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ÖTVENEDIK!
i hitte volna 2004 tavaszán, hogy
a helyi Zöld Dombosok erőtlen
szárnypróbálgatásaiból ma már a
várva-várt helyi havi lap, a „Fecske” fog
kibontakozni. Nem világmegváltó
célokkal indult, ma sem az, de igyekszik
legalább tükörként szerepelni, amiben
megláthatjuk mi történt velünk akár jó,
akár kevésbé az. A tökéletességet nem
érhetjük el, nem elégíthetjük ki mindenki
kívánságát, de szeretnénk, kereteink
között a legmegfelelőbb módon eleget
tenni hivatottságunknak.

K

Először is óriási köszönet az indítóknak
akár, mint támogatók, ötletgazdák és
megjelenítők voltak.
Nagy fába vágták a fejszéjüket. Nem féltek, tudván, hogy kisközösség vagyunk,
ahol mindenki, mindenkit ismer és mindenki mindent „jobban” tud, megtették az
első lépést. Nehéz volt, de nem
csüggedtek, így annak ellenére, hogy ma
már nem foglalkoznak aktívan a
„Fecskével” még mindig szívügyük, de
kötelezettségeik és kötelességeik végett
néhányan csak gondolatban vannak
velünk.

gatást nyertünk többek között a Szekeres
László Alapítvány és a Szülőföld Alap tól.

kritikákat pedig építő jellegű támogatásként fogadjuk. Lapunk nem zárt,
mindenkié, aki valamit, szebbet, jobbat,
A sok változás és probléma mellett
okosabbat, érdekesebbet, vidámabbat,
megtörtént a csoda a „Fecske” megérte Nagy erényünk, hogy politikailag mint az átlagos napi dolgok, események
ötvenedik kiadását. Túlélte környezetünk függetlenek és többszínűek vagyunk. menetéről akarja informálni olvasóinkat
legnagyobb problémáját a „szalmaláng” Témaköri színességünk és sokoldalúsá- (a leendőbeli cikkíró olvasóit is) szívesen
lelkesedést, köszönve az állandó, gunk megvalósítása egyik legnehezebb várjuk
munkáját.
Természetesen
csökönyösen kitartó és a köznek szolgál- feladatunk. Nem akarunk felületesek, de bizonyos normáknak és elvárásoknak
ni akaró lelkes munkatársaknak. a többségnek érthetetlen szakbarbárok eleget kell tenni minden megjelent
Szégyelltük volna, ha ránk is azt mond- sem lenni, és tekintetbe kell venni, hogy szövegnek, képnek. A modern technikáják, hogy nagyot akart a szarka, de
nak köszönve a világhálón is megjenem bírta a farka. Mi nem akarlenünk, így az elszármazott
„ Amit eddig tettünk azt szeretnénk a
tunk nagyot, de ezzel is harcoFeketicsiek is, akik még szülőlunk fő célunkért, tehát itt jövőben is tenni, jobban, tökéletesebben az falujuk problémáit szívümaradásunkért,
hogy
az
gyüknek érzik, információkat
Önök szolgálatában.”
minőségesebb, jövőt ígérőbb
kaphatnak. Büszkék vagyunk arra
legyen, még, ha mi az egészben csak
is, hogy honlapunkon többen jelezték
egy pici homokszem is vagyunk.
bizonyos témakörök szakemberei nem véleményeiket, dicséreteiket.
lógnak a szögön, nem adhatnak mindig Terjesztőink önzetlen munkáját, ami
Kezdetben csak fekete-fehérek voltunk, a megfelelő tájékoztatást szakterületeikről. nélkül nem léteznénk nagyon szépen,
megfelelő magyar, vagy a latin betűs abc Köszönjük eddigi együttműködésüket, köszönjük.
betűit technikai tudásunk hiányában nem segítségüket lapunk színesebbé, aktuálitudtuk biztosítani. Sok jóakaró segít- sabbá való tételekor, és kérjük őket, ha Amit eddig tettünk azt szeretnénk a
ségével ezt mára már kiküszöböltük és lehetséges a jövőben is tudásukkal támo- jövőben is tenni, jobban, tökéletesebben
külsőnk, egy bizonyos fokú igényességet gassanak bennünket.
az Önök szolgálatában.
is kielégít.
Bácsi Róbert/Bíró Csaba
Olvasóink, kik egy lapnak, akár a mi
A „Fecske” szerkesztőségének tagjai és „Fecskénkről” is van szó, legértékesebb
külmunkatársai eddig több pályázaton és része, sokszor tudatják velünk is
tanfolyamon vettek részt. Anyagi támo- véleményüket. A dicséretek jól esnek, a
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L É L E K S Z Á R N YÁ N
REFORMÁCIÓ ÉS JUBILEUM
„Mindeddig megsegített minket az Úr!” I. Sámuel 7, 12/b
címben megfogalmazott sorrendet megfordítva először arról a
megkerülhetetlen tényről kell
szólnunk, hogy lapunk „jubileumi” 50.
számát tartja kezében a tisztelt olvasó.
Lehet, hogy kicsit komolytalannak tűnik
a jubileum kifejezés használata, de úgy
érzem, hogy egy ilyen falulap - amilyen a
Fecske c. újságunk – esetében nagy sikernek számít, hogy ez a lap megérte az
50. számot és ma is megjelenik, létezik és
a jövőben is, létezni szeretne. Érvek és
ellenérvek, dicséretek és kritikák hangzottak el az elmúlt évek során a lappal
kapcsolatban. Változott a szerkesztőség, a
munkatársak összetétele és a lap arculata
is. Történt, ahogyan történt, személy
szerint hiszem azt, hogy mindannyian,
akik régebben, és akik most is igyekszünk folyamatosan tartalommal megtölteni a Fecske állandó és időszakos
rovatait, jó ügyet szolgálunk és
képviselünk.
Mindannyian
hálát
adhatunk Istennek az elmúlt időszakért és
elmondhatjuk a sámueli bizonyságtételt:
„Mindeddig megsegített minket az Úr!”
(I. Sámuel 7, 12/b)
Az a tény sem kerülheti el a
figyelmünket, hogy október utolsó
napján emlékeztünk meg a reformáció
491. évfordulójáról. Ezért korábbi gyakorlatunkhoz híven néhány reformációi
gondo-

A

latot is szeretnék megosztani
olvasóinkkal, most kivételesen csak
általánosságban, a részletekben
való különösebb elmélyülés
nélkül.
Ilyenkor
mindig
feltesszük magunknak a kérdést:
mi is volt a reformáció és mit
jelent a reformáció gyermekének
lenni?
Lényegében négy alapvető
tekintete van a reformációnak. A
Bibliához való helyes viszony
felismeréséből, a Bibliába foglalt
Igének a felfedezéséből született
meg, tartalmában érvényt szerzett
a Biblia központi igazságának: a
bűnös ember kegyelemből, hit
által igazul meg, az egyház az
Istentől hit által kegyelmet nyert
bűnösök társasága a Krisztus
fősége alatt, a világ pedig nem a
gonosz lelkek, a démonok tanyája,
hanem az Isten és az ember közös
munkaterülete. Akkor van tehát teljes
képünk a reformációról, ha egyre világosabban meglátjuk a keresztyén
embernek a Bibliához, a hit által való
megigazuláshoz, az egyházhoz és az
úrvacsorához való viszonyát. Maga a
reformáció történelmileg abban a pillanatban született meg, amikor a középkori kolostor homályában Luther Márton
rábukkant a Bibliára és azt egyre nagyobb buzgósággal olvasni és
tanulmányozni kezdte. A reformáció gyökere és forrása a
Biblia. A középkori egyház legnagyobb eltévelyedése és bűne
az volt, hogy elszakadt a
Bibliától, megfeledkezett arról,
hogy a hit és egyház kérdésében
egyetlen végső tekintély van:
Istennek a Bibliában kijelentett
Igéje és akarata.
Csakis akkor beszélünk
helyesen reformációról, ha
abban magának Istennek az
egyházat megtisztító, megújító
munkáját látjuk. A reformációban Isten Szentlelke és Igéje
különleges mértékben hatott az
egyházra, és ebben gyökeres
változásokat eredményezett.
Ebben a folyamatban az alany, a
cselekvő maga Isten volt, az
emberek csupán eszközei voltak
neki. A reformációi emlékünnepé-
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lyen nem embereket ünnepelünk, nem
emberi alkotásokra emlékezünk vissza,
hanem Isten előtti hálánkat mutatjuk be
azért, hogy a reformációban nyilvánvalóvá tette az anyaszentegyházat kormányzó és éltető nagy hatalmát,
szeretetét és kegyelmét. Éppen az a reformáció páratlan jelentősége, hogy Isten az
egyházat megszabadította az emberi kormányzástól, emberi megítélés alól, s
ismét beállította a maga dicsőségének és
az ember üdvösségének a szolgálatába.
Arra is mindenképpen rá kell mutatnunk világosan, hogy mindazt, amit az
Isten a reformációban tett, csak hit által
lehet felfogni és megragadni. A reformáció ajándékai, éppen azért, mert az Isten
művének az eredményei, az ember által
csak hitben foghatók fel. Az Isten, aki
Szentlelke és Igéje által végrehajtotta
reformáció nagy művét, hitet is adott
annak felfogására, az abban való
tevőleges részvételre, az ajándékaival
való élésre. Jó lenne, ha minél többen
tudnánk élni ezekkel az ajándékokkal.

Orosz Attila
ref. lelkipásztor

FECSKE

V

I S S Z A P I L L A N T Ó
AZ IZIDA HÍREI
Nagy nap volt 2008.10.17. és 18. az Izida társulat
munkáságában. Íme, másodszor tartottuk meg a
“Színjátszással a világban” megnevezésű színjátszó fesztivált. A fesztivál résztvevői értelmi és testi fogyatékos
gyerekek voltak. Ugyanis a színjátszás kiváló ok volt, hogy
250 ember találkozzon, barátkozzon. A kis színészek
Vajdaság egész területéről érkeztek, akik ha bár egy kicsit
másképpen is, de bemutatták szeretetüket a színjátszás
iránt és természetesen tehetségüket is. A színház előcsarnokában kiállítást lehetett megtekinteni. A rajzokat és
a munkákat a feketicsi “Nikola Gyurkovics” Általános
iskola tanulói és az Izida tagjai készítették. Köszönjük
minden kedves vendégnek, aki megtekintette a kiállítást és
jelenlétével szebbé tette e napot.

Kedves ifjúsági és gyermek horgászok! Hat új horgásszal gyarapodik a sporthorgászok száma Bácsfeketehegyen. Három fiú és három leányzó jár a Dunára hetente
egyszer, hogy elsajátítsa e sport minden rejtelmét. A horgásztársak felejthetetlen
horgász élményeket szereznek, sokat beszélgetnek rekord fogásokról, a horgászás jól
bevált módszereiről. Csak egyet nem értenek, miért kell a halat visszadobni a vízbe,
ha már egyszer kifogtuk.

A színészkedés és a horgászás mellett műhelyeink minden nap dolgoztak méghozzá melegben. Október 07. -én bekapcsolták a
gázfűtést termeinkbe. Tagjaink tanultak, játszottak rajzoltak, szőttek, varrtak, tornáztak, és gyöngyöt fűztek. Tudásukat ebben a
hónapban a gyöngyfűzők gyarapították legjobban. Szabadkán meglátogatták a GYÖNGYÖK RENESZÁNSZA megnevezésű
kiállítást a VMF székházában.
P.J.
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Folynak a munkálatok

Befejeződtek a kápolna adaptálása kapcsán erre az évre előrelátott
munkálatok. Mint, már tudósítottunk az eddigiekről, a tetőtér
csúszásának megállításáról, a segédalapzat kialakításáról, új járda
kiöntéséről, biztosítva ezzel a csapadék elfolyását az épület
alapjától. Befejeztük a plató betonnal való borítását is és sor került
a csarnok új csempézésére, mellyel reméljük modern és esztétikusabb kinézést adtunk az épület környékének is, és nem utolsó sorba
növeltük az objektum funkcionalitását.
Újabb sikeres munkaakciót tudhatunk magunk mögött
(2008.10.22.-én) a HK és a Gazdakör szervezésében. Ebben az
évben immár ez a második nagyobb méretű akciója e két
szervezetnek. A célunk, ugyan úgy mint tavasszal is, az összegyűjtött, lenyesett földhalmok elhordása volt a következő
utcarészekről: Verbászi utca, a Vasút utca (a Verbászi utcától a
Bolmán utcáig), Bácska utca, Vajdasági utca, valamint a Főutca
egyes részein.
Szeretnénk köszönetet mondani a részvevőknek, ugyanakkor a
Gazdakör tagjainak, arra való tekintettel, hogy az őszi munkálatok
messze még nem voltak még befejezendőben, segítőkészségükkel és
közreműködésükkel sikerült ezt az előkészített akciót, még ebben az
évben (a tél beállta előtt) véghezvinnünk. Most is, mint tavasszal
nagy mennyiségű föld elhordására került sor.

A kisköz járdájának adaptálása

Lenyesett földhalmok elhordása

Régóta várt járda

Mivel, hogy a Hős és Duna utcát összekötő kisköz az utóbbi időben
elég rossz állapotba volt, és megnehezítette a környék polgárainak
közlekedését, ez mellett veszélyes volt a környező épületekre is, így
a HK beiktatta a felújítások idei tervébe. Ezt az elmúlt időszakban
valósítottuk meg.
Köszönjük a szerkesztőséggel való eddigi együttműködést és a
jövőben is számítunk a „Fecskére”. Gratulálunk az ötvenedik
számhoz.
P.J./B.Cs.

A kápolna adaptálása

MINI INTERVJÚ
ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a polgárokat, hogy 2008.10.20- tól a Helyi
Közösségben kezdetét veszi a közvilágítás felújítása
folyamán lecserélt világítótestek árusítása. Egy komplett
(armatúra, égő, üvegbúra) ára 700.00 din. Csupán az
armatúra igénylése esetén az ár 500.00 dinár.

- Szia, hogy vagy?
- Nem érek rá, sietek, a Tartományi Oktatási Tanácsnak
kell benyújtanom egy kérelmezési programot, hogy
jóváhagyják a szerb elsősök szüleinek írásbeli kérelmét,
hogy csemetéik a magyar nyelvet is tanulják az iskolában.
– Válaszolta Bojtos Béla iskolaigazgató.
B.CS.
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AZ IPARI PARK ÁTPARCELLÁZÁSÁNAK TERVE
Elkészült az ipari park átparcellázásának
terve. E terv alapján sikerült elindítanunk
a régi parcellák átalakítását. Az új parcellák a kataszteri követelményeknek
megfelelően, de nem utolsósorban
leendő befektető(i)nk igényei szerint lettek kialakítva.
Amint az a mellékelt térképen is látszik,
mindegyik parcellához biztosítani kívánjuk az utat. Az ipari park úthálózatának
gerincét egy servis út képezi, mely körforgalommal fog rácsatlakozni a
nemzetközi M 22.1 es útra.
A kút tervének elkészítése folyamatban
van, mely alapján tavaszra meg tudjuk
kezdeni a munkát vagyis a konkrét
kivitelezést.
Első befektetőnk mint már említettük
szintén jövő év koratavaszán megkezdi
az építkezést, így velük is folyamatosan
együttműködünk. Kishegyes Község
Önkormányzata, valamint a Kishegyesi
Ingatlannyilvántartási Hivatal nagyban
hozzájárul ezen sikerek eléréséhez,
hiszen minden beszerzett okmány,
engedély és közbenjárás jelentősen meggyorsítja munkánkat.
Molnár Zita

ISTENTISZTELET A BÁCSFEKETEHEGYI
EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
Október 26-án vasárnap délután nem mindennapi lelki
élményben volt része a bácsfeketehegyieknek. Az Ágostai
Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Püspöksége a reformáció 491. évfordulója alkalmából, színvonalas alkalmi programot szervezett.
Az ünnepi program a felújított kultúrotthonban kezdődött,
ahol Pál Károly a Kishegyes Község képviselő-testületének
elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket. Az ünnepségen
jelen volt a jelenleg Németországban élő svábok küldöttsége is,
akik erre az alkalomra érkeztek a Hartmann fivérek vezetésével. Köszöntőt mondott még Csete Szemesi István református
püspök, Jovan Kezan szeghegyi pravoszláv pap, valamint az
ünnepség házigazdája, Dolinszky Árpád az evangélikus egyház
szuperintendense. Ezután egy rövid filmet nézhettünk meg az
evangélikus templom felújítási munkálatairól. Ezt követte a
Biblia-kiállítás, amelyet a Biblia
éve alkalmából rendeztek meg. A
kiállított Bibliákról Dolinszky

Márta esperes asszony tartott
ismertetőt.
Az ünnepség fénypontja az
ünnepi istentisztelet volt, amelyet
a 60 év után felújított bácsfeketehegyi evangélikus templomban
tartottak meg az evangélikus egyház lelkészei: Dolinszky Gábor
szabadkai lelkész, püspöki titkár,
Dolinszky
Márta
esperes,
Mengyán Szofia segédlelkész, az
igét Dolinszky Árpád szuperintendens hirdette a Lk 19, 46 alapján.
Az igehirdető utalt a múlt fájó
eseményeire, amikor nem lehetett
rendeltetésszerűen használni a templomot, amikor még annak
templom jellegét is kétségbevonták, ugyanakkor hálát adott
azért, hogy Isten lehetővé tette ennyi év után, hogy ez a
gyönyörűen felújított templom ismét az „imádságnak
háza” lehet. Az igehirdetés után a történelmi egyházak
jelenlevő képviselői – Ft. Brasnyó Ferenc kishegyesi
plébános, Ft. Gutási Ákos szabadkai káplán, Jovan Kezan
szeghegyi pravoszláv pap és Orosz Attila református
lelkipásztor is egy-egy áldást mondtak.
Az istentisztelet után a Forrás Színház és a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesületének közös produkciója
került bemutatásra „Kövek Zsoltára” címmel.
Orosz Attila

6

FECSKE

DÉLVIDÉKI M.E.T. KONFERENCIA
2008.10.11.-én tartotta meg a Magyar Egészségügyi Tanács,
Vajdasági Tagozatának szervezésében, Bácsfeketehegyen a
HYPERTONIA KLINIKAI TÜNETEI, SZÖVŐDMÉNYEI ÉS
KEZELÉSE című nemzetközi konferenciáját. Itt korunk legelterjedtebb, legkomolyabb, legalantasabb népi betegségéről, a
MAGAS VÉRNYOMÁSRÓL volt szó, neves egyetemi professzorok és tudós doktorok előadásában.
A konferencián résztvevő előadóktól a következő előadásokat
hallgatta a lelkes hallgatóság:
Kapocsi Judit egyetemi docens, PhD, Budapest: A HYPERTONIA KLINIKAI TÜNETEI, SZÖVŐDMÉNYEI
de Chatel Rudolf egyetemi tanár, az MTA doktora, Budapest: A
HYPERTONIA TERÁPIÁJA
Balla Árpád főorvos, az orvostudomány doktora,
Székelyudvarhely: HIPERTONIA GYERMEKKORBAN
Bodosi Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora, Szeged:
VESESZÖVŐDMÉNY HYPERTONIABAN
Hupuczi Petronella egyetemi docens, PhD, Budapest:
GRAVIDITÁS ÉS HYPERTONIA
Süveges Ildikó egyetemi tanár, az MTA doktora, Budapest:
SZEMÉSZETI TÜNETEK HYPERTONIÁBAN
Dióhéjban összegezve a következő tényeket hallottuk
• Ebben a betegségben 15-35% -a szenved a lakosságnak és
következményként több mint 75% -nál kardiovaszkuláris
betegséggé alakul át.
• Az elhalálozások több, mint 45% -át a hypertonia okozza, akár
áttételesen is.
• A betegség főleg 40-50 éves korban manifesztálódik.
• Ha a vérnyomást 2 Hgmm-vel csökkentjük, az elhalálozást 10%
-al, a strookot 40% -a csökkenthetjük.
• A gyermekeknél a hypertoniát a „járványszerű” elhízás okozza.
• A hypertonia az okozója az agyvérzésnek, veseszövődményeknek (33%), cukorbajnak (54%), szembetegségeknek és
nem utolsó sorban veszélyes lehet a terhességre is.
Dr. Farkas Emil Zenta a vajdasági tagozat elnöke kihangsúlyozta,
hogy az összes eddigi rendezvényekből az itteni a leglátogatottabb, több mint 150 regisztrált résztvevővel. Jelen voltak, orvosok,
gyógyszerészek,
szakdolgozók
és
egyetemisták
is,
Nyugatfelvidékről, Kárpátaljáról, Székelyföldről, a Partiumból, az
Anyaországból és a vendéglátó Vajdaságból. Dr. Süveges Ildikó
kihangsúlyozta, hogy a MET állandóan kutatja a magyarok
nemzeti betegségét, a hypertoniát, és annak okait. Ezt teszik vándorgyűlések kereteiben, állandó vizsgálatokkal, a mortalitások
felülvizsgálásával. Felhívják a figyelmet környezetvédelemre és
más egészség károsításokra (E-betűk).
A MET-en keresztül kialakult
baráti szálak is fokozzák a
problémák vizsgálását. Fiatal
egyetemistákat ösztöndíjjal
segítik. Pál Károly a KKT
elnöke a két napos
megbeszélést községünk
számára példaértékűnek
nyilvánította.
Bízunk benne, hogy
falunkban több ilyen és
ehhez hasonló konferencia
lesz megtartva, amivel öregbíthetjük falunk hírnevét.

Október 6.–a, az Aradi vértanúk
elveszejtésének
emléknapja előtti vasárnapon a Hestia, a Borrend
és a Feketicsi Fekete
egyesületek
nevében
Hegyesen, az 1848 -as
Szabadságharc
emlékművének talpazatán, a
tiszteletünket
kifejező
babérfonatot
a
többi
emlékező koszorúja mellé
helyeztük.
Isten áldja Őket...

szerk

Civilek
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HOZZÁNK IS ELJUTOTT A
MULTIETNIKAI KARAVÁN

MIK IS VAGYUNK MI?

Szeptemberi számunk lapzárásával egy időben, falunkban
egy érdekes összejövetel volt. Igaz, hogy csak községi
szinten, de itt volt a Leuenberg otthon vendéglátó falai
között, az első multietnikus találkozó. Az AROMI
(Kishegyes község fejlesztési társulása) szervezésében a
három falu, három-három felsős diákja (V.-VIII. osztály)
itt beszélgethetett, cserélhetett véleményt a toleranciáról
az életről és a jövőről való elképzeléseikről és más ilyen
„nem közönséges” dolgokról. Két napot voltak együtt.
Érzéseiket, gondolataikat végül rajzban fejezték ki, amit a
közönség október 25.-én láthatott a színház előcsarnokában. Az anyagiakat a Tartományi Oktatási és
Kulturális Titkárság és a Tartományi Közigazgatási,
Foglalkoztatási és Kisebbségügyi Titkárság közösen biztosította. Az egészben részt vett az „Izida” is, kit a BCIF
támogatott. A két civil szervezetet a toleranciáért folyó
harc hozta össze. A kellemes környezetet anyagilag az
újvidéki ECHO biztosította. A gyerekek lelkes munkáját
Jasmina Perović lovćenaci grafikus művész és Móric
Lajos rajztanár koordinálta.
Az AROMI, Góci, Teri, Csilla és a többiek munkája,
falunkba többeknek is már ismert. Több pályázaton vettek
részt és nyertek meg. A legtöbb eredményt a falusi turizmus fejlesztésének területén érték el. Falunkból már
többen is részt vettek tanfolyamaikon, munkájuk
minőségét pedig az is bizonyítja, hogy a különböző hazai
és külföldön tartott szemléken és kiállításokon szerzett
okleveleik és elismeréseik alapján, Vajdaságban, más
községekben is megszervezték a falusi turizmust fejlesztő
tanfolyamokat.
A közelmúlt községünkben sok káros nyomot hagyott,
főleg az ifjúság körében, de hiszem, hisszük, hogy az így
toleranciával „megfertőzött gyerekek” körében a régi
rossz nem fog tovább terjedni.
Köszönjük AROMI.

Az állatok mindig a saját és utódaik érdekeinek
megfelelően cselekszenek és sokszor ezzel más fajtársuk
kárát okozzák. A falkában élőknél anarchia uralkodik.
Folyamatos versengés és harc folyik az egyedek között a
„domináns” címért. Néha egymás halálát okozzák.
Mentségükre szóljon az, hogy ösztönös cselekedetről van
szó. Lényegében ez különbözteti meg az embert az állattól, vagyis a gondolkodás tehetsége. Ez miatt mondják az
emberre, hogy felsőbb rendű. De van még egy dolog,
amitől mások vagyunk, mint az állatok. Ez az, az úgynevezett emberség. Ebből az következik, hogy próbálunk
úgy munkálkodni, hogy ne tegyünk kárt senkinek.
Sokszor megy az ember a feje után. Van, amikor jó, hogy
így tesz, de van, amikor nem. Mindenki követ el hibákat,
amiket kijavít, ha tud. Vannak hibák, amiket viszont nem,
illetve csak nehezen lehet jóvátenni. Ilyenek azok a tettek,
amik után az ember lehet, hogy megkedveli, vagy megszereti a másikat, de mindig ott lesz az a „DE”, ami
mindig befolyásolhatja a róla alkotott képet.
Mindenkiben ott lapul a kisördög. Az már, hogy mennyire
hagyjuk a „kisördögnek”, hogy uralkodjon rajtunk, az,
tőlünk, valamint a közösségünktől függ. Vannak, akik
minden gond nélkül letiporják a másikat, vannak, akik
csak gondolatban és olyanok is, akik képtelenek megtenni ezt. Ha az ember, aki rendelkezik azzal a kiváltsággal,
hogy gondolkodni tud, és úgy viselkedik, mint az állatok,
akkor ne várjunk el tőle semmit. Nem rég értettem meg
azokat a szólásokat, amelyeket a falumban hallottam az
öregektől: „Minél jobban ismerem az embert, annál jobban becsülöm az állatot! Minél okosabbak az emberek,
annál több butaságot tesznek (a jót addig fokozzák, amíg
rosszá nem válik)!”
Szombati Dorottya

B.CS.

Az idei tanévben is megünnepeltük a Gyermekhetet - diákok és tanárok egyaránt. Változatos programban
volt része kicsinek és nagynak: volt sportnap, aszfaltdíszítés a központban, ki mit tud, kirakodóvásár és a
pénteki záróünnepségen elsőseink a Diákszövetség tagjai lettek.
Sikeres tanévet kívánunk mindannyijuknak, és hogy ne feledjék, a tudás hatalom!
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SINESTRA O DESTRA?
Ez az a pillanat, amikor érezhető és
szemmel látható, hogy Európa erőteljesen közelít Szerbia, azaz Vajdaság irányába. Az eddig tapasztaltak alapján a határmenti régiókba szép fejlesztési
összegeket pumpált az Unió. Most kell

szont a tehetség és a tőke megtalálja a
helyét itt vagy ott.
Minden évben, október 4 –én kerül sor
Villányban a Vörösbor fesztivál megrendezésére. A hömpölygő tömegben több
külföldi vendég volt mint hazai lakos. A

Brigitta külügyi referens személyével
erősödve nagy figyelemmel kísérte a
borutakról szóló beszámolókat, de a
mezőgazdasági tanintézetek közötti
kapcsolatfelvétel lehetőségét is. A konferencia központi témája a borturizmust

tehát felsorakoztatni a kész, megvalósításra alkalmas terveinket, a megformált elképzeléseinket, hogy a befutó
tőke kedvére válogathasson közöttük.

város minden zugából áramlott a
vendégek felé az ünnepi hangulat. A
pincesorok közötti lejtős utcán vonuló,
ünneplő tömeg a főterén felállított pódiumig menetelt, ahol a város apraja–nagyja

érintő kérdések tárgyalása volt, mert ez a
kategória egyre jelentősebb helyet foglal
el az európai utaztatási listákon. A másik
fontos eleme viszont a kulturális kapcsolatfejlesztés volt azért, mert az európai

Sok jót várunk és szebb holnapot, de az is
bizonyos, hogy mindez nem jár egyedül,
ezért oda kell figyelni.
Először, meg kell maradni az információs
áramlások közegében, mert a XXI
századnak ez a jellemzője. Aki ebből
kimarad és képtelen a felszínen maradni.
A kapcsolatok fejlesztését nagy távolságból kell gyökereztetni. Tudnillik a megélhetés alapját a megtermelt áru mozgása
biztosítja, az áru mozgatását pedig a
közlekedési útvonalak teszik lehetővé.
Ám az útjaink nincsenek jó állapotban,
újakat kellene építeni. Itt jelentkezik az
érdek és az érdekeltség fogalma. Egy út
akkor épül meg, ha a regionális központok között létezik az érdekeltség valamilyen formája, azaz abban a két ominózus
pontban van kölcsönösen felhalmozott
tudás, tapasztalat, elszállításra váró áru és
más érték.
Erre mondják, hogy az építkezésnek igazolt stratégiai jelentősége van. A térképen
lévő fehér foltokra oda se figyelnek vi-

köszöntötte a bor lovagjait. Utánna pedig
reggelig tartó vígadalomban, a hangulatos pincékben és az alkalmi borutcákon
sétálva kedvünkre kortyolgattuk a jobbnál – jobb borokat.
Másnap Mór irányába utaztunk, a magyar Borrendek részvételével megünnepelni a Szüreti Napot. Nagy volt a tumultus. Kivonultak a civil szervezetek, a
tűzoltók, az iskolások, a hagyományőrzők, a nyugdíjasok, a
szőlészek és a borászok valamint a hazai
és a külföldi borrendek képviselői. Derék
egy város ez a Mór...
A Középeurópa Társulás idei konferenciáját Goriziában rendezték meg október
9 – 10 között rámutatva, hogy Európa
mára közelebb került a Balkán félszigethez.
Az összejövetelen Kárpátalja, Szlovákia,
Ausztria,
Olaszország,
Szlovénia,
Magyarország valamint Horvátország,
Szerbia és Albánia képviselője vett részt.
A magyar csapat egy Brüsszelben tárgyaló delegációból érkező, László

9

Borrendi mozgalmak ügye is ezt a vezérfonalat vallja magáénak. Követendő példaként lett kiemelve a Borrendünk
tevékenysége,
hiszen
sikeresen
összekapcsoltunk két Európát átszelő
korridort. Ez lett a 2008 –as év slágere és
a 2012-ig nyúló rövidtávú tevékenységi
elképzelések alap-pillére.
Vajdasági szinten is tapasztalható mozgolódás, de a Köztársasági hatáskörű
Nemzeti Turisztikai szervezet e hó 24
–én, európai elvárásokat is kielégítő
bemutatót szervezett a belgrádi
Continental Hotel dísztermében.
A borral és a turizmussal foglalkozó
szervezetek és egyesületek mellett jelen
voltak a gasztronómiai falatok mesterei
és mesterszakácsai. Az elhíresült pléh
–zenekarok mellett megjelentek a szépségválasztásra készülő leányok s végül az
európai trendet biztosító borrendi
egyesületek udvarhölgyei és lovagjai.
Tóth János

FECSKE

M A NA P S ÁG
DRÁMA-JÁTÉK-ISKOLA
izenegy drámatanár, hetven pedagógus és kilencven
gyerek vett részt a 2008. szeptember 27-én
Bácsfeketehegyen
megtartott
drámapedagógiai
találkozón, amely a régió legnépesebb magyar nyelvű pedagógiai rendezvénye volt. Az előadók Mácsai Mónika magyarkanizsai óvónő kivételével zömében magyarországi szak-

T

személytelen térkezelésétől, és most kötetlenül ülhettek körbe,
arccal egymás felé fordulva. Élvezték azt a módot, ahogyan a
tanár az ő szemszögükből közelített az óra témájához. Voltak,
akik azonnal felszabadultan működtek közre – függetlenül
attól, hogy először találkoztak az illető előadóval, mellesleg
negyven idegen tanár figyelte őket, - és voltak, akik szégyen-

emberek voltak. Az ügynek sikerült megnyerni a pillanatnyilag
legjobb színjátszó rendezőket (itt volt Hajós Zsuzsa, Németh
Ervin és Perényi Balázs, akik a 2008-as Országos
Diákszínjátszó Találkozó arany minősítésű rendezői);
foglalkozást vezetett Patonay Anita és Csordás Anett, akik a
vajdaságban folyó drámapedagógiai képzések vezetői; ezen
kívül Tóth Zsuzsanna előadóművész, egyetemi tanár, a Magyar
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti
Programok Főosztályának vezetője; illetve a nemzetközi hírű

lősebben. De visszajelzéseik szerint mindannyian örömmel
gondolkodtak együtt a foglalkozásvezetőkkel, nagyon pozitív és
tartós élménnyel tértek haza. A rendezvényen résztvevő pedagógusok nagy része nyitottan fogadta a látottakat és átélteket, és
voltak olyanok is, akiket nem érintett meg „a reformpedagógia
szele”. Ez természetes, hiszen a pedagógia is hozzáállás
kérdése. Azok a tanárok, akik a hagyományos, autoriter oktatás
hívei, minden bizonnyal a hagyományos módszerekkel tudnak
eredményesen dolgozni. Akik pedig a gyerekközpontú nevelés

Káva Kulturális Műhely drámatanárai – és legnagyobb
örömünkre velük volt a bácsfeketehegyi Fekete Ágnes is, aki a
2008/09-es tanévben náluk gyakornokoskodik. A résztvevő
pedagógusok Vajdaság 16 településének iskoláiból érkeztek
(Ada, Bácskossuthfalva, Bezdán, Csantavér, Gunaras,
Hajdújárás, Kanizsa, Kishegyes, Óbecse, Orahovó, Szenttamás,
Temerin, Topolya, Újvidék, Zenta, és megjelentek a bácsfeketehegyi iskola képviselői is). A bemutató órákon a helyi óvoda
nagycsoportosai működtek közre – Szakács Sára óvónő csoportja, illetve a Nikola Đurković általános iskola 5., 7. és 8.
osztályos magyar nyelvű tanulói Molnár Leonóra, Oroszi
Sándor és Kanyó István osztályfőnökök vezetésével.
A rendezvényen különböző típusú órák valósultak meg: a
bemutató órák mellett úgynevezett saját élményű órák és színházi nevelési foglalkozás is volt, a drámapedagógia módszereinek sokrétű felhasználásának megfelelően. A gyerekek a rájuk
váró ismeretlen élmény miatti feszültséget egykettőre mosolyra
váltották, és hihetetlenül élvezték a munkát. Élvezték azt a
tanári hozzáállást, amely partnernek tekinti őket, amely az ő
tapasztalataikra, gondolataikra és ötleteikre kíváncsi. Élvezték
azt a légkört, amelyben megszabadulhattak a frontális oktatás

hívei, nagyon hálásak voltak a találkozón látott és hallott dolgokért, mert ebből építkezhettek, töltekezhettek. Nagy öröm
számunkra, hogy egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz,
egyre többen jelentkeznek képzéseinkre, találkozóinkra.
Hisszük, hogy folyamatos tevékenységeinkkel – kis lépésekkel
ugyan, de – hozzá tudunk járulni a régió felzárkózásához, és az
európai oktatási tendenciákat népszerűsíteni tudjuk a vajdasági
magyar pedagógusok körében. Mindannyiunk érdeke, hogy
fiataljaink a legjobb oktatásban részesüljenek. Ez a rendezvény
is egy kezdeti lépés volt ezen az úton.
Utunk további állomásai lesznek egy harminc órás
drámapedagógiai alapozó képzés novemberben, és több,
nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt 2009-ben.
Ezek között lesz egy három országot összekapcsoló képzéssorozat is, melynek magyarországi képviselője a Kerekasztal
Színházi Nevelési Központ (Budapest), angliai partnere a birminghami Big Brum színházi nevelési központ, szerbiai részről
pedig a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság.
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HOL A BOLDOGSÁG?
em árulok el titkot, amikor újra és
újra beismerem, hogy nem erős
oldalam a pontosság, a határidők
betartása. Nagyon gyakran kések a
megbeszélt időpontú eseményekről, valami mindig közbejön, ami miatt akaratlanul megvárakoztatok másokat, mint
például most a jubiláló bácsfeketehegyi
Fecske szerkesztőit.
Egy kivétel van, az pedig a vasárnapi Istentisztelet. Nem emlékszem,
hogy megtörtént volna velem, hogy
elkéstem a templomból, még akkor sem,
ha előző este nagyon későn, vagy talán
jobban mondva, nagyon korán ért véget a
napom. Na nem mintha vasárnapról
vasárnapra rendszeresen eljutnák a templomunkba, hiszen sokszor már magam is
szégyellem, hogy mióta nem ültem be
családom padjába egy órára megpihenni,
figyelni és gondolkodni. Túl sok vasárnapomon közbejön valami, ami miatt
nem jutok el az istentiszteletre. A sok
távollétem miatt, gyakran még vasárnap
sem tudok leállni, hiszen pótolni kell a
hétköznapi mulasztásokat.

N

Pedig
számtalan
alkalom
bizonyította, hogy nincs sok köszönete a
vasárnapi munkának. Gondolom, hogy
ezzel a gonddal mások is birkóznak,
hiszen ebben a felfordult világban nem
könnyű több vasat egyszerre a tűzben
tartva, két végén égetni a Teremtő által
ránk bízott gyertyát. Nem szép dolog, de
néha kicsit irigykedve nézem azokat az
embereket, akik az ősöktől örökölt bölcsességgel tudják beosztani munkájukat
és napjaikat, rendszeresen időt találnak a
heti pihenőnek. Arról meg, ne is beszéljek, hogy mennyire igazat kell adnom
azoknak, akik alig várják, hogy eljöjjön a
várva várt évi szabadságuk ideje.
Visszakanyarodva írásom első
mondatának a gondolatához, elmondom,
hiszen nem titok, hogy a lapzárta előtti
napokban nagy megnyugvás volt számomra, hogy megtaláltam a Fecskébe
szánt írásom címét. Hol a boldogság?
Tudtam, hogy erről fog szólni az írásom,
amelyhez szép, érzelmes és elgondolkodtató szövegű slágerből kölcsönöztem a
címet. A dal szövegét szerettem volna
megtalálni a világhálón, hogy pontosan
idézzek is belőle, de többszöri kitartó
keresés ellenére sem leltem rá. Találtam
helyette számtalan szép gondolatot a
boldogságról, az élet értelméről, meg
arról, hogy más tányérjában mindig
nagyobb a hús.
Teltek, múltak a napok, és gondolatban felépítettem az írásomat.

Tudtam, hogy írni fogok arról, hogy
milyen öröm volt az elmúlt hetekben
figyelni a bácsfeketehegyi határt
benépesítő nyüzsgő sokaságot, akik nagy
szorgalommal takarították be a termést,
vetették a jövő évi kenyérnek való magot
a megművelt földbe. Sokan mozogtak
ezekben a napokban a határban, mutatták, hogy van élet és jövő ebben a
faluban.
Szeretek a határban dolgozni. Traktorra
ülni és róni a köröket a parcellán, nyelni
a felszálló port, izzadni a nagy melegben,
tűrni a legyeket és szúnyogokat, hunyorogni a szembesütő nap miatt.
Valahogy kikapcsolódás számomra ez az
idő, amit a határban töltök, ilyenkor jönnek elő a legjobb gondolatok és ötletek.
Sokszor mérgeskedek is ilyenkor, hiszen
mennyivel szebb lenne az életünk, ha
gondatlanságból nem csikargatnánk
keresztbe ekénkkel az utakat, ne szántanánk el a mezsgyét, és ne taposnánk
bele könyörtelenül szomszédunk földjébe
nem törődve azzal, hogy a kölcsönkenyér
bizony, előbb – utóbb, visszajár.
De vannak szebb dolgok is a határban.
Minap az egyik útszéli földemen keringtem, messziről, de illő módon
üdvözöltem a szomszédokat, akik közül
az egyik integetve kért, hogy áljak már
meg egy percre. Pohár volt a kezében és
egy vége felé járó kétliteres műanyag
üveg. Jó volt a fröccs, de még jobban
esett érezni azt, hogy a szomszéd
önzetlenül, az ősi törvényt betartva, osztotta meg velem, és másokkal is az italát
a jó termés örömére. Máskor meg az esett
jól, több alkalommal is, amikor
segítőkész emberek, saját munkájukat
félretéve, keresték a megoldást elromlott
gépünk mielőbbi megjavítására.
Sokszor nem is vesszük észre, hogy
milyen szép dolog az, amikor segítünk
egymáson. Nem akarok nagy szavakat
használni, de úgy érzem, hogy megmaradásunk egyik legfontosabb záloga
az ha jó szándékkal figyelünk egymásra,
ha pedig nem bírunk segíteni, akkor
legalább ne okozzunk kárt és fájdalmat
egymásnak.
Az elmúlt hónapban jó néhány jelentős
esemény történt a falunkban. A
panaszkodás és a lehetetlen fogalmát
nem ismerő civil szervezetünk az Izida
megvásárolta székházának azt a részét,
amely eddig magántulajdonban volt és
olyan nagyszabású sikeres színházi
eseményt szervezett, amelyről nagyon
sok helyre elvitték a hírt, hogy
Bácsfeketehegyre érdemes ellátogatni.
Nehéz összehasonlítani a dolgokat, de az

11

sem volt kis dobás, amikor a Magyar
Egészségügyi Társaság Délvidéki tagozata
nálunk,
a
bácsfeketehegyi
Kultúrotthonban, tartotta tanácskozását.
Közel kétszáz doktor és egészségügyi
dolgozó jött el hozzánk a Kárpátmedence minden részéről. Sokan
közülük eddig nem is tudták, hogy hol
vagyunk, de amikor elmentek, mindannyian azt mondták, hogy jó volt nálunk,
jobb, mint bárhol eddig, és szívesen
eljönnek újra hozzánk.
A csúcs, úgy érzem az elmúlt hónapban a
felújítás alatt álló evangélikus templomhoz kötődő események voltak.
Falunk szégyene volt a magtárként
használt templom. Akik látták azok
tudják, hogy csak a Jóisten védte meg a
templom tetőt a beomlástól és a felgyorsuló további romlástól.
Ez a templom most, úgy érzem, falunk
büszkesége. Nem találkoztam eddig
olyan emberrel, akinek kifogása lett
volna azért, hogy sok állami pénzt
költünk a templom és saját méltóságunk
visszaállítására. Magyaroknak, szerbeknek
egyaránt
tetszik,
hogy
megszépült a templom, amely október
26-án kicsinek bizonyult, amikor a
Dolinszki Árpád püspök úr által vezetett
evangélikus egyház szervezésében, a
reformáció 491-ik évfordulója alkalmából, ünnepi áhítatra gyűltek benne
össze magyarok és nem magyarok,
evangélikusak, reformátusok, katolikusok és pravoszlávok. Itt volt, és jól érezte
magát közöttünk, községünk falvaiból
elűzött svábok egyesületének küldöttsége
is, akik közül többen is barátkoznak a
gondolattal, hogy szeretnének házat
vásárolni szülőfalujukban, őseik földjén.
Úgy gondolom, hogy sose adjuk fel,
hiszen mindaz, ami a falunkban történik,
mindennapi gondjaink és bajaink
ellenére, jó irányba tereli mostani és
jövőbeli életünket, az utánunk jövők és
hazavágyó szeretteink életét.
Mindazokét, akik keresik, hogy hol a
boldogság, és mindazokét, akik hisznek
abban, hogy szebben, jobban és boldogabban is lehet élni ezen a tájon, ezen a
földön.
A boldogságot kereső őseink és utódaink
földjén.
Pál Károly

FECSKE

** 50 **
mikor útjára indítottuk az első
„Fecskét”, nemigen gondolkodtunk azon, hogy milyen is lesz a
lap pár év múlva. Ez már az 50-dik szám.
Az idő szinte elrohant. Sokszor úgy
tűnik, hogy itt szinte semmi sem történt,
semmi sem változott. Szerencsére ez nem
így van. Sok minden változott. Lehet,
hogy ez a változás nem olyan mértékű,
mint amilyet szeretnénk, de itt a világnak
ebben a szegletében nekünk ennyi jutott.
A „Fecske” is alakult. A lap alapkoncepciója többé-kevésbé megmaradt, de
köszönve a szerkesztőknek, mint külalakban, mint nyomdai minőségben, de még
tartalmilag is fejlődött. Jelentős haladás,
hogy most már sokkal bővebb, részletesebb tájékoztatást kapunk a közösségünket érintő dolgokról, mint helyi, mint
pedig községi szinten. Ezeket a gazdasági, esetleg politikai híreket első kézből
kapjuk Fekete Helgától, Molnár Zitától,
Pál Károlytól, alkalomadtán valaki
mástól.
Tudom, hogy a „Fecskét” sokan olvassák
a távolra szakadt, elvándorolt honfitársaink. Az elmúlt tezenegynéhány év alatt
sok jó tollú fiatal ment el közülünk.
Szívesen olvasnánk írásaikat. A távolság
ma már nem akadály. Az Internet által a
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levélváltás ideje is jelentősen lerövidült.
Október első hétvégéjét Kunhegyesen
töltöttük. A Kunhegyesi Református
Egyházközösség nagyszabású ünnepség
keretén belül adta át rendeltetésének az
idei év folyamán épült gyülekezeti termet
és lelkészlakot. Az ünnepség keretein
belül megemlékeztek még Nagy Kálmán
tiszteletes eddigi 15 éves kunhegyesi
tevékenységéről. Szívós, kitartó munkával úgy is mondhatnánk, megfiatalította a
kunhegyesi
egyházközösséget.
Javaslatára építették és működtetik a
„Sarepta” idősek otthonát, idős, beteg
emberekről gondoskodnak. Létrehozták,
és sikerrel működtetik, fejlesztik a református iskolát.
Az ünnepségen a Kunhegyesieken és
Bácsfeketehegyieken kívül jelen voltak
még a Kárpátaljai Jánosi és az erdélyi
Székelykeresztúr küldöttségei is. E négy
település két évvel ezelőtt testvérgyülekezeti egyezményt kötött. Az újonnan felszentelt gyülekezeti terem melletti
egyik helyiségben található a testvérgyülekezetek fala. Ide helyezik el a
testvértelepülésekről kapott ajándékokat,
képeket. A nyár folyamán készült el
ennek a testvér-gyülekezeti összefogás-

nak köszönhetően a Református Iskola
Székelykapuja. A kapu elkészítésében
részt vett Pocsai Vince tiszteletes
Jánosiból,
Szali
Mózes
Székelykeresztúrról, Szelekovszki Itván
Kunhegyesről, valamint Sárándi Huba és
jómagam Bácsfeketehegyről. A kaput
négy nap alatt faragtuk meg és sikeresen
be is állítottuk. A nyáron ott töltött négy
nap alatt már nem volt idő a
kapuszárnyak felszerelésére. Ezt a
munkát Szelekovszki István vállalta. A
kaput tehát most október elején láttuk teljes egészében.
A vendéglátóink kitettek magukért és
reméljük, hogy alkalomadtán ezt viszonozni is tudjuk.
Ami a jelenlegi gazdasági helyzetet illeti,
valami úton, módon minket is érint.
Elkezdődött a fogyasztói társadalom agonizálása. Az új helyzet számunka nem
ismeretlen. Nem jó, túléltünk már ettől
nehezebb helyzeteket is. A gond az, hogy
hosszabb távon nem lehet tervezni, vagy
ha tervezünk nem biztos, hogy
meghatározott időn belül célba érünk, de
ne csüggedjünk.
Sárándi István

P Á L YÁ Z A T F I G Y E L Ő
Hitelek odaítélése többéves őshonos és honosított fajta
szőlőültetvények 2008. évi telepítéséhez
Beadási határidő: 2008. november 30.
Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap
Pályázók köre: Vajdaság AT területén levő mezőgazdasági birtokok,
természetes személyek
Kamat: 2% évi kamatláb 24 hónapra, 36 hónapos türelmi idővel
Leírás: A következőkre nyújtja a hitelt:
1. Őshonos és honosított fajta szőlőültetvények: frankos, kövidinka,
neoplanta, olasz rizling, probus, sila, skadarka. Az alap hektáronként
legfeljebb 5000 szőlőoltványra hagyja jóvá a hitelt.
2. Akácoszlopok, 800 oszlop hektáronként (beton, fémoszlopok).
3. Horgonyzott huzal, legfeljebb 1200 kg/ha, a következő részletezéssel:
fi3,1 mm tartóhuzal legfeljebb 270 kg,
fi2,8 mm lombtartó huzal legfeljebb 800 kg,
fi2,2 mm termőkar tartó huzal legfeljebb 130 kg.

Testvérvárosok polgárainak találkozói
Kiíró intézmény: Európa Bizottság
Beadási határidő: 2008. december 01.
Pályázók köre: A pályázó egy részt vevő országban székhellyel rendelkezzen, és az ország azon települése legyen, ahol a találkozóra
sor kerül, vagy ezen önkormányzat jogállással (jogi személyiséggel)
rendelkező testvérvárosi szövetsége/testvérvárosi bizottsága.
Elnyerhető pályázati összeg: A támogatás maximálisan megítélhető
összege projektenként 20 000 euró.
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Leírás: A testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozók
lényege, hogy a testvérvárosokból összehozzon különféle állampolgárokat és állampolgári csoportokat, és ennek eredményeként a polgárok szilárd, informális és személyes kapcsolatokat alakíthassanak
ki. Mindez az önkormányzatok közötti partnerségeken kell, hogy
alapuljon.
E találkozóknak az alábbi három jellemzővel kell rendelkezniük:
1. Az európai integráció iránti elkötelezettség. A testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozóknak erősíteniük kell a résztvevők
elkötelezettségét az európai integráció iránt.
2. Barátságok Európában. A testvérvárosok polgárai számára
szervezett találkozóknak elő kell mozdítaniuk a testvérvárosok polgárai közötti kölcsönös megértést és barátságot.
3. Aktív részvétel. A testvérváros találkozóknak a helyi szintű aktív
polgári részvételről kell szólniuk. Mivel az európai dimenzió az
ilyen találkozók szerves része, ezeknek az eseményeknek az aktívabb európai szintű részvételre is ösztönözniük kell a polgárokat,
ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári szerepvállalás
fejlődéséhez. A találkozókon számottevő helyi részvételt kell megvalósítani, és el kell érni, hogy a résztvevők tevékeny részt vállaljanak valamennyi tevékenységben.
A találkozó legfeljebb 21 napos lehet.

Pályázatfigyelés, Tanácsadás,
Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 024/731-424
e-mail: prowag@gmail.com

A Prowag csapata
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
… KI VAGY TE…!?
(Jakab, 4.12)
...kérdezhetjük azoktól, akik az elmúlt
negyed évszázadban, úgy érezték és hitték magukról, hogy csalhatatlanok és
pénzükkel élet és halál urai. Azzal, hogy
az USA és néhány (majdnem mind) nyugat-európai állam tőkeinjekciót adott a
csőd szélén álló multinacionális pénzintézeteknek, megszűnt, a neoliberalizmus,
amit még becézgetve kaszinó kapitalizmusnak is nevezhetünk. Ez volt az a
közeg, rendszer, ami a liberalizmus címszó és a piaci önrendezés „törvényei”
leple alatt kitermelte ezt az embertársaival szemben abszolút érzéketlen
réteget a maga káini szindrómájával
(őrzője vagyok é én az én atyámfiának/Mózes: I, 4.9).
A létjogosultságot biztosító kormányokat
azzal, hogy a saját tevékenységüket biztosítsák, a bukásukba sodorták, mivel
olyan határozatokat hozattak velük, hogy
a gazdagokat tehermentesítsék (adó,…),
a szegényeket, a munkavállalókat pedig
teljesen anyagilag tönkretegyék, és
életüket megnyomorítsák. Szerencsére
ennek vége, mivel a társadalmak érdeke,
hogy a középosztály, de a szegényebbek
is megélhessenek munkájuk gyümölcséből,
eleget
tehessenek
kötelezettségeiknek,
és
bizonyos

mértékig javíthassák életszínvonalukat is.
Mi is történt voltaképpen az utóbbi
időben a gazdaság és a pénzvilág
berkeiben? A nem reálisan beállított
piacmechanizmusok segítségével a
monopol és exkluzív (kivételezett)
helyzetben levő gazdagabbak, teljesen
kiszipolyozták a gazdaságot, az egekig
emelték a tőke árát, tudat alatt maguk
alatt is vágták az ágat, így a kormányok
és a törvényhozás közbe kellett,
hogy lépjenek, hogy az így
szerzett nyereség elosztását a természetes, a fejlődést biztosító
keretekbe, mederbe tereljék.
Mi biztosítja az ember arcú kapitalizmus térhódítását nálunk is?
Először is ez nem új dolog. Ilyen
már volt a Willi Brandt által
vezetett Németországban, ahol
nagyon magas szintű volt a szociális védelem, ami alatt érthető az
ingyenes (vagy csak jelképes
térítésű)
egészségvédelem,
oktatás, becsületes nyugdíj és
munkanélküli politika, a dolgozók
életszínvonalát segítő olcsó hitelek
biztosítása, a szakszervezetek pozitív szerepe…
Ma is létezik ilyen rendszer, amit
skandináv modellnek nevezünk,
Svédországban, Finnországban. Itt
a polgárok is spórolnak a saját és a
köz vagyonával és észszerűen bán-
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nak minden anyagi és szellemi javakkal,
mert ez nekik nagyon is természetes
dolog.
A
régi-új
rendszer
megteremtéséhez sok törvényt kell
megváltoztatni, újakat hozni, de ami még
fontosabb ezeket érvényre juttatni, betartani és betartatni. Ilyen törvény a mobbing, magyarul a munkahelyi lelki terrorizálás elleni is. Nemrég már meghozták
az első ítéletet ebben a témakörben. A
bűnös munkaadót (nő) egy év letöltendő
fegyházbüntetésre, vagy négy év
próbaidőre ítélték. Nem tudom melyiket
választotta (hihihi).
Nem kell azért örömujjongásba kitörni,
mert ennek a folyamatnak már régen normálisnak kellene lenni. Jegyezzük meg,
csak kötelezettségeinknek eleget téve
élvezhetjük jogainkat. A törvénynek mindenkivel szemben egyformán kell
érvényesíteni jutalmazó és büntető
hatását. Csak így valósulhat meg
vágyunk, álmunk, imánk, hogy mindenhol, de itthon is élhető életet éljünk.
Bíró Csaba
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M EZŐNÉZŐ
EREDMÉNYES A MEZŐŐRSÉG
A betakarítások ideje, főleg ősszel,
mindig nagy kihívás a kevésbé
tisztességes emberek számára. A szószoros értelembe más emberek egész évi
munkájának gyümölcsét takarítják be,
részben vagy teljesen. Magyarul mondva,
lopnak! Mezőőrünk többször látta e
tevékenységek nyomát, mivel a
„böngészők” eredményességük céljából
nem egyszer felgyújtják a tarlót, nem
figyelve a még talpon álló szomszédos
táblákra, így „akaratlanul” is óriási
károkat okoznak. A mezőőr nem büntethet, de jelentését átadva a Községi
Kommunális Felügyelőség főnökének,
aki eljárást indíthat, és biztosítani tudja a
kártevők, lopók törvényes megbüntetését.
Részleteket nem tudnak ismertetni, míg
az eljárásban levő ügyek nem lesznek
véglegesek. Meg kell jegyeznünk, hogy
ezt vegyék komolyan, mivel tudomásunk
szerint a verbászi községben tarlóégetőt
jogerősen 150.000 dinárra büntettek.
A mezőőr tudatja a lakossággal, hogy az
őszi munkálatok befejezésével kapcsolható munkagépeiket helyezzék el a
közterületről (utcáról), tartsák rendbe

Áldozatul esett kukoricatábla

házuk elejét, takarítsák el a lehullott
faleveleket. Az utcára ne hordjanak ki
szemetet, főleg a pernyét.

HK-ban megvehető szemétzsákokat és a
megadott időben, tegyék ki házuk elé,
hogy elszállíthassák azokat.
szerk

Továbbra is használják a már megszokott

E LSŐ AZ EGÉSZSÉG
A DEPRESSZIÓ MELY A MODERN VILÁG GYAKORI BETEGSÉGE
Amikor a modern emberek, a nagy
rohanásban, néhány pillanatot szentelnek
arra, hogy elgondolkodjanak életük
értelmén, nagy megdöbbenéssel tapasztalják, milyen sok nyomás nehezedik
rájuk, amikor rá vannak kényszerítve,
hogy megálljanak és megvizsgálják
életüket.
A depressziós beteg nem alszik jól,
krónikus fejfájása van, háta és gyomra
gyakran fáj, nincs energiája, hogy
elvégezze napi teendőit. Általában az
ilyen betegek nem veszik komolyan a
stressz figyelmeztető jeleit, nem képesek
visszalépni és meglátni, milyen nehéz lett
az életük.
Néhány tényezőről szeretnék beszélni,
melyek depresszióhoz vezethetnek, de
semmiképpen sem okoznak depressziót,
melyek megfelelő kezelés nélkül további
problémákhoz vezethetnek.
Halmozott stressz
A stresszt a változások váltják ki. Vannak

szokásaink, hagyományaink, elvárásaink,
rutinjaink, sémáink. Amikor ezek
megváltoznak, az egész életünk megváltozik. Ez a stressz. A sok apró kis változások is depresszióhoz vezető kulcstényezők lehetnek.
Kudarc
Sokszor ér kudarc bennünket, mikor
lépésről, lépésre céljaink, terveink, elgondolásaink meghiúsulnak. Csak
azokon a problémákon lehetünk úrrá,
melyeket képesek vagyunk megnevezni
és azonosítani. Őszintén becsüld fel mennyi csalódás ért másokkal való kapcsolataidban. Ez az önbecsülés segít majd
megérteni, hogy oka van annak, hogy
nem érzed úgy magad a dolgok magaslatán, mint régen.
Konfliktus
Konfliktusról akkor beszélünk, mikor
különbözőek az érzéseink, melyek nem
illenek össze, illetve két ötletünk van.
Haragból származik a legtöbb konfliktus.
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Ha valaki nem ismeri be, hogy mérges,
konfliktust okoz magának. A konfliktus
megoldás nélkül szorongást, sőt
depressziót is okozhat.
Elszigeteltség
Amikor egy életre szóló kapcsolat
családtagokkal, barátokkal, vagy az
Istennel nincs fenntartva, vagy félbeszakadt, elszigeteltségről beszélünk.
Veszteség
Amikor valami, vagy valaki, ami fontos
volt számunkra többé nem az életünk
része, veszteségről beszélünk. A problémák inkább akkor lépnek fel, amikor
nem vagyunk tudatában annak, hogy a
veszteség valóban megtörtént, vagy valaki, vagy valami, ami fontos volt számunkra, tényleg nincs többé.
A depresszió sikeresen kezelhető, csak
idejében észre kell venni, fel kell ismerni.
Dr.med.Krisztián Géza
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É P TESTBEN ÉP LÉLEK
BIRKÓZÁS
2008. október 18-án, Kanizsán gyűlt
össze a birkózás színe-java, ahol két
versenyt is tartottak. A „Kanizsa Kupát”
amin a „Spartak”, kinek a színeiben
versenyeznek versenyzőink, a második
helyezettnek járó kupát hozták el. A
mieink a következő eredményekkel járultak hozzá e szép eredményhez.
Tóth
Gellányi
Fehér
Papp
Kuntics
Fehér
Nikolić

Martin
Leonszió
Áron
Marcell
Lehel
Alen
Željko

26kg
28kg
29kg
35kg
42kg
47kg
69kg

II. hely
III. hely
III. hely
III. hely
III. hely
III. hely
III. hely

Többször említettem már, hogy Vajdaság
volt és ma is az. Ebből kifolyólag külön
meg lett híva a Budapesti Aranycsapat
Kupára Vajdaság válogatottja is. A válogatottba való bejutást Kanizsán a válogató
versenyen (ez volt a második), nagy

TEKE

büszkeségünkre FEHÉR ALEN érte el
első helyezésével.
Hajrá Alen, büszkék vagyunk rád.
2008, október 25.-én újból megmérettettek kis versenyzőink. Most a szabadkai
Spartakus nemzetközi versenyén mutatták
be tudásukat, erejüket győzniakarásukat.
A következő eredményeket érték el:
I. helyezést: Tót Martin, Gellányi
Leonszió, Kuntics Lehel, Fehér Alen
II. helyezést: Tüskei József, Nikolić
Željko, Kuntics Flórián
III. helyezést: Papp Szebasztián, Papp
Marcell, Berec Nino, Pásztor Dániel,
Török, Tamás, Benedek Balázs, Fehér
Áron.
Nem mellékesen jegyzem meg, hogy a
csapat 17 tagot számolt, és ha jól számolunk, 14 érem lett a fiúké.
Csak így tovább, szó nélkül maradtunk.

A bajnokság 4. és 5. fordulójában az
elvárt eredmények születtek, azzal,
hogy megszületett az első két egyéni
győzelem, amit Vlado Ilić és Rade
Stojnović értek el. Csak így tovább!
Az eredmények a következők voltak
JADRAN : POLET Zombor
2927: 3095
SLOBODA Bácskossuthfalva: JADRAN
3047:2877
Csak így tovább.

LABDARÚGÁS
Az utolsó beszámolónk óta a „Jadrán” a következő eredményeket érte el:
5

Forduló

JADRAN

KRIVAJA

6

Forduló

SEVER

JADRAN

7

Forduló

JADRAN

AFK

8

Forduló

CSANTAVÉR

JADRAN

9

Forduló

JADRAN

CSÓKA

10

Forduló

BAJSA

JADRAN

11

Forduló

JADRAN

PROLETER

12

Forduló

BÁCSKA

JADRAN

13

Forduló

GYÖRGYÉN

JADRAN

Ebből kifolyólag a táblázaton az előkelő
hetedik helyet foglalja el 21 ponttal, hat
nyert, négy vesztett meccsel, míg három
döntetlenül végződött. A csapat
minőségét a 21:14 gólarány is tükrözi. A
klub elnökével beszélgetve, több érdekes
és fontos tényre derült fény. A csapat
igyekszik saját helybeli játékosokra
támaszkodni, építeni a jövőjét, ami azt
jelenti, hogy már csak három idegenlégiósunk van. Nagy problémát jelent,
hogy játékosaink többnyire diákok,
egyetemisták, így az edzést a tanulmányi
helyükön kell megoldani hasonló rangú

helybeli csapatnál, baráti alapon. Ez
amatőr sport. Itt a legfontosabb a
játékosok kötelezettsége, munkahelyükön vagy az iskolában. Ezért követjük
félévenként tanulmányi eredményeiket.
Második legfontosabb az egészség, vele
együtt a pályán és azon kívüli viselkedés.
Nagy hangsúlyt fektetünk a nevelési
munkára is, ami a büntető kartonok
csökkenő számában nyilvánul meg. A
problémák melletti pozitív hozzáállás az
eredményekben
látszik.
Mint
érdekességet meg kell említeni, hogy a
pacséri vereség mellett, játékosaink a
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2:1
0:3
4:0
1:0
4:1
2:1
2:2
2:1
1:1

házigazdától meg lettek dicsérve a fairplay szerinti viselkedésükért. Kb. ötven
igazolt játékosunk van, ebből 20 a kadettok között, 30 az első csapatban.
Költségeink ha szűken is de fedezve vannak. Ki kell jelentenünk, hogy a bácsfeketehegyi HK -val kitűnő az
együttműködésünk. A lehetőségekhez
viszonyítva elégedettek vagyunk játékosaink eredményeivel, de főleg hozzáállásukkal.
szerk

FECSKE

A TAJTÉKKŐBŐL FARAGOTT PIPA
sontig hatoló hidegről még beszélni sem lehetett, hiszen kint szépen
sütött a nap, de a tűzrevaló napról
– napra, egyre csak fogyatkozott azon a
télen, amely évnek nyarán ideérkeztek a
kunsági telepesek.
A nádfedeles, verettfalú házban estére
várták a gyermekáldást, ezért alaposan
befűtöttek. A vastag falak akaratosan
marasztalták a tűzhely melegét, a bábasszony pedig meleg vizet kért. A jelenlevők között akadt olyan is aki sejtette,
hogy itt több mint egy élet lát napvilágot,
a többség mégis meglepetésként vette
tudomásul, hogy két fiúcska született
egyszerre. Andrást olyan éktelen ordítással köszöntötte néhány pillanattal korábban született bátyja, hogy azután egész
életében egy kicsit félénken viselkedett,
alighanem a meglepetés miatt. Különös
gyermekek voltak, hiszen még az őseik
földjén fogantak, de itt jöttek világra ezen
a vidéken.
Az ikrek felcseperedtek s mire bepelyhesedett volna az álluk, András a ház
körüli munkák elöljárója lett, a bátyja
pedig katona. Katonajuhászként szolgálta
le azt a harminc évet, ami akkoriban az
obsitos levelet, megélhetést jelentett.
Az idő kereke a megszokott módon,
megállás nélkül egymásutánban őrölgette
könyörtelenül a napokat. Közben a fiának
is nevelt nyájat és megtanította a mesterség fortélyaira.
Volt egy időszak, amikor érezni lehetett a
levegőben, hogy valahol a messze –
távolban történik valami. Bizonyosan ide
is eljut annak a szele, mert a bensőt felborzoló fuvallatok nem állnak meg csak
úgy, önmaguktól...

C

És egyszerre, az egész kontinensen
átszáguldó, kavargó indulatzuhatag
ideért! Mindenki követelt valamit,
valójában ugyanazt, de mindenki mástól.
Az emberek kérdően néztek egymásra,
hogyan gyűri maga alá őket az indulat.
A biztonság kedvéért a falu elöljárósága a
Fintahegyre küldött egy megfigyelő csapatot és a nagybajszú obsitos juhászt
bízta meg rangidősnek, de ki mást is
neveztek volna ki, hiszen errefelé az ilyen
dolgokhoz más nem is nagyon értett. A
tizenkét tagú csapat a domboldalon tervszerűen elhelyezkedett, a lovakat az
akácfák árnyékába kötötték és figyelték a
látóhatárt,
hogy
idejekorán
figyelmeztetve legyen a falu népe, ha
indulni kell.
A juhász körüljárta a társaságot és utasította őket, hogyan kell viselkedni és a
jelentést megtenni.
„Ha jó messzire akarsz látni fiam, akkor

helyezkedj háttal a napnak. A bal kezed
mutató - és hüvelykujját egymásra kell
szorítani, a jobb kezed középső ujját
pedig nekifekteted e kettőnek, hogy a
három ujjad között egy kis háromszög
alakú ablak keletkezzen. Ezen át élesen
látod a világot. Próbáld ki nyugodtan...”
Úgy tünt, egy ideig nem zavarja meg
váratlan esemény a dombtetőn megtelepedett csendet. Olyan volt ez a nyugalom,
mint az ünnepi asztalterítőre helyezett
levesestálból
szétáradó
húsleves
fennséges illata, mielőtt a feltámadó
huzat megkavarja a levegőt.
Tiszt uram, miután rendben találta a megfigyelőket és megbizonyosodott, hogy az
ügyeletes lovon jól áll a nyereg, nehogy a
paripa lába alá kerüljön a lovas, ha beküldi a faluba, az egyik akácfa tövében
rágyújtott a kedvenc pipájára. Nagyot
szippantott belőle s acélkék szemeivel
felnézett a bárányfelhőkkel cicomázott
égre. Meglehet, kérdezett is magában
valamit. Választ nem várt, de nem is
kaphatott, mert az ilyen pillanatok kérdéseire a válasz mindig a későbbiek során
érkezik.
A szaladás bekövetkezett, mert a lovas ki
nagy sebbel - lobbal vágtatott be a faluba

azonnal útjára indította a megpakolt
szekereket. A verettfalú házak elhallgattak.
Másfélszáz éve, de több is elmúlt, hogy
az obsitos katonajuhász tizenketted
magával a Fintahegyről lehetővé tette a
falubeliek elvonulását. Mindannyian itt
maradtak, a paplak írattárába vonultak. A
helyiség polcain rendezetten sorakoztak a
régi könyvek.
Amikor a sajtoláskor durvára sikeredett
papírlapok az idő múlásának terhe alatt
meggörnyednek, az elsárgult oldalakon
már nehezen olvashatóak a malacfarkincásra formált betűsorok. A végén egy
szekrényben
megtalálta
az
ideköltözéskor megkezdett Anyakönyvet
benne a saját és az ikertestvére adataival.
A tajtékkőből faragott pipáját a könyv
fedelére tette, majd ráfordította a kulcsot.
A fia valahol Solt környékén terelgeti a
nyájat, abból majd megél, gondolta, csak
ezek a civilek ne lennének itt vele
Márinapon.
Elébe is állt egy vékonyka legényember,
hogy most mi legyen? A juhász, a tapasztalt katona gondterhelten szólt, de a
gyermek tágranyílt szemeibe mondta jó
hangosan, hogy mindenki jegyezze meg
egyszer s mindenkorra:
„Légy viharral dacoló szikla és ne
falevél, melyet szellő mozgat ide
–oda!”
Tóth János

16

FECSKE

SABÁCI EMLÉKEK
III. rész
Új táncdalokat tanultunk, gyakoroltunk
és hetente egyszer vagy kétszer, attól függően fellépésre készült-e a népi tánccsoport. Az ő táncukhoz is mi szolgáltattuk a
zenét. Bejártunk a városba is, hogy az
Orvosi Középiskola leány tanulóival
közös táncpróbákat tartsunk. Tehát, a
zenekarunk tagjai, a nevelők szárnya
alatt, sok kedvezményt élveztek. De nem
csak mi, hanem a kiváló sportolóink is
kiváltságos
előnyöket
élveztek.
Különösen a kaja osztásakor jártak jobban, mint a közönséges halandók. A
sportolóktól csak a tbc-s és az arra
gyanúsak kaptak erősebb kaját, akiknek
erre valóban szükségük volt. Ez, pedig a
közeli állami birtokról származott friss,
vagy forralt tejből állt. Esetleg, valami-

de ezt is személyesen (fejre szabottan)
kaptuk, mint a kenyeret. Oda járultunk, a
húsételosztó szakács elé, akinél már
igazán számított a protekció. Ez bizony
meglátszott a kiosztott hús nagyságán,
minőségén. A hús rendszerint, kecske,
vagy birkahús volt. Elvétve kaptunk
marha vagy sertéshúst. A lóhús eredetére
már utaltam, amikor is a „segédszemélyzet” Boci barátai, foghagymás sült
májnak örvendhettünk.
Mindent összevetve, és természetesen
mai ésszel gondolkozva, nem panaszkodhattunk a kajára. Hiszen közülünk sokan,
otthon sem étkezhettek gazdagabban,
választékosabban. Különösen azon társaink, akikről bizonyosan tudtuk, honnan
jöttek, milyen mostoha környezetből.

tunk városi közfürdőbe fürödni. Boci
komámmal összefogva, egy kabint
béreltünk, egymás hátát jól megsúroltuk,
szaporán igyekezve, mert az idő ki volt
számolva, meddig fürödhet egy váltás.
Ha valaki nem jól számolt, víz nélküli
csap alatt öltözhetett, netán szappanosan,
mert a fürdő munkása központilag elzárta a csapot. Kérések, kiáltások sem
segítettek, már várt a következő csoportfürdésre. A póruljárt beszappanozott
esetleg befizetett még egy fürdés díjat.
Nekem, különös ünnepnek számítottak
ezek fürdések, hiszen otthon is megszoktam rendszeres tisztálkodást. Egyszer,
télen, nem volt pénzünk. Bocival az
udvari pumpás kútnál mosakodtunk.
Este, zavartalanul, egymásnak „húztuk” a

lyen gyümölcsből. De kaptak az amerikai
segélycsomagokból sajtot, kekszet, kompótot. Mi többiek a babon és káposztán
kívül nem igen láttunk más kaját.
Boci-Laci kebelbarátom jegyzetet
vezetett, mit kaptunk ebédre, vacsorára?
Ez annyiban változott, hogy egyik nap
délben kaptunk babot, este káposztát,
másnap, pedig fordítva. Reggelire teát
kaptunk, némi marmaládéval, vagy a már
említett amerikai segélycsomagokból
származó
margarint.
Vacsorára
leginkább, csemegeként CARE (olvasd:
ker, magyarul kutya), tojást kaptunk
sütve. Ez a rántotta tojásporból készült.
Nem is volt elvetni való kaja. Reggelire a
teát, néha, a tejporból készült ital váltotta
fel. Nem merem azt mondani, hogy tej,
mert csak a színe volt fehér, de az íze,
egészen
másra
hasonlított.
Kenyéradagjainkat fejenként kaptuk az
étterem bejáratánál, az ügyeletes diáktársainktól, aminek minden morzsáját
beosztottunk és elfogyasztottuk. Nem
lehetett találni eldobott kenyérdarabot,
(mint a mai iskolák környékén!) Hús is
akadt néha az ebédhez vagy vacsorához,

Tudván tudtunk olyan társunkról is, aki
ide Sabácra utazva, ült életében először
vonaton. Tehát, megbecsültünk minden
ételt, amit kaptunk. Egyetlen esetre
emlékszem, amikor egy tavaszi napon
valamilyen zöldfőzeléket kaptunk,
amiről nem tudtuk megállapítani a
botanikai eredetét. Sóska volt-e, esetleg
spenót, vagy csalán? Lényeg az, hogy
valaki elkezdte tányérostól dobálni a
főzeléket, aminek következményeként
pillanatok alatt kizöldült az egész
étterem. Még a mennyezeten is, itt-ott
zöld foltok éktelenkedtek. Lett is belőle
nagy galiba! Következtek a kihallgatások, a vallatások, de semmit, senki el
nem árult. Közösen vállaltuk a
felelősséget. A nóta vége az lett, hogy
együttes kimenői tilalommal lettünk büntetve. De azt is kibírtuk, mert a következő
vasárnap, a mi internátusunkban rendeztünk táncdélutánt, és hozzánk jöttek a
fél város középiskolásai, de legfőképpen
a lányok!
Visszatérve a tisztálkodásunkra, el kell
mondanom, hogy hetente egyszer, rend
szerint szombat délután, néhányan bejár-

vizet. Mire készek lettünk, csörgött a
hajunk a ráfagyott jégtől. Szerencsére, a
tantermeinkben jól fűtöttünk, a nagy
szenes kályhákban, ott szárítkoztunk meg
a kályha mellett. Nem emlékszem, hogy
egyet is tüsszentettünk volna! Hosszú
évek múlva, Bezdánban, Bocinál
emlegettük a hetenkénti lubickolásainkat.
A lubickolásról jut eszembe, a fogadalmunk:
minden
május
elsején
megfürödtünk a Száva folyóban. Nem
volt mindég kánikula, de fogadalmunkat
nem szegtük meg. Ha másképpen nem,
de egy pillanatra is megmártóztunk, a
parthoz közel és ugrás, ki vízből, ahol
már vártak a társaink, a száraz
törölközőkkel. Hazafelé menet a bátrak
megjutalmazták magukat egy-egy klekovacsá-val, vagy valamilyen tömény itallal, már amire pénzünk futotta.
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Folyt.Köv.
Molnár Károly

FECSKE

* * 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 "
z alapfűszerek mellett használnunk kell kiegészítőket is, amik
az ételek másságát, különlegességét biztosítják. Ezek lehetnek
egzotikusak is, de csodákat művelhetünk
a kertünkbe ültetett ún. gyimegyomákkal is. Ez utóbbiak közé sorolhatjuk a nem sok munkát igénylő többéveseket, mint pl. a zsálya, kakukkfű,
lestyán, tárkony, menta, citromfű, borsikafű, origánó, és ez mellett az
egyéveseket, mint a bazsalikom,
édeskömény, stb. Az egzotikusak közé a
már ismert fekete bors mellé sorolhatjuk
a többi színes borsot (zöld, piros),
vaníliát, szegfűszeget, fahéjat (cimet)
amik már számunkra rég nem
ismeretlenek. Miért fontos mindez
nekünk? Ha elkészítünk akármilyen, pl.
gyümölcsételt, vagy csak egy egyszerű
kompótot szegfűszeg vagy fahéj hozzáadásával (természetesen ne tegyük, ha
ezt valaki nem szereti) egy különleges,
csodálatos új ízt kapunk, ahol az alap íz
még jobban dominál. Merjünk kísérletezni, de vigyázzunk a fent említett
akár kerti, akár egzotikus fűszerek túlzott
használata ehetetlenné teheti ételünket.
Kombináljunk különböző ízeket. Igaz
régebben mondani szokták, ha valaki
furcsa különlegességet akart, hogy ennek
nem kéne lekváros csirke? Miért ne?
Például vegyünk filézett csirkemellet,
töltsünk bele egy kicsit kiszáradt meggylekvárt és panírozzuk. Mellé süssünk
krumplifánkot (krokettet) és öntsük le
egy
egyszerű
besamelmártással.
Hollandiában a rozmaringos resztelt
csirkemájat dinsztelt almával (lehet egy
kevés fahéjjal) fogyasztják. A kertünkben
régebben még megtalálható rebarbarából
Amerikában a hálaadás napjára lepénytpitét csinálnak, ez is kitűnő fahéjjal.
Nálunk a kompótokhoz legtöbbször
szegfűszeget
használnak.
Így
nélkülözhetetlen a birsalmához, körtéhez
stb.

A

Birsalma
A rég múlt idők illatát, emlékeit ébreszti
azokban, kik még emlékszenek a tisztaszoba szekrényén és az almáriumon
tárolt, rücskös, sárga, kőkemény
gyümölcsökre. A kedvenc édességünk
birsalmasajt volt. Kié is ez az ínyencség?
Mienk magyaroké, a Szerbeké kik az eredeti német Quittekäse elnevezésből kitnikeznek neveznek.

HOGY IS KÉSZÜL AZ IGAZI
BIRSALMASAJT
A birsalmát darabokra vágjuk - de nem hámozzuk meg - majd vízben, ami nem lepi
el, figyelmesen, hogy le ne süljön puhára főzzük. Kipasszírozzuk, majd minden
kilóhoz 70-75 dkg cukrot adunk, sűrűre főzzük. Ízesítjük darabos dióval,
szegfűszeggel, majd formába öntjük. Ha megkeményedett ez a legfinomabb karácsonyi édességünk lesz.
Jó étvágyat kívánunk!

TOVÁBBRA IS VÁRJUK OLVASÓINK AJÁNLATÁT, RECEPTJEIT A
KÖVETKEZŐ CÍMRE:

feketicsifecske@gmail.com

PALÓC-LEVES
Zsírba hagymát üvegesre pirítunk. Fél
kilogramm
disznóhúst felteszünk
pörköltnek.
Sót, két babérlevelet,
egy
csapós kanál
tárkonyt (zöld
f ű s z e r n övé ny
e l m o r z s o l v a,
amitől pikáns ízt
kap), egy citrom
levét. Lassú tűzön
főzzük. Mikor félig
megfőtt a hús, húsz
dkg gombát, húsz dkg
zöldbabot teszünk bele, és
ekkor öntjük fel színig vízzel.
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Tíz perccel a vége előtt két
krumplit apró kockára,
három cikk fokhagymát
(átzúzva) és borsot
teszünk bele. A végén
tejfölös
habarást
készítünk, amibe két
evőkanál
mustárt
(szenf) keverünk
bele.
Nagyon
finom,
tessék kipróbálni.
Egy-tál ételnek is
megfelel, mert igen
laktató.
Beküldte:
Fehér Erzsébet

FECSKE

K ERTI

TÖRPE

KRIZANTÉM AZ ŐSZ IGAZI DÍSZE
z elmúlás, a halál gondolata egyre
inkább előtérbe kerül az ősz
beálltával, amit a novemberi kert,
a pihenni térő természet hangulata csak
tovább fokoz. Ilyenkor a krizantém az,
amely a kertekből vagy virágüzletekből,
mint a múló év utolsó virága, szeretteink
sírjára kerül. A krizantém több országban- pl. Angliában, egyáltalán nem a
halottak napjához kötődik. A vasárnapi
ebédnél éppúgy előfordulhat, mint egy
születésnapi csokorban.
Számos növényfaj tartozik a “krizantém”
elnevezés körébe. A nálunk ismert
növényfaj kínai eredetű. A krizantémnak
a történelem során gazdag jelentésvilága,
szimbóluma alakult ki. Kínában az ősz
jelképe, valamint az erényesség és a
hosszú
élet
megtestesítője.
A
magányosság jelképének is tartották,
mert a hivalkodó tavaszi virágoktól félrehúzódva, elkülönülve az ősz nyugalmát
élvezi és teszi széppé. Kínában főleg a
szokatlan színű, formájú fajták a kedveltek, melyek néha igen tekintélyes
pénzekért cserélnek gazdát.
A koreai művészetben a négy “nemes
növény” egyikeként tartják számon a
krizantémot, a szilva, az orchidea és a
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bambusz mellett.
A növény a 8. század táján került át
Japánba, ahol nagyobb jelentőségre
tett szert, mint Kínában. Rövid idő
után az uralkodók, előkelőség
választott jelképe lett és bekerült a
hivatalos címerbe is. Már ezer éve
egy tizenhat szirmú krizantém a
japán császárság és a hosszú élet
jelképe. A zászlón látható piros kör
is egy stilizált krizantém. A mai
napig ünnepet szentelnek neki.
Ősidők óta gyógynövényként is
alkalmazzák. A mai napig hűsítő
italokat, teakeverékeket és illatszereket készítenek belőle.
Annak ellenére, hogy kínai eredetű, mégis Japánból került át
Európába az 1700-as évek elején.
Mint minden más jelentősebb haszonnövénynek, a krizantémnak is kialakult egy sajátos,
európai jelképe, melynek eredete
még nem tisztázott. E szerint az
”aranyvirág” a pihenés, nyugalom kifejezője. Az ajándékba kapott virág
üzenete: csodálatos barát vagy. A fehér
virág az igazságot, a sárga a mellőzött
szerelmet, a vörös a szeretetet szimbolizálja.
Bár a köztudatban a krizantém a halottak
napjához, a temetőhöz fűződik, ez a virág
a csodálatos színeivel, felhasználásával,
őszi pompájával az élet, az élni akarás
jelképe.
Mindenszentek:
Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztyén egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodox
pedig egy héttel később tarja.
Mindenszentek ünnepe, a halottak napja
sokunknak fontos, mert ez alkalommal
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emlékezünk az eltávozottakra. Koszorúk,
csokrok ezrei lepik el ilyenkor a temetőt.
Ilyentájt mécses és gyertyagyújtás mellett, hagyományosan vágott vagy
cserepes krizantémokkal emlékezünk
elhunyt szeretteinkre.
A változatos és tartós virágokhoz ma már
nem csak az emlékezés és a szomorúság
kapcsolódik. A sárga és fehér ” temető
virágok” mellett számtalan más színű és
virágzatú kapható. Az ősz színeiben pompázó növények a nyár utolsó hírnökei,
ezért a hidegben már megritkult
ablakpárkányoknak, vagy udvarnak
sokáig ragyogó díszei lehetnek.
Zečević Tatjana
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KULTÚRÁLIS HÍREK
któberben újabb ismeretterjesztő
előadást
hallgathattunk
a
könyvtárban, a könyvek könyve,
a Biblia volt a téma. Laczkovics Imre
előadásából sok részletre fény derült,
hallhattunk a Biblia könyveiről, a bibliafordítások történetéről, s hogy miben
térnek el a különböző vallások
Szentírásai.

O

Október 13-19-e között rendezték meg a
budapesti Merlin Színházban a Magyar
Versmondók Egyesülete és az Északkelet-magyarországi
Regionális
Versmondó Egyesület szervezésében a
10.
Kaleidoszkóp
Nemzetközi
VersFesztivált,
ahol
résztvettek
versmondóink. A Fesztivál KözépEurópa legnagyobb költészeti és pódiumművészeti seregszemléje, ahol a vers
valamennyi írott és színpadi formája
bemutatkozik.
Az
egyhetes
versenysorozaton hivatásos és nem
hivatásos versmondók, színészek és
előadóművészek mérhették össze tehetségüket. A Kaleidoszkóp VersFesztivál
hetén közel 300 előadó lépett színpadra.
Világcsúcsot állított fel közel 5 napos
folyamatos versmondással a Magyar
Versmondók Egyesülete és megnyitotta
kapuit az Első Magyar Versszínház,
amelynek fővédnöke Világosi Gábor, az
Országgyűlés alelnöke, a Verskultúra
Lovagja. A vasárnapi díjkiosztó gálán
különdíjat vehetett át a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete a Krekity Olga
által
rendezett
Szeretném,
ha
szeretnének című Ady-összeállítás
bemutatásáért (fellépett Farkas Hajnalka,
Simonyi Lili, Hajvert Ákos, Domány
Zoltán, Nešić Máté és Nagybali Tamara),
az egyéni versmondók versenyén pedig
különdíjas lett Simonyi Lili.
Október 26-án az ünnepi istentisztelet
után verses áhítat hangzott el a felújított

XII. DUDÁS KÁLMÁN
NEMZETKÖZI
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
TALÁLKOZÓ
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és a bácsfeketehegyi Művelődési Egyesület 2008. november 29-30-án
megszervezi a XII. Dudás Kálmán vers- és prózamondó
találkozót. A versenyben minden 12. életévét betöltött magyar
nyelvű versmondó részt vehet. A jelentkezőknek készülniük
kell két verssel vagy prózával a magyar irodalomból, és egy
művel a kisebbségi irodalomból.
A jelentkezőket 2008. november 29-én délelőtt 9 és 10 óra
között várjuk a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban (JNA 24.). A
verseny hagyományosan elődöntővel kezdődik szombaton, és
a vasárnapi döntővel zárul.
Érdeklődni Barta Júliánál a 024/738-003-as telefonszámon
lehet hétköznapokon 19-21 óráig. Jelentkezni név, lakcím,
életkor, telefonszám vagy e-mail cím, valamint a három
választott vers vagy próza megnevezésével telefonon, a fenti
számon, és az alábbi címen:
Barta Júlia, Lenin u. 29., 24323 Bácsfeketehegy, vagy a
vmve.versmondo@gmail.com e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: november 3.
bácsfeketehegyi evangélikus templomban. A Kövek zsoltárát teli padsorok
előtt adták elő: Eisenbeck Ágota énekművész, Dibusz Ferenc orgonaművész,
Farkas Hajnalka, Pál Ágnes, Domány
Zoltán, Hajvert Ákos és Pataki András
előadóművészek. A Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete és a Forrás
Színház közös műsorát Pataki András
rendezte. Hallhattuk Wass Albert,
Bogdán József, Karinthy Frigyes,
Döbrentei Kornél, Kányádi Sándor,
Reményik Sándor, Babits Mihály verseit,
Pachebell, Pergolesi, Bach dallamait és
egy-egy igét a Biblia könyveiből. Az
előadást október 25-én, szombaton
bemutatták Zentán és Szabadkán, vasárnap délelőtt pedig Újvidéken is.
Előzetes: November 8-án harmadszor
kerül megszervezésre Bácsfeketehegyen
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a Záporka nemzetközi vers- és prózamondó találkozó tanulásban akadályozott
gyermekek, fiatalok számára a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesülete és az
Izida anya- és gyermekvédelmi társulat
szervezésében a Feketics Művelődési
Egyesület támogatásával.
November 29-30 között rendezi meg a
Vajdasági
Magyar
Versmondók
Egyesülete és a bácsfeketehegyi
Művelődési Egyesület a Dudás Kálmán
Nemzetközi Vers- és Prózamondó
Találkozót
a
bácsfeketehegyi
Kultúrotthonban.
Mindkét találkozóra minden érdeklődőt
szeretettel várnak!
Borka
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R E N D I
CITROMDIÉTA

Hogy tud Heidi Klum és Jennifer Aniston
egyszerre szép, és sovány maradni,
anélkül hogy elvesztenék egészséges
ragyogásukat? Utánajártunk hát a legújabb Hollywoodi fogyókúra trendeknek,
és a citrom diétáról értesültünk.
Ha fogyókúrába kezdesz, megdöbbentő
hatást érhetsz el a citrommal. Ha tehát
szeretnéd növelni vitalitásodat, méregtelenítenél, és meg akarsz szabadulni a
fölös kilóktól, akkor bátran ugorj neki
ennek a diétának.
Ez a heti diétaterv egy táplálkozási szakértő – Dr. André – nevéhez fűződik,
amelyben világosan leírja a komplett
menüt és a napi tennivalókat. Mindössze
7 nap citromdiéta, és megtisztíthatod
magad a méreganyagoktól, feltöltődhetsz
energiával, és nem utolsó sorban, egy
számmal kisebb nadrágban is fantasztikusan mutatsz majd.
Mielőtt elkezdenéd a diétát, első dolgod
legyen, hogy megszabadulsz a mérgektől,
amelyek akadályozzák, hogy az
emésztőrendszered megfelelően működjön. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
koplalni kell! Ha ugyanis kiéhezteted
magad, a szervezeted úgy érzi, hogy
nélkülöznie kell, ezért megpróbál elraktározni, ami megint csak nem kedvez a
fogyókúrának. Inkább tarts egy napot,
amikor nem eszel semmit, csak gyógyteát, gyümölcsleveket, és sok-sok
ásványvizet fogyasztasz. Reggel azzal
kezdd a napot, hogy limonádét készítesz,
és még reggel idd meg. Csavarj ki két
egész citromot és hígítsd fel 3 dl szénsavmentes ásványvízzel. Tegyél bele egy
csipetnyi borsot, és kevés édesítőszert.
Ezzel igencsak segítesz szervezetednek a
méregtelenítésben. A méregtelenítő nap
végén életerősnek, vidámnak fogod
érezni magad, és máris 0,5-1 kg-mal könnyebb leszel. És ez még csak a kezdet,
hiszen még nem pucolódtál ki teljesen. A
következő program lesz az igazi méregtelenítés.
Hétfő - készítsd fel az emésztőrendszeredet!
Minden egyes napot limonádéval indíts,
mégpedig azonnal, ahogy felkelsz. Hogy
miért? Mert a víz és a citrom felébreszti
az emésztőrendszeredet, ezáltal már a
reggeli székletürítésnél távoznak belőled
a méreganyagok. Ezenkívül a limonádé
elnyomja az éhségérzetet. Limonádét
egyébként a nap bármelyik szakában
fogyaszthatsz. Legjobb, ha reggel

készítesz egy nagy üveggel, és a nap
folyamán elkortyolgatod. Meglátod,
milyen hatékony lesz a két étkezés
között, amikor már kopogna a szemed az
éhségtől.
Kedd – égesd a zsírt!
A citromban lévő C-vitamin egyfelől
védi az immunrendszeredet, másrészt
segít a zsírégetésben, ezáltal csökken a
súlyfelesleg is. De nemcsak a citromban
van ám C-vitamin, zöldségekben,
gyümölcsökben ugyanúgy. A reggeli citromitaloddal együtt kapj be néhány szem
gyümölcsöt, napközben egyél szárított
gyümölcsöt vagy egy kevés nyers zöldséget, ha már nem bírod az éhséget.
Szerda- szabályozd a vércukor-szintedet!
Hogy miért? Mert ez a súlyveszteséghez
vezető legjobb út. Ha túlzottan alacsony,
vagy túlságosan magas a vércukrod, a
szervezeted jobban tudja tárolni a
zsírokat.
Csütörtök – kevesebb cukor, több szénhidrát
Most már törekedned kell arra, hogy
minél kevesebb cukrot fogyassz. A cukor
ugyanis az inzulintermelést serkenti, de
még növeli is a vágyat kalóriadús ételek
iránt.
Cukros ételek helyett fogyassz inkább
teljes kiőrlésű pékárukat. A gyümölcsöknek szintén magas a cukortartalmuk,
ezért egyél több diót, mandulát, mogyorót, magvakat. És még valami. Az
édesítőszerek hatására erősebb vágyat
érezhetsz a cukrok, édességek iránt. Ezért
ha lehetséges ne használj mesterséges
édesítőszereket, inkább mézzel édesítsd
az ételeket. Több a kalóriatartalma a
méznek, de viszont sokkal egészségesebb.
Péntek – kizárólag egészséges zsírt!
Győződj meg arról, hogy nem
hanyagolod el a zsírszükségletedet.
Miért? A zsírban magas a kalóriaszint
(1g-ban 9kcal koleszterin van), és erre
szüksége van a szervezetnek. A zsírból
kellene fedeznünk a napi kalóriaszükségletünk 25%-át. A nagyon zsírszegény
diéta, nem egészséges, árt a hangulatunknak, a bőrünknek, akár még fájdalmaink is lehetnek és lehet, hogy visszajön egy kis súly is. Ha megfelelő zsírt
jutatsz be a szervezetedbe, biztosan
súlycsökkenést érsz el, mert az
egészséges zsír lelassítja a cukor útját a
vérben. Hogyan? A diétánk 20-25%-ban
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egészséges zsírt kell tartalmaznia. Ilyen
zsírsavakat tartalmaz a dió, magok, az
olajos hal, repcemag olaj, dióolaj.
Csökkentsd le a nem egészséges zsírbeviteledet, egyél kevesebb húst és tejterméket. Hetente legalább kétszer egyél
olajos halat és magvakat.
Szombat - Korpa és egész magok
Ahhoz, hogy fogyjunk szükséges
fogyasztanunk búzát, korpát és magvakat,
amelyek gazdagok tápanyagban, vitaminban és ásványi anyagokban. Nem tartalmaznak cukrot, vagy mesterséges
anyagokat, amik gátolják az emésztést,
vagy leterhelik a májat és magakadályozzák, hogy a testünk zsírt égessen. Ma
iktass ki minden olyan ételt, amit nem
saját kezűleg készítesz, kizárólag
egészséges alapanyagokból, mint a
magok, teljes kiőrlésű kenyér, rizs,
gabonák. Készíts gyümölcsevet, levest
egészséges alapanyagokból.
Vasárnap – tedd rendbe az
emésztőrendszeredet!
Miért? A rossz emésztés megfosztja
szervezetedet azoktól a tápanyagoktól,
amelyekre szükség van az anyagcsere és
súlyvesztés miatt. Először is, nagyon
fontos, hogy jó alaposan és lassan rágj
meg minden falatot. Figyeld meg, hogy
mit eszel akkor amikor, testileg és
szellemileg is kimerült vagy. Ne egyél a
TV előtt, és ne folytass hosszadalmas
beszélgetéseket az asztalnál, tehát kaja
után azonnal állj fel az asztaltól! Lényeg,
hogy tarts rendszert, ez segíti a jó
emésztést.
www.noiportal.hu
Fekete Tímea
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Z E N E I ROVAT
EDDA MŰVEK
Az Edda Magyarország egyik leghíresebb rockegyüttese. 1974-ben alakult
EDDA Művek néven. A zenekar nevében
a „művek” szó azt szimbolizálja, hogy az
együttes Miskolcon, egy tipikus északkelet-magyarországi iparvárosban – az
„acélvárosban” – kezdte pályafutását. A
lemezeladást nézve Magyarország
legsikeresebb rockcsapata lett a 32 év
során. Szinte valamennyi lemezük bearanyozódott. Ők voltak az elsők, akiknek
vidéki létükre sikerült megtörnie a
fővárosi bandák egyeduralmát. Az 1974es alapításkor Pataky még nem volt tagja
az együttesnek, de 1974 szeptemberében
már ő a zenekar vezetője. A klasszikus
"bakancsos" felállás 1978 szeptemberére
készült el, amikor Zselencz László is a
zenekar tagja lett.
Nézzük a következő periódusokat a zenekar fejlődésében:
1980-84
A budapesti bemutatkozás először nem
volt sikeres, de második nekifutásra már

teltházas koncertet adtak. Első nagylemezük 1980 májusában jelent meg és
250. 000 példányban kelt el. Ők játszották a Ballagás c. film zenéjét is (Kölyköd
voltam). Három nagylemezt adtak ki. A
felállás stabilnak volt mondható, bár
adódtak problémák (Barta Alfonz
bevonulása katonának, majd disszidálása). Az első nagylemez sikere után

Platina Turnét tartottak, amelyen fúvósokkal színesítették a hangzásvilágot.
Ekkor turnézott velük először többek
között Gömöry Zsolt is. 1983-ban a
Pataky és Slamovits közötti ellentétek
arra vezettek, hogy 1983. december 17én búcsúkoncertet adtak. A szakítás oka,
hogy míg Pataky a jól bevált zenét akarta
játszani (a biztos megélhetést), addig
Slamovits zeneileg többre vágyott.
1985-93
Pataky 1984-ben úgy döntött, hogy
újraindítja az Eddát, és nála tíz évvel
fiatalabb, de profi pesti zenészekkel 1985
májusában visszatért. Így a miskolci
mítosz veszített erejéből. 1988-ra sikerült
stabilizálni a felállást és zeneileg is elismertebbek lettek. Ekkor jelent meg a
máig legerősebbnek tartott lemez, a
Változó idők. Akkoriban több szokatlan
helyszínen játszottak: Lenin Kohászati
Művek Acélszerkezeti csarnoka, márianosztrai börtön. 1991-ben Alapi és Pethő
Kanadába ment, helyükre Kicska László
(basszusgitár) és Kun Péter (gitár) került.
A generációja legsikeresebb gitárosának tartott Kunt az agárdi Edda-tábor
idején máig tisztázatlan körülmények
között halálra gázolták, helyére újra
Alapi lépett.
1993-)
Azóta gyakorlatilag stabil a felállás,
mindössze a dobosposzton történt változás 1997-ben, akkor Hetényi Zoltán
került Donászy Tibor helyére. 1999ben angol nyelvű albumot dobtak
piacra (Fire And Rain). Azóta kétháromévente jelentkeznek egy új
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albummal. A legutóbbi 2006-ban A
szerelem hullámhosszán című válogatásalbum, de Pataky Attila ígérete
szerint őszre elkészül a harmincadik
Edda-album is. Az Edda még ma is sok
helyen népszerű az országban. A legsikeresebb
koncertjeik
a
(kisebb
szünetekkel) évente megrendezett buli a
Diósgyőri várban.
Albumaik
Az Edda Művek dallamos, gazdagon
hangszerelt rockdalai és balladái főként a
fiatalok társadalmi és érzelmi életével,
mindennapi örömeivel, problémáival
foglalkoznak. Az együttes évente több
mint száz alkalommal lép fel országszerte, valamint a környező országok
magyarlakta területein, ezenkivül eredményük gyümölcse 27 aranylemez, 4
platinaalbum, 2 gyémántlemez. Több
mint 5 millió eladott példány Európában.
Kaszás Éva
zenepedagógus
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E C S K E T O L L

ANYAKÖNYVI
HÍ R E K

ŐSZ
Az ősz csak akkor csodálatos,
ha tarkaságát üdén, vidáman csodálhatod.
Nem ül rajtad ködös, nyirkos szomorúság,
csak gondtalanul élvezed,
hogy ni milyen érdekes,
hát ilyen az elmúlás?

Gyantár Igor és Gyantár Lódi
Gabriella
Kislányuk ANNA
Balzam Tibor és Anikó
Kislányuk BOGLÁRKA
Tót Róbert és Csilla
Kisfiuk VILMOS

Az ősz csak akkor csodálatos,
ha még gyermek vagy,
nem öreg, fáradt, csalódott.
Játszol, futkározol,
susogó, kacagó avarban
és érzed az erőt magadban,
mert lelkedben még tavasz van.

Otović Miodrag és Dorkó Piroska
Kislányuk ANASZTÁZIA

Az ősz csak akkor csodálatos,
ha kéz a kézben
pároddal azon csodálkoztok,
mikor múlt el majdnem három évtized,
hiszen még most is érzitek
mennyire virult és lüktetett
a hűség mely ősszel kötetett.
Emlékszel? Csodálatos volt a 79-es október.

Černić Miroslav és Őri Szamanta
Kisfiuk DANIEL

Bácsi (Vajda) Sára
Hajvert szül. Németh Irén szeptember 10. 53 évében
Özvegy Szabó Andrásné szül.
Majoros Irén október 14, 67 évében
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Kekeny Mária – Knežević október
25, 62 évében
Peter Waltraud október 25, 81
évében

Hull az őszi falevél, zizegve a fákról
Elmegyek én messze messze a hazámtól
Idegen országba, idegen világba
de szívem marad ebben a kis házban.
Mikor jövök vissza, sose lehet tudni
az élet útjain, de sokat kell futni
Sokat kell szenvedni idegen országban,
haza vágyik lelkem az én szép hazámba.
Révész Eta néni

Özv. Horvát Lajosné szül. Szabó
Julianna október 28, 94 évében
Id. Gál Lajos október 30, 73 évében

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