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FOLYIK? NEM FOLYIK?
MIÉRT NEM FOLYIK?
BÚCSÚZOM T ŐL
ED 15 ÉVEM…

VÁ L A S Z TÁ S O K U TÁ N , FA L U NA P E L Ő T T

IV. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS
AZ
V. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
MŰSORA

FECSKE

IV. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS AZ
V. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA
2008. JÚNIUS 13, 14 ÉS 15-ÉN
(PÉNTEK – SZOMBAT – VASÁRNAP)
PÉNTEK:
10.00-13.00
TANÁCSKOZÁS A TURIZMUS EREJE A
FALUFEJLESZTÉSBEN TÉMÁRA
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és gazdasági kamara, valamint a szabadkai Regionális gazdasági kamara
szervezésében a Kultúrotthonban (Emeleti nagyterem).
11.00-13.00
A NORVÉG MODELŰ SZÖVETKEZETEK
Tanácskozás a „Jaerem productukvikling“ norvégiai
alapítvány szervezésében a színházteremben.
13.00-14.00
NEMZETKÖZI ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ A
SZABADKAI GAZDASÁGI KAMARA
TÁRSSZERVEZÉSÉBEN A KULTÚROTTHONBAN
(Emeleti nagyterem)
Résztvevők: Gazdasági szakemberek és vállalkozók
Magyarországról,
Montenegróból, Horvátországból, Bosznia és
Hercegovinából, valamint Szerbiából.
14.oo
EBÉD A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐINEK A
KULTÚROTTHONBAN
16.00
A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐINEK
LÁTOGATÁSA A BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYESEKBE ÉS PINCÉSZETEKBE
16.00 – 20.00
NEMZETKÖZI PREFERÁNSZVERSENY A
KULTÚROTTHONBAN
(Emeleti nagyterem).
19.00
NIL SAJMON: APARTMAN „A“
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ SZERBNYELVŰ
ELŐADÁSA A SZÍNHÁZTEREMBEN

Szervezők: Zöld Dombok és az Udruženje Mladih.
Nevezési díj: 150din/fő
Jelentkezni lehet (tel. 062-635-075 vagy 063-8-514-923)
9.00
BABGULYÁS FŐZŐVERSENY A STRANDON
A szervezők a fejenkénti 120 dináros nevezési díj
fejében babot, húst, tüzelőt és hangulatos környezetet
biztosítanak az érdeklődőknek.
FŐNYEREMÉNY EGY BOGRÁCS
Jelentkezni Kecskeméti Ernőnél,(tel. 063-73-19-278), és
Krisztián Csongornál (062-63-50-73) lehet.
11.00
AZ „IFJÚSÁGI TERASZ” ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
A STRANDON
A Small Steps Ipari park vezetősége és a Polgármester
KÖTÉLHÚZÓVERSENY A STRANDON
Főnyeremény egy láda sör
A jó hangulatot a kishegyesi Adi & Ati zenekar biztosítja
9.00
VENDÉGFOGADÁS A KULTÚROTTHONBAN.
KIRAKODÓVÁSÁR a Kultúrotthon, a színház és a park
környékén
Jelentkezni Orosz Kálmánnál lehet (tel. 063-74-039-03)
INFÓ-PULT
A KULTÚROTTHON ÉPÜLETE ELŐTT A CIVIL
SZERVEZETEK, VÁLLALKOZÓK ÉS A KÖZSÉGI
IDEGENFORGALMI SZERVEZET
BEMUTATKOZÁSÁVAL
Jelentkezni Rind Kelemen Kornéliánál (063-8419896)
KÖRHINTA, UGRÁLÓVÁR ÉS KISAUTÓK A
SZÍNHÁZ MELLETTI PARKBAN
BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY
Termékbemutató, kézimunka-kiállítás és rajzkiállítás a
Kultúrotthon teraszán
Szervező a HESTIA - BÁCSFEKETEHEGYI NŐK
EGYESÜLETE
10.30
A IV. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP, VALAMINT A
V. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
MEGNYITÁSA
A rendezvényt Bojtos Béla a Helyi közösség
Tanácsának elnöke nyitja meg.

21.00
ROCK KONCERT a STRANDON
Fellépnek:
21.00-22.30-tól FUSSION FALL (Topolya)
22.30-tól TABOO ORCHESTRA (Bezdán)
Szervezők: Kecskeméti Ernő (063-73192789) és
Krisztián Géza

10.45
KÖZTÉRI RAJZOLÁS.
Szervező: Péter Pán Óvoda
MEGGYPÁLINKAVERSENY MEGNYITÁSA
Benevezni egy liter meggypálinkával lehet Horkai
Zsoltnál (tel. 063-77-83-019).

SZOMBAT:
9.00
KISPÁLYÁS TEREMFOCI ÉS ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG A SPORTCSARNOKBAN

11.00
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A GYERMEKJÁTSZÓTÉR ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
A NIKOLA GYURKOVICS UTCÁBAN
A KKT elnöke és a Zöld Dombok környezet és
közösségfejlesztési szervezet képviselője.
LÁTOGATÁS A HORKAI CSALÁD ÉS KONCZ
LÁSZLÓ MEGGYESÉBE, valamint a
VINUM LÓDI ÉS A FEKETE BOROSPINCÉBE

KIOSZTÁSA
A DÍJAZOTT MŰVEK FELOLVASÁSA
21.00
ÉJFÉLIG TARTÓ ZENÉS UTCABÁL A
KULTÚROTTHON UTCÁJÁBAN.
22.00
TŰZIJÁTÉK

12.00
EBÉD A MEGHÍVOTT VENDÉGEK SZÁMÁRA A
KULTÚROTTHONBAN
14.00
A FŐZŐVERSENY ÉS A KÖTÉLHÚZÓVERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉSE A STRANDON.

VASÁRNAP:
9.00
PAINTBALL VERSENY A JÓZSA SZÁLLÁSON
A csapatok Rind Kelemen Kornéliánál jelentkezhetnek
tel. 063-8419896

15.00
SZAKMAI ELŐADÁSOK A SZÍNHÁZTEREMBEN
15.00-18.30
,,DRAGO KONJEVIĆ,, KÉZILABDA EMLÉKTORNA
A KÉZILABDAPÁLYÁN
17.00
A RENDEZVÉNY VENDÉGEINEK ÉS
RÉSZTVEVŐINEK FELVONULÁSA
ÉS FELLÉPÉSE A FALU KÖZPONTJÁBAN
18.30
KÉTNYELVŰ MŰVELŐDÉSI MŰSOR A
SZÍNHÁZTEREMBEN A BÁCSFEKETEHEGYI
FEKETICS MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET ÉS AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK
ELŐADÁSÁBAN
A MEGGYPÁLINKAVERSENY, VALAMINT A
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS FOGALMAZÁSI
VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE
AZ EMLÉKLAPOK ÉS DÍCSÉRŐ OKLEVELEK

V

15.00
BARÁTSÁGOS KISPÁLYÁS LABDARUGÓMÉRKŐZÉS A KÉZILABDAPÁLYÁN
19.00
A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR NYELVŰ
ELŐADÁSA
(RIDEG SÁNDOR – TÍMÁR BÉLA: INDUL A
BAKTERHÁZ)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényünkre!
Szervezők:
A Helyi közösség tanácsa, Feketics Művelődési
Egyesület, Zöld Dombok Környezet-és közösségfejlesztési Szervezet, Mezőgazdászok Egyesülete Gazdakör, Hestia – Nők Egyesülete, Katicabogár a
Nagycsaládosok Egyesülete, Általános Iskola, Pán Péter
Óvoda, Jadran Kézilabdaklub, Udruženje Mladih, Izida
Anya-és gyermekvédelmi Társulat, Preferánsz Klub.

I S S Z A P I L L A N T Ó

AZ IZIDA HÍREI
A politikai megpróbáltatás mellett,
amit a választások ideje alatt
észleltünk, sokszor elgondolkoztam…. Érdemes küzdeni? Miért kell
elfújni a más gyertyáját, ahhoz, hogy
esetleg a másé jobban világítson?
Valamire azonban mégis rájöttem.
Küzdeni kell minden kellemes per-

cért, de együtt. Így teszi azt
Társulatunk, aki sok megpróbáltatáson
megy
át,
környezetünk
előítéleteivel meg kell küzdenie minden nap. Az eredmény azonban nem
marad el, ha a társulaton belül tudja
mindenki a szerepét, feladatát,
kötelezettségét és persze jogait is.
Lehet, hogy ha néha kudarcnak is látszik a helyzet, rá kell arra jönni, hogy
mindenből lehet tanulni. Úgy érzem
minden tagunk nagy harcos, tele hittel és ennek az eredménye az előrehaladás, igaz csak lépésről-lépésre, lassan.
Minden nap műhelyeket tartani
reggel 8-18 óráig nem kis dolog.
Gyerekeket, fiatalokat tanítani a
megélhetésre, előrehaladásra attól
függetlenül miben akadályozott.
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Nagy öröm részünkre,
hogy jövő héttől az “Izida” az
Stichting hoe Hollandiai egyesület
jóvoltából saját járművén szállíthatja
tagjait a műhelyekre, egy kombibusszal. Nagy örömmel és hálával
fogadta apraja és nagyja az új járművet. Köszönjük a megértést,
fáradozást és a segítséget támo-

FECSKE
gatóinknak a messzi távolból.
“Izida” Anya és gyermekvédelmi társulat tagjai vagyunk, ezért minden
évben megünnepeljük az anyák
napját. A műsoros teadélután
május18-án délután 5 órai kezdettel
lett megtartva a KUD”Feketics”
nagytermében. Sajnos a sokszínű
előadást, ahol a tagjaink, énekeltek,
muzsikáltak, táncoltak, szavaltak,
nagyon kis csapat nézte meg, mondhatom, hogy a gyermekeink szülei,
nagyszülei. Meglepő, hogy a sok

elküldött meghívó közül csak ennyien
érezték e előadás értékét.. A
csodálatos, erőt adó műsor megtekintése, hiszem közelebb hozta volna
lakótársainkat a sérült emberek
életéhez. Abban reménykedtünk,
hogy e műsor megtekintése után
sokan közelebb kerültek volna a
sérült emberek értékeihez.
P.J.

HARMADÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPELTÜNK
TOPOLYÁN
falunapi ünnepség sem az ilyen
felvonulások és avatások nélkül,
főleg azért, mert sok turistát vonz
oda ez a kavalkád. Németek,
osztrákok , horvátok, de a csehek is
eljöttek, nem is kevesen. Ez a
jövedelem magva.

A Bácskai Szent György Borrend
2005. április 24–én alakult a
topolyai
Mezőgazdasági
Szaközépiskolában.
Az eltelt három év alatt a folyamatos
és gondosan kifejtett munkásságunk
hozadéka gyanánt sok szép eredmény született, de számos tartalommal töltött találkozón is volt
szerencsénk részt venni.
A születésnapunkat április 26 –án,
Topolyán ünnepeltük. Vendégeink
közé tartozott a Magyar Borrendek
Országos Szövetsége csúcsvezetőségi
küldöttsége,
a
Magyar
külképviseletek delegációja, valamint
a Tartományi Képviselőház elnökségi
tagja, Topolya és más helyiségek
Polgármesteri hivatalának képviselői,
a székesfehérvári valamint a bácskossuthfalvi művészeti küldöttség,
néhány turisztikai szervezet tagja és a
további 10 határontúli, valamint a
három tartományi Borrend jókívánságait tolmácsolni kívánó csapata.
A kulturált öltözködés, táplálkozás és
borfogyasztás gyakorlása mellett
ismételten bemutattuk a vidékünkön
megtermelt, kiemelkedő minőségű
borainkat, természetesen a tájjellegű
ételeink fogyasztása közben.
A találkozó mottója mindenek előtt a
barátkozás volt. Köszönettel tartozunk a megjelent politikusainknak,
hogy ezen a számunkra jelentős
eseményen a politikáról még egy
árva szó sem esett!
A Borlovagavatást az ország legmagasabb katolikus templomának lépcsőzetén ejtettük meg, külön
köszönettel az egyházi elöljáróságnak a megelőlegezett bizalomért.
Vendégeinknek bemutattuk a zobnat-

icai birtok környékét és múzeumát,
amelyben a Törley Pezsgőrend
képviselői nagy örömére egy eddig
még ismeretlen képet találtunk a
valamikori, Csantavéren született
Törley testvérekről, a Törley pezsgő
gyártásának mestereiről.
Ezek a kis mozzanatok hozzásegítik
vidékünket ahoz, hogy kitörjünk az
ismeretlenség homályából, hogy az
élményekre kiváncsi turistákat idecsalogassuk, mert hihetetlenül sok
érdekes és izgalmas dolog hever
körülöttünk, amit „el lehet adni” csak
gondosan körül kell néznünk.

Tavaly ősszel Udinében, ebben a
gyönyörű olasz városban, sikerült
összefonni az Európa X és az Európa
V korridorokat, melynek a célja,
hogy a Liszabontól Moszkváig
vonuló európai mozgásokba beleszője a Szerbián átvonuló és
Európaiságot hozó kívánalmakat. A
délszláv irányban Pécs városa (azóta
Európa kultúrális központja) és
Szeged kapott kiskapu szerepet, hogy
a fejlett északi vidékektől el ne
szigetelődjünk. Azóta is gondosan
melengetjük ezt a kapcsolatot. A
minapában Szegeden a Feketesas
művészeti studió megnyitásának
ünnepségére érkezvén, az udinei
olasz és a magyar barátainkkal
találkoztunk a művészetet és kultúrát
valamint a minőségi borok szféráját
közös nevezőre hozó rendezvényen.
Európában most ez menő!

A szokásos barátkozási útvonalunk
ezután Ásotthalomra vezetett. Mint
mindig, most is gazdag program várta
a
vendégeket.
Mazsurettek
felvonulását fúvós zenekar kísérte, de
a táncosok tarka sokasága is szemet
gyönyörködtető látványt nyújtott. A
borászok rögtönzött sátraikban
kínálták látogatóiknak a nemes italt,
fogyott is az...
A borlovagok
felvonuló menetében a Bácskai
Borrend is jelen volt, majd lekövettük
az új lovagok avatását. Az
Anyaországban nem múlhat el egy

Budapest mellett fekvő Pécel városának
Ráday
kastélykertjében
kerekítette barátságosra és szépre az
Egyházi és világi borok fesztiválja
mellett a kultúra és a borok világának
találkozását. Az eseményről csakis a
legszebbet mondhatjuk már azért is,
mert a Magyar Földművelésügyi
Minisztérium érezhető és szívbőljövő
támogatása mellett végig hallgathattuk Czeizel Endre professzor úr
színes előadását, sőt utánna mint régi
ismerősünkkel tudtunk kedélyesen
elbeszélgetni. Nagyon jól emlékezett
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a falunkban eltöltött időre és megkért
bennünket, hogy tolmnácsoljuk
jókívánságait a Fecske minden
kedves olvasójának.

hogy a múltkori megjegyzésünk
nyomán, a Kishegyesi Község immár
felkerült a vidék turisztikai térképére.
Ezután csak ütni kell a vasat amig
meleg...

Kecskemét volt a következő állomásunk. Itt a Délmagyarországi és a
Bácskai borutak majd a turizmusfejlesztés volt a napirendi téma, de
szó esett a kisborászatok minőségbiztosítási lehetőségeiről és a mindennapi
piaci
követelmények
kielégítésének módjáról, a helytállásról...
A találkozó számunkra mérföldkövet
jelentett már azért is, mert a Vajdasági
Turistaszövetség aktív részvevője volt
a konferenciának. Helyi szemszögből számunkra viszont az a fontos,

Az Európai napok Kecelen – Ehető
Virágok fesztiválján való szerepléssel
zárta a Bácskai Szent György
Borrend a májusi szereplés - sorozatát. Kecelen már rég otthon vagyunk,
nem is csoda hisz Kecel a meggyfelvásárlás
egyik
fellegvára
Magyarországon. A kistermelőink
Kecelen osztatlan sikert aratnak a
jóminőségű termékeik bemutatásával
a Borrend pedig a borbírói tisztre van
felkérve mostanában. Természetesen
az ünnepi felvonulás és a borlovag
avatás részesei is vagyunk ilyenkor.

Az európai irányba hangolódott magyar szakmarketing országszerte
észrevehetően használja ki az élenjáró fúvószenekar, a mazsurettek, a
borlovagok és a többi ezerszínű, pompás öltözetbe bújt felvonuló hangulatkeltő és turista csalogató effektusát, melyet kivétel nélkül egy - egy
köztiszteletben álló személy borrendi
avatása koronáz.
Nem tudjuk pontosan hogyan van az,
de a turisták száma rengeteg.
A zsongásban pedig elengedi magát
az ember, fogy az étel és az ital is.
Jó bort, jó egészséget!
Tóth János

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
ÚTPATKASZEDÉS

Krivajig)
A KÁPOLNA SZANÁLÁSA

Folytatódik az útpadka szedés a
faluban a HK és a gazdakör összehangolt szervezésében.
A következő szakaszok vannak
rendbe téve:
Vasút utca (a Temető utcától a
Leninováig)
Kiss Ferenc utca (egész)
Njegoševa utca (a Temető utcától a
Leninováig)
Leninova utca (a Bratstvo utcától a
Njegoševaig)
Bolmanska utca (a M.Tita utcatól a

A HK sikeres pályázat után pénzt
kapott a Tartományi Önkormányzat
és Községközi együttműködési
Titkárságtól, miből szanálja a kápolna süljedését, tetejének szétcsúszását,
az előtte levő platót pedig rendbehozza.
A munkálatok június első felében
kezdődnek.
P.J/B.CS.

MÁJUSI DIÁKVERSENYEK
„A tudás hatalom”, hangzik a
mondás, amit, úgy látszik falunk
fiataljai mindig szem előtt tartanak. A
közelmúltban tartott versenyeken ezt
eredményeikkel bizonyították.
KMV
Áprilisban a 41. középiskolák
Művészeti Vetélkedőjén (KMV)
Óbecsén a háromnapos megmérettetésen, prózamondásban SIMONYI
LILI első lett, publicisztikában pedig
LÉNÁRD VALENTINA harmadik
helyen végzett, és elnyerte a Hétnap
különdíját is.
ÉDES ANYANYELVÜNK
Május
24.-én
a
magyar
nyelvhasználati verseny elődöntőjén
LÉNÁRD
VALENTINA,
öt
versenytársával elsők lettek, és így
október 17.-én Ők fogják képviselni
Vajdaságot
a
sátoraljaújhelyi

Magyarországi döntőn.
GÉNIUSZ MOZGALOM
A Vajdasági magyar pedagógusok
egyesülete május 10.-én megtartotta a
Géniusz mozgalom 6. konferenciáját,
ahol a tehetséges diákok mutatták be
kutatásaik, alkotó jellegű munkáik
eredményeit.
Itt második díjat kapott HALLGATÓ
BOGLÁRKA, „Miért ez a mobiltele-

fonom”, pszichológiai témakörben,
harmadik díjat, pedig OROSZI
SÁNDOR „Érvelési hibák a 2008-as
elnökválasztási kampányban”, szociológiai, politikai témájú munkája.
Az elemisták közül TÖRÖK
SZABOLCS ért el előkelő 17.
helyezést az országos technikai
versenye 64 induló között, Oroszi
Sándor tanár felügyelete alatt.
Az
országos
szakácsképző
középiskolák május 9.-i, Nis-i
versenyén Kadván Anikó halászléfőzésben aranyérmet és diplomát
nyert.
Lénárt Valentina, Oroszi Sándor,
Kadván Anikó
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2008. májusi (44) számunkban a
kilencedik oldalon a JOBB HA
MEGELŐZZÜK!
cikkben,
sajnálatos elírás, hiba történt. Az
említett mammográfot nem a német
Rotary Clubb-tól dr. Matisa László
állatorvoson (Ő a nagy röntgen beszerzésénél segített) keresztül, hanem
az amerikai SARA segélyszervezeten keresztül Szemesi
Attila
amerikai
Református
Lelkész közbenjárására kaptuk és

N A P S Á
HELYREIGAZÍTÁS
a Református Egyház kérésére
Kishegyesen
lett
mindenki
egészségének megóvására elhelyezve. Az eddigi vizsgálatok költségét a református Egyház külföldi
adományokból anyagilag fedezte,
mivel az egészség ház jogi szolgálata
nem figyelmeztette, hogy az ilyen jellegű vizsgálatokat 100%-ban fedezi
az Egészségügyi Minisztérium költségvetése.
Ismernek engem, nem rossz szándék
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vezérelt és nem szándékos e hibám.
Megkövetem a református Egyházat
és az érintetteket megbocsátásukért,
de megjegyezném a vám és más
behozatali, vagy deviza ügyintézésnél mindig kész vagyok az
Egyháznak ingyen segíteni, megosztva Istentől kapott tálentumaimat felebarátaimmal.
B.Cs.

VÁLASZTÁSOK UTÁN, FALUNAP ELŐTT
Úgy hallom, hogy jó lenne
kevesebbet politizálnom, főleg pedig
az lenne a jó, ha a Fecskében leírt
gondolataimból
kigyomlálnám
azokat a részeket, amelyek valakit,
bármilyen ok miatt, sértenek, vagy
sérthetnek.
Ha valaki egy kicsit is ismer, az
tudhatja, hogy próbálok figyelni
mások véleményére, ha lehet gondolatára is, hiszen az egyéni vélemény
és a gondolat, nemkülönben azok
ütköztetése, olyan drága kincs, ami
nélkül nincs fejlődés, nincs jövőkép.
Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy
a tőlem eltérő módon gondolkodók,
vagy az útkeresők közül, sokan jelentkeztek az elmúlt napokban, ilyen
– olyan módon, hogy tiltakozzanak,
helyreigazítsanak, vagy felvilágosítsanak.
Egy dolgot azonban nagyon nem
helyeslek, hiszen a tőlem másképp
gondolkodók, nem tudom milyen
okból, és a ritka kivételtől eltekintve
nem adják a nevüket véleményükhöz.
A mai modern világban ezt könnyen
megtehetik, de nem hiszem, hogy ez a
célravezető. Innen is üzenem, hogy
ha igény van rá, akkor bárkivel, bármiről szívesen és jóindulattal tárgyalok, de a névtelenekkel és a hamis
nevűekkel nem tudok mit kezdeni. Ez
pedig nekik sem jó.
Na de erről ennyit. Elmúltak hála
Istennek a választások, mondják
sokan, akik közül jó néhányan ezúttal
sem vettek maguknak annyi fáradtságot, hogy megjelenjenek a szavazóhelyen és ott az általuk helyesnek tartott
opció támogatásával, megtegyék azt,

amit illik megtenni, ha szeretnénk,
hogy ne mások döntsenek helyettünk.
Alapvetően elégedett vagyok a
választások Kishegyes községi eredményével. Ez nem csak azért van így,
mert a Magyar koalíció, illetve hát
minálunk lényegében a megfiatalított
és megújított VMSZ, ebben a községben jól szerepelt, hanem azért is mert
egyre több, közéletet formáló és
gazdagító polgártársunk jött rá, hogy
a nemzeti összefogásunk itt, Balkán
országban, igencsak célravezető
dolog. Azt írom, hogy Balkán,
miközben
minden
porcikám
tiltakozik még a gondolat ellen is,
hiszen ha lett volna egy kis szerencsénk az elmúlt közel húsz évben,
akkor már mink is euróban kapnánk
és költenénk fizetésünket, akárcsak a
szlovénok például.
Na de ez most nem téma. Ez a vonat,
akaratunk ellenére elment, és nem
maradt más hátra, mint napról –
napra, újra és újra építgetni az utat,
amely előre és nem hátra visz bennünket, magyar és nem magyar
közösségünket. Nem könnyű ez az út,
de nincs más megoldás. Nincs annyi
időnk sem annyi erőnk, hogy behúzva
fülünket – farkunkat meglapulva várjuk a csodát, panaszkodva és egymást
marva, eltűrve, hogy mások gondolkodjanak helyettünk és döntsenek
arról, hogy mi a jó nekünk.
Visszatérve a témához Kishegyes
községben a választók akarata alapján
a Magyar koalíció 12 tanácsnoki
helyet szerzett a képviselő –
testületbe. Mivel első szóra
kiegyeztünk a Montenegrói párt
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képviselőivel, jelenleg abszolút többségünk van a községben, és ebből a
pozícióból kezdjük hamarosan az
egyeztetéseket a Demokrata párt hét
képviselőjével. Azzal a Demokrata
párttal, amely nekünk természetes
szövetségesünk, és akivel mindenféleképp egyezségre fogunk jutni,
annak ellenére, hogy a választási
kampányukat arra alapozták, hogy tíz
deka kávé kíséretében minden szikicsi házban elmondták, hogy akkor
lesz jobb az életük, ha nekik sikerül
Pál Károlyt meg Szűgyi Istvánt és
bandájukat
kiseperni
a
Községházáról. Ennyit a demokráciáról meg a koalíciós partnerről.
Örömmel, majd kicsit bánatosan
nézegettem a Demokrata párt
választási újságában megjelent
Vajdaság térképet, amin különböző
színekkel volt feltüntetve a Szerb parlamenti választás községenkénti eredménye. Ha valaki ezt nem látta volna,
elmondom, hogy hat község feketével, egy község zölddel, a többi
összes pedig a demokraták színével
volt jelölve. Az a zöld község
Kishegyes, hiszen egyedül mi voltunk
azok, akik itt és most felülmúlták a
demokratákat. Nem semmi, de egyúttal elgondolkodtató is, hiszen nem
tudom felfogni, hogy miért kellett
vajdaság szerte annyi magyar
embernek jobban bízni a demokraták
által ígért európai útban, mint a magyar összefogás által felkínált
ugyanolyan útban, amely egyúttal
arról is szólt, hogy Európa felé
menetelve azért jó lenne, ha beleszólhatnánk abba is, hogy miként akarunk
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megmaradni magyarnak.
Külön mese a tartományi választás,
hiszen
eddigi
tartományi
képviselőnk, Hallgató Sándor igencsak szálka lett sokak szemében.
Három hegyesi magyar jelölttel, a
demokratával, a ligással és a Csédó
emberével mérkőzve simán megnyerte az első fordulót. A második
fordulóban Hallgató Sándor nyert
Kishegyesen is és Bácsfeketehegyen
is, de Szikicsen a demokraták újra
elmentek minden házba és elmagyarázták, hogy a csőd miatt a Njegos
birtok munka nélkül maradt munkásai minden évre száz euró
végkielégítést kapnak, ha tized
magukkal a demokrata dr. Bíró
Istvánra szavaznak. Be is jött a mese,
a Szikicsi választók többsége felülírta
a másik két falu eredményét és 74
szavazattal győzött a pipás doktor. Az
a jelölt aki, vagy szándékosan, vagy
tudatlanul, de a szemtanúk szerint
igen jó hangulatban és csillogó szemmel a szavazás napján körbejárt számos szavazóhelyet, hogy személyesen is meggyőződjön, hogy szavaznak-e rá polgárok. Mivel ez igencsak
törvénybeütköző
cselekedetnek
számít, a választási bizottság és a
bíróság június 1-re, két szikicsi és két
hegyesi szavazóhelyen, dr. Bíró
miatt, megismételt szavazást rendelt
el. Ma, amikor ezt a cikket írom, még
nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de számomra az biztos, hogy

ha mi Feketicsiek, azon a vízhiányos
vasárnapon többen kimegyünk
szavazni, de legalább olyan arányban,
mint a Hegyesiek, akkor a falunkbeli
jelölt simán megnyerhette volna a
választást. Mindenki maga tudja,
hogy miért nem tartotta fontosnak,
hogy azt a feketicsi embert támogassa aki, ha mást nem is tett volna az
elmúlt három évben, mint hogy
községünk mindhárom falujának
minden
villanykarójára
energiatakarékos égőt hozott és létrehozta
gyerekeink számára a birkózósportba
való sikerélmény szerzés lehetőségét.
Ennyit erről és ennyit rólunk.
Víz azon a vasárnapon, ha valaki még
nem tudná, különben azért nem volt,
mert a pénteken lehelyezett új pumpa
szombatra beadta az unalmast, a
szervizesek pedig hétfő előtt nem
voltak hajlandók kijönni, megjavítani.
Kicsit messze van még Európa, de ha
nem indulunk el, akkor soha nem
érünk oda. Úgy érzem, hogy az idei
falunap meg a meggynap egy újabb
lépés lesz a helyes irányba vivő úton.
Figyelem az előkészületeket, sok
ember és a civil szervezetek
készülődését, az egymás közti
egyeztetéseket és az időnkénti
nézeteltéréseket, az egyértelműen
látható és kitapintható közös akaratot,
érzem az ünnep, az ünnepünk sikeres
fog lenni. Nem mintha olyan sok
okunk lenne az ünneplésre, vagy a

rongyrázásra, ahogy azt egyesek
mondanák, de azért mindanyunknak
tetszeni fog az, hogy valami történik
falunkban. Reméljük, hogy sokan
eljönnek hozzánk, látogatóba, kikapcsolódni és pénzt költeni megvásárolva termékeinket és szolgáltatásainkat,
na meg bízunk abban hogy szombat
este szép lesz a tűzijáték is.
Nagyon régen volt falunkban tűzijáték. Emlékszem rá, hiszen korán
megboldogult jó barátom szervezte.
Ő, aki most figyel bennünket és
hiszem, hogy örül is nekünk. Örül a
tűzijátéknak, az Izida új mikrobuszának és annak, hogy vagyunk, élünk és
próbálunk megmaradni. Tudom, hogy
Ö most aggódik is értünk. Nem
sorolom, hogy miért, de azt is tudom,
hogy azt, amit sokadmagunkkal
teszünk közösségünk építésén, tetszik
neki és, hogy mosolyog a szeme
sarka, amikor ránk néz.
Mosolyog, mert tudja, hogy mégiscsak megérdemeljük azt, hogy velünk
legyen a Teremtő gondoskodó
szeretete.
Pál Károly

FOLYIK? NEM FOLYIK? MIÉRT NEM
FOLYIK?
Már 1965-óta ez a „sláger”
tavasztól őszig, ha valaki megnyitja a vízcsapot. Az utóbbi időben
mind többször és többször. Ne
csodálkozzanak a vascsövek
garanciája 15 év. Lassan ez az idő
háromszor is lejár, így sajnos
sűrűn előfordul csőtörés és evégett
a részleges vagy teljes vízlezárás.
A vizet ma már nem csak a
megszokott szükségletekre, hanem
luxusra is használjuk, pazaroljuk,
pocsékoljuk, nem gondolva a
következményekre, de másokra sem.
A növekvő kihasználás miatt a főkút
pumpájának kapacitása évek során
csökkent. Ezt főleg a falu magasabb
részein élők tapasztalják. Végre május
23.-án új pumpa lett felszerelve.
Fellélegeztünk!
Nem sokáig. Másnap a pumpa leállt.

Szombat volt, az üzembe állító, karbantartó de mások is, akik pumpák
karbantartásával foglalkoznak, csak
hétfőre, keddre ígérték a hiba
kijavítását. Víz mégis lett aznap este,
igaz, hogy nem az egész faluban,
vagyis nem volt a “megszokott” kritikus helyeken. Az, hogy egyáltalán
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lett köszönhetjük azoknak, akik
szombaton megtalálhatóak voltak, és
vállalták a munkát, hogy, úgy ahogy
lehet biztosítsák a falunak a vizet,
addig míg a hivatottak rendbe teszik a
falu teljes és problémamentes vízellátását.
Köszönet: Kerekes Sándornak és
Árpádnak, Hajdú Jánosnak, Fodor
Lajosnak, Kovács Lehelnek, Szakács
Lajosnak, Pusztai Jánosnak, Szolga
Istvánnak, hogy biztosította az emelő
használatát és a többieknek, akikről
közvetlenül nem kaptam információt.
Hétfő este óta van vizünk.
Tőlünk is függ, hogy milyen lesz a
vízellátásunk a jövőben. Vigyázzunk
vizünkre, törődve mással is, gondolva
a jövőnkre.
szerk

FECSKE

VISSZATEKINTŐ
Úgy tűnik, nem is olyan rég
volt, amikor a Zöld Dombok egyik
ülésén eldöntöttük, hogy megszervezzük az első Meggynapot. Ha
az emlékezetem nem csal, erre az
alkalomra jelent meg a Fecske első
száma is. Kb. ekkor készült el a falu
első honlapja is. A huszonegynéhány fiatal, kiknek jelentős
részük főiskolát, egyetemet is
fejezett óriási szellemi tőkét
képviselt. A fiatalok lelkesedése és
önzetlen
munkájának
eredményeképpen az önerőt nem
számítva gazdaságilag is pozitív
mérleggel zárult, mindamellett,
hogy vendégeket is hívtunk. A
Fecske most lép ötödik évfolyamszámába. Lehet, hogy ráférne egy
kis frissítés, de ehhez szükség lenne
még néhány lelkes emberre, akik
esetleg új színt vinnének a lapba. Jó
lenne, ha az elvándoroltak is jelentkeznének
néhány
írással.
Gondolom, hogy az ő cikkeiket is
szívesen olvasná a népes közönség,
itthon és a nagyvilágban egyaránt. A
Zöld Dombok munkája is alábbhagyott, pedig a tétlenkedő fiatalok soksok lehetőséget halasztanak el. Lenne
még mit tenni a közösségért, de
magukért a fiatalokért is. Az előző
tagság jelentős része már munkába
állt. A szervezet szerepe abból a
szempontból is jelentős volt, hogy
olyan fiatalokat is sikerült kimozdí-

tani, akik előtte alig hallatták szavukat. Ők voltak, akik nem táncoltak
a Kultúregyesületben, nem szavaltak.
Egy kicsit más volt, mint addig.
Mi az ami elmaradt? Én nagyon örültem volna, létrejön egy kapcsolat a
Duna- menti Svábok egyesületével.
Afféle ifjúsági táborra gondoltam.
Talán lehetőség nyílt volna fiataljaink
számára, hogy meglássák milyen is
Nyugat Európa. Az ötlet szerintem

még megvalósítható, csak dolgozni
kell rajta.
A Bácsfeketehegyi Meggynapok
mára már jelentős ünnepségsorozattá
terebélyesedett. Minden évben
vendégek tömegei viszik tovább
falunk és a nevezetes fekete meggy
hírnevét
szerte
a
világba.
Köszönhető mindez a szervezőknek,
akik évről évre, újabbnál újabb tartalmakkal bővítik a kínálatot. Az
idén a Meggynapok ideje alatt már
csak mutatóba marad meggy, de ez
talán nem olyan nagy gond. Az új
kenyér ünnepe is aratás után
következik. Addig a Kultúrotthon
felújításának nagyobb része is befejeződik, így az idelátogatóknak
ismét tudunk valami újat mutatni. Az
idei meggytermés tapasztalataim
szerint kiváló minőségű, így várható,
hogy a jövőben jó ízű meggypálinkák, meggyborok, meggyszörpök és lekvárok készülnek.
Azt már csak remélni tudjuk, hogy
az idő is kegyes marad hozzánk. A
Fecske nevében pedig, igaz, hogy
nem vagyok szerkesztőségi tag, de
mint alapító felkérném az írogató
itthoni és távoli ismerősöket és
ismeretleneket, hogy írásaikkal
tegyék még színesebbé, sokrétűbbé
újságunkat.
Sárándi István

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
LEGJOBBAK KÖZÖTT
Szabadkán május 11.-én a városháza
dísztermében kitüntették az ÉszakBácska körzet 40 legjobb sportolóját.
Községünkből
KUNTICS
FLÓRIÁN, FEHÉR ALEN és
PAPP MARCELL eredményit tartották méltónak díszoklevéllel névre
szóló emlékplakettal jutalmazni. Itt
megjelentek azok a sportolók, akik
Szabadka és környéke hírnevét
világszerte
öregbítették.
Fiataljainknak így Momir Petković –
olimpiai
bajnok
és
Sreten
Damjanović – világbajnok, mindketten kötöttfogású birkózásban gratulált
eddigi munkájukhoz és kívántak soksok sikert és jó eredményeket további
életükben.
Mi is büszkék vagyunk rájuk.

BIRKÓZÁS
Májusban birkózóink két megmérettetésen vettek részt. A fiatalabbak
17.-én felsőhegyen egy nemzetközi
tornán, ahol a következő helyezéseket
érték el:
Kuntics Lehel I.
Fehér Áron I.
Tamás Ferenc III.
Albert Flórián III.
Tóth Martin III.
Papp Marcell III.
Ritec Dávid III.
Másnap
18.-án
Szabadkán
az
idősebbek az országos
bajnokságról hozták
haza a következő
érmeket:
Fehér Alen ezüstöt,
Kuntics
Flórián
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ezüstöt,
Török Tamás bronzot,
Tüskei József bronzot.
Tavaly még csak egy bronzérmesünk
volt, jövőre már lehet, hogy országos
bajnokunk is lesz?
Gratulálunk!
Hajrá fiúk!
B.Cs.

FECSKE

ELSŐ AZ EGÉSZSÉG
AZ ÖREGEDÉSRŐL
Az
öregedés
problémájával,
tudományosan a geriátria foglalkozik.
A gyakorló orvosok számára fontos,
hogy jól ismerje a hozzá tartozó
népcsoport normális öregedéssel járó
elváltozásokat. Egyes kórképek az
öregedéshez hasonló panaszokat
okoznak illetve tüneteket mutatnak.
Ilyenek a hypothyreosis, vagy
másként a pajzsmirigy
gyenge
működése, illetve az azotaemia is.
Ezért kell a jó orvosnak tüzetesen
megvizsgálni idős páciensét, hogy
elkülöníthető legyen a kóros állapot,
melyet kezelni kell. A tudomány mai
állása szerint
az öregedés
önmagában nem vezet halálhoz.
A természet egyetemes jelensége,
hogy egy élőlény a születéstől
kezdve, az idő függvényében
szukcesszív és progresszív változásokon megy keresztül. Ezek lehetnek
egy adott létforma szempontjából,
kiteljesülők, bővülők ekkor fejlődésről beszélünk, vagy csökkenéssel járó
beszűkülés, amit hanyatlásnak

AKKOR

nevezünk. Az élőlények születésük
után fejlődésen mennek át egy
szintig, ahonnan a hanyatlás korszaka
következik. Fajonként más és más
időrendben zajlik e folyamat, ami
elsődlegesen genetikusan meghatározott. A tudósoknak már sikerült egy
állatfajban kimutatni az öregedés
génjét.
A genetikai öregedés tapasztalható,
látható a test külső elváltozásaiban,
valamint a szerveink funkcionális
gyöngülése,
melyet
teljesítőképességünk
csökkenése
jellemzi minden téren.
Az endogén tényezőket, a külső
tényezők teszik teljessé , egy adott
egyénben, mint a mértéktelen
dohányzás, nagymennyiségű alkoholfogyasztás, és a modern világ legnagyobb átka , a stressz.
Az öregedéssel összefüggő változások igen nagy szóródást mutatnak,
ami sok személynél a kalendáriumi
és biológiai életkor eltérése az
átlagtól, más- más életkorban je-

lentkeznek.
Ma már elfogadott tétel, hogy az
öregedés legfőbb biológiai jellemzője
az adaptáció, más néven az alkalmazkodás beszűkülése.
A beszűkülés mértékét tesztekkel és
skálákkal próbáljuk meghatározni.
Speciális geriátriai tünetegyüttes az
időskori elesettség szindrómája. Ez a
kifejezés
gyenge
funkcionális
állapotú
idősekre
vonatkozik.
Életvitelben másra
szoruló,
immobíl/mozgásban korlátozott/ 65
éven felüli, nyílt szervi elégtelenségben nem szenvedő egyén állapotáról
van szó.
Minden civilizált társadalom feladata,
hogy az elöregedett korosztályról
gondoskodjon, hogy életvitelük
megfelelő legyen, minden szempontból.
Dr. med. Krisztián Géza
szemész szakorvos

GONDOLKOZZUNK
AZ ÖNÍRTÁSRÓL

Az utóbbi időben, egy furcsa jelenség
ütette fel magát nálunk. A tömörülés.
Először az államalapítóknál majd a
kisebbségieknél is megjelent. Mit
jelent ez? Felületesen, öntudatébredést,
önbecsülést,
önújraértékelést, önerősödést, de ez
mellett mélyebben öntúlbecsülést,
más leértékelését, lenézését, kizárását
és végül, vagy a győztes, vagy a
vesztes felsőbbrendűségét. Ennek
formái a nacionalizmus, ahol a pozitív érzések jelennek meg a saját
nemzeti tulajdonságaink, szokásaink
ápolásában, majd túlnő sovinizmussá,
mert ugyan úgy nem tud megállni,
mint a jó indulatú tumor és átalakul
halálos rákká és ugyan olyan káros,
gyilkos azokra is, akik vallják, mint
akik az áldozatok. Ennek a megnyilvánulási formája a genocídium. A
genocídium, vagyis a népirtás,
legtöbbször más népre, nemzetre
irányul, de bizarr formájában a saját
népirtását (nem mindig a szó
legszorosabb értelmében véve) is
jelenti.

Itt mindenki túlélte a 90.-es éveket.
Tehát, láttunk karón varjút. Sajnos
nem tudjuk, hogy ki milyen
következtetéseket vont le belőlük. Ki
lett agresszív, ki lett még letargikusabb (letört), szervilisebb (szolgalelkűbb), megalkuvóbb, ez végett
fegyver a manipulálók kezében.
Sarajevoban az egyetem utáni
képzésem Janja Beč Nojman, a társadalomtudomány doktora, szociológus, a béke Nobel díj 2005. jelöltje, a
genocídiumról tart képzést, a világ
idesereglő diákjainak, kutatóinak és
tudósainak. Miért éppen itt? Sajnos,
azért mert itt volt a genocídium legborzasztóbb megnyilvánulása.
Legújabb művében a Darkness in
Noon-Sötétség délben, néhány
„érdekes” kérdést tárgyal. Egy ezek
közül az ún. hátsóudvar lélektana. Itt
azt próbálja megmagyarázni, hogy ez
a vidék a történelem folyamán,
mindig a nagyhatalmak peremvidéke
volt. Ez egy óriási kisebbségi érzést
váltott ki, mi később katasztrofális
agresszivitásban
és
önirtásba
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(autógenocídium) tör ki.
A másik tény, hogy mi egy olyan
kultúra terméke vagyunk, mely nem
tud értelmesen beszélni, tárgyalni,
kijelenteni (tudatni), de nem tudunk
másokat meghallgatni sem. Ha
szeretnénk, hogy mások meghallgassanak bennünket, meg kell tanulnunk
értelmesen, hazugság nélkül beszélni,
és másokat figyelmesen meghallgatni.
Itt élünk 1000 éve. Akarunk e még
ennyit, vagy még tovább itt maradni?
Ha igen, akkor a nehezebb rögösebb
demokratikus utat kell választanunk,
ahol a köznek az egyéneket kell szolgálnia, mindenkit, ha nem, akkor egy
jövendőbeli hősi eposzban, több
Oscar díjas filmben fog fennmaradni
dicső hírnevünk, mint egy letűnt
nemzeté.
?
Bíró Csaba

FECSKE
BALLAG MÁR A VÉN
DIÁK
2008. május 27.
Ma szerda van. Pénteken ballagás,
és ez nekem csak most esett le!
Furcsa elsőbe még oly távolinak
tűnt a nyolcadik. Most meg itt van!
Sőt nemcsak itt van, már el is múlt,
hisz pénteken vége!
Lezárult az életünk egy része.
Ballagás után felvételi, aztán új
iskola, új osztály, új tanárok,
egyszóval új környezet. A nyolc év
alatt rengeteg mindenen átmentünk.
Észre sem vettük, hogy lassacskán
felnőttünk, ha nem is teljesen,
meghoztuk életünk első, nagy döntését: hogy HOVA tovább.

2008. május 29.
Holnap ballagás.
Emlékszek, mikor még kis elsősök
voltunk és vártuk a „nagy nyolcadikosokat”, akik énekelték a
Gaudeamus-t, és fel se tudtam fogni
miért sírnak.
Az idén mi leszünk a „nagy nyolcadikosok”, akik éneklik a
Gaudeamus-t, és már tudom, hogy
miért sírnak mindig a ballagók.
(Simon)

KEDVENC
Ezt is a többi cikkemhez hasonlóan,
a saját tapasztalatom alapján írom.
Az iskolában történt, körülbelül két
hónapja. Egy fontos dolgozatra
készültünk. Nagyon sokat tanultunk,
nagyjából, másfél hétig. A tanárom
úgy képzelte el, hogy barátommal
mi leszünk a legjobbak. Igen, így is
sikerült. Az enyém lett a legjobb
utána az osztálytársamé. A tanárunk
nem volt teljesen elégedett, mert ő
azt szerette volna, ha a társamé lenne
a legjobb. Ezt nyíltan ki is mondta,
ott előttem. Ez nekem piszok rosszul
esett, mert azt hittem a tanárról,
hogy egy előítéletek nélküli ember.
Nagyon sokat tépelődtem azon,
hogy említsem-e neki a dolgot, de
utána úgy döntöttem, hogy inkább,
mégsem. Végül is, bennem kellemesen csalódott a tanár, a barátomban
viszont nem. Azután, mikor még
többet gondolkoztam azon, hogy
miért történhetett ez így, akkor már
mindent teljesen másként láttam. A
tanár az osztálytársamat a családi
háttere alapján ítélte meg. Szüleim
egyszerű munkás emberek, itt
Bácsfeketehegyen. Azért kapok jó
jegyet, mert megérdemlem, azért
kapok elismerést, mert megdolgozok
érte. Ez a tanár túlbecsülte a diákot.
Ennek a diáknak úgy mond kötelező
a legjobbnak lenni (bár mostanában
egyre rosszabban tanul), és ez sokszor úgy történik, hogy a tanárok azt
mondják, hogy ”jól van, most
megadom az ötöst, mert biztos nem

bírt készülni”. Az osztály többi jó
tanulója (velem együtt) csak olyan
„közepes” tanuló, a kedvenc pedig
„tökéletes”.
Sajnos a nagyvilágban nagyon nehéz
megmaradni protekció nélkül.
Mindenhol van egy kedvenc, akit
mindenkinél (mindenféle ismeret
nélkül „a két szép szeméért”) jobban
szeretnek.
Ha egy iskolában történik, akkor az a
többi diáknak kimondhatatlanul fáj,
mert tudja, hogy jobb a kedvencnél,
mégis a tanárai kevesebbre becsülik,
közben a tanárok mindig azt hangoztatják, hogy ők nem tesznek különbséget diák és diák között. Ha szabad
egy kérdést: ez ki szerint van úgy,
ahogy a tanárok mondják?
Szombati Dorottya

MÁS SZEMÉBEN A SZÁLKÁT…
Naponta többször ütközünk különböző elvárásokba az iskolában,
munkahelyen, otthon, és még számtalan esetben. Mert, ahogy a szabályok azért vannak, hogy betartsuk
őket, az elvárások azért, hogy
megfeleljünk
azoknak.
Mivel

rengeteg olyan dolog van, amit szem
előtt kell tartani, nem tudunk mindegyiknek tökéletesen eleget tenni.
Előfordul, hogy valakitől nem azt
kapjuk, amit vártunk. Ilyenkor szinte,
már reflexből szidjuk meg az illetőt.
A harag rossz tanácsadó.
Figyeljünk másokra, és néha
egy kis megértés nem árt!
Mielőtt kinyitnánk a szánkat,
gondolkodjunk el azon, vajon
mi, mindent maximálisan teljesítünk-e!
Kasza Nikoletta
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BÚCSÚZOM TŐLED 15 ÉVEM…
Május utolsó hétvégéjén ballagtak a helyi Nikola
Gyurkovics Általános Iskola végzős tanulói. A két
– egy magyar és egy szerb – osztálytól gazdag
műsorral búcsúztak a többi tanulók és a tanárok.
Az iskola hatalmas előcsarnoka kicsinek
bizonyult azon a pénteki napon, szülők, rokonok,
testvérek, osz-tálytársak, mind-mind jelen voltak
azon a szép, s valamennyiünk – de elsősorban a
mintegy ötven egymástól elszakadó, a nagy betűs nyílt életbe kihajózó fiatal
– számára emlékezetes, meghitt ünnepségen. Bojtos Béla iskolaigazgató búcsúbeszédében felelevenítette a nyolc év közös, fáradságos, ám nagyon is sikeres munkát, amelyet a tanulók, szülők és a pedagógusok összefogásából
ered. Reményét fejezte ki, hogy a kellő alaptudással felvértezett tanulók a
további tanulmányaik során is eredményesek lesznek. A két osztály tanulói
közül 10.-en lettek Vuk-díjasok, név szerint: Szarka Ákos, Kuntics Flórián,
Fice Hargita, Ádor Konrád, Lódi Csilla, Samarđić Gordana, Plazačić Siniša,
Suzić Dušan, Jelušić Miljan, Đukić Nemanja.
A generáció tanulója Kuntics Flórián és Jovanović Stevan lettek. A tanulók a kiváló iskolai tanulmányi eredmények mellett számtalan díjat, elismerést szereztek a sport és egyéb tudásfelmérő versenyeken is, amellyel
öregbítették iskolájuk és egyben falujuk nevét is.

ISKOLA HÍREK
Június 5-én, testvérlátogatást tesznek a kunhegyesi református iskola diákjai, az őszi látogatás viszonzására.
Program: Csütörtök este disco a strandon, péntek este iskolalátogatás, majd
megtekintik a Lúdas Matyi színházi előadást, szombaton kirándulás a Fruska
Górára. A program vasárnap, istentisztelettel zárul.
Bojtos Béla

KICSINYEK NAGY
SIKERE
Az idén Becsén, immár XII Kőketáncon az óvodások és az alsóosztályosok
részére megszervezett népi gyermekjáték, néptánc és népdaltalálkozón a
bácsfeketehegyi ME legfiatalabb tánccsoportja – akiket Pál Eszter oktat és
gardíroz nagy szeretettel és odaadással hónapok óta – is részt vett. A heti két
alkalommal tartott próbák az odaadó, lelkes tiszta szívű munka szép sikert
hozott a szakemberek által értékelt megmérettetésen. Az ő kategóriájukban
egy csoportot érdemesítettek díjban (III helyezés) a többieket, így a mi kis
csapatunkat is csupán szóbeli elismerésben, dicséretben részesítettek,
valamint külön kiemelték a csoport fegyelmezettségét. Első fellépésnek ez
szép
eredmény.
Legközelebb
a
Meggy- és falunapi
ünnepségen lépnek
közönség
elé,
reméljük akkor már
ismét a lábadozó
oktatójuk Pál Eszter
kíséretében gyűjtik
be a közönség elismerését, a műkedvelők mannáját, az
őszinte tapsot.

A TALÁLKOZÁS
ÖRÖME

Ötven éves iskolatalálkozó
Bácsfeketehegyen
Május 24.-én, szombaton a bácsfeketehegyi
Nikola
Đurković
Általános Iskola 1957-58.-ban fejezett
8b osztály tanulói jöttek össze a
délután folyamán megtartott osztályfőnöki órán, hogy megannyi éve
nem látott osztálytársaikat keblükre
öleljék, és kezet rázzanak egymással.
Hogy ismét, ha csak egy röpke órácskára is felidézzék az, un. gondtalan
gyermekkori évek nyújtotta egy-egy
csínytevéssel tűzdelt élményeket. Az
ötven évvel ezelőtt a nagybetűs életbe
kiröppent 32 fős osztálytársakból
mindössze 14.-en tudtak jelen lenni
ezen a 30 év után ismét megszervezett
találkozón. Ugyanis a nyolcadik
elvégzése után 20 évre volt az első,
illetve most 50 év elteltével került sor
a második találkozóra. Az eset
érdekessége – amelyet a nagyszülői
korban lévő egykori diákok egyikemásika hangsúlyozott is – hogy ezt a
találkozót sem helybeliek szervezték
meg, hanem vidéki, történetesen a
Temerinbe elszármazott Koroknai
Károly osztálytárs kezdeményezte és
vette kezébe a szervezést, természetesen egy-két helybeli segítségével. Az
osztályfőnöki óráról kilenc tanuló
különböző okok miatt maradt távol. Ki
a távolság végett, vagy volt, akit éppen
betegség tartott vissza, hogy ismét
találkozhasson társaival. Az egykor
nagy létszámú osztályból ma már
kilencen nincsenek az élők sorában.
A kellemes hangulatú, az
újbóli találkozás és az emlékek
felidézése okozta örömteli órácska
gyorsan elröppent. A búcsúzás egyegy könnycseppet is kicsalt, kézszorításkor pedig némely nebuló torka
kissé elszorult.
Sz. B.
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MEZŐNÉZŐ
EGY KIS MARKETING

Mint már tudjuk, manapság, minden
árú forgalmazását, eredményes
eladását a jó marketing biztosítja.
Ennek egyik legeredményesebb formája a szakkiállításokon való részvé-

tel.
Kishegyes község mezőgazdasági
termelői az idén már második alkalommal vettek részt az újvidéki
Mezőgazdasági Kiállításon. Falunkat
képviselték: Horkaiék, meggyborukkal, pálinkájukkal, a targyival;
Lódiék, boraikkal, pálinkáikkal; a
Futura termékei, a torma a szenf;
Törökék méztermékei és mézboruk.
Ez mellett a községből volt még
prezentálva kecsketúró, füstölt-szárított kecskehús, sonka, őrölt paprika…
Az idei jubiláris 75. kiállítást Boris
Tadić államfő nyitotta meg, megjelentek még Bojan Pajtić tartományi
kormányfő, Pásztor István a VMSZ

elnöke, Őexelenciája Nagy Ferenc
szabadkai magyar főkonzul a
kereskedelmi miniszter… és sokan
mások.
A részvétel 47.000.00 dinárba került,
minek a felét a Körzeti gazdasági
kamara, a többit pedig a községi költségvetésből lett fedezve. A standon
résztvevő odaadó képviselőknek és a
minőségi prospektusoknak köszönve,
már vannak pozitív visszajelzések,
érdeklődők.
Továbbra is terjesszük kis falunk jó
hírét szerte a világban!
szerk

P Á L YÁ Z A T F I G Y E L Ő
Hosszútávú hitel lehetőség
Kiíró intézmény: Vajdaság AT
Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. június
17.
Pályázók köre: A hitelre
pályázhatnak, mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek
előállításával, feldolgozásával
foglalkozó kis és közép vállalatok, földműves egyesületek, és bejegyzett gazdálkodók.
Hitelfelhasználás:
15.000.000 dinárig siló felépítésére,
felújjítására és felszerelésére.
30.000.000
dinárig
hűtőház
felépítésére, újjáépítésére,
felszerelésére valamint hűtőberendezések és hűtőrendszerek beszerzésére.
Feltételek:
Saját finanszírozás: 50%
Törlesztési határidő: 5 év, 12 hónap
türelmi idővel
Kamat: váltókezesség esetén az évi
kamat 2,80%, illetve
jelzálog esetén az évi kamat 4,20%.

Garancia jóváhagyás hosszú
lejáratú hitelek biztosításához

fizikai személyek számára.
A pályázat szerint garanciát vállalnak:
- kombájnok,
- traktorok és
- kapcsolható mezőgazdasági
gépezet vásárlására jóváhagyott
hitelekre.

Kiíró intézmény: Vajdaság AT
Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. szeptember
30.
Pályázók köre: Mezőgazdasági
magántermelők, bejegyzett mezőgazdasági gazdálkodók.
Feltételek:
Hitel összege: 500.000 – 10.000.000
dinár
Törlesztési határidő: 5 év
Kamat: 6,80% az évi kamatláb
Garancia nyújtás: az elavult
mezőgazdasági gépezetek felújítása
érdekében,
új
mezőgazdasági
gépezetek beszerzésére irányuló,
ügyviteli bankok általi hitelekhez
való
könnyebb
hozzáféréshez
előfeltételek megteremtése, bejegyzett mezőgazdasági birtokokat
működtető, Vajdaság AT területén
tartózkodási hellyel rendelkező
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További információért keresse
fel irodánkat! További információért keresse fel irodánkat!
Minden munkanapon 07,30-14,30
között, várjuk az érdeklődőket, földműveseinket és gazdálkodóinkat
A Prowag csapata
Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 731 424
e-mail: prowag@gmail.com
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

L É L E K S Z Á R N YÁ N
TANÉVZÁRÓ GONDOLATOK
„Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és
hűséggel; és hányjátok el az isteneket,
akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a
folyóvízen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az
Úrnak: válasszatok magatoknak még
ma, akit szolgáljatok; akár azokat az
isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amíg túl valának a folyóvízen,
akár az Emoreusok isteneit, akiknek
földjén lakoztok: én azonban és az én
házam az Úrnak szolgálunk.” Józsué
24, 14-15
Elérkeztünk ismét egy tanév
végéhez. Ilyenkor, akárcsak az esztendő fordulóján, visszatekintünk a
mögöttünk levő időre, értékelünk,
következtetéseket vonunk le, eredményeket húzunk alá, és amennyire
sikerül, megpróbálunk a jövő felé is
reménységgel tekinteni.
Arról olvashatunk a megjelölt bibliai részben, hogy Isten népe egy nagy
mérföldkőhöz érkezik útja során.
Megérkeztek az ígéret földjére
Kánaánba. Hátuk mögött rengeteg
próba, harc, küzdelem, tapasztalat és
veszteség. Volt, aki úgy, mint maga a
vezér, Mózes is, nem érkezhetett meg
az ígéret földjére. Ha visszatekintenek, sok mérföldkő és sok domborodó sírhant jelzi az utat.
Mindenkinek annyi az út, amennyire
az emlékezete ellát. Ezzel gyakorlatilag mi is pontosan így vagyunk. Az
első osztályt végzők egy sok
ismeretlent rejtegető csodás évre és
titokkal teli szám és betűrengetegre
nézhetnek vissza. A ballagó nyolcadikosok azt gondolják, hogy túl
vannak a viszontagságos pusztai vándorláson, vagy riadtan tekintenek ki
az iskola kapuján, mert előttük a még
ismeretlen világ.
A középiskolák végzősire még
nagyobb felelősség nehezedik, a
mások munkáját kell valahol átvenni,
olyan aratásban kell beállni, amit nem
ők vetettek. Ők most abban a korban
vannak, amikor nagyon fent van az
önbizalom mutatója, vagy bizonytalanság lesz úrrá rajtuk, hova, merre
tovább? Esetleg úgy érzik, hogy övék
az egész világ, vagy, hogy egy talpalatnyi hely sem jutott nekik.

A végzősöknek azt tanácsolhatjuk,
hogy figyeljenek oda az öreg vezér,
Józsué szavára. Amikor Mózes átadja
neki a vezetés nehéz feladatát, amikor
Isten reá bízza a népet, olyan fiatal
volt, mint a most végzősök. Azt
hihette, már érett akkor, hogy évek
múlva rájöjjön, akkor iratkozott be
„Isten iskolájába”. Nem szabad
megfeledkeznünk arról a tényről,
hogy mi Istennek örökké gyermekei,
és előtte örök diákok vagyunk.
Ma sajnos még mindig ott tartunk,
hogy sok ifjú számára azért nem kívánatos a keresztyénség, mert még
mindig az a téves beidegződés él
sokakban, szülőkben, tanárokban és a
diákokban, hogy ez egy tilalomfa
rendszer, ahol ezt sem szabad, azt
sem szabad. Érdemes odafigyelnünk
a prédikátor Salamonra, aki ezt
mondja: „Örvendezz ifjú míg fiatal
vagy, légy jókedvű ifjúságod idején;
és élj szíved vágya szerint, ahogy
jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged!
Távolítsd el szívedből a bosszúságot,
és tartsd távol magadtól a rosszat,
mert az ifjúkor és a fiatalság
mulandó! Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz
napok, és el nem érkeznek azok az
évek, amelyekről ezt mondod, nem
szeretem őket…” (Préd 12, 1). Itt
fontosnak tartom kihangsúlyozni,
hogy amikor valakit megítélnek, nem
feltétlenül negatív ítéletről van szó.
Az is ítélet, hogy: „…jól vagyon jó és
hű szolgám…”, az is egy megítélés
következménye, ha valaki kitűnővel
végez.
Az idézett biblia részben szereplő
sikemi országgyűlés, olyan a választott nép számára, mely világosan
rámutat arra a tényre, hogy az elért
sikerek, eredmények, nem az emberi
találékonyságnak, a fegyvereknek
köszönhetőek, hanem az Istené a dicsőség.
Jó lenne, ha a mostani tanév végén
egyik tanuló sem feledkezne meg
erről: jó bizonyítványt, sikeres
érettségit vagy felvételit követően,
megköszönni szülőt, tanárt, jó
előmenetelt a Mindenható Istennek.
Ne feledjük el az öreg vezér bölcsességét: az élet = szolgálat. Mivel
életünk Ura azt mondja, hogy senki
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sem szolgálhat két úrnak, ezért kell
eldönteni, kinek a szolgálatába
állítjuk életünket. Ez a képlet
elméletileg nagyon egyszerű: Isten
vagy ördög, jó vagy rossz, fehér vagy
fekete. Nagyon sok ember rábízza
élete folyását a sodrásra, ahogy esik,
úgy puffan. A széles úton járók az
„arany középutat” választják, ami a
közömbösség, a langy melegség,
amely Jézus számára elfogadhatatlan.
Jézus világosan biztat és rámutat a
helyes útra: „…legyen a ti beszédetek
igen-igen, nem-nem, a többi pedig a
Sátántól
van”.
Ne
álltassuk
magunkat, az arany középút is lehet a
Sátáné. Ez az a széles út, amelyen
sokan járnak. A divat szelleme a csordaszellem. Azt sugallja, amit sokan
csinálnak, az a jó, pedig az életre
vezető úton kevesen járnak.
Zárógondolatként szóljunk még a
vezérek felelősségéről is, mert erről is
szó esik az idézett bibliai részben.
Demokrácia van, szoktuk mondani,
éppen ezért hatványozottan felerősödik a vezetés és a példaadás
jelentősége. A pásztor nélküli nyáj
sorsát ismerjük. A mai diákokból holnap szülők, tanárok, vezetők lesznek,
akikre átszáll a feladat, mint
Mózesről Józsuéra. Mivel demokrácia van, megadatott a választás
lehetősége mindenki számára. Vajon
ki merjük-e mondani, amit Józsué
mond tiszta szívvel, mert van
aranyfedezete: „Én azonban és az én
házam az Úrnak szolgálunk”.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
a
diákoknak,
tanároknak
és
nevelőknek tartalmas és kellemes
vakációt.
Orosz Attila
ref. lelkipásztor

FECSKE
TÉLI UTAZÁS „OTTHONRÓL” HAZA
III. RÉSZ
Erősen sötétedett, már mind hárman
előre kémleltünk, amikor nagy távolról pislákoló fényt véltünk felfedezni.
Hallgattunk mind hárman, mindegyikőnk kételkedett abban, ami látni
vél. A mind erősebb sötétedésben
már erősödött a fényforrás. Érzetük,
Gáspár a lovakat abba az irányba
fordítja, megcéloztuk a fényt!
Örökkévalóságnak tűnt az idő, még
mindég messze volt a fény, amikor
átfutott az emlékezetemben a
nyomasztó eset, amikor a telecskai
határban egy befödetlen kútba zuhantak a lovak. A sötétségben ez velünk
is előfordulhat! Megveregettem
Gáspár vállát, álljon meg! Mondtam,
én előre megyek a sötétségben a fény
felé, tisztes távolságból kövessenek!
Megindultam, kiskabátban, hajdonfejjel-sapka nélkül, szerencsére a jó
bőrcsizmámban. Néhány száz méter
után már nem fáztam, sőt tisztességesen kezdet izzadni a hófúvásban.
Lehet, a kezdeti gyors lépteim lelassultak a mind nagyobb, mélyebb
hóban. A fény is mind élesebbé vált,
az őt körülvevő sötét körvonalak
közül. Egy tanyáról, az ablakából
származott a fény. Odaértünk és egy
félkört téve, befordultunk a fák között
a tanya udvarába. Megérkeztünk az
emberek közé. A szél is lanyhult. Itt
az udvaron kellemes szélcsöndbe
kerültünk. Letakartuk a lovakat, a
kiscsikót és megindultunk a szállás
ajtaja felé, ahonnan gyér fényt láttunk
kiszivárogni. Még mielőtt felléptünk
volna a gangra, az udvar sötétjéből
lóhorkantást hallottunk, visszaléptünk. Az udvari fához kötött, meleg
takarókkal letakart lovat láttunk a félhomályban. Kisseb szánkó elé volt
fogva, türelmetlenül kaparta első
lábaival a havat. Halkan nyihogott
amint feléje közeledtünk, örült a társaságnak, nekünk és a mi lovainknak.
Az üres szánkót vastagon befedte a
hó, már régebben itt állhatott gazdátlanul. Hol maradhatott ilyen sokáig a
gazdája? Miért hagyta a lovát a
szánkó elé befogva? Ide jött, vagy
innen indult volna valahova? Hol van

ez a tanya, melyik falu határába tartozik? A kérdéseinkre a választ a
csukott ajtó rejtette. Menjünk be!
Mentünk volna ám be, miután
tisztességesen bekopogtam, de „se
kép, se hang”, nem kaptunk bebocsátást. Megismételtem a kopogtatást, erősebben: talán elaludtak,
majd csak meghalják. Semmi! Kis
szünet után határozottan dörömböltem, doboltam az ajtón. Végre, egy
karcos férfihang hallatszott: - Ki az,
mit akar? – Eltévedt utasok vagyunk!
– kiabáltam a zárt ajtó előtt.
Tanácstalanul álltunk mind hárman,
nem értettük miért nem nyitnak ajtót?
Normális emberek nem szoktak így
viselkedni, ha még idegen kopogtat is
ajtaján! Végre hangokat hallottunk,
két férfihang vitatkozott, vastag
káromkodások közepette emlegettek
bennünket, hívatlan vendégeket. Az
egyik hang különösen türelmetlenül
küldözgetett bennünket „mindenhová”. Ezekből a hangokból
kikövetkeztettem: ezek ott belülről
jócskán részegek de az a gyanú is
felmerült bennem, hogy ezek valamit
takargatnak, titkolnak előttünk, de
mit? Újból erősen megvertem az
ajtót, én is „vastagabb” szövegre váltottam, bekiabáltam mit tegyenek
egymással, de nyissanak ajtót. Nem
akarunk mi bemenni csak valamelyikkőjük, jöjjön ki és magyarázza
meg, hol vagyunk, mi hova jutottunk,
mutassák meg az utat Kishegyes felé,
merre menjünk tovább? Az értelmesebbnek tűnő hangú közelebb lépett a
bezárt ajtóhoz: - Honnan jönnek és
hova mennének? Én is halkabbra fogtam a hangom, nem kiabáltam,
hanem értelmesen elmondtam,
Telecskáról indultunk Kerényre,
onnan Cservenkára, de a nyári úton
Kishegyes felé indultunk és a
végcélunk
Szekics,
Lovćenac.
Elhallgattam, belülről egy kis szünet
után elhangzott a következő kérdés:
Mit keresünk Szikicsen, kihez
megyünk
ilyen
késő
este?
Magyarázni
próbáltam:
- A
szüleimhez megyek, haza, a két tár-
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sam lovas szánkójával utazunk, de a
hófúvásban és a beállt sötétségben
elvesztettük az utat, és a tanyájuk
ablakából kiszűrődő lámpájuk fénye
vezetett ide bennünket. Kérésre fogtam a szót: - Kértem, csak azt
szeretnénk, mutassák meg az utat!
Belülről újabb morgó hangok, halkabb vita hangjai szűrődtek ki, és a
kérdés: - Kihez mennek Szikicsre,
hogy hívják? Úgy véltem, ez már
értelmes kérdés és nyugodt hangon
magyaráztam: - A villanytelepre
mennénk az Apámhoz! Kis szünet
után máris célratörő kérdés: - Hogy
hívják magát és az Apját, akihez
megy? Gyorsan válaszoltam, mondtam a nevem és azt is, hogy az
Apámat is így hívják! – Akkor maga
a Károly bácsi fia? Megörültem,
hogy ismeri az apámat: - Bizony én
vagyok az, és nem maradunk hálátlanok én sem, Apám sem, ha segít
nekünk hazajutnunk, mert már
elegünk van a fagyoskodásból. De a
lovaink és a kiscsikó is, megérdemelnék a meleg istállót, abrakot! Újabb
vitatkozás hangjai után jött az
utasítás: - Nyissuk ki az ajtót, de csak
egyenként, lassan jöjjünk be, ahogy
ők mondják! Valóban kinyílt az ajtó,
ami fölött, valaki egy széken állva,
tartotta a lámpát. A másik „vendégszerető” meg beljebb, oldalt állt, nagy
késsel a kezében. Én lépetem be
elsőnek, utasítva lettem: - Üljön az
asztalhoz! Jöjjön be a következő!
Nándor fiú lépett be utánam, - Üljön
le! Van még valaki kint? Az is jöjjön
be! Gáspár lépett be harmadiknak és
hogy honnan vette, honnan nem nála
is, a markában villogott a bicskája!
Úgy tartotta, hogy láthassák és nagyon lassan, oldalt is figyelve
lépegetett az asztal felé.
Folyt. Köv.
Molnár Károly

FECSKE
* * M É H É S Z R OVAT * *
"MÉHECSKE - ZZZZ"
RECEPTEK
PIKÁNS MÉZES
VAGDALT

Tálaláskor a felszeletelt marhasült
mellé tesszük a tányérra.

Elkészítési idő: 2 óra
Hozzávalók: (4 személyre)
30 dkg füstölt sonka, 1 zsemle, 30
dkg sertéslapocka, 1 tojás, 1 dl tej, 10
dkg vöröshagyma, só, őrölt bors, a
mártáshoz 0,5 dl fehér borecet, 3 dkg
őrölt mustármag

GRILLEZETT
SZŰZPECSENYE

A füstölt sonkát és a sertéshúst nagyobb kockákra vágjuk és ledaráljuk.
A zsömléket beáztatjuk, kinyomkodjuk. A finomra aprított vöröshagymával a darált húshoz adjuk. Beleütjük a
tojást, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk a tejjel és jól összedolgozzuk.
Fél órán át pihentetjük, hogy az ízek
jól összeérjenek. A masszából pogácsákat formázunk és serpenyőben
felforrósított olajon megsütjük. Egy
lábosban összekeverjük a cukrot, a
mézet és az őrölt mustármagot. Lassú
tűzön addig főzzük, míg a cukor
elolvad,
de
még
nem
karamelizálódik. A fasírtokat tepsibe
tesszük, kevés mártást öntünk rá és 10
percig közép-meleg sütőbe tesszük.
Üvegtálra szedjük, meglocsoljuk a
maradék
mártással
és
burgonyafánkkal tálaljuk.

TARKABABOS MÉZES
Elkészítési idő: 50 perc
Hozzávalók: 1 kg elkészítéséhez
20 dkg vöröshagyma, 1 közepes zöldpaprika, 2 gerezd fokhagyma, 1
babérlevél, 1 dl olaj, 2 dl ketchup, 2
dl méz, csipetnyi só, 80 dkg tarkabab,
4 szelet marhasült
A hagymát finom kockákra, a kicsumázott zöldpaprikát vékony
szeletekre vágjuk. Serpenyőben olajat
forrósítunk, beleszórjuk a hagymát és
a paprikát, a pépesített fokhagymát,
majd
az
egészet
lepirítjuk.
Beletesszük az előző nap megfőzött
tarkababot, a babérlevelet, a
ketchupot és a mézet, majd fedő
nélkül 45 percet pároljuk. Gyakran
kavargatjuk és az elfőtt levet kevés
vízzel pótoljuk.

Elkészítési idő: 50 perc
Hozzávalók:
2
közepes
sertésszűzpecsenye, 1 vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál olaj,
2 dl ketchup, 0, 5 dl balzsamecet, 1 dl
méz, 2 evőkanál szójamártás, 1
mokkáskanál őrölt gyömbér, só őrölt
feketebors
Mindkét szűzpecsenyét félbevágjuk,
így lesz 4 db belőle. A hagymát meg
a fokhagymát finomra aprítjuk, az
olajba szórjuk. Az összes többi
ízesítőt és fűszert ezután keverjük
bele. Ha van, néhány csepp Tabasco
mártással is ízesíthetjük, majd 10 percig pihentetjük. Utána a húst megkenjük vele, rostélyra fektetjük és faszénparázs fölött kb. 30 perc alatt többször megforgatva megsütjük. Ha
kemencében készül, akkor közepes
lánggal kb. 20 perc a sütési idő, de
mindkét esetben szorgalmasan kell
kenegetni a fűszeres páccal.

PÁCOLT, GRILLEZETT
CSIRKEMELL
Hozzávalók: (4 személyre)
4 csirkemell, 10 szelet bacon szalonna, 8 szilva, 2 fürt nagy szemű
szőlő, 1 evőkanál citromlé
A páchoz 5
evőkanál méz,
1
narancs
reszelt héja
és leve, 5
evőkanál
olívaolaj, 1
evőkanál
Wo r c e s t e r mártás,
2
kávéskanál currypor, 1 gerezd zúzott
fokhagyma, 1 kávéskanál
zúzott koriandermag, só
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A pác hozzávalóit összekeverjük. A
lebőrözött,
kicsontozott
csirkemelleket három centis kockákra
vágjuk, belekeverjük a páclébe és
lefedve fél napig hűtőszekrényben
érleljük. A szalonnaszeletekből tekercseket készítünk. A csirkemell
kockákat, a szalonnatekercseket és a
gyümölcsöket váltakozva nyársra
fűzzük. Bőségesen megkenjük a
maradék páccal és grillsütőben
nyáron faszénparázs felett- állandóan
forgatva 15 percig sütjük.

ÍNYCSIKLANDÓ
CSIRKE
Elkészítési idő: 60 perc
Hozzávalók: (4 személyre)
80 dkg csirkemell filé, 8 dkg liszt, 1
citrom, 3 evőkanál méz, csemege
pirospaprika, só, 15 dkg vaj, 1 csokor
petrezselyem zöld
A csirkemell filéket nyolc egyenlő
szeletre vágjuk, lisztbe mártjuk és a
serpenyőben
olvasztott
vajban
megsütjük. Leveszzük a tűzről,
megszórjuk borssal és pirospaprikával, leöntjük a mézzel és meglocsoljuk a citromlével.
Középmeleg sütőbe tesszük, és 15
percig sütjük. A sütőből kivéve tálra
helyezzük, és párolt rizzsel körítjük.
A citromot felkarikázzuk, a
hússzeletek tetejére terítjük majd az
egészet megszórjuk apróra vágott
zöldpetrezselyemmel.
„Használja a mézet, mint
táplálékot, hogy
később ne keresse,
mint orvosságot”
Török & Roby

FECSKE

KERTI TÖRPE
PÁLMA A KERTBEN
A pálmafák a győzelem, az
újjászületés és a halhatatlanság szimbólumai. A keleti kultúrákban az
áldás és az erő jelképei. A római birodalom idején a katonai győzelmet
jelentette. Nyilvános mérkőzéseken a
koszorúk mellett gyakran pálmaágat
adtak a győztesnek. Jézust is pálmaággal köszöntötték, amikor húsvét
előtt
egy
héttel
bevonul
Jeruzsálembe. E napot nevezik azóta
pálma vagy virágvasárnapnak. A
Trachycarpus nemzetségbe magas
törzsű,
dekoratív
megjelenésű
pálmák tartoznak. Görögül a trachysérdeset, a carpus- termést jelent.
Mivel a hazai klímánk nem kifejezetten a pálmák számára lett
teremtve,
a
lehető
legjobb
körülményeket kell biztosítani a
fenntartásához.
Kétéves kor előtt ne ültessünk ki
pálmát. Hasznos ötlet, hogy négyéves
koron túl lévő pálmát helyezzünk a
földbe. Minél korosabb a pálma,
annál jobb esélyei vannak. Vásárlás
után az első télen még ne ültessük ki.
A következő évben tavasszal, a
fagyok után ki lehet ültetni.
Ültetéskor műtrágyázás/ trágyázás
mellett locsoljuk be B-vitaminos
oldattal is. A fa körül "tányért " kell
alakítani, hogy locsoláskor a víz a
gyökerekhez szívódjon. A hervadó

leveleket csak akkor szabad levágni,
ha már teljesen elszáradtak, mivel a
növény roppant takarékos, és minden
használható tápanyagot visszavon az
elöregedett levelekből. Az első évi
trágyázást akkor kell elvégezni,
amikor fagy már biztosan nem
várható. A hideg idő után jó ötlet, heti
2-3 alkalommal gombaölőszerrel
kezelni a fát. A pálmáknak olyan
műtrágya kell, amely nyomelemeket
is tartalmaz. Kutatások alapján a
legjobb műtrágya kombináció 2:1:3:1
(N:P:K:Mg ) , ha lehet oldódó formában a következő elemekkel: S: 12%, Fe, Mn, Zn, Cu, B. Ebből 6.5
dkg-ot teszünk m˛-enként a lombkorona alatti egész területre. Ha nem
találni megfelelő műtrágyát, jobb a
szerves trágya. A pálmának a
szélvédett, napos sarok, a ház déli
oldala megfelel. Ha a ház déli oldala
nem elérhető erre a célra, a probléma
megoldható, ha a pálma szélvédett
növényekkel
van
körülvéve.
Házaknál, épületeknél válasszuk a
legnaposabb sarkot. A délutáni napsütés erősebb, mint a délelőtti. A hó
is egyfajta hőszigetelő. Vigyázzunk
arra, hogy a levelek között ne maradjon sok jég, hisz veszélyezteti a
pálma szívét. A pálma szíve a korona
közepe, ahol az új hajtás nő. Ha az
elpusztul, vagy károsodás éri, a

pálma elpusztul. A pálmafa tányérját
betakarhatjuk olyan anyaggal, ami
gyűjti a meleget. Erre a célra használhatunk sötét színű kavicsot, apróra
tört téglatörmeléket. Ha a tetejére
apróra vágott fenyőkérget szórunk,
kb.7-8 cm vastagon, az növeli a talajvízháztartását. Nagyon fontos a jó
vízáteresztő képesség. Az agyagos
talaj visszatartja a vizet, így a növény
lába vízben áll. Ez a szubtrópusi és
trópusi növényeknek a gyengéje, és
nagy része nem éli túl. Ha agyagos a
talaj, biztosítani kell az átmeneti
zónát a jó és a rossz között.
Legfontosabb a téli védelem.
Hideghullámok idején, amikor az
éjszakai hőmérséklet
-12°C alatt várható, hirtelen felszerelhető védelem, ha egyszerű takaróba
csavarjuk. Ha műanyag fóliát
használunk, vigyázzunk, hogy a fólia
sehol ne érjen a növényhez. Idősebb
növényeknél lombkoronát összefogjuk és átkötjük, hogy a pálma
szíve védve legyen. Az összekötött
lombkoronát be lehet takarni
zsákvászonnal, takaróval. Ügyeljünk
arra, hogy a jég ne rakódjon le a levelek között.
Z. Tatjana

VANNAK MÉG CSODÁK
Először is csoda, hogy van egy
Izidánk, hogy az él, fejlődik és még a
határokon túl is jól ismert. Csoda volt
az is, amikor a napközis csöppségek
játék közbe megtanulták egymás
anyanyelvét, így Ákos a szerbet,
Jovana a magyart, amit meg sem
említettem, mivel, hogy nekem ez
olyan magától érthetően, természetes
dolog volt. Február óta új csoda
történt. Az elnöki választás második
fordulójában Kishegyesen voltam
beosztva így Ilić Dragannal vállaltuk,
hogy kimegyünk Kátai Csabáékhoz
az igazolt otthoni szavazási jogot
érvényesíteni. Itt találkoztunk Magó

Anasztáziával, ki 40 évesen még
sehol sem volt, mert világtalanul
született. Ajánlatunkra felvették a
kapcsolatot Papp Júliával, az Izida
vezetőjével, hogy Sztázi néha
eljöhetne ide, hogy egy szintén nem
látó lánnyal Raičević Majaval, jól
megbarátkozhatnának, és megértésben tapasztalatokat cserélnének.
Maja, ki ismeri a Brai betűket és tud
olvasni, olyan komolyan vette e
„feladatát”, hogy rábeszélte Sztázit,
hogy megismerteti vele a Brai jeleket
és utána pedig meg fogja tanítani
olvasni. Sztázi már 15 Brai betűt
ismer és Maja előrelátása szerint,
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mivel, hogy nagyom szorgalmas
lehet, hogy már karácsonyra elkezdi
az egyszerű szavak olvasását is.
A fent látott „pöttyöket” Sztázi már
felismeri, csak nem tudja összeolvasni. Elárulom önöknek, hogy azt
jeleni, hogy SZERETET. A szeretet
az a csodálatos erő, ami ezeket a
csodákat mozgatja.
Sok munka és cél van a két lány, nő
előtt, de tudják, hogy a szereteten, a
másoktól igazi elfogadáson keresztül,
megértéssel szebbé, teljesebbé fog
válni életük.
szerk
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X I RO DA L O M K U LT Ú R A S Z Í N H Á Z
Nézzük mit is ígérnek a nyári
hónapok. A június a színházkedvelőké lesz. Június 12-én az Újvidéki
Színház Topolyán vendégszerepel az
Orfeum című előadással. Alcíme:
Zenés Színházi Nosztalgia, avagy
rossz egyedül. A szöveget Góli
Kornélia, az Újvidéki Színház dramaturgja írta. Egy társkereső
irodában találja magát a néző, melyet
három nő vezet (Ábrahám Irén,
Faragó Edit és Banka Lívia
művésznők), akik komoly és egyúttal
mulatságos bonyodalmak előidézői.
A jelentkezők az átlag „szingli férfiak” sztereotipizált megtestesítői.
Életük tragikomédiáit dal, zene, tánc
fonja egységes egésszé. A közismert
nagy slágerek és a magyar kabaré
klasszikusai igazi nagy kalandra hívnak. További szereplők: Giricz Attila,
Huszta Dániel, Sirmer Zoltán, Kőrösi
István, Varga Tamás, Mészáros
Gábor. Rendezte Puskás Zoltán.

Június 15-én Bácsfeketehegyen
vendégszerepel
a
Szabadkai
Népszínház egy fergeteges komédiával, az Indul a bakterházzal.
Bendegúz, a Szabó bakterhez
szegődött
csibész
furfangos
csínytevéseit felsorolni is képtelenség. A népszerű mesét a Szabadkai
Társulat egyéni módon „testre szabva” dolgozta fel: a kacagtató történetre az immár felnőtt Bendegúz
emlékezik vissza szívet szorongató
dallamokba ágyazva. A vidám, fergeteges,
olykor
burleszkszerű
jelenetek között azonban megfér egy
csöppnyi megható nosztalgia.....Az
Indul a bakterház a szabadkai társulat
legújabb kori történetében két-

ségkívül a legnépszerűbb
előadás, hiszen már közel
hatvan alkalommal mutatták
be Szabadkán és a Vajdaság
számos településén. A társulat 2006-ban Szerbiában
megnyerte az Országos
Színházi Fesztivált, hasonló
sikert értek el a Kisvárdai
Határon Túli Színházak
Fesztiválján is.
Lassacskán
kigördül
a
Tanyaszínház szekere is, az
idei bemutató július 26-án
lesz Kavillón. Az idei előadás
a Hegedűs a háztetőn lesz!
B-terv koncert lesz a kishegyesi
tanévzárón június 14-én! Helyszín
ezúttal a Buga vendéglő.
A július pedig a fesztiváloké. Július
3-a és 26-a között zajlik a Dombos
Fest. Boban Marković, Romano
Drom, Korai Öröm, Tündérground,
L'art pour L'art társulat, Berecz
András, Tanyaszínház és még
sok-sok meglepetés várható a
Hegyalja
utcában!!!
Gondolom Boban Markovićot
nem kell külön bemutatnom
senkinek, de egy kis ismertető
a többiekről. A Romano
Drom együttes apa és fia köré
formálódott. A két Kovács
Antal, kiválva az Andro Drom
együttesből, ahol mintegy 15
évig
játszottak,
új
zenekarukkal immár 1999 éve
járja saját útját, népszerűsítve
a magyarországi oláh- cigány
zenét. Csakúgy, mint őseik, ők is
felkeltik az emberek kíváncsiságát,
bármerre is járnak, azzal a különbséggel, hogy ez a kíváncsiság
immár a koncerttermekbe és
fesztiválokra vonzza az
érdeklődőket. Romano Drom,
romani nyelven “cigányok
útja”, egy sajátos kultúra
közvetítését is jelenti generációról
generációra.
A
szájhagyományokra épülő,
anyanyelven énekelt dalok
újszerű zenei hangzással
egészülnek ki, ahol a kanna ás
a kanál hagyományos játékát
kiegészíti a gitár egyre
erősödő jelenléte, a nagybőgő
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és a tangóharmonika.
A Korai Öröm, a magyarországi
ambient és élő pszicho-etno színtér
alapzenekara 1990-ben alakult. Az
együttes hamar kultikus tiszteletet
vívott ki magának addig itthon sosem
hallott és tapasztalt zenéjével,
elképesztően hatásos koncertjeivel,
melyeken a számtalan dobos és ütős
elemi ritmusa mellett különösen az
egydülálló látványvilág taglózta le a
közönséget. 1993 óta majdnem évi
rendszerességgel adja ki cím nélküli,
csak évszámmal jelzett lemezeit. A
Korai Öröm idővel külföldön is egyre
népszerűbb lett, az igazi áttörés 1997ben történt, amikor a Szigeten való
fellépését lemondó Prodigy helyére
ugrott be, és több tízezer ember előtt
bizonyította: különleges folyamatzenéje
nem
csupán
egy
szubkultúrát érdekelhet. A társaság
zenéje igen nehezen behatárolható:
nevezik nagyvárosi népzenének,
ambientnek, élő, transzos, pszichedelikus technónak - egy Korai Örömkoncert valahol félúton van a sámán-
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rítusok és a kortárs elektronikus partik világa között.
A Tündérground 2005-ben alakult,
viharos gyorsasággal lett rendkívül
népszerű Budapesten és a vidéki fesztiválokon. A hét főből álló zenekar
magyar, balkáni, török, spanyol
világzenéből,
instrumentálispszichedelikus rockzenéből és chill-

out, trance elektronikus zenékből
építkező,
kirobbanó
energiájú koncertjei minden
alkalommal révületbe kergetik
a közönséget.
Ami a Nyári Ifjúsági
Játékokat illeti, a IX. a
megszokottól
egy
héttel
később, július 23-a és 26-a
között, a korábbi évekhez
hasonlóan a zentai Népkertben
kerül megrendezésre. Ami a belépőjegyeket illeti, elővételben csak négynapos jegy vásárolható 1700 dinárért.
A helyszínen ez 1800, a napijegy
pedig 500 dinár lesz. A csapatverseny
a tavalyihoz hasonlóan fog zajlani.
Lesz beugró feladat, foci vagy
röplabda, műveltségi verseny, színpadi előadás készítése, küldetés,

valószínűleg az ügyességi játékok is
visszakerülnek
a
programba.
Civilszervezetek jelentkezését is várják, és helyszíni szervezőket is keresnek. Idén nem lesz Középkori Falu és
Szabadegyetem. Kedvcsinálóként
álljon itt az esti koncerteken már biztos fellépők névsora: Kispál és a borz,
Bikini, Depresszió, Hobo Blues
Band, Nevergreen, Osszián, Junkies,
30Y, United és a Sugarloaf.
Tárgyalások folynak a Van Goghgal
is!
Jó szórakozást!
Borka

Z E N E I ROVAT
LOKOMOTIV GT
A Locomotiv GT 1971-ben alakult. A
zenekar négy alapító tagja (Presser
Gábor, Frenreisz Károly, Barta
Tamás és Laux József) élvonalbeli
beatzenekarokból érkezett, az új
csapat létrehozását az igényesebb
muzsika iránti vágy, új utak
keresésének szándéka motiválta.
Több tagcsere után 1977-re kialakult
az LGT végleges felállása: Presser
Gábor, Somló Tamás, Karácsony
János, Solti János. A zenekar a nyolcvanas évek második feléig tíz nagylemez mellett több angol nyelvű albumot, számos filmzenét és néhány
zenés darabot készített. Ezeken túl
legalább ennyi egyéb LGT-produkció
született: lemezeket készítettek
Zoránnak, Katona Klárinak, Kovács
Katinak, Révész Sándornak és
másoknak. Felkészültségüket, szakmai elismertségüket mi sem mutatja
jobban, mint hogy az LGT-t mindig is
„a zenészek zenekarának” tartották.
Már bemutatkozó koncertjük is rendhagyó módon, délután, világítás és
különösebb látványelemek nélkül
zajlott. Ez a muzsikára fókuszáló
„fesztiválhangulat” jellemezte rendhagyó tabáni koncertjeiket is, amelyeket 1987-ig minden év május elején rendeztek meg. A kötelező
felvonulás után évente 30-40 ezer
fiatalnak jelentettek egészen más,

oldott, szabad élményt ezek a koncertek.
1973-ban a Vígszínházban létrehozták a Déry Tibor regényéből
készült Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról című darabot, amelyet mindmáig játszanak a színházak,
1987-ben pedig az USA-ban is bemutatták. A Popfesztivál mérföldkő volt
a magyar kulturális életben: ezzel a
darabbal nyert polgárjogot a
rockzene, a rockzenekarok megjelenése a színházban, és nagyban hozzájárult az ifjúsági kultúra elfogadottságához, a tiltások enyhüléséhez.
Az LGT-koncert előtt, este hatkor
kerül színpadra a Popfesztivál részleteinek koncertszerű előadása,
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Novák Péter, Lovasi András, Roy,
Fekete Linda, Bíró Eszter és Kovax
tolmácsolásában. Mellettük még
vagy harmincan lepik majd el a színpadot: a Momentán Társulat ifjú
színészeiből alakult csapat.
A zenészek: Kovax – zongora, ének;
Sipeki Zoltán – gitár; Lukács Peta –
gitár; Papesch Péter – basszusgitár;
Borlai Gergő – dob; Födő Sándor –
ütőhangszerek; Csányi István – altszaxofon, vokál.
Ebben a formában a Popfesztivál
mindössze kétszer került előadásra:
2001 decemberében, egy zárt körű
partyn, valamint a 2002-es LGT-fesztiválon.
Folyt. Köv
Kaszás Éva
zenepedagógus
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F E C S K E T O L L
VALAKI IDEGEN

NEKEM SZÜKSÉGEM VAN

Valaki hiányzik,
valami üres,
valamit keresek,
de nem lelem.

Nekem szükségem van,
két jóságos szemre,
két segítő kézre.
Szükségem van
egy meleg szívre,
megértő társra.

Valami elmúlt,
eltűnt belőlem,
valamit észrevétlenül
elveszítettem.

Légy a szemem fénye,
karjaim ölelése,
szívem egyetlen titka,
testem tápláléka.

Valaki hiányzik,
valakit keresek,
még itt van mellettem
de nincs velem.

Te vagy a szükséges remény,
légy, csak az enyém.

Valaki elhagyott,
elment mellőlem,
valakit elveszítettem,
valaki idegen.

Bácsi (Vajda) Sára

Bácsi (Vajda) Sára

ANYAKÖNYVI HÍREK

Leopold Erzsébet- Dodić április 30, 50 évében
Özv. Albert Józsefné szül. Fodor Matild, május 4, 79 évében
Hajagos László május 4, 62 évében

Kelemen László és Erzsébet, kislányuk
Barbara

Harnus Ferenc május 5, 82 évében
Gomos Károly május 16, 64 évében
Desanka Davidović május 18, 75 évében

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