
ára: 40 din

2009. július BÁCSFEKETEHEGYI HAVILAP 6. ÉVF. 6. SZÁM(57)

MEGGYNAPOK

HATÁSOS JÉGVÉDELEM

Fecske



FECSKE

2

MEGGYNAPOK
- „Hat évvel ezelőtt a Zöld Dombosok közül valakinek eszébe
jutott, hogy az egykor oly híres, a régiónkban egyedülálló tulaj-
donságokkal rendelkező feketicsi fekete meggy tiszteletére
meggynapot szervezzen.„– mondta ünnepi megnyitó

beszédében Bojtos Béla a Helyi Közösség Tanácsának elnöke. -
„Aztán kiderült, hogy a meggy valójában összeköt bennünket,
függetlenül a vallási, a nemzeti hovatartozástól, és a falunapot
egybekötöttük a meggy ünnepével. Így már ötödik éve június 2.-
dik hétvégéjén ünnepeljük meg ezt a kettős ünnepet, sport-

találkozókkal, gazdasági jellegű tanácskozásokkal, művelődési-
kulturális, és egyéb rendezvényekkel.”
A VI. Meggynapok és az V. Falunap megnyitóját követően –
amely során dr. Deák Tibor átvette a helyi egészségháznak
ajándékozott autó kulcsát – a vendégsereg átvonult a könyvtár
elé, amely a kultúrotthon új szárnyrészlegében kapott otthont.

Kórizs József helytörténész ismertette a 140 éves múltra tekin-
tő könyvtár történetét, megalapításának körülményeit, amely
Kozma Lajos (1844-1873) nevéhez fűződik, akinek a nevét –

mint alapítója és első könyvtárosa – felvette. A névadó emlék-
tábla-avatást Józsa László, a MNT elnöke ejtette meg, aki egy-
ben leszármazottja is a mindössze 29 évet élt, teológiát tanult,
de mint tanítóként, rektorként dolgozó Kozma Lajosnak. A

vendégek nagy érdeklődéssel tekintették meg a régi és ritka
könyvek kiállítását, majd az emeleti nagyteremben Bordás
Győző bemutatta Sárközi Ferenc: A múltból merítettem című
helytörténeti kiadványát.

Az igen gazdag programot több helyszínen bonyolítot-
ták le. A rendezvények többségét az újjáépített, minden igényt
kielégítő kultúrotthonban tartották, illetve az épület előtti
utcaszakaszon, amelyet számos kézműves, lacikonyhás,
cukrász, portékáját kínáló helyi és vidéki termelő foglalt el, és
természetesen az idelátogató hatalmas emberáradat. A közeli

parkban körhinták, kisautók, ugráló-vár és egyéb érdekességek
kínáltak szórakozást a gyerekeknek, akik a helyi óvodásokkal
egyetemben megcsillanthatták ügyességüket a falu központ-
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jában rendezett köztéri aszfaltrajzolásban is. Szombaton reggel
8 órakor már megjelentek a strandon a babgulyás főzőverseny
első csapatai, hogy a legjobb helyet válasszák ki, amely némi
árnyékot biztosít a tűző naptól. (Az ünnepség három napja alatt,
csupán péntek este volt kisebb eső)
Ebédidőre benépesült a strand. A bográcsok alól, a bokrok, fák
levelei között vékony csíkban szállt fel a füst, az emberek pedig

egymás főztjét kóstolgatva, egy-egy pohárka kedvcsináló mel-
lett megosztották egymással a főzőtudományukat, barátkoztak.
Volt, aki nem bográcsban, hanem, mint a mohácsi busók kö-
csögben főztek, és volt, aki nem kisköcsögben, hanem NAGY
köcsögben főzött. Ahogy azt a topolyai Szakál Krisztián is tette,

aki 45 literes cserépedényben főzött. És aki mindenkit lefőzött
– az idén nem az évek óta jeleskedő „szakács” lett az első –
Harangozó Zsolt, az ő főztjét találta a bírálóbizottság a 30
babgulyás közül a legízletesebbnek.
Nem múlhat el ez az ünnepség meggyel kapcsolatos verseny
nélkül, arról a Feketicsi Fekete (Meggy) Egyesület gondos-

kodott. Meggymaglövő-versenyt rendeztek ugyancsak a stran-
don, amelyben Senka Čičarević jeleskedett, őt követte Tüskei

Tivadar, míg Tóth Tóbiás harmadik lett. S ha már így együtt volt
a sok gyerek és fiatal, zsákban ugrálást is szerveztek, ahol
Milović Aleksandar volt a legügyesebb, Fehér Alen (kiváló
birkózó) itt második, míg Nina Popović harmadiknak ugrált be
a célba. Aki az erejét akarta bemutatni, arra is volt lehetőség,
kötelet húzhattak. Az ötfős csapat közül a „Kályhacső” nevű
csapat nyerte meg a vetélkedőt. A Józsa-szállás kiváló terepe

pedig jó lehetőséget biztosított a pain-ball, vagyis a festék
lövedékes csatározásra, amelyet több csapat ki is használt. Némi
túlzással a sportrajongók Mekkájának is lehetett volna nevezni
a június 12-13-14.-t, mert a kispályás foci meccsein kívül sor
került a „Drago Konjević” kézilabda emléktornára is, de az asz-
taliteniszezők szerelmesei is kedvükre üthették a labdát. Ennek
a sportágnak napjainkban itt Feketicsen is egyre több pártfo-
goltja akad.
A népünnepélyé duzzadt háromnapos programban helyet kapott
a nemzetközi üzletember-találkozó - amelyen részt vett
Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja is, Babity
János úr -, valamint a nemzetközi preferánszverseny, továbbá a
véradók világnapja alkalmából a Vajdasági transzfúziológusok
kerek asztal tanácskozása is.
A fantasztikusan szép tűzijátékot és utcabálat megelőzően
szombat este kétnyelvű művelődési műsorban léptek fel a szín-
házban az óvoda, az általános iskola diákjai, valamint a ME tag-
jai. Ennek keretében Bojtos Béla a HKT elnöke átadta az
emléklapokat és dicsérő okleveleket, elismeréseket. A legszebb
ház környéke elnevezésű faluszépítési akció győztese Dragan
Četković, ő vehette át a fűnyírógépet. A dijazottak között van
Ivan Bogdanović, Fenyvesi Rózsa és Szakács Géza. Az Én
falum, elnevezésű irodalmi pályázat legjobbjai Perlaki Adrianna
és Ficze Árpád. Szilágyi Ferenc 130-es véradó is elismerésben
részesült. A „Fecske” nyereményjátékának nyerteseit is ebben
az időben sorsolták ki, akik a következők: Sós András, Bácsi
Julianna, Farkas Ferenc.
A háromnapos ünnepségsorozat első napján a Soma színtársu-
lat bemutatta Klein Magda – aki jelenlétével megtisztelte a tár-
sulatot – Redemptiós balladáját. A darab a Kunhegyesről való
kirajzást és itteni letelepülést eleveníti fel. Vasárnap este pedig
a krušćići „Luča” drámastúdió „Hosszú utazás Európába” című
szerb nyelvű vígjátékának tapsolhatott a szép számú közönség.
Aki szórakozni, kikapcsolódni vágyott és nem utolsósorban a
tájjellegű, a köztudatban ismét meghonosodó különlegességnek
számító feketicsi fekete meggyből készült termékekből – legyen
az meggyespite, meggyesrétes, kuglóf vagy meggypálinka,
szörp vagy meggyleves – szeretett volna kóstolgatni, vagy
vásárolni, azok jelen voltak ennek a közép-bácskai kistelepülés-
nek a nagy ünnepén.

Szukola Béla
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
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AZ IZIDA HÍREI
Az „Izida” Társulat munkatársai nagy
elismerésben részesültek. A Munkaügyi
és Szociális Minisztérium bizalmat
szavazott egy projektum támogatásában.
Üvegházat építünk! Vágyunk volt, hogy
mint szervezet önellátók legyünk, ne kel-
jen várni állandóan valakinek a jó
akaratára, támogatására. Ezt egy saját
növényház beindításában látjuk. A
növényházban, kert a kertben mely olyan,
mint egy sziget, melynek saját

mikroklímája van. Egy külön világba
kerülnénk felépítésével, ahol a nyugalom,
a békesség vesz körül bennünket. Az
üvegházzal lehetővé tesszük az égha-
jlatunkon megélni képtelen növények ter-
mesztését is. Pihenőhelyként szolgál
majd esőben, szélben, hűvös időben.
Télen menedéket nyújt növényeinknek.

Gyermekeinknek a játszóhely mellett a
növények szeretetét is biztosítja. A
szerződést Rasim Ljajić úr adta át a tár-
sulat képviselőjének.

A falunap alkalmával szervezett ünnepsé-
gen tagjaink nagyon jól érezték magukat.
Részt vettek a falu szépítési akciójában, a
virágtartókat festették be a falunk
központjában. A bográcsfőző versenyen

két csapatunk vett részt, a kézműves
lányok csapata és a pecások csapata. A
kirakodó vásáron termékeinket bemutat-
tuk,  amire nagyon sok és szép véleményt
kaptunk, gyermekeink nagy örömére.

2009. június 22.-én a “Izida” Társulat
küldöttje választó közgyűlésen vett részt
Belgrádban. A közgyűlésen  új
vezetőséget választott a Szövetség amely
összesen 71 szervezetet fog, karol egybe
Szerbia területén. A 2009 évre tervezett,
kitűzött feladatokat, majd a 2008-ban
megvalósított programok, aktivitások
jelentését nagy lelkesedéssel fogadtuk el
a közgyűlésen.

P.J.

A HK megoldást keres a helyi szemétle-
rakó telep rendjének fenntartására, úgy,
hogy egy alkalmazott felügyelje a szemét

folyamatos, nem össze-vissza lerakását
és a „szippancs” ürítését. A megfelelő
helyen való ürítés térítésmentes lesz, de,

ha valaki nem alkalmazkodna a majdani
személy utasításaihoz, büntetésre is
számíthat.

A HK támogatásának köszönve egy
személyautó könnyítette meg a helyi
egészségügyiek munkáját a Falunap és
Meggynapok alatt.

A viharok által kidöntött fák
eltávolításában, a központban részt vett a
HK, hogy meg lehessen tartani a
Falunapot.

A múltszámunkban említett zöldövezetet
védő akadályról már valaki levette,
eltulajdonította a lánc egyik szelvényét.
Csúnya dolog. Szégyellje magát, ki
ilyent, akár viccből is tesz. 

B.CS./P.J.
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VERŐCEDÖNGETÉS
Ha a domb csúcsára felcipelt kőgolóbis
minduntalan visszagurul a völgy
mélyére, előbb vagy utóbb begurul a
kőgörgető pasas is, pedig a fejlődés útjára
mindig kerülnek akadályok. Azokat le
kell küzdeni, azért vannak. 
Göröngyös úton járva könnyen felsérül a
talpunk, de megállni hiba lenne, mert ha
megkeményedik a bőr, fütyülünk a kis
kerekded göröngyökre.
Mert szereti látni az ember az elvégzett
munkája gyümölcsét. Jó, amikor a betel-
jesedés boldogító érzése, mint valami
bársonyos lepel körbefon bennünket. Ez
az érzés, pihenteti és szeretettel, újból
munkára bűvöli a végtagokat. 

A hízlalásra vásárolt malacnak ne legyen
hosszú orra és szőrzete! Szóval, a
növendék kapjon meg mindent, amire
szüksége van az ő fejlődéséhez, hiszen az
elmaradt gyarapodást a későbbiek során
lehetetlen bepótolni. Ugyanúgy, ha a fiat-
alok egy nemzedékét nem vértezzük fel
idejekorán elméleti és gyakorlati tudás-
sal, akkor eleve késünk és nagyon nehéz
ismét helyes útra terelni az eltévedt nyá-
jat.
Lehetővé kell tenni a fiataljainknak, hogy
a megélhetést adó szakmát - tudást
megszerezzék és az itthon épülő létesít-
ményekben pénzre válthassák a tehet-
ségüket. Kell a művészet, kell a tánc, a
vigadalom, de csak módjával, hisz meg is
kell élni valamiből. „Előbb katedra, aztán
Katica” mondogatta Édesanyánk
ilyenkor...

És tényleg a 30–40 év közötti fiatal
csodát képes tenni. Ha megadatik neki a
lehetőség, minden malomkövet a magas-
ba emel. Azonban van egy furcsa
érzésem, hogy a gyermekeinket távol
tartjuk a teremtés fortélyainak megis-
merésétől. Szárazon vergődő halacskákat
nevelünk, kiknek tudása a megélhetés és
a családalapítás témája körül hiányos.
Van itt valami helytelen, valami rend-
hagyó, a háttérben valami sötét gondolat
vagy igyekezet, de megeshet, hogy bal-
gák vagyunk s a bolondot járatják velünk
csupán? 
Akkor mi az, ami éltető? Mi nyújt meg-
nyugtató biztonságot? A munkahely,
valamilyen bevételi forrás birtoklása, a
családi kör, a gyermekeink.
Bármelyik hiányzik, annak árnyéka van...
Itt kevés a munkahely, a megélhetés
bizonytalan, nem is csoda, ha a fiatalok
vonakodnak a felelőség gondolatától,
nincs is gyerek. Ide tartozik még a vál-
lalkozási próbálkozások szorongatása, a
haladást célzó próbálkozások akadályoz-
tatása, a kereseti lehetőségek hiánya és az
innen eredő agyalapi káosz. Mindezek
után világos, hogy a teremteni vágyó,
tehetséges fiataljaink úgy vetkőznek ki
ebből az áldatlan helyzetből, hogy itt -
„hagynak csapot – papot” mi pedig
sírhatunk vagy nevethetünk utánuk. 
Végül is, akkor örüljünk vagy piruljunk!?
A fuldokló fejét a víz felszíne alá
nyomjuk, hogy ne tartson sokáig a
szenvedése?
Elöregedünk, itt lassan már senki sem

marad. Hajdan a Bíró iskolában 60 – 70
elsős zajongott, most pedig nyakunkon a
gyermekhiány. 
Kukkantsunk be a függöny mögé.
Látszik, hogy a kisgazdákat éltető ter-
mékek közé többek között most a bort és
a meggyet sorolhatjuk. Ebből korábban is
szép bevételt kalapált a falu népe, miért
ne tartanánk ki mellettük. A bevétel láttán
talán kialakul valami vonzerő, amely
itthon tart bennünket. Ha pedig a
közösség vagy annak egyes tagjai az
egészséges folyamatok ellen lépnek fel,
akkor azt különösnek, sőt károsnak kell
bélyegezni. Ha az utánunk jövő generá-
ciók megélhetését építik le, akkor az
tényleg gyanús!
Fűrészelik alattunk a gerendát! 
Ráadásul a legrosszabb végén guzsgol-
unk. 
Zizeg itt a közvetlen közelünkben még
valami, éspedig az, hogy a mások feletti
eluralkodás érdekében meg kell fosztani
a tudástól, a megélhetési lehetőségtől, a
pénztől, a cselekvés képességétől a
közösséget és akkor az idő forgatagában
az már önmagától is elmerül.
A mai széljárások szerint a II évezred
emberének a szabad információáramlásra
és összefogásra van leginkább szüksége.
A hangya és a tücsök meséje körül kell
meglelni a közös hangot. Ott és akkor
fogjunk össze. 
Szólj, ha nem így van!

Tóth János

AZ  ESZMÉLTETŐ

Bácsfeketehegyen, július 3-án délután fél
ötkor az Aracs folyóirat
szerkesztőségének tagjai, munkatársai
leróják kegyeletüket dr. Vajda Gábor sír-
jánál, emlékezve az egy évvel ezelőtt
elhunyt irodalomtörténészre, tudósra,
közíróra, az Aracs folyóirat alapító
felelős szerkesztőjére. Jelen lesz az
alapító főszerkesztő Ft. Utasi Jenő atya,
aki az alapító kiadónak, az egykori
Logos-nyomdának volt a vezetője, dr.
Gubás Jenő az alapító Aracs Társadalmi
szervezet elnöke valamint a
szerkesztőség tagjai, munkatársai: Bata

János, Gubás Ágota, dr. Kerekes József,
Matuska Márton és Tari István.

A bácsfeketehe-
gyi temetőben
való megem-
lékezés után 18
órai kezdettel a
helyi könyvtár
vezetője, Nagy
Erzsébet fogad-
ja a vendégeket,
akik Az eszmél-
tető címmel tar-

tanak műsort. Méltatják  Vajda Gábor
munkásságát és arról beszélnek, hogy a
lap eszmeiségének, a délvidéki ma-
gyarság eszméltetésének szellemében,
amit Vajda Gábor örökségül ránk hagyott,
hogyan folytatják ezt az utat. Bemutatják
a folyóirat júniusi számát és szólnak a
további tervekről.
A szervezők mindkét rendezvényre vár-
ják Vajda Gábor tisztelőit és az Aracs
folyóirat iránt érdeklődőket.

Emlékezés az egy éve elhunyt dr. VAJDA GÁBORRA, az ARACS folyóirat
felelős szerkesztőjére és az ebben a szellemben folytatódó lap legújabb számá-

nak bemutatója
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VÁLASZTÁSOK ELŐTT ÉS UTÁN 

Mindenki tudja, hogy utólag
sokkal okosabb szokott lenni az ember,
na meg azt is, hogy könnyű a készben
hibát keresni, ezért előre elnézést kérek
mindazoktól, akik olvasva írásomat úgy
érzik, hogy egyes dolgok körülöttük nem
úgy alakulnak, mint ahogy nagy jó
szándékkal, néha talán kicsit naivan,
megírtam őket. Ezt azért mondom, és
kezdem így az írásomat, mivel mire ki-
kerül a nyomdából a bácsfeketehegyi
Fecske legújabb száma, sok mindenre az
idő, mint a legnagyobb ítélőbíró, meg
fogja adni a választ.

Kezdem talán a legkönnyebb
témával, az időjárással. Ma, június utolsó
napján, amikor tíznapi folyamatos esős
időjárás után a szakavatott előrejelzők,
még legalább egy hétre esős időt
jeleznek, nehéz lenne megállapítani,
hogy mi lesz a beérett gabonával, min-
dannyiunk kenyerével, a gazda
jövedelmével. Régen volt ilyen esős
nyarunk, amikor attól kellett rettegniük a
termelőknek, hogy a búzaszem
minőségének folyamatos romlásán kívül
megtörténhet az is, hogy a talponálló
gabona kicsírázik, vagy más nagy baj éri
a termést, és odalesz a gazda remélt
jövedelme. Még az a kicsi is, ami várható
volt, hiszen már a vetés idején sem volt
elég pénz, ezért sokfele elmaradt az
elvetett magnak járó kedveskedés, jött a
kora nyári aszály, majd pedig a termés-
felvásárlók megalázóan alacsony árat
előrevetítő kínálata. 
Örökös optimista létemre most is azt
gondolom, hogy a Teremtőnk gondol
ránk, és segítségével megússzuk ezt a
veszedelmet is, sikerül majd lecsipkedni
és elfogadható áron eladni a termést,
miközben bizakodva reméljük, hogy a
bőséges égi áldás bő termést biztosít
majd, a kapát nemigen látott, szabad ég
alatt éjszakázó kapásnövényeinknél.
Mondom mindezt, miközben igazat kell
adnom azoknak a sokat tapasztalt földből
élő termelőknek is, akik azt mondják,
hogy ebben a felfordult világban sokszor
az a jobb, ha kicsi a termés. Egyrészt
azért mert magasabb az ára, másrészt
pedig sokkal kevesebb munka van vele.
No de ez már valóban nem ránk van
bízva. Annyi azonban biztos, ha valami

nagy baj érné vetéseinket, azt az egész
közösségünk megérezné, hiszen szinte
mindannyian, valamilyen formában és
mértékben, kötődünk falunk határában
megtermelt javakhoz.
Kicsit nehezebb témával folytatom, pár
gondolat erejéig a begyűrűző gazdasági
válságról elmélkedek. Azok közzé tarto-
zom, akik azt gondolják, hogy mi itt
ezen, az ország nevét gyakran cserélgető
vidéken, már évtizedek óta folyamatosan
gazdasági válságba élünk. A gazdátlan
társadalmi tulajdon (az azt követő idő-
szakhoz képest), talán még elfogadható
évtizedeit, belháborús évek, a fejlett
világtól való gazdasági és erkölcsi
elszigeteltség időszaka követte, majd
pedig az ezredforduló évében kezdetét
vette egy új gazdaságpolitikai korszak,
ami ezekben, a napokban és hónapokban
szemünk láttára omlik össze.
Úgy tűnik, hogy véget ér az a korszak,
amit az jellemzett, hogy a társadalmi
vagyont, sokszor igen olcsón, és kétes
eredetű pénzek tulajdonosának, eladta az
állam, a pénz elfojt az állam kezéből,
sokkal több munkahely szűnt meg mint
amennyi teremtődött. Egyszóval az állam
nem jól sáfárkodott a vagyonnal, többet
költöttünk, mint amennyit megter-
meltünk, a külföldi munkahelyteremtő
tőke nem érkezett kellő ütemben, hiszen
nem érezte biztonságban magát nálunk.
Egy szó, mint száz, gazdaságilag csőd
közelbe került az ország, és igencsak
kapóra jött, hogy mindezt a begyűrűző
világgazdasági válság számlájára lehetett
írni. 
Nem vesztegetem tovább a szót erre a
témára, hiszen mindannyian érezzük,
hogy újra baj van, és talán csak az lehet a
vigasztaló, hogy ha már ennyi rosszat
átéltünk, akkor lesz erőnk és akaratunk,
hogy kibírjuk ezt a megpróbáltatást is.
Annál is inkább, mert másutt sem vonzó
mostanában az élet, és ha országunk
egyszer jobb útra tér, itt is olyan világ fog
lenni, ahol érdemes megmaradni és
visszatérni, hogy folytassuk az ősök har-
cát az utánunk jövő utódaink érdekében.
Visszatérve, vagy inkább rátérve az írá-
som címében említett témához, elmon-
dom, hogy július 19-én, újra választások
lesznek falunkban és Kishegyes község

másik két településén. 
Ezúttal a Helyi közösség ügyeit intéző
tizenöt tagú Tanácsba választunk tagokat,
akik az elkövetkező négy évben meg-
próbálják folytatni a megkezdett munkát,
aminek az a közös célja, hogy falunk
élhetőbb legyen. Olyan falu ahol van
remény új munkahelyek megnyitására,
ahol egészséges az ivóvíz és a levegő,
járhatók az utak és a járdák, eső után nem
úszunk a pocsolyába. Biztonságos falu,
amelyben a más nyelven beszélők egyike
sem akar uralkodni a másikon, ahol a
közvilágítás akkor működik, amikor
szükséges, ahol nemcsak a főutca, hanem
a faluszéli utca is rendezett. Olyan falu,
amelyben nemcsak a halálra utaló kápol-
na és a temető rendezett, hanem ren-
dezettek és megőrzöttek az új életet hir-
dető gyermekjátszóterek, a házak előtti
gondozott virágágyások, az óvoda és az
iskola, a kultúrotthon és a sportpályák.
Olyan vezetőséget kell ezúttal is válasz-
tanunk falunk irányítására, akiknek
szívügye az, hogy fiataljaink itthon
maradjanak, hogy olyan élhető
közösséget hozzunk létre, amelyben min-
den jó szándékú ember jól és biztonság-
ban érzi magát.
Újra sok jelölt közül választhatnak majd
a polgárok ezen a választáson. Személy
szerint, arra kérem a bácsfeketehegyi
választópolgárokat, hogy július 19-én
mindenképpen menjenek el a szavazó-
helyre és szavazzanak azokra akik, hozzá
tudnak járulni ahhoz, hogy mindannyian
otthon érezzük magunkat
Bácsfeketehegyen.
Az őseinktől örökölt Bácsfeketehegyen.  

Pál Károly
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
a Montenegrói párt Kishegyes községi
tanácsnokát ért brutális támadásról

Szombaton, június 6-án 15 órakor
Szikics központjában két személy
brutálisan megtámadta Milo Milojkot,
Kishegyes község Képviselő-testülete
Montenegró párti tanácsnokát. Az újvidéki
rendszámú fekete dzsippel érkező támadók
leütötték, majd édesanyja szemeláttára, láb-
bal rugdosták áldozatukat, akit a segítségére
siető szemtanúk mentettek meg a verés
végzetes következményétől. Az egyik
támadó, Milutin Pejović, a Demokrata párt
Kishegyes községi bizottsága elnökének, és
a szikicsi helyi közösség titkárának,
Milorad Pejovićnak a fia. A kishegyesi
rendőrállomás ügyeletesei gyorsan és nagy
erővel vonultak ki a helyszínre, és tudomá-
sunk szerint mindkét támadót kihallgatták.
Milo Milojkot a kishegyesi ügyeletes orvos
utasítására a verbászi kórházba szállították,
ahol megvizsgálták, és további
gyógykezelésre benntartották.

A támadás indítéka, véleményünk
szerint, politikai eredetű, mivel ezelőtt pár
nappal, amikor a kishegyesi KKT többségi
képviselő csoportja leváltotta az elnöki
posztról Vladimir Lopičićet, a Demokrata
párt tagját, akkor Milorad Pejović szóbeli
összetűzésbe került jó néhány tanács-
nokkal, köztük Milo Milojkoval is, aki a
Magyar koalícióval szövetkezett
Montenegrói párt tagja. Ez az esemény
egyike azoknak a kellemetlen
fenyegetéseknek, amelyet Vladimir Lopičić
és Milorad Pejović, a Demokrata párt kis-
hegyes községi vezetői, véleményünk
szerint a Demokrata párt egyes tartományi
vezetőinek támogatásával, eddig
kezdeményeztek.

Az említett személyek ilyen
viselkedéssel megkísérlik megbontani a
községbeli harmonikus nemzetek közötti
viszonyt, és különösen fenyegetőnek tűnik
a támadók azon kijelentése, hogy a leszá-
molás csak ezután kezdődik.

Kishegyes község polgárai
nevében kérjük a rendőrséget, hogy
intézkedéseikkel gátolják meg az ilyen és a
hasonló események kialakulását, a
Demokrata párt illetékeseitől pedig
követeljük, hogy nyilatkozzanak arról,
meddig támogatják egyes községi vezetőik,
ilyen és ehhez hasonló tetteit.

A Magyar koalíció és a Montenegrói párt
tanácsnoki csoportja nevében: 

Nenad Stevović a Montenegrói párt elnöke, Marko
Rovčanin, az SZSZP községi bizottságának az elnöke,
és Pál Károly a VMSZ Kishegyes községi
szervezetének elnöke.

MINISZTER A
KÖZSÉGBEN

2009.06.25-én községünkben tett
látogatást Montenegró Mezőgazdasági,
Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztere
Milutin Simović.

Látogatásával és a községi vezetőkkel való
tárgyaláson a két ország- szűkebben
Kishegyes község, Szeghegy- jövőbeli gaz-
dasági fellendülését próbálja elősegíteni. 
Csóré Róbert Polgármester, Pál Károly
KKT Elnöke és Nenad Stevović, a községi
tanács tagja, a Montenegrói Párt Elnöke,
köszöntötték és ismertették azokat a helyi
beruházási lehetőségeket- mezőgazdaság,
állattenyésztés illetve az ipari park, mely-
ben Montenegró is érdekelt. 

Nagy Zita az ipari park igazgatója biztosí-
totta a minisztert, hogy az eddigi északi és
nyugati országok beruházói mellé szívesen
várják a déli szomszédjainkat is. 

fekete h.

NEZETKÖZI
VÉRADÓNAP

A kishegyes község
Véradók Egyesülete, a nemzetközi
véradó nap alkalmából 2009.06.14.-
én egy rangos találkozót szervezett
meg Feketicsen, ahol sajnos sokan a
meghívottak közül nem jelentek
meg, de itt volt az egészségügyi mi-
niszterhelyettes, a tartományi
Vöröskereszt elnöke, a tartományi
egészségügyi titkár, sokan a véradás
személyes szervezői közül, a szo-
ciális egészségügyi bizosítótól, a
véradók és az orvosok is.

Fehér András elnök, e gyűlést egy a
társadalom számára nehéz időben
hívta össze, de mégis, nagyon jól
időzített, és a bevezetőt is nagyon jól
komponálta meg. Így nem lehetett
utána csak egyszerű üres frázisokat
csépelniük a felszólalóknak, de
rátapinthattak a téma lényegére,
hogy, ha a humanitás az első, akkor
miért van anyagi hátrány, a véradók
számára az egészségvédelmi rend-
szerben, mivel tudva-tudjuk, hogy
éppen Ők, az egész rendszer alappil-
lérei. Megtudtuk, hogy a témával
kapcsolatban új törvény fog majd
megszületni, de hát addig is itt a
pénztelenség. A véradók nem kértek,
ma sem kérnek pénzt, de az
ajándékozott vérrel senki se
sáfárkodjon, mert az idős generáció
után nem biztos, hogy ilyen
körülmények között a fiatalok el
fogják hinni a humanizmusról szóló
mesét.

Mégis soraimat azzal végzem, hogy
ki vért ad életet ad. Ez mellett fel-
hívom a tisztelt olvasókat a halál
beállta utáni szervdonációra is. A
becstelen dolgok ellen, pedig har-
coljunk együtt, hangosan.

b.cs.
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Amostani- néhányan extrémnek is
nevezik-, időjárási jelenségekről
szóló hírek, úgy vonzzák a

közvéleményt, mint ezüstjodid a víz-
cseppeket.
Községünk is élt már át jégverést, illetve
hallotta az égzöngés melletti tompa távoli
durranásokat, ahogyan a jégvédelmi
rakétákat lövik ki a közelből.
Lehet, sokan nem is tudnak róla, de
községünkben 5 kilövő állomás van.
Kishegyesen a Welker tanya és az
Agriromagna közelében, Szeghegyen a
Potok felé vezető úton és a vasútállomá-
son, Bácsfeketehegyen pedig a Verbász
felé vezető főút mentén. 
A kilövőállomásokon 2-2 megbízott dol-
gozó végzi a munkáját fél éven át, a baj-
sai jégelhárító radarközpont utasításai
szerint. Ez a központ 650.000 Ha,
mezőgazdasági területet figyel, 200 km
körzetben, 16 község területén.
Ide látogatott el Csóré Róbert- pol-
gármester, akit az ott szerzett tapaszta-
latairól és a központtal való további
munkáról kérdeztük.
- A látogatás célja volt biztosítani
Kishegyes község mostani és jövőbeli
szoros kapcsolatát a radarközponttal. A

hatékonyabb munka érdekében az
együttműködés hamarosan újabb projek-
tekkel fog bővülni az-az közösen fogunk
pályázni belföldi és külföldi szervezetek
felé.

- Ezen kívül olyan
információkra is
számíthatunk a
központtól, hogy az
elkövetkező 3 óra
időjárása miként
alakul felettünk.
Mondani sem kell,
hogy ez az idő men-
nyi segítséget nyújt
egy koncert, egy
külső rendezvény
megtartásánál. 
- Most kaptunk
részletes adatokat
azokról a dolgo-
zókról is, akik a
községünk területén
végzik a kilövőál-
lomásokon a védel-
met. Ők tízen van-
nak és eddig egy
jelképes összeget
kaptak a radar-
központtól, de a
jövőben szeretnénk
őket községi szinten
is támogatni.
Željko Raičević-
meteorológus, aki
ott jártunkkor volt
s z o l g á l a t b a n ,
elmondta hogyan,

milyen kritériumok szerint történik a
jégelhárítás községünkben és egész
Szerbia területén.
- 6-8-10 km hatótávolságú rakétákat tar-
tanak a kilövőállomásokon, ahova az ott
dolgozó személyek hívásra érkeznek a
lehető leggyorsabban. 
Radaron követik a felénk tartó, illetve
felettünk kialakuló felhőzetet, és ahogy a
felhőkben változás történik,- az-az
megnő a turbulencia - a radar ezt jelzi.
Ekkor hívják telefonon azokat a dolgo-
zókat, akik a tavaszi, nyári és őszi
hónapokra ezt a munkát választották és
vállalták, hogy ebben az időszakban nem
hagyják el a községet. 
Nagyon fontos a gyors reagálás, ahogy a
dolgozó kiér a kilövőállomásra,
előkészíti a kilövendő rakétákat, majd
várja a pontos cél koordinátákat és a
kilövési parancsot.
Amikor ezt végrehatja, a megfelelő ma-
gasságba érkező a rakéta felső lukacsos
részéből ezüstjodidot szór szét a fel-
hőben, por formájában, amihez a víz-
cseppek hozzátapadva megakadályozzák
a nagyobb jégdarabok kialakulását. Így
ez a nagyságú jégeső már nem okoz
akkora kárt. Átlagosan 80%-ban tudják
csökkenteni a jégkárokat, amennyiben
pontos a kilövés és nem akadályozza a
rakétát sem lakott terület, sem repülőgép,
sem más magasabb objektum- mondta
Željko Raičević meteorológus.

fekete h.
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A TV

HETEDHÉT ORSZÁGBAN

Ezt a kijelentést tette Kelemen Sándor,
ma a kanadai Winipeg lakósa, a Fecske
egyik leghűségesebb olvasója.

Ahogy a mondásból tudjuk, a világon
mindenhol, legalább egy magyarral
találkozhatunk naponta, így akár
Kanadában, Új Zélandon, Argentínában,
vagy a föld bármely részén, manapság
már feketicsivel is.

Kelemen Sándornak, csak a nagyanyja
volt feketicsi, de szíve mégsem Újvidékre
húzza vissza. 1965-ben indult el otthon-
ról, hogy külföldön dolgozva, anyagi biz-
tonságra tegyen szert. A németországi két

év után Kanadába ment, ahol később
állampolgárságot kapott, letelepedett,
megnősült és gyermekei lettek. Itthon
tanult szakmájában dolgozik még ma is,
mint villanyszerelő. Beilleszkedett az
ottani környezetbe és munkája mellett a
magyarok kulturális és közösségi
életében is aktívan részt vesz.

Munkájával családjának az ottani szem-
pontok szerint, egy biztonságos
középrétegi életszinvonalat biztosít,de ezt
számokkal, így nem lehet leírni, összeha-
sonlítani az itteni életfeltételekkel, mert
mások a lehetőségek, igények, az elvárá-
sok ott és itt. Ne várják el, hogy az almát

a körtével összehasonlítsuk. Mondhatom,
hogy Kelemen Úr és családja, az Ő szavai
szerint, jól és biztonságosan él, be-
csületes ottani adófizető polgár módján.

A honvágy, évente, két évente hazahozza,
meglátogatni rokonait, barátait, így már
többször részt vett a falunapi asztalitenisz
versenyen, és  többször is adakozott a
közösségnek.

A címben elhangzottakat viccből mondta.
Ki tudhatja, hogy mit hoz a jövő, de lehet,
hogy valahol a lelke mélyén, komolyan
gondolja.

B.CS.

Igen, arra a mindenki által nézett, mármint megbűvölve bámult
dobozra gondolok. Arra a dobozra, ami az ötvenes évek óta,
bámulatba ejt bennünket, csodálattal nézzük, figyeljük, és még
hiszünk is neki. Igen ez az egyik legborzasztóbb dolog, mert ma
már evvel a hittel, sajnos, a televíziós műsor sugárzói annyira
visszaélnek, hogy az már nem csak bűn, de arcátlan szemtelen-
ség is. Nem csak a tv-sek élnek vissza e „hatalmukkal”, de Ők
azok, akiktől, mármint a műsoraiktól, mint kedélybetegek, füg-
günk. Függünk, de nem is tudunk róla, tehát ez rosszabb, mint
a dohány, az alkohol, a drogok, vagy más szenvedély-
betegségek. 
Régebben a tv az emberiséget kiszolgálta, megmutatta a világot,
az újdonságokat, a tudomány fejlődését, tanított, informált,
szórakoztatott, nevelt. Ma már a tv úttörőkorszakát lassan
elfelejtve, lassan a szolgáltatóból, irányító, terelő, modern rab-
szolgatartó lett. Foglyai lettünk.
Észre sem vettük, de nincs magán véleményünk, akaratunk,
saját véleményünk. Attól függően, hogy melyik a számunkra
véletlenül lett legszimpatikusabb adó, úgy gondolkozunk,
beszélünk, öltözködünk, ahogy
azt onnan, műsorainkon
keresztül belénk sulykolják.
Sokan ezt nem vallják be, de
sajnos így van. Magyarul mond-
va, ma a tv elvégzi rajtunk
bizonyos gazdag, vagy hatalmi
érdekközösségek agymosását,
amit mi önkéntesen, „szórakoz-
va”, ellenállás nélkül tűrünk,
elfogadunk. 
Nem mondom, hogy ne nézzünk
tv-t, ne szórakozzunk, ha más
lehetőségünk nincs rá, vagy ne
legyünk jól informáltak. Arra
kérem legyünk szelektívék,

ahogy a modern hulladékgyűjtés is elvárja tőlünk, mert a tv
műsorainak is nagy része hulladék-szemét.
Kik és hogy néznek tv-t?
Mindenki és szelekció nélkül, bocsánatot kérek a tisztelt
kivételtől.
A gyereket odaültetik a tv elé, bekapcsolják a rajzfilmet, vagy
mesét (Boomerang, Minimax, stb), hogy nyugodt legyen, ne
idegesítse a család „ideges” tagjait, úgy, hogy már később tv
előtt eszik, végzi kisebb-nagyobb dolgait, mintha a tv-vel
együtt jött volna világra. A korral változnak a műsorok,
csatornák, míg végül arra jutunk, hogy valamelyik krimi,
meccs, vagy agymosó politikai kommentár mellett szál ki utol-
só leheletünk.
A műsorok nagy része tudatalatti agymosást végez rajtunk, nem
a tanulság, a vidámság, a jó ötletek, a segítség, az emberszeretet
ragad meg a nézőben, hanem, hogy mindenki mindenkivel
kitol, az erőszak, a könnyű vagyonszerzés, az erőfitogtatás, nem
végső soron az igazságtalanság büntetlen győzelme.
A tv nézésé után megtanuljuk utálni azokat is akiket nem

ismerünk, elítélni azokat akikről semmit
sem tudunk… nem pedig elfogadni és
megismerni másokat a másságot.
Én is nézem a tv-t, de néha előveszem a
távirányítót, de ha mérges vagyok a
műsor minőségére, olvasok, vagy amit
már elfelejtettünk beszélgetek. Ma már
beszélgetni sem tudunk, mert, hát nem
érünk rá, jön a sorozat, vagy a kedvenc
műsor, közvetítés.
Kellemes és okos tv nézést kívánok
továbbra is mindenkinek.

Bíró Csaba

HA ÉN HAZAJÖNNÉK, FEKETICSEN LAKNÉK...
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2009.01.30.
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi Titkárság által kiírt pályáza-
ton községünk 100.000,00 dinárt nyert,
ebből 8 köztisztviselő ECDL tan-
folyamát támogatták a jövőbeli
hatékonyabb és gyorsabb számítógépes
ügyintézés érdekében. 

2009.01.30.
Szekeres László Alapítvány által kiírt
pályázaton a Prowag Fejlesztési Alap
80.000.00 dinárt nyert a helyi újságok
nyomdaköltségének finanszírozására
községünkben. 

2009.03.05.
Tartományi Helyi Önkormányzati és
Községközi Együttműködési Titkárság
kiírt pályázatán községünk 1.994.894,00
dinárt nyert, az ügyfélbarát és eu-kon-
form fogadóirodák
kiépítésére és az ügyintézés
leegyszerűsítésére.

2009.03.27.
Magyarországi Szülőföld
Alap Iroda által kiírt -
Informatikai képzési prog-
ramok támogatása- pályáza-
ton községünk 500.000,00 Ft

nyert ECDL tanfolyamra a versenyképes
tudásért.

2009.03.27.
Magyarországi Szülőföld Alap Iroda
által kiírt- Önkormányzati fejlesztéseket
elősegítő stratégiák, projektek támo-
gatása - Ügyfélbarát e-ügyintézés cím-
mel községünk 1.250.000,00 Ft nyert. 

Vajdasági Nagyberuházási Alap 30
millió dinárral támogatja, Kishegyes
Község Önkormányzatát a „Small Steps”
Ipari Park főútvonalának kiépítésében.

Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti
és Vízgazdálkodási Titkárság által kiírt
pályázaton
Kishegyes község 2 millió dináros
pályázatot nyert, amelyből a „Small
Steps” Ipari Park területén, elvégezték a

kútfúrást.

Prowag Fejlesztési Alap többek közt
részt vett - községi intézmények
pályázatainak - tervezésében,
megírásában, kivitelezésében, - állami,
tartományi és EU-s szinten. 
Ezen kívül, továbbra is célunk a község

lakosságának a tájékoztatása az érvény-
ben lévő pályázati lehetőségekről.
További információért keresse fel
irodánkat! 
Minden munkanapon 07,30-14,30
között, várjuk az érdeklődőket, föld-
műveseinket és gazdálkodóinkat.

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

A Prowag Fejlesztési Alap támogatás-
ban részesült Szekeres László
Alapítvány és a Szülőföld Alap Iroda
által kiírt pályázaton, mellyel  hoz-
zájárultak a Fecske nyomdakölt-
ségeinek biztosításához.
Köszönjük!

ÉÉPP  TTEESSTTBBEENN  ÉÉPP  LLÉÉLLEEKK

B I R K Ó Z Á S

Beszámoló Kishegyes község és a Prowag Fejlesztési Alap által megnyert
pályázatokról 2009 júniusáig

Múltkori számunkban már
megemlítettük, hogy FEHÉR ALEN két-
szeres bajnokként válogatott lett. Most a
szabadkai nemzetközi MEMIŠEVIĆ
tornán már a nemzetközi mezőnyben
mutatta be tudását. Nem vallott szégyent.
Büszkék lehetünk rá, ezüstérmet nyert.
Alennek ez a nyár nem a gondtalan ját-
szást, szórakozást jelenti, hanem a
kemény edzést, edzőtáborokat, hogy a
Nagybecskereken megtartandó kadétok
Európa bajnokságon is eredményesen
helytálljon.
A többieknek eredményesen zárult a
sportszezon az iskolaévvel együtt. A fiúk
között, több kitűnő és jeles rendű tanuló
van. Sajnos néhányan nem tettek eleget

kötelességeiknek az iskolában, így az
edző az utolsó versenyekre be sem
nevezte őket, így betartotta szavát, hogy
első a tanulás. Ezek most javítsanak, ha
vissza akarnak jutni a csapatba.
Kuntics Flóri gyógyul. Nem tört el sem-
mije, de hathétig mozdulatlanul kellett
feküdnie. A rehabilitáció után kívánjuk,
ha lesz olyan kitartó és türelmes, mint
amilyen szorgalmas, legyen olyan
szerencsés, hogy tovább sportolhasson, a
tőle már bebizonyított eredményekkel.
Gyors felépülést, gyógyulást kívánunk.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy
Fehér Alen aranyérmes lett a Magyar Szó
Kupa birkózóversenyen, Pásztor Dániel
pedig bronzérmes. Alen ismét nyert
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LABDARÚGÁS ASZTALITENISZ

KÉZILABDA

A mi Jadranunk, egy nehéz esztendő
után, azt mondhatja, hogy
lehetőségekhez viszonyítva, jól szere-
pelt. A szabadkai ligában, hol a kishe-
gyesi Egység 39 pontjával 10. helyen, a
lovćenaci Njegoš pedig 42 ponttal a 8.
helyen végeztek, a mieink 37 ponttal a
11. helyet érték el. Nem azért hasonlí-
tom Őket össze a két községi csapattal,
hogy védjem a becsületüket, de tudva-
tudván a mieink sokkal mostohább
anyagi és más támogatási lehetőségeket
élveznek, mint a másik két csapat.
A második félévben, megszűntek az
incidensek, és kevesebb volt a bűntető
lapok száma is. A csapat ma már 99%-
ban hazai játékosokra épül.
Június 29.-én évi közgyűlést tartanak,
ahol megtárgyalják az eredményeket,
problémákat, és új vezetőséget válasz-
tanak.

A Jadran eredménye számokban:

11. hely: 30 mérkőzésből 11 nyert, 4
döntetlen, 15 vereség, a gólarány 43:59.

Az V. bácsfeketehegyi falunap és a VI.
bácsfeketehegyi meggynapok kereteink
belül megtartottuk az immár ha-
gyományossá vált asztalitenisz bajnok-
ságot. A verseny helyszíne az iskola
sportcsarnokában volt. A 20 benevezett
játékos közül nem csak a helybeliek
voltak jelen, hanem versenyzők érkeztek
többek között: Kishegyesről,
Topolyáról, Szabadkáról, Bajsáról,
Canadából. Az eredmény a
következőképpen alakult:

1. Tóth Klaudia (Topolya)
2. Bencsik Elvira (Topolya)
3. Balgavi Viktor (Bajsa)

A verseny támogatásáért külön köszönet a Small Steps Holding doo, Pipacs
Motelnek, a Putnik Pizzériának, a Lódi Pincészetnek, a Török Méhészetnek, a Nikola
Đurković Általános Iskolának, a Leuenbergi Otthonnak.

A feketicsi lányok a második Vajdasági ligában szerepeltek. Sremska Mitrovica
mögött második helyet értek el, így ősztől eggyel rangosabb ligában fognak küzdeni
a pontokért. Gratulálunk.
A pionírlányok Vajdaság legjobb nyolc csapata közé jutottak, így részt vesznek majd
a vajdasági Szuperligában. 

Boldogok vagyunk, hogy kisfalunkból lehet a sportról, ami az ifjúság egyik szórakozási formája is, írnunk. Tudjuk, hogy ez a
legegészségesebb időtöltési forma és lehetőség nekik. Sajnos ez nem zökkenőmentes szórakozás. Ha nem lenne, néhány
önfeláldozó ember, ki foglalkozik a gyerekek sportolásával, önfeláldozó szülő, ki ezt anyagilag is támogatja, nem dicsekedhet-
nénk a sikerekkel sem. Köszönet a gyerekeknek, fiataloknak is munkájukért, kitartásukért, továbbra is gyakoroljanak, edzenek,
mert ez először is nekik jó, de a helységnek, pedig jó marketing. Legyünk összetartók, támogassuk a sportot.

szerk

Amitől idestova két hónapja tartunk,
bekövetkezett: az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) meghirdette a
pandémia 6. fokát, ami magyarul szólva an-
nyit jelent, a sertésinfluenzáról H1N1–re át-
keresztelt megbetegedést ma már
világjárványként kell kezelni.
Némelyikünkben ez a határozat kétségeket
szül, mert terjedelmében egyelőre a H1N1
meg sem közelíti a 1921-es spanyolnátha (50
millió haláleset), vagy az 1957-ben zajló ázsi-
ai influenza pusztító hatását, de még az 1977-
ben kialakult „orosz” influenzáét sem. Igen
ám, de a szakemberek rettegnek az őszre
várható közönséges- és az ugyanakkor fellob-
banó H1N1 influenza egybeesésétől. Ha ez
megtörténne, súlyos következményei
lennének a legfiatalabb és az idősebb
korosztályra. Emiatt fújtak riadót a fertőző
betegségek szakemberei, mondván, a
világjárvány kihirdeése nemcsak az

emberiséget teszi elővigyázatosabbá, hanem
ösztönzi a gyógyszergyárakat is az új influen-
za elleni védőoltás tömeges gyártására. Egy
svájci gyár, mindenkit megelőzve már fogadja
is a megrendeléseket, s írásom pillanatában
Szerbia már hárommillió (!) ampullát rendelt.
Ebből a nagy számból az feltételezhető, hogy
a nyilvános helyeken dolgozók számára
kötelező lesz az oltás. A helyzet korántsem
egyszerű, sokan eddig megkerülték a
védőoltásokat, mivel valami ok miatt vi-
szolyogtak tőle. Ősszel pedig várhatóan két
oltással kell számolnunk, ugyanis a H1N1
nem tűr meg együttes injekciót más vírus-
törzzsel. 
Nálunk még nem regisztráltak egyetlen esetet
sem, talán hála a még mindig érvényben lévő
vízumkényszernek. De nézzük mi a helyzet a
világban: e pillanatban, 73 országban 28. 956
eset van bizonyítva, s a fertőzésben 140 ember

halt meg. A számok mögött azon-
ban ott lapul a vészjelzés, mégpedig a piros
színű: a halálesetek nagy részben olyan
egyedeket értek, akik nem tartoznak a rizikós-
csoportba (idült betegek, csecsemők, idős
korosztály), hanem a makkegészségesnek
ismertek estek áldozatul. Ezt a furcsa jelen-
séget még vizsgálják a tudósok, de a rejtély
kulcsa valószínű abban rejlik, hogy ez a
vírustörzs képes blokkolni az immunrend-
szerünket s ezzel tárt kapukra talál a tüdő-
gyulladás baktériuma. Ami még jobban bo-
nyolítja a helyzetet az, hogy az eddig ismert
influenza-ellenes gyógyszerekre sajnos a
betegek nagy része nem reagált. Ezek a tények
teszi komollyá a mostani körülményt, és lét-
fontosságúvá azt, hogy ne ódzkodjunk, ne
próbáljunk kiutat keresni a hamarosan
aktuálissá váló védőoltások elől, vegyük
azokat fel gondolkodás nélkül.
Dr. Kerekes József az intenzív terápia ny. főorvosa

Itt a világjárvány!
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AZ ÖKUMENIA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

Most egy olyan kérdéssel kíván
foglalkozni a „Fecske“ vallási rovata,
amely mindannyiónk előtt valami-
lyen szinten ismerős, azonban elmé-
lyültebb ismereteink, erről a nap-
jainkban is igen szerteágazó és idő-
szerű kérdésről nincsennek. Az öku-
menia kérdését járjuk tehát most
körbe, részben történeti síkon,
részben pedig  egyházi és saját
személyes tapasztalatok alapján.

A keresztyén egyházak
történetében a XX. század elején
kezdődött el egy nagyon érdekes
fejezet, amelyet az ökumenikus moz-
galmak korszakának nevezünk. A
protestáns egyházakra elsősorban -
de elmondható ez a többi egyházra is
- jellemző volt, hogy a megelőző
századokban, általában arra
törekedtek, hogy saját hitvallásaik
szellemében kialakítsák a maguk
önálló egyházi életét. Ezt a gon-
dolkodásmódot kezdte felváltani a
XX. század elején az egyházak
egymáshoz való közeledése, az
egymás dolgai iránti érdeklődés - ter-
mészetesen a saját hitvallásaik és
függetlenségük feladása nélkül. Ezt
az új magatartás formát nevezzük
„ökumenikus mozgalomnak“.

Mit jelentenek az „ökumené, öku-
menikus“ kifejezések? A görög
„oikumené“ szó eredeti jelentése: az
egész lakott föld, a földkerekség, az
egész emberiség. Ebben az értelem-
ben találkozunk a kifejezéssel az
Újszövetségben. Napjainkban az
„ökumenikus“ szó egészen speciális
értelmet nyert. Amikor felismerték,
milyen mérhetetlen hátrányai vannak
az anyaszentegyház szétforgá-
csolódásának, azonnal keresni
kezdték az egymáshoz való közeledés
lehetőségeit. Elkezdődött az egymás
kölcsönös megértésére való törekvés.
A múlt század második felében az
anyaszentegyház protestáns ágában
először az egyházi személyiségek
kezdték keresni az egymással való
kapcsolatokat, a missziói, az ifjúsági
és egyéb egyházi munkaágak szövet-
ségeiben, majd a felekezeti

világszövetség kereteiben.
Korunkban a különböző
felkezetekhez tartozó keresztyének
közötti egyházi kapcsolatokat, az
egyház egységéért, az egymástól
elszakadtak egymásra találásáért és a
közös célokra való összefogásért
folytatott fáradozásokat nevezzük
„ökumenikus kapcsolatoknak“.
Amikor később kiderült, hogy ez a
törekvés nem maradhat meg az egyes
emberek tevékenységének a szintjén,
hanem az egységért való felelősséget
maguknak az egyházaknak kell
átvenni, ezzel kibontakozott egy
nagy, világméretű mozgalom. Ez az
„ökumenizmus“. Másként megfogal-
mazva, az ökumenizmus, a
Krisztusban már meglevő egységünk
tudatának a kifejezése és a meg-
valósítására való törekvés. Az öku-
menizmus híveit nem a mindenáron
való egyesítés szándéka fűti. Nem az
a legfontosabb céljuk, hogy a tagokat
egyetlen „nagy egyházba“ ková-
csolják össze. Sokkal fontosabb
ennél a közös bibliai alapok meg-
keresése és a közös keresztyén
feladatok végzésére való összefogás. 

Eddig elméleti síkon beszéltünk az
ökumenizmus kérdéseiről. Vizsgáljuk
meg még röviden azt, hogy szűkebb
környezetünkben hogyan nyilvánul
meg az ökumenizmus. Hozzánk
reformátusokhoz legközelebb az
evangélikus-lutheránus testvérek áll-
nak. Közös szolgálati lehetőségeink,
közös pásztori felelősségünk, egymás
templomaiban való igehirdetői szol-
gálatunk  teljesen egyértelmű. A
római katolikus testvéreinkkel való
együttélés és együttmunkálkodási
lehetőségeink nagyon széles skálán
mozognak. Rendszerint együttesen
veszünk részt a helyi vagy nemzeti
ünnepeink felemelő alkalmain és ter-
mészetesen egymás egyházi
ünnepeinek zömén is együtt vagyunk,
egyházaink értelmiségi fórumainak
munkájában is kölcsönösen
kivesszük a részünket. Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a szerb orto-
dox egyházzal való hasonló jellegű

együttműködésünket sem.  
Ha szabad egy kicsit személyesnek

lennem, akkor az eddigieket
szeretném alátámasztani néhány
kiemelt eseménnyel is. Számomra
egy életre meghatározó és feled-
hetetlen élmény volt jelen lenni és
együtt ünnepelni, jó barátaim és szol-
gatársaim: Ft. Brasnyó Ferenc kishe-
gyesi plébános és Msgr. Bogdán
József törökkanizsai plébános „ezüst-
miséjén“, 25 éves lelkipásztori szol-
gálatuk jubileumán. Egy évvel ezelőtt
viszont Ft. Kara Nándor kishegyesi
származású újmisés pap ünnepségén
vettünk részt Jovan Kezan szeghegyi
ortodox pap kollégámmal együtt.
Természetesen a sorból nem marad-
hat ki saját lelkésszé szentelésem
felemelő pillanata sem, amelyet
jelenlétükkel megtiszteltek többek
között: Ft. Brasnyó Ferenc kishegye-
si plébános valamint, Alexej Blanuša
és Izidor Sijačić szenttamási ortodox
papok, akik az áldáskívánás
lehetőségével is éltek az ünnepi pil-
lanatban. Ezek természetesen csak
kiemelt események voltak, de ha
hirtelen kellene elszámolnom vele,
nem tudnám pontosan megmondani,
hogy hány hasonló és más jellegű
ökumenikus alkalmon volt
lehetőségem eddig részt venni és
szolgálni.

Hálával tartozom Istennek, hogy
olyan korban végezhetem a lelkipász-
tori szolgálatot, amikor szinte telje-
sen természetes dolog az, hogy más
felekezetű lelkipásztor testvéreimmel
együtt tudunk gondolkodni, pász-
torolni és imádkozni. Jó, hogy
figyelünk egymásra, hogy a másik
gondjában és örömében felismerjük a
magunkét, hogy többrendbeli mássá-
gunk ellenére testvérként fogadjuk el
egymást.   

Orosz Attila

ref. lelkipásztor
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„FALRA-MÁSZÁS”
Az iskolai osztálykirándulás folytatása

ZZEENNEEII   RROOVVAATT
KÖRTEMUZSIKA

Ilyen állapotban nem mehettem haza a
szüleimhez, mert Anyukám meghalt
volna, ha meglát! Meg aztán, miként
magyarázzam el, hogyan s miként történt
velem a baleset. Elhihető magyarázatnak
ígérkezett, hogy Sabácon maradok szak-
mai gyakorlaton. Majd utána fogok
pótvizsgázni és érettségizni. Ezt üzen-
tem, írtam haza, kértem nyugodjanak
meg, és ha lehet, segítsenek egy kis
zsebpénzzel.
Az osztályfőnökömmel szemben őszinte
voltam, és elmeséltem, miért nem
mehetek haza. Megértett, elrendezte,
hogy valóban az állatorvosi rendelőben
dolgozhattam napi 4 órát. Ezért viszont
ellakhattam az internátusban, és ott is
étkezhettem a személyzettel. Ha képes
lettem volna enni! Még rajta volt, a feje-
men a „múmiakötés”. Fél szemmel lát-
tam, és csak pépes ételt, vízben, teában
áztatott kekszet ehettem!
Már említettem, zenekarunk az iskolánk
népi tánccsoportjának szolgáltatta a
zenét. Az én hegedülési tudományom a
szerb dalok, kólók „cifrázására” nem
adott lehetőséget. Egyszerűen, ezek a
dallamok nekem sehogyan sem mentek.
Nem állt rá sem kezem, sem a fülem, ez
részemre egy másféle zenei világ volt,
amit csodálni tudtam, de muzsikálni
nem. A tánccsoportunk leány tagjait, a
középfokú orvosi iskola lány tanulói
alkották. Velük, a lányokkal, a zenekar
tagjai is remek barátságot kötöttünk. Én
is játszottam a zenekarban, gitárosként,
(az ütem csoportban), szerepeltem. A
lányok között volt egy, akit Kókának
(tyúkocska) becéztünk, ő is végzős ta-
nuló volt, de mint kitűnő tanuló, fel volt
mentve az érettségi és a diplomavizsga

alól. Már munkahelyet is kapott Sabácon,
(az akkori tervszerű munkabeosztás
szerint), az Antituberkulózusi
Diszpanzer-ben. Tehát, már dolgozott,
mint egészségügyi nővér.
Nagyon csodálkozott, amikor megke-
restem, alig ismert rám, de első szóra
megértette, segítségre van szükségem. Ő
kötözött át, cserélte a kötést a fejemen és
valamilyen kence-ficével kenegetett. A
városi kórház sebészeti osztályán dolgo-
zó szaktársnőivel bevittek a sebészetre.
Végül, itt kerültem szakavatott kezekbe.
Az együttes jó szándékú segítségének
köszönhettem, hogy rövid időn belül le-
került rólam a „múmia” kötés és csak
sebtapasszal voltam leragasztva. Ezt is
levették és csak a bordáim maradtak le-
ragasztva. Rohamtempóban a gyógyulás
útjára léptem. Ám az idő fergetegesen
gyorsan rohant, vészesen közelgett a
pótvizsga napja, de én még bele sem
néztem a könyvekbe. Kóka nővérrel
szoros kapcsolatom alakult ki. Hozzá jár-
tam kötözésre, és mindemellett még
némileg megpróbált rajtam segíteni, ami
a szerb nyelv pótvizsgáját illeti, de az idő
rövidsége miatt nagy csodát ő sem
tehetett. Az én irodalmi tudásom, és a
helyesírásom szerb nyelven, hogy fino-
man fejezzem ki magam nagyon gyenge
volt. Mellékesen a szaktantárgyak vizs-
gái, no meg a diplomavizsga is várt rám,
persze, csak ha sikerül a pótvizsgám!
Még mindig naivan reméltem, hogy a
pótvizsgán át fognak engedni, mert az
érdemjegyeim a többi tantárgyból mind
jelesek illetve kitűnőek voltak.
Elérkezett a pótvizsga napja. Egyenként
szólítottak bennünket. Én az első cso-
porttal kerültem be, a sorban ülő tanárok

elé. A vizsgáztató tanárom, pedig nem
volt más, mint az, aki elbuktatott: Toma
V. Óriási komorság ült az arcokon,
amikor elhangzott az első nekem
szegezett kérdés. Ha azt állítanám, hogy
értettem a kérdést, és még a választ is
tudtam rá, akkor nem mondanák igazat!
Némán álltam, és máris elhangzott a
következő kérdés, amire még ma is
emlékszem, egy szlovén író műveinek
ismertetése volt feladat. Az író neve
ismerősen csengett, tudtam is róla
valamit, de a művei? Egy szó sem, jutott
eszembe és az irodalmi művek tar-
talmáról halvány fogalmam sem volt. A
jóakaró, kedves osztályfőnököm riadtan
nézett rám, az volt tekintetében: - Szólalj
meg már végre, te szerencsétlen! Én,
pedig csak ott álltam leforrázva, béna
aggyal, üres tekintettel, magam elé
meredve és tudtam: MEG FOGOK
BUKNI! Még pedig évismétlésre! A
vizsgáztató tanár egy utolsó kísérletet
tett, és a harmadik kérdése valamilyen
helyesírási szabályra vonatkozott. Erről
sem volt semmilyen fogalmam se és
abban a pillanatban nagyon szégyelltem
magam! Lám, mindenki igyekszik
segíteni rajtam én, pedig itt állok némán!
Úgy gondoltam, az a legbecsületesebb,
ha nem álltatok senkit, különösen a vizs-
gáztatóimat, az osztályfőnökömet (aki
olyan nagyon „drukkolt” nekem). A fosz-
ladozó becsületemet azzal mentettem
meg, hogy bocsánat kértem a vizsgáz-
tatóimtól, és engedélyt kértem,
eltávozásra! A vizsgáztató tanárom szét-
tárt karokkal állt, ő már mást nem tehet,
intett, mehetek.

folyt.köv.
Molnár Károly

(cserépsíp, kakas): 4-6 lyukú cserépből készített kerekded síp.
Szintén keleti eredetű, ősi magyar hangszerünk. 9.-10. századi
magyarországi lelete ismeretes. Mivel a cserép nem rothad el,
ezért fönnmaradhatott, ellentétben a többi, szerves alapanyagú
hangszerünkkel. Vizet töltve bele bugyogó, csicsergő hangja
van.

A Körtemuzsika egy agyagból égetett vagy körtefából készített,
tojásdad, körte alakú, 4-6 lyukú hangszer, amelyet körte-
muzsikának, cserépsípnak vagy kakasnak, bikának is neveznek,

aszerint, hogy mit ábrázol. Régebben fazekasok árusították
vásárokon, búcsúkon. Keleti eredetű, ősi magyar hangszerünk,
aminek 9.-10. századi magyarországi lelete egy körtealakú,
emberfejet formázó cserépsíp, amely a Tata melletti Cseke-tó
környékéről került elő. A magyar körtemuzsikán általában 2-4,
néha 6 hangnyílás található. Mivel a cserép nem rothad el, ezért
fönnmaradhatott, ellentétben a többi, szerves alapanyagú
hangszerünkkel. A Körtemuzsikába vizet töltve, bugyogó, csi-
csergő hang keletkezik.
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PAPAGÁJVIRÁG (STRELITZIA REGINAE)

KK EE RR TT II   TT ÖÖ RR PP EE

A Körtemuzsika a fuvolafélék családjába tartozik. A
cseréphangszerek legegyszerűbb formái C alaphangú hang-
szerek, egy vagy két oktáv hangterjedelemmel. Az agyagból
megformázott cserép hangszer sípszerkezete és elve meg-
egyezik a közönséges furulyáéval.

A körtemuzsika hangja a szálló lelket jelképezi. A régi magyar

hagyomány szerint, ha hosszan fújják, akkor meggyógyul tőle a
beteg. A magyar táltosok Körtemuzsikával "varázsolták"
egészségesekké a betegeket.

Irodalom Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

"Belefújtam a muzsikába: hát olyan szépen szólt, hogy örömöm-
ben tátva maradt a szám. Nem tudtam, ma sem tudom, mit
csinálhatott a sípjával az az ezermester tót, de egészen úgy
tilliózott, mint a sárgarigó.
- Csak aztán mindig ilyen szépen szóljon! - tátogatta utánam a
tót bácsi a harcsaszáját.
De bizony szólt ez még szebben is, mert mire hazaértem, akkor-
ra minden fortélyát kitanultam a körte-muzsikának. Ha csak a
számhoz érintettem, halkan kacagott, mint a vadgalamb; ha
rövideket fújtam bele, csattogott, mint a fülemüle; tudtam vele
süvölteni, mint a pirók, csikorgatni, mint a csíz."

Kaszás Éva 
zenepedagógus

A papagájvirág nem véletlenül kapta a
nevét, hiszen csak rá kell nézni. A banán-
félék családjába tartozó növény, hatalmas
bőrszerű levelei igen dekoratívak. Az
orchideák után az egyik legjellegzetesebb
vágott virág. Mérete, feltűnő formája,
virágszínei, valamint tartóssága miatt
értékes. A Kanári-szigeteken alakult ki
nagyméretű szabadföldi termesztése. A
növény Dél-Afrikából, Fokföldről szár-
mazik. Napfény és melegkedvelő, télen
mérsékelt hőmérsékleten jól áttelel, de ha
folyamatosan akarjuk virágoztatni, akkor
ajánlatos magasabb hőmérsékleten telel-
tetni. Több fajtája ismeretes, de vágott
virágként csak a Strelitzia reginae fajt ter-
mesztik. Május közepétől kitehetjük a
szabadba is a napra. A napon bőségesen
öntözzük lágy vízzel. Télen csak annyi
vizet kapjon, hogy a levelek ne hervad-
janak el. Nyáron szabadba tartható, telel-
tetése 12-15°C-on méréskelt öntözéssel
történik. A húsos gyökerek átültetéskor

könnyen törnek, ezért lehetőleg gyakran
ne ültessük át, mert ezt követően vissza-
esnek. Ha a gyökér megsérül, vágjuk vis-
sza és fahamuval fedjük be a friss sebet.
Tápanyagigényes növény, ezért folyam-
atosan trágyázzuk, tápoldatozzuk.
Termékeny, jó vízelvezetésű talajt kedvel.
A földjéhez mindig legyen elegendő
humusz, lazításként fakérget, tőzeget
keverjünk. Vastag, húsos gyökerei a
felesleges vízre érzékenyek. Virágait ter-
mészetes élőhelyén madarak porozzák

be. Virágzási ideje hosszú, elhúzódó,
leginkább tavasztól őszig tart. A virágza-
tok nagyon hosszú életűek, a tövön hagy-
va  két hónapig, levágva egy-másfél
hónapon át nyílnak. Tél végén nyílnak
egzotikus narancssárga-kék árnyalatú
virágai. Minden új virágzat megjelenése
előtt egy új levélnek is meg kell jelennie.
Los Angeles címernövénye. Szaporítása
magról és tőosztással történhet a
virágzási időn kívül speciális földke-
verékben (tőosztással gyorsabb virágzást
érünk el). Erős fényben, de nyáron a tűző
naptól védve termeszthetjük. 

Zečević Tatjana
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****MMIITT,,   MMIIVVEELL??****       
""AA  FFŰŰSSZZEERREEKK  BBIIRROODDAALLMMÁÁBBAANN""

AZ ÖNÖK RECEPTJEI

Továbbra is várjuk receptjeiket a: feketicsifecske@gmail.com címre

ORIGÁNÓ

FIGAROA só, bors és paprika
mellett ezt a fűszert
használják legtöbben.
Magyarul szurokfűnek
nevezik és régen divatos
fűszerként, sokat alkal-
mazták. Ma a
mediteráni, de főleg az
olasz konyha kihagy-
hatatlan tartozéka.
Közismert ételeket nem
lehet elképzelni az
origánó gazdag
használata nélkül. Ahol nincs majoránna ott evvel
helyettesítik. Szárítva, vágva, vagy morzsolva  hoz-
zák forgalomba, de sokkal hatásosabb frissen, amit
egész évben cserépben termesztve a konyhában is
előállíthatunk. Évelő növény, vadon is megterem.
Amerikába a második világháború után lett nép-
szerű, miután itt Európában megszerették az invá-
ziós hadsereg tagjai a pizzán, spagettin keresztül.
Használják a különböző paradicsomos ételekhez,
szószokhoz, tésztaételekhez, levesekhez,
salátákhoz és sülthúshoz. Kitűnő tartozéka omlet-
toknak, paradicsomlének, ketchupnak, sült
marhahúsnak.

A már megszokott olasz ételek helyett, íme egy
csirke recept:
Zsíron üvegesre párolunk 1 fej apróra vágott, vagy
reszelt vereshagymát, megforgatjuk benne a fel-
darabolt csirkét. Hozzáadunk paradicsompürét,
majd felengedjük 1dl száraz vörösborral. Ízesítjük
sóval, 1 gerzd fokhagymával, origánóval. Lassú

tűzön puhára pároljuk, majd rövid lére sűrítjük.
Tálaljuk spagettival, vagy hasábkrumplival.

Jó étvágyat kívánunk.
szerk

Hozzávalók:
2 drb tortalap,
8 tojássárgája
1 kanál kakaó,
28 dkg cukor,
28 dkg margarin,
28 dkg darabolt dió,
28 dkg cukor a pörköléshez. 

Elkészítés: 
A 8 tojássárgáját, a 28 dkg cukorral, a 28 dkg margarinnal és
a kakaóval gőz felett, habverővel állandó kevergetés mellett
sűrűre főzünk. 28 dkg cukrot kávébarnára pörkölünk, (nem
túl barnára, mert a grillázs keserű lesz.). A még meleg gril-
lázsba öntjük a megfőzött krémet és a 28 dkg darabolt dót.
Még melegen a két tortalap közzé kenjük. Kihűlésig lepré-
selve hagyjuk.

ALVÉ 
Hozzávalók: 
3 darab tortalap,
8 tojásfehérje,
50 dkg cukor,
50 dkg vagdalt dió,
2 dl méz.

Elkészítés: 
Az edényt, amibe a tojásfehérjét tettük, lobogó vízbe helyez-
zük úgy, hogy majdnem ellepje. Mikor már langyos a fehér-
je mindjárt beletesszük a cukrot. A habverőt a legnagyobb
sebességre állítjuk. Öt percig főzzük. A víz állandóan
lobogjon alatta. Öt perc után mikor már félig megfőtt,
vékony szálba beleeresztjük a langyos mézet, folytonos ke-
verés mellett, főzzük még öt percig  addig, amíg a hab-
verőkanál meg nem áll benne. A meleg masszába keverjük a
darabolt diót. Két tortalap közzé kenjük, és jól lenyomatjuk.
Közepére helyezzük a harmadik lapot, így könnyebben
szeleteljük. Félig fagyosan vagdossuk össze, akkor nem
maszatolódik. Az alvé készítésnek az egyik leggyorsabb
elkészítési módja.

Beküldte: Fehér Erzsébet
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XX  IIRROODDAALLOOMM  KKUULLTTÚÚRRAA  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ

Júniusban zajlottak az események a
könyvtárunkban: 2009. június 13-án a
bácsfeketehegyi könyvtár felvette Kozma
Lajos (1844 1873) református lelkész és
tanító nevét. Ő volt az első bácsfeketehe-
gyi olvasókör megalapítója.
Kezdeményezését szokatlan módon tette
közzé. Versbe szedte, hogy kikre számít a
feketehegyi, hegyesi, illetve szeghegyi

általa értékelt polgári
értelmiségiek közül, és
adakozásra biztatta őket.
Nemcsak pénzre gondolt,
mást is elfogadott: petróleu-
mot, viharlámpát a
világításhoz, esetleg szalmát
a fűtéshez. 1869-ben dr.
Sütkei Manó zombori orvos
400 kötetes magánkönyvtárát
az olvasókörnek adományoz-
ta. Ez képezte a könyvtár
törzsállományát. A könyvtár
1970-ben kapott helyett az
akkori tűzoltóotthonban, a
jelenlegi Kultúrotthonban.
Jelenleg 131 tagja és 6595
könyve van (ebből 3569 ma-
gyar nyelvű). Első
könyvtárosa Barta Gábor
volt, majd Bányai János és
felesége, később pedig Papp

Imre. Jelenleg a könyvtárt Nagy Erzsébet
vezeti. A Meggynapok keretében az
emléktáblát dr. Józsa László, (Kozma
Lajos leszármazottja) a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke és Pál Károly, a Vajdasági
Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke
leplezte le. A könyvtár rövid történetét
Kórizs József helytörténész ismertette az
egybegyűltekkel, majd az érdeklődők

megtekinthették a könyvtárban a régi és
ritka könyvek kiállítását. A nap
folyamán átadták a veresegyházi Kölcsey
Ferenc Könyvtár ajándékát is, a Kölcsey
Ferenc Alapítvány "Testvérkönyvtár"
program keretében 84 könyvet
ajándékoztak könyvtárunknak.
Igényeinket az intézmény igazgatónője
Bazsikné Kővári Krisztina előzetesen
felmérte, és a könyveket önkor-
mányzatuk segítségével hozta el nekünk.
Állományunk gyarapításához hozzájárult
még: a Könyvtári Intézet, (OSZK,
Budapest), Mikulás Gábor információs
tanácsadó, (Kecskemét), a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülete, (Budapest), az újvidéki
Forum Könyvkiadó, az újvidéki
Művelődési Intézet, dr. Csáky S. Piroska,
nyugalmazott egyetemi tanár (Újvidék).
A Meggynapok keretében már
ismertetett Sárközi Ferencnek A múlt-
ból merítettem I. (Feljegyzések
Bácsfeketehegy történetéből) című
könyvét a bácsfeketehegyi olvasóknak is
bemutatják július 13-án 20 órai kezdettel.
A helytörténeti kiadványt Bordás Győző
magiszter, a könyv szerkesztője mutatja
be a könyvtárban, ahol a kötet
megvásárolható 500 dináros áron.
Júniusban megszületett a bácsfeketehe-
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gyi Kozma Lajos könyvtár "meg-
gyeskönyvtár" blogja is: 
http://meggyeskonyvtar.blogspot.com. 
Pallavicini Zita őrgrófnő előadása a
bácsfeketehegyi könyvtárban!
Előadásának címe: 1) A film stílus-
teremtő ereje, ezen belül összefoglalja a
különböző korszakok (egészen nap-
jainkig) kiemelkedő filmalkotásait és
azoknak divat és stílus hatását a tár-
sadalomra , beleértve a filmcsillagokat,
akik ezeket képviselték. 2) Stílusteremtő
ikonok, azokról a kiemelkedő szemé-
lyiségekről lesz szó, akik összetetten
stílusukkal a művészetek különböző
ágaira voltak nagy hatással (Film,
Irodalom, Képzőművészet) George Sand,
Coco Channel, Maria Callas, Kate Moss
.......színes lesz a paletta. A grófnő a ma-
gyar kulturális és művészeti élet egyik
kiemelkedő alakja és lelkes támogatója,
valamint maga is alkotó ember. Ír, filmet
rendez és önmagában is egy divatikon. A
grófnő a Wagner Alapítvány támogatásá-
val Tótfaluból egy körútra indul, hogy

Vajdaság szerte népszerűsítse a magyar
kultúrát és irodalmat, valamint a kortárs
művészetet. Ennek keretein belül előadá-
sokat tart Zentán, Csókán, Szabadkán,
Újvidéken, Topolyán, JÚLIUS 18-án 20
órától Bácsfeketehegyen. 
Dombos Fest 2009: I. hétvége pro-
gramja: Július 2.– Lajkó Félix,
Söndörgő, Ferenczy György &
Rackajam, Tudósok; Július 3.– Sheket,
Bognár Szilvia és zenekara, Escola de
samba-Sambansa; Július 4.– KLB Trió,
Escola de samba-Sambansa, Anima
Sound System; Július 5.– Kerekes band,
Kiscsillag. Lesz Szabadegyetem, Folk
udvar, Borkóstolók,
Kemencésfinomságok, Dombosi irodal-
mi diskurzusok: itt lesz Bárdos Deák
Ági, Bozsik Péter, Faragó Kornélia,
Karafiáth Orsolya, Pomogáts Béla,
Szerbhorváth György, Végel László és
sokan mások. II. Hétvége: Július 11.–
Koszorúzás, felvonulás, fegyverbemu-
tató, kézművesmesterségek, táncház;
Július 12. – Emlékcsata a kishegyesi

csata 160-ik évfordulója
alkalmából. III. hétvége:
Sporttalálkozók, Campus
– Építészet az Alföldön,
Film, Képzőművészeti
remake műhely.
Zentai Ifi Játékok pro-
gramja: A
Nagyszínpadon kedden:
Korinda zenekar,
Tűzmadár, Dalriada,
Beatrice. Szerda: Animal
Cannibals, Magna Cum
Laude, Ossian, Pokolgép.
Csütörtök: Supernem,
Depresszió, Quimby,
Kowalsky meg a Vega.

Péntek: Live Act Folk Projekt, Rúzsa
Magdi, Sugarloaf, Lajkó Félix. Szombat:
Nevergreen, Auróra, Zanzibár. Maradt a
többi jól bevált helyszín: Kisszínpad,
Népzenei sátor, Még-élünk!, Dance
Arena, Underground Arena, Haditorna
bemutató, Kölyök Tanya, Civil Falu,
Őrült város, Kreatív műhely, Chill out.
Újdonság lesz az Egészség sziget, célja,
hogy fejlesszék a fiatalok egészségma-
gatartását, megmutassák számukra az
egészséges életmódra nevelés
metodikáját és módszereit, amit gyakor-
lati és elméleti tapasztalatokkal
elsajátíthatnak. A program alatt nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
résztvevők megismerkedhessenek a
szenvedélybetegségekkel, valamint a
korosztályukat gyakran érintő problémák
(fiatalkori bűnözés, agresszió, nemiség
elleni erőszak, esélyegyenlőség, toleran-
cia) kezelésével. Kiemelt hangsúlyt
kapna a sport és szabadtéri
tevékenységek által történő nevelés, ahol
a fiatalok a helyzetfelismerő, megoldó
képesség és segítőképesség kompeten-
ciákat elsajátítanák. A zentai Nyári
Játékok alkalmával az érdeklődők a
következő szolgáltatásokat is igénybe
vehetik: vérnyomásmérés, vércukor-
mérés, BMI mérés, testzsír mérés.
A vajdasági versmondók nyári tehetség-
gondozó műhelyét idén is
Bácsfeketehegyen tartják meg, augusz-
tus 9-16 között. A műhely célja, hogy
segítse a versmondók tehetségének
kibontakozását, és felkészülésüket a
versenyekre. Emellett lehetőséget nyújt-
son a különböző településekről érkező
fiataloknak közös műhelymunkában való
részvételre, erősítse közösséghez való
tartozásukat. A táborban Fekete Ágnes
magyar szakos hallgató, Kaleidoszkóp-
és Illyés Gyula-díjas versmondó
foglalkozik majd a legfiatalabbakkal, a
budapesti Káva Kulturális Műhelynél
eltöltött egyéves hospitálás tapasztalatait
kamatoztatva. A középső csoporttal
Hajvert Ákos tanító, Kaleidoszkóp- és
Dudás Kálmán-díjas versmondó dolgo-
zik, a haladókkal pedig Hajós Zsuzsa
drámapedagógus, aki Budapestről
érkezik. Egyéni versezés terén Krekity
Olga, Radnóti-díjas versfelkészítő tanár
áll majd a fiatalok rendelkezésére, Pál
Ágnes logopédus-gyógypedagógus pedig
minden délelőtt beszédórákat tart. A
műhelyben tanultakat augusztus 16-án
délután mutatják be a táborozók a
gálaműsor keretében, amelyre szeretettel
várnak minden helybéli érdeklődőt is. 

borka
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A TÚLZOTT NAPOZÁS ÁRTALMAI
Nyáron, ha végre itt a jó idő, alig várjuk, hogy napozhassunk.
De az örömbe sokszor üröm is vegyül, hiszen nem adhatjuk át
magunkat gondtalanul a simogató sugaraknak. Az éltető fény-
ben ugyanis a károsító ultraibolya sugarak mennyisége a
kilyukadt ózonréteg miatt évente mintegy 2%-kal nő. Az ultra-
ibolya (UV) sugarak pedig - túlzott mennyiségben - károsodá-
sokat okozhatnak.
A napfény hosszan tartó hatására a bőr hámrétege meg-
vastagszik, és a pigmenttermelő sejtekben fokozódik a fes-
tékanyag, a melanin termelődése, vagyis - szerencsés esetben -
szépen egyenletesen lebarnulunk. Ha azonban a bőrt rövid idő
alatt túlságosan nagy mennyiségű ibolyántúli sugárzás éri,
akkor fájdalmas napégés következik be. 1-24 óra múlva a bőr
kipirul, megduzzad, érzékennyé, fájdalmassá válik. Később
hólyagok is keletkezhetnek, és a bőr lehámlik. Súlyos esetben
hidegrázás, láz, gyengeség kíséri, nagyon súlyos esetben vér-
nyomásesés, ájulás is kialakulhat. Egyes gyógyszerek
(bizonyos antibiotikumok, vízhajtók, gombaellenes szerek
stb.), de gyógynövények is (pl. orbáncfű) fokozzák a
fényérzékenységet, s ezzel leégésre hajlamosítanak.
Legfontosabb a megelőzés
A túlzott UV-hatás elkerülése érdekében a napozás során a
leégés megelőzésére ilyenkor is fényvédő krémet kell használ-
ni. Érzékenyebb bőrűeknek magasabb faktorszámú fényvédő
krém ajánlott. Ez szükséges a vízparton is, mert a víztükör vis-
szaveri a sugarakat, így erősebb hatás éri a bőrt. Fürdőzés
esetén a fényvédő krém legyen vízálló. A krém alkalmazása
után időt (kb. 30 percet) kell hagyni, hogy a hatóanyag
beszívódjon a bőrbe.
Ha mégis bekövetkezett a leégés, az első teendő a bőr hűtése.
Ez történhet hidegvizes borogatással, esetleg hideg
körömvirág- vagy kamillatartalmú teával, hűsítő oldatokkal.
Nagyon fontos a viszketés enyhítése, a vakarás megelőzése a
felülfertőzés veszélye miatt. Az enyhe leégés néhány nap alatt
magától is meggyógyul, máskor azonban a teljes rendbejövetel
hetekig is eltarthat. Nagy felületű napégéskor, erős

hólyagképződés esetén orvosi kezelés szükséges.
Megbetegedés is előfordulhat
A napégés, a nap okozta károsodás bizonyos időt igényel.
Egyeseknél azonban igen hamar, már néhány perc után szokat-
lan tünetek (bőrpír, hámlás, viszketés, csalánkiütés, hólyagok)
jelentkezhetnek. Előfordulhat, hogy a tüneteket
fényérzékenységet fokozó betegségek, gyógyszerek vagy
kozmetikumok (parfümök, arcvizek, szappanok, főleg a berg-
amott- tartalmúak, mentolos- vagy citromillatúak) okozzák.
Ha nincs kiváltó ok, akkor napallergiáról, fénykiütésről
beszélünk. Ilyenkor rövid idő alatt, elsősorban a ruhával nem,
vagy csak a vékonyan fedett területeken lép fel változatos for-
májú, viszkető kiütés. A panaszok néhány nap alatt elmúlnak, a
kiütések azonban csak néhány hét után tűnnek el. A fényvédő
krémek nem mindig javítják, sőt néha fokozhatják is a
tüneteket, mivel a napkrémek, naptejek bizonyos alkotórészei,
az ún. emulgensek az UV-sugárzás hatására allergizálóvá vál-
hatnak.
Ilyen esetekben sajnos kerülni kell a napfényt, és a fényt át nem
eresztő, könnyű ruhát kell hordani. Esetleg megkísérelhető a
lassú, óvatos deszenzibilizálás, vagyis a bőr kímélő szoktatása
a naphoz. Az emulgéntartalmú szereket kerülni kell, és
esténként igen fontos a bőr alapos tisztítása és a napvédő
szerek eltávolítása.
Az ultraibolya sugarak az ózonnal és egyéb környezetszen-
nyezéssel együtt fokozzák a bőrt és az egész szervezetet
károsító úgynevezett oxidatív szabad gyökök képződését. Az
oxidatív szabad gyökök olyan molekulák, amelyek rendkívül
aktívak, s ezért roppant veszélyesek is, mert tönkreteszik a
sejtek membránját és a sejtfehérjéket is. Ezért a tartós, túlzott
napsugárzás hosszú távon súlyosabb bőrproblémákkal, akár
bőrrákkal is fenyegethet.
Ezért lehetőleg csak a kora délelőtti és a késő délutáni órákban
(10 óra előtt és délután négy óra után) napozzunk, mert
ilyenkor az ultraibolya sugarak mennyisége kevesebb. Tartós,
rendszeres napozás esetén igen fontos a fényvédő krémek
használata, sőt a szabadgyökfogó antioxidánsok (pl. A-, C- és
E-vitamin, szelén) szedése is megfontolandó.

Fekete Tímea
Dr. Valló Ágnes

belgyógyász szakorvos
Írása alapján
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

Iván Mária június 29, 
65-ik évében.

FF EE CC SS KK EE TT OO LL LL

ARCOK

Hattyúnyakú, sovány, sápadt arcok,
szemükből mélyek a pillantások,
kecses tartásuk tükrözi a rátartiságot.

Szögletes, viaszos kőarcok,
komoly, érdes villanások,
rezzenéstelen, mozdulatlan arcvonások.

Torz, grimaszos álarcok,
„szemtelen”, mesterkélt ábrázatok,

dölyfös méregzsákok.

Közömbös átlagarcok,
halovány, észrevétlen pislogások,
fátyol mögé rejtett vallomások.

Pufók, dagadt, léggömb arcok,
mély gödrökből huncut kacsintások,
pirospozsgás, jókedvű kacajok.

Vidám, kedves, gyermeki arcok,
naiv, tiszta, tágra nyílt szempárok,
élesen bizakodó a jövőbe látások.

Bácsi (Vajda) Sára

Németh Molnár Lívia és Lajos kisfiuk 
Lajos

Virágos a templom, virágzik a lélek
Virágos templomba felcsendül az ének,
Fehérruhás lánykák, a fiúk sötétbe
De a szívük-lelkük, egyformán fehérben.

Konfirmáció ünnepnapja van ma
ünneplő népeknek, apraja és nagyja
Együtt örül vélek, ó tiszta lélek...
Hálát adni jöttünk, az ég Istenének!

Ezen a szép napon, tiszta szívvel mondom
,,Hitemet megvallom, ígérem, fogadom,
Tartsa meg az Isten, fogadást bennetek,
Maradjon e szép nap, örök emléketek”

Révész Eta néni

KONFIRMÁCIÓ
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