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A HÚSVÉT CSODÁJA
„És mikor ők megrémülvén a földre
hajták orcájukat, azok mondának
nékik: Mit keresitek a holtak között az
élőt? Nincs itt, hanem feltámadott:
emlékezzetek rá, mit beszélt néktek,
még mikor Galileában volt.
Mondván: Szükség az Ember Fiának
átadatni a bűnös emberek kezébe, és
megfeszíttetni, és harmadnapon feltá-
madni.”     

Lk  24, 5-7

Az idei esztendő húsvétján, a kora
reggel a sírhoz siető asszonyokon
keresztül szól hozzánk az Ige.

Mindenekelőtt azt jegyezzük meg
a történetből, hogy a feltámadás első
tanúi asszonyok voltak. A mi
megítélésünk szerint elsősorban az
apostoloknak, a tanítványoknak kel-
lett volna megtapasztalni, hogy az Úr
feltámadott. Valóban ők lettek volna
erre a legméltóbbak. Súlyos oka van
azonban annak, hogy nem ők, hanem
a sírhoz érkező asszonyok voltak az
első húsvéti alakok. Ugyanazokról az
asszonyokról van szó, akik az utolsó
pillanatokig ott voltak a nagypénteki
kereszt alatt. Megvárták, amíg az Úr
kiszenvedett, amíg testét levették a
keresztről és elkísérték a sziklasírig.
Krisztus szenvedésében, halálában,
megaláztatásában ezek az asszonyok
vettek részt a legtovább. Most is a
Krisztus iránti szeretetük viszi őket
kora hajnalban a temetőbe. Az ünnep
elmúltával azonnal a sírhoz siettek,
hogy a testet megkenjék, a halottnak
kijáró tisztességben részesítsék. A
tanítványok közül csak János mert
megjelenni a kereszt alatt, a többiek
mind szétfutottak. Egyedül a Krisztus
mellett mindvégig töretlenül kitartó
asszonyok voltak méltók arra a
kegyelemre, hogy az Úr feltámadása
felől már kora reggel megbi-
zonyosodjanak. Az apostoloknak
csak este jelent meg az Úr, nem pedig
korán reggel, mint az asszonyoknak.

Ezek az asszonyok keresték az
Urat. Ott keresték, ahol gondolták,
hogy megtalálják: a temetőben a
halottak között. Itt az a fontos, hogy
keresték, s a maguk akkori gondol-
kodása szerint oda mentek, ahol gon-
dolták, hogy megtalálják az Urat. Az
volt a bűnük, hogy nem emlékeztek
Krisztus szavára, hogy nemcsak
meghal, hanem majd fel is támad.
Valahogy elkerülte nemcsak a

fülüket, de a szívüket is az Ige szava.
Amikor azonban az angyal
figyelmeztette őket, eszükbe jutott az
Úr szava. A legtöbb
Krisztuskeresőnek ugyanaz a bűne,
mint ezeknek az asszonyoknak. Azaz
csak a sötét, fájdalmakkal tele oldalát
látják életének. Együtt van vele a
halálban, de feltámadására,
győzelmére vonatkozó ígéreteire nem
mer gondolni. Krisztus azonban nem-
csak meghalt, hanem fel is támadott.
Nekünk a megfeszített és feltámadott
Úrról kell bizonyságot tennünk. A
kereső asszonyok találtak.
Beteljesedett rajtuk az ígéret: aki
keres, talál. Ők a holtak között ker-
esték Krisztust. Gyorsan szembesül-
tek a ténnyel, hogy nincs az Úr a sír-
ban. Ez az első húsvéti tapasztalat.
Krisztus nem tartozik a halottak közé.
Ezt a húsvéti tényt kétezer esztendő
története bizonyítja. Ha Krisztus csak
egy közönséges halott volna, akit
nagypéntek estéjén elhelyeztek a
sziklasírban, akkor nem támadhatott
volna keresztyén egyház, s nem volna
ma húsvét. Húsvét azonban van, mert
Jézus Krisztus feltámadott, Ő nincs
többé a sírban. 

Isten különleges követeket küldött
a sírhoz megérkező asszonyokhoz, és
általuk evangéliumot hirdetett nekik:
Nincs itt, feltámadott. Isten maga
magyarázza meg előttük a nyitott sír
rejtélyét. Azért üres a sír, mert
Krisztus feltámadott. Ezt nekünk is
meg kellene hallanunk és legfőkép-
pen meg is kellene értenünk. Krisztus
nincs a sírban, nincs berekesztve a
halálba, mert feltámadott.
Visszanyerte az életet, az ő diadal-
mas, bűnön és halálon már annyiszor
győzedelmeskedő isteni életét, hogy
nekünk is életet, örökéletet adhasson.

Az üres sírnál megjelenő ass-
zonyok kettős ténnyel találkoznak.
Az egyik a nyitott sír, a másik az
angyalok bizonyságtétele. Ezt a ket-
tős húsvéti tapasztalatot nem tartották
meg maguknak, hanem tovább
mondták másoknak. A húsvéti látók-
ból és hallókból húsvéti
bizonyságtevőkké lettek. Húsvét
nemcsak arra való, hogy újból és
újból olvassuk, hallgassuk az
evangéliumot, hanem arra is, hogy azt
továbbadjuk másoknak. A húsvéti
történetek nemcsak a húsvéti hitnek,
hanem a húsvéti kételkedésnek a
történetei is. Tudjuk, hogy a Krisztus

feltámadást hirdető szavait üres
beszédként fogadták még az apos-
tolok is. Nem könnyű elhinni a feltá-
madásról szóló hírt. Az emberi elme
számára hihetetlen. Mi magunktól
csak a halált tudjuk tényként elfogad-
ni, magát a feltámadást viszont nem.
Egyáltalán ne csodálkozzunk azon,
hogy még mindig vannak olyanok,
akik üres beszédnek tartják a húsvéti
evangéliumot. Maguk a tanítványok
sem hitték el húsvét reggelén, hogy
Jézus feltámadott. Nekik nem volt
elegendő az üres sír, az angyali szó
bizonyságtétele és az asszonyok
tanúskodása sem. Időnek kellett eltel-
nie, hogy maguk is meggyőződjenek
a feltámadás csodálatos ténye felől.
Krisztus olyan jelt adott a maga feltá-
madása felől, amely a tanítványokat
is meggyőzte annak valóságáról.

Akiket Krisztus kiválasztott, azok-
nak megmutatja magát. Ő addig kere-
si az ilyen lelkeket, amíg azok a
maguk módján meggyőződnek a
feltámadás felől. Azon dől el, hogy
mi kiválasztottak vagyunk-e, hogy
halálunk előtt személy szerint meg-
győződtünk-e az Úr feltámadása
felől? Ezt a húsvétot azért adta az Úr,
hogy annak valamelyik alkalma a mi
számunkra legyen a döntő óra:
Személyes megbizonyosodás az Úr
halál fölötti győzelme felől.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves olvasónknak Istentől
Megáldott Húsvéti Ünnepeket!

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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A GAZDAKÖR HÍREI

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Miután már-
cius 3.-án megtartot-
tuk a borkóstolót,
ami a gazdakör
eseményeinek egy
külön fejezete,

történt még egy-két dolog. 
A talajbaktérium háztartást

elemeztük a szabadkai „ASS-
UNION” szakembereinek segítségév-
el. Újra megbizonyosodtunk, hogy a
leszántott melléktermékek (szalma,
szár) csak úgy bomlanak le a talajban
gyorsan, ha talajbaktériumokkal

segítsük. Ilyen a már sokunk által
megismert BAKTOFIL műtrá-
gyapótló készítmény. E témakörben
megismerhettünk még egy újdonsá-
got, ami pillanatnyilag még nem
olcsó, de megoldható használatával a
talaj optimális vízellátottsága
szárazság esetén is. Ez a csodaszer
nem más, mint a HIDROGÉL.
Biztosan majd hallunk még róla, de
már is kipróbálhatjuk kicsiben. 

Ami még említésre méltó az őszi-
téli tevékenységünkben az, hogy a
tervezett fásítást is megoldottuk.
Kipótoltuk az általunk két éve ültetett
fasort úgy, hogy nemsokára rendes
fasor védi azt a határrészt az eró-

ziótól. Most még csak annyit kell
megemlítenünk, hogy az újvidéki
mezőgazdasági vásárra díjtalanul
utazhat a tagságunk, mert a
Tartományi Mezőgazdasági
Titkárságtól pályázat útján a Topolyai
Mezőgazdasági Intézettel közösen
kaptunk egy összeget erre a célra.
Erről idejében értesítjük tagságunkat.
Így az őszi-téli tanúságos szerda esti
időtöltés után minden tagunknak,
valamint a község minden ter-
melőjének jó munkát és bő termést
kíván a Bácsfeketehegyi Gazdakör.

Orosz Kálmán

A márciusi hónapban, pon-
tosabban március l0-én szombati
napra szervezett munkaakció kereten
belül, Általános iskolánk diákjai a
Helyi közösséggel karöltve sikeres
faültetési akciót tudhatnak maguk
mögött. A létrehozott feketefenyő
együttesek a Nikola Đurković utca és
a Verbászra vezető út,
kereszteződésénél valamint a helyi
futballpálya előtti közterületen
helyezkednek el.

E napon a szorgalmas
kezeknek köszönhetően több mint
600 feketefenyő csemete került,
remélhetőleg többéves élőhelyére.
Miért remélhetőleg? Mindannyian
tudjuk, hogy ezek a területek a
jövőben falunk díszei lehetnek.
Feltevődik a kérdés, vajon e teremtett
értékeinket meg tudjuk-e őrizni,
ugyanis a szorgalmas kezek jutalma
az utóbbi két hétben mintegy 25
ellopott facsemete. Elgondolkodtató
és sajnálatos.

Falunk központjának ren-
dezése keretén belül az "IZIDA" civil
szervezet tagjainak közreműködésé-
vel a Helyi közösséggel karöltve
mintegy 200 rózsatő elültetésére
került sor.

Az idei évben is folytatódik a
Helyi közösség kommunális jellegű
tevékenysége. A szinte mindennapos
kötelezettségek mellett folytatjuk az
útpadkák leszedését, ezzel egy-
bekötve az ároktisztítások folytán az
út mellé kerülő föld elhordását
(melyet a HK az idén is díjmentesen
végez). Folyamatban van a Duna és a
Hős utcát összekötő kisköz adap-
tálása, mely igen jelentős mértékben
megrongálódott.

További rövid távú terveink a
Dózsa György utcában levő Krivaja
híd feljárójának és annak alapzatának
megjavítása, valamint a Nikola
Đurković utcában mintegy 200m új,

nagyobb átmérőjű vízvezetékcső
lehelyezése a Temető utcáig, mellyel
javítható lenne ez utca felső sza-
kaszának a vízellátottsága.
Ugyanakkor a HK Tanácsa folya-
matosan dolgozik egyik legnagyobb
problémánk megoldásán, mely
értelmezi a hitelesített és revitalizált
vízórák felszerelését és a vízfo-
gyasztás köbméterkénti meg-
fizettetését. 

Helyi közösségünk a
közvilágítás rendszeres karbantartása
mellett tervezi a falu szűkebb
központjának korszerűbb
megvilágítását. E célból a fel-
szerelésre váró nátrium világítótestek
beszerzése már megtörtént, funkció-
ba helyezésük pedig a következő
hónap első hetére várható.

Pusztai János
A Helyi Közösség Titkára
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AZ IZIDA HÍREI
Telnek a napok, évek a

Társulatunk megalakulása óta.
Pontosan ötödik szülinapunkat ünne-
peltük március 11.-én. Buli helyett
MÁRCIUS című színpadi műsorunk-
at Kishegyesen mutattuk be, ahol tag-
jaink megmutatták zenetudásukat és a
színjátszó hajlamukat. A műsor nagy-
on szép volt és minden szereplője
külön említést is érdemelne.
Gratulálok a gyerekeknek és fiatal-
jainknak mert rövid időn belül
nagyon sokat tanultak, fejlődtek és
egyben büszke is vagyok rájuk..
Diplomát ugyan nem kaptak, de jól
érezték magukat és nekem ez a leg-
nagyobb eredmény. További sok
sikert kívánok a tagjainknak és
nevelőiknek.

A működő szakkörök közül

a fazekasoknak is eredményes volt a
március. A sok szép munka mellett

eljutottak Temerinbe, ahol megláto-
gattak egy működő fazekas
műhelyet, majd Beográdban
voltak, ahol tagjaink
munkáinkkal egy kirakodó
vásáron vettek részt.  Jókedvűen
érkeztek meg a lányok, vidám-
sággal, jókedvvel, lelkesedéssel,

felszabadultsággal voltak tele
mindkét alkalommal, szinte min-
denki érezte, hogy szükségük van
ilyen pillanatokra. Hálát adok
Istennek, hogy sikerült ezeknek a
fiataloknak élményeket nyújtani.

A sok szép program mel-
lett, vannak pillanatok, amikor
egy-egy esemény árnyékot vet a
jókedvre. Évek alatt beszélünk a
másság elfogadásáról, és amikor

úgy érezzük, hogy munkák ered-
ményes, az előítéletek kezdenek

eltűnni mindennapjainkból, fel kell

ébredni álmodozásainkból. Nem is
tudom, hogy kezdjek bele. Hiszen
tudom, hogy nem lehet a világot csak
jóra- rosszra, fekete- fehérre osztani,
mégis fáj, hogy amikor segítségre,
együttérzésre, szeretetre várunk nem
mindig kapjuk meg. Remélem
közben, hogy bennünk, emberekben
még maradt valami, valami, ami ben-
nünk még ÉL és eljön az a pillanat
amikor elfogadjuk egymást olyannak
amilyenek vagyunk és továbbá nem
lesznek kétszínű tapasztalataink. 

Minden kedves olvasónak
KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET kívánunk.

P. J.

FELÉBREDT A SOMA

Mint ahogy azt már a bácsfekete-
hegyi színházlátogató közönség

megszokhatta a helyi ME Soma szín-
társulata az idén is
előrukkolt egy vígjátékkal.
Ezúttal Milan Grgić: Ébredj
fel Katám című másfélórás
vígjátékát vitték színre. Az
előadás tematikájából
adódóan a pergő,
dinamikus események
izgalma ugyanakkor a
helyzetkomikumból fakadó
cselekvések – amelyet a tár-
sulat tagjai igyekeznek
kidomborítani – magukkal
ragadják a nézőket, akik
szinte észrevétlenül is az
események részeseivé vállnak, s
olykor lélegzetvisszafojtva figyelik,
vagy éppen önfeledten, felszabadul-
tan tapsolnak, nevetnek egy-egy

esemény kapcsán. Faragó Árpád nyu-
galmazott színművész tavaly augusz-
tusában, amikor a társulat figyelmébe

ajánlotta a darabot annyival
egészítette ki mondandóját: ez a
darab közönségsikert hoz.
Amennyiben jól ki van dolgozva és

játszva. Ide kívánkozik az a megjegy-
zés, hogy Faragó Árpád az idén már a
színjátszók találkozóján nincs a

zsűriben, ennek ellenére
Kisoroszon megtisztelte jelen-
létével a Soma színtársulatot,
amelynek gratulált a darabhoz.
Valójában hosszú, nagy munka
van a társulat mögött, míg színre
tudták vinni és elérni ezt a szintet.
Az idén több fiatal is csatlakozott
a csoporthoz, amely két verbászi
„szakmabelivel” is bővült. A
kezdeti nehézségeket leküzdve a
csoport összerázódott és Tóth H.
Vera rendezésével valamint
Ferenci Jenő nyugalmazott szín-
művész útmutatásai alapján már-

cius 10-én Magyarittabén került
bemutatásra, majd egy hét elteltével
idehaza, a bácsfeketehegyi közönség
is láthatta az előadást, amelyet többen
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is – különböző színházi berkekben is
– a társulat egyik legsikere-
sebb produkciójának tar-
tanak. A csoport eddigi négy
előadása közül talán éppen a
Bánsági Kisoroszon a
Vajdasági Magyar
Színjátszók XII.
Találkozóján sikerült az
eddigi legjobb előadást
bemutatni, amelyet az idei
szemle során telt ház közön-
sége nézte végig. Sajnos a
lapzárta (március 31.) végett
nem tudunk beszámolni a
találkozó gálájáról, a Soma társulat
eredményéről, ugyanis az idei
találkozó ünnepélyes záróren-
dezvénye április elsején 19 órai

kezdettel kerül sor Kisoroszon. De

mint szokták mondani a színész
fizetsége a taps, no meg az enni-inni
való, amelyet a társulat meg is kap,
amerre csak jár-kel. Áprilisi

vendégszereplési listájuk majdnem
megtelt, sőt a májusi is. Kishegyesre,
Újvidékre, Topolyára, Verbászra,
Nemesmileticsre, Kikindára,
Szentmihályra kaptak már
meghívást, illetve folyamatban van-
nak az időpontok egyeztetései.
Április 14. a magyarországi Ruzsa
testvértelepülésre látogatnak, de a
horvátországi Vörösmarton is várják
őket. A társulat május folyamán ide-
haza közkívánatra újból bemutatja a
lelkes, kitartó bácsfeketehegyi
közönségnek az Ébredj fel Katám-at.
Talán akkor sikerül - felébreszteni
Katát.

Szukola Béla

ANYÁM FEKETE RÓZSA
Szombaton 2007. március 31.-én 10
órai kezdettel,  a bácsfeketehegyi
kultúrotthon emeleti nagytermében
megtartották az ANYÁM FEKETE
RÓZSA, magyarnyelvű vers- és
prózamondó találkozó vajdasági
elődöntőjét .
Az elődöntőből a következő 15
előadó jutott a döntőbe:

Gyermekek:
Szombati Dorottya
Nemes Bence 
Ricz Ármin
Szarka Ákos
Maletaški Krisztina
Szalma Judit
Csőke Dóra

Csizmadia Anna
Bognár Boglárka

Ifjúság:
Simonyi Lili
Kasza Zsanett
Lénárd Valentina

Felnőttek
Csanak Andrea

Megzenésített vers:
Fekete Tamás
Bencsik Tamara   (a vastagon szedett
nevűek Bácsfeketehegyiek)

A zsürit alkotta: Dániel Kornél
Bessenyei díjas népművelő, színját-

szó, rendező,
Dölle Zsolt

előadóművész,
Kerekes László

Bessenyei díjas népművelő, grafikus-
művész.

Tizenhetedik alkalommal tartott
elődöntő, de az egész rendezvény is,
elismeri az anyát nem, mint
intézményt, személyi számot, bioló-
giai szükségletet, hanem életünk leg-
fontosabb személyét, akinek köszön-
hetünk minden szépet, jót, amink van,
amit másnak önzetlenül továbbad-
hatunk. Szeretettel őrizzük kincsün-
ket, Őt. 

ELŐÍTÉLETEK ÉS KÜLÖNBSÉGEK
Igen sűrűn hallom az iskolában azt a
mondatot, hogy: „Nem segítek, nézd,
hogy néz ki.”, vagy ehhez
hasonlókat. Szerintem nincs
joga senkinek megítélni
másokat előre, főleg olyat,
akinek nem ismerjük a valódi
énjét. 
Persze tisztelet a kivételnek,
mert olyan is van, aki nagyon
szívesen segít másoknak. Ezt
észrevesszük egymáson.
Például egy olyan tanuló, aki
szebben öltözködik, többre
tartja magát másoknál, aki sok
segítséget nyújthatna, sokkal
lenézőbb, ellentétben az olyan-
nal, aki együtt érez másokkal.
Nemcsak a gyerekeknél,
hanem a felnőtteknél is előfor-

dul az ilyesmi. Egy tanár is mondhat-
ja a diáknak, hogy a testvére, vagy

szülei sokkal jobb eredményeket
értek el, szorgalmasabbak voltak,

ami nagyon rosszul tud esni az
imént említett tanulónak.
Megismételném: ember és
ember között ég és föld lehet a
különbség. A tanárok közül is
van, aki előtt mindenki egyenlő,
és van, aki különbséget tesz
tanítványai között, megválogatja
kit juttat különböző sikerekhez.
Ne hasonlítsunk senkit
másokhoz, és ne keressük
senkiben más jellemét, mert
mindenkinek van saját értéke,
csak fel kell ismerni!

Kasza Nikoletta
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VIHAR A PUSZTÁN
IV. RÉSZ

Csak egy hét múlva tudtam meg ezt
részletesen, amikor egymás sza-

vába vágva mondták el annak a drá-
mai éjszakának a történetét.
Mindannyijuk számára felejthetetlen-
né vált ez az éjszaka, a dráma, amikor
a nagy viharban, a sistergő villámlás
közepette, az óriási égzengésben, a
marhák ijedt és fájdalmas bömbölése
mellett, mindenki a saját fejét
igyekezett menteni. A földhöz
szegezte őket az óriási szélvész.
Fedezéket kerestek, mint a
háborúban. Legbiztosabb volt a
szekér alá bújni, bár oda már nem
fértek. Mondták, mindenki csak a
fejét dugta a kerekek között a kocsi
alá. És ami csak a kezük ügyébe
került, a fejükre húzták. Így várva a

vihar elvonulását, és amint
csendesedett a csete-paté, észrevet-
ték, már nem hallják a marhát
bőgését! Valaki közülük kikémlelt a
kocsi alól és az egyik villám fényénél
meglátta, üres a „marhaállás"! A
vihar végleges elvonulása után,
amikor sikerültvégre lámpát gyújta-
niuk, annak fényénél állapították
meg, hogy az „állás" egyik sarkában
néhány fetrengő borjú maradt a lesza-
kadt fal tövében, a többi eltűnt!
Kétségek között vergődve, átázva
várták a reggelt és amint virradt,
egyikőjük lóháton a falu bírójához
sietett, jelenteni az esetet. A bíró tele-
fonált a községházról a mi bir-
tokunkra, így lettem riasztva és vág-
tattam 2 nap alatt másodszor,

Bánátba.
A tanyavilágban, névnapokon, disz-
nóvágáskor gyűltek össze a rokonok,
jó szomszédok és a vacsora után ki-
fogyhatatlan téma lett a bánáti vihar
és a marhák, elveszte, megkerülése. A
résztvevő gulyások meséi ki lettek
cifrázva, ki hogyan élte meg a felejt-
hetetlen esetet. Mindenki másként
mesélte, bár egyben megegyeztek -
félelmetes volt.

Én sem álltam ellent a mesélő ked-
vemnek, így került a „Fecskébe" ez a
történet.

Molnár Károly

RIPORT A NYENYERÉRŐL

Még a századforduló idején is
néha-néha különös hangszer sírt

fel a budapesti bérházak udvarán.
Kissé nyekergő, primitív hangja
mindig magára hívta a figyelmet.
Sokáig találgatták, mi lehet az a
különleges hangszer, mely kül-
sőségeiben hasonlít a hegedű
testéhez, annál azonban jóval nagy-
obb, kezelésében a verklit idézi fel,
amennyiben működtetéséhez
körívben hajtani kell egy fakorongot.

A hangszer neve nyenyere,
műfajra nézve húros hang-
szer, de húrjait nem pedál,
nem az új fogja le, hanem
fadarabkák, melyeket úgy
helyezik el a nyenyere
oldalán, hogy egymásután
való lenyomásukkal két
oktáv játszható le. A hangok
pedig úgy keletkeznek, hogy a forga-
tott fakorong állandóan érintkezik az
összes húrral, de olyan formán, hogy

mindig az a húr ad leg-
erősebb hangot, mely érint-
kezésbe lép a hangmagassá-
got szabályzó fadarabkával.
A hangszer ma már csak
egy-két faluban látható:
öregemberek játszanak rajta
ősidős magyar nótákat.
Valamikor, amikor még a
házilag gyártott citera nem
szorította ki a nyenyerét
falusi egyeduralmából, alig
volt zenekedvelő falusi ház,
ahol száraz helyen falra
akasztva ne lógott volna a
nyenyere. A Néprajzi
Múzeumba is csak egy
példány jutott belőle, ez is
eléggé megviselt, agyonját-
szott jószág.
Komoly zenei szakértők
foglalkoztak a nyenyerével,
eredetével. Egyesek azt
állítják, hogy ősi szláv
hangszer, mely még ma is
divatos a balkáni népek
között. Más felfogás szerint
viszont a nyenyere valódi
magyar hangszer-külön-
legesség, nagy hangskálája
és bőséges színkészsége

k e l -
lőkép-
p e n
fejezi
ki a
m a -
g y a r
szilaj-
ságot,

az ábrándos hangulatokat, a gyors-
csárdást épp úgy jól lehet rajta ját-
szani, mint a zeneileg vontatottabb
magyar hallgatókat. Nem régen újra
megjelent Budapest utcáin egy
nyenyerés bácsi: érdemes lett volna
meghallgatni, milyen ősi, erőteljesen
súlyos népi dallamokat csiholt ki
primitív hangszeréből, mely, állítása
szerint, legalább kétszáz éves. Azt
mondja az öreg, hogy, Békés
megyében még van egy-két nyenyere,
de már nem tudnak rajta játszani.
Mert nem elég, ha a hangszorító fá-
cskákkal lenyomják a húrokat, érzés-
sel, szál értelemmel kell bánni
ezekkel a pálcikákkal, úgy, mint a
hegedűn.

A magyar vidék ismét egy színfolttal
lesz szegényebb: végleg eltűnik
nyenyeréjével...

Ismeretlen forrás
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Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen meg-
jelentetni a Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán megvételre keresnek valamit, esetleg

csak a figyelmet szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget az elérhetőségükkel feltün-
tetve dobják be a “Fecske” postaládájába a Teleház bejáratánál!

a szerk.

FIGYELEM! FIGYELEM!

Aborkóstoló március 3-án került
megrendezésre a helyi

Kultúrotthonban, melyen jelen voltak

a Mezőgazdasági Minisztérium, a
Tartományi Mezőgazdasági
Titkárság, valamint számos hazai és
magyarországi borrend képviselői,
Villányból, Szegedről, Versecről és
Szabadkáról.
Továbbá részt vettek még a Vajdasági
Szőlészek és Borászok egyesületei,
valamint a helybéli borászok és a jó
bort kedvelő lakosság.
Az ünnepi megnyitó után a bácskai
„Szent György” borrend hivatalosan
először ismertette a jelenlévőkkel a
borrend legendáját, mely helybéli
vonatkozású, igaz történeten alap-
szik. Ezt követően elhangzott a bor-

versenyeken résztvevő borászaink
sikereinek ismertetése, ami igen

figyelemre méltó, hiszen a bács-
feketehegyi borainkkal összesen
nyolc bronz, öt ezüst, és egy
aranyérmet érdemeltünk ki.
Az idén is bebizonyítottuk azt, hogy
boraink a nemzetközi bor-
versenyeken minőségben megállják
helyüket, neves borvidékek borai
mellett.
A 2006-os év időjárása igen kedvező
volt a szőlő minőségére nézve, főleg
a száraz, napos őszi időszak, mely
elősegítette a szőlőbogyókban a
magas cukorfok kialakulását. A hoz-
záértő borászok a minőséges mustból
jó bort készíthettek, amiről a jelen-
lévők meg is győződhettek a borok
kortyolgatása közben. Választhattak
fehér, vörös, rozé és desszert borok

sok-sok fajtái közül. Volt itt olaszriz-
ling, Chardonnay, Rajnai rizling,
Kövidinka, Bácska, Rkaciteli,
Zsuplyanka, Szmederevka, Bijanka,
Szlanka, Vranac, Cabernet
Sauvignon, Kisburgundi,
Kékfrankos, Oportó, továbbá mézbor,
meggybor és almabor.
Újdonságnak számított az idei ren-
dezvényünkön az újvidéki a szabad-
kai tejgyárak termékeinek bemu-
tatása. Lehetőség adódott megízlelni
a különböző sajtokat, túrókat és
egyéb tejtermékeket, nem véletlenül,
hiszen tudjuk, hogy a sajt és a bor
kiválóan párosítható. Borkorcsolya

gyanánt finomabbnál-finomabb
ételekkel kínáltuk vendégeinket. A
sajt mellett terítéken volt még a túrós-

pogácsa, dió, aprótepertő, tepertős-
pogácsa, és az elmaradhatatlan
hagymás zsíros kenyér. Maga a
borkóstoló kimondottan kellemes,
baráti légkörben zajlott és szemmel
láthatóan mindenki jól érezte magát.
A rendezvény nem volt versenyjel-
legű, nem osztottunk díjakat, hiszen a
cél a barátkozás, a tapasztalatcsere, és
a kultúrált borfogyasztás nép-
szerűsítése volt.

Pál István
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Mi lesz velünk?

Ha úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke, unokája a legszebb, küldje be a kicsi fotóját és mi azt megjelentetjük, és olvasóink
szavazással dönthetik el ki lesz a győztes. A legszebb baba értékes ajándékot kap.

A beküldés feltételei:
0 és 5 év közötti gyerekek fényképét várjuk

A képeket zárt borítékban, névvel, címmel ellátva a
Fecske postaládájába dobhatják, vagy elküldhetik a

Fecske e-mail címére: mefeketics@stcable.co.yu
A kép mellett kérjük tüntessék fel a gyermek nevét

és életkorát.

A szavazás feltételei a következők:
Szavazni az újságban megjelenő szelvényekkel

lehet, amelyik baba a legtöbb szavazatot kapja, az
nyer.

A szelvények nincsenek megszámozva, tehát egy
hónapban egy ember többet is beküldhet.

A szavazók között ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A nyerteseket (babát és a szavazót) telefonon vagy levélben értesítjük.

szerk.

EELLIINNDDUULLTT  AA  „„FFEECCSSKKEE””  LLEEGGSSZZEEBBBB
BBAABBÁÁJJAA  VVEERRSSEENNYY!!

Húsz évvel ezelőtt, úgy éreztük,
hogy minden múltbeli borzadályt

elfeledve a XX. század végére, vége
lesz minden történelmi, társadalmi,
gazdasági és más rémálomnak.
Bíztunk benne, hogy a kelet-európai
pannon-balkán elnyomottságból
(átokból) elsőnek kerülünk be a pol-
gári Európába. Soron kívül, átlépve a
XIX és XX századi lemaradásunkat.
Struccpolitikánknak köszönve, sajnos
nem vettük észre, hogy Tito halála
után csak hét évre, merték felújítani
feudális, nacionalista, hegemonista, a
szocializmusban elnyomott, nagy-
ravágyásukat és beképzeltségüket a
szerbiai „vörös” grófok, vagy törzs-
főnökök.

Sajnos tudjuk, hogy azóta mit éltünk
át, de a tanulságot az egészből még
most sem vontuk le, ami azt jelenti,
hogy még mindig nem akarjuk látni a
világosságot az alagút végén, mert
attól félünk, hogy nem fog tetszeni a
valóság.

A valóság pedig az, hogy segíts ma-
gadon, Isten is megsegít. Senki, az
égvilágon senki sem, fogja helyettünk
megoldani semmilyen problémánkat.

Ha, nem tudjuk egyedül megoldani
problémáinkat, akkor győzzük le
önmagunkat és fogjunk össze, mert
különben egyenként lemorzsolódva
elveszünk.

Ilyen rosszul, mint most, még nem
álltunk, éltünk.
A megoldást, ne mástól várjuk. Ne

más legyen oka bajainknak. Ne az
legyen a kifogás, hogy, de annak meg
annak miért vagy miből van annyi?!
Csak magunk, de együtt győzhetjük
le ezt a válságos helyzetet, mert az
itteni társadalomnak nincs miből
segítenie, az anyaország is mással van
elfoglalva, mint a mi bajunk, a világ
meg úgy van vele, hogy amit főztünk,
azt együk is meg, mivel, hogy, amíg
Ők a fejünket az asztalhoz húzták, mi
az asztal alá törekedtünk.

Nem öngyilkosságot ajánlok, hanem
kapjuk el, míg nem késő, az utolsó
vonatot és irány egy jobb jövő, múl-
tunkat elfeledve, magunk mögé hagy-
va, minden rossztettünkkel és rossztu-
lajdonságainkkal.

Kellemes Húsvéti ünnepeket
kívánok!

BIRO Csaba
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SZIKLAKERT

Asziklakertben változatos élőhe-
lyekről származó, többé-kevésbé

hasonló igényű növényeket nevel-
hetünk együtt. A sziklakerti
növényekkel való foglalatosság sok
szempontból a kertészkedés
legérdekesebb ága. A sziklakertekben
nevelhető növények száma nagyon
nagy (több ezer faj), amelyek között
sok olyan növény is akad, melyek
kerti tartása nagy szakértelmet kíván.
Természetesen nagyon sok olyan
sziklakerti növényt ismerünk, amely-
nek kerti tartása a hazai klímán nagy-
on egyszerű, és ame-
lyek szépségükkel
szebbé teszik a
környezetünket.
A sziklakert fő alkotó
eleme a növény, a
másik pedig a szikla.
A sziklák amellett,
hogy a környezetet a
növény eredeti élőhe-
lyéhez hasonlóvá
teszik és esztétikus
hatást biztosítanak,
nagyon nagy szerepet
játszanak az oda
telepített növények
klíma igényeinek
kielégítésében is. A
magasabb régiókból
származó növények
érzékenyek a talaj
t ú l z o t t
felmelegedésére, ezt
a nagyobb méretű köveknek
köszönve megóvhatjuk növényeinket,
mivel a növények talajba süllyesztett
részük mindig hűvös helyet biztosí-
tanak a gyökérzetnek. Egyes fajok
nem viselik el a magas hőmérséklettel
párosuló perzselő napsütést, ezeknek
egy nagyobb kő árnyékában, vagy ha

nagy a sziklakert, akkor annak
árnyékos, északi vagy
keleti oldalán alakíthatunk
ki megfelelő helyet.
Hová tervezzünk szikla-
kertet? Sokan azt gondol-
hatják, hogy erre bármi-
lyen hely megfelelő. De,
mivel minden kert más és
más, van néhány alapelv,
amelyet érdemes
figyelembe venni.
A sziklakertet nyílt, napos
helyre építsük, távol nagy-

obb fáktól, cserjéktől, amelyek
egyrészt lehulló lombjukkal, más-
részt a róluk lecsepegő vízzel
okozhatnak gondokat. Kivételt
képeznek azok a fajok, amelyek
árnyékkedvelők. Lehetőleg kerüljük
az erősen szeles, huzatos helyeket. Az
átlagosan szeles helyek nem okoznak

gondot, de viszont két épület
között kialakuló szélcsatorna
megnehezíti a magasabb páratar-
talmat igénylő fajok nevelését.
Kerüljük azokat a helyeket, ahol
gyakoriak a talajvizek, mivel a
sziklakerti növények gyökérzete
a felesleges vízre érzékeny. De,
ez a probléma kiküszöbölhető
megfelelő vízelvezetéssel. A
lejtős területek általában
tökéletesen megfelelnek egy
sziklakert számára, főleg ha déli
fekvésű talajon van. Fagyzugos
helyre ne építsünk sziklakertet.
Nagy előnyt jelent a laza, jó

vízvezető talaj. 

Nincs elfogadott
álláspont arra nézve,
hogy mikor kell egy
sziklakertet beültetni
növényekkel.
Telepíthetünk egyrészt
az építés közben, más-
részt a sziklakert befe-
jeztével is. 
A sziklahasadékok
beültetését célszerű az
építéssel egy időben
elvégezni. Ne ültessünk
túl sűrűn. Mindig tart-
suk szem előtt a növény
kifejlett méretét.
Figyelembe kell ven-
nünk az ültetendő fajok
fény- és vízszükség-
leteit. Beültetés után

minél hamarabb alaposan öntözzük
be a növényeket. A talajtakarás,
díszítés gyakran kifelejtett lépés a
sziklakert befejezténél. A sziklák
között kilátszó talajt, 2-3 cm vastag
kőzúzalékkal takarjuk, körülvéve a
növényeket is. Ez számos célt
használ. A kőzúzalékkal egy
esztétikusabb sziklakertet kapunk,
valamint visszatartja a magról kelő
egynyári gyomokat és nem engedi
gyorsan kiszáradni a talajt. Sok szik-
lakerti növény nem szereti, ha levelei
a nedves talajjal érintkeznek, de ezt a
problémát a kőtörmelék megoldja.
Nem utolsó sorban pedig átengedi az
esővizet. Ajánlatos, hogy a sziklák és
a kőtörmelék egyazon helyről szár-
mazzanak, különben megbontja szik-
lakert harmóniáját. 

Z.Tatjana
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Améhcsaládok fejlődésének a
melegebb időjárás és az első

tavaszi nektárt és virágport adó
növények virágzása nagy lendületet
ad. Az anyák egyre többet petéznek.
A fészek belső állapota rohamosan
átalakul. Erre a mézkészlet gyors
fogyása, a fiasítás terjedelmének
rohamos növekedése és a változatlan
népesség jellemző. Ez utóbbi
átmenetileg valamelyest csökkenhet
is. Ez ugyanis a nemzedékváltás
időszaka. A téli méhek helyet az
újszülöttek veszik át. A népesség
addig nem növekszik, amíg a
naponként kelő egyedek száma felül
nem múlja az elhullókét. E küszöb
átlépése után megindul a családok
rohamos népesedése, erősödése. Ám
mindez csak akkor következik be, ha
a fejlődés valamennyi feltétele
állandóan adva van. Mivel ezekben a
feltételekben változás bármikor
bekövetkezhet, a fejlődés idősza-
kában a méhekkel sokkal gyakrabban
kell foglalkoznunk, mint máskor.
Olyan részletes vizsgálatra azonban
nincs szükség, mint az első alkalom-
mal. Csupán azt kell ellenőrizni,
megvannak-e a fejlődés összes
feltételei. Ha valami hiányosságot
észlelünk, azt haladéktalanul

orvosoljuk. Az elpusztult anyát
pótoljuk, a hibásat cseréljük, a szűkös
élelmet kiegészítjük. Fontos, hogy a
családok élelemkészlete 5 kg alá ne
csökkenjen. A szűkös készlet a
fejlődést késlelteti, teljes elfogyása
pedig a család pusztulását okozhatja.
Ha azt tapasztaljuk, hogy valamelyik
család nem takarja a fészek összes

lépjét, akkor szűkítsük. Erre az
állandó meleg idő bekövetkezéséig
folyamatosan szükség van.
Bőséges készlettel betelelt családok-
ban kedvező tavaszi nektárhordás
idején előfordulhat, hogy a fiasítás
kiterjedését vastag mézkoszorúk
gátolják. Ezen a födött méz fel-
nyitásával, a mézkoszorúnak a kijáró
felé fordításával, illetve egy-egy
fiasítás nélküli, mézes lép üresre
cserélésével segíthetünk.
Szokás ebben az időszakban a csalá-
dok naponkénti etetése kis
adagokkal, az anya napi teljesít-
ményének növelése végett. Az ilyen
serkentő etetéstől sokan csodát vár-
nak. Csodák azonban a méhészetben
sincsenek. A serkentő etetést nyugod-
tan elhagyhatjuk. A méhcsalád

tavasszal ösztönösen fejlődik,
növekedni akar. Az anya minden
mesterséges beavatkozás nélkül is
igyekszik kihasználni a ren-
delkezésére álló lehetőséget. Az a
fontos, hogy a petézés feltételei
mindenkor, minden tekintetben
hiánytalanul és folyamatosan
meglegyenek.
Az esténként adott kis eleség-
adagok nem teszik feleslegessé,
illetve nem pótolják a bőséges tar-
talékot. Azt a természetes folyama-
tot, ami ezt az időszakot jellemzi
(hogy tudniillik a méhcsalád
élelemkészlete fogy, a fiasítása vi-

szont növekszik), nem szabad megál-
lítanunk, illetve az ellenkezőjére
fordítanunk.
Gondos kezelés és rendszeres anya-
csere mellett a tavaszi fejlődés idején
nem sok gondunk van a méhekkel.

“Használja a mézet, mint táplálékot,
hogy később ne keresse, mint

orvosságot”

Török & Roby

A FEJLŐDÉS IDŐSZAKA
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ÉÉPP  TTEESSTTBBEENN  ÉÉPP  LLÉÉLLEEKK
NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNY BÁCSFEKETEHEGYEN!

Amire legderűlátóbb álmunkba sem
mertünk gondolni, ilyen krízises
világban,  Bácsfeketehegyen sport-

versenyt szerveztek. Nem is akármi-
lyen lokálist, alszövetségit (topolyai
ligást), hanem nemzetközit.
Falunkban, hol mindig létezett jó
szándékú sportkedvelő polgárok által
támogatott amatőr sporttevékenység,
a legfiatalabb sportágban, a
birkózásban, a sport kedvelői
támogatói és volt művelői,
önfeláldozó munkájának és bará-
taik támogatásának köszönve,
nemzetközi iskoláskorú birkózó-
versenyt tartottak.
A magától adódó nehézségek
ellenére a verseny gördülékenyen
lett lebonyolítva. A már be-
szervezett önkéntesek mellett,
voltak pillanatnyi „besegítők” is, kik
szívükön viselik szülőfalujuk

hírnevének öregbítését. A nemzetközi
bírók hiba nélkül végezték, komoly
és felelősségteljes munkájukat, a
versenyzők makszimális tudásuk és
ügyességük mellett a nagy győzni-
akarás mellett, egy percre sem feled-
keztek meg a sportszerűségről, lát-
szott edzőik alapos és kitartó
munkájának eredménye a csodálatos
fogásokban, forgatásokban,
levivésekben, dobásokban..., mindez
mellett, a dokibácsinak nem volt
semmi munkája.
A verseny időben, és több helyen is
volt hirdetve, de sajnos kevesen
voltak kíváncsiak, nem csak a hazai,
sem pedig a vendég sportolók
tudására, pedig szép volt nézni a
legkisebbektől (23 kg) a legnagyob-

bakig (100 kg) komoly harcát. Mivel
nálunk még nem volt ilyen ren-
dezvény, így nem voltak megtapsolva
az eredményhirdetésnél a
versenyzők, éremosztásnál a díjazot-
tak, de bízzunk benne, hogy a

következő versenyeken ilyen és
hasonló hibákat nem fogunk véteni.
A versenyen felléptek versenyzők
Pécsről, Dunaharasztiról,
Szigetszentmiklósról, valamint a zen-
tai Zenta, kanizsai Potisje, zombori
Sombor, belgrádi Partizan, nagy-
becskereki Proleter, tomaševaci
Omladinac, újvidéki Vojvodina,
Mladenovac, Botoš és a szabadkai
Spartak iskoláskori tagjai, kinek a
színeiben léptek fel versenyzőink és
megnyerték a „Vinum-Lódi” kupát.
Pontszerző helyezettek
23 kg: Tót Martin  I helyezett
25 kg: Gelányi Leonszió I helyezett

Fehér Áron   II helyezett
27 kg   Berec Línó III helyezett
30 kg   Tamás Ferenc  II helyezett

Papp Marcell IV helyezett
35 kg   Kuntics Lehel I helyezett

35 kg  Fehér Alen  II helyezett
Víg szabolcs III helyezett

42 kg  Papp Szebasztián  IV helyezett
53 kg  Benedek Balázs  I helyezett

Török Tamás  IV helyezett
73 kg  Zsoldos Bence  II helyezett

35 kg Gelányi Arnold  I helyezett
Tót András II helyezett

38 kg  Sípos Richárd  III helyezett
42 kg  Tüskei József   III helyezett

Zabos Balázs   IV helyezett
53 kg  Török Bálint  III helyezett
59 kg  Fullajtár István IV helyezett
66 kg  Kuntics Flórián  II helyezett

Gratulálunk fiúk! Köszönjük Sebők
edző! Köszönjük mindenkinek, aki
segített, szurkolt, velünk együtt
örült.

B. Cs.

Dobásra kész Így látták a nézők

Támogatók
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Több mint öt év várakozás után ez
év január 26-án a Vista hiva-

talosan is útjára lett bocsátva.
Hazánkban február 28-án került sor a
Microsoft új operációs rendszerének
a bemutatására. A Windows XP meg-
jelenésekor újdonságnak számított,
hogy egy operációs rendszerből
többféle változat jelenik meg a külön-
féle igények kielégítésére. A Vista
most tovább megy: míg anno az XP
négy kiszerelésben jelent meg
(Home, Professional, Tablet PC és
Media Center Edition), most világ-
szerte akár nyolc különféle csomag
közül választhatunk. Lássuk, melyek
is ezek, és mire kell figyelnünk a
vásárlásnál! A Vistában az XP-ből
ismert funkciók átcsoportosultak, a
Media Center- és a Tablet PC szolgál-
tatások már a rendszer szerves részét
képezik. A termékskála bővült, és a
következő Vista változatok közül
válogathatunk: Starter Edition, Home
Basic, Home Premium, Business,
Enterprise és Ultimate, valamint a
speciális „N” kiadás. Már csak az a
kérdés, hogy a bőség zavarában
melyik lesz számunkra az ideális.

Windows Vista Home Basic
Ez a hazánkban is  kapható legol-
csóbb (7,835.20 din), régebbi
gépeken is elinduló, belépőszintű
Vista. Ez a kiadás váltja le az XP
Home Editiont. Elsősorban az otthoni
munkákra ajánlják, ahol nem
elengedhetetlen a multimédiás külső
és funkciók, „mindössze” egy stabil,
megbízható rendszert szeretnénk. A
biztonsági funkciók már itt is meg-
találhatók, mint például a Defender
vagy a tűzfal, az Internet Explorer 7-
es verziója, valamint a megújult, rek-
lámszűrővel is ellátott Windows
Mail. Az indexelt kereső sem
hiányzik belőle, ahogy a Windows
Fotótárról vagy a Media Player 11-es
verziójáról sem kell lemondanunk. A
Windows Movie Maker alapverziója
ugyancsak a rendszer része, és ré-
szlegesen még a hordozható
számítógépekhez kifejlesztett
Mobilközpontot is használhatjuk. Az
adatokat a Windows Cardspace segít-
ségével tárolhatjuk, a rendszer gyor-
saságát a ReadyDrive és ReadyBoost
használatával növelhetjük meg.
Természetesen a .NET 3.0 keretrend-
szer is megtalálható már ebben a vál-
tozatban. Azoknak javasolt ez a ver-

ziót, akik a Windows meg-
bízhatóságát és erejét egyszerűbb
konfigurációkon szeretnék élvezni.

Windows Vista Home Premium
Otthoni, elsősorban játékra és multi-
médiás felhasználásra használt
gépekre ez az ideális választás. A
DirectX 9-es és újabb verziójú
videokártyák megjelenítési
képességeit maximálisan
kiaknázhatjuk vele, az új Aero felület
pedig sokkal szebb megjelenést köl-
csönöz a Vistának. A speciális effek-
tusok és látványok nem a processzort,
hanem 3D-s megjelenítőnk erejét
használják fel, ezzel sem terhelve a
rendszert. Ebben a kiadásban már
sokkal hangsúlyosabb szerepet kap a
multimédia: megjelenik a Media
Center, amelyen keresztül képeket,
videókat, tévét is nézhetünk. Nem
szabad megfeledkezni a megbízható
adattárolásról sem: a Home Basichez
képest fejlettebb adatmentési
lehetőségeink vannak, például
időzítve készíthetünk biztonsági
másolatokat állományainkról, akár
hálózaton át is. Ha nemcsak otthoni
munkára, hanem szórakozásra is
használjuk gépünket, mindenképpen
ezt a verziót válasszuk! 

Windows Vista Business
Már a név is árulkodó: itt munkáról
lesz szó. Bár az Aero felület itt is
elérhető, a Home Premium multi-
médiás extráinak nagy része hiányzik
ebből a rendszerből! A lényeg a
hatékonyság, a megbízhatóság, a sta-
bilitás, ami egy kisvállalat életében
fontos lehet. Nem csoda, hogy ebben
a verzióban bukkan fel először a két
processzorfoglalat támogatása, ame-
lynek teljes kihasználásával nagyobb
számítási teljesítményhez jutunk. A
komplett rendszer mentése és vissza-
állítása, valamint az árnyékmásolatok
készítése fontos egy cég életében,
ahol a dokumentumok naponta vál-
toznak, ezért ezeket a szolgáltatá-
sokat már ebbe a verzióba beépítet-
ték. A kisvállalatok részére nyújtott
erőforrások, valamint a megújult
faxkezelő segíti a gyorsabb
munkavégzést. Adataink védelmében
használhatjuk a mappánként kódol-
ható állományrendszert (EFS), míg a
szülői felügyelet helyett rendszerünk

védelmét a

hálózati házirendre, az eszköz-
meghajtók felügyeleti, illetve a
vezeték nélküli hálózat fejlettebb
beállításaira bízhatjuk.

Windows Vista Enterprise
Ez a kiadás nem kerül a boltokba,
csak a Microsoft saját vállalati kap-
csolatain keresztül juthatunk hozzá. 

Windows Vista Ultimate
A mindent tudó, az összes funkciót
magában foglaló kiadás neve
Ultimate lett. Képzeljük el, hogy
összegyúrjuk a Home Premium mul-
timédiás szolgáltatásait és az
Enterprise vállalati robusztusságát,
valamint megbízhatóságát, ennek
eredménye az Ultimate, némi plusz-
szolgáltatással körítve még. Egy
dologban tud többet, mint az összes
többi verzió együttvéve: a letölthető
extrákban. Ezek között olyan hasznos
kiegészítőket találhatunk meg, mint
amiket annak idején a Plus! csomag
tartalmazott: újabb játékokat, rend-
szer-kiegészítőket, hasznos alkal-
mazásokat, multimédiás extrákat.
Sokan törekszünk a teljességre ez a
verzió is az, de igazán azoknak aján-
latos, akik ugyanazt a gépet
használják szórakoztatóközpontnak
és céges munkáikhoz is, hiszen a két
fő termékcsoport (otthoni és céges)
összes funkcióját megtaláljuk benne.
Aki ezt a kiadást választja, biztosan
nem érzi majd, hogy valami hiányoz-
na rendszeréből.
Rendszerigények:

Home Basic
processor - 1 GHz 32-bit (x86) vagy
64-bit (x64)
memória – 512 MB
15 GB szabad tárhely a merev
lemezen
32 MB-os grafikuskártya DirectX 9
támogatású 

Home Premium/Business/Ultimate
processor - 1 GHz 32-bit (x86) vagy
64-bit (x64)
memória – 1 GB
15 GB szabad tárhely a merev
lemezen
128 MB-os (minimum)
grafikuskártya, WDDM driver, Pixel
Shader 2.0, 32bit per pixel

Takács Dénes

Windows Vista (Final)
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MÁRCIUSI TÖRTÉNÉSEK

Mint hírül adtuk az előző szá-
munkban, Magyar film napok

voltak a Kultúrotthonban. Sajnos
technikai okok miatt a beharangozott
négy filmből csak kettő került le-
vetítésre, a Csudafilm és a Lopott
képek. Mindenki nagy bánatára a
Szabadság, szerelem Dobó Katával és
Fenyő Ivánnal a főszerepben maradt
el, de aki megtehette megnézte
Topolyán a moziban. Azóta sikerült
megszerzni a filmet dvd-n, és bepó-
tolhatják a többiek is. 

Március 10-én két időpontban - 18 ill.
20 órai kezdettel mutatták be a téli
Szép Szó tábor nagycsoportjának
Dújú ríli lávmí? című előadását a
Kultúrotthon emeleti nagytermében.
A teltház előtt zajló darabot csak 16
évet betöltött nézők tekinthették meg.
Voltak akik eleinte nem értették mi
köze van az előadáshoz a kezdeten
levetített feketicsi szombati piaci
helyzetképnek, mások arra kérdeztek
rá, a nézőtér mögött miért ütöget egy
kopasz férfi egy üres kólásüveget, de
összességében véve minden-
kinek tetszett ez az érdekes
jelenetekből álló darab.
Láthattunk szerelemről és
gyűlöletről, örömről és
szomorúságról, találkozá-
sokról és elválásokról
történeteket. Egyes jelenetek
viccesek voltak, mások épp
ellenkezőleg, drámaiak.
Olyan, mint maga az élet. A
kis társaság vállalta a meg-
mérettetést, március 27-én
fellépett Kisoroszon az
amatőr színjátszók
találkozóján, hogy milyen
eredménnyel, az majd lapzár-
ta után derül ki. Bízunk
benne, hogy a tehetséges
színész-versmondóink díjat is
kiérdemelnek. Az előadást
rendezte Pataki András.
Szereplők: Farkas Hajnalka,
Csanak Andrea, Erős Dávid,
Fejes István, Fekete Ágnes,
Hajvert Ákos, Kovács K.
Áron, Simonyi Lili. Az
előadást támogatta a Feketics
ME. 

Március 17-én volt a X. Podolszki
József Irodalmi Emléknap. A jubileu-
mi emléknap gazdag volt színvonalas
programokban. Délután három
órakor megemlékezéssel kezdődött a
temetőben, majd négykor Kasza
Zsanett szavalata után Balogh István
költő, publicista emlékezett meg
barátjáról és koszorúzta meg az
emléktáblát. Vendégünk volt
Kunhegyes polgármestere, aki szin-
tén koszorút helyezett el. Ezután
került sor a fénykép- és könyvkiál-
lítás megnyitójára. Podolszki József
családi fotói és a megjelent kötetei
kerültek kiállításra, melyeket Németh
Mátyásnak, Dormán Lászlónak, Tari
Istvánnak és Bordás Győzőnek
köszönhetünk. A kiállítást Dormán
László nyitotta meg.
Könyvbemutatóra is sor került, meg-
jelent Podolszki új, gyermekverseket
tartalmazó kötete Törpedél címen,
melyet Tari István, a könyv recen-
zense mutatott be. A könyvbemutató

során közreműködtek a Podolszki
Versmondókör szavalói: Farkas
Beatrix, Pásztor Dániel, Szarka Ákos
és Szarka Áron. Egy igazi
filmérdekességet is módunkban állt
megnézni, Podolszki József és Vicsek
Károly Kereszt és Csillag című
kisfilmjét, melyhez bevezető
ismertetőt Vicsek Károly mondott. 
Este a színházteremben a
Magadrazárt világ című Podolszki
versösszeállítást tekinthették meg az
érdeklődők. Előadták a Podolszki
Versmondókör tagjai: Csanak
Andrea, Farkas Hajnalka, Fekete
Ágnes, Hajvert Ákos, Kasza Zsanett,
Kormos Irén, Pál Ágnes, Simonyi
Lili. Rendezte Lódi Andrea. Majd
kihirdették a X. Podolszki József
publicisztikai pályázat eredményét,
melyre idén 24 pályamunka érkezett.
A zsűri (Pressburger Csaba-elnök,
Orovec Krisztina, Sirbik Attila) nem
találta kielégítőnek a színvonalat, így
döntésük alapján a pályázaton nem
osztottak ki első díjat, második lett a
kispiaci Csík Mónika (A létélmény

szimbolikája Retek László
festészetében), harmadik
dijasok: a szabadkai Soós
Georgina (Egyetemet ve-
gyenek!), a zentai Urbán
Gábor (A közösség) és a
szintén zentai Máriás Endre
A karrierista útkeresése
című írása. 

Március 31-én a Vajdasági
Magyar Versmondók
Egyesülete megrendezi az
„Anyám fekete rózsa” vers-
és prózamondóverseny vaj-
dasági elődöntőjét. A
helyszín a Kultúrotthon,
kezdés 10.00. A verseny
nyilvános érdeklődők
számára is!

Borka

Farkas Hajnalka, Erős Dávid, Fejes István, Kovács
K. Áron, Csanak Andrea, Simonyi Lili, Fekete

Ágnes, Hajvert Ákos
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Farmer történelme – nadrág vitorlavászonból

Afarmer az 1800-as években
született Észak-Amerikában.

1847-ben egy bajorországi zsidó
család 18 éves sarja- Levi, apja halála
után úgy döntött, Amerikában próbál

szerencsét. Bizonyos Levi Strauss,
egy bajor fiú, aki a családi vál-
lalkozást népszerűsítve járta az orszá-
got- Amerikát, úgy látta, hogy a kali-
forniai aranyásók körében nagy igény
mutatkozna egy jó erős, strapabíró,
tartós munkaruhára. Akkor még nem
sejthette, hogy ezzel a cselekedetével
a történelem egyik legelterjedtebb
viseletét alapozza meg.

Eleinte unokafivére
rövidáruboltjában segédkezett, majd
amikor beköszöntöttek az aranyláz
évei, neki sem volt maradása New
Yorkban, hanem követte több ezer
kortársát Nevadába. Ha aranyat nem
is, azért a maga arany tojást tojó
tyúkját itt találta meg.
Unokafivérétől, David Sterntől
útravalónak ugyanis egy szállít-
mányra való durva szövésű
vitorlavásznat kapott, melyet
sátoralapanyagként szeretett volna
értékesíteni az aranyásóknak. Mikor
megérkezett, és alaposan felmérte a
helyzetet, rájött, hogy a legesleg-
nagyobb szükség nem sátrakra,

hanem jó erős nadrágokra van, ame-
lyek kibírják a folyamatos térdelést,
sarat, vizet, forró homokot, egyszóval
mindent. Akkoriban még nem találták
fel a műszálat, és a férfi nadrágok
méregdrága gyapjúból készültek. Az
ifjú Levinek villant át az agyán
elsőként az a gondolat: milyen lenne
a munkaruha vitorlavászonból? A
textilügynök ezért 1850-ben óriási
rakomány vászonnal érkezett San
Franciscóba, ahol műhelyt és var-
rógépet bérelt, hogy nekiálljon
sátorvászonból nadrágokat varrni. A
munkaruhák meglepően nagy nép-
szerűségre tettek szert már viszony-
lag hamar, és a Levi fiú kezdett igen-
csak meggazdagodni és kitűnni a
családi vállalkozás (textilkereskedők)
többi tagja közül. Leglelkesebb
vásárlói aranyásók, cowboyok és

földbirtokosok lettek, egyre többen és
többen, egész Amerika-szerte. 
Ezután már ment minden, mint a
karikacsapás. A fiatalember
értesítette bátyját, aki rögtön felis-
merte a zseniális ötletet. San
Franciscóban nyitott egy kis
szabóműhellyel egybekötött üzletet,
ahol elkezdték árulni a vitorlavászon-
ból készült strapabíró munkaruhát.
Strauss két testvérével és Jacob
Daviddel, az óriási sikerre való tekin-
tettel megalapította a Levi Strauss
and Company céget. Jacob David
mint designer szállt be a vállalkozás-
ba. Ő volt az, aki azt a bizonyos jel-
legzetes, autentikus farmerdesignt
kitalálta, ami azóta is változatlan a

legtöbb farmeren. 1860-ban tűntek
fel zsebein a varratok erősítését szol-
gáló rézszegecsek, és a sasszárnyakra
emlékeztető íves duplavarratok. A
cégtáblán pedig megjelent az azóta
fogalommá vált Levi Strauss & Co.
felirat. 
Blue jeans Strauss kicsit később a
sátorvászonról áttért a franciaországi
Nîmes-ben gyártott durva szövésű
vászonra, ez eddig csak az itáliai
Genova halászainak kedvenc viselete
volt. Aztán, hogy egyedivé varázsolja
a nadrágjait, indigóval elkezdte kékre
festeni őket. Ettől kezdve kék színben
pompázott minden munkásruha, ami
Strauss keze munkáját dicsérte. Az
elnevezés pedig Genova nevének
angol kiejtéséből és a kék szóból
származik: megszületett a "blue
jeans", a mai farmernadrág őse, ami
aztán a hosszú évek és évtizedek alatt
nem csak örök divattá és a fiatalok
kedvencévé - de státusszimbólummá
is vált. A "blue jeans" egyszerre
jelképezi Amerikát, és időről időre a
szabadságot, a lazaságot és a fiatalos
lendületet is. Nincs olyan ruhadarab,
ami legalább ennyire stabilan tartotta
volna a népszerűségét évtizedek alatt
is, és világszerte olyan sikereket ért
volna el, mint a farmernadrág. 
Ami a korai példányok küllemét illeti
– nem biztos, hogy első pillantásra
felismernénk bennük a farmer ősét;
ezek ugyanis vörösesbarna színűek
voltak, később jött a tetszetősebb,
indigóval festett kék változat. Három
év múlva pedig megjelent a hátsó
övrészen díszelgő bőrcímke, rajta a
híres ábra, melyen két, egymással
ellentétes irányba igyekvő ló sem
képes szétszakítani a Levi’s nadrágot.  

Fekete Tímea
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

tól kaptuk.

Özvegy Dorogi Fernecné szül. Vörös Erzsébet

március 16. 79 évében

Bertók Lídia szül. Juhász március 19. 78 évében

Jović Milenko március 20. 79 évében

Pusztai Jánosné szül. Horváth Viktória március 

26. 79 évében

Miranović N. Dušan március 26. 47 évében

Szombati Margit március 27. 53 évében

ifj. Nagy Sándor március 29. 54 évében

Pál Lídia szül. Kovács március 30. 77 évében

ELKÖTÖTT GONDOLAT EGYMAGAMBAN
Csomót kötöttem a gondolaton.
Elkötöttem, hogy ne szálljon,
elkötöttem, hogy megálljon.
Most csak egyet akarok,
ne rontsák el kedvem rossz gondolatok.
Vidámságon jár az eszem,
vidámságom mire véljem?
Talán van okom a boldogságra,
ha már tudok nem gondolni a rosszra.
Megállt a gondolat mint a lejárt óra,
pont mikor rágondoltam a jóra.
Az órát még nem húzom fel,
hogy a jó hangulatom ne múljon el.
Csomót kötöttem a gondolaton,
Így legalább lesz egy jó napom.

Bácsi (Vajda) Sára

A szobámban,              A szobámban
fotelomban,                  őrült zaj van,
mélabúsan                    de nem értem
kuporgok.                     mily zajok.

A szobámban,              A szobámban
egymagamban,             sürgés, forgás,
szívem koppan,            lázban égek,
hallgatok.                     fulladok.

A szobámban,              A szobámban,
gondolatban,                síri csendben,
táncot járok,                 a tömegben
vigadok.                       csak én vagyok.

Bácsi (Vajda) Sára

SZAVAK
No csak! itt vagytok
megint?
Lelkemnek mit hoztatok?
Örömet-e, vagy kínt?
Már nincs nappalom,
sem éjjelem!
Dübörögtök dobhártyámon,
hogy szóljon az értelem!
Óh! a selymes suttogásoknak
ideje lejárt.
Durva káromkodásokban
fürdik ma a világ!
Csörgeti vadul láncát
a csalóka pénz!
Érte ejti táncát
kúszva- mászva a nép!
De, kiáltsatok szavak!
Némuljatok fegyverek!
Teremjen a föld s szüljön még
BOLDOG EMBEREKET!

Eőry Molnár Etelka
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Eőry Molnár Etelka, Fekete Tímea,
Kasza Nikoletta, Molnár Károly, Orosz Attila, Papp Julianna, Szukola Béla, Sárándi István, Takács Dénes, Török Zoltán, Tóth
Tilda, Zečević Tatjana. 
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2007. áprilisában.

Fekete Vanda (2 éves) Bácsi Virág (1,5 éves) Makker Beáta(3,5 éves) Szép Edina(17 hónapos)

Baksa Krisztina (16 hónapos) Pecka Ágnes(3,5 hónapos) Hodik Dániel (2 éves) Jurišić Ivan(1 éves)

Csoma Áron és Ákos (3 éves)

A “Fecske” legszebb
babája

Baba neve: ________________________
Szavazó neve, címe: ____________________

Balog Ferike(2 éves)
Szebenji Daniella 

(6 hónapos)

Bánszki Nikola (6 hónapos)


