mások beszélgeté-
seibe. Mivel az amerikai telefontár-
saságok ekkoriban kezdtek átállni a
mechanikus központokról
számítógépes irányításra, Kevin
számára egyértelmű volt, hogy pro-
gramozást tanuljon. Első igazi hack-
eléseinek a középiskola szervere lett
az áldozata, de mivel csak nézelődött
és sosem változtatott meg egyetlen
érdemjegyet sem a nyilvántartásba,
nem tudtak rábizonyítani semmit.
Nem úgy a Pacific Bell telefontár-
saság nyomozói, aki 1981-ben hosszú
hónapokig tartó 
nyomozás után eljutottak Kevin tár-
saságához, és rájuk bizonyítottak egy
betörést a cég COSMOS nevű San
Franciosco-i főadatbázisába. Érdekes
hogy, nem valami technikai részleten
bukott el az akció, hanem maga a
betörés volt nagyon tökéletes. Az
egyik hackertársának féltékeny barát-
nője dobta fel a csapatot a
nyomozóknál. Kevin három hónapot
töltött fiatalkorúak börtönébe, és egy
életre megtanulta: minden rendszer-
ben az emberi tényező a leggyengébb
láncszem.
A középiskola után a Los Angeles-i
Computer Learning Centerben tanult
tovább, ahol már az első hónapban
feltörte az iskola szerverét, és admin-
isztrátori jogokat adott magának.
Miután ezt felfedezték és a teljes
tanári kar a segítségül hívott sza-
kértőkkel együtt képtelen volt meg-
mondani, hogyan csinálta Kevin.
Ekkor válaszút elé állították Kevint:
vagy azonnal kirúgják az iskolából
vagy ezentúl biztonságtechnikai sza-
kértőként dolgozik a rendszer

fejlesztésén és a további betörések
elkerülésén. Kevin némi hezitálás
után az utóbbit választotta, majd Cum
Laude with Honors megjegyzéssel a
diplomájában távozott. A nyolcvanas
évek a törvénnyel való folyamatos
összeütközéseket jelentették Kevin
számára. Bár tökélyre fejlesztette a
hálózatokkal, számítógépekkel kap-
csolatos technikai tudását, és művészi
film hatására felvett Condor néven
hajtotta végre a betöréseit. 1983-ban a
University of Southern California
egyetemre való betörésért ítélték el
hat hónapra, két évvel később szintén

fél évet kapott a Pentagon gépeire
való betörésért, és az ARPANet
katonai hálózata feltöréséért. 1987-
ben pedig a Digital Equipments Palo
Alto-i kutatólaborjába jutott be, és
ellopta a cég VMS operációs rendsz-
erét, amikor elkapták. A Digital
Equipments-féle betörés után Kevin a
börtönbüntetését enyhítendő elvállal-
ta, hogy részt vesz egy
„elvonókúrán”, ami leszoktatja a
számítógép függőségéről. A program
keretében tilos volt számítógéphez
nyúlnia, és időről-időre jelentkeznie
kellett a felügyelőtisztjénél. Úgy tűnt,
a hacker felhagyott korábbi életével:
San Franciscóba költözött, munkát
vállalt egy magánnyomozó irodában,
több mint 50 kilót fogyott látszólag új
életet kezdett. 1992-ben azonban
kiderült, hogy mindez csak álca volt.
Kevin bátyja meghalt heroin
túladagolásban, és hősünk Los
Angelesbe utazott a temetésre,
csakhogy erről nem értesítette a felü-
gyelő tisztjét. Mivel nem jelent meg
ellenőrzésre, házkutatást tartottak a
munkahelyén, ahol kiderült, hogy a
munkája során bizony Kevin nemcsak
hogy igénybe vett számítógépet, de
hackelésekkel, betörésekkel szerzett
bizonyítékokat a nyomozásokhoz.

Mint visszaeső, adták ki ellene az
elfogatási parancsot, de Kevin egy-
szerűen eltűnt. Csaknem négy évig
menekült a hatóságok elől, időnként
hírt adva magáról az interneten, szá-
molatlanul törve fel különféle
szervereket. A hackerek világában
hamar valóságos népi hőssé vált, a
rendőrség számára pedig egyre kínos-
abb volt, hogy nem képes elkapni egy
figurát, aki egyedül van, és bár hack-
ernek profi, bűnözőnek saját bevallása
szerint is amatőr. 1994 karácsonyán
még azt a világraszóló szemtelenséget
is elkövette a hackerkirály, hogy
feltörte a világ első számú bizton-
ságtechnikai szakértőjének, Tsutomu
Shimomurának a gépét. Innentől a
média szemében kettejük macska-
egér harcává változott a nagy
menekülés. 
Az FBI-nak végül 1995. február 15-én
hajnalban sikerült lecsapnia Kevinre,
egy észak-Karolinai bérelt lakásban.
A kommandósok azt várták, a hacker
az igazak álmát alussza majd. Kevin
azonban a számítógép előtt ült, és
éppen egy szerver feltörésén dolgo-
zott. Az ellene felhozott 48 vádpont-
ból hétben találta bűnösnek az esküdt-
szék, és ezért összesen 68 havi
börtönre ítélte. Kevin 2000. január 21-
én szabadult a börtönből (60 hónapot
húzott le a büntetésébõl, a többit a jó
magaviseletére való tekintettel
elengedték).
2001-ben az Alias tévésorozatban egy
apró mellékszerepre kérték fel Kevint
a sorozat készítői egyetlen epizód ere-
jéig, ahol egy CIA alkalmazásában
álló hackert alakított. A stáb bizalmat-
lanságát jelezte, hogy a gépet ame-
lyen Kevin a szerepe szerint dolgozott
gondosan leválasztották mindenfajta
hálózatról, majd a forgatás végeztével
szakértőkkel formattálták le.
Kevin, a börtön után úgy tűnik, végleg
jó útra tért, igaz, a média reflek-
torainak kereszttüzében nem is igazán
volt más választása. Defensive
Thinking néven biztonságtechnikai
céget alapított Los Angelesben
(weboldalának feltörése egyfajta
Szent Grál a mai hackernemzedék
számára), ami a „rablóból lesz a
legjobb pandúr” szlogennel igencsak
jól muzsikál. Aztán ki tudja, vajon
Kevinből végképp kiveszett-e a hack-
ervirtus, vagy éjjelente, amikor senki
nem látja, a gépéről nem egy újabb,
minden eddiginél nagyobb szabású
betörést szervez-e.

Takács Dénes

Kevin David Mitnick ( az internet Robin Hood-ja)

FECSKE
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…feleli a nagymamám, amikor
hitetlenkedve nézek egy-egy története
kapcsán. Mindig szerettem ha a
gyerekkorában megtörtént
eseményekből szemezgetett és mesélt
nekünk. Nekem már mesének tünt,
szépnek, érdekesnek, furcsának, néha
valótlannak. Hja kérem, a két generá-
ciós különbség néha évszázadoknak
tűnik... Sok változás történt magában

a társadalomban, de falunk kicsiny
közösségében is. Megváltoztak az
életkörülmények, a társadalmi kon-
venciók és szabályok.  
Kedvenc történeteimhez tartoznak az
akkori udvarlási szokások: a fiatalok
táncmulatságra jártak ismerkedni,
ahol a lányokat éles szemmel őrizték
a „gardedámok”. Nem lehetett csak
úgy leszólítani a leányokat, megvolt a
maga helye, ideje és formája. A falu
szeme figyelt, a falu szája megszólt
ha nem így történt. Arra is ügyeltek,
hogy minden eladósorba került lány
megtalálja a párját. Ha nem sikerült
egyedül, akkor  „összekom-
mendálták” a fiatalokat. A közösség-
ben voltak rátermett nénik, akik pon-

tosan tudták, hogy melyik lányhoz
melyik fiú illik. Számításba vették a
családok hátterét, egészségügyi és
pénzügyi helyzetét, a rokoni szálakat
majd megkezdődött az akció.
Felkeresték a családokat, elzengték
dicshimnuszaikat, megmutogatták a
képeiket és hamarosan már a lako-
dalomra készülődtek a szerencsés
fiatalok. Itt bizony ritkán volt
szerelem első látásra, de az is megjött
idővel... 
Jól működött ez a rendszer a kis
közösségekben, ahonnan a fiatalok
nem igazán mozdultak ki. Azonban, a
változás szele ide is elérkezett és
kifújta a fiatalokat kisvárosi
középiskolákba, majd nagyvárosi
főiskolákra, egyetemekre. Kitágult a
világ, lehetett ismerkedni,
szórakozni, szerelemből házasod-

ni...Volt, akinek annyira tet-
szett a szabad élet, hogy
nem is akart annak véget
vetni, volt olyan, akinek a
házasság intézménye tet-
szett olyannyira, hogy több-

ször is kipróbál-
ta. Volt, aki a
költőt idézte:
„ S z a b a d s á g ,
szerelem, e kettő
kell nekem...”
Lehetett, hisz
más szelek fújtak. A falu
szeme látott,  a falu szája
szólt de azt már nem hal-
lották az illetékesek. 
Ismét új szelek jöttek. A
vidéken, külföldön
(ki)tanult értelmiségi
réteget visszafújta a kis
közösségbe. Voltak, akik

szivesen jöttek vissza, voltak, akiket a
szélvihar ereje hozta vissza,
muszájból. Itt vannak, közöttünk, cél-
jaik vannak, feladataik, hogy a
közösségbe új erőt hozzanak, fel-
lendítsék azt, új távlatokat nyissanak.
Magukért, a közösségért, a meg-
maradásukért. Együtt, hisz úgy
érdemes. 
Ez a réteg a  25-35 éves fiatalokból
áll. Kis falunkban is és a környező
községekben is. Tagjai jártak-keltek
határon innen és kívül, ismerkedtek,
tapasztalatokat szereztek, öntu-
datukra ébredtek, egzisztenciát
teremtettek. És nem házasodtak meg.
Lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy
a sors hozta így. A saját közösségükön
belül jól ismerik egymást, barátok és
bajtársak. 

Lehet, hogy eljött az ideje,
hogy ismét új szelek fújjanak. Olyan
szelek, amelyek elég erősek ahhoz,
hogy a környező községek értelmisé-
gi, céltudatos és egyedülálló tagjait
összehozza... Lehet, hogy egy
tornádóra lesz szükség Vajdaságban...

Big Sister

UI. A szomszédos községből már
jelentkezett néhány (magyar) fiatal a
fenti csoportból, hogy ők készen áll-
nak az új szelekre... Ők Feketics felől
fújó szeleket várnak, hisz a feketicsi
lányoknak/fiúknak messze száll a jó
híre... Ismerkedésre kitűnő a
www.feketics.com oldal
Vendégkönyve és Chat-szobái... 

“NEM MESE EZ, GYERMEK…”

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
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Az aktuális sminkdivat a hatvanas-
hetvenes éveket idézi. Csillog a szem,
a száj, az arc. Ezt az arckikészítést
hagyjuk meg estére és a fiataloknak.
Ne kövessük a munkahelyen, még ha
jól is állna. A visszafogottság nem
unalmas, hanem elegáns, egy-egy jó
ötlet a szolid sminket is egyénivé
teszi. A szolid arckikészítés szinte
feldobja minden munkába járó nő
megjelenését. Azok pedig, akiknek a
munkahelyükön hibátlan külsővel
kell megjelenniük, még véletlenül se
járjanak kendőzetlen arccal,
különösen, ha már elmúltak harminc
évesek. A jó smink ugyanis elrejti a
hibákat, ugyanakkor kiemeli azt, ami
előnyös az arcon. Ha megtanultuk
ügyesen, finoman felrakni a jó
minőségű arc- és szemfestékeket, a
smink olyannak mutat minket,
mintha a bársonyos bőr, a hosszú
szempilla, a rúzsos száj természetes
adottságunk lenne. A kozmetikus
szerint az elegáns kendőzéshez a
következő alapsminkkészletre van
szükségünk: alapozó, szemspirál,
szemöldök- és szemhéjceruza,
pirosító, szájfény, természetes
színeinkkel harmonizáló
szemhéjpúderek. A színeket az
elegáns hatás érdekében egymással és
öltözékünkkel is össze kell hangolni.
A smink az ápolatlan bőrön nem
segít. Az ápoltságot nem csupán
kozmetikai kezelésekkel érhetjük el.
Esténként szánjunk néhány percet a
házi bőrápolásra. Az arctejes lemosás
után könnyű tonikkal frissítsük föl
bőrünket, majd típusának megfelelő
szem- és nyakránckrémet tegyünk
magunkra, az arcunkra hatóanyagos
éjszakai krém kerüljön. Reggel hideg
vízzel frissítsük föl arcbőrünket,
ezután következzen a nappali krém. A
visszafogottság nem jelent
szürkeséget. Megengedhető például
egy rafinált szemhéjvonal, egyénien
ívelt, izgalmas szemöldök. A sminket
a frizuránkkal is hangoljuk össze. A
konzervatív hajviselet más sminket
igényel, mint a lendületes, tépett
frizura. Szájunkat a munkahelyi
sminkhez ne hangsúlyozzuk erős
kontúrozással, használjunk inkább
erőteljes szájfényt.
Molett hölgyek sminkje
Telt hölgyek leggyakoribb problémá-
ja, hogy a fölös kilók arcukon is

meglátszanak, arcélük, járomcsontjuk
nem eléggé markáns. Számukra
különösen fontos az alapozás, hiszen
ekkor visszük fel a smink alaptónu-
sait. Tévedés azt hinni, hogy az
alapozás véget ér az alapozó
felvitelével. Ekkor dől el ugyanis,
hogy melyek azok a pontok, ame-
lyeket világosabb árnyalat felvitelé-
vel, optikailag ki szeretnénk emelni, s
melyek azok, melyeket a sötétebb
árnyalatokkal mélyíteni szeretnénk.
Az alapozást kezdjük a bőrtípusnak
megfelelő folyékony púder felvitelév-
el, majd tüntessük el a szemkörnyéki
sötét foltokat világos korrektorral.
Ezután következik a "szobrászmun-
ka". Sötétebb árnyalatú fixálópúdert
használva árnyékoljuk arcunkat a
járomcsont, valamint az állkapocs-
csont alatt. Akinek kerekded arcfor-
mája van, az árnyékot ne a járom-
csont vonalával párhuzamosan
helyezze fel, hanem attól kicsit mere-
dekebben, ezáltal nyújthatja az arcot.
Aki az orrával nem elégedett, emelje
ki az orrnyerget világosabb árnyalat-
tal, az orrcimpákra pedig kerüljön
sötétebb szín. Az arc bármely részén
végezhetünk ilyen módon apró,
jótékony optikai trükköket,
melyeknek egyszerű magyarázata,
hogy a szemet a világos szín vonzza,
míg a sötétebb területek háttérbe
szorulnak. A művelet közben nagyon
figyeljünk arra, hogy az árnyalatokat
gondosan egybedolgozzuk. Az
árnyékolást a szemkörnyék
színezésével folytatjuk. Az aktuális
trend két fő vonulata a ter-
mészetközeli natúr színek, melyek
lehetnek földszínek, mint a bézs,
rozsda, aranybarna, bronz és a mély-
barna, vagy virágárnyalatok, például
a zöld, vízkék vagy akár a sárga. A

másik vonalba sorolhatók a szinte ter-
mészetellenes rikító kékek, zöldek,
narancsok, ciklámenek és pinkek.
Ajánlatos a natúr árnyalatokat válasz-
tani, amelyek kiemelik az arc har-
monikus, visszafogott színvilágát. A
szemhéj belső területére homokszínű
szemhéjpúder kerül, a felső részét
pedig aranybarnával emeljük ki.
Hasonlóan a világos árnyalatokhoz, a
fényes, csillámos anyagok is vonzzák
a tekintetet. Szép, ha kiemeljük a
szemöldök vonalát barna vagy fekete
szemöldökceruzával. Az utolsó fázis
a száj sminkelése. A natúr árnyala-
tokat tetszés szerinti rúzzsal fokoz-
zuk. Eddigi sminkelésben használt
rúzsnál sötétebb árnyalatú ceruzát
használjunk a kontúrhoz, majd végül
pedig a szájfényt helyezzük fel. Aki
sápadtnak érzi magát, a rúzshoz illő
árnyalatú pírral teheti arcát üdévé.

Fekete Tímea

Smink - Elegáns visszafogottság

Összevonva:
- Az alapozással készítjük elő az arcot a színek felvitelére. Az alapozóra

sötétebb árnyalatú kompakt púdert teszünk, ezzel adunk mélységet a járom,
illetve állkapocscsont alatti területnek és ezzel korrigálhatjuk az orr formáját
is. 
- A szemöldököt finoman kiemeljük árnyalatában hozzáillő ceruzával. 
- A szemet a natúrtrendnek megfelelően földszínekkel árnyékoljuk. 
- A szempillákat külön is hangsúlyozzuk spirállal. 
- Az arcpír legyen mindig a rúzzsal egyező árnyalatú. 
- A rúzs jellemet ad az arcnak, a szájfény üdévé teszi megjelenésünket.

FECSKE
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Legtöbb esetben az emberek többsége
az újtól jó irányba történő változást
remél, megoldást a problémára, gyó-
gyírt a bajaik gyógyítására, s talán
ezért is vagyunk olyan bizakodóak
egy-egy új személlyel kapcsolatban,

aki valamennyit magára vállal a
közteherből. Számtalanszor volt rá
eset, hogy reményeink, elvárásaink
szertefoszlottak de ugyanakkor,
amikor egy-egy ötlet, terv megvaló-
sult valamennyien együtt örültünk a
sikernek. Mert mindannyinkban ott él
a siker utáni vágy, a jó a szép utáni
vágyakozás. Azt, hogy mint egy
közösséghez tartozó egyén ennek az
érdekében ki-ki menyit tesz, menyit
bírna, akarna, azt mindenki saját
lehetőségei, képességei szerint tudja
is, hogy megtette e a tőle telhetőt.
Mert egy közösségben, amelynek
közösek a gondjai a célkitűzései,
csakis közösen, együttesen lehet fen-
nmaradni, és ha csak egy arasznyit is,
de előrehaladni is. 
Kisközösségünk HK tanácsa az idén
március 20-án több jelölt közül ifj.
Pusztai János közgazdásznak szava-

zott bizalmat a HK titkári
teendőinek ellátására a
következő négy évre. Mint
ahogy a leköszönő titkár is
lapunk februári számában föl-
sorolta a fönnmaradt gondok
garmadát, amelyhez az idő
múlásával még újabbak is
csapódnak, bizony nem kis
kihívás egy ilyen „falugazda”
tisztség elvállalása. Fél év telt el
az új titkár beiktatás óta és
bizony van látszata a munkájá-
nak, annak ellenére, hogy a
helyi hozzájárulásból nem folyt
be egy dinár se. A szeméttele-
phez vezető utak járhatóvá let-
tek téve, valamint maga a
szeméttelep környéke rendsz-
eresen levan durva, ezzel is
ösztönözve a lakosságot, hogy a
hozzáférhetőség végett ide
hordják a hulladékot és nem
szerte szét a határba, mint ami
korábban volt gyakorlat.
Különben is a településből

kivezető utak mentén
szemétlerakást kijutó
táblák vannak elhe-
lyezve. Valamennyien
tudjuk hogy, a jelenlegi
szeméttelep, illetve az
egyéni szemét kihordás

egy kényszermegoldás, de a végleges
megoldás így még mindég
előnyösebb mint a düllő utak mentén
lévő hulladék. A HK munkásainak
sikerült időben a Proleter és a
Vajdaság utcáknál lévő hidaknál az
esővíz elvezetők kiképzését,
betonozását elvégezni, ugyan akkor a
falu több pontján kitisztították a
jelentősebb árkok találkozásánál lévő
csomópontokat. Igaz ez csak szük-
ségszerű megoldás, de még mindég
jobb, hogy a hirtelen nagy menny-
iségű víz ott gyűljön össze, mint az
utakon, járdákon keljen kerülgetni,
bosszankodni. Ezek a dolgok sem
mai keletűek, az elhanyagolt árok-
tisztítás, amely a polgárok köte-
lessége lenne az előző években is
jelenvolt. Az akkori előjárok az árkok
szakszerű szintezésének szük-
ségességéről is tudtak, de csak most
merült fel mint probléma egyik másik
polgártársunkban. A közelmúltban
elvégezték azon mellékutcák
végződéseinek aszfaltozását amelyek
a főútra csatlakoznak, amely újbóli
aszfaltréteg bevonásával
megemelkedett, így esetenként mint-
egy 10 cm eltérés is volt. Sajnos az
évek során a mellékutakon keletkezett
gödrök beöntésére az idén még nem
volt meg az anyagi fedezet. Több
helyen a polgártársak a házuk előtt
tátongó gödröt cseréppel, téglával
vagy éppen betonnal töltötték ki.
„Utainkat csakis önzetlen összefogás-
sal lehetne megmenteni”.
”Amennyiben egy ”élhetőbb” faluban
szeretnénk élni, ideje lesz összefog-
ni...”
Visszatekintve az elmúlt félév alatt
elért eredményekre, bizakodhatunk a
mondás igazában miszerint új seprű,
jól seper még annak ellenére is, hogy
ha néha gáncsoskodókat kell fél-
resöpörni a haladás útjából.

Szukola Béla

ÚJ SEPRŰ JÓL SEPER?
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Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az
anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho temetkezési vál-

lalattól kaptuk.

ANYÁM

Ő mondta, oktatott, nevelt s tanított.
Én durcásan dohogtam, szipogtam s nyafogtam

értelmetlenül, tétován meredtem mogorván.
Jóságos szemek tekintete simogatott,

s ölelő fáradt, remegő ujjak altató dala nyugtatott.
Ő tudta mi a jó s mi kell nekem,

de én mind ezt akkor nem értettem.
Ő fáradtan görnyedt s értem dolgozott,

én felhők közt jártam s minden aggatott.
De elmúlt az idő, évek sokasága szállt el,

és földre érve ráeszméltem, hogy már világos minden,
már Őt is értem.

Másképp nézek a világra,
virágot szórva sírhalmára.

Bácsi (Vajda) Sára

NYUGDÍJAS KESERGŐ
Sötét éjszakák

titkot boncolnak.
Vérző szívére

gyógyírt, hogyan hoznak?

Fáradt reggelek,
borús nappalok.

Filléres konyháján
a gyomor, csak korog.

Beázik a tető,
korhad a kerítés.
Egyedül így élni:

Isten-kísértés!

Elszelelt az idő,
hová lett a párja?

Kedves Gyermeke is
maga útját járja.

Jó lenne madárnak,
vagy, virágnak lenni:

Illatot harapni s
harmatcseppet inni!

Eőry Molnár Etelka

Pecka Lászlónak és Adriannának
kislánya született Ágnes

Gratulálunk!

Toth  Ferencné szül Végh Erzsébet

(október 3) 77 évében

Benedek Józsefné szül Borbély Veronika

(október 6) 31 évében

Gál Etelka szül Bácsi (október 14) 76

évében

Bede Gábor (október 14) 64 évében

Őri János (október 14) 75 évében

Víg Zoltán (október 14)  56 évében

Bácsi Sára szül. Teleki (október 17) 80

évében

Józsa Kálmán (október 27) 92 évében

Maros Ljubomir (október 29) 71 évében
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