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NÉHÁNY ŐSZINTE GONDOLAT
A MAGYAR ÖSSZEFOGÁSRÓL, ILLETVE A JÓ ÉS A ROSSZ
MAGYAROKRÓL
januári elnökválasztás eredménye azt mutatta, hogy a
magyar pártok összefogása,
Pásztor István elnökjelöltsége és a
Magyar koalíció által meghirdetett
program megtetszett a vajdasági magyaroknak. Azt is tudjuk, hogy a 93
ezer szavazat, több is lehetett volna,
hiszen sok településen, köztük
Bácsfeketehegyen és Kishegyesen is,
a magyar választók átlag felett
szavaztak Pásztor Istvánra, a VMSZ
új arculatát meghirdető elnökére.
Május 11-én újra, ezúttal
minden szinten, előrehozott választások előtt áll Szerbia népe. A tét hatalmas, vagy elindulunk a rohamos
fejlődés útján, vagy pedig folytatjuk a
helyben toporgás eddig gyakorolt változatainak egyikét. Jelenleg úgy fest a
kép, hogy a szerb választók és a szerb
pártok által bedarált kisebbségi pártok választóinak fele előre, másik fele
pedig hátrafelé látja a helyes irányt.
Ez számunkra azt is jelenti, hogy a
januári helyzet könnyen megismétlődhet, hiszen ha a magyar
választópolgárok tömegesen elmennek szavazni, akkor nagy a
valószínűsége annak, hogy újra a
mérleg nyelve leszünk, és jobb irányba fordíthatjuk az ország szekerét.
Gondolom, hogy mindannyiunk előtt világos, hogy a magyar
választók ezúttal is döntő többséggel
az előre vivő utat válasszák. Tudják
ezt a magukat demokratikusnak
nevező szerb pártok is, és mindent,
elkövetnek, hogy minél olcsóbban
megszerezzék a magyar szavazatokat.
Ahelyett, hogy a szerb szavazókat
térítenék az előre vivő útra, bennünket, magyarokat akarnak hazugságokkal megosztani. Teszik ezt oly
módon, hogy megkérdőjelezik a
Magyar koalíció és a megújult VMSZ
eredményeit, egyéni érdektől vezérelt
magyarokat vesznek fel a listájukra,
vagy pedig sértődött és a másik magyar iránt érzett gyűlölet miatt lelkileg sérült magyarokat biztatnak és
segítenek a választásokon való
részvételre.
Ismert dolgok ezek. Annak
idején, a háború alatt, a szocialisták
kerestek és találtak jó magyarokat,
most pedig a demokraták és csatlósaik vették át ezt a szerepet. Jó ma-
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gyarok pedig mindég voltak, és ma is
vannak. Ők azok, akik nem érzik és
nem értik a magyar összefogás
értelmét, európaiságról, liberalizmusról, civil érdekekről hordanak össze
eget szelet, úgy ahogy azt az őket
lenéző kenyéradó gazdájuk elvárja.
Nem
tudom
megérteni
azokat, a magyarokat, akik szégyellik
és támadják a magyar összefogást,
miközben arról habognak, hogy ők az
igazi magyar érdek szószólói, hiszen
az ő magyarságukat a szerbek is
méltányolják. Nem kell annyira magyarkodni, mondják, hiszen majd a
szerbek megmondják, hogy mi is jó
nekünk magyaroknak.
Nem sok közöm van hozzájuk, de szégyellem, amikor a magyarul már nagyon sokszor rosszul
beszélő, de szerb gazdáik szemében
jó magyar tisztségviselőt, vagy
közkatonát hallok magyarázkodni és
választópolgárt ámítani. Tudom, hogy
számukra ez a helyzet nagyon is
megfelel, hiszen kenyéradó gazdáik
megígérték nekik, hogy tömhetik a
zsebüket, és kedvükre taposhatnak a
rossz magyarokon, de közösségünk
számára, rövid és hosszútávon is,
káros ez a jelenség.
Káros ez a jelenség, mivel
ebben a balkáni országban, ahol
kissebségben élünk, csak úgy tudunk
megmaradni annak, aminek születtünk, ha megmutatjuk erejünket,
amiből aztán a többség is megérti,
hogy komolyan kell venni elvárásainkat.
Egyedül az összefogás, a népünknek,
és bízom benne, hogy a Teremtőnek
is tetsző magyar összefogás az, amely
unokáinknak is lehetőséget ad a magyar életre itt, őseink földjén.
Május 11-én választunk.

községben és országban, hogy menjen el a szavazni. Annak, aki
betegség, vagy más ok miatt nem tud
elmenni, szavazni, annak a szavazás
napján délelőtt 11 óráig kérjük a
szavazatszedő
bizottságtól
a
törvényes lehetőséget, hogy háznál
szavazhasson. Ne legyünk restek
ennyit megtenni önmagunkért és az
utánunk jövőkért.
Arra is kérek mindenkit,
hogy minden szavazócédulán keressük, találjuk meg és keretezzük be
a Magyar koalíció – Pásztor István
neve előtti sorszámot. Ne higgyünk a
szépen hízelgő, magyar és nem magyar csalfa ámítóknak, hanem fogadjuk bizalmunkba magyarságunk minden rétegének hiteles képviselőit felsorakoztató Magyar összefogás
képviselőit. Azokat, akik már eddig is
bizonyítottak, a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat, mindazokat, akik nyíltan felvállalták magyarságukat, és
elszántan akarnak jobb életet
teremteni ezen a tájon. Jobb életet
mindannyiunk számára, nem nézve
azt, hogy ki a jó és ki a rossz magyar,
de azt sem, hogy ki az, aki velünk él
és nem tud magyarul beszélni, vagy
érezni.
Mindannyiunk érdeke, hogy
ezt tegyük. Itt élő, vagy hazavágyó
gyermekeink és unokáink életének
alakulásáról döntünk május 11-én.
Nagyon szépen kérek minden
jó szándékú magyar embert,
lelkipásztort és tanítót, munkaadót és
munkára várót, hogy terjessze a hírt:
minden szavazólapon találunk egy jó
nevet, a magyar összefogást, megmaradást és az élhetőbb jövőt biztosító Magyar koalíció – Pásztor
István nevét.
Ezt a listát tüntessük ki bizalmunkkal.
Hadd legyenek ránk büszkék
porladó őseink, még meg sem
született magyar utódaink, és a feltámadásunk reménységének biztosítéka
a Teremtő.
Mindannyiunk Teremtője.
Pál Károly

Kérek minden magyar választópolgárt, aki él és mozog ebben a faluban,
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I S S Z A P I L L A N T Ó

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
oviban lecserélt, majd felújított játékokból.

Tavaszi nagytakarítás
A Dombos TV-n és plakátokon
keresztül
meghirdetett
szemétkihordás a Fecske
kiadásának idejében történik.
A darabos és zsákba gyűjtött
szemetet a ház elől a HK bérmentve juttatja el a szeméttelepre.

ja, legyalulja az utak mellett lassan
kimagasodott útpadkát, és a kimélyített árkokból való földet is elszállítja díjmentesen.
B.Cs./P.J.

Játszótér
Útpadkagyalulás
Új játszótér épült a strandon, a
Strand-Caffe szervezésében, mihez a
játékszereket a HK biztosította, az

A HK, hogy az esővíz lefolyását és az
út minőségének megőrzését megold-

AZ IZIDA HÍREI
Az Izida tagjai e hónapban nagyon
aktívak voltak. Szőttek, részt vettek
Kanizsán egy sporttalálkozón, ami
örömmel, nevetéssel és vidámsággal
telt el. A nyolc tagból álló csapat szép
eredményt ért el a különleges
játékokban való szereplésében. Íme a
csapat:

arra vall, hogy tagjaink szeretik a
szépet, az alkotást, és egyszer még
lehet, hogy majd megélhetésükhöz
anyagilag is hozzásegít e szakma
megtanulása.
A kupakok gyűjtése még mindig tart,
sőt még a műanyag flakonok (magyar
elnevezése pillepalack) gyűjtése is.
Átadni az Izida udvarában lehet.
P.J.

A megrendelt 50 táska szövése szaporodik, szerintem szebbnél- szebb
szőttest láthatunk a műhelyben, ami
A Hit és fény, Feketicsen az Izida
épületében tartotta meg konferenciáját, ahol fontos döntések lettek
meghozva, úgy a működés terén, mint
a táborozás megszervezéséről is. A
konferencián részt vettek a becsei,
szabadkai, kúlai, bácstopolyai, kishegyesi,
zentai
csoportvezetők.
Legszebb pillanat mégis az volt,
amikor tagjaink a vendégeinkkel
együtt énekeltek.
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A MAGYAR BORRENDEK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE (MBOSZ)
MONORON TARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT
Budapesttől délre, szűk 40 km-re, festői tájon, enyhe domborulatokon fekszik Monor, ahol a Strázsa Borrend
egybefogó gondoskodása mellett
történt meg az eltelt időszakra
vonatkozó, alapos visszatekintés. Az
igaz, hogy elhangzott néhány
egymástól
eltérő,
szókimondó
vélemény is, de egészében véve a
jómodorú viselkedés jellemezte a
tanácskozás menetét. Kivétel nélkül
álltak a részvevők a haladást jelentő
elképzelések mellé, ezzel egyben
megteremtve a bortermelés, a bor-

marketing
és
a
borturizmus
fejlődésének alapvető feltételeit.
Nagyvonalakban ezekhez hasonló
módon
működik
a
Bácskai
Borlovagrend is, kisvonalakban azonban még sokat kell tanulnunk.
A monori szőlőskertek nem kicsik
ugyan, de a síkságnak messziről sem
nevezhető domboldalakon fél holdnyi
területénél nagyobb, egybefüggő
ültetvényt nem figyeltem meg, viszont a meglátogatott pincészetek
mint megannyi titokzatos barlang,
csak úgy szórták felénk a meglepetéseiket. A barátságos és vendégszerető
szőlészek pincelátogatása élményben
gazdag, kellemes pillanatokat hozott.
A pivnicei szlovákok roppant fűszeres kolbászára emlékeztető,
lélegzetmegállító
borkorcsolyaszerűsége mágnesként vonzotta
torkunkra a kortyokat hamarjában. A
pincéből csakis énekszó elhangzása
után volt lehetőségünk kilépni.
Arrafelé ez a szokás... Az egyik
házigazda mosolygós, kilenc éves fia

csömöszölővel állt az ajtó előtt mondván, hogy nóta vagy bunkó?! A
feljövetel előtt a falakat teljesen
bevonó ragacsos gombatelepek kellős
közepébe nyomtunk egy–egy érmét
mintegy jelezve, ide visszavágyunk.
Azért elmondhattuk, hogy mi a bácskai szőlőskertekből származó borok
mennyiségének és minőségének a
fejlesztésén dolgozunk. Terjesztjük a
termékeink jó hírét, de ezen felül a
rendezvényeinken
a
kulturált
öltözködés, a kulturált viselkedés és a
kulturált borfogyasztás rítusait
mutatjuk és hirdetjük. Biliczki
bátyám erre odaszólt:
-Mond, mindezen felül mit vársz még
a magasságosságtól?
Erőt várok ahhoz, hogy társainkat
képesek legyünk meghallgatni, a
mondanivalójukat megérteni, s ha
szükség mutatkozna, nehézségeikben
támogatást tudjunk nyújtani azoknak.
Tóth János

ÉLET A KÖNYVTÁRBAN
Az idei év első felében megtartott
rendezvényeink az alábbi címek alatt
kerültek megrendezésre:
1. Január 21. Magyar kultúra napja
(5. osztályosoknak)
2. Február
2. Tóth Lambert:
Nemundir a másik világ (könyvbemutató fiataloknak)
3. Február 19. A kilukadt labda (bábjáték)
4. Február 21. Probušena lopta
(lutkarstvo)
5. Március 4. Bordás Győző: Az Úr
órája (könyvbemutató)
6. Március 8. Fehér Eszter: Mátyás
és kora (előadás)
7. Március 12. A Magyar Szó
Magvető mellékletének bemutatója
8. Március 14. Tóth Anita: Nyelv és
irodalom a reneszánsz korban
(előadás)
9. Március 20. Orosz Attila: Egyház
és társadalom a reneszánsz korban
(előadás)
10. Március 28. Szakács Áron:
Művészettörténet a reneszánsz korban (előadás)

11. Március 28. Szöllősi Boglárka:
Reneszánsz kori viseletek (képkiállítás)
12. Április 4-én (pénteken) 19
órakor Teleki Júlia: Hol vannak a
sírok? (könyvbemutató)
13. Április 21-én (hétfőn) 19 órakor
Szabó Árpád: A Föld Napja (előadás)
14. Április 23-án (szerdán) 18 órakor
Dukay Éva: A boldogság nem
ajándék (könyvbemutató)
15. Április 23-án (szerdán) 19 órakor
Kunkovács
László:
Kunok
Magyarországon (előadás)
Az
előadókon
kívül
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkámat különböző
módon ugyan, de szívesen támogatták:
a Szekeres László Alapítványnak, a
„Feketics” Művelődési Egyesületnek,
a „Hestia” Nők Egyesületének, Pál
Ilona tanárnőnek és 7b. osztályos
tanítványainak, Molnár Etelkának,
Szakács
Zoltánnak
iskolánk
tanárainak, és az alsó tagozatos
tanítónőknek,
versmondóinknak
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Kormos Irénnek és Tóth Anitának,
valamint Tóth Istvánnak honlapunk
szerkesztőjének.(www.feketics.com/
konyvtar)
Különösen örülök azoknak a
fiataloknak, akikkel a Reneszánsz
Évhez kapcsolódó előadásokat
szerveztük meg. Mindannyian lelkiismeretesen felkészülve, egy szóra vállalták a feladatot, de a közönség
soraiból hiányoltam egykori osztálytársaikat, barátaikat, szomszédjaikat,
a leendő és gyakorló pedagógusokat.
Néhány bátorító szó, elismerő
mosoly, a jóindulatú kritika, biztosan
hasznukra vált volna.
A közömbösség, az irigység,
a pénzhajszoló életmód eluralta a
Földet, elhidegítette az emberi kapcsolatokat, de nem szabad elfelejtenünk,
hogy
„mindnyájan
egyszárnyú angyalok vagyunk, csak
úgy tudunk repülni, ha átöleljük
egymást.”
Nagy Erzsébet
könyvtáros
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DESZKÁKON, A FÉNYEK BŰVÖLETÉBEN
Összefoglaló az amatőr színészek bácsgyulafalvi találkozójáról
A Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszók
(VMASZ)
idei
találkozójának
megrendezését
Bácsgyulafalva (Telecska) vállalta
magára. A műkedvelők eme rangadójára XIII. alkalommal került sor,
amelyen 11 település színjátszó vettek részt. Többségük rendszeres
résztvevője a fesztiválnak, azonban
mindig akad egy-egy fiatal társulat is,
akik igyekeznek felzárkózni veterán
deszkakoptató társaikhoz. Az idén a
temerini Szírmai Károly ME színjátszói vettek részt első alkalommal a
szemlén. A bácsgyulafalvi és az
előadásra idelátogató közönség nagy
örömére a társulatok továbbra is
előnyben részesítették a vígjátékot, a
komédiát, amely már évek óta
meghatározója, jellemzője a fesztiválnak. A megnyitó napján bemutatkozó
házigazdák előadása (az Okos
Bolond) színjátéka, díszlete már eleve
a „Kabosi korszakot”, a félreértéseken, helyzetkomikumokon
alapuló világot tárta a zsúfolásig
megtelt színházterem nézőközönsége
elé. S a következő fellépő csoportok
is az önfeledt nevetést, derűt csaltak
ki a nézőkből, akik hála a szervezők
találékonyságának mindig nagy létszámban jelentek meg, még a délután
négy órakor kezdődő előadásokon is,
habár Bácsgyulafalva is mezőgazdasági beállítottságú település és
ebben a napszakban van az esti
jószágetetés is.
Az egy tény, hogy a kedves
nagy érdemű publikumnak tetszik
egy-egy színházi előadás, azonban
arra is választ kerestünk, hogy a szakmai zsűri hogyan értékeli az idén
bemutatott produkciókat. – A tavalyinál színvonalasabb, igényesebb és
lendületesebb találkozó volt ez, bár
sajnos kevesebb produkció volt
versenyben. Bátrabb és – annak
ellenére, hogy kevesebben úgynevezett új formákat kereső előadásokat láthattunk – korszerűbb, maibb
előadások voltak ezek. Olyan előadások, amelyek sok esetben igen színvonalasan ötvözték a színház mesterségbeli követelményeit az amatőrök
makacs,
„színházcsináló”
szellemiségével, hiszen fáradhatatlan
lelkesedés, áldozatkézség, szorgalom
és szeretet szülte őket – nyilatkozta
Brestyánszi Boros Rozi dramaturg,
zsűritag. Az idén lényegesen több

különdíjat osztottak
ki, valamint két fődíjat is bevezettek a
meglévő
díjakon
kívül.
A
XIII.
találkozó több újítást,
változást is hozott. A
szövetség ifjú titánjai
Súgó néven a naponta
megjelenő naprakész
információkkal rendelkező kiadvánnyal
lepték meg a közönséget, a fellépő társulatok tagjait, akik
néhány oldalnyi több
emléket
vihettek A Soma színtársulat az idei találkozóról az egyik
haza. Az idei évtől
fődíjjal érkezett haza
már két fődíjat osztottak ki, amely egyikét a Pataki László- tak alapján a feketicsi műkedvelő
díjat a legjobb hagyományos keretek színtársulatnak igen jó esélye van,
között megvalósított előadásért a hogy ott legyen ezen a rangos megkisoroszi társulat, míg a másik fődíjat mérettetésen. A Lúdas Matyi a XXI
a legjobb alternatív /új formákat században című előadással a társulat
kereső előadásért járó Bambach tovább „portyázik”. Legközelebb
Róbert-díjat a bácsfeketehegyi Soma Kisoroszra majd Nemesmileticsre és
látogatnak.
színtársulat érdemelte ki. Színházi Kupuszinára
találkozókhoz illően az idei Amatőr Természetesen vendégtársulatok is
Színjátszók Találkozója is egy hivatá- érkeznek hozzánk, már május 3.-án
sos színészek által bemutatott szín- bemutatkozik az idei szemle
darabbal zárult. A szabadkai házigazdája, a telecskai társulat. Ők
Népszínház magyar társulata Kovács az Okos bolond című vígjátékkal
Frigyes rendezésében Müller Péter érkeznek. Ezt követően a kisorosziak
Szomorú vasárnap című előadását jönnek a négy díjjal jutalmazott Fejek
mutatták
be,
amely
méltán, Ferdinándnak című darabbal. A
megérdemelten váltotta ki a tisztelete bácskertesiek (Kupuszina), mint
jeléül állva tapsoló nézőközönség ahogy tőlük megszokhattuk egy zenés
elismerését. A szemlét követően a komédiával érkeznek hozzánk, a
Soma folytatta vendégszereplési Charley nénje című színpadi darabkörútját. Azóta bemutatkoztak bal, amely két díjjat érdemelt ki.
Tordán, Nagykikindán, Újvidéken Valószínűleg a nemesmileticsi társuvalamint a napokban ismét idehaza lat is befut a Wiener Walzer című
léptek – számukra oly kedves – bűnügyi komédiával, amelyet a zsűri
közönség elé. Annak ellenére szintén nagyra értékelt. Remélhetőleg
(csütörtöki nap lévén), hogy hétköz- a bácsfeketehegyi színházlátogatók
nap volt, így is mintegy kétszázan tetszésük szerint, kedvükre válogattisztelték meg jelenlétükkel, tap- hatnak az előadásokba, hogy melyiket
sukkal az előadás résztvevőit. A nézzék meg. Amennyiben tehetiknépes nézőseregen kívül az előadást a bátran ajánlom- tekintsék meg mindVajdasági Amatőr
Színjátszók egyiket. Megéri.
Nemzetiségi háromtagú bírálóbiSzukola Béla
zottsága is megtekintette. Az előadást
követő beszélgetésen a szakemberekből álló zsűri a tetszését is kinyilvánította, ugyanakkor az észrevételeit,
megjegyzéseit is megosztotta a társulat tagjaival. Hivatalosan április 30.án közlik melyik társulatok vehetnek
részt a Vajdasági Amatőr Színjátszók
Nemzetiségi Találkozóján. A hallot-

5

FECSKE

M

A

Április első napjaiban került sor a
helyi Gazdakör tisztújító közgyűlésére. A posztok betöltésére,
illetve a tisztségváltásra ebben a civil
szervezetben is – akár csak a politikai
pártokban is – négyévente kerül sor.
Ebből az alkalomból kértük beszélgetésre a Gazdakör újraválasztott
elnökét, Orosz Kálmánt számoljon be
a közgyűlés fejleményeiről.
- A tisztújító közgyűlésen igen nagy
létszámban volt jelen a tagságunk,
ahol demokratikus módon, nagyfokú
egyetértésben megválasztva az új
vezetőség, s nekem is újabb négyévi
elnöki megbízatást szavaztak meg. A
szavazás során kialakult döntéshozatalnak köszönhetően örvendetesnek tartom, hogy többek között új
titkára lett a Gazdakörnek, a fiatal
agrármérnök Horkai Zsolt személyében. A kilenc tagú igazgatóbizottságban is olyan személyek kerültek, akikkel egységes, kompromisszumon alapuló döntéseket, határozatokat lehet hozni, ami nagyon fontos
a jövőbeli tevékenységünk, a célkitűzéseink megvalósításában.
- A jövőt illetően, valamint a közelgő választásokra hogyan tekintenek?
- A létszámbelileg egyre duzzadó
civil szervezetünk mottója továbbra is
az, hogy a tudás jövedelmet hoz, így
az őszi-téli szerda esténként tartandó
ismeretterjesztő előadásainkat tovább
folytatjuk, hogy ezáltal is bővítsük
ismereteinket a szaktekintélyek

N A P S Á
MEGTISZTÚLVA!?
előadásai által. Természetesen feladatot vállalunk a falunapi ünnepség, a
Meggynap, a Borkóstoló a Szüreti
ünnepség és más rendezvények
megszervezésében,
más
civil
szervezetekkel karöltve. Ezen az
összejövetelen természetesen szó volt
a küszöbön álló választásokról is.
Értelemszerűen – akárcsak négy
évvel ezelőtt, amikor szerteágazóan
tájékozódtunk
a
polgárok
szándékáról, amikor is sikeresen
befutottunk – jelenleg is ezt tettük, de
most úgy értékeltük, hogy miután
létrejött a Magyar Koalíció és ezt az
összefogást a polgárok nagy része
támogatni fogja, ezáltal jelentős
mértékben csökkennek az esélyeink.
Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy
a kishegyesi Parasztszövetséggel
közös listát állítunk, de nem tudtunk
közös megegyezésre jutni a listavezető személyét illetően. Nekünk
úgy tűnt, hogy a partnerünk részére
nem a szavazók bizalma volt a fontos,
hanem az általuk javasolt listavezető,
amely hozzáállás eleve mégjobban
csökkentette volna az amúgy is megcsappant
esélyeinket.
Ennek
következtében elálltunk a helyhatósági választásokon való részvételtől,
tudatában annak, hogy a Gazdakör
néhány oszlopos tagja jelenleg is döntésközelben van a községi közigazgatásban. Arra is számítunk, hogy az
újonnan megválasztott községi polgármester közülünk is meghív valakit
a
községi
tanácsba,
mivel
egyesületünkben számos igen eredföldműveléssel
is
foglalkozó
Gazdaköri tag, nyílt levéllel fordul a
Fecske olvasóihoz, és mindazokhoz a
mezőgazdasági termelőkhöz, akik
valami oknál fogva nem lehettek
jelen ezen az összejövetelen.
TISZTELT ELNÖKSÉG!
TISZTELT KÖZGYÜLLÉS!

Az április elején megtartott Gazdakör
tisztújító értekezletet követően a
beszélgetések
során
számos
vélemény hangzott el, gratulációkkal
egyetemben, de ettől eltérően az
egyik kedves, köztiszteletben álló
nyugdíjas, egykor még ereje teljében

Köszönöm a meghívást, a baráti jó
szót, köszöntöm tisztelettel, szeretettel a közgyűlés minden résztvevőjét.
Örülök, hogy itt lehetek ezen a közgyűlésen. Örülök annak, hogy részese
lehetek annak az élménynek, amely
sugárzik a résztvevők arcán, és ott él
mindannyiónk
gondolatainak
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ményesen gazdálkodó termelő és
jelentős számú diplomás tagjaink is
vannak. S nem utolsósorban –
megítélésünk szerint – a polgárok
jelentősebb része elismeréssel adózik
a Magyar Összefogás előtt, amelyet
remélhetőleg a május 11.-i választás
– valamennyiünk számára – eredményes kimenetele is bizonyítani fog.
Úgy érzem, hogy a bácsfeketehegyi
Gazdakörben jelen van az összetartás
igénye, az egymásra utaltság, a közös
igények, célok együttes részarányú
megoldása, s nem utolsósorban a jól
végzett
munka
gyümölcsének
élvezése is, amelyet mi sem bizonyít
ékesebben, mint a közgyűlést követő
késő esti órákba nyúló, a Gazdakör
finom borával öblögetett birkapörkölt
elfogyasztása utáni önfeledt társalgás
– összegezte Orosz Kálmán a
Gazdakörben történő legfrissebb
eseményeket.
Sz.B.
mélyén.
A bácsfeketehegyi Gazdakörnek volt
eredményes múltja, van eredményes
jelene és lesz eredményes jövője is.
Ezt a tényt bizonyítja, ezen a mai közgyűlésen elhangzott pozitív jelentés
is. A beszámolókból hallottuk, hogy
eddig is milyen sok hasznos
tevékenységet fejtett ki a Gazdakör, a
mezőgazdasági termelők számára.
Ezért a fáradságos odaadó munkáért a
vezetőség minden egyes tagja,
tiszteletet, köszönetet és kimagasló
eredményt érdemel. A magam
részéről is gratulálok, és a jövőben is
sikerekben gazdag munkát kívánok.
Csodálatos, jó érzés számomra itt
körülnézni, és jó látni, hogy mennyire
együtt vagyunk, mert összetartunk, és

FECSKE
jól érezzük magunkat.
Kívánom, hogy továbbra is mindenki
jól érezze magát ezen az ünnepi
közös ebéden, melyet a bácsfeketehegyi Gazdakör tisztelt vezetősége rendezett a mi számunkra.
A jövőben is tartsunk össze. Legyünk
egységesek, testvérek, barátok,
egymásnak mindig jó akarók.
Szerezzünk mindig örömet egymás-

nak, vidáman, ha mással nem,
legalább egy kedves jó szóval, egy
baráti kézfogással, egy derűs
mosollyal.
Ma a mi életünk nehéz, de
nem reménytelen. Tiportatunk, de el
nem hagyatunk. Üldöztetünk, de el
nem veszünk, mert a bácsfeketehegyi
Gazdakörbe összetartunk.
Emeljük
poharunkat
a

találkozásunk örömére, a boldog
hosszú életre, a bő termésre és mindannyiunk egészségére.
Egészségükre, na zdravlje.
Id. Pál Sándor
2008. április 4.
Feketics

V. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK ÉS IV. FALUNAP
Április 17.-én megkezdődtek Bojtos
Béla, a Nikola Đurković általános
iskola igaztójának vezetésével a
soron következő, már V. alkalommal
megtartandó
Bácsfeketehegyi
Meggynapok és IV. Falunap
megbeszélései. A gyűlésen résztvettek a következő szervezetek vezetői:
Hestia Nők Egyesülete, Udruženje
Mladih, Gazdakör, Izida, Zöld
Dombok, Strand-Caffe, Nikola
Đurković általános iskola, Lubarda
Predrag a H. K. Tanácsának tagja,
Pusztai János a H. K. Titkára, Niko
Martinović az Észak Bácskai

Gazdasági Kamara nyugalmazott
alelnöke.

Hogy idén is ugyanakkor lesz e megtartva, mint az előző években (június
13-14-15), vagy pedig egy héttel
korábban, azt a meggy beérése fogja
meghatározni. A gyűlésen résztvevők
megegyeztek, hogy az idei ünnepnek
(a tavalyi is jól sikeredett) még színvonalasabbnak kell lennie. Bővebb
információval és a programmal, a
Fecske következő számában fogunk
beszámolni.
Szerk.

B O R B A N A Z I G A Z S ÁG
Zala gyöngye – Csizmazia József és
Bereznai László állították elő a
Seyve-Villard és a Csaba gyöngye
keresztezésével.
Fürtje igen nagy, vállas, közepesen
tömött vagy laza. Bogyói középnagyok, kissé megnyúlt gömbölydedek, sárgászöldek, vékony héjúak,
lédúsak, ropogósak, enyhén muskotályízűek.
Bora
fajtajelleges,
szüretelési idejét jól meg kell választani, ha túlérik ellágyul, zamata
kevésbé lesz tetszetős. Érési ideje
augusztus vége – szeptember eleje.
Tőkéje erős növekedésű, rövid és
hosszúcsapon is bőven terem. Téli
fagyállósága igen jó, peronoszpórával
szemben ellenálló, esős évjáratban is
csak feleannyi permetezést kíván,
mint a többi európai fajta.
Lisztharmatra azonban érzékeny és
némileg a rothadásra is.
Tetszetős fürtje, ropogós és jó ízű
bogyója miatt csemegeszőlőnek is
fogyasztják.
Rántott hús olasz módra (piccata) –
színhús szeletet – lehet csirke- borjúpulyka is- vékonyra vágunk, enyhén
kikloffoljuk. Sóval, borssal fűszerezzük, lisztbe hempergetjük, majd a

következő anyagba mártjuk: a felvert
tojásba reszelt sajtot teszünk és jó sok
majoránnát, egy pici lisztet, hogy
sűrű legyen. Közepesen forró zsírban
kisütjük a szeleteket, hozzá legjobban
illik egy paradicsomos spagetti, mint
köret, de lehet sült krumplival is tálalni.
Hozzá egy könnyű fehérbor Zala
gyöngyéből vagy župljanka illik.
Jó étvágyat kívánunk.
Lódi Miklós

A Lódi pincészetben a finom borokon kívül beszerezhet még borászati
segédanyagokat (borosüvegek, dugók, koronazárak, díszek stb.), akácszőlőkarókat és kóróseprűt is, azon kívül szőlőtelepítést is vállalunk.
Tel. 738-276
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UTAKAT JÁRVA
„Nem tudtam, hogy a várakozás
fájni tud. Életem legszebb éveit
utak mentén töltöm el, várakozva.”

Az utak mindennapjaink részét
képezik. Sokszor, szinte észre sem
vesszük őket, máskor meg panaszkodunk
azoknak
minőségére,
kinézetére, állapotára. Vannak széles
országutak, autópályák, sáros-poros
dűlőutak, vagy csak egészen keskeny
csapások. A kiépített utak általában
vezetnek valahova. Összekötnek
városokat, falvakat, országokat. A
helyi utak egy-egy település
közlekedését segítik. Lehetnek jó
minőségű szilárd utak, de lehetnek
elhanyagoltak, tönkrementek is.
Az elmúlt években sokfelé megfordultam. A lepusztult elnéptelenedő,

elöregedő, valamikor jobb időket is
megélt bánáti falvak utai mellett a mi
aszfaltos utcáink messzemenően jobbak. Ezeket a mi utcáinkat könnyebb
lesz rendbe tenni, s remélem az
elkövetkező időben sikerül is. A
helyi utakhoz tartoznak még a dűlőutak, határutak is. Az autóút
elkészülte után jelentősen megváltozott az utak használatának rendje,
mivel az autóút túloldalán levő
földeket, csak a Becsei út hídján,
illetve a régi, és az új út
kereszteződésén álló hídon lehet
megközelíteni.
A
dűlőutakat
időnként javítgatni lehet, tárcsázni,
esetleg összeszántani, igazgatni kell.
A legjobb minőségű földutakat a
Tornyos-Felsőhegy közti tanyavilágban láttam. Ott létérdek a jó földút,
mivel jobb nincs. Tanyán lakó ember
annál több. Nálunk nem ez a helyzet.
A minap a határba járva megint csak
azt láttam, hogy még jobban fogynak
az utaink. A valamikori széles
országutak emlékét már csak a
földeken jócskán benn álló árva eperfák és vaditatók jelzik, melyeket már
régóta körülműveltek a szorgos
gazdák. Remélem, egyszer majd
ennek is vége szakad. A Magyar
Koalíció programjába ugyanis szerepel a dűlőutak rendezése és helyreállítása, de több mint valószínű, hogy a
határrendezés lesz az amely egy időre
talán megoldja a gondokat, habár az
emberek mentalitását, határrendezéssel még nem lehet helyrehozni.
Mindez amit fentebb leírtam nem
csupán ránk jellemző. Még a
nemzetközi út mellett is találhatók
olyan földterületek, ahol ha
lehetett volna az ekét az
út közepéig húzzák.
Itt-ott
már
azért
javulás is látható. A
regionális utak mentén
lehet látni valami mozgolódást.
Az
út
töltésének
rézsűjét
rendezik több helyen
is évtizedes lemaradásokat
pótolva.
Községünkben kb. 30
év után utcákat aszfaltoznak Kishegyesen.
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Nálunk is van még néhány elmaradt
kis utca. Reméljük egyszer azok is
sorra kerülnek. Összefogással minden megvalósítható.

Más kérdés, hogy az Európába vezető
utunk milyen lesz. Sima vagy rögös.
Mi, úgy érzem, igyekszünk ezt az utat
egyengetni, de sokan vannak, akik ezt
az utat legszívesebben felszántanák.
Remélem a következő választáskor
Európa lesz a többség célja, különben
ismét várakozni kell és ez már fájó
várakozás lehet, főleg a most felnövő
nemzedékek számára.
Sárándi István

FECSKE

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
KÉZILABDA
Április első hetében, iskolánkban
megtartották az iskoláskorú fiúk és
lányok
Országos
versenyének
szabadkai körzet (zóna) selejtezőit.
Ezen a selejtezőn iskolánk leánycsapata vett részt. Eddigi jó eredményeik
helyett, most nem sikerült az országos versenyre bejutniuk. Sajnos a
kifogások, amiket felhozhatunk
védelmükre, nem juttatják be őket az
országos döntőbe, de ha további sikerekkel akarunk büszkélkedni,
akkor több figyelmet kell fordítani a
Dejan-Peko pionír kézilabda csapat
munkájának segítésére is.
Az eredmények a következők.

országos iskoláskorú versenyen
ötödikek lettek. A versenyrendszer
alapján, sajnos egy vereséggel is csak
ezt a helyezést tudták elérni.
Szép volt lányok, máskor több
szerencsét.
BIRKÓZÁS
Április 5.-én lebonyolították a már
tradicionális Vinum kupa birkózóversenyt, hol örömmel tudósíthatom
Önöket, hogy szépszámú közönség
előtt kis éremkovácsaink kitűnően
szerepeltek A következő helyezéseket
érték el:

Fiúk:
I
Jovan Mikić Szabadka (tovább
jutottak)
II Sonja Marinković Szabadka
III Vuk Karadžić Lovćenac

Az idősebb pionírok vajdasági
bajnokságán, Kanizsán április 11.-én
a következő eredmények születtek:

Az ifjabb pionírok szintén vajdasági
bajnokságán, Kanizsán április 20.-án
pedig a következő eredmények
születtek:

Lányok;
I Vuk Karadžić Bajmok (tovább
jutottak)
II Nikola Đurković Bácsfeketehegy
III Sonja Marinković Szabadka

Fiainkra májusban és júniusban 2-2
komoly verseny vár még.
HAJRÁ!

KOSARAZÁS
Iskolánk leánycsapata Pirotban az

mi versenyzőink is. A verseny, mint
már tavaly is, nemzetközi volt, hol a
hazai Spartak, tomaševaci Partizan,
botoši Omladinac, zentai Senta,
kanizsai Potisje, szabatkai Subotica,
nagybecskereki
Begej
mellett
Magyarországról a dunaharasztiak és
szigetszentmiklósiak,
Bosnia-ból
pedig a tuzlai Sloboda és a sarajevói
Be ko lelkes versenyzői tették
nehezebbé, de értékesebbé, a hazaiak
eredményét.

A csapatversenyt a szabadkai Spartak
nyerte, kinek színeiben lépnek fel a

ELSŐ AZ EGÉSZSÉG
JOBB HA MEGELŐZZÜK!
Az
egészségvédelem
régi alapelve, hogy
jobb
megelőzni,
mint gyógyítani.
Erre, sokan csapnak, hogy úgyis,
aminek meg kell
történnie, az meg is
fog történni. A gyógyászatban
szerencsére már több pozitív
megoldás is van, főleg ha időben
észreveszik a betegséget.
Az egészségvédelmi törvényben több
megelőző program van beiktatva,
köztük
a
nők
reproduktív
egészségének védelme.
Ennek alapja a méh- és mellrák
megelőzése mammográfia és a
papanikolau teszt elvégzése a nők

reproduktív korosztályánál. Erre
községünkbe, bizonyos alapfeltételek
már megvannak, mivel Dr. Matisa
László állatorvoson keresztül a német
Rotary Club-tól, ajándékba kaptunk
egy mammográfot (mellvizsgáló
berendezést), Dr. Bíró István pedig
megszervezte
a
Tartományi
Egészségvédelmi
szervezeten
keresztül, hogy szakorvosok ingyen
(a költségvetés terhére) hetente kétszer vizsgálják meg, szűrővizsgálatként polgártársnőinket.
Eleinte a negyven év fölötti hölgyek
(ez már a rizikós csoport) 12-12 tagú
csoportokban lesznek megvizsgálva.
Mindenki kapni fog értesítést, hogy
mikor kerül rá a sor. Sajnos ez nem
kötelező, de aki nem tesz eleget, az a
helyi sajtók és a Dombos Tv-n
keresztül lesz felszólítva feladatának
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végrehajtására. A fent említett
betegségek, ha időben észreveszik
őket 98%-ban gyógyítható (így az
elhalálozás ritkább, mint a lottón a
hetes találat). Uraim, Önök sem
szomorodjanak el, mivel a következő
lépés a prosztata és a vastagbélrák
elleni harc lesz, szintén szisztematikus vizsgálatok végzésével.
Szeretném, ha ezek az akciók
életünk, egészségvédelmünk normális részévé válnának.
Mi a hosszú élet titka?
Nem idő előtt, bután felelőtlenül
meghalni.
B.Cs.

FECSKE
A SZEM ALLERGIÁS MEGBETEGEDÉSEIRŐL
A napjainkban megújuló természet,
milliárdszámra tartalmazza a virágporokat. A gyönyörű virágok nemcsak szép látványt mutatnak, hanem
majdnem minden ötödik embernek,
nagyon
kellemetlen
allergiás
tüneteket is okoznak. Sajnos ez a
folyamat évről évre növekedő tendenciát mutat. A társadalomnak
rengeteg pénzébe kerülhet az ilyen
betegségek kezelése.
Az allergiás szemészeti kórképek
különböző típusait különböztetjük
meg.
Legelterjedtebb a szénanátha conjuctivitis. A populáció 22% érinti.
Legtöbbször enyhe lefolyású, a látást
nem veszélyeztető allergiás kórkép.
Az ilyen betegeknél szemészeti és
nazalis tüneteket láthatunk. Tavasszal
a fák és virágok pollenjei, kora
nyáron a fű pollenjei, kora ősszel a
parlagfű pollenjei okozzák az
allergiás tüneteket.

AKKOR

A tünetek között leggyakrabban
szerepel
a
szempirosság,
szemviszketés, égő érzés, szúrás,
fénykerülés, fokozott könnyezés és
orrfolyás is. Ilyenkor nem szabad a
szemet dörzsölni, mert a tünetek
fokozódhatnak, felülfertőződhetnek a
szem érintett szövetei. Ajánlatos
hideg vizes borogatás, gyakran
moshatjuk csap alatt a szemeinket,
hogy a kórokozó virágporokat
eltávolítjuk a szemeinkről. Ha nem
segít ez a kezelés szemorvoshoz kell
fordulni, komolyabb kezelés végett.
A conjunctivitis vernális krónikus,
kétoldali, kötőhártya-megbetegedéssel járó folyamat. Ez a betegség
általában gyerekeknél tíz éves koruk
körül jelentkezik. Pubertás kor előtt
inkább a fiúk, később a leányzók is
szenvedhetnek e kórtól. A betegség
akár tíz évig is eltarthat és csak a késő
pubertás korban szűnik meg. A
tünetek között a viszketés, és a fény-

kerülés a leggyakoribb Ezeken kívül
szemhéj csüngés, idegentestérzés,
sűrű váladékozás, erős hunyorgás is
előfordul. Minden esetben szemorvoshoz kell fordulni a további kezelés
céljából, annál is inkább mivel a
szaruhártya is érintett lehet mely
komoly látásromlást okozhat.
Az óriás-papilláris conjunctivitis,
nem fertőző eredetű gyulladás. A
felső szemhéjakat érinti, a tarzális
kötőhártyákat. Előfordul kontaktlencse viselőknél, műszemmel élő
személyeknél, és szemműtét után
káló varratok irritációja is kiválthatja.
A tünetek enyhék, kevés váladék,
enyhe viszketés, homályos látás
léphet fel. A kezelést szemorvos
végzi a megfelelő módon.
Dr. med. Krisztián Géza szemész
szakorvos

GONDOLKOZZUNK
AZ EMBERSÉGESSÉGRŐL

Tudom, unalmas vagyok, de sajnos
helyzetről-helyzetre, mindig vissza
kell térni ehhez a témához, mint
ahogy a rossz táncos is visszatér a
kályhához. Miért? Hát azért, hogy ha
eltévesztette a lépést,
újra el tudjon indulni.
Mit is értenék, értek, pillanatnyilag
a
mai
helyzetben az emberségességen? Először is
azt, hogy mit is kell
megtennünk embertársainkért. Másodszor azt,
hogy mit nem szabad
tenni
embertársaink
ellen. Nem elhanyagolható az sem, hogy mit
kell tenni akkor, amikor
semmi közünk más,
főleg egyéni döntéseivel,
dolgaival kapcsolatban,
vagy, ha nem látjuk
értelmét tettünk pozitívumának, ha azt
hisszük, látjuk, érezzük,
hogy az egész nem ér
semmit, akkor is tennünk
kell valamit! Tennünk kell valamit
azért, hogy valaki nehogy kárt tegyen

másban, vagy önmagában, méghozzá
eredményesen. Nem szabad elmenni
mellette, mert demokrácia van és,
hogy mi közöm hozzá. Segíteni kell.
Nem azért, hogy hálás legyen, hanem

örömét.
Öröm? Mi az ma, amikor nincs miből
megélni, nincs kilátás a jobb jövőre,
stb. stb.
Nincs esélyünk? de van. Újból
kezünkben van a jövőnk.
Használjuk ki pozitívan, mint
ahogy eddig is kihasználtuk.
Mi a teendőnk?
Csak az, hogy mindannyian menjünk az urnákhoz, válasszunk,
szavazzunk. Tudjuk, hogy mit kell
tenni, rosszul nem dönthetünk.
Szavaznunk kell, mindenkinek,
hogy ne késsük le az utolsó európai gyorsvonatot.
Jobb lesz utána? Igen, de nem
mindjárt. Mikor? Ha szavazunk
előbb-utóbb, ha nem, akkor nagyon soká, vagy soha.
Ha semmi más okot nem talál,
hogy május 11.-én szavazzon, hát
tegye meg emberségességből.
Bíró Csaba

azért is, hogy ő is majd segíthessen
máson, amiben mindenki meglelheti
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FECSKE
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ MŰHELYTALÁLKOZÓ
Bácsfeketehegy, 2008. május 10.
színházterem
PROGRAMELŐZETES

10:00 - Megnyitó
10:15 - Szabó Lőrinc: Az ég az
ablakon. Fény-Bárka, Magyarkanizsa.
10:30 - Illyés Gyula: A buták versenye. Petőfi Sándor ME,
Varázspálca csoport, Bezdán.
11:00 - Vargha Balázs: A tücsök és a hangyák. A nagy
becskereki és a múzslyai anyanyelvápoló csoport.
11:20 - Önarckép. Feketics ME, Pom-pom drámaszakkör,
Bácsfeketehegy.
11:45 - Tündérszép Ilona. József Attila ME, Táltos szín
játszó csoport, Gunaras.
12:20 - Hajbel Katalin: Mátyás és a szegedi főbíró.
Október 10. Á.I., Csillagfény csoport, Szabadka.
13:00 - ebédszünet

14:00 - Fabula rasa. Gyűjtemény Heltai Gáspár fabuláiból.
Szép Szó Műhely, 2008.
14:30 - Árgyélus királyfi. Sonja Marinković Á.I.,
Szárnyaló csoport, Szabadka.
15:10 - Kata és a hét törpe. Sziporkák, Kispiac.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
VMDT, Feketics ME

P Á L YÁ Z A T F I G Y E L Ő
Start-up hitelek kezdő vállalkozóknak
Kiíró intézmény: Gazdasági és
Regionális
Fejlesztési
Minisztérium
Beadási határidő: 2008. május
15.
Pályázók köre: A hitelre
magányszemélyek pályázhatnak, akik termelő vagy szolgáltató
vállalkozásba kezdenének, illetve a
nemrég alakult jogi személyek.
Feltételek: 1 százalékos évi kamat, a
visszafizetési határidő 3-5 év 12
hónap várakozási idővel, a törlesztés
háromhavi részletben történik.
1. A 25 év alatti személyek 400 000
és 1,2 millió dináros jelzálog nélküli
hitelt vehetnek fel.
2. A 25 év feletti érdeklődők 40 éves
korig ugyanekkora összegű hitelre
pályázhatnak.
3. A jogi személyek, vagyis a kft.-ék
1,2 és 2,4 millió dinár értékű hitelt
igényelhetnek.

Számítógépek kiosztása

irodánkat!

A Prowag csapata
Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek
készítése
telefon: 731 424
e-mail: prowag@gmail.com
Kiíró
intézmény:
Biogreen
Alapítvány
Beadási határidő: 2008. május 20.
Pályázók köre: nonprofit szervezetek,
közhasznú társaságok, egyesületek,
cégek, intézmények, önkormányzatok
és egyéni vállalkozók
Pályázati díj: 3.500,00 Ft
Lehetőség nyílt nagy mennyiségű
számítógép ingyenes kiosztására. A
gépek használtak HP, Compaq,
Simens, Dell és IBM típusúak.
Lehetőség van továbbá több darab HP
4000
típusú
lézernyomtató
kiosztására, ezekre a gépekkel együtt
lehet pályázni. Egy pályázó legfeljebb két gépre, és egy nyomtatóra
pályázhat.
További információért keresse fel
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A Prowag Fejlesztési Alap támogatásban részesült a szabadkai Szekeres
László Alapítvány idén februárban
megjelent Pályázatán, mellyel az
Alapítvány hozzájárult a Fecske
nyomdaköltségeinek biztosításához.
Köszönjük!

FECSKE
TÉLI UTAZÁS „OTTHONRÓL” HAZA
II. RÉSZ
Már nem vacogtam, nem fáztam,
ellepett az izzadság, olyan melegem
lett ettől a hírtől. Mit mondok most
Gáspáréknak?
Hova
megyünk
tovább? Lehajtott fejjel – tépelődve
magammal és a lelkiismeretemmel,
bandukoltam a szánkó felé, ami előtt
gőzölögtek a befagyott lovak és a
kiscsikó. Gáspár éppen igyekezett
letakarni őket. Biztosan látta rajtam,
nem jó hírem van, de ő is látta, nem
vár itt ránk senki! Elmondtam, hogy a
vasutas látta, amikor elment az autó,
benne a családommal. Gáspár mintha
meg sem lepődött volna ezen a híren,
a fia Nándor és én kérdőleg néztünk
rá: ő volt közöttünk a legöregebb,
neki jutott a gond, hova tovább! Én
már egy szót sem szóltam, a kérésem
idáig szólt, Cservenkáig, hogy ide
hozzanak. A további útiterv döntését
átengedtem Gáspárnak, nekem már
mindegy volt merre, hova megyünk.
Teljesen „lefagytak” a gondolataim,
el voltam veszve. Az a remény tartotta bennem a lelket, hogy itt fogunk
találkozni (a családom másik felével), és együtt folytathatjuk utunkat
haza. Ez egyáltalán nem teljesült.
Egyetlen egy gondolat törekedett fel
bennem: Tél van, január, délután
korán sötétedik! Arra legkevésbé sem
gondoltam,
mi
lett
volna
Gáspárékkal, ha engem megvárnak
az autóval, és én is elutazom?
Bevallom, tanácstalanul álltam az apa
és fia között, amikor Gáspár elővette
a dózniját, nyugodtan hozzáfogott
„csavarni” a cigarettáját. Szótlanul
követtem példáját, és én is meg-

csavartam az enyémet. A rágyújtásnál
már oda illett figyelni: el ne fújja az
öngyújtó lángját a mind erősebben
fújó szél. A második-harmadik „szippantásnál” kezdtem magamat okosabbnak
érezni,
de
Gáspár
megelőzött: megyünk tovább a
tanárnő után! A meglepetéstől és az
örömtől szóhoz sem jutottam, máris
felkászálódtunk a szánkóra, belebújtunk a takaróinkba, a lovak, pedig
megadóan indultak. Előzőleg a kiscsikó kihasználva a várás idejét, cuppogva jóízűt szopott. Kicsordult a
pofája szélén a tejecske, amikor
megindultunk. Megadóan kocogott
az anyjához fűzött kötélen, mellette.
Mivel kalapom, sapkám nem volt, a
fejemre húztam a pokrócot,
miközben elhagytuk Cservenka szélső házait. A faluban is tisztességesen
fujt a szél, hordta a havas esőt, de kint
a
határban
akadálytalanul
kapaszkodott a szél mindenbe, ami az
útjába került. Balról, féloldalt, északról kaptuk a szelet, igyekeztünk
elbújni előle és csak a szemem
sarkából, láttam a fasort, ami az
utunkat szegélyezte. Nem tudtam,
merre megyünk, bíztam Gáspárban,
akire néha előre tekintve, láttam
amint a subájába burkolódzva,
mélyen a szemére húzott subaréja
alól az utat kémleli. Sötétedni
kezdett. A szél is, mintha még nagyobb igyekezettel fújt volna, megtalált minden rést, utat, hogy a
gúnyánk alá kerüljön. Bújtam is
előle, ahogy csak tudtam, mígnem
arra figyeltem fel, hogy eltűntek az
utat szegélyező fák, de a
szánkónk simán csúszott,
nagyon is simán, mert az
úton meg-megdöccent, a
kövön, ahonnan a szél kifújta
alólunk
a
havat.
Kétségeim támadtak: merre
megyünk? (Gáspár csak
hónapok múlva, a következő
nyáron vallotta be, hogy
egyszer – jó időben, járt már
ezen a nyári úton, ami
Cservenkáról Kishegyesre
vezet. Ebben bízott!) A
takarómat a derekamra
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szorítva felálltam és Gáspár feje felett
én is kémlelni kezdtem az irányt,
merre megyünk? Már sejtettem, nem
az úton járunk, Gáspár meg már biztosan tudta (!), de hallgattunk mind a
ketten. Lehajoltam Gáspár válla fölé,
hogy ne fújjon a képembe a szél, és
némi reménnyel kérdeztem: Hegyesre megyünk? – Oda!, szólt a
kurta válasz. Már nem törődtem a
hajamat tépő széllel, felállva kémleltem én is az útirányunkat. A szél
irányból következtetve, ami kitartóan
fél balról fújt, ezért reméltem nem
fordultunk meg a hófúvásban.
Ezt már ismertem, milyen.
Egyszer még a birtokról indulva, ahol
dolgoztam, elindultunk télen délelőtt
Óbecsére. Torony irányt a nagy
hóban, amikor csendben leszállt a
köd. Fehérré vált minden körülöttünk, nem fújt a szél, nem látszottak a
fák sem, ami a tanyai, határban járó
ember tájékozódását segíti. Nem siettünk, lépésben haladtak a lovaink,
amikor szánkó nyomra bukkantunk.
Megörültünk, közeledtünk Becséhez,
lám már más is arra igyekezik.
Nemsokára még egy szánkó nyoma
szaporította azt, amelyiken eddig
megnyugodva haladtunk. De a fák
csak nem bukkantak fel, pedig már
úgy éreztük az utazásunk ideje
szerint, hogy be kellett volna érnünk
a városba. A szánkó nyomok szaporodtak, most már még többen jártuk ezt a nyomot, amikor nekem
gyanússá vált, hogy nincsenek oldalról jövő új szánkó nyomok, csak
azok, amiket mi járunk! Leszálltam a
szánkóról, és gyalog, jó csizmámban
bízva elindultam a lovak előtt. Nem
sokára megtaláltam a ferdén, felénk
tartó nyomot, ami eredetileg a sajátunk volt, innen kezdtünk nagy körben körözni a saját nyomunkon!
Persze, hogy azon nap nem jutottunk
Becsére, hanem a saját nyomunkat
követve szépen haza ballagtunk.
Közben lassan a köd is leszállt.
Folyt. Köv.
Molnár Károly

FECSKE

L É L E K S Z Á R N YÁ N
PÜNKÖSDI EMLÉKEZÉS
„Minekokáért emlékeztetlek téged,
hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi
ajándékát, amely benned van az én
kezeimnek rád tétele által. Mert nem
félelemnek lelkét adott nekünk az
Isten; hanem erőnek és szeretetnek és
józanságnak lelkét.” 2. Timóteus 1,
6-7
A Szentírás szerint Isten igéje egy
kétélű kardhoz hasonlatos. Ez a
kétélű kard kétfelé vág. Egyfelől visszavág a múlt felé, és emlékeztet mindarra, amit Isten eddig tett miérettünk
és mibennünk, másfelől a jövendő
felé mutat, és figyelmeztet mindarra,
ami ezután történik velünk. Az idézett
igehelyben az ige múlt felé vágó éle
csillan meg, mert Isten emlékeztetni
akar általa.
Mire emlékeztet bennünket ez az
ige, és milyen pünkösdi üzenetet
fogalmazhatunk
meg
általa?
Mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy
már van bennünk kegyelmi ajándék.
Mi ez a kegyelmi ajándék? Mindazok
a tényezők, amelyek az ember lelki
életének
egészét
teszik.
Mindenekelőtt a hit, remény és
szeretet, és ezek fölött a szívesség,
jóság, béketűrés, szelídség, türelem
azok a lelki kincsek, amelyekkel a
keresztyén embernek tündökölnie
kell. Ezeken a belső lelki kincseken
kívül kegyelmi ajándék az igehirdetés, az úrvacsora, az imádság, éneklés, az adakozásra és a szolgálatra
való készség és maga az anyaszentegyház is.
Amikor ezekről a gondolatokról
beszélünk, az a kérdés fogalmazódik
meg bennünk, hogy miért éppen
pünkösd ünnepén kell megemlékeznünk ezekről a kegyelmi
ajándékokról? Azért, mert ezeket a
kegyelmi ajándékokat a pünkösdi
Szentlélek adja mindenkinek, ezért
nevezi őket más helyen a Szentlélek
ajándékainak a Szentírás. Azért van
pünkösd, hogy a keresztyén ember
hálaadással vegye számba a saját
maga egyéni és gyülekezete közös
kegyelmi ajándékait és gerjessze fel,

azaz újítsa meg azokat a Szentlélek
munkája által. Az apostol arra is
emlékeztet, hogy a kegyelmi
ajándékot kézrátétel által vettük. Ezt
szóról szóra kell értenünk. Falunkban
a pünkösdöt megelőző vasárnapon
történik a konfirmáció. Ezáltal
részesülnek először életükben fiataljaink a kézrátétel ajándékában, és
hisszük, hogy az által a Szentlélek
javaiban is. Kézrátétel által iktattak
be hivatalunkba minket, lelkipásztorokat. Pünkösdkor minden egyházi
szolga a maga szolgálatára való
kibocsátásra gondol, megemlékezik
azokról a lelki ajándékokról, a
melyeket vett, és felgerjeszti azokat.
Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a
keresztyén egyháztag és szolga
pünkösdkor újra megkonfirmálódik
(hitében megerősödik) a Szentlélek
által.
Minden ünnepen a lelkébe tekint a
keresztyénhívő, szétnéz maga körül a
világban, és lelki értelemben egy
mérleget állít fel. Mit találunk ma a
magunk és a világ lelkében?
Mindenekelőtt félelmet, erőtlenséget,
gyűlölséget, irigységet és megveszett
emberi indulatokat. Ezek a tények
nem Istentől vannak. Amint a
Szentírás mondja: Isten nem a
félelemnek, hanem az erőnek,
szeretetnek és józanságnak lelkét adta
nekünk az Ő Szentlelke által.
A félelem nem Istentől van. Azt a
Sátán okozza és oltja a mi szívünkbe.
Isten a félelem helyett, bizodalmat,
bátorságot önt gyermekeinek lelkébe.
Isten a Szentlélek által el akarja, és el
tudja venni a mi szívünkből a félelmet. Talán olvasóink közül nem kell
senkit arra emlékeztetnem, hogy
mennyi félelmen mentünk keresztül
az elmúlt években, de gondoljunk
arra is, hogy mennyi félelmet elvett
tőlünk Isten a maga Szentlelke által?!
Ez azért van, volt így és lesz a
jövőben is, mert az ő Lelke erőnek
lelke. Aki a Szentlelket veszi, mindenre elégséges erőt nyer abban.
Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki engem megerősít, vallotta Pál
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apostol, és vallhatja utána minden
hívő lélek. Az erőnek ez a lelke azonban nem az erőszak, hanem a szeretet
lelke. Erő, de nem a pusztulásra, rombolásra, bosszúállásra, hanem az
építésre, tanításra, szolgálatra. Ez a
szeretet a józanság, a körültekintő és
célra találó szolgálat mások javára.
Kizárása minden emberi szélsőségnek, túlzásnak és kilengésnek,
biztosítéka az Isten szerint való normális emberi életnek.
Végezetül még egy nagyon fontos
kérdésről kell beszélnünk: Hogyan
lehet a kegyelmi ajándékokat felgerjeszteni? Mindenekelőtt imádságban.
Lehetetlen, hogy Isten meg ne adja a
maga Szentlelkét azoknak, akik azt
őtőle kérik. Isten nem csak egykor
adott nekünk drága lelki kincseket,
hanem az egyházi életben újból és
újból alkalmat nyújt arra, hogy azokat
meg is újítsuk, azokban meg is
erősödjünk. Ezt a pünkösdöt azért
engedte megérnünk, hogy bennünket
megújítson. Adja az erő, szeretet és
józanság lelkét a félelem helyett.
Kérjük tőle, hogy adhassa. Az idei
pünkösd alkalmával tehát, ne a
félelemre, a világ és benne a magunk
gonoszságaira,
sok-sok
nyomorúságára emlékezzünk, hanem
azokra a lelki kincsekre, amelyet a
Szentlélek által már megkaptuk, és
ezekben újuljunk meg, hogy erőnk,
szeretetünk és józanságunk legyen a
mai nehéz idők győzedelmes megharcolásához.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
olvasóinknak és közösségünk minden
tagjának Istentől megáldott pünkösdi
ünnepeket!
Orosz Attila
ref. lelkipásztor

FECSKE

KERTI TÖRPE
AKI A VIRÁGOT SZERETI...

Biztos hallott már, sőt lehet, hogy el
is mondhatja, hogy az Ő kertjében
már volt e néhány ritka tavaszi szépség. Ezek a boglárkák (Ranunculus)
és a szellőrózsák (Anemone). A
tavaszi virágokról mindenkinek a
tulipánok, nárciszok jutnak eszébe.
Pedig még sok virág van, amely
mutatós.
Általánosságban a boglárkák a napos,
félárnyékos helyet kedvelik. Gumóit
márciusban ültethetjük sekélyen
humuszos földbe és védve hajtatjuk.
Ültetés előtt áztassuk vízbe a
gumókat. A növények a nedves talajokat
kedvelik.
Ágyásokban,
virágládákban a legmutatósabbak.
Önmegporzók, ezért a legkülönfélébb
variációk is előfordulnak. Fiatal
hajtásaik mérgezőek! Közkedveltek
az ázsiai boglárkák hibridjei. Nem
télállóak.

Erkélyen is
tarható az
ázsiai boglárka – Ranunculus asiaticus hybrid. Ha
cserépbe ültettük télen fagymentes,
de hűvös kell tárolni. Kb. 8 cm
mélyre ültessük, a hagymák közti
távolság min.5 cm. Magról könnyen
szaporítható. A csírázástól számított
5 hónapon belül a virágok is megjelennek. Ez a virág tavasszal kapható
és gyorsan színpompás virágokat hoz.
Ez a fajta boglárka részlegesen
fagytűrő évelő, a szabadba jól
vízelvezető
talajba
ültetjük.
Gondozása megegyezik a hagymás
növények
ápolásával.
Miután
elszáradtak a levelek, vegyük ki a
földből és tároljuk száraz tőzegben
10-13° C-on. A következő év
tavaszán ültessük el, de úgy, hogy a
gumó karmokkal lefelé álljon. Ez a
fajta vágott virágként is közkedvelt. A
magokat novembertől márciusig
vessük el, 4-12 hét múlva kelnek ki.
A részleges árnyékot is elviseli, de a
teljes napsütést élvezi igazán. Széltől
védve tartsuk. Ez a boglárka kedveli,
ha a töve száraz, a gyökere pedig
nyirkos. Kissé magasan ültessük el. A
növekedésben lévő növény talaja
legyen nyirkos, de az öntözést ne
vigyük túlzásba. Két öntözés alatt
hagyjuk a földet kiszáradni. Nem
igényel tápoldatozást és magas
páratartalmat. Minden évben ültessük
át friss, jó vízelvezető, tőzeg alapú
földbe. Ha szükséges keverjünk a föld
1/3 részéhez homokot. Ha korán
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szeretnénk,
hogy
virágozzon,
neveljük magról. Növénybetegségek
szempontjából a megfeketedett
szirmok és levelek azt jelentik, hogy
szél károsította növényünket. Ez
abból adódik, hogy a tavasszal
vásárolt növényt nem fokozatosan
szoktattuk a kinti körülményekhez.
A csinos szellőrózsának- Anemone
blanda márciustól áprilisig díszlenek
fehér, lila és rózsaszín virágai. Nem
igényes. A napot és a félárnyékot
egyaránt kedveli. Közepes vízigényű.
A gumókat ültetés előtt egy napra
vízbe állítjuk. Az ősz a kiültetés ideje.
Önmagát veti. Sziklakertek, szegélyek növénye. Lombos fák alatt alkot
fehér szőnyeget a berki szellőrózsa- A
nemorosa. Életképes, jól fejlett
rizómái éveken át jól fejlődő 15 cm
magas növényt adnak. Bokrok között
divatos, mint talajtakaró.
Z. Tatjana

FECSKE
* * M É H É S Z R OVAT * *
"MÉHECSKE - ZZZZ"
RECEPTEK
CURRYS-MUSTÁROS
CSIRKECSÍKOK,
TAVASZI SALÁTAÁGYON

salátához adjuk, megsózzuk, megborsozzuk, az olíva olajjal lazán összeforgatjuk.
Tálaláskor a salátát tányérokra halmozzuk, majd a még meleg curry-s
csirkét a tetejére szórjuk.

DIÁKCSEMEGE TALLÉR

rósítjuk,
míg
egy
kicsit
karamelizálódni kezd. Kis lángra
állítjuk, a tejszínt hozzáadjuk, 1-2
percig főzzük. Akkor jó, ha sima
massza lesz. Ezután a diákcsemegét
belekeverjük, a tűzről lehúzzuk.
A töltelékből az elősütött tésztakorongok közepére 1-1 kiskanálnyit
halmozunk, majd a sütőbe visszatoljuk és 6-7 percig sütjük. Amikor
kész az olvasztott csokoládéval
bevonjuk, tetejét vegyes aszalt
gyümölcsökkel díszítjük.

JOGHURTOS-MÉZES
KIWI
Hozzávalók 4 főre:
40 dkg csirkemellfilé, só, őrölt fekete
bors, 1.5 dl olaj, 1 kiskanál curry por,
1 kiskanál szemes mustár, 2 kiskanál
méz, arasznyi póréhagyma.
A salátához:
1 kisebb jégsaláta vagy 1 tasak készen
kapható saláta mix, 2 piros retek 1
piroshúsú paprika, 4-5 koktél
paradicsom, 1 kisebb kígyóuborka,
só, őrölt fekete bors, 2-3 evőkanál
olíva olaj.
Elkészítés:
A csirkemellet megmossuk, leszárogatjuk, majd vékony csíkokra vágjuk,
megsózzuk, megborsozzuk. Egy deci
olajat a curryporral, a mustárral meg
a mézzel elkeverjük és a csirkére
öntjük. Alaposan összeforgatjuk,
majd letakarva, hűtőszekrényben
legalább egy órán át, érleljük.
A póréhagymát vékonyan fölkarikázzuk, a maradék fölhevített olajon egy
kissé megfuttatjuk, a pácolt
csirkemellet rádobjuk, és 5-6 perc
alatt megpirítjuk rajta.
A salátához a jégsalátát megmossuk,
lecsöpögtetjük, majd 2-3 centis kockákra daraboljuk, keverő tálba szórjuk. A retket megtisztítjuk, vékonyan
fölszeleteljük, a paprikát fölcsíkozzuk, a paradicsomot cikkekre vágjuk,
az uborkát félkarikákra szeljük. Az
így előkészített zöldségeket a

Hozzávalók a tésztához:
12 dkg liszt, 1 mokkáskanál sütőpor,
4 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor,
6 dkg vaj, kb. 1 evőkanál tej, a
nyújtáshoz liszt, a bevonáshoz 15 dkg
tej- vagy étcsokoládé
A töltelékhez:
3 dkg vaj, 5 dkg cukor, 1 evőkanál
méz , 3 evőkanál főzőtejszín, 25 dkg
diákcsemege (dió, mogyoró, mazsola
és más aszalt gyümölcsök keveréke)

Hozzávalók:
8 db kiwi, 3 ek. Méz, 0,5dl tejszín, 1
citrom, csipetnyi só, 2 dl.joghurt

Elkészítés:
A tésztához a lisztet a sütőporral
összeforgatjuk. A kétféle cukrot a
puha vajjal habosra keverjük, a tejet
hozzáadjuk, majd a sütőporos liszttel
összedolgozzuk. Letakarva fél órán át
hűtőszekrényben pihentetjük.

Elkészítés:
A kiwit meghámozzuk és felszeleteljük. A mézet a tejszínnel
simára keverjük. A citrom héját
lereszeljük, levét kifacsarjuk, majd
mindkettőt a tejszínes mézhez adjuk.
Csipetnyi sóval ízesítjük, majd a
joghurthoz öntjük. A felszeletelt kiwit
tálra tesszük, és meglocsoljuk a
joghurttal.

Ezután a meglisztezett gyúrólapon 23 milliméter vékonyságúra nyújtjuk,
majd egy 4 centis átmérőjű pogácsaszaggatóval
kiszúrjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk,
majd előmelegített sütőben, közepes
lánggal kb. 7 perc alatt elősütjük.

“Használja a mézet, mint táplálékot,
hogy később ne keresse, mint
orvosságot”
Török & Roby

Közben a töltelékhez való vajat,
cukrot, mézet és vaníliás cukrot
lábasba rakjuk, kevergetve addig for-
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T R E N D I
NYAKKENDŐ TÖRTÉNETE

Nem is gondolnánk, hogy egyes
ruhaneműk,
valamint
öltözék
kiegészítők divatja évszázadokra
nyúlik vissza. A nyakkendő a férfi
ruhatár szinte egyetlen olyan
kiegészítője,
amelynek
nincs
különösebb funkciója, egyetlen feladata a díszítés, a ruházkodás színesítése. A nyakkendő a pont az I
betűn. Ha bölcsen választják meg,
kiemeli az arcot, stílust és eleganciát
kölcsönöz az öltözetnek.
A mai nyakkendő ősét először - több
mint háromszáz éve - a horvát
katonák viselték. A zsabó eredetileg
szintén férfiak ruháját díszítette.
Katonák, hercegek és forradalmárok
Nyakra kötött kendőt
először
a
római
legionáriusok viseltek, a hideg ellen.
Később, a XVII.
században XIV.
Lajos katonái
hordták, főleg a
horvát
regim e n t .
Valószínűleg a
nyakkendő elnevezés is innen
ered. Ugyanis a
franciák a „croate"ot - ami horvátot jelent
- helytelen kiejtéssel cravate-nak (ejtsd: krávát) mondták.
Ekkoriban a férfiak csipkéből készült

nyakravalókat hordtak, melyek
felkötése eléggé időigényes volt.
1692-ben a steinkircheni csata idején
- Voltaire leírása szerint - a
hercegeknek
gyorsan
kellett
felöltözniük, s ezért hanyagul tekerték fel nyakravalójukat. A
lezseren a nyak köré tekert, lelógó
végű nyakdísz - melyet a nők is
hamarosan átvettek -, tekinthető a
mai nyakkendő elődjének.
A XVIII. században, a rokokó divat
idején a férfiak inkább zsabóval
díszítették ingüket. A csipkéből vagy
muszlinból készült modelleket 1840ig hordták, a zsabó később a női
divatban is elterjedt. A francia forradalom és a direktórium idején a férfiak széles fehér kendőt hordtak a
nyakukon.
A
forradalmárok
öltözködésükkel is kifejezték a
lázadást: ők fekete nyakkendőt kötöttek.
A megkötés művészete
A XIX. század első felében a
nyakkendő divatos megkötése olyannyira bonyolulttá vált, hogy
tankönyvekben
ismertették
a
nyakkendőkötés művészetét. Még
Balzac is írt egy ilyen témájú szakkönyvet! A férfiak öltözködése az
előző századhoz képest egyszerűsödött, így a nyakkendőre nagyobb figyelmet fordítottak, hiszen
ez maradt az egyik utolsó díszük. A
modellek
kiválasztásával
és
megkötésének
módjával
egyéniségüket igyekeztek
kifejezni - ezt írták elő a
n y a k k e n d ő tankönyvek!
A kor híres költője,
a hóbortos Lord
Byron például nem
elölről hátrafelé,
hanem
éppen
ellenkezőleg
kezdte
felkötni
nyakkendőjét, és álla
alatt nagy, legalább
négy hüvelyk széles
csokorra
kötötte
tudhatjuk meg egy 1828-ban
megjelent könyvből. A költőről
elnevezett Byron nyakravaló nyáron
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különösen ideális volt, mivel, a többi
típussal ellentétben, nem kétszer,
csupán egyszer fogta körül a nyakat,
és a lazább megkötés nagyobb
szabadságot engedett viselőjének.
Modern változatok
A XIX. század utolsó harmadában a
nyakkendőcsokor lelógó végeiből
alakult ki a mai nyakkendőforma. Ez
az óta hol keskenyebb, hol szélesebb
változatban hódít. A minták, a színek
és a csomó formája a kor öltöny- és
ingdivatjától függően változnak. A
csokornyakkendő korábban általában
a sportosabb öltözékek, ma viszont
főként az elegáns frakk és szmoking
kiegészítője. A nyakkendő a nők
modern kori öltözködésében is többször feltűnt.
"Nyakkendője elárulja ki-ki mennyit
ér - bemutatja az embert, leleplezi
lényét, tükrözi szellemét."
Fekete Tímea

FECSKE

X I RO DA L O M K U LT Ú R A S Z Í N H Á Z
ézzen be Ön is hozzánk a költészet
napján! - invitálással kaptam
meghívót a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesületének költészetnapi
rendezvényére. Április 11-én, a költészet
napján Szétlövészeti Múzeum – történelmi
panoptikum - versmaraton a vajdasági
magyar versmondásért- elnevezéssel öt
órás folyamatos produkciót mutattak be a
bácsfeketehegyi kultúrotthon emeleti
nagytermében. A napjaink valóságával –
háborúkkal és álháborúkkal – foglalkozó
kiállítás a magyar és a vajdasági magyar
irodalom remekein keresztül tárta nézők
elé ezt az újszerű pódiumművészeti
kezdeményezést. A rendező gondolatai a
bemutatóról: „A verstárlat a vers kiállítása
vagy a kiállítás versei - játszhatnánk a
szavakkal. Ez a forma alkalmas arra, hogy
a diktatúrák természetrajzával kapcsolatos
gondolatokat boncolgassuk. A cél a minél
nagyobb ellentmondás kialakítása volt,
hatni a képi és a szövegelemek feszültségén keresztül." E különleges eseményen
közreműködtek: Priboj Dianna (Szabadka),
Linka Csaba (Kishegyes), Fejes István
(Bezdán), Fekete Ágnes, Kasza Zsanett,
Simonyi Lili, Szarka Ákos, Pál Ágnes
(Bácsfeketehegy) és Hajvert Ákos
(Topolya). Rendezte: Pataki András
(Győr). A tárlat 15 órától 20 óráig folyamatosan megtekinthető volt. A kiállításon
közreműködő szereplőket ne öld meg és ne
etesd! felirat fogadott bennünket a bejárat
fölött. Szabadon körbejárhattuk a termet,
megnézhettük, kipróbálhattuk a kiállítás
anyagát. Éljen szavazati jogával, szavazzon
a kedvenc költőjére a demokrácia
sarokban! Tölts és lőjj! 2 perc gyűlölet: állj
a kijelölt helyre és gyűlöld ellenségedet
vagy akár fel is jelentheted a mellékelt
űrlapon! De volt szamárlétra, pénzsiratófal, békegyár, fronthatás, letesztelhető hullazsák, mécsest gyújthattunk a jövőnkért.
Persze csak ha közben el tudtunk szakadni
a versek hatása alól
A könyvtárban folytatódtak az ismeretterjesztő előadások. Április 21-én a
környezetvédelem iránt érdeklődőknek
szólt a Föld napja alkalmából Szabó
Árpád: A Föld napja című előadása, 23-án
pedig a történelemszeretőket várták,
Kunok Magyarországon címmel tartott
előadást Kunkovács László magyarországi
fotóetnográfus. Kunkovács László a magyar néprajzkutatás egyedülálló alakja, aki
a fotográfia sajátos módszerével láttatja a
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népi kultúrát. A tanyavilágban volt
pályakezdő tanító, innen a pusztai
emberek világa iránti fogékonysága,
ami a kiállításain, a fotóalbumain
olyan életszerűen átizzik. Ilyen
módon láttatni csak az tud, aki
otthonosan mozog a pásztorok
világában, akár hazai tájakon, akár
Keleten, hiszen az utóbbi évtizedben
az ázsiai rokon népek, kazakok, kirgizek, mongolok körében is több
alkalommal megfordult. Gyűjtéseiről
több kötet jelent meg. Számos hazai
és külföldi kiállítása volt. Képeivel
olyan világ közvetítésére vállalkozik,
amit nem hozhat elénk sem levéltári
forrás, sem a múzeum. Amit a fotói
elénk tárnak, ma már nem tipikusak,
gyakran valóságos ősmaradványok a
múltból, hajdan volt mezőgazdaságunk sajátosságai és szépségei.
Kunkovács László munkássága
javarészt a Kunság területéhez és
rokon népeihez kötődik. "Magyar
Művészetért" - díjas, megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét.
Április 23-án Dukai Éva pszichológus volt a vendége a bácsfeketehegyi
könyvtárnak abból az alkalomból,
hogy 18 órától bemutatták A
boldogság nem ajándék című legújabb könyvét. A szerző tizenegy
fejezetben fejtegette a szeretet és a
boldogság felfedezését és megélését
egy emberöltőn át. „Az emberi
szívnek boldogabb érzése nincs, Mint
boldogságot látni, Melynek alkotói
mi vagyunk.” (Eötvös József)

Április 27-én a bácsfeketehegyi
kultúrotthonban
az
újvidéki
Művészeti Akadémia harmadéves
magyarnyelvű színészhallgatói 19
órai kezdettel bemutatták Örkény
István: Kulcskeresők című darabját.
Rendezte: Csiszár Imre. Szereplők:
Soltis Lehel, Raffai Ágnes,
Crnkovity Gabriella, Gombos
Dániel, Mészáros Gábor, Kokrehel
Júlia, Buza Ákos és Gombos
Dániel. Az előadás Budapesten
készült, az osztály Színház- és
Filmművészeti Egyetemen eltöltött
részképzése keretében. A történet:
Flórisék vadonatúj lakásában a
véletlenül összeverődött társaságra
rázárul az ajtó: Nelly, Katinka,
Flóris, Sajongó, Erika és Benedek úr
együtt kísérli meg a kulcs és "a kulcs"
felkutatását; s miközben a hagyományos dramaturgiát felrúgó,
cselekmény nélküli, jellegzetes
örkényi groteszk játék folyik, a néző
is egyre inkább kulcsot kap az
álmodó, önhitegető, világbolondító
ember lelkéhez.
Májusi ízelítő: május 8-án 19 órai
kezdettel a kishegyesi színházteremben Koltai Róbert színművész-filmrendező zenés kabaré estje! 17-én
kerülnek megrendezésre az Illyés
Gyula és a Reneszánsz daloskönyv
versmondó versenyek elődöntői
Bácsfeketehegyen. A Reneszánsz
daloskönyv című magyar vers-, próza
és énekmondó versenyt a reneszánsz
év alkalmából hirdették meg.
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Célja, hogy a reneszánsz kultúra
értékeire irányítsa a figyelmet a
korszak nagy költőinek szellemét
megidéző versekkel. A döntő 2008.
október
17-18-19-én
lesz
Sárospatakon. Az Illyés Gyula
Nemzeti vers- és prózamondó
versenyt meghirdető szervezetek
célja, hogy Illyés Gyula költészetét
méltó módon életben tartsák, s hogy a
nagy költő születésnapjáról kétévente
megemlékezzenek. 2008-ban ezt a
szándékot azzal bővítették, hogy
megemlékezzünk a Nyugat folyóirat
alapításának 100. évfordulójáról is. A
döntő várhatóan 2008. november 8-9én lesz a Tolna megyei Ozorán.
Borka

FECSKE

F E C S K E T O L L
SZÍVESEN

VÁLASSZ!
Most megtorpantál.
Állsz tétován, és nem tudod
a kérdésre mi a válasz.
Előtted számtalan út,
és az út menti táblán az áll, hogy válassz!
Vagy sokáig töprengsz,
vagy hirtelen döntesz,
a feladatod, hogy válassz
és az út végén a kérdésre add meg a választ.
Minden nap újabbnál újabb problémát okoz,
ha a választásod nem okos,
ezért úgy válassz, hogy a döntésedben
már út közben benne legyen a válasz.
Lehet, hogy az indulásnál úgy tűnik
a sima, egyenes út a könnyebb,
melyen biztosan visz a láb,
de jaj, vigyázz!
Az út végén elvakíthat a délibáb.
Vakon, tapogatózva már sokkal nehezebb
és hiába volt szép, nem ér semmit az életed.
Indulhatsz nehéz, küzdelmes úton,
ahol a sárba sokszor leragad a láb,
és úgy érzed nincs erőd tovább,
de ha sikerül, az élet nagy kérdésének megválaszolása,
már semmibe se kerül.
Mindegy melyik úton érsz célba,
bármelyik vezethet rosszra vagy jóra.
Egyedül az a fontos, hogy jól válassz,
és, hogy a kérdés meg legyen válaszolva.

Szívesen bevenném,
bensőmbe ölelném,
a rejtelmes ismeretlent szeretném
befalni, és megsemmisülve,
szétolvadva érezném
lelkemben, teljes odaadással
azonosulva élném,
az ég megfejtetlen útjait
járnám könnyedén.
Tárt karokkal, epekedve várnám,
hogy végre a madarak szárnyán,
megismerjem a kékség végtelen magasságát,
lejteném a légi világ táncát,
játszanám szabad játékát.
Csábít a távolság, az oldalamat fúrja,
szívesen mennék távoli útra,
hagynám a mát a múltra,
felednék mindent, nem temetkeznék búba,
ha az egészet egy más életben kezdhetném újra.
Bácsi (Vajda) Sára

Bácsi (Vajda) Sára

ANYAKÖNYVI HÍREK

Perlaki Lászlónak és Melindának ikrei,
Attila és László
Filep Petar kisfia, Petar
Fehér Rudolf kislányuk, Rebeka
Őri Róbert és Eszter kisfiuk, Levente
Szabó András és Mónika kislányuk,
Stefánia

Ilić Savo április 5, 60 évében
Glazer Alexandra április 5, 22 évében
Özvegy Szabó Mihályné szül. Szabó Ilona április 8, 87
évében
Radović Krsto április 13, 74 évében
Fehér Teréz szül. Sárosi április 18, 88 évében
Szilágyi Erzsébet április 20, 88 évében
Szakács Sándor április 24, 66 évében
Domány Sofia szül. Ruzsicska április 24, 75 évében

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

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Dr.med. Krisztián Géza, Eőry Molnár
Etelka, Fekete Tímea, Kaszás Éva, Lódi Andrea, Lódi Miklós, Molnár Károly, Nagy Erzsébet, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál
Károly, Sárándi István, Szukola Béla, Takács Dénes, Török Zoltán, Tóth János, Zečević Tatjana.
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2008. május.
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