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MEGÉRKEZETT AZ ELSŐ GÉP A SMALL STEPS IPARI PARKBA!

Próbafúrás

Azt hiszem sokan vártuk már ezt a pillanatot, de elérkezett. Idén lesz
negyedik éve annak, hogy elkezdtük vásárolni a földterületeket.
Mára sikerült felvásárolnunk egy akkora egybefüggő területet,
melyen már el tudjuk kezdeni az ipari park kialakítását. A területet
el kell látnunk a megfelelő infrastruktúrával, mely kiépítésének
kezdetét július elején láthatták a park területén. Bár igyekszük
párhuzamosan haladni az út, áram és vízellátás biztosításával, mégis
elsőként a kút fúrásához szükséges próbafúrás kezdődött. Az ipari
park saját önálló kutat tervez fúrni, a vízellátás zökkenőmentes biztosításához. Július 12-től 16-ig a rumai Sremakva cég elvégezte a
próbafúrást, méréseket végeztek a talajréteget, valamint a víz
minőségét illetően is. Ez az 5 főből álló csapat a Dorogi dűlő jobb
oldalán a nagy árok keleti végénél végezte a munkálatokat. Ezt
követi augusztusban a kút tervének elkészítése, valamint maga a
kivitelezés.
Az ipari park belső úthálózatának ötletterve is elkészült és szintén
augusztus folyamán elkészül a főterv is, mely alapján elkezdődhet
az út kiépítése is. Folyamatban van a fent említett egybefüggő
földterület átparcelláztatása is, mely már a befektetők számára lesz
kialakítva.
Minthogy az első beruházó már megérkezett, várható hogy az idei év
végéig jelentős lépéseket tesznek objektumuk kialakításában is.
Szintén folynak a tárgyalások egy magyarországi élelmiszeripari,
valamint egy hazai zöldségfeldolgozó céggel.
A jelek szerint a 2009-es év lesz az az év, amikor már konkrét
munkahelyteremtésről és gazdasági fellendülésről is beszámolhatunk.
Molnár Zita

A csapat dolgozik

Az Ipari park belső úthálózata és domborzata
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AZ IZIDA HÍREI
Erdőjárás, sás, nád, kék ég, zöldeskék
tó, lazaság, szeretet, mindezzel a
nagyszerű látvánnyal és érzelmekkel
találkozhattunk
Ludason,

vendéglátóinknál az Ali és a Balassa
családnál. Ebből a hangulatból
kínálunk önöknek kedves olvasóknak

egy
kis
ízelítőt.
2008.07.25.-én,
nagy
szeretettel és ebéddel vártak bennünket (20 fős
csapatunkat), az Ali
család a ludasi tó partján.
Nem
győztünk
csodálkozni, hogy még az
eső is, ami egész úton
kísért
bennünket,
megérkezésünk
után
megállt, a nap pedig
kisütött. A nevelők, a
programfüzet ismertetése
után három ügyeletes
csapatra osztotta be a napi
felelősöket, akik becsületesen kivették részüket a mindennapi teendőkben. Volt sátorállítás, főzés, mosogatás, erdőjárás, kincskeresés,
zenélés-éneklés, játszás, fürdés,
horgászás és sok-sok érdekes
program, ami felejthetetlenné
tett három napot részünkre.
A legnagyobb élmény gondolom mégis a Szelevényi puszta
meglátogatása volt, ahova
nagy szaktudású kísérőnk
Savo-bácsi vezetett el bennünket. Ritka növényekkel és
állatfajokkal ismertetett meg
bennünket. Érdekes alakú
gombák, virágok és fafajtákat
láttunk. Az erdő egyik nagy
fáját a Papp család még ki is
döntötte.

Alig, hogy hazaértünk a ludasi
táborozásunkról, újabb program várta
a Társulat nevelőit, szervezőit.
Németországból ajándékokat kaptunk, és mondanom se kell, hogy
milyen nagy örömmel fogadtuk a
szállítmányt. A felújított evangélikus
templom orgonájával, amelynek
óriási üzenete van, együtt érkezett
meg nekünk, egy kis civil társulatnak
csomag. Jó érzés, hogy a határon túl
élő emberek ránk gondolnak, és
segítségüket felajánlják. Nagyszerű
dolog még azt is tudni, hogy semmilyen mondvacsinált határ nem választ
el bennünket. Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzásegítenek
álmaink megvalósításához.
P.J.

ÁLARC
Nem rég értem haza a táborozásról.
Nagyon jó volt. Nagyon élveztem,
főleg az esti programokat, ezek
között is legjobban a maszkabált
élveztem. Azért tetszett az a legjobban, mert az lehetett mindenki ami,
vagy aki akart és úgy viselkedhetett
ahogy akart.
Sok ember a hétköznapokban is ezt a
játékot játssza. Álarc mögé bújva
bátornak
mutatva
magát.
Valószínűleg azért, mert fél attól,
hogy a barátai, vagy azok, akik annak
mondják magukat, kinevetik őt azért
amilyen, vagy, mert csak egyszerűen
fél kimutatni az érzéseit. Ettől nem
kellene félni, mert aki barát az megérti, elfogadja és szereti olyannak amilyen. A legtöbb álarc az átlag ember

„mintájára készül”. Ők megpróbálnak olyanok lenni, mint mindenki
más. Aki egy kicsit másként
viselkedik, mint a többiek akkor arra
az emberek furcsán néznek, pedig
minden ember más, és különleges
csak sokan ezt elnyomják magukban
és próbálnak „normálisak” lenni. Ha
mindenki önmagát adná, akkor ez a
világ sokkal jobb volna. A való önmagunkat nem lehet sokáig elrejteni. Aki
álarc mögött él az előbb-utóbb úgy is
lebukik, ha más nem is veszi észre, ő
tudni fogja, hogy ezt most valóban ő
mondta és nem a személy akit alakít.
Nem tagadhatjuk le saját magunkat,
mert ezzel csak magunkat csapjuk be
senki mást. Az álarc, maszkabál
érdekes és jó dolog, de csak egy
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estére. Tönkre teszi az embert, ha
álarc mögött bujkál a világ elől. De
ahhoz, hogy megmutathassuk másoknak, hogy milyenek vagyunk
valójában, ahhoz először magunkkal
kell megbeszélni, hogy kik is
vagyunk.
Szombati Dorottya

FECSKE

BÁCSFEKETEHEGY – KELEBIA – BAJSA
Amikor több mint kétezer évvel
ezelőtt Arkhimédész a számára
ismert világot háromszög rajzolatú
hálóval fedte át, nem gondolta, hogy
még a huszonegyedik században is
használatban lesz az eljárása és a
modern kataszteri mérések alapjául
szolgál. A háromszögezés azaz a
trigonometria sokszor megsegít bennünket ha arra kell választ adnunk,
vajon honnan
jövünk, hol is
vagyunk és igazában merre tartunk?
A fenntebb említett három település
valamilyen módon körkörösen
testvéri viszonyban van egymással.
Kelebia Kishegyeshez és Bajsához
kapcsolódik, a Bácskai Borrend az
európai irányvételű MBOSZ (Magyar
Borrendek Országos Szövetsége) tagjaként pedig magába foglalja e falvak
mindegyikét.
Az idén a magyarországi Kelebián
immár ötödízben került sor a Kárpát
fesztivál megrendezésére. A három
napon át zajló esemény programja
gazdag sport és
kulturális, de

gasztronómiai, gazdasági valamint
ifjúsági tehetségkutató sőt egyházi
tartalmat kínált.
Számunkra az európai pályázati
pénzekből emelt és a most átadásra
kerülő Agrárkereskedelmi központ
ünnepélyes felavatása volt az egyik
legjelentősebb esemény, hiszen a
Kishegyes – Kelebia vonalon
közösen megírt program tartalma vált
valóra. Ez a modern épület nagyban
hozzájárul
majd
a
helybéli
gazdálkodók és termelők sorsának
feljavításához.
A kiskunhalasi Cultoris Moris
Redemptionis borrend mellett az
MBOSZ tagjaként a Bácskai Szent
György Borrendnek jutott az a
megtisztelő feladat, hogy a Kelebiai
Község Önkormányzata felkérésére,
megjelenésével mint határon túli
testvér-egyesület tegye ékesebbé ezt
a patinás rendezvényt. A határ mindkét oldala Európa felé tart és a szerb
– magyar barátság ügyét jelképező
épület megnyitása kiváló alkalomnak

mutatkozott az eddig elért eredmények
megerősítésére.
A
Borrendek, ha módjukban áll, minden jószándékú meghívásnak eleget
tesznek, mert náluk a baráti kapcsolatok építése alapfogadalmi tétel.
A Kelebiai Önkormányzat egyben
lehetővé tette, hogy a helyi, kistérségi
és határon túli borászok bemutatóján
a bajsai Viljanac és a mi Fekete
pincészetünk bemutató borkóstolót
tarthasson. A testvértelepülési ünnepségen megjelent polgármesterünk,
Csóré Róbert beszédében többek
között kiemelte, hogy örömére szolgál és kíséri a borrendek ilyen irányú
tevékenységét mint például a bácsfeketehegyi falunapon lebonyolított
lovagavatást,
amikor szemet és
lelket gyönyörködtető élményként
maradt meg emlékezetében a
szervezet legfiatalabb tagjának
borlovaggá való avatása.
T. J.

OLYAN MINT A MEGGY, CSAK FINOMABB...
„Hát, ez bizony várakozáson felül
sikerült...” mondogatta Bede Misu
bácsi, amikor a vodka túl magas alkoholtartalmi értéken kezdett cseperegni a szikicsi pálinkafőzdéjében.
Valahogy így kerekedett örömmé a
vidám hangulat sorainkban, amikor a
Feketicsi Fekete és a Hestia nőegylet
közös fellépését Magyarországon, a
Szarvas
város
melletti
Ezüstszőlőkben
elismerésben
részesítette
a
Kárpátmedencei
Nemzetiségi Találkozó aratóünnepségének bíráló bizottsága. Egy héttel
korábban Szenttamáson jártunk kézi
betakarítást tanulni az ottani kaszáló
meg marokszedő mesterektől és
mesternőktől.
A hirtelenjött
meghívás Szarvasra meglepett bennünket és nem szerettünk volna szégyent vallani vagy csorbát ejteni
falunk hírnevén. Úgy fest, alaposan
megfigyeltük a tapasztalt aratók mozdulatait, a föld végén leterített, fehér
vászonra pakolt finomságokat, a
vendégszeretetet, mert a recept a
határon túl is bevállt. Az arató reggeli mellé természetesen a feketicsi fekete meggyből készült befőttet
kínáltuk. Fogyott is mint a méz. Az

egyik degusztátor rá is kérdezett,
hogy mi a csoda ez, „olyan mint a
meggy, csak ízletesebb!”
Kezdő arató csapatként örömünkben
úgy vettük át a díjakat mint a kardnyelő zsonglőr a fegyvert a színpadon, akinek a „kettős s” betű is
kisímul a hátgerince mentén, mielőtt
ledugja a pengét a saját torkán.
Az aratást a cséplés követte egy igazi,
matuzsálemi
kort
megért,
működőképes és csodálatosan zakatoló cséplőgéppel. Annak idején
pajkos unokáikat a nagymamák tartották kellő távolságra a gép csattogó
hagot adó,hosszú meghajtószíjától...
Jött az ebédidő és az asztalra
helyezett
ételsorok
bírálata
következett. Nagy volt a csodálat,
amikor a birkapörkölthöz szokott
zsüri megpillantotta a ciberét, a főtt
borjúhúst, aztán a
meggyszósz
körítést, de a meggypálinka, a szörp,
a befőtt, a lekvár, a szlatkó is üde
meglepetésként hatott... A nyitrai
csapat labdafánkjába kenegetett
feketicsi meggylekvár végül is tetőzte
az élménykavalkádot s miután
elmeséltük, hogy a meggyünket nem
szükséges permetezni, a zsüri kikiál-
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totta az ebédünket a legegészségesebb menünek. A melletünk sürgő –
forgó karcagiak cakum-pack pörkölttel jeleskedtek, amit meg is
emlegetünk, mint ahogyan ők a
ciberét meg a meggyszószt, de a
pálinkát és a többi meggyterméket is.
Küldtünk belőle jócskán az otthonmaradt karcagiaknak is, hogy tudjanak róla mit produkálnak ma a
messze idegenbe szakadt földijeik.
Felíratos sátrunkba számtalan kedves

FECSKE
vendég kukucskált be. Sokan kötődnek valamilyen módon falunkhoz és
a Községhez. Röpködtek a kérdések,
feketicsi ismerőseik után érdeklődtek. Egyikük arra kért bennünket,
hogy tolmácsoljuk jókívánságait egy
néptáncos leányzó családjának, aki
tavaly náluk volt elszálásolva és
kedves emlékként maradt meg bennük ez a találkozás. Erre odaszólt a

„tettes”, hogy akkor ne menjen túl
messzire, mert ő a keresett személy
és a felesége is itt van!
Nagy lett a boldogság egy szempillantás alatt.
Az idén learatott, friss örlésű búzalisztből dagasztott kenyér áldását
célzó ökumenikus Istentisztelet kora
délután vette kezdetét. E beszédek
hallatán felemelő érzés viharzott át a
hallgatóság felett. A
katolikus, az evangélikus és a református
közönséghez
szóló
igék elhangzása után a
lelkipásztorok az Úr
áldását kérve felvágták
és felkínálták a hatalmas kenyeret.
Mivel
azt
is
meghallottuk,
hogy Magyarország
földrajzi súlypontja itt
található a Kőrösszögi
Kistérségben, hát ellátogattunk oda ahol egy
csinos park közepére
dombot emeltek, a
tetejére pedig szélmalmot építettek.

Ettől a helytől nem messze, a Kőrös
partján áll Tessedik Sámuel, a XVIII
század nagy mezőgazdásza, a modern
földművelés tudósának családi háza.
Előtte a Romulus és Rémus –t tápláló
eredeti méretű anyafarkas szobor
látható.
A világon két ilyen faragvány létezik
az örök városon kívül. Szóltam az
olaszoknak ott a gyönyörű Aquilleában, hogy errefelé is van egy belőle.
Tudtak róla...!
Sétánkat a 2000 –ben emelt szarvasi
milleniumi emlékműnél fejeztük be
Wass Albert mellszobra előtt. Az író
jóságos tekintetével csendben figyeli
az arrajárókat miközben ajkairól
szinte hallani tiszteletre ébresztő
üzenetét:
„MERT HAZÁM OTT
VAN A KÁRPÁTOK ALATT ÉS
NÉPEM A MAGYAR...”
Tóth János

LOVAGRENDI KÖZGYŰLÉS BÁCSFEKETEHEGYEN
Június 28.-án a megújult Kultúr
Otthonban tartotta évi közgyűlését a
Szent György Lovagrend Délvidéki
Priorátusa. A Vajdaság különböző
településeiről érkezett lovagokat Pál
Károly a Kishegyesi KKT elnöke
köszöntötte és egyben beszámolt a
falunk fejlődéséről, a folyamatban
levő építkezésekről és a jövőbeli tervekről. Ezt követően lovag dáma F.
Cirkl Zsuzsa nagyprior, a Szent
György Lovagrend vajdasági vezetője összegezte és kiértékelte a lovagrend elmúlt évi tevékenységét. A
jelenlevők megbeszélték az idei
munkaprogramot, és egyben összeállították az idei eseménynaptárt,
amely a lovagrend szempontjából

fontosnak tartott rendezvényeken,
nemzeti ünnepeken való részvételt
jelenti.
A Szent György Lovagrend Európa
első világi-királyi lovagrendje. Tagja
a
Lovagrendek
Nemzetközi
Tanácsának. Károly Róbert alapította
1326-ban. A diktatúra idején nem
tiltották be a tevékenységét, nem
szüntették
meg,
1989-ben
nyugvásából felvétetett és az eredeti
alapszabályzat korunk igényeihez
való igazításával újra kezdte
működését, amely elsősorban humanitárius tevékenységből, továbbá a
középkori lovagi és a nemzeti hagyományok ápolásából áll. A rend
élén báró vitéz lovag Cseke László
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kancellár erdélyi származású református nemes áll. A rend székhelye
Visegrádon, a királyi palota lovagtermében van, azon a helyen, ahol
csaknem hétszáz éve megalakult.
Felekezeti sokszínűség jellemzi, a
keresztyén/keresztény
értékrend
ápolása képezi tevékenysége vezérfonalát, s ennek szellemében soraiban
valamennyi keresztyén felekezet
lelkészei és hívei jelen vannak. Egész
Európára kiterjed, s diplomáciai
kapcsolatot tart fenn azoknak az
európai uralkodói családoknak az
utódaival, amelyek a renddel bármiféle kapcsolatban álltak.
Orosz Attila
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A KÁPOLNA SZANÁLÁSA I. FÁZIS
segédjárda magasságában
- segédjárdát és vízelvezető rigolákat
(lefolyókat) építettünk betonból
Ezekkel a munkálatokkal megszüntettük
az
atmoszférikus
víz
kártevésének okait.
A II. fázis, melynek célja a kápolna
platójának és teraszának felújítása,
augusztus
utolsó
dekádjában
kezdődik.
Július folyamán a következő
munkákat sikerült elvégezni:
- megállítottuk a tetőtér szétcsúszását, mihez vasszerkezetű
szorítókat használtunk
- az alapzat sűlyedésének megállítására segéd alapot öntöttünk és a
már meglevőhöz, bevasaltuk.
- szükséges földet visszatömörítettük
- a kápolna falát körbeszigeteltük a

M
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Ezeket a munkálatokat a H.K. által az
Önkormányzati Minisztérium megpályázott, megnyert eszközökből és a
H.K. hozzájárulásával végezzük.
P.J./B.Cs.
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GONDOLATOK ÉS TÖRTÉNÉSEK
Ebben a tikkasztó, nyomott melegben
nem sok minden történik, vagy ha
történik is valami, lehet, hogy nem
látjuk vagy nem halljuk. Több mint
valószínű, hogy ez utóbbiról van szó,
mert ha egy kicsit figyelmesebben
járunk-kelünk, azt tapasztalhatjuk,
hogy mégis történik valami.
Azt csak hallottam - személyesen
nem láttam -, hogy a Nagytemetőben
felújítási munkák folynak. A kápolna
süllyedésének megállítása a cél.
Remélem sikerül, főleg ha a tetőről
lezúduló csapadékvíz megfelelő
elvezetése is megoldódik. A napokban, a helyi utakat méricskélő földmérőket láthatunk. Talán az utak
javítása, esetleg az egykor elmaradt,
befejező aszfaltréteggel való bevonás
előkészületeit láttuk. Nem tudni, de
ha már mérnek, akkor az jót jelent.
Most újból csak azt írom, hogy
remélem
a
csapadékvízelvezetőrendszer, hamarabb vagy az
útépítéssel egyidőben szanálódik.
Rendezett elvezetőrendszer nélkül az
újonnan épített közművek igen hamar
a maihoz hasonló állapotba kerülhetnek. Azt is láthatjuk, hogy halad az

útpadkák valamint az árok és az út
közötti
részek
felesleges
földtömegének eltávolítása. Az akció
már régóta tart, de biztosan halad a
kitűzött cél felé. Megfelelő gépekkel
és felszereléssel ez a munka
hatékonyan végezhető, csak a kitermelt föld elhelyezése okozhat némi
gondot.
Nemrégiben Kunhegyesen jártunk,
ahol Nagy Kálmán Tiszteletes
felkérésére résztvettünk a kunhegyesi
Református Iskola székelykapujának
elkészítésében. A kaput a kunhegyesi
testvértelepüléseinek Református
Egyház
fafaragói
készítették.
Kárpátaljáról
Pocsai
Vince
tiszteletes, Székelykereszttúrról Szali
Mózes, Kunhegyesről Szelekovszki
István, Bácsfeketehegyről pedig az
idősebb fiam Sárándi Huba és
jómagam. Négy napig dolgoztunk. Ez
idő alatt megfaragtuk az oszlopokat,
elkészítettük a dúcokat (galambdúcok). Beállítottuk az oszlopokat és
lekentük
védőréteggel.
A
kapuszárnyak felszerelésére az idő
rövidsége miatt már nem került sor,
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de annak az anyagát is előkészítettük.
Reméljük, hogy mire elkészül az új
gyülekezeti ház, a lelkészlakkal,
addig a kapuszárnyak is elkészülnek.
Az épület átadását október elejére
tervezik. Ekkora már a kapu is teljes
egészében fog állni. Így hirdeti majd,
hogy összefogással, legyenek közöttünk bármilyen határok, szép és
maradandó dolgokat lehet alkotni. A
munkafolyamán felvetettük, hogy
mindegyik testvértelepülésen el
tudnánk képzelni egy hasonló, összetartozást szimbolizáló kaput. Az ott
töltött idő kiváló hangulatban múlt el,
köszönve felvidéki barátunk vicceinek, Mózes kapufaragó jártasságának, az iskola igazgatónőjének, és
mindenkinek, aki a munkában
segített bennünket - mert sokan
besegítettek. Mi jó érzéssel jöttünk
haza, mert láttuk, hogy örömet
szereztünk, és hát nyomot hagytunk
magunk után, ami azt bizonyítja, nem
vagyunk hiába.
Sárándi Isván

FECSKE

AZ ÉLET ÚTJÁN
Július harmadik hétvégén, Csete
Szemesi
István
püspök
úr
meghívására, újra köztünk volt Nagy
Kálmán református lelkipásztor. A
kibocsátó és építkező kunhegyesi
gyülekezet üdvözletét és meghívását
hozta az október első hétvégén tartandó ünnepségre, amelyen az Idősek
otthona és a Református iskola után
ezúttal az újonnan épült lelkészlakást
avassák fel a testvérgyülekezetek
képviselőinek jelenlétében.
Szombaton Nagy Kálmán ifjú párt
esketett a bácsfeketehegyi református
templomunkban. Sotity Deján és Tóth
Tilda járult az Úr asztala elé, hogy
áldást kérjen közös életükre. A hívó
szóra
Kunhegyesen
szolgáló
lelkipásztor, gyülekezetünk és
településünk 223 éves történetében,
valószínűleg először esketett templomunkban, ezzel is erősítve egy tőről
fakadó gyülekezeteink összetartozását.
Nagy Kálmán kunhegyesi
lelkipásztor vasárnapi igehirdetése
Jeremiás próféta próféciás könyvében
olvasható Isteni üzenetről szólt:
Én most elébed adom az élet
útját, és a halál útját, üzente az Úr a
kiválasztott népnek, és üzeni nekünk,
a kunhegyesi ősök mai leszármazottainak is.
Mindenkinek,
mindanyunknak
megadatott a választás lehetősége, és
esélye. Rajtunk múlik, hogy miként
élünk vele. Egyéni, családi és
közösségi életünk minősége, magyarságunk jövője csak azon múlik,
hogy tudjuk-e az élet útját választani,
vállaljuk-e Isten szeretetét.
Tudunk-e összetartó, egymásra
vigyázó és építkező közösség lenni.
Akarunk-e kezet nyújtani embertársunknak, vagy elfordulunk a bajban
levőtől, a segítségkérőtől.
Tudunk, és akarunk-e az élet útján
járni.
Idén ősszel tizenhét magyar elsős
diák indul a bácsfeketehegyi
általános iskola első osztályába, de a
következő években sem rózsásabb a
helyzet. Kevés a fiatal, közülük is
többen elmentek, elmennek más
országba a jobb élet reményébe.
Mit lehet ilyenkor tenni, hiszen az
akaratunk ellenére ránk omló
szerencsétlen országunk, mindannyiunk életét megnyomorította.
Tudjuk-e követni irredemptus őseink
példáját, akik 223 éve úgy döntöttek,
hogy a jobb élet reményében

elköltöznek Kunhegyesről,
és új közösséget alakítanak
itt Délvidéken. Nehéz döntés
volt ez, de őseink gyökeret
eresztettek az új hazában.
Májusban érkeztek, télire
fedelet húztak a házaikra,
templomot kezdtek építeni,
és többször kereszteltek,
mint temettek.
Hamarosan jött a Mári-napi
szaladás. 1849. január 23-án,
az előretörő szerb seregek
elől őseink Kiskunhalasra
menekültek. Az üresen
maradt házakat a szikicsi
svábok kifosztották és felgyújtották. Őseink ősszel
hazatértek, házaikat rendbetették, a földeket bevetették és újra többször
kereszteltek, mint temettek.
Azután, a két világháború
között, jött Trianon, majd a
világot megrengető gazdasági vállság. Őseink ezt is átvészelték, sokan
örökre ottmaradtak a harcmezőkön és
a nagyvilágban, de csak azért is többször kereszteltek, mint temettek.
A magyar csapatok kivonulása után
jött az orosz bevonulás, az úgynevezett felszabadítás. A sváb szomszédjainkat
akaratuk
ellenére
kitelepítették, montenegrói szomszédjainkat
akaratuk
ellenére
betelepítették. Őseink, köszönve saját
és néhai Ágoston Sándor püspök úr
bölcsességének,
megmaradtak
házaikban. Átvészelték a beszolgáltatást, és a besorozást, kitűrték a kolhozrendszerű
gazdálkodást,
a
testvériség – egység időszakát, és
még ekkor sem fogyatkoztak.
Ezután jött az önigazgatás időszaka,
sokan örökre vendégmunkásokká
váltak, itthon pedig elhitették velünk,
hogy kevés munkából is jól lehet élni,
hiszen gazdag ország vagyunk. Tito
után jöttek a nacionalizmus által
kiváltott testvérháborúk, országunk
széthullásának, a világgal való szembefordulás és a gazdasági bezárkózottság gyötrelmes évei.
Valamikor ebben az időben kezdtünk
el fogyni. Többet temetünk, mint
keresztelünk már jó ideje. Ez így természetes, hiszen a fejlett nyugaton is
fogy az őslakosság, mondják a
tájékozottak. Globalizált világunk
nyerészkedő mozgatóit nem idegesíti
ez az állapot, hiszen az üres házakba
költöző más kultúrájú, szapora népek
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megoldják
a
hiányzó
olcsó
munkaerő, és a csökkenő fogyasztás
problémáját.
Mit lehet tenni, hogy úgy egyénileg,
mint közösségileg újra az élet útjára
lépjünk. Mit tehetünk, hogy az utánunk jövő nemzedékek is megmaradjanak magyarnak ezen a tájon.
Nem az a vesztes, aki elbukik, hanem
az, aki nem tud felállni, hirdette többször is templomunkban Nagy Kálmán
kunhegyesi lelkipásztor.
Itt, őseink földjén kell megértenünk
és követnünk a Teremtő akaratát. Itt
kell új életet teremtenünk.
Jobb életet biztosító munkahely, életminőséget javító beruházások, békés
és egyenrangú együttélés más
népekkel, ezek azok a megoldások,
amelyek itthon tartják fiataljainkat,
hazatérésre biztatják az elköltözötteket. Mindezen, tőlünk is függő változások eredményeként pedig jönni
fog, jönnie kell a gyerekvállalási
kedv és akarat növekedésének, hiszen
a gyermekáldás földi életünk igazi
értelme.
Én most elébed adom az élet útját, és
a halál útját, üzeni nekünk a
Megváltó Jeremiás próféta által.
Őseink sokszor döntöttek erről a
kérdésről. Mi azért lehetünk itt, mert
ők eddig mindig helyesen döntöttek.
Itt és most neked kell döntened.
Te mit választanál?
Pál Károly

FECSKE

AKKOR

GONDOLKOZZUNK

1820
Nem a Napóleon utáni Európára gon- mindig látják, „ellenségeiknek” teljes a környezetünkben semmi sem jobb,
netalán rosszabb, csak attól félek,
dolok, mert ebben az évben semmi legyőzését.
hogy az önigazgatási szocializmus
olyan különös nem történt, amikor a Igenis, ilyesmi még ma is létezik.
nehogy
kitalálják
a
bécsi „bálok” Békekongresszusán, a Mi nem vagyunk ilyenek! Mondjuk, után,
Szent szövetség megalakulásával, de nem tudjuk, hogy milyenek demokratikus diktatúrát. Miért ne?
olyan intézményeket vezettek be, lennénk, ha fegyveresen (köszönöm Ilyen még sehol sem volt, nem is lesz.
Európa újrafelosztásakor, mint az nem kérem) mi lennénk az A világnak úgy sem ártunk vele,
mivelünk meg ilyen szempontból
útlevelet, vagyis a passzust,
senki sem törődik, ha csak nem,
ami az emberi szabadsámint kisebbségiek kezdünk el
gokat gátolja ma is, hanem
visítani.
az Egyesült Nemzetek
“ Nem tudjuk, hogy a karhatalmi
Minden relatív, mondta a volt
Biztonsági
Tanácsának
minisztériumok, a rendőrség és a
újvidéki vő (A. Einstein). Egy
határozatára.
Az EN BT 1820-as katonaság, mit, kit szolgál: a törvényeket valami jó valakinek, de nem jó
határozata háborús bűncse- (minden polgárt egyformán), vagy pedig másnak. Attól függ, hogy ki az,
akinek jó, vagy nem, hogy kik a
lekménynek, genocídiuma pártokat
barátai, rokonai, ismerősei, így a
nak minősíti a háborús
jó rossz, a rossz, pedig jó fog
folyamatok
alatt,
a
(oligarchikus köröket). ”
lenni.
megszállott vagy ”felMindenki sok pénzt akar, de
szabadított” és a béke fennmikor sok pénzünk volt (a szó,
tartók védnöksége alatt levő
szoros értelmében), az sem tetszett
területeken, az elkövetett erőszakos
(szexuális) cselekedeteket (főleg a erősebbek. Azt, hogy régen nem senkinek, mivel a párszáz milliárdért
nőkön). Ezt a határozatot, most június voltunk „szégyenlősek”, azt a egy kenyeret sem kapott. Ettől a nagy
gazdagságtól vagyunk még ma is
30.-án hozták meg, és elítélik vele az történelmi adatok tanúsítják.
összes eddigi ilyen cselekményeket, Most az átalakulás, időszakában, nem szegények, de azért vannak újgazdagmeg szeretnék gátolni ezt a jövőben tudjuk, hogy, hogyan valósítsuk meg jaink rólunk gondoskodóink. Mi fejet
nekik,
nem
kérve
is, és elrettentő módon fogják a hatalom három alappillérének, a hajtunk
törvényhozásnak, az irányításnak igazságszolgáltatást azok ellen, akik
szankcionálni.
(kormányzásnak) és az igazságszol- igazából idejuttattak bennünket,
Ez miért izgat bennünket?
Ahogy sokszor mondjuk, mi egy gáltatásnak egységét, harmóniáját. nehogy megbántsuk, megsértsük
stratégiailag fontos területen élünk. Nem tudjuk, hogy a karhatalmi mi- Őket kiharcolt pozícióikban (nem itt,
Így a „nagyhatalmak” nagy érdek- nisztériumok, a rendőrség és a mindenhol, külföldön is).
lődést fejtenek ki irántunk és több- katonaság, mit, kit szolgál: a Az, hogy terelgetnek bennünket,
nyire szeretnék befolyásuk alatt tudni törvényeket (minden polgárt egyfor- kevés pulival, mivel engedelmesek
ezt az „érdekes” területet. Az I. és II. mán), vagy pedig a pártokat (oli- vagyunk, nem baj, de legalább jobb
Világháború után (sajnos), még nem garchikus köröket). Ezt a helyzetet legelők és melegebb aklok felé tencsak, hogy szemtanúi, de aktív látjuk az utóbbi időben, a nék.
fűződő
napi
résztvevői is voltunk, vagyunk, a volt közelmúlthoz
jugoszláv utódállamok háborús vitái- eseményeinkkel kapcsolatban állami „Félre gond, most félre bánat…”
nak. A háborúk és összetűzések alatt szinten, de megfigyelhetők itten, (Európa himnusza), haladunk előre,
és után, a legyőzöttek legborzadal- helyi érdekességek, önkormányzati még ha lassan is, de legalább a nők,
anyák és leendő anyák, (meg) bánmasabb megalázása, a nőkön való szinten is.
(nemi) erőszak. Hitler és Sztálin is A tiszt- és tisztségviselők, többnyire tása, megszégyenítése a jövőben már
megengedte, hogy a harcok után a (nem mindenki), nem a népet, hanem nem lesz nem büntethető magánharcosok, így vezessék le feszült- az érdekcsoportjukat és azok ügy…
ségüket és megmutassák győztes fel- vonzkörét szolgálják. Így ne is
sőbbrendűségüket. Ezeknek, és az csodálkozzunk, hogy a változások Igaz is, mi közöm a más közihez… ?
előttük való erőszakos rend- szele, még nem ért el hozzánk. A
Biro Csaba
szereknek, ez volt az egyik oka, hogy koalíciók, nem, hogy változást nem
összeomlottak, megszűntek. A hoznak, de a múlttal való elszámolást
despotikus népek és rendszerek, az is elodázzák, szőnyeg alá söprik.
ilyen megalázásokban látták, de még Az, pedig nem öröm számomra, hogy
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MEZŐNÉZŐ
Az idén a kalászosok köszönve a végleg beköszönő megfelelő agrometerológiai feltételeknek jó termést
hoztak. A Feketics Mezőgazdasági
Birtokon a következő terméshozamot
érték el:

Sajnos a sajtóból ismert árak nem
ilyen megfelelőek mint a hozam,
mivel, hogy az újvidéki árubörzén a
búza kilogrammonkénti ára 15.50 és
15.75 dinár között mozog. Ezzel a
gazdák többnyire elégedetlenek,
mivel alacsonyabb, mint a tavaszi ár
volt és nem fedezik a nagyon megdrágult befektetett nyersanyagok
költségeit.

Búza:
Őszi merkantilis 7.511t/ha
Őszi magbúza 5.565 t/ha
Tavaszi merkantilis 5.677 t/ha

Csibe

Árpa:
Őszi merkantilis 7.121 t/ha
Őszi magárpa 6.066 t/ha
Tavaszi merkantilis 5.106 t/ha

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
BIRKÓZÁS
SZEZONVÉGI ELSZÁMOLÁS
Az iskolaév végével a birkózásban is
lezárult egy versenyperiódus. Nem
lennénk igazságosak kis barátainkkal
szemben, ha a tavalyihoz hasonlóan
az idén is nem összegeznénk eddigi
elért eredményüket. Itt nem az utolsó
év, hanem az összes eddigi elért
érmek lesznek felsorolva.

benne van az ideiben, egy óriási
előrehaladást jelent. A fiúk munkája
és akarása mellett ehhez hozzájárult
az edző munkája is, de nem szabad
szem elől téveszteni senkit sem, aki a
Községi Birkózásfejlesztési alap
munkájába bármi módon részt vett.
Köszönet az összes anyagi támogatónak, szponzornak és a következőkben
a hazai fellépésen még több szurkolót
várunk.

Az adatok mivel, hogy nem hivatalosak ezért ha valakinek ha van
több vagy kevesebb érme, azoktól
bocsánatot kérünk. Az itteni 163
érem a tavalyi 59-el szemben, igaz ez

Szerk.
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ELSŐ AZ EGÉSZSÉG
A MEGGY ÉS AZ EGÉSZSÉG
Napjainkban
több
nemzetközi
orvoskonferencián érdekes előadások
hangzottak el a meggyből származó
flavonoid protetktiv /védő/ hatásáról
különböző
keringési
zavarok
esetében, a szem ideghártyáján.
Miről is van szó?
Nekem különösen tetszett és nagy
érdeklődéssel hallgattam az idén
februárban
az
ISOPT
VII.
Kongresszusán, mely a szembetegségek legkorszerűbb kezelésével foglalkozik, világszínvonalon,
mert az USA-tól Japánig szinte minden jelentős szakember részt vett
ezen az összejövetelen. Az egyik
előadás anyaga egy állatkísérletről
szolt, melyben a meggyből kivont
flavonoidban gazdag anyaggal kezelt
patkányok
retinájában
ischemia/reperfúzió hatást vizsgáltak.
A
kísérleti
állatok
meggymagkivonatból származó flavonoidban gazdag kivonat különböző adagjaival táplálták. Az ACR/arteria cen-

tralis retinae/ 90 perceses occlusióját
24 órás reperfusió követte, majd
meghatározták a hemoxigenáz-1
/HO-1/ protein expresszios és enzimactivitáwsi szintjét, továbbá a
hemoxigenáz-1-függő endogén COprodukció mértékét, valamint a retinális Na+-,K+-,és Ca++ -szintet
flavonoidos előkezelés nélküli és
előkezelt állatok esetében.
A kísérlet eredménye kétséget
kizáróan igazolta a flavonoidban
gazdag meggymagkivonat protektiv/védő/ hatását az ischemia/reperfusió indukálta retinális károsodás
folyamatában.
Ez volt a tudomány ma és nekünk
bácsfeketehegyi embereknek mit
jelent ez a felfedezés?
Mivel községünk a meggytermelésről
híres, messze földön is, nagy
lehetőségek nyílnak pl. a meggyturizmus fellendítésére. Még élénken él
emlékezetemben mikor valóságos
meggyfaerdők borították a határt. A
meggy igazi biotermék, első

gyümölcs az évben mely korán érik
környezetünkben, nem kell vegyszerrel kezelni, kiváló gyógyhatású
gyümölcs. Évtizedekre visszatekintve, nem emlékszem, hogy a
feketicsiek körében lett volna súlyos,
de még enyhébb lefolyású thrombosis vagy occlusió a szem ideghártyáján. Valószínű, hogy a meggy
jótékony hatása véd bennünket! Ezért
jó lenne ha a megfelelő szakemberek
egy átfogó projektumot dolgoznának
ki a meggy termesztéséről, feldolgozásáról, akár gyógyszergyárak
bevonásával is például helyben, a
község területén. Így igazi kincsé
válna a meggy, munkahelyekhez jutnánk, megélhetésünk biztosabbá
válna, kulturált környezetünkben.
Rajtunk is múlik, hogy teszünk e érte
valamit.
A mi meggyünk biológiai hatását tekintve szinte a legjobb világviszonylatban is.
Dr. med. Krisztián Géza
szemész szakorvos

P Á L YÁ Z A T F I G Y E L Ő
Visszatérítendő támogatás új
üvegházak és fóliasátrak beszerzésére
Kiíró intézmény: Vajdasági AT
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. augusztus
30.
Pályázók köre: Pályázhatnak földműves egyesületek, bejegyzett
mezőgazdasági gazdálkodók.
Hitel összege: 1.000-10.000 euró
Törlesztési határidő: 36 hónap
(türelmi időszak 12 hónap)
Kamat: 2,50% az évi kamatláb

Visszatérítendő támogatás új
öntözőrendeszer és felszerelés
beszerzésére
Kiíró intézmény: Vajdasági AT
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. augusztus
30.
Pályázók köre: Pályázhatnak földműves egyesületek, bejegyzett
mezőgazdasági gazdálkodók.
a) Hitel összege: 5.000 euró-ig
Törlesztési határidő: 24 hónap

(türelmi időszak 9 hónap)
Kamat: 1,90% az évi kamatláb
b) Hitel összege: 5.001-10.000 eur
Törlesztési határidő: 30 hónap
(türelmi időszak 12 hónap)
Kamat: 1,90% az évi kamatláb

Visszatérítendő támogatás új
méhkaptárak és méhészeti felszerelések beszerzésére
Kiíró intézmény: Vajdasági AT
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. augusztus
30.
Pályázók köre: Pályázhatnak földműves egyesületek, bejegyzett
mezőgazdasági gazdálkodók.
Új méhkaptárak:
a) Hitel összege: 1.000-5.000 euróig
Törlesztési határidő: 18 hónap
(türelmi időszak 24 hónap)
Kamat: 2 % az évi kamatláb
Méhészeti eszközök:
b) Hitel összege: 1.000-5.000 euróig
Törlesztési határidő: 18 hónap
(türelmi időszak 24 hónap)
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Kamat: 2 % az évi kamatláb

Visszatérítendő támogatás
többéves gyümölcsültetvények
telepítésére
Kiíró intézmény: Vajdasági AT
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. augusztus
30.
Pályázók köre: Pályázhatnak földműves egyesületek, bejegyzett
mezőgazdasági gazdálkodók.
Hitel összege: 1.000-5.000 euró
Törlesztési határidő: 36 hónap
(türelmi időszak 36 hónap)
Kamat: 2 % az évi kamatláb

Támogatás fertőzött (PLUM
POX VIRUS, ERWINIA
AMYLOVORA), elhanyagolt
gyümölcsfák kiirtására
Kiíró
intézmény:
Szerbia
Köztársaság mezőgazdasági minisztériuma

FECSKE
Beadási határidő: 2008. augusztus
31.
Pályázók
köre:
Pályázhatnak
mezőgazdasági kis és közép vállalatok, földműves egyesületek, és
különböző szervezetek tagjai akik
bejegyzett gazdálkodók.
Visszanemtérítendő támogatás:
200/dinár gyümölcsfákként
Leírás: A szilvafák, őszibarackfák és
sárgabarackfák legveszedelmesebb
betegsége a sarka-vírus, amely
először a levelek világos mintázottságában jelentkezik. A fertőzött
fák gyengén fejlődnek, gyümölcsüket
elhullatják, majd kipusztulnak.
A tűzelhalás esetében a hajtások
elgörbülnek
pásztorbotszerűen
visszahajlanak, a levelek elszáradnak, de a fán maradnak. Meleg
időjárás esetén a beteg részeken
keletkező barnás csepp a kórokozó
baktériumok tömegét tartalmazza.
Ebben az esetben a fertőzött növényi
részeket 40-60 centiméterrel az
egészséges hajtásrésszel együtt kell
eltávolítani és eltüzelni, esetenként a
fákat kiirtani.Legjellemzőbb az alma,
körte és birsalmafákra.
Támogatás:
Gyümölcsfákként
200/dinárral támogatja a mezőgazdasági minisztérium a sarka virussal
illetve baktériumos tűzelhalással fertőzőtt
gyümölcsfák
kiirtását.
Támogatásra pályázhatnak azok a
gyümölcsössel rendelkezők akiknél a
növényvédelmi szakértő igazolta a
fertőzöttséget a pályázat beadási
határidejéig.

Fűben-fában patika
(egészséges életmód, gyógynövények és gyógyászat)
Kiíró intézmény: Bolyai Farkas
Alapítvány
Beadási határidő: 2008.
szeptember 1.
Leírás: Zentai székhelyű
Bolyai Farkas Alapítvány
nemzetközi pályázatot hirdet
a következő témakörben:
Fűbenfában
patika
(egészséges életmód, gyógynövények és gyógyászat). Az
Alapítvány témaválasztása, az
előző évek hagyományát
követve, ebben az évben is
szorosan kapcsolódik a két
Bolyai-testvér, Farkas és
János
sokoldalú
munkásságához, akik koruk
polihisztoraiként nemcsak a
matematikában jeleskedtek –
gyógyító, borászi, kertészi,

költői és műfordítói, festői, zenészi
és filozófusi tevékenységük mellett
most a gyógyászat terén elért eredményeiket szeretnénk előtérbe
helyezni az emlékversenyen.
Pályamunkákkal a következő műfajokban nevezhetnek:
• irodalmi alkotások (esszé, novella,
dráma, riport, költemény )
• képzőművészeti alkotások (rajz:
karikatúra, festmény; kerámia: pl.
dombormű, textil, nemez, fotó, fémmunkák stb.)
• zeneművek
Nevezési feltételek: A pályamunkákat szeptember 1-éig a
következő címre várják: Bolyai
Farkas Alapítvány, Posta utca 18.
24400 Zenta. Bővebb felvilágosítás
az Alapítvány irodájában Vass Évától
kapható a 024/816-666 vagy
024/816-700-es telefonszámokon,
illetve
a
vasseva@bolyaizenta.edu.yu emailcímen.

Garancia jóváhagyás hosszú
lejáratú hitelek biztosításához
Kiíró intézmény: Vajdaság AT
Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2008. szeptember
30.
Pályázók köre: Mezőgazdasági
magántermelők, bejegyzett mezőgazdasági gazdálkodók.
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
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előfeltételek megteremtése, bejegyzett mezőgazdasági birtokokat
működtető, Vajdaság AT területén
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek számára.
A pályázat szerint garanciát vállalnak:
- kombájnok,
- traktorok és
- kapcsolható mezőgazdasági gépezet
vásárlására jóváhagyott hitelekre.
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: 024/731-424
e-mail: prowag@gmail.com
A Prowag Fejlesztési Alap támogatásban részesült a magyarországi
Szülőföld Alap Iroda idén márciusban megjelent Pályázatán, mellyel az
Alapítvány hozzájárult a Fecske
nyomdaköltségeinek biztosításához.
Köszönjük!

FECSKE

L É L E K S Z Á R N YÁ N
MINDENNAPI ÉS MENNYEI KENYÉR
„…Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek
ama kenyerekből, és jóllaktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely
megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.”
Jn 6, 26-27
Ebben a hónapban az idei
újkenyérért adunk hálát Istennek.
Amikor évről-évre ez a kérdés kerül
előtérbe, akkor bizonyára sokunk
emlékezetében felvillan egy-egy
emlékezetes történet a kenyérrel
kapcsolatosan. Már egészen kicsi
korunkban figyelmeztettek bennünket a szüleink a kenyér megbecsülésére. Nevezetesen arra, hogy azt
eldobni még véletlenül sem szabad.
Később ránk bízták a kenyérvásárlást
is, figyelmeztetve arra, hogy mindig
frisset vásároljunk belőle. Sok vers,
kedves történet is a kenyér megbecsülésére nevelt, tanított bennünket.
Gondoljunk itt, például Móra Ferenc:
„Mindennapi
kenyerünk”
c.
elbeszélésre. Vallásórán csodálva
hallgattuk a kenyeret-halat megsokasító
Jézus
csodatételét.
Sokakban még ma is él a kenyér
nélkülözés időszakának nyomasztó
és fájó emléke.
Most, amikor az újkenyérért adunk
hálát, Isten igéje arra emlékeztet,
hogy Jézus mindkét kenyérrel táplál
bennünket: nem tagadja meg a test
szükségleteit, de figyelmeztet a lélek
eledelének fontosságára is.
Jézust keresi a sokaság. Ráéreztek
arra, hogy Ő több mint egy próféta,
szükség volt az Ő tisztaságára,
őszinte beszédére, ereje biztonságot sugárzott. Jézus korában is
sokfélék voltak az emberek és ez
ma is így van. Akkor is voltak és
ma is vannak olyanok, akik vágynak a lelki békére, vigasztalásra, a
Krisztus által nyújtott szellemi
táplálékra. Ugyanakkor olyanok is
voltak és vannak is, akik csak az asztali kenyér bőségéért imádkoznak és
vannak olyanok is, akik a gyülekezet
közösségében adnak hálát az Áldott
Orvos eledeléért.
Jézus számba veszi az Őt kereső
sokaságot. Az emberek tekintetéből
megérzi, hogy nem az Ő jelei a
fontosak, hanem a jóllakást keresik.

Szomorúsággal tölti el az Urat ez a
magatartás, dorgáló szavaiban ott van
az ítélet. Ma is inkább a kenyér kell,
mint Isten igéje. Kéregetők bekopognak kenyérért, de mellé a Biblia, az
Isten szava már nem kell. Roskadásig
dolgozunk, hogy minél kényelmesebben alakítsuk ki otthonunkat, asztalunkról ne hiányozzon a jó falat…
A magunk és egymás lelkére azonban
már nem jut idő.
Jézus rá akar döbbenteni valamennyiünket arra, hogy Ő többet akar
adni nekünk, ezért feleli az Őt kísértő
Sátánnak is: „Nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem minden igével,
amely Isten szájából származik.” (Mt
4, 4) Észre kell vennünk, hogy Isten
többre teremtett bennünket. A maga
lelkét adta nekünk. A mi lelkünk a
Szentlélek temploma kell, hogy
legyen. Vigyázzunk erre a templomra. Engedjük, hogy az Úr ajándékozzon meg az ő lelki kincseivel. Ahogy
gyönyörködünk egy frissen sült
kenyérben, egy rendezett otthonban,

Krisztus figyelmeztet, hogy ne
csak a földi eledelért munkálkodjunk,
amely elvész, az eledelért, amely
megmarad az örök életre, amelyet Ő
maga ad nekünk. Az ember fél az
elmúlástól, a haláltól. Jézus az Isten
mennyei kenyere, aki életet ad a
világnak. Ő az örök életre tápláló
eledelt adja. Ezért nem kell sorba
állni, nem kell félni, hogy elfogy,
megszárad, megromlik, vagy esetleg
nincs elég pénzünk rá. Azt mondja
Jézus: „Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz
Bennem, meg nem szomjúhozik soha
(Jn 6, 35) A Megváltó Úr megtanít
megelégedni és nem zúgolódni,
hanem türelmesen várni és bízni. Aki
kapott Jézus lelki táplálékából, az tud
örvendezni a kicsi szelet kenyérnek
is, mert a többit kipótolja az Úr a
maga áldásaival. A mai viszonylagos
jóléti társadalomban az ember lassan
már semminek nem tud igazán örülni: adva van a kényelem, szinte minden meg van, mégis valami hiányzik
a mai ember életéből. Ez pedig maga
a hálaadás, az Istennel való bensőséges kapcsolat.
Most az idei újkenyérért adunk
hálát Istennek. Adjon Ő nekünk
belső látást, hogy megtapasztaljuk
Jézus Krisztus igazi jeleit,
tudjunk gyönyörködni nemcsak
a szép és ízletes kenyérben,
hanem a legnagyobb jelben, a
mi megváltásunkban. Tudjunk
naponként hálát adni az asztali
és a mennyei kenyérért egyaránt.
Orosz Attila
ref. lelkipásztor

ugyanolyan gyönyörűséges megtapasztalni a keresztyén ember lelkéből
a világ felé sugárzó szelídséget,
vigasztalást, szeretetet.
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TÉLI UTAZÁS „OTTHONRÓL” HAZA
V. RÉSZ
Hát engem a kíváncsiság csak nem
hagyott békén, megkérdezem, árulják
már el végre, mi okból kifolyólag volt
az előbbi nagy zárkózás, bizalmatlanság? Cinkos mosoly ült ki a
„pityókás" arcukra, felálltak és intettek, menjek utánuk a másik szobába!
Gáspár hozta utánunk a petróleumlámpát, volt mit látnunk: nekünk
telecskai „dohánytermesztőknek"
nem volt szokatlan látvány a szűzdohány látványa, de meglepett bennünket mégis a vágatlan dohány mennyisége. Ott volt szoba közepén
dohányvágó kés (nem közönséges
kés, hanem erre
célra készített
hosszú nyelű eszköz). Minden világos lett előttünk, a pénzügyőröktől-,
fináncoktól vagy a rendőröktől való
félelmük tette őket bizalmatlanná!
Most meg mi nevettünk jóízűen,
hiszen Telecskán minden „rendes"
házban van dohány is, eldugva, amit
nem adtak át a dohánygyár megbízottjának, meg dohányvágó kés is.
A dohánnyal való „svercelkedést" a
telecskai ember vérében volt rég óta.
A falu alapítása óta, amikor az első
Bánátból hozott dohánypalántákat
elpalántálták és beszáradt az első év
termése, amit vágni és eladni lehetett!
Hát ezért volt „begyulladva" a két
férfi. Megnyugtattuk őket, amint látták is: a mi zsebünkben is dohánydózni van, nem cigarettás doboz.
Csavartak is a mi dohányunkból. Jó1
esett? Megfelel? Na, most kóstoljuk
meg az ő szűzdohányukat is, milyen a
„hegyesi"? Csavartunk belőle,
rágyújtottunk Elég „karcos", még
nyers (nem eléggé száraz) erős
dohány volt. Engem mellbe is vágott
az első mély „slukk" (szippantás). De
nem mutattam nemtetszésemet,
hanem megdicsértem, jó dohány lesz
ez!
Szent volt már a béke közöttünk, a
háziak is rájöttek, most már indulni
kell a faluba. Mondták, várjunk egy
kicsit még ők, megpakolják vágott
dohánnyal a kis szánkójukat (az
egylovast, amit már láttunk az udvarban. Segítettünk kihordani a cso-

magokat, és amikor mondták, hogy
elég, mi is készülődtünk a saját
szánkónkra. Egyikőjük ott maradt a
szálláson, a pincér készülődött indulni az ő szánkójával. Odasiettem
hozzá és megkértem, ne nagyon
siessen, mert velünk egy kiscsikó is
van. Miatta lassabban haladunk:
Hümmögött és bólogatott, azt hittem
megérti, mire kérem. Megindultunk.
Időközben, még mi bent „szórakoztunk" a háziakkal, nagy örömünkre
elállt a hóesés, lecsillapodott a szél is.
A ködnek híre hamva sem volt és az
égen a sietve, gyorsan szálló felhők
között időnként kikandikált a hold.
Az előttünk haladó szánkó nyomát és
gyorsan el-eltűnő sziluettjét még egy
darabig láttuk, de mind jobban nőtt
közöttünk a távolság (nem tartotta a
cimbora a lassabb tempót, mi meg
lemaradtunk mögötte. Nem hiába
neve a falunak Kishegyes, ha hegyek
nincsenek is, de a dombok egymást
váltogatták. Ha völgybe kerültünk,
eltűnt előlünk az útvezetőnk. De az
egyik dombtetőről jól láthatóvá vált a
magas töltésen levő kivilágított
vasútállomás. Helyben vagyunk!
Kiáltottam Gáspárnak, most már pontosan tudom, hol vagyunk.
Perceken beül átbújtunk a töltés alatti alagúton és máris a faluba értünk. A
fáradt lovaink is mintha megérezték
volna az istálló közelségét, szaporábban lépkedtek, a kiscsikó is vígabban
poroszkált az anyja mellett. Szinte
átrepültünk a falun, azt elhagyva csak
még egy dombot kellett megmásznunk, már is beértünk a szikicsi
(Lovcenac-i) első utcasarki házához,
ahol a villanytelep volt. Célba értünk!
Az első gondunk a lovak és a kiscsikó
voltak. Azokat igyekeztünk elhelyezni a csak két lóra szabott istállóban. A villanytelep lipicai szürkéje
nem igen örült a „vendégeknek",
kénytelenek voltunk „strajfát",
elválasztó gerendát szerelni a lovak
közé. A kiscsikó, miután jóízűt
szopott, külön a sarokban kapott
„éjjeli szállást".
A kiscsikó lábain vettem észre
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először a havas-jeges úton szerzett
sérüléseket, sebeket. Legelőször az ő
lábát fertőtlenítettem és kezdetlegesen bekötöztem, mert nem volt elég
kötszerem, ezután vizsgáltam meg a
lovak lábát, azokon is voltak
sérülések. Fertőtlenítettem a sebeket.
Mondtam Gáspárnak, ha hazamegyünk rögtön mind három vérmérgezés elleni védőoltást, kap. A
holnapi indulás előtt a kiscsikó lábát
tisztességesen bekötözöm. Szénát,
abrakot kaptak a lovak, itatva majd
későbben lesznek és megnyugodva
mentünk be a lakásunkba. Az
érkezésünk első pillanataiban vélt
aggódás,
az Anyám
és
a
Kisfeleségem arcáról eltűnt, helyébe
mosoly került. Szívélyesen tessékeltek bennünket, miután tisztálkodtunk,
üljünk a terített asztalhoz. Ekkor sikerült, egymás szavába vágva
elmesélnünk a viszontagságos utazásunkat.
Természetesen, F. Gáspár és a fia
Nándor tisztességesen kipihenték
magukat. Még egy nap és éjszaka
ottmaradtak
nálunk.
Igazi
vendégeskedésben volt részünk. A
lovak is, meg a kiscsikó is jó meleg
helyen voltak, széna abrak volt számukra is. A villanytelep telefonjáról
felhívtam a telecskai községházát,
jelentettem a bírónak (elnöknek),
hogy jártunk, de egy napi pihenés
után, megyünk együtt haza.
Megnyugtatott Sándor, a bíró, hogy
már értesült a balesetemről, telecskai
utas látott mindent a kerényi vasútállomáson. -Még jó, hogy csak ezzel
megúsztátok,
mondta
Sándor.
Gyertek, amikor tudtok! Elég volt az
egy napi pihenő, Gáspár és a fia harmadnap, szép verőfényes napon, de
csikorgó hidegben hazamentek. Én
még maradtam „otthon" nem mentem
„haza" Telecskára.
Molnár Károly
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* * M I T, M IV E L ? * *
" A F Ű S Z E R E K B I RO DA L M Á BA N "
Egy átlagember levegő nélkül pár
percig, víz nélkül pár napig, étel
nélkül pár hétig bír élni. Az étel! Mi
legyen, mikor legyen, mennyi
legyen? Ezek a fő kérdések, de, hogy
milyen legyen, vagy, hogy, hogyan és
milyen körülmények között legyen
elfogyasztva, azt nagyon kevesen firtatják.
Azt, hogy, hogyan és milyen, azt
szeretnénk kicsit bővebben tárgyalni,
mivel a világon a kínai (indonéz),
olasz és francia konyha mellett,
leghíresebb a magyar konyha. A nemrég letűnt magyarországi rendszert is
legelterjedtebb
és
leghíresebb
ételünkről, mivel kicsit eltért a láger
többi rendszerétől, gulyás szocializmusnak is nevezték.
A magyar konyha történetét, írásos
emlékek alapján, visszavezethetjük a
XV – XVI századig.
A mai legfontosabb fűszerünkről, a
paprikáról, a „piros aranyról”, itt még
nincsenek említések, de nagyon sok,
kertben is termelhető fűszernövényt
emlegetnek, amit ma már sokan nem
ismernek, nem használnak, pedig
vannak, pedig használatukkal, több
örömet, élvezetet kapnának a
fogyasztók.
Mi a fűszerezés? Az étel ízesítése,
nemesebbé tétele, esetleg tartósítása.
A fűszerekre táplálkozásunkban nagy
szükség
van,
segítségükkel
szervezetünk az elfogyasztott étel
tápanyagait megfelelően hasznosítja.

A fűszerek használata
a
nemzetek
kultúrtörténeti része.
Mik is a fűszerek?
Tágabb értelemben a
só, az ecet, a sütőpor
(szódabikarbóna),
még a zselatin is,
szűkebb értelemben
pedig
a
fűszernövények ételjavításra felhasznált
részei. Ilyenek, pl. a
magvak,
termések
(bors, kömény, paprika, ánizs, vanília),
virágok,
bimbók
(kapri, szegfűszeg,
sáfrány),
levelek,
hajtások
(kapor,
majoránna,
babér,
petrezselyem,
tárkony),
tőkék,
rizómák (hagyma, gyömbér, kálmos),
kérgek (fahéj), gyökerek (lestyán).
A fűszerek ismerete és készítése
tudomány.
A fűszerezés öröm.
Az elkövetkező cikkekben ne egy
tudományos eszmefuttatásra, kioktatásra az önök kritizálására számítsanak, hanem egy közvetlen módon
szeretnénk segíteni ételeik konyhavitelük szebbé, boldogabbá tételét.
A sorozatot interaktívan képzeljük el,
tehát
várjuk
önöket
az
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együttműködésre,
receptek,
vélemények formájában.
Mivel irodánk felújítás alatt áll, így
a recepteket, hozzászólásokat csak
elektronikus levél formájában
tudjuk fogadni. Megértésüket előre
is köszönjük.

Elérhetőségünk:
feketicsifecske@gmail.com
szerk.
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KERTI TÖRPE
KROTON ( CODIAEUM VARIEGATUM)
Az ún. csodafa az Euphorbiaceae,
kutyatejfélék családjába tartozik.
Élénk levélszíne és változatos levélalakja vonzó és ez kölcsönöz neki
igazi vonzerőt. Mielőtt rászánjuk
magunkat a krotonvásárlásra, járjunk
utána, hogy jól érzi-e majd magát
környezetünkbe. Viszonylag igényes
növény. Érdemes elgondolkodni,
hogy eleget tudunk-e tenni luxus
elvárásainak.
A hőmérsékletnek többé-kevésbé
állandónak kell lennie, nem mehet
16°C alá, még télen sem.
A levegő legyen állandóan párás.

Huzat nem érheti, a földjét mindig
tarjuk nedvesen. Langyos vízzel
öntözzük. A növény fiatal levelei
kezdetben zöldek, később sárgulnak
majd pirosodnak. Az idősebb
növények virágozhatnak is. De mivel
virágai nem különösebben mutatósak,
ezért inkább csak mint levéldísznövény ismert. Rengeteg fajtája létezik, az általános nagy, színeslevelűtől a kétszínű sárga-zöld
párosítás, hosszúkás levelű, pöttyös
–foltos variációk.
Kinézetűk alapján kapták a fajta
neveket, pl. Mona Lisa, Nancy
Reagen, Thomas Edison, Puccini,
Elenor Roosvelt, de van névtelen
narancssárga és vörös is. A legalsó
leveleit gyakran eldobja, de ha túl
gyakori a levélhullás, akkor nincs
megelégedve a környezetével. Jó
megvílágításra van szüksége. Minél
naposabb helyen tartjuk, annál színesebb leveleket hoz, míg árnyékban
levelei visszazöldülnek. Vízigényes
növény, tavasztól őszig bőségesen
öntözzük. Télen ritkábban. Cserepe
ne álljon vízbe, mert gyökerei
érzékenyek a felesleges vízre. Magas
páratartalmat igényel, ha lehet, akkor

naponta permetezzük a leveleket, és
gyakran mossuk le róluk a port. A téli
száraz
hónapokban
nagyobb
párásítást végezzünk.
A kedvezőtlen elhelyezése, a rendszertelen öntözés, a huzat levélhulláshoz és levélelhaláshoz vezet. Téli
szellőztetéskor a cserepet vigyük
távol az ablaktól. Kártevők száraz,
szobai környezetben károsíthatják a
levelket. Leggyakrabban levéltetvek,
takácsatkák és pajzstetvek jelentkezhetnek. Tavaszal hajtásdugványról
szaporítható,
de
használjunk gyökereztető hormont és
talajfűtést a gyökereztetéshez.
Arasznyi hajtása laza, homokos
földbe dugványozható, de a talajnak
egyenletesen melegnek kell lennie
(26°C).
Z. Tatjana

FELHÍVÁS
A Small Steps Kft. továbbra is várja a jelentkezésüket a
munkáját hamarosan megkezdő ipari parkba. Mindenféle profil
iránt érdekeltek vagyunk. Elsősorban lakatost, asztalost, bádogost,
cipészt, darukezelőt, építőipari munkást, esztergályost, fafeldolgozót, hegesztőt, kőművest, szobafestőt, vasbetonszerelőt, villanyszerelőt, malomipari munkást keresünk, de minden más szakma
képviselőinek önéletrajzát is várjuk.
Az önéletrajzokat kérjük eljuttatni személyesen ill. postai úton a
következő címre:
Fő utca 32., 24321 Kishegyes (Községháza, I. emelet, 33. szoba –
Small Steps) vagy az office@small-steps.com e-mail címre.
Az űrlap letölthető a www.feketics.com illetve a www.smallsteps.biz oldalakról, személyesen pedig a Small Steps irodájában
kapható.
További információk:
024 / 730 – 214
062 / 13 – 43 - 086

15

Újvidéken szoba kiadó
egyetemista lánynak az egyetemi
város közelében.(Liman 1)
Érdeklődni augusztus 12.-től a
következő tel.számon:

064/16-40-866
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X I RO DA L O M K U LT Ú R A S Z Í N H Á Z
Eseményekben gazdag hetek állnak
mögöttünk. Nézzünk egy kis visszatekintőt:
Július 3-27 között zajlott a Dombos
Fest, változatos programokban volt
gazdag. Jelen volt a zene, az
építészet, az irodalom és a sport is. A
megnyitón láthattuk-hallhattuk a
Romano Drom tagjait egy autentikus
roma-folk programmal, Boban &
Marko Markovics Orkestart Palya
Beával és az újvidéki tamburásokat.
Volt prímástalálkozó, térzene, Korai
Öröm, Sarajevo Drum Orchestra.
Még bácsfeketehegyi fellépőt is
köszönthettünk, Szarka Zolit –
Madárt a Monyo Projekt nevű rock
zenét játszó együttesben, erdélyi és
magyarországi
fiatalok
közreműködésében. Voltak irodalmi
felolvasások, sakk és foci és
kerékpártúra is. Itt voltak a
gólyalábasak, a brazil hangulatot
árasztó dobosok, fergeteges volt az
idei Bésh o drom koncert is, Berecz
András mesélt nekünk, kóstolhattunk
kemencés finomságokat, főzhettünk
bográcsost,
megtömhettük
a
tanyaszínházasok kalapját, kötényét
az előadás után, jókat szórakozhattunk a L’art pour l’art társulat poénjain.
Július 23-26 között benépesült
Aprajafalva is a zentai Népkertben,
vagyis sor került a IX. Nyári Ifjúsági
Játékokra. Le a kalappal a táborozók
előtt, a tavalyi nagy hőség után az
idén a didergető hideget is kibírták.
Az idei Játékok hetében számos programmal találkozhattunk, amelyek
öregbítették a fesztivál hírnevét,

illetve számtalan kevésbé
híres zenekar és program várta a kikapcsolódni vágyókat. Az
ismert fellépők között
volt az idősebbek
körében is népszerű
Bikini együttes, a
Hobo Blues Band, a
Disciplin A Kitschme,
a Kispál és a Borz, de
felléptek a fiatalabb
generációk kedvencei
is a Heaven Street
Seven, a United és Dér
Heni zenekara, a
Sugarloaf is. A népszerű zenekarok és
műfajok
kedvelőin
kívül tartalmas kikapcsolódást találhattak a rock- és punk
koncertek között a keményebb műfajok kedvelői is. A zenekarokon kívül
a fiatalok rendelkezésére állt még
számos helyszín, amely a kikapcsolódást, a lazítást vagy a művelődés
lehetőségét nyújtotta. Sok fiatalt vonzott magához például a Kreatív
műhely és a Népzenei sátor
környéke, de igen népszerű volt a
Forest Chill Café és a Mads Dógozz!!
sátor is. Sajnos a hideg és az eső, és
nem utolsósorban a drágább belépőjegyek miatt kevesebben látogattak le
a Népkertbe, ezért a szervezők több
programot is lemondtak az utolsó
napokon.
Jézus Krisztus Szupersztár Palicson
augusztus 6-10. ! A Jézus Krisztus
szupersztár a musicalkirályként
emlegetett Andrew Lloyd Webber
(Macskák; Evita; Az operaház fantomja) első komolyabb
munkája volt. A rockopera
hónapokig
vezette Amerikában a
slágerlistát, és a
Broadwayn és a West
Enden - ahol a bemutatón 1971-ben a Deep
Purple énekese, Ian
Gillan
alakította
Jézust - is jól teljesített. Az előadás
korhű jelmezekben és
korhű
díszletben
meséli
el
az
örökérvényű bibliai
történetet.
Webber
zenéje ma is éppen
olyan eleven és magával ragadó, mint egykor,
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és a műben felvetett kérdések nem
csak időtől, de tértől, országtól és
néptől is függetlenek. A Szupersztár
felkavaró alkotás, amely a modern
emberhez
szól,
provokatívan,
felemelően. A színpadkép monumentális méretei, valamint a tökéletes
hangzás (Dolby 5.1) alapvetően hozzájárulnak
az
élmény
megszületéséhez, hiszen közel 70
szereplős előadás egyetlen kőszínházba sem fér be, csak szabadtéri
színpadon vagy sport-csarnokban
adható elő. A színészek közel 270
jelmezben játszanak, a díszlet több
mint 20 tonnás. Közreműködnek vajdasági színészek és lelkes amatőrök.
Augusztusban Vajdaságban is bemutatkozik a magyarországi Szekér
Színház,
akárcsak
a
mi
Tanyaszínházunk, ők is az országot
járják nyaranta. Kisfaludy Károly:
Mátyás deák c. történelmi játékát
augusztus 7-én a Strandon mutatják
be Póka Éva rendezésében. A rövid
történet: Mátyás király, mint
garabonciás deák, álruhában betér
egy bakonyi faluba. Ott Turu Márton,
a gazda szívesen fogadja, s elmeséli
neki a nándorfehérvári csatát, ahol fél
karját ott hagyta. Örzsike a lánya,
pedig a fekete sereg egyik katonájába
szerelmes éppen, de apja inkább a
falu kántorjához adja feleségül.
Mátyás a szíves vendéglátásnak igen
örül; Örzsikét elígéri Valta Jancsi
katonájának, a kántort pedig igen
megleckézteti. No persze ezt már
saját királyi palástjában teszi. A
darabot korabeli élő zene kíséri, a
jelmezek
pedig
szemet
gyönyörködtetően vonulnak fel. Az

FECSKE
előadás ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak!
Augusztus 10-én érkezik hozzánk a
Tanyaszínház szekere. A vándorszínészek ezúttal Stein-BockHarnick Hegedűs a háztetőn című
musical-t mutatják be a Strandon
Puskás Zoltán rendezésében. A 20.
század első évtizedében játszódó
történet egy ukrajnai, zsidók és oroszok lakta faluban, Anatevkán játszódik. A főszereplő, Tevje, a
szegény tejesember és asszonya,
Golde egy tradicionális világot
képviselnek, amelyben a férfi, az apa
szava a döntő, s az értékrendet e
hagyományos családeszmény, a zsidó
közösség és vallás előírásai határozzák meg. Tevjének azonban van öt
leánya, akik már a modern világot
személyesítik meg, amelyben a
személyes érzelmek előbbre valóak a
tradicionális-vallási eszméknél. Tevje
a házasságközvetítő Jente segítségével igyekszik kiházasítani idősebb

leányait, ám azzal kell szembesülnie,
hogy ellenszegülnek a szülői akaratnak. Szüleik generációjával szembemenve, a feléjük áradó megvetés és
kiközösítésük árán is, vágyaiknak
megfelelően veszik kezükbe életük
irányítását. A legidősebb lány, Cejtel
a szegény szabóhoz, Mótelhez megy
nőül, noha apja a gazdag, de idős
mészárosnak, Lazar Wolfnak ígérte a
kezét. A kisebb nővérek hasonlóan

öntörvényű döntései feldúlják a
szülőket, s hagyományaikkal,
zsidóságukkal való számadásra
ösztönzik őket. A családi fészket
előbb Hódel hagyja el, aki egy
kijevi
marxista
zsidóval,
Percsikkel köti össze életét. Tevje
összeomlását a harmadik lány,
Cháva döntése idézi elő, aki egy
orosz legénnyel, Fegykával házasodik össze. Mindeközben a helyi
zsidó közösségnek szembe kell
néznie a történelemmel is: a mind
erőteljesebb antiszemitizmussal, a
népük ellen irányuló megmozdulásokkal, pogromokkal és végül azzal,
hogy vagyonukat hátrahagyva kell
elhagyniuk őseik földjét, Anatevkát.
Augusztus 10-16 kerül sor a nyári
Szép Szó versmondó táborra a kishegyesi Kátai-tanyán. Idén is szép
számú lelkes versmondó jelezte
részvételét.
Táborbeszámoló
a
következő Fecskében.
Borka

T R E N D I
A KIMONÓ TÖRTÉNETE
A kimonó ázsiai közvetítéssel vált
Japán nemzeti viseletévé, és számos
változáson ment keresztül. Az első
kimonó-szerű viseletek a Yamato
korszakban (Kr.u.250-710) jelentek
meg a nők körében, ezt akkor kinumo névvel illették, és leginkább egy
redőzött, földig érő selyemszoknyából, illetve hosszú ujjú felsőrészből állt.
A Nara korban (710-784-ig) megindult az intenzív kereskedelmi viszony
Kínával, így az országban erős kínai
hatás figyelhető meg mind a
képzőművészetekben,
mind
a
kultúrában - így a viseletekben is. A
hölgyek a kínai udvari etikett szerint
öltöztek, amely előtérbe helyezte a
színeket és a virágmintákat; a férfi
viselet pedig leginkább a test alakjának mind robusztusabbnak való
feltüntetését szolgálta: bő szárú
nadrágok és bő ujjú ingek voltak
divatosak, amelyeket az ízületeknél
szűkítettek, ezáltal „puffosítva” az
anyagot.
Az igazi áttörést a kimonó
történetében mégis a Heian-kor (7941192) hozta. Az öltözködési szokásokat a kilencedik század derekáig a
Tang dinasztia udvari viseletei dik-

tálták: ezeket másolták az előkelők,
az ő ruháikat pedig a szolgálók. A
viszonylag békés időszakban virágzott az udvari élet, a szerelmi líra,
amely
elsősorban
a
ruhák
minőségének ugrásszerű javulásában,
és az anyagok eltúlzott méretében
nyilvánult meg. A korszak női
kimonójának neve junihitoe, amely
legalább tizenkét köntösből állt, de
rangtól és gazdagságtól függően akár
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a húsz réteget is elérte. Mindehhez
hosszú, simára fésült hajviselet
(tarekami) társult, a konty és a
hajdíszek nem voltak ismertek.
A Heian-kor más módon is rátette
bélyegét a későbbi divatra: ekkor vált
szokássá, hogy a férfiak is felsőruházat gyanánt hordják azt a köntöst, amely a junihitoe legfelső
rétegét képezte, és általában a
legdíszesebb volt, valamint a legnagyobb is, hiszen az összes többit be
kellett fednie. Hogy elegánsabb benyomást keltsen, a köntös alját
henger formában vastagították meg
és varrták fel. Ez lett az elődje a
későbbi
esküvői
kimonóknak
(uchikae), illetve a színházi kimonóknak is. A „heian-kori hölgyek” máig
népszerű kimonó minta.
A Kamakura (1192-1333) és
Muromachi (1336-1573) korszakban
következett be a szamurájok
felemelkedése. A ruhákat korszerűsíteni kellett, így a sok egymásra boruló réteg és lefelé bővülő fazon
helyett az egyenes, minél praktikusabb szabás lett divatos. A Muromachi
korszakban élte Japán a középkor
legszegényebb éveit, így a ruhák
kialakítására az anyaggal való
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spórolás jellemző. A férfi (szamuráj)
viselet neve hitatare, ez formájában
már erősen emlékeztetett a mai
kimonóra.
Az Edo-korban (1600-1867) az
ország fellélegzett a polgárháborús
évek után, így ismét volt lehetőség a
művészeteknek hódolni. A hajviseletek ekkor kezdtek egyre bonyolultabb formákat ölteni, illetve a
színjátszás, valamint a gésa-életmód
elterjedésével az öltözködés kifejezőbbé válása is megfigyelhető. A
férfiak között elterjedt a hakama
(egyfajta bő szárú nadrág, amit
legtöbbször a kimonó fölé vettek)
viselete, amely később praktikus
okokból (lovaglás) önálló viseletté
vált. A szamurájok feleségei és az
udvarhölgyek, hogy kinézetükben
elkülönüljenek a kimonót reklámtáblának használó pórnéptől,
egyszínű, leginkább fehér kimonókat
hordtak, azok fölé pedig drága
uchikae-köntöst.
Az Edo-korszak végén a kimonó

elnyerte mai formáját, és elsősorban a
kiotói gésák hagyományőrzésének
köszönhetően ma csaknem mindent
tudni lehet a korabeli kimonóviselés
jellegzetességeiről és jelképrendszeréről. Inkább a motívumok
gazdagodásáról van szó, mintsem a
kimonó formai változásáról.
Az ezt követő Taisho-kor (19121926) kimonói szolgáltak mintául az
egész huszadik század kimonóviseletének. A második világháborús
vereség és a nyugati hatás
következtében a kimonó először a
férfiak köréből tűnt el teljesen, majd
lassan a nők is nyugati stílusú ruhára
cserélték az utcai viseletet, noha
otthon, és különösen nyáron
szívesebben hordták a számukra
kényelmes, megszokott ruháikat.
Napjainkban a kimonó már kizárólag
alkalmi viseletnek számít: A
gyerekek mostmár csak ünnepekkor
viselik. Három, öt, és hét éves korban, elviszik őket a legközelebbi
templomba, és hagyományosan

megünneplik, hogy „megérték ezt a
kort” A felnőttek közül a lányok a
Seijin-no-Hi (a felnőttkor elérkezte),
minden az éppen 20. évét betöltött
fiatal, ennek alkalmából kapnak egy
furisode nevű kifejezetten hajadon
lányoknak szánt, hosszú ujjú, díszes
kimonót.
Ezt leszámítva kimonót leginkább
esküvőn, temetésen, teadélutánon
szokás viselni. A kimonó nyári változata, a yukata, amely pamutból
készül, és mindössze egy rétegből áll,
nagyon népszerű viselet Japánban
mind a mai napig; ugyanis kényelmesebb benne elviselni a hőséget.
Néhány divattervező, mint Hanae
Mori, illetve néhány kimonó gyártó
cég, mint a Suzunoya, igyekeznek
közel hozni a kimonót újból a fiatalokhoz, ezért elterjedtek az egészen
modern minták is: leopárd-minta,
illetve egyes Disney rajzfilmekhez
dedikált kimonófestések.
Fekete Tímea

Z E N E I ROVAT
SZIGET FESZTIVÁL
A Sziget Fesztivál (vagy röviden
Sziget) Európa egyik legnagyobb
zenei és kulturális rendezvénye,
melyet minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudaiszigeten.
Az első fesztivált 1993-ban rendezték, akkor még Diáksziget néven,
majd 1996-tól 2001-ig Pepsi Sziget
név alatt ismerték. 2002 óta hivatalos
neve Sziget Fesztivál. A 2006-os
fesztivál augusztus 9-én kezdődik és
augusztus 16-ig tart, a fesztivál
keretein belül több mint 1000
előadást láthatnak a "szigetlakók".
Néhány a 2006-os fellépők közül:
Afro Celt Sound System (UK),
Boban Markovic Orkestar (YU), Carl
Creig (USA), Coldcut (UK), Cradle
Of Filth (UK), Evergrey (S), Fear
Factory (USA), Franz Ferdinand
(UK), Iggy Pop (USA), Jovanotti (I),
maNga (TR), Ministry, Natacha
Atlas, Placebo (UK), Prodigy (UK),
Radiohead (UK), The Rasmus (FIN),
Scissor Sisters (USA), Sick of It All
(USA), The Skinny Bohemians
(UK/CA/HU), Therapy? (UK), Wir
Sind Helden (D).
Visszatekintő az előző évek fellépőiből:

2004 (Sziget 2004)
369 000 látogató. Fellépők pl.:
Faithless, Sugababes, The Rasmus,
The Pet Shop Boys, Fun Lovin'
Criminals, The Bloodhound Gang,
Junkie XL, Paul Oakenfold,
Basement Jaxx, Children Of Bodom,
Scissor Sisters, Freestylers, Tito and
Tarantula, The Gathering, Amorphis,
In Flames, Ash.

2005 (Sziget 2005)
385 000 látogató. Fellépők pl.: Franz
Ferdinand,
Good
Charlotte,
Underworld, Nick Cave, Sean Paul,
Buena Vista Social Club, Paul van
Dyk, Korn, Natalie Imbruglia,
Basement Jaxx
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2006 (Sziget 2006)
385,000 látogató. Fellépők pl.: Franz
Ferdinand, Jovanotti, Scissor Sisters,
Radiohead, The Rasmus, Robert
Plant, Placebo, The Prodigy, Craig
(USA), Addictive TV (UK), Cradle
of Filth (UK), Evergrey (S), Fear
Factory (USA), maNga (TR),
Ministry, Natacha Atlas, Sick of It All
(USA), The Skinny Bohemians
(UK/CA/HU), Therapy? (UK), Wir
Sind Helden (D), Kispál és a Borz
(H).
További programok
A fesztivál területén található még
mozi, színház, lehetőség van táncolni, sportolni (pl. tenisz, labdarúgás,
bungee jumping, röplabda, csocsó),
van internet-elérés, lehet tetoválást
készíttetni. A Civil Sziget keretén
belül civil szervezetek munkájával
ismerkedhet meg a nagyközönség és
vehet részt abban. A rendezvény nagy
figyelmet fordít a környezetvédelemre, így az úgynevezett "zöld"
szervezetek is képviseltetik magukat.
Kaszás Éva
zenepedagógus

FECSKE

F E C S K E T O L L
EGYEDÜL

SZERETET
Még mint kis gyermek,
finom, leheletszerű érzelmek,
láthatatlanul lelkembe fonódtak
és soha el nem múltak.

Emberek nyüzsögnek körülöttem,
egész nap jönnek, mennek,
hozzám szólnak, beszélnek,
még sincs senki velem.
Egyedül vagyok, egymagamban.
Érintkezek velük de csak gondolatban,
s üresen kong a lelkem.
Néznek rám csodálkozó szemekkel,
kérdeznek, mindent tudni szeretnének,
de mind ezt én nem igen értem.
Nem szeretem, hogy jönnek,
nekem nem kell, hogy beszéljenek,
nem kell, hogy szóljanak,
nem, ha érezni nem tudnak.

Ma is szívem szeretetben lebeg és dobban,
Anyám szívének ritmusában.
Ő tanított s mikor Ő elment,
én vettem át a szerepet.
Bár az idő felejtet
és forró szíveket is kővé dermeszt,
Anyám emléke fűti lelkemet
és örökre megmarad a tőle kapott szeretet.
Bácsi (Vajda) Sára

Bácsi (Vajda) Sára

ANYAKÖNYVI HÍREK
Garai József és Hajnalka
kislányuk
LILLA
Dávid Csaba és Magda kisfiuk
MÁTÉ
Vajda Sándor és Edit kisfiuk
KRISTÓF
Tomašević Jovan ésTijana kislányuk
MARIJA
Őri Róbert és Eszter kisfiuk
SZABOLCS
Losonci Imre és Zsuzsa kisfiuk
DÁVID RIHÁRD
Arton Zorjani és Marinela
kislányuk
MEDINA

Dr. Vajda Gábor július 3, 63 évében
Bánszki Pálné szül. Kecskés Teréz július 16, 65
évében
Id. Árva János július 22, 83 évében
Arambašić Draginja rođ. Tadić július 28, 86
évében
Dangubić Aleksandra Rodika augusztus 1, 58
évében

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho temetkezési vállalattól kaptuk.
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bojtos Irén, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Dr.med. Krisztián Géza,
Eőry Molnár Etelka, Fekete Tímea, Kaszás Éva, Molnár Károly, Molnár Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Pusztai János,
Sárándi István, Szukola Béla, Török Zoltán, Tóth János, Zečević Tatjana.
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2008. augusztus.

