
2007. november BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 4. ÉVF. 10. SZÁM(38)
ára: 30 din

SZEMTELENÜL SZEMETELÜNK

MEGBIRKÓZUNK, HOGY  BIRKÓZHASSANAK

STRAND CAFÉRÓL, FIATALJAINKRÓL
ÉS MÁS DOLGAINKRÓL

SHENGENI VÍZUM

GONDOLATOK A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉRE



2

FECSKE

MEGBIRKÓZUNK, HOGY  BIRKÓZHASSANAK

Meghökkentő cím egy vezér-
cikknek, elismerem. Pedig

tömören kifejezi azt, amiről még
keveset tudunk. A Fecske hasábjain
időnként megjelenik egy-egy szűk-
szavú tudósítás az iskoláskorú
birkózóink sikereiről. De honnan let-
tek birkózóink, mikor itt ilyen klub
soha sem működött, és ennek a sport-
nak semmilyen hagyománya sincs?
Ezt szeretném elmondani.

2005 nyarán Dudás Lajos,
Németországban élő falunk szülöttje
felvetette a birkózó-utánpótlás
nevelésének illetve e küzdősport
meghonosításának ötletét
községünkben. Sportkapcsolatait
kihasználva adományként szert tett
egy garnitúra, Némethonban már
kidobásra ítélt szőnyegre. Az ügynek
megnyert néhány, szintén e vidékről
származó sportbarátot, köztük Kratok
Károly kishegyesi illetőségű, nyugal-
mazott szobafestőt is. Közös költsé-
gen áthúzatták a szőnyegeket, így
már adott volt e sport gyakorlásának
legalapvetőbb eszköze. A komplett
két részre osztása után Kishegyesen
és Bácsfeketehegyen beindulhatott az
edzés.

A sportiskola működtetéséhez azon-
ban – mint mindenhez – pénz is kell.
Márpedig alapvető elképzelés volt –
ismerve a szülők többségének anyagi
lehetőségeit – hogy a gyerekek
részére ingyenes legyen az edzés. Ez
nem kis feladatot rótt a szervezőkre.
De a Községi Önkormányzat és szá-
mos nagylelkű pártfogó is az ügy
mellé álltak. A Községi Képviselő-
Testület megalapította a „Spartacus
Kishegyes Község Birkózósportját
Fejlesztő Alap”-ot, mely törvényes
keretek között fogadhat pénzbeni
adományokat. Emellett pártolóink
egy része kisebb-nagyobb összegű,
egyszeri vagy havi rendszerességgel
folyósított donációkkal támogatják e
tevékenységet. Nem szeretnék

neveket említeni, mert félek, hogy
nem tudnék mindenkit érdeme szerint
méltatni. Sokan vannak, akik
munkájukkal vagy természetbeni
adománnyal segítik munkánkat.
Mindenesetre figyelemre méltó tény
az, hogy ebben a mindinkább
bezárkózó és szegény világban is
létezik önzetlen lelkesedés és jóindu-
latú segíteni akarás. A Helyi
Közösség és az iskolák
munkaközössége kezdettől fogva ter-
mészetes szimpátiával viszonyulnak
t e v é k e n y s é g ü n k h ö z .
Helyiséggondjaink megoldásában
rájuk mindig számíthatunk.

Több  mint  két évvel ezelőtt
kezdtünk el birkózni. Gyermekeink a
szőnyegen, a szervezők pedig a
működtetéssel. Közülünk senki sem
tudta, hogyan kell ezt csinálni, de
akarta. Ez pedig elegendő garancia az
eredményre. Lépésről-lépésre tanul-
va, akadályokkal küzdve, de mindig
előre haladva dolgoztunk.
Megtanultunk összemordulás után
újra kezet fogni, a sértődések után
egyet lapozva újra a közös érdekért
küzdeni. Mindannyiunkat hajtott és
hajt a „csakazértis”. Annál  inkább,
mivel a kellemes meglepetést okozó,
már kezdetben is tömeges jelent-
kezést hamarosan eredmények
követték. Olyan eredmények,
melyeket a nagy hagyományokat
magukénak tudható klubok is megiri-
gyelhetnek. Könny, düh és kitartás
árán szaporodtak az érmek, a vajda-
sági ill. szerbiai bajnoki címek, a ser-
legek… Folyószámlánk állása pedig
mindig a nulla körül. Minden egyes
versenymeghívás  hideg zuhanyként
ért bennünket. Bár nem tudtuk,
hogyan is fogjuk finanszírozni, sorra
beneveztünk és az utolsó percre
mindig előteremtettük az anyagiakat.
A gyerekek pedig hozták az ered-
ményeket. Idővel tellett mezekre,
melegítőkre és tréningruhákra is.

Immár két ízben szerveztünk

nemzetközi birkózóversenyt,
melyekről minden részvevő a leg-
nagyobb elismeréssel beszélt és
beszél mindmáig. Büszkék vagyunk
rá, hogy a versenyzők számára haza-
indulás előtt ebédet biztosíthattunk,
ami egyébként más helyeken nem
szokás. A meghívottak méltán vihet-
ték jó hírünket határainkon innenre és
túlra. Határozott célkitűzésünk, hogy
ezt a nemzetközi mérkőzést ha-
gyományossá tegyük, ezzel is gyara-
pítva az e sportot űző ifjúság
versenyzési lehetőségeit.

Bizonyossággal állítom, hogy ez egy
folyamatos sikertörténet, mely arról
szól, hogy a közös ügyet elszántság-
gal és lelkesedéssel sikerre lehet
vinni. Általa elérhető a cél, ami első-
sorban nem az érmek, helyezések
megszerzése, hanem a felnövő ge-
neráció nevelése, és az egészséges
küzdőszellem kialakítása. Eddigi
eredményeink bizonyítják, hogy ez
elsősorban nem anyagiak függvénye.
A legszebb pedig az, hogy ez nem
egy befejezett történet és nem egy
zártkörű csapatról szól.  Az edzések
kedden és pénteken 18.00 órakor
kezdődnek és 19.30-ig tartanak.
Nyilvánosak, tehát szabadon
megtekinthetőek. Ha pedig valaki
kedvet kap a munkához, és a siker
részese kíván lenni, bármikor bekap-
csolódhat a munkába. A gyerekek az
edzésbe, a felnőttek pedig a
szervezésbe vagy a támogatásba.

Meggyőződésünk, hogy minél
többen veszünk részt a Birkózóiskola
munkájában, az annál inkább sajá-
tunkká válik.

Hallgató Sándor
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AZ IZIDA HÍREI
Figyelünk e eleget egymásra?
Tudunk-e örülni más sikerének,
előrehaladásának vagy csak a
kegyetlen kritikát lehet embertársaink
szeméből kiolvasni nap mint nap?
Igaz mi Izidások örülünk!!! Örülünk
a szép épületünknek, amit immár öt
éve szépítünk, építünk és most már be
se ázik köszönve a holland támo-
gatóinknak, örülünk, hogy minden
nap fontos és hasznos foglalkozások
folynak a műhelyeinkben, hogy meg-
tanultunk szabni varni, szőni, főzni,
fazekaskodni, hogy hetente tanulunk
helyesen, szépen beszélni, énekelni,
táncolni.
Gyermekeink, fiataljaink akik ebben

a kegyetlen rohanó világban meg-
találták helyüket az Izida falai között,
igen csak nagy erőfeszítéssel, de
esélyt kaptak megfelelni a környező
embertársaik kritériumainak. Adjunk
lehetőséget, hogy minden előítélet
nélkül gyermekeink és fiataljaink tud-
janak szerető szívvel élni, dolgozni,
mert nem könnyű másnak lenni.

Mindenkit szeretettel hívunk, csat-
lakozzanak hozzánk, alkossanak
velünk, érezzék jól magukat.
Munkákban vannak nehezebb percek

is. Szervezetünk ugyanis humanitáris,
civil szervezet, ahol igen csak el kell
az önkéntes munka is. Ekkor kerülnek
felszinre a félreértések, félrema-

gyarázások amikre érzékenyek
vagyunk. Ugyanis munkánkat a
Munka, foglalkoztatás és a szociális
kérdésekkel foglalkozó Minisztérium
támogatja meghatározott kereteken
belül. A támogatás a műhelyekben
használt alapanyagok beszerzésére
vonatkozik, tizenkét fős, cso-
portvezetők és segítőinek, volontör
pénzbeli támogatásából és utazások
költségeinek lefedéséből áll. 
Büszkék vagyunk eredményeinkre.

P.J.

LESZ BELŐLÜNK VALAMI...
A Község szociális kérdésekkel
foglalkozó Bizottsága szorgosan dolgo-
zik. Kishegyesen, Szikicsen és itthon is
gyűléseket tartottunk. Mindenhol komoly
érdeklődés kísérte e beszélgetéseket sőt
többször élénk vita alakult ki a különböző
felvetett kérdések mentén. Minden
településen szinte ugyanazok a meg-
jegyzések hangzottak el. Ezért a
lakossággal közösen papírra  vetettük a
sürgősen megoldásra váró gondokat.  
Környezetünkben az öregek és az eleset-
tek, valamint  a fiatalok és a
munkanélküliség kérdése aggasztja az
embereket. A Községi Képviselő
Testületnek benyújtott Határozati javaslat
megnyerte a küldöttek tetszését és elfo-
gadták azt. Ezután a Munkaügyi
Minisztérium, a község és egy külföldi
pénzalap anyagi támogatásával komoly
humanitárius munka kifejtésére nyílik
alkalom. 
A Község területét behálózó, mobil
ápolószolgálat megalakítására van
lehetőség, amely az öregek és elesettek
gyámolítását, megsegítését teszi
lehetővé. Nagy szükségünk van erre, mert
az öregek és a rászorulók száma
figyelmeztető, emellett mindez néhány

munkanélkülinek is lehetőséget teremt. 
A szociális tevékenységet végző szakem-
berek az egyes személyeket, családokat,
közösségeket segítik saját problémáik
megértésében és támogatják őket azok
megoldásában. Széles körű társadalmi,
lélektani, gazdasági és egyéb
ismeretekkel rendelkeznek és az Európai
Unióban megerősödő szociális gon-
dolkodás hirnökei.
Az ápoló és betegellátó szakemberek
csapata, pedig  az egyén, a család, a
közösség egészségvédelméről és az
egészség helyreállításáról,  de a szociális
ellátás szintjén  is megelőző és gondozó
munkát végeznek. 

Október végén érkezett meg a
Munkaügyi Minisztérium felhívása, hogy
a helyi jellegű szociális tevékenységek
fejlesztésére előirányzott pénzeszközökre
mostmár pályázhatunk. Nagy az izgalom
a házunk táján! 

A Polgármesteri hivatal hathatós támo-
gatásának, az állami segítségnek valamint
a Községi Bizottság lelkes munkájának
köszönve még egy szép és emberi odafi-
gyelést nyugtázó tevékenységről szólhat-
tunk. 

Köszönet és hála mindenkinek.    
Tóth János

BIRKÓZÁS

Szeptemberben az új iskolaévvel megkezdődtek az edzések a birkózóknál. A gyerekek már túl
vannak az első megmérettetéseken. Az eddigi versenyeken a következő eredményeket érték
el:

Nikola Vukov emlékverseny Zenta:
Tüskei József bronzérmet,

POTISJE nemzetközi torna Kanizsa:
Kuntics Flórián ezüstérmet,
Kuntics Lehel bronzérmet,
Tüskei József bronzérmet.
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KARNYÚJTÁSNYIRA TŐLÜNK AZ ÍGÉRETES JÖVŐ
Megvalósulni látszik közösségünk
fejlődésének alap- feltétele. A legú-
jabb történések arról tanúskodnak,
hogy eredményesen be tudunk kap-
csolódni Európa közösségi mozgásai-
ba. Van tudásunk, vannak adottsá-
gaink, mellé kell tennünk az
elhatározásunkat. 

Tavaly július 21 –én Szarvason, az
akkori “Civil Napok” ünnepség
keretében igéretes kapcsolatok köttet-
tek a Körös-szögi Kistérség és a
Kishegyes Község civil szervezetei
között. Ezután 2007. szeptember 27
–én a Községi Képviselő Testület
hívatalosan is jóváhagyta az
Együttműködési megállapodást,
amelynek jelentősége abban gyö-
keredzik, hogy a megszokott
települések- közötti kapcsolatok
gyakorlatától eltérően, elsőként
született meg egy haráron átívelő
regionális szerződés. 
Gazdakörös és Borrendi alapon
lendültünk be, de a
kultúrtevékenységek vonala mentén
is érdeklődtünk. 
Nagy sikerrel szerepelt a Bácskai
Borrend Kecelen, Móron, Velencén,
Szarvason, Kecskeméten, Solton és
Budapesten is. A tevékenységünkre
felfigyeltek és az idén novemberben
minden bizonnyal a soraiba fogad
bennünket a Magyar Országos
Borrendek Szövetsége. 

Az események ilyenkor szinte már

egymást követik, A  vidám Borrendi
program és az azt követő  hangulatos
kavalkád nagyban elősegíti az
emberek közeledését, a  tapasztalat-
cserét, a jóviszony kialakulását sőt
még a gazdasági kapcsolatok meg-
valósulásának feltételeit is. Valaki az
Európai Unióban úgy vélte, hogy
ezen az úton haladva is be lehet
léptetni az Unió előszobájába az
érdekelteket és nem csupán a
nehézkes tárgyalások sorozatával.
Ennek eredményeként meghívás
érkezett egy Középeurópát átfogó
olaszországi konferenciára, ahol a
Szerbiai Külügyminisztérium mellet
magas szinten jelen volt még a
horvát, a szlovén, az osztrák, az olasz,
az albán, a magyar és az ukrán
képviselet is.
A V. Páneurópai folyosó fejlesztésé-
vel foglalkozó megbeszélés bennün-
ket érintő pontja az a kérésünk lett,
hogy tegyék lehetővé a Balkán
irányában két kiskapu felállítását.
Szeged legyen Szerbia, Pécs pedig
Horvátország felé az átjáró éspedig
főleg a kultúrát valamint a turizmust
érintő ügyekben. A konferencia elfo-
gadta és magáévá tette ezt az ajánla-
tot, végül a zárójelentésébe is be-
került.
Ettől szebb ajándékról álmodni sem
mertünk, most rajtunk a sor, hogy ezt
a megelőlegezett bizalmat és
lehetőséget kihasználjuk.
A minapában ismét Szarvason jár-
tunk és az ottani Mezőgazdasági

főiskola igazgatónőjével beszélget-
tünk az esetleges együttműködési
lehetőségekről. Egyetemi szintű
kooperációról a szabadkai, zentai és a
topolyai vonalon lehet szó viszont a
turisztikai képzés és a kultúrális meg-
mozdulások területén mi is érdekel-
tek vagyunk. Megteremtődhetnek az
előfeltételei azon szakemberek ottani
iskoláztatására, akik tudására az előt-
tünk álló időkben itthon nagy szük-
ségünk lesz…

A kultúrális vonalon már folyamat-
ban vannak a tárgyalások a magyar
művészek belgrádi, újvidéki és
szabadkai tárlatának megren-
dezéséről, a magyarok viszont
szívesen látnák a mi színjátszóink
szereplését. 
A szegedi Móra Ferenc múzeumban
tett látogatásunk során megbeszéltük
egy teljes évig tartó néprajzi tanul-
mány kivitelezését és ebben helyet
kapnak a hozzáértő lakosaink is. A
munka, a téma  tartalmától
függetlenül a vidéki turizmus kérdé-
seivel és lehetőségeivel is foglalkozik
majd. 

Az utóbbi időben rendre szép
események vettek bennünket körül.
Lelket önt az emberbe ez a kellemes
sorozat. Kívánom, folytatódjon min-
dez örömünkre. 

T. J.

SMALL STEPS

Továbbra is várjuk
önéletrajzaikat,
amennyiben jelen-
leg nincsenek
munkaviszony-
ban, illetve, ha a
jövőben munkát
szeretnének vál-
toztatni! 

A kialakulóban lévő ipari park első
munkásai az adatbázisunkból kerül-
nek majd ki, ahhoz viszont, hogy
valaki az adatbázisba bekerüljön,
nélkülözhetetlen egy önéletrajz
kitöltése és eljuttatása irodánkhoz.

A bennnünket érdeklő szakmák:
általános gépkezelő és lakatos, aszta-

los, bádogos, cipész, darukezelő,
építőipari foglalkozások, esztergá-
lyos, fafeldolgozó, hegesztő,
kőműves, szobafestő, vasbeton-
szerelő, villanyszerelő és minden
egyéb profil. Tehát mindenki jelent-
kezését várjuk, minden iskolai
végzettséggel, mindenféle szakmák-
ból! 

Az űrlapok letölthetők
a www.feketics.com
illetve a      www.small-
steps.biz internetes
oldalakról, személye-
sen pedig a Small Steps
irodájában kaphatóak.
Címünk: Fő utca 32.,
24321 Kishegyes

(Községháza, I. emelet, 33. szoba), E-
mail: office@small-steps.biz 

További információk:
024 / 730 – 214 
062 / 13 – 43 - 086
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GYÜMÖLCSÉSZETI HÍREK
A már régebb óta Bácsfeketehegyen
lakó polgárnak betekintése és
tudomása van a feketicsi meggy
szélesebb régióban is egyedülálló jó
tulajdonságairól, s nem utolsósorban
éppen az ebből adódó lehetőségekről
is. A lehetőségek életrekeltése, meg-
valósítása céljából falunk küldöttsége
még 2002-ben felvette a kapcsolatot a
Mezőgazdasági Minisztériummal,
ahol azóta már több ízben is jártak a
feketicsi fekete meggyfajta legali-
zálása, fajlevédése céljából. Ez a
törekvési folyamat – ahogy dr.
Apostol János, a budapesti
Növényfejlesztési Egyetem profeszo-
ra fogalmazott, aki Európa-szerte
közismert meggy és cseresznye
nemesítő, s már negyedik éve kíséri
figyelemmel és látja el szaktaná-
csokkal az érintett meggytermelőket
és azok szószólóit – idő és türelem
igényes, de a kitartó konzultáció,
kapcsolattartás a Minisztérium szak-
munkatársaival meghozzák, beérlelik

a munka gyümölcsét. Várhatóan a
feketicsi fekete meggy hamarosan
mint levédett, egyedi sajátos jel-
legzetességgel, tulajdonsággal ren-
delkező meggyfajta jelenhet meg a
piacon, illetve indulhat el az új meg-
gyesek telepítése. Ez év elején 14
alapítótaggal létrejött a Feketicsi
Fekete Gyümölcsész Egyesület,
amely elsődleges célja, hogy
megakadályozza e kiválló tulajdonsá-
gokkal bíró gyümölcs eltűnését, s
minden igyekezetével támogatja,
elősegíti az újratelepítést. Ezt
követően fokozatosan fejleszteni
kívánják a felvásárlást, valamint a
tároló kapacitások növelését,
ugyanakkor kellő gondot fordítani a
gyümölcs időben történő minőséges
betakarítására is. Az október 26-án
megtartott közgyűlésen Tóth János, a
Feketicsi Fekete Gyümölcsész
Egyesület elnöke az évi munkaprog-
ram összefoglalójában értékelte az
eddig kifejtett munkát, illetve felvá-

zolta a további célokat, munkafelada-
tokat. Mint mondta, régóta foglalkoz-
tat valamennyiünket a gondolat, hogy
kis termőterületről hogyan lehet meg-
valósítani jelentős bevételt. Aki
rászánja magát, hogy meggyter-
mesztéssel szeretné bővíteni
jövedelmét, már egy év múlva telepít-
het gyümölcsöst, ugyanis mintegy
kétezer meggyfa csemete 2008 őszén
kiültetésre kerülhet. Az egyesület a
jövőbeni sikeres, hathatósabb ter-
melés érdekében egy rázógép és egy
lyukfúrógép megépítését is tervbe
vette. Az egyesület első sikeres akció-
ja a hosszú ideje szünetelő meg-
gyfelvásárlás volt, amely elismerő
visszhangot váltott ki a lakosság
körében. A téli időszak beálltával
több meggyel, meggytelepítéssel
kapcsolatos előadást is szándékoznak
tartani.

Szukola Béla

BORRENDI HÍRNAPLÓ
Október 27-én szombaton tar-
totta meg közgyűlését a bács-
feketehegyi székhelyű Bácskai
Szent-György Borrend. Az
aránylag kis létszámú jelenlévő
tagságot Pál István, az
egyesület elnöke köszöntötte.
Beszámolt az idei esztendőben
kifejtett tevékenységekről,
valamint a pénzügyi helyzetről.
Mint kiemelte, a borrend szá-
mos hazai és külföldi
meghívást kapott, amelyek
zömének eleget is tudtak tenni,
ezáltal is ismertté tették Közép-
Bácska bortermő vidékeit. A
két és fél éves fennállása óta a
borrend az anyaországban mára
már jelentős ismerettségi és
nem utolsó sorban
együttműködési hálózatot
épített ki, amelyet elsősorban
aktív jelenlétével, konstruktív
és szakmai hozzáállásával ért
el. Nagy valószínűséggel min-
dezeket a szempontokat

figyelembe véve nyertek
felvételt a Magyarországi
Borrendek Országos
Szövetségébe, az ünnepi bea-
vatásra a közeljövőben kerül
sor. A megbeszélés során
elhangzott javaslat alapján
határozat született egy informá-
ciós füzet létrehozásáról, acél-
ból, hogy a közép-bácskai
bortermő vidéket bemutassa a
rá jellemző borfajtával, illetve
ahhoz illő egy-egy régi étel
receptjével ellátva. Mert azért a
bornak is kell a reklám, vagyis
a jó bornak is kell a cégér. Az
elkövetkező időszakban a falusi
turizmus egyre nagyobb
méretet ölt, ezért kellő időben
hozzá kell fogni a különféle
tevékenységekhez, illetve a
meglévők fejlesztéséhez, hogy
alkalom adtán kellő felkészült-
séggel tudjunk bekapcsolódni
ebbe a turisztikai programba. 

Sz. B.

EZ TÖRTÉNT VELÜNK!
Október 20-án a gazdakör 5 fős csoportja Szentesre és Makóra
utazott!
Szentesen egy gyönyörű gyümölcs ültetvényt látogattunk meg
az-az alma és őszibarack. Az ottani üzemvezető elmesélte a fák
betelepítését, gondozását és végül a szüretelést. Szó volt az
értékesítésről a különféle betegségek megelőzéséről, és az
ottani biztosító mit foglal bele a szerződésbe, ami nem igen
sokat segít az embereken, ha káruk esik! A szentesi gyümöl-
csösből egy FA-VILLA nevezetű étterembe lettünk
megvendégelve. Az ebéd után Makóra utaztunk a híres Makó-
i hagyma üzembe ami ma már siralmas állapotba van. A gyár
körülbelől fele olyan nagy területen fekszik, mint falunk, de
nem üzemel csak egy-nyolcad része. A híres hagyma ma már
hibridé vált, az üzem még foglalkozik hagymatermesztéssel,
de zöldséget és sárgarépát is szárítanak. Anno amikor Európa
oda járt hagymáé nem tudtak eleget kitermelni, ma viszont
kiválogatni kell, hogy valami kis haszon is legyen, tehát a piac
keresésén a hangsúly!
Ugye ez az EU vagy mi?
A program lezajlása után hazaindultunk, meg, jött a Magyar
határ, ahol 9 autóbusz állt előttünk, és nem restelve begyalo-
goltam a határig meglesni mi okozza a fönnakadást, hát volt
mit látnom a Magyar testvérek egyáltalán nem dolgoztak, és
nem is zavartatták magukat, hogy annyi ember vár, fázik, vagy
éppen éhes! Nem győzve kivárni a kényelem megszűnését, az
5 tagú csoport gyalog átjött a határon egyikünk taxit fogadva
elment Palicsra kocsinkét és úgy hamarabb haza tudtunk érni!
A busz mikor jött át a határon pontos időt nem tudnék mon-
dani, de ha számításom nem csal valamikor a hajnali órákban
lehetett, mi viszont 21 órakor idehaza voltunk!
A napunk igen szépen telt sokat tanulva pozitív és negatív dol-
gokról, csak az a csúnya határ ne volna!

Dávid Márta
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SZEMTELENÜL SZEMETELÜNK

Modern, technikailag fejlett vilá-
gunknak köszönhetően a legtöbb
termék műanyag, vagy egyéb
PVC alapanyagú csomagolásban
kerül ki a gyárakból. Gondoljunk
csak elsősorban az élelmi-
szerekre, hogy egy-egy vásárlási
körútunk alkalmával milyen ter-
mékekkel szembesülünk. Szinte
kivétel nélkül valamennyi
élelmiszer műanyag csomagolás-
ban kerül a vásárlók kosarába. Ma
már csak a liszt, a gríz, a kristály-
cukor és még elenyésző számú
árú kerül nem alufóliás tubusból a
gyúródeszkára. A kimutatások
szerint egészségügyi szempontból
ezekkel nincs is különösebb gond,
csupán a visszamaradt cso-
magolóanyag, amely nem bomlik
fel bármeddig is marad a földben.
Ha eljut odáig. Mert ezzel a
nagyméretű, új alapanyagú hul-
ladékkal nagyon sok település
nem tud mit kezdeni. Nincs min-
denütt átvevőhely az újrahasznosítás
céljából. Maradt tehát a legegy-
szerűbb megoldás, a szemét eldobása.
Ám legyen, de az sem mindegy, hogy
az hol történik. Kis településünk
átmeneti – lehet mondani illegális –
szeméttárolójául az autóút építésekor
kivájt gödör szolgál, amelyet a
lakosság többsége használ is.
Azonban az új alapanyagú szemét
megjelenésével nem alakult ki
párhuzamosan az új szemétkezelő
kultúra a lakosságban, hogy az otthon
termelt szemetet elszállítsák a le-
rakóhelyre. Vagy pedig igénybe ve-
gyék a Helyi Közösség által nyújtott
szolgáltatást, amelynek dolgozói min-
den csütörtökön elszállítják a házak
előtt lévő, erre a célra előlátott szeme-
teszsákokat. Ehelyett számtalan eset-
ben a településről kivezető utak men-
tén találhatóak a szemétkupacok, attól
függetlenül, hogy a szemétgödör ma
már állandóan megközelíthető.
Ismétlődő jelenség, hogy a letakarí-
tott, legyalult gödörperem képezte
tiszta terület közepén, vagy éppen a
tér szélén dúrják le mindhárom oldal-

ra a kocsi tartalmát ahelyett, hogy a
gödör széléről haladnának a bekötő út
felé. Ezzel jelentősen akadályozzák
az utánuk érkezőket, akikbe remél-
hetőleg szorult némi rendszeresség és
rendszeretet, akik sorban, folya-
matosan öntenék le a szemetet, hogy
mások is odaférjenek. Sajnálatos
módon sokan a szeméttelep helyett a
Krivajt használják szen-
nyelvezetőnek, illetve szeméttároló-

nak. A műanyag hulladéktól az állat
tetemtől kezdve a szalmabáláig és
egyéb kerti és mezőgazdasági hul-
ladékig minden megtalálható benne.
Nem csak a magánemberek élnek
ezzel a lehetőséggel, hanem üzemek,
gyárak egyaránt. Ezek elsősorban
községünkön kívüliek, de sikerült
kilétüket megtudnunk. Nem csak
sejtéseink, feltételezéseink vannak,
Bábi Attila, Topolya Község elnöke
Mirnics Gyula mikrofonja és kamerá-
ja előtt, a Vajdasági tévé szeptember
végén leközölt riportjában meg-
nevezte a két topolyai vágóhidat és a
fehérje feldolgozó üzemet is mint
Krivajszennyezőt. A topolyai galva-
nizáló üzem ezúttal nem került
említésre, ami nem jelenti azt, hogy
nem is szennyezi a Krivaj vizét. Pedig
a nyárutón több ízben is megjelenő,
napokig tartó rózsaszínű víz nem a
vértől piroslott. De inkább
söprögessünk a saját házunk táján,
mert bizony van mit. Megkezdődtek
az őszi esőzések, s egyre körülménye-
sebb lesz megközelíteni a földúttal
rendelkező szemétgödröt. Ezért cél-
szerűbb a jelentősebb mennyiségű
szemetet kiszállítani, a tél folyamán
pedig igénybe venni a HK kínálta
szolgáltatást. Mint ahogy a lélek tükre
a szem, ugyanúgy az emberi jellem
alapja a tisztaság.

Szukola Béla

FEKETEHEGY SZEMETE 

Feketehegyen rengeteget szemetelnek,
remete, csemete, gengszter

egyre megy.
Egy nemzet tesz-vesz

s szenny hegyeket teremtenek.

Szemetelnek zsenge gyermekek, 
de meglett emberek sem vesztegelnek.
Tehetetlen szemetek hevernek szerte e

terepen,
melyek ellepnek embereket, tereket, fel-

legeket.

Keserves szelek sepernek eme telepeken,
megengedetlen egy helyzet.

Ezrek keseregnek, szervezkednek,
benfentesek eggyeztetnek,

jelentkezhetnek emberek, szervezetek,
esetleg egy-egy megye,
mely helyet, teret keres 

eme rengeteg szennynek.

Amikor tévében látunk egy állatokról szóló
műsort sokszor figyelhetünk fel arra, hogy
ők másképpen kommunikálnak, mint mi, de
ettől függetlenül mindig megértik egymást.
Vegyük példának az oroszlánokat: üvöltés-
sel és különböző mozdulatokkal adják
tudtára a másik oroszlánnak hollétüket, ere-
jüket,...
Az embernek ennél egy sokkal fejlettebb
közlési módszere van a beszéd. Ám, mi
nem nagyon tudjuk használni a beszéd
szépségeit és előnyeit, mivel hogy sokszor
nem közöljük azt, amit szeretnénk. Például
amikor egy barátunk megváltozik rossz
értelemben, vagy valamit elvártunk vala-
kitől, de ezt ő nem tudta teljesíteni ezeket a
dolgokat azért nem közöljük, mert félünk,

hogy megsértjük a másikat. Mondjuk el
mielőtt olyan állapotba kerül a barátság,
amit már nagyon nehéz lesz vissza fordí-
tani, vagy már nem is lehet.
Aki e cikk olvasása után úgy érzi, hogy
valami nem megfelelő a másikban,
beszéljék meg, és akkor máris jobb érzés
lesz mindenkinek, még a magyar nyelvnek
is, mert szépre, jóra és jól használják.

Jobb későn, mint soha!!!

Szombati Dorottya

Beszélj!
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STRAND CAFÉRÓL, FIATALJAINKRÓL ÉS MÁS
DOLGAINKRÓL

Nem tudom, hogy más, hogy van
vele, de nekem úgy tűnik, hogy most
az ősz beköszöntével, a megszokot-
tnál gyorsabban peregnek a napok és
a hetek. Lehet, hogy azért érezzük
rövidnek napjainkat, mivel szemlá-
tomást hosszabbodnak az éjszakák,
de sokaknál, így év vége fele,
bizonyára a még elvégzetlenül
sorakozó feladatok váltanak ki ilyen
érzést.

Bőven van okunk az aggodalom-
ra és a szorongásra.  Elég, ha csak
arra gondolunk, hogy földműveseink,
aki egész nyáron várták az esőt, most
az eső miatt nem tudják elvetni a jövő
évi kenyérnekvalót, miközben rá sem
mernek gondolni arra, hogy mi lesz,
ha a jövő évi termést is megtizedeli a
szárazság.

De azért mozognak az emberek.
Ha egy kicsit megáll az eső, akkor
azonnal megtelik a határ elszánt szán-
tóvetőkkel. Van köztük, aki még csak
most takarítja be azt a kicsi termést,
amit nem vitt el a katasztrofális
szárazság, meg hát a nem itt született,
de a mi eladó házainkat felvásárló
jövevények serege, és vannak még
sokan, akik az ősi ösztöntől hajtva,
szeretnék mihamarabb földbe csem-
pészni a vetőmagot.

Mert vetni kell. Vetni kell akkor
is, ha az idén, fele termésnél is
kevesebbet betakarítva, nem sok
örömünk telt az aratásban. Bízva a
Teremtő kegyelmében és
szeretetében mindenáron meg kell
művelnünk ezt a földet, hiszen ezt tet-
ték vele őseink generációi is. Itt mon-
dom el, hiszen ide illik a hír, hogy

Községünkben történelmi egy-
házaink, a Délvidéki magyarság
körében elsőként, újra birtokba vehet-
ték a hatvan évvel ezelőtt elrabolt ősi
vagyon egy részét képező ter-

mőföldet. Nagy és példamutató
esemény ez magyar közösségünk
számára, úgy Kishegyesen, mint
Bácsfeketehegyen, és bíznunk kell
abban, hogy mihamarabb újra jogos
tulajdonos gazdálkodik a magántulaj-
donból elkonfiskált vagyonnal is. 
Ebben a nagy őszi hajrában akadnak
más említésre illő események is.
Mindenki láthatja például, hogy
folyamatban van a közvilágítás
felújítása falunkban. Mondják is
sokan, hogy a régi utcai lámpa az
jobb volt, hiszen bevilágította a
szobámat, vagy az udvaromat, mások
meg azon zsörtölődnek, hogy minek
ez a nagy költekezés, hiszen a vak is
látja, hogy ezek a sárga égők nem
világítanak, hanem, éjjel nappal, csak
pocsékolják az áramot. Arról meg hát
ne is beszéljünk, hogy hány új égő
nem világít. Van gond elég, és csak
reménykedhetünk, hogy majd
megszokjuk ezt a változást is. Ha
pedig már itt tartunk, akkor elmon-
dom, hiszen nem titok, hogy
Községünk vezetősége 12,5 millió
dinárt pályázott a tartományi nagy-
beruházási alapból a közvilágítás
felújítására. Mivel a gyakorlat azt
mutatja, hogy a mellékutcákban is
égőt kell szerelni minden vil-
lanykaróra, folyamatban van a lob-
bizás újabb hat millió dinár biz-
tosítására az év végéig a tartományi
kasszából, de ezen felül, mihamarabb
keresünk még hét million dinárt, a
közvilágítást vezérlő rendszer
kiépítésére. Ha mindez elkészül,
akkor a községünk mindhárom
településén, reményeink szerint, min-
den éjjel, minden karón égni fog a
sárga, energiatakarékos égő. Írhatnék
most arról is, hogy még mindég
szenvedő alanyai vagyunk a
gázvezeték építésével járó bosszúsá-
goknak, vagy arról, hogy
megérkezik-e az idei útépítési idény
végéig az elnyert támogatás újabb 15
kilométer utca aszfaltozására. Jó
téma lehetne az is, hogy hamarosan
sor kerül a sváb Evangélikus temp-
lom felújítására, vagy pedig az, hogy
a Kultúrotthon felújítására kapott
pénzből 21 összkomfortos
vendéglátó szobát építünk
művelődési központunk vidékről
érkező használói számára. Mert hát
úgy néz ki a dolog, hogy fiatal-
jainknak köszönhetően, falunk,

községünk, Délvidéki magyar
közösségünk egyik megtartó
művelődési központjává kezd fejlőd-
ni. Mindezt az is bizonyítja, hogy
november 10-én, reményeink szerint,
Pásztor István a VMSZ elnöke
ünnepélyesen megnyitja falunk
felújított színháztermét, amely ez
alkalomból, a Dél-Bácskai szórvány-
ból fogad vendégeket. Ezt követően,
már másnap, az idei Durindó legjobb
együttesei látogatnak el hozzánk,
miközben Dudás Károly, a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség
elnöke, felavatja Kultúrotthonunk öt
éve épülő emeletes épületszárnyát.
Szép ez mind, mondják sokan, mások
felesleges flancolást emlegetnek, de
mindanyunkban közös a kérdés, hogy
miből is fogunk megélni? A
kételkedők megnyugtatására itt
szeretném elmondani, hogy az a
mintegy negyed milliard dinárt kitevő
támogatás, amit Községünk VMSZ
többségű vezetősége és az Önkor-
mányzat által támogatott civil
szervezeteink szereztek, döntő több-
ségében, közvetlenül vagy pedig
közvetve, munkahelyteremtő és
közösségmegtartó célt szolgál. Itt és
most nemcsak a hamarosan
építkezési területté váló ipari parkra
gondolok, hanem mindazon
beruházások sorozatára, amelyek
felkeltik a hazai, és külföldi
beruházók érdeklődését községünk
iránt. El kell fogadnunk a tényt, hogy
mi itt az autóút és a régi nemzetközi
út kereszteződésénél, Vajdaság
közepén, közel Európához, igenis
sikerre ítélt közösség vagyunk. Ha ez

az ország, amelyben élünk elindul, és
visszafordíthatatlanul el fog indulni
Európa felé, ma még elképzelhetetlen
színtű gazdasági fejlődés várhat ránk.
Hiszi a piszi, mondják sokan, akik
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tétlenül és örök vesztesként, a sült
galamb képében várják a csodát,
azok, pedig akik úgy érzik, hogy
gáncsoskodás és irigykedés nélkül
nem élet az élet, arról beszélnek
naphosszat, hogy bezzeg könnyű
neki, vagy nekik papolni, hiszen, és
itt elkezdik sorolni bántó és sértő
hazugságaikat. Most amikor meg-
nézem írásom címét, rájövök, hogy
ezúttal nagyot tévedtem, hiszen egész
más dolgokról akartam írni a novem-
beri Fecskébe. Ezúttal pedig
egyértelműen azt szerettem volna
elmondani, hogy az idén mit tartok
legfontosabb eseménynek falunk,
községünk életében. Kigondoltam
hozzá a címet is: Strand Café. A

szöveg pedig egyértelműen arról szólt
volna, hogy fiatalok nélkül nincs
jövőnk.  Pontosabban, itt maradó és
hazatérő fiatalok nélkül nincs jövőnk.
Szerettem volna elmondani azt, hogy
büszkék lehetnek magukra azok a
fiatalok, akik átvették, és akik
hamarosan átveszik közösségünk
vezetését, hiszen megértették, hogy
az emberek döntő többsége csak egy
helyen tud otthon lenni. Azt, hogy
érdemes itthon otthon lenni. Maradni
és visszajönni. Strand Cafét nyitni,
ott vendégnek és házigazdának lenni.
Verset mondani és Budapestről díjat
hazahozni. Iskolába, egyetemre járni
és diplomát szerezni. Közösséget
vezetni és jövőt építeni. Legális

pénzszerzésről és mások pénzhez jut-
tatásáról gondolkozni. Dolgozni, még
akkor is, ha alig érdemes ilyen kis
fizetésért mindennap korán felkelni.
Hiszen az élet rendje, alapvetően nem
sokat változik. Vállalni kell a
felelősséget önmagunkért, csalá-
dunkért és közösségünkért. Hinni kell
abban, hogy érdemes itt maradni az
ősök örökségén, kivárva azt az időt,
amikor már csak rendes fizetésért
fogunk mindennap korán felkelni.
Felkelni és talpon maradni. 

Pál Károly

PPÁÁ LLYYÁÁ ZZ AA TT FF II GG YYEE LL ŐŐ
Rövidlejáratú hitelek

Kiíró: Vajdaság AT Garancia Alapja
Pályázók köre: hazai kis- és
középvállalkozások, magánvál-
lalkozók, földműves szövetkezetek,
magánszemélyek
Kamat: 6,95% havi szinten
Visszafizetési határidő: 2008. 08. 15.
Beadási határidő:   november 15.

Középiskolai osztálykirándulások
Kiíró: a Magyar Köztársaság Oktatási
és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága és
a Balassi Intézet
Pályázók köre: magyar tanítási
nyelvű - magyar osztállyal vagy
tagozattal rendelkező - középiskolák,
valamint diákotthonok és kol-
légiumok 
A pályázó csoport létszáma legfel-
jebb 50 fő lehet (az intézmény 14.
életévét betöltött diákjai, valamint az
őket kísérő pedagógusok). 

A pályázat keretében magyarországi
középiskola határon túli magyar
középiskolához, valamint határon túli
magyar középiskola magyarországi
középiskolához tett utazása támo-
gatható.
Pályázni csak a 2007. szeptember 1-
jétől november 30-ig megvalósuló
utazásokkal lehet.
A megpályázott utazás időtartama: 3-
6 nap
Megpályázható összeg: 5o.ooo –
5oo.ooo forintig
Beadási határidő: november 24..

Kiállítások, üzletember-találkozók
támogatása

Kiíró: Új Kézfogás Közalapítvány
Pályázók köre: vállalkozások, közjo-
gi és közérdekű szervezetek
A pályázat célja, hogy:
- az egyes kiállítókat közvetlenül
segítse a helyi, magyarországi és
nemzetközi - ezen belül is kiemelten

m e z ő g a z -
d a s á g -
élelmiszeripar
és az ipari -
t e m a t i k u s
szakipari kiál-
lításokon,
- növelje a
r e g i o n á l i s
kiállításokon
a pályázók
r é s z v é t e l i
lehetőségét,
- ösztönözze a
hazai vál-
lalkozók meg-

jelenését a magyar állam által finan-
szírozott kollektív megjelenésben a
jelentős nemzetközi kiállításokon. 
A pályázat érvényessége: folyamatos
Végső beadási határidő: 2007.12.31

További információért keresse fel
irodánkat!

A Prowag csapata

A Prowag Fejlesztési Alap támo-
gatásban részesült a magyarországi
Szülőföld Alap idén áprilisban meg-
jelent pályázatán. A magyar nyelvű
írott és elektronikus média működési
és beruházási költségei témakörben a
Fecske és Szó-Beszéd helyi újságok
kapták a támogatást.

Köszönjük!

Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 731 424 
e-mail: prowag@gmail.com
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A HOLNAPUNKRÓL

Nálunk minden lehetséges, de az
ellenkezője is. Ha betartják
honatyáink az Alkotmányt, amit
tavaly keserves kínok között meghoz-
tak és kiszavaztattak,  lehet, hogy
hamarosan megváltoztatnak, de nem
muszáj, akkor decemberben újra
választások előtt állunk. Eddig ez a
választás törvényes, mivel az államel-
nökről, a tartományi képviselőházról,
és az önkormányzati tanácsokról
szól.
Itt főleg rólunk, kisebbségiekről lesz
szó. Nagyon kell figyelni, nem
szabad, hogy Vajdaságban a szocik,
vagy a radik több hatalmat
kaparintsanak meg, mint amijük
eddig volt, de lehetne kevesebb. Ezt
pedig úgy érhetjük el, hogy tömege-
sen az urnák elé járuljunk és eleget
tegyünk törvényes
kötelezettségünknek, ezzel nyerjünk,
nem pedig a passzivitásunk után a
rezsimet szidjuk. Sorsunk a
kezünkben van. (becsszó)
Kissé összetettebb a helyzet önkor-
mányzati szinten. Tanulságként
említeném Temerin esetét, ahol min-
den vajdasági magyar párt részt vett a
választásokon, sajnos nem egysége-
sen, ezt pedig tetőzték azzal, hogy a
magyarság nagyon kis számban ment
ki szavazni. Így a radikálisok, egy
többségi magyar községben apszolut
többségben irányítanak. Ezért kérem
a polgárokat, hogy minél többen

szavazzanak. Hogyan? Nem adok
tanácsot, hogy kire, de vigyázzanak,
ne szavazzanak azokra akire nem
akarnak. Nézzék meg, hogy ki, kivel
koalícióképes, kinek tetszik a pro-
gramja, ne személyes ellentétek,
szóbeszéd, vagy más véleménye,
hanem a jövőjére való gondolatok
vezéreljék.
A választások előtti harcok, ha
burkoltan is, de megkezdődtek.
Minden párt megindította propaganda
gépezetét. Mindegyiket mérlegeljük.
Nézzük meg benne a realitási alapot.
Megvalósíthatók-e, vagy csak ügyes
marketingfogás?
A rendszerváltás nem egy pillanat
eseménye, hanem egy hosszantartó és
sajnos fájdalmas folyamat. Megszűnt,
hogy helyettünk gondolkoznak, dön-
tenek, tehát nekünk kell tudnunk,
hogy mit akarunk, kívánunk sorsunk
jobbrafordítása céljából. Korunktól
függetlenül mindannyian startvonal-
hoz kell, hogy álljunk és rövid, vagy
hosszútávon célba is kell érnünk.
Nem csak címet, titulust kell válta-
niuk képviselőinknek, de gondo-
lkodásmódjukat és munkásságukat is.
Nem lenne szabad, csúsztatniuk,
„maszatolniuk”, kendőzniük. Mivel
sok dologban döntenek, nem csak
bólogatniuk, szavazniuk kell, hanem
tudatosan gondolkozni, utánajárni a
dolgoknak, messzemenően előrelátni
és felelősségteljesen dönteni.

Mindez mellett, nekünk kell
magunknak irányítanunk sorsunkat,
nem bedőlve mende-mondáknak,
nem leellenőrzött híreknek,
híreszteléseknek. Nem kell adatokat
adnunk szomszédainkról, még a
különleges felhatalmazással ren-
delkező szerveknek sem, ha nincs
bírói, vagy törvényes határozatuk,
amit dokumentálni tudnak.
Legnagyobb veszély a közeljövőben
pedig az EU-ból való kitoloncoltak és
Kosovo-ból való elköltözők lehet-
séges idetelepítése, amivel mester-
ségesen megváltozna falunk,
községünk, vidékünk etnikai struk-
túrája, ami nem csak a nemzetközi, de
a hazai jog alapján is genocídium. Kit
akarunk vezetőnknek, kit, hogy
képviseljen bennünket e nehéz
helyzetben, aki vállalná és tudná
megoldani, hogy ne emlegessék egy
lapon Détsi Dániel jegyzővel, a
második világháború utáni falu-
vezetőkkel. Mi megtanultunk velük
élni, Ők is mivelünk, de ezek a
jövőben beköltözők is akarnak meg-
tanulni Bácsfeketehegyen együtt élni
az un. Őslakosokkal? Mivel a törvény
már ilyen szempontból egy kicsit
javult, ne éljük meg újból, hogy a
farka csóválja a kutyát.

BIRO Csaba

A SOMA SZÍNTÁRSULAT
ÉRTESÍTÉSE

A ME Soma felnőtt színtársulata
az idei évadban is megkezdi a
munkáját. Ezúttal is értesítjük
mindazokat a fiatalokat és felnőt-
teket, hogy akik részt
szeretnének venni a színjátszóc-
soport tevékenységében, elhiva-
tottságot éreznek a színjátszás
iránt, azok jelentkezhetnek a cso-
portvezetőnél Szukola Bélánál a

063/7007644, vagy Tóth Lajosnál a Művelődési
Egyesületben személyesen, vagy a 738-826 –os tele-
fonszámon.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét
módjukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen megje-
lentetni a Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit,
netán megvételre keresnek valamit, esetleg csak a

figyelmet szeretnék felhívni valamire, a megfogalma-
zott szöveget az elérhetőségükkel feltüntetve dobják
be a “Fecske” postaládájába a Teleház bejáratánál!

a szerk.

FIGYELEM!
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SHENGENI VÍZUM

Tudjuk, hogy Magyarország határaira
tolódik ki karácsonyra a shengeni
határ, ami azt jelenti, hogy meg kell
változtatnia az eddig érvényben levő
vízumrendszerét a shengeni határo-
zathoz nem tartozó országokkal
szemben, köztük Szerbiával is.
Bácsfeketehegyen, a lakosság bővebb
információjának céljából fórumot
szervezett az önkormányzat ahol,
részt vett Nagy Ferenc főkonzul Úr
is, ki bő és tanulságos információkkal
próbálta megnyugtatni a már ott tan-
uló gyerekek szüleit, hogy a további
ott tartózkodásukkal nem lesz problé-

ma és a kérdéseink alapján a
következő információkat adta:
Minket az A és B típusú tranzit
vízumok nem érintenek, de a C és D
típusúak változása igen, mivel az
eddigi előrejelzés alapján 35 Eurót
kell fizetni a C típusúakért (de shen-
geni lesz), a D pedig megszűnik.
Fizetéses vízum esetében több
kivételt is előlátnak, mint pl.: diáklá-
togatás, sportrendezvényeken való
részvétel, a sajtó képviselői, kapcso-

lattartás az anyaországgal, de az
egészről csak a véglegesítés alkalmá-
val tudunk meg pontosabbat, amikor
a Kormány és a Parlament meghoz-
zák és véglegesítik az idevágó
határozataikat.
Kiemelt helyen lett említve a családi
kapcsolatok fenntartását elősegítő
vízum, ami csak az ország területére
lesz, de 5 évig érvényes. Itt a befo-
gadónak kell garantálni az ott
tartózkodás feltételeit, anyagi garan-

ciát vállalni, estleges biztosítást kötni.
Kaptunk egy jó tanácsot, hogy a
meglevő szabályok alapján
igényeljünk, még az év végéig, ha
lehet egyéves vízumot, ami a lejártáig
érvényes lesz.
Bővebb információkkal a szabadkai
Főkonzulátus szolgál.

szerk.

KISHEGYES KÖZSÉG ÖNKÉNTES VRADÓSZÖVETSÉGÉNEK
INFORMATÍV POLGÁRI FÓRUMA

A fenti fórumot október 25.-én 19
órai kezdettel tartották meg.
Elsődlegesen a véradók jogairól,
amik majdnem azonosak a rend-
szerváltás előttiekkel, azzal a különb-
séggel, hogy akik, akár intézmény,
vagy felelős személy, nem tartják be a
Szerbia Hivatalos Közlönye 1/2007
számában hozott határozatokat, bün-
tetve lesznek 40. 000 - 1. 000. 000
Dinárig. A jogaikban megkárosítottak
pedig az egészségházban kihelyezett
információkon található telefon-
számokon fordulhatnak jogor-
voslásért. Itt találhatják meg jogaik
teljes ismertetéseit is. Meg kell
említeni, hogy a gyógyszerparticipá-

ciótól a véradók még nem mentesek,
de ennek intézése is folyamatban van.

A lakósságot érintő gyógykezelési
lehetőségekről a verbászi VELJKO

VLAHOVIĆ kórházban, fizetés
nélkül beutalóval lehetséges lesz
november 1-től, azzal, hogy a beu-
talót láttamoztatni kell Lovćenácon a
„szociálniban”. Ez véglegesítve és az
összes ellenőrzés, láttamozás jövő év
március 31-el megszűnik, amikorra
megalakulnak, az új körzet
irányítószervei. (megjelent a
Vajdasági Hivatalos Lap 2007.10.30.-
i számában) Sajnos az elnök kijelen-
tése szerint ez a folyamat nem ment
zökkenőmentesen.

szerk.
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MEDDIG ÉRVÉNYES?

A minap véletlenül került a kezembe
egy vízszolgáltatásról szóló
szerződés, melyet a Helyi Közösség
mint szolgáltató köt a fogyasztókkal.

Végső ideje volt már a vízellátás
egyik alapfeltételének, a szolgáltató
és fogyasztó közötti viszony szabá-
lyozása. A 90-es évek zűrzavaros évei
alatt az addigi mért fogyasztásos
rendszerét, az átalány fizetéses rend-
szer váltotta fel. A mért fogyasztásos
rendszer alapfeltétele, hogy a
mérőeszköz hiteles legyen. Nem
azokkal volt probléma akik rend-
szeresen fogyasztás után fizettek,
hanem azokkal, akik nem fizettek.
Időközben persze jelentős változások
történtek a falu életében is. A losság
egy része kicserélődött. Az egykori
vízszolgáltatásról szóló szerződések
hatálya lejárt. Újabb szerződések
nem köttettek. Gondok voltak a falu
felsőbb pontjainak a vízellátásával.
Mindenki tudja, hogy a legigazságo-
sabb a fogyasztás alapja utáni történő
fizetés, de csak akkor, ha ez min-
denkire vonatkozik. 

A vízóracserék megkezdődtek.
A helyzet rendezése, a zavartalan
vízellátás egyik alapfeltétele egy
olyan szerződés, amely a szolgáltató
és a fogyasztó közötti viszonyt szabá-

lyozza. A szerződés igen tartalmas,
részletekbe menő, de jószándékkal
megjegyezném, hogy van néhány
kisebb hibája. Nem eggyértelmű,
hogy a szerződés hány évig érvényes.
Az első cikkely tartalmazza a szolgál-
tató kötelezettségeit, valamint a
vízsszolgáltatás ideiglenes beszün-
tetésének feltételeit. Itt csak az utolsó
bekezdés egy része érthetetlen,
vagyis hát érthető, csak szerintem
elfogadhatatlan. Ha már a fogyasztá-
sokat mérik, akkor mi köze a szolgál-
tatónak ahhoz, hogy rákapcsolok-e
még egy belső vezetékrendszert
(házon belül) vagy sem. Az sem
érthető számomra, hogy kinek mi

köze hozzá, hogy felújítom-e a belső
vízhálózatot vagy sem.
A vezetékes víz ipari célokra való fel-
használása már más megközelítést
igényel. A nagyfogyasztók minden-
hol többet fizetnek. Hogy ki a nagy-
fogyasztó? Ennek meghatározására
aránylag megbízható elemzések
alapján készült fogyasztásmutató
elfogadott módszer környezetünkben.
Ezt érdemes egybehangolni a
környező települések előírásaival.
Mifelénk már megszokott dolog,
hogy mindent szertnénk ingyen
kapni, olyan sehol sincs, hogy
valamit fogyasztunk és nem fizetünk
érte. 

A szerződés második cikkelye sem
teljesen világos. Szabad fordításban
kb így hangzik: az elfogyasztott utáni
víz illetéket köbméterenként fizeti
legkésőbb folyó hó 15-ig, az előző
hónapra (za prethodni mesec). ???
Ebből azt feltételezem, hogy a
fogyasztás havi megfizettetése a cél.
Jó lenne ha az illetékesek megma-
gyaráznák a szerződés egyes pontjait,
esetleg javítanának annak szövegén,
mert így ebben a formában csak fen-
ntartásokkal fogadható el.

Sárándi István
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A KEGYELET VIRÁGA: KRIZANTÉM

A krizantém Kelet-Ázsiából szár-
mazik, neve görög eredetű és
aranyvirágot jelent( chyros-arany;
anthemos-virág). Halottak napja
körül minden virágárusnál
találkozhatunk vele, vázában az egyik
legtovább eltartható, nagy
díszítőértékkel bíró virág.

A krizantém (Chrysanthemum
indicum) Japán és Kína hagyományos
növénye. Kínában a hosszú élet
jelképének számít, még az öreg konti-
nensen a kegyelet virága. Rokona a
dalmátvirág (Chtysanthemum
cinerariaefolium ) gyógynövény,
drogja rovarírtóként kerül forgalom-
ba. Európa legtöbb országában a
rózsa után a második-harmadik leg-
fontosabb vágott virág. Leginkább
halottak napjára, a késői virágzású
fehér és sárga virágú fajtákat viszik a
sírokra. Egyes adatok szerint a vágott
krizantém 70 %halottak napja körül
talál vevőre, a cserepes virágok 60-70
% szintén október végén kerül forga-
lomba. Legkedveltebbek a fehér és
sárga virágú nagyfajta krizantémok,
de egyre inkább  terjednek a színes
virágú fajták is.
A krizantémot, vágott virágként vagy
cserepes formában is viszonylag
magas tápanyag-igényű, de ter-
mészetes sótűrő növénynek tartják.
Az ideális talajkeverék alapja tőzeg,
amelyhez perlitet, szemcsés homokot,
kéregzúzalékot keverünk. A nevelés

során fontos, hogy jó szerkezetű és
vízáteresztő képességű maradjon a
talaj.

Rendkivül víz,-páraigényes növény, a
gyökerei a talaj felső 20-30 cm-es
rétegében helyezekednek el. Erre
ügyelnünk kell, nem számít, hogy
vágott vagy cserepes fajtáról van szó.
A hőmérséklet szempontjából három
csoportra oszthatók, de általában a
fejlődésükhöz az optimális hőmérsék-
let 16° C. Ha a virágképződésekor a
hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik,
az már károsíthatja őket – üresek
maradnak a bimbók. Virágképződés
szempontjából a legfontosabb a fény,
pontosabban annak a hosssza. A
krizantém rövidnappalos, ami azt
jelenti, hogy a virágzáshoz 13-14 óra
sötétre van szüksége naponta. Ezt a
természetben sötétítéssel és a pót-
megvilágítás szabályozásával érik el.
Miután a növények megkapják a
sötétkezelést-fajtától függően – 6-14
hét múlva jelennek meg virágok. A
nemesítők számtalan fajtával álltak
elő az elmúlt évtizedekben.
Növekedésük szerint megkülön-
böztetünk vágottvirágnak alkalmas
magas ,és cserpes termesztésre szánt,
jól elágazodó, alacsony fajtákat. A
virágzat szerin létezik egyszerű,
anemone és telt formájú, de ezeken
belül létezik pompon, gömb, fél-
gömb, sugár, ernyő, japán, margaréta
típusú.
A betegségekkel kapcsolatban
elmondható, hogy ún. vírusgyűjtő, kb.
20 vírus okozhat elváltozást a
növényen. Baktériumos és gombás
betegségei ismertek, réztartalmú
szerekkel kezelhetők. Fontos megem-
líteni, hogy a betegségek
virágszedéskor átvi-
hetők ha késsel
vágjuk a virágot,
ezért minden esetben
kézzel kell törni őket.

Halottak napján a
v i r á g á r u s o k n á l
rengeteg külünböző
virággal találkozunk.
Érdemes tudni, hogy

az első osztályú növények 80 cm
körüli szárral kell, hogy ren-
delkezzenek, 60 cm alatt csak har-
madosztályú minőséget kaphatunk.

Hasznos tudnivaló: a vágott virágok
élettartalmát növelhatjük, ha a váza
vízébe, amiben már van víz –pár
csepp hipót teszünk. Ha a váza vízébe
csak kevés cukrot teszünk, siettetjük
az elnyílását. Vázában a virágok akár
3 hétig is eltarthatók, de ennek
feltétele, hogy 2-3 naponta cseréljük a
vizet, és szárából is törjünk le egy
keveset.

Megjegyzés: sajnos az idei
virágképződést, bimbó fejlődését a
nagy 30° C feletti meleg hőmérséklet
meggátolta. Ez okból kifolyólag a
krizantém nem érte el a megfelelő
virágképződési fázisát, és ezért nem
nyílt ki a megszokott időre.

Z. Tatjana
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iPod történelem
iPod a világ legnépszerűbb MP3 lejátszója

II. rész
A 2003 áprilisában bemutatott iPod
3G –s modellt követte a 2004 január-
jában megjelenő iPod mini.

iPod mini (1G és 2G)
Ez a modell is egy merevlmezes leját-
szó volt és az  1.8 hüvelykes diszk
helyett 1 hüvelykes diszkkel volt fel-
szerelve. A kijelzője az elődeihez
képest kisebb volt mindössze 138 x
110 pixel. A kapacitása pedig 4GB
volt. Az érintésérzékeny Touch
Wheel –t pedig  felváltotta a mai
iPod-ok nál is használt Click Wheel.
A készülék 5 színben volt kapható
ezüst, arany, rózsaszín, kék valamint
zöld. A második generációs iPod mini
nagy újításokat nem tartalmazott az
első generációshoz képest.  A 4GB-os
méret mellett kapható volt 6GB-s
méretben is.

2004 –es évben azonban más is
történt megjlentették a 4 generációs
iPod-t is az iPod 4G-t .
Az iPod 4G olcsóbb volt elődeinél
valamint energiatakarékosabb,
vékonyabb és könnyebb is. A
képernyője 160 x 128 pixel felbon-
tású, és még mindég nem volt színes.
És csak 40GB-s méretben volt
kapható. És még ez év októberében
megjelent az első színes iPod az iPod
Photo és az iPod U2 Speciál Edition.

iPod Photo
Ez a modell  220 x 176 pixel felbon-
tású és 65.536 színárnyalatú kijelző-
vel büszkélkedhetett. Valamint a

nevéből is látszik hogy a lejátszó nem
csak zenelejátszásra volt képes
hanem fotók tárolására is. 40GB-os

és 60GB-os méret-
ben volt kapható. 

iPod U2 Speciál
Edition
Ez a modell
valójában egy iPod
4G volt monokróm
kijelzővel aminek
hátlapjába bele-
gravírozták a U2
együttes tagjainak
az aláírását. És ez
20GB-os méretben
volt kapható.
Természetesen a
sima modellhez
képest valamen-
nyivel drágább is
volt.

iPod Shuffle
2005 első felében mutatták be és
ezvolt az eddigi legfurcsább iPod
amit valaha is készítettek. Ez az iPod
azért volt olyan különleges mivel
ebben a modellben használtak először
az ún. “shuffle” funkciót, ami annyit
jelentett hogy a gép képesvolt arra

hogy a rajta lévő zeneszámokat
véletlenszerű sorban lejátssza. A
modell olyan kicsi volt hogy nem fért
rá kijelző se és egyéb funkciók amik
az előző modelleken szerepeltek.
Csupán egy állapotkijelző LED ,
valami 5 gomb  volt rajta megtalál-
ható. A kapacitása pedig 1GB –s

valamint később még kapható volt
512 MB –s is.
iPod Color 
2005 júniusában dobták piacra.
Ebben a modellben egyesült a 4G
valamint  valamint az iPod Photo. 20
és 60 GB –s tárolókapacitásúban volt
kapható.
iPod nano (1G) 
Elképesztően vékony volt a készülék,
méreteit annak köszönhette hogy
flash memóriával volt felszerelve. A
kijelzője 1,5 hüvelykes a képfelbon-
tása pedig 176x132 pixel volt.
iPod with video (5G)
Az Apple az 5G-és modell első vál-
tozatát 2005 októberében mutatta be.
A kijelző átmérője 2,5 hüvelykre nőtt
a képfelbontása pedig 320x240 pixel.
Támogatta a mozgó képeket is
valamint büszkélkedhetett még egy
TV kimenettel is.
2006 Szeptemberében jött a nagy
újítás két új modellel is büszkélked-
hettek az Applesek az iPod nano
(2G) és az iPod shuffle (2G). Ezek a
modellek a 14 órás üzem mód helyett
már 24 órásra voltak képesek. Sokkal
strapabíróbbak voltak mivel az előlap
is fémből volt. 
Hogy miért is az iPod a világ legjobb
lejátszója? Talán hangminőségben
mutatkozik meg vagy desigben és
kivitelezésben. Ezek azok a tulajdon-
ságok, amiben verhetetlenek az iPod
–ok és az Apple. Még soha senki más-
nak nem sikerült egy ilyen nagyszerű
mp3 lejátszót gyártani. Eddig ez volt
Apple legizgalmasabb és legke-
lendőbb terméke, amit valaha is alko-
tott.

Takács Dénes
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„…Mert nincs oly rejtett dolog, ami
napfényre ne jőne: és oly titok, ami ki
ne tudódnék…És ne féljetek azoktól,
akik a testet ölik meg, a lelket pedig
meg nem ölhetik…”  Mt 10; 26, 28

Idén 490 esztendeje annak, hogy a
reformáció vezéralakja, Luther
Márton, kiszegezte a wittenbergi
vártemplom kapujára a reformokért
kiáltó 95 tételét. Mostani írásunkban
erre emlékezünk, és megvizsgáljuk a
reformáció néhány gondolatának mai
időszerűségét és üzenetét, Isten
igéjének tükrében.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük,
szükséges felidéznünk röviden azt,
hogy mi is történt 1517 őszén. Egy
Luther Márton nevű tudós szerzetes
úgy érezte, hogy nem maradhat többé
rejtve titokként mindaz, amiről már
évtizedek óta beszélnek különböző
helyeken. Elérkezettnek látta az időt,
hogy lelepleződjön az addig gondo-
san rejtegetett dolog, hogy kitudódjon
a titok: az Egyháznak meg kell újul-
nia! Ez a gondolat, azóta is és ma is,
a reformáció ünnepének 490. évfor-
dulóján, az Úr 2007. esztendejének
őszén is érvényes.

Luther – a hagyomány szerint
1517. október 31.-én – kiszegezte a
wittenbergi vártemplom kapujára a
reformért kiáltó 95 tételét. Mi volt a
célja Luther Mártonnak ezzel? Mit
akart, amikor ország-világ elé ter-
jesztette az általa megfogalmazott
sérelmeket, amikor hangot adott az
elégedetlenségnek, amikor felfedte az
addig gondosan őrzött titkokat? Ki
volt ő valójában? Csak egy békétlen,
izgága, nyugtalan pap, aki nem akarta
teljesíteni feljebbvalói parancsát? Aki
felfordulást, pártoskodást, szakadást,
békétlenséget akart? Ha Luther csak
ennyit akart volna, már régen elfelej-
tettük volna, nem lenne a neve vastag
betűkkel beleírva a
történelemkönyvekbe, a reformáció
ünnepe, nem lenne ünnep. Amit ő
tett, nem egy elégedetlen ember
magánakciója volt az egyházi-tár-
sadalmi-politikai rendetlenség ellen,
hanem a mindenható Isten kiáltott be
általa a világba és az egyháznak már
alig nevezhető akkori egyházba. 

Amikor Luther azzal az igénnyel
lépett fel 490 esztendővel ezelőtt,

hogy Isten igéjét hozzáférhetővé kell
tenni, akkor nem az esendő és vi-
szonylagos emberi igazságra gondolt,
hanem Isten igazságára. Az élő és
ható Igére, melynek akkoriban csak a
töredéke jutott el a korabeli egyszerű
emberekhez. A reformátorok: Luther
és Melanchton, Zwingli és Kálvin az
Isten Igéjének győzelméért és
félelem nélküli hirdetéséért szálltak
síkra. 

Mondd ki az igazságot, ne félj és
ne rettegj! – Így is meg lehet fogal-
mazni Isten igéjének tükrében a
reformáció egyik célkitűzését. Ez az
üzenet szólt egykor Jézus tanítványai
felé, majd a XVI. század reformátorai
felé, és szól hozzánk is a XXI. század
elején élő hívő keresztyén
emberekhez. Ezzel szemben sokszor
hódolunk be a régi tapasztalati
„igazságoknak”: „Ne szólj szám, nem
fáj fejem”, vagy „mondd ki az igazat
és betörik a fejed” stb. Egyértelmű
számunkra, hogy régi jól ismert ma-
gyar szólások ezek, de nem keresz-
tyén, nem protestáns, nem református
szólások. A mi számunkra Isten igéje
kell, hogy mérvadó legyen minden
időben, így ma is. „Nincs olyan rejtett
dolog, amely le ne lepleződnék.”
Jézusnak ez a szava úja és újra
beleszól életünkbe, valamennyiszer
erejét és hitelét veszíti hitünk, vala-
mennyiszer elbizonytalanodunk,
valamennyiszer zsákutcába jutnak a
családi, emberi életközösségek, tár-
sadalmak. 

„Míg Krisztusba vetjük hitünket”
– úgy Isten igéjéből, mint a reformá-
ció örökségéből ez a legfontosabb!
Ez a lényeg lényege! Mert innen
indul ki, és eddig terjed értékünk,
igaz emberségünk. Ami ezen kívül
van az a félelem és a farkastörvények
világa. Biztonsága, értéke addig van
személyes életünknek,
gyülekezetünknek, egyházunknak,
amíg van Krisztusba vetett hit. Ahol
ez elvész, ott elvész a biztonság is.
Ahol megszűnik az Isten igazságá-
nak, Igéjének biblikusan, fennhang-
on, nyilvánosan, hitelesen, határozot-
tan, érthetően történő hirdetése, ott
megszűnik az egyház, megszűnik az
egyes emberi sorsok biztonságot
jelentő menedéke. Ott üres szólammá
válik a jól ismert ének üzenete: „Erős
várunk nékünk az Isten...” Óriási
figyelmeztetés ez nekünk a reformá-
ció ünnepe környékén – előtte és
utána is -, a reformátorok nemzedéke
érettünk cselekedett, de nem helyet-
tünk. Az ő hitük nem pótolja a mi
hitetlenségünket. Az ő határo-
zottságuk, kiállásuk, protestálásuk
nem pótolja a mi bizonytalansá-
gunkat, félszegségünket, gyávasá-
gunkat. Nem elég tudni és vallani azt,
hogy őseink hitvalló ősök voltak,
hanem élni kell az ő példamutató hit-
valló életüket. Mert Krisztus ígérete
és ítélete határozott és nem ismeri a
langyos középutat, a kompromis-
szumokat: „aki tehát vallást tesz
rólam az emberek előtt, arról majd én
is vallást teszek mennyei Atyám előtt,
aki pedig megtagad engem az
emberek előtt, azt majd én is megta-
gadom mennyei Atyám előtt.” Mt 10,
32-33

Luther és Kálvin helytállása azt
üzeni ma nekünk, a késői utódoknak:
Hirdessétek határozottan, félelem
nélkül az Isten igazságát, éljétek meg
hitvalló módon emberségeteket, mert
csak így lehettek értékké ebben a
világban, és így vihetitek tovább
őseitek örökségét. Ha ez így lesz,
akkor valóban: „semmi sem szakíthat
el titeket az Isten szeretetétől.

Orosz Attila
ref. lelkipásztor

GONDOLATOK A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉRE
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Debreceni mézes

Hozzávalók:
4 db tojás, 10 dkg porcukor, 1/2 kg
liszt, 1 csomag sütőpor, 4 dl méz, 1/2
dkg őrölt fahéj, 3 dkg őrölt
szegfűszeg, 5 dkg apróra metélt
dióbél.

Elkészítés:
A tojásokat a porcukorral verjük
habosra, majd keverjük hozzá a többi
hozzávalót a dió kivételével, a fel-
sorolás sorrendjében, jól dolgozzuk
össze. A keverés könnyebb, ha a méz
langyos. Zsírozzunk ki egy akkora
tepsit, amiben az egész massza kb. 2
cm vastagon elteríthető, terítsük bele
a tésztát, és még a sütés előtt szórjuk
meg a tetejét a dióval. Közepes
hőfokon süssük aranybarnára. Kb. 4 x
4 cm-es kockákra vágva, a tetejét por-
cukorral meghintve kínáljuk.

Kaptárocskák

Hozzávalók:
1/2 dl méz, 1 db felvert tojás, 4 dl
kókuszreszelék, 1 teáskanál vanília, 2
evőkanál finom búzaliszt, 2 dl apróra
vágott datolya, 2 dl apróra vágott dió. 

Elkészítés: 
Tegyük egy nagy keverőtálba először
a tojást, a mézet és a vaníliát, majd
habverővel alaposan keverjük össze.
Ezután keverjük bele a
kókuszreszeléket és a diót. A
datolyadarabkákat jól hempergessük
meg a lisztben, utána ezeket is adjuk
a keverékhez. Végül teáskanálnyi
darabkákat pottyantsunk belőle egy
jól megzsírozott sütőlapra vagy
tepsibe. 160C°-os sütőben süssük
meg (kb. 12 perc, vagy ha ropogósab-
bat szeretnénk, akkor 15 perc, de nem
több). A gyerekek (és persze a felnőt-
tek is) önmagában is imádják, de ha
még egy kis mézet is adunk mellé,
amibe belemártogathatják...

Kókuszos amerikai
palacsinta

Hozzávalók:
10 dkg margarin, 4 db tojás, 10 dkg
méz, 15 dkg kókuszreszelék, 1 db cit-
rom reszelt héja, 4 kávéskanál cit-
romlé, 3 dl szódavíz, 20 dkg liszt, 1
kávéskanál sütőpor. 

Elkészítés:
A puha margarint, a mézet, az egész
tojásokat habosra keverjük. Keverjük
össze a lisztet a sütőporral. A cit-
romhéjat reszeljük le. A tojásos
masszához adjuk a kókuszreszeléket,
a lisztet, a szódavizet, a citromlét és a
reszelt citromhéjat. A tésztát jól dol-
gozzuk össze, annyira híg kell
legyen, hogy a fakanálról le-
csöpögjön. Melegítsük fel a kontakt-
grillt, és margarinnal kenjük be, ez
utóbbit 3-4 darabonként ismételjük
meg. A tésztából kb. 2 decilitert ken-
jünk szét az alsó rácson, majd
csukjuk rá a kontaktgrill felső részét
kb. 3-4 percre. Ha a sütő felső részét
túl hamar nyitnánk fel, a tészta szét-
szakadhat. Aranybarnára süssük, a
sütő felső részét óvatosan nyissuk fel,
és kész az amerikai palacsinta. A
sima kontaktgrillből kikerülő pala-
csintát összetekerhetjük,
szétvághatjuk, a szíves mintájú grill-
ből készültet szétszedhetjük.
Porcukorral megszórhatjuk, krémmel
vagy tejszínhabbal kenhetjük az
egyik oldalt, és a másikkal lefed-
hetjük. Hidegen és melegen egyaránt
finom.

Mézes almáspite

Hozzávalók:
2 db édes süteménytészta 20 cm-es
kerek tésztalaphoz, 12 dl vékony
csíkokra vágott, vagy reszelt savanyú
alma, 3 dl méz, 1,5 teáskanál citrom-
lé, 0,5 dl liszt, 1 teáskanál őrölt fahéj,
1,5 evőkanál vaj vagy margarin. 

Elkészítés:
Nyújtsuk ki az alsó tésztaréteget és
tegyük egy 20 cm-es kerek, (nyitható)
sütőformába. Tegyük az almacsíkokat
a tészta tetejére. Keverjük össze a

mézet, a citromlevet és a lisztet, majd
a keveréket öntsük az almára. Hintsük
meg a fahéjjal, azután tegyünk rá
szétszórtan apró vajdarabkákat.
Tegyük rá a felső tésztalapot, igazít-
suk, tömködjük el az éleket.
Szurkáljunk gőzkieresztő lyukakat a
felső tésztalapba, majd süssük az
egészet 40 percig, 220C°-os sütőben,
amíg az alma meg nem puhul, és a
sütemény teteje aranysárga nem lesz.
Felszeletelés után, fogyasztás előtt a
piték tetejét ízlés szerint megken-
hetjük mézzel, vagy megszórhatjuk
porcukorral.

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

orvosságot”

Török & Roby

Kókuszkocka 
Hozzávalók:
20 dkg cukor, 5 dkg margarin, 1
tojás, 2 evőkanál méz, 1 csomag
sütőpor, 30 dkg liszt, 2 dl tej,
kókuszreszelék. A mázhoz 20 dkg
margarin, 6 evőkanál cukor, 3
evőkanál kakaópor, 6 evőkanál tej

Elkészítés: 
A cukrot, a margarint, a tojást két
evőkanál folyékony mézzel habosra
keverjük. A sütőport a liszttel
összekeverjük és a kikavart
masszához adjuk. 2 dl tejet adunk
hozzá és jól összekeverjük.
Kizsírozott, lisztezett tepsibe öntjük,
és lassú tűznél megsütjük. Sütés
után kockákra vágjuk. Amikor kihűlt
csoki-mázba forgatjuk, és
kókuszreszelékbe mártjuk. 
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A mozgalmas nyár után az ősz is
gazdag kulturális eseményekben.
Október 10-én újabb könyvbemu-
tatóra került sor a bácsfeketehegyi
könyvtárban, ezúttal Burány Béla Mé
piros a gólya csőre? című délvidéki
erotikus és obszcén népmeséket tar-
talmazó kötete volt a téma. Az est
vendégei voltak a szerzőn kívül
Kocsis Zsuzsanna néprajzkutató,
Solymosiné Kurunczi Viktória a
kiadó képviseletében – Timp Kiadó,
Budapest; valamint a mesemondók:
Cérna Miklós és Borka Sándor.
Kocsis Zsuzsannától hallhattuk, hogy
a kötet több tekintetben is jelentős: a
legnagyobb ilyen jellegű vajdasági
gyüjtemény, de a nemzetközi folk-
lorisztikának is fontos műve. A
népmesék mellett adomákat,
mondákat, vicceket is olvashatunk
benne. A nép körében számos el-
nevezése van ezeknek a meséknek:
pajzán történet, zsíros mese, pikáns
történet, disznó mese. A könyvbemu-
tató élvezetes színfoltjai voltak a
mesék, amelyeket Cérna Miklós
oromhegyesi és Borka Sándor csókai
mesemondóktól hallhattunk „kipon-
tozatlanul”. Mindenki sajnálhatja, aki
lemaradt erről az élvezetes produk-
cióról.   A könyvet a helyszínen ked-
vezményes áron meg lehetett vásárol-
ni.

Végre egy év után sikerült újra szín-
házlátogatást szervezni, összejött
kellő számú jelentkező. Ezúttal
Szabadka volt az úticél, Gorkij Kicsik
és polgárok című művét nézhettük
meg Verebes István rendezésében. A
kissé hosszúra sikeredett előadásra –
két és fél órás – félve ültünk be, de az
első percek után megnyugodtunk,
hogy mégsem lesz kínszenvedés
végigülni. Idézném a rendezőt, aki
ezt írta az előadásról: „Örömtelenül
létezni, az örömtelenségbe lustán,
felelőtlenül beleszokni, örömtelen-
ségeinkért mindenki mást
rögeszmésen okolni, rögeszméinktől
nem tágítani, nem tágítani a magunk
érdekében sem, rögeszménkkel küz-

deni minden rögeszme ellen, fájdal-
maink gócául folyamatosan a mások-
tól való sértettséget tudni csak, de
közben soha be nem ismerni a
magunk tehetetlenségét, a magunk
hazugságait,a magunk érzéketlen-
ségét, a magunk döntésképtelenségét,
örömtelen létezésünk ellenőrizetlen-
sége, zavarodottsága és féktelensége
révén lehetetlenné tenni mindenki
más létezését, a szeretetet szavak
foglyául ejteni, sanda tetteinkkel
minden értékes érzelmünk ellen
merényletet elkövetni, és ebbe az
egészbe beleüresedni, majd’ beledög-
leni, mindezek igeideje a két és fél
óra, aminek során a szabadkai társu-
lat eljátsza Gorkij Kicsik és polgárok
című színművét.” Várjuk a következő
lehetőséget. 

Simonyi Lili versmondónk október
13-án Budapesten a VII. Rokon
népek költészete fesztiválon vett
részt, a harminc döntős versenyző
közül az ötödik helyezést érdemelte
ki. Gratulálunk!!!
Október 15-21. között rendezték meg
a budapesti Merlin Színházban a
Magyar Versmondók Egyesülete és
az Északkelet-magyarországi
Regionális Versmondó Egyesület
szervezésében a 9. Kaleidoszkóp
Nemzetközi VersFesztivált. A
Fesztivál Közép-Európa legnagyobb
költészeti és pódiumművészeti
seregszemléje, ahol a vers valamen-
nyi írott és színpadi formája bemu-
tatkozik. Az egyhetes versenysoroza-
ton hivatásos és nem hivatásos
versmondók, színészek és
előadóművészek mérhették össze
tehetségüket. Az egyéni versmondók
versenyén, a Versmondó Szalonban
hat vajdasági fiatal szerepelt idén,
négyen bácsfeketehegyiek. Újra vaj-
dasági siker született, Fekete Ágnes
Sziveri János Álompolgárok és Arany
János Ágnes asszony című művét
adta elő olyan sikerrel, hogy elnyerte
a fesztivál fődíját. Ágnes a Fesztivál
televíziós gáláján is fellépett, melyet
az MTV 1-es csatornája december

25-től közvetít majd négy napon
keresztül, a kora délutáni órákban.
Farkas Hajnalka két különdíjat, Pál
Ágnes szintén különdíjat nyert,
Simonyi Lili pedig dícséretben
részesült. Gratulálunk nekik!!!
November 3-án másodszor kerül
megszervezésre Bácsfeketehegyen a
Záporka nemzetközi vers- és próza-
mondó találkozó tanulásban akadá-
lyozott gyermekek, fiatalok számára
a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesülete és az Izida anya- és gyer-
mekvédelmi társulat szervezésében a
Feketics Művelődési Egyesület támo-
gatásával. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a 17.00-kor
kezdődő gálaműsorra, amelyen fellép
a budapesti Parafónia zenekar. A
sérült fiatalokból álló együttes első-
sorban klasszikus zenét játszik, a
zeneirodalom műveit, speciális átira-
tokban. 

November 17-18-án egy újabb
szavalóversenyre kerül sor
Bácsfeketehegyen, a XI. Dudás
Kálmán nemzetközi vers- és próza-
mondó találkozóra. Lesznek
versenyzők Magyarországról,
Szlovéniából is. A kétnapos ren-
dezvény plakátjait keressék a rés-
zletes programmal. Meg ezeken kívül
is, biztos sor kerül még más prog-
ramokra novemberben, menjenek el,
kapcsolódjanak ki, biztos nem bánják
meg!

Borka

FECSKE

APRÓHÍRDETÉS

Használt és új mobiltelefonok, tar-
tozékok kedvező áron eladók.
Kártyafüggetlenítést, nyelvek

bevitelét és telefonok tisztítását is
végezzük. Érdeklődni délután 14-
20 óra között lehet a 064/3651905

számon.
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EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL- 2 RÉSZ
Magyarok az Eurovízión

1979-ben az Eurovízión az NSZK-t
képviselő Dschinghis Khan együttes
egyik tagja a magyar származású
Leslie Mandoki, egyik énekesnője
pedig az Edina Pop nevet használó
Késmárky Marika volt. Késmárky
1969-ben az Egy fiú a házból című
dallal megnyerte a magyar
Táncdalfesztivált, majd az NSZK-ba
költözött. 1972-ben a Meine Liebe
will ich dir geben című dallal be-
nevezett arra a versenyre, melyen
kiválasztották, hogy mi legyen az
NSZK versenydala abban az évben az
Eurovíziós Dalfesztiválon, de nem ő
nyert.
1993-ban a Dalfesztiválon való
részvételhez Magyarországnak a
Kvalifikacija za Millstreet nevű
előválogatáson kellett résztvennie,
ahol Szulák Andrea Árva reggel című
számával nem ért el kvalifikációs
pozíciót. A nem kvalifikáló országok
a következő évben indulhattak, az
1993-as fesztivál utolsó helyein
végzettek helyett.

Így, magyar vonatkozásban Bayer
Friderika az első olyan magyar
énekes, aki résztvett az Eurovíziós
Dalfesztiválon Magyarországot
képviselve, 1994-ben Dublinban. Ő
érte el a legjobb eredményt ma-
gyarként, negyedik helyezett lett
Kinek mondjam el vétkeimet? című
dalával.

A sikert kudarc követte 1995-ben, a
Szigeti Csaba által előadott Új név a
régi ház falán című dal mindössze
három pontot kapott, és így
Magyarország a 22. lett.
A kudarc után a következő
próbálkozás 1997-ben történt, a V.I.P.
együttes Miért kell, hogy elmenj?
című dala a 12-ik lett, majd a
következő évben Charlie a A holnap
már nem lesz szomorú ismét kudarcot
hozzot, 4-ponttal, és az elért 23.
helyezéssel (a 25 indulóból) ez eddig
Magyarország legrosszabb helyezése
a Dalfesztivál történetében.
Charlie szereplését követően
Magyarország sokáig nem indult a
Dalfesztiválon, egészen a NOX 2005-
ös nevezéséig. Ők Forogj, világ! című
dalukkal az első indulók voltak,
akiknek az elődöntőben is meg kellett
küzdeniük a közönség kegyeiért a
döntőbe jutáshoz. A döntőbe az
elődöntőből 5.-ként jutottak tovább, a
döntőben ismét a 12. pozíciót hozták
el Magyarországnak. 2006-ban nem
volt magyar induló, pénzügyi okok
miatt. 2007-ben, mint az Év
Felfedezetje kategória győztese a
Fonogram Díjátadon Rúzsa Magdi
képviselte Magyarországot a
Helsinkiben tartott Dalversenyen.
Rúzsa Magdi a korábbi magyar fel-
lépőkkel ellentétben angolul adta elő
dalát. Bár majdnem kizárták a
versenyből, mert az Unsubstantial
Blues (magyarul Aprócska Blues)
című dalának egy részletét a szabá-
lyokban megadott határidő előtt
elénekelte, kiadója tagadta, hogy
megszegték volna ezzel a szabá-
lyokat. Az elődöntőből másodikként
továbbjutva, a döntőben a 9. helyet
érte el, biztosítva Magyarországnak a
döntőbe való kvalifikációt a
Belgrádban tartandó 2008-as
Dalversenyre. Az MTV egyik
szóvívője megerősítette, hogy
Magyarország részt fog venni a 2008-
as versenyen. 

Kiválasztási módszerek

Minden országnak be kell küldenie
egy dalt a részvétel évében. Egyetlen
kivétel ez alól az első Dalfesztivál,
amire mindegyik ország két dalt
küldött be. Szabály tiltja meg a ver-

seny napjától függő dátum előtt
kereskedelmi forgalomba bocsátott,
vagy sugárzott dalok beküldését. E
szabály célja biztosítani, hogy csak új
dalokat küldenek be, és nem már si-
kerre szert tettek, ami előnyben
részesítené a beküldő országot.

Az országok saját belátásuk szerint
választják ki a dalokat: lehet ez a
televízió belső döntése vagy a televí-
zió közönsége telefonos szavazáson
választhat több dal közül. Az EBU ez
utóbbit ajánlja, hiszen ez több nyil-
vánosságot hoz a Dalfesztiválnak.
Ezeket a nyilvános versenyeket
Nemzeti Döntőknek nevezik.
Néhány ország nemzeti döntője
legalább akkora - ha nem nagyobb
mint maga a Nemzetközi Eurovíziós
dalfesztivál. A kiválasztási folyamat
állhat több elődöntőből, például a
svéd kiválasztás a Melodifestivalen
(szószerint Dallam fesztivál) során 32
dalt mutatnak be 4, az ország külön-
böző pontjain lévő nagy arénákban
tartott elődöntőn, a stockholmi döntő
előtt. Ez a legnagyobb televíziós
műsora az évnek a nézettségi ada-
tokat tekintve Svédországban .
Spanyolországban 2002-ben
bevezették a Operación Triunfo nevű
valóságshowt, melynek győztese
képviseli az országot az Eurovíziós
Dalfesztiválon. 
A kiválasztási módszertől függetlenül
a dal adatait véglegesíteni kell, és az
EBU-nak elküldeni a fesztivál előtti
hetekben lejáró határidő előtt.
Rendezés

( a3. rész a jövő számban)

Kaszás Éva
zenepedagógus
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SAPKA ÉS SÁL A HIDEG ELLEN
Elérkezett az idő, hogy elővegyük
kötött meleg sálainkat és fejfedőin-
ket, és védekezzünk a hideg ellen. Ne
engedjük a zord időjárásnak, hogy
kedvünket szegje abban, hogy szél-
ben és hóban is divatosan öltözköd-
jünk. Manapság válogathatunk a
sálak és sapkák anyaga, formája és a
színei között. Ezek a kiegészítők
télen a nyakláncok, és fülbevalók
helyett funkcionálnak. Ha jobban
belegondolunk a hideg ellen mégis a
legmegfelelőbbek a vastagon kötött
anyagok.
Színes csíkok! Kell egy minden alka-
lomra hordható sötét sapka hozzá illő
sállal és kesztyűvel. Sokszor igen jól
jöhet ez a biztonsági készlet, bár
hétköznapokra ajánlatos inkább a
vegyes szinekkel csíkozott darabokat
viselni. Az átlagos napokon inkább
egy virágos rét színkavalkádját te-
kerni a nyakunk köré. Reggelente
már attól jobb kedve lesz az
embernek, ha a sála rózsaszín,
narancssárga, bordó, fűzöld csíkjait
nézegetheti. A csíkos ruhadarabokat
nem lehet megunni, sőt mindig van
bennük egy kevés bohóság, attól
függetlenül, hogy a csíkozás éppen
keresztben vagy hosszában fut.
Ráadásul a szürke-fekete csíkos
sálak, sapkák és kesztyűk ezen a télen
a legdivatosabb darabok közé tartoz-
nak. Kedvünk szerint kísér-
letezhetünk türkiz-szürke, türkiz-
fekete, lila-szürke, okker-szürke
csíkos darabokkal is, sőt némelyik
színpár nemcsak nőknek, hanem a
divatot kövelő fiatal férfiaknak is
megfelelő, szertelen és trendi viselet.
Klasszikusok másként. Az elmúlt

években a horgolt kiegészítőket
leginkább csak öreg nénikék hordtak.
Kétségtelenül meleg és praktikus
darabok voltak, de köszönő viszony-
ban sem álltak az aktuális divattal.
Ezen a télen ez is megváltozott. Az
idei sapka-sál kínálat legkedveltebb
darabja a horgolt sál, legyen az fehér,
fekete vagy zöld apró horgolt,
rózsaszín virágokkal. A hozzá illő
sapka inkább nőies, mint vastag, vi-
szont oldalt ugyanúgy visszaköszön
rajta a színes horgolt virág.
Rafináltan nőies, mint az a kor, amit
megidéz. Voltak pillanatok, amikor

úgy tűnt, hogy a lehajtható füles
szőrmesapka, az usánka végleg a zord
téli hóesések feledésébe merültek, de
kitartó túlélőként újra és újra fel-
bukkan, sőt a divat törvényeit ismerve
egy-két éven belül, kicsit megújulva,
ismét virágkorát fogja élni. A bátrab-
bak már most is hordanak usánkát,
igaz, állatszőrmék helyett a műszőr-
mék és a vastag, meleg anyagokból
készült bélelt sapkák találnak
gazdára. Főként fiatalok kedvelik, de
egy elegáns darab akár szövet-
kabáthoz is hordható. Az usánka
rejtélyes téli holmi, mert sokkal több
nőnek áll jól, mint azt először képzel-
nénk. Érdemes legalább felpróbálni.
Idén az egyszínű sálak sem unal-
masak, csak legyen kicsit élénkebb a

szine az átlagosnál.A szokásos egy
sima, egy fordított kötési mintát,
egyre gyakrabban váltják fel a nagy-
mamáink hosszú és unalmas téli
estéit színesítő bonyolult kötési
minták. Levelek, rombuszok, rizssze-
mek, gömbök és csavarok sokasága
egy keskeny, de hosszú ruhadarabon.
Az ilyen sálak nem lesznek örega-
sszonyosan komorak, sőt üde, fiatalos
színeikkel nagymamáink leánykorát
idézik, azokat az időket, amikor egy
nő eleganciája saját aprólékos
munkájának gyümölcse volt, és
éppen ezért különös gonddal készítet-
ték a legszükségesebb téli holmit is.
Munkahelyre, andalító vacsorára, tár-
gyalásra azonban nem valók a
harsány minták, sokszor viszont a
kalap sem a legjobb megoldás.
Válasszunk olyan sapkát, mely remek
átmenet az elegáns fejfedő és az
egyszerű vonalú sísapka között. A
sildes sapkák sokféle változata
közkedvelt. Divat a merev peremű
sötét színű gyapjú fejfedő és a telje-
sen puha bőr, filc, illetve szövet
anyagú sapka, amit akár teljesen a
szemünkbe is húzhatunk. Az állítható
bőségű baseballsapkát silddel oldalra,
hátrafele is felvehetjük. Olyan stílust
választjunk, amellyel feldobhatjuk a
megjelenésünket.

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

Ivković Julianna szül. Pál október 15, 93 évében
Fehér György október 15, 51évében

Mićunović Matilda szül. Firic október 31, 79 évében
Özvegy Maráz Józsefné szül. Budai Mária október 25,

85 évében
Özvegy Bertók Józsefné szül. Farkas Lívia október 30,

85 évében
Id. Nagy István október 31, 65 évében

Vukasović T. Božidar november 1, 55 évében

Újszülöttek:
Révész Dragan kisfia Ilija 

Mirošević Goran kislánya Vanja 

Szél Csaba kisfia Márton 

Végső Jánosnak és Erikának
kislánya, Kamilla 

FÁBÓL FARAGOTT…

Fából faragott emberek,
belül odvasan üregesek,
kong ha döngetik mellüket,
másokkal nem törődnek.

Félvállról kezelt érzések,
számukra nem  létező idegenek,
átlátszó, üvegszem tekintetek,
lényegtelen, legyintenek a kezek.

Értelmetlenül, nyelvtörően hangzanak
a szótárból böngésző szavak,
amit nehezen dolgoz fel a tudat,
nekik azok a fontosak.

Túlfeszített idegszálak,
vonójukkal gyászindulót játszanak,
fejekbe szögeket kalapálnak,
mindig erőssebben ordítanak.

Bárkit a sárba taposnak,
tépnek, zúznak, marcangolnak,
csuha nélküli hóhért játszanak,
és ezen önfeledten vígadnak.

Bácsi (Vajda) Sára

NOVEMBER
Ez a VÉNEMBER
jégkezével tapogat.
Húz az ágy, érzem már
minden csontomat.

Túl a hetvenen
pillangó a szerelem...
Tavaszról álmodom-
s könny csillan szememen.

Ifjúság messze szállt,
széllel kergetőn.
Hosszú árnyék jár,
lefelé a lejtőn.

Hull a falevél
fájón, zizegőn.
Gyertya gyúll, szomorú
virágos temetőn. 

Eőry Molnár Etelka
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