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A FECSKÉRŐL, A FECSKÉNKRŐL
Dr. Kerekes József 2010. augusztus 7.-én a Magyar Szó-ban megjelent írását közöljük.
Elárulom, a Fecskének én, a
világba elbócorgott feketehegyi
születésű, de halálomban is
odakívánkozó ember, nagyon hű
olvasója és tehetségem szerint írója is
vagyok. Mi, elszakadtak úgy várjuk,
mint egy rég nem látott földinket, aki
a szülőföld híreinek varázsával betoppan majd hozzánk és mesél a
Krivajról, a kisközről, a koplalóról.
Hallom a többi világba szakadt kunféle feketehegyitől, hogy hála az
internetes technikának, nagyon sokan
olvassák. Talán többen, de legalább
annyian, mint az otthonmaradottak.
Azt is elárulom mi az, amit minden
számban elvárok s mindenek előtt
elolvasok. Hát, meg ne fogja őket a
dicséret, (de ha egy kicsit meglegyinti őket, megérdemlik) itt van például
Pál Károlynak, a hit és a politika
ötvözetének reményt keltő és fenntartó összeállításai a falu aktualitásairól, és Biró Csaba elgondolkoztató
írásai. Megtartó írásokat közölnek
mindketten. Pál Károlyt rendületlenül
fűti a szülőföld kiolthatatlan
szeretete, árad írásaiból az optimizmus. Egy olyan ember, aki fényt lát
az alagút mélyén, legyen az bármilyen hosszú, évtizedes sötétségű. Írásaiban felismerhető az is, hogy minden, ami van, utóvégre minket szolgál, még akkor is, ha egykor-másszor kellemetlen, vagy fájdalmas.
Ha úgy van, ahogy nekem vallott a
könyvbemutatómon, hogy az éjszakáiból szakít időt cikkeire, nagyon
oda kell figyelni feljövő írásaira. Ezt
a megtartó pozitív életfelfogást
támassza alá a Fecskében felfeltűnő írásaival Orosz Attila református lelkipásztor is. Bíró Csaba az
össz magyarságra kitekintő erkölcsi
kérdésekből indul ki, majd visszatér
szülőfalujába és behelyettesíti gondolatait a falu etikai arculatába.
Ahogyan maga mondja: „megy az
utcán és gondolkozik”. Ösztönzi,
hajtaná faluja népét a világ megváltozott gazdasági és erkölcsi normáinak befogadására. „Mi lesz holnap”
teszi fel féltve-szeretve a kérdést
újra és újra, ha mindenben a

„nagyok dolgát” látjuk, s nem változtatunk kisszerű életigényeinken.
Szeretem én emellett az Izida híreit
is, hiszen azt teszik, amit kel, és ami
ebben a világban nagyon hiányos, a
humanizmus alapelveit, az esélyegyenlőséget, az öntevékenység és az
önmegvalósítás útjait járják, gyakorolják, a teljes élet megélését ígérik az
elesetteknek. Nem csak keresztényi,
mélyen emberi tevékenység is.
És amit hiányolok, szólnék még arról
is. Várom, s úgy hiszem nem csak én,
a Katicabogár híreit. A nagycsaládosokét. Manapság kevés a hír róluk,
és nem csak a Fecskében. Sokaknak
ma is, ha a nagycsalád szavunkat
hallják, a romasors jut eszükbe: sárban és porban totyogó gyerekek,
rongyokbajárás, tetvek, szenny,
éhség. Vagy Afrika: püffedt hasú
gyereksereg, előképe az éhezéses
halálnak. A „nincs” fájdalma a banántól a szülinapi tortaszeletig, az
óvodától az iskoláig, a tanulatlanság,
félanalfabéta életsors, a gyermekszoba hiánya, az egy tagban őrzött föld
felaprózásának rémképe. Pedig Illyés
Gyula a Puszták népe című
könyvében a nagycsaládosságot
egyenesen nemzetfenntartó erőnek

nevezte. Lehet, sőt bizonyosan nem
volt ez soha tudatos tett, inkább a
génjeikben őrzött fajfenntartási
ösztön, ami az Árpádkori örökség
egyik része. Lehet fiatal korban
lenézően, lebecsülően beszélni és
gondolkodni a nagycsaládosokról,
lehet roma és albán képzettársítást
fűzni hozzájuk, de ha eléred (ha
eléred) az öregedés korát, ahogyan a
mai gerontológia a 65 éveseket
nevezi, amikor abbamarad loholásod
a tárgyiasított világ képzelt értékei
után, amikor a lélek úgy lebeg leélt
életed évei felett, mint Isten lelke
lebegett teremtéskor a semmi felett,értékszemléleted megváltozik a
nagycsaládok iránt. Mondhatnám
nyugodtan, benő a fejünk lágya!
Későn. Mert semmiség- ráment az
ifjúságod.
Hol
a
boldogság
mostanában- kérdezem Petőfivel
együtt? Náluk, a nagycsaládosoknál.
A nagycsaládosok világa egy számunkra már elfeledett világ, ahol
értéke van a háromnapos kenyérnek,
ahol még eleven a zsíros kenyér és a
csőrege
kultusza,
nem
mint
fennhéjázó különcködés, hanem
éltető valóság. Ahol megőrzik a kinőtt
cipőt, ruhaneműt, dívik még a stoppolás, és gombfelvarrás. Ahol mindennap elhangzik: te vagy a
legszebb, legjobb anyuka a világon.
Akik mernek több gyereket vállalni,
nem annyira a biológiai szaporodás
miatt, hanem a körülölelő szeretet
gyarapításáért. Egyedül ők, csak ők
merik felvállalni a krisztusi gondolatot a mezők liliomáról, és az
a g g o d a l m a s k o d á s
feleslegességéről. Üzenetük pedig
így hangzik: játszani pedig tudni
kell, egy életen át. Az Isten szeretet,
a játékos lét: boldogság. A nagycsaládosok jutalma mind a kettő.
Ezért
várom
és
hiánylom
üzenetüket a Fecskében.
Dr. Kerekes József
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V

I S S Z A P I L L A N T Ó
AZ IZIDA HÍREI

Gyűlik a műanyag kupak! Tagjaink
szorgalmasan csomagolják és átadásra készítik a kupakokat abban a
reményben, hogy valakiken segíthetnek értékesítésük után. Eddig 310 kg
gyűlt össze, de reménykedünk, hogy
a környezetünk is hozzásegít a
gyűjtésben.
Nagyon szép élményben volt része
tagjainknak a napokban. Az Ürményházán székelő Humentis szervezet
meghívásának tettünk eleget mely
segíti
a
vajdasági
magyar
közösségeket és részt vesz a jobb
egészségügyi
ellátás
megszervezésében. A Duna partján megtartottuk a már hagyományos természetórát ahol jelen volt Soós István
a szervezet elnöke, Úri Csaba az igazgató bizottság elnöke, valamint Dr.
Lódi Gábor köztársasági képviselő is.
A kis csoport megismerkedett a
folyóval, a benne élő állat és
növényvilággal is. A találkozás fő
mottója volt a barátság és az
ismeretségkötés, a szeretet és a tolerancia jegyében.
Tagjainkkal Szenttamáson jártunk az
EKO kampban. A környezetvédelem
volt a fő témája a programoknak.

Csapatunk részt vett az akcióban
melyet a turjai ekológiai egyesület
„Beljanska bara" szervezett.
Megkezdődött a tanítás az iskolában
és az Izida termeiben is. A szép rendben elhelyezett padokban nagy szorgalommal, a nevelők gondos
irányítása mellett, írnak, rajzolnak és
tanulnak a gyerekek és a fiatalok. Az
egyik teremben oktatás folyik, a
másikban a Záporkára, az 5. vers és prózamondó találkozóra készülnek a
fiatalok, míg a műhelyekben a
gyógy-növények
és
a
fűszernövényeket szárítják, vagy éppen
kézimunkáznak. Öröm bemenni a termekbe és látni milyen komolyan
veszi minden tagunk a feladatát.
Ilyenkor látni, hogy nem tévedtünk,
amikor egy olyan közösségről álmodtunk ahol megfelelő ellátást, szolgáltatást nyújthatunk minden rászoruló
embertársunknak.
Ahhoz, hogy valóra váljanak álmaink
nagyon sok a tennivaló, de megtanultuk az évek során, hogy tetteinket
mindig a szeretet, a tolerancia és a
megértés gyakorlása kell, hogy
vezérelje.
P.J.
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A bejelentett munkákat befejezték a
Petőfi
Sándor
utcai
azbeszt
vízvezetékcső cseréjével kapcsolatban. A betemetési munkák még folyamatban vannak, ez mellett még a
kataszterben is be lesz jelölve a cső
helye, hogy a következő munkálatoknál, pontosan tudják a már lefektetett csövek helyét.
***
A temetőben folytatják a rendezési és
takarítási munkákat, és igyekeznek
újabb helyeket biztosítani, megfelelő
körülmények között.
A halottasházban fel lesz szerelve két
légkondicionáló berendezés és a

konyhában is
hűtőszekrényt.

biztosítanak

egy

***
Az óvoda szennyvíz levezetésével
kapcsolatos munkák is befejezés előtt
állnak.
***
A faluban folyamatosan végzik a
kóbor kutyák befogását, amivel
szeretnék javítani a lakosság, de főleg
a gyerekek biztonságát.
***
A HK a szüreti nap alatt részt vesz a
nemzetközi
KUNNAPOK
szervezésében, amit szeptember 18.-

án fognak különböző, kun virtust
bemutató rendezvényekkel megtartani.
A rendezvények július 10.-én
kezdődtek Pacséron, majd a bugaci,
kunszálási, bácsfeketehegyi rendezvények Bácskossuthfalván zárulnak az ottani szüreti napokkal
szeptember 26.án.
***
Továbbra is kérik a lakosságot, hogy
a házaik előtti árkokat tegyék rendbe,
majd azokat rendszeresen karbantartsák.
B.CS./J.A.

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS JELENTŐSÉGE
Amikor hallottam, hogy mifelénk az
átlagéletkor 60 év körül mocorog és
csökken, megszűnt a jókedvem, de
tényleg...
Ha valaki azt kérdezné, kívánunk-e
ettől tovább élni és azután szeretnénk
–e jó erőben és egészségben nyugdíjaskodni, ki a csoda mondana rá
nemet!
A legújabb tudományos eredmények
bizonyítják, hogy mindez lehetséges,
ha odafigyelünk és körültekintően
élünk. El kell látni a szervezetünket
olyan fontos anyagokkal, amelyek
támogatják az életfunkciókat és ezáltal jó kondícióban tartanak bennünket. Ott a bibi, hogy a műtrágyával
„sózott” földről nyert termések búzaszemeiből eltűntek a nyomelemek, a
káposztából a C vitamin, a sár-

garépából pedig a carotinoidok. Az a
szomorú, hogy e terményeket azért
fogyasztjuk, mert nem csak energiára,
hanem nyomelemekre és vitaminokra
is szükségünk van! Nelson admirális,
de Sárközi tanító bácsi is mérgelődne
annak hallatán, hogy a savanyú
káposzta manapság bizony C vitaminhiányban szenved! Üsse kő, irány
a patika. De ismét itt egy csavar! Még
Szentgyörgyi Albert professzor úr, az
egyik magyar Nobel díjas megfigyelte, hogy az általa felfedezett C
vitamin annál kevésbé hatékony,
minél jobban tisztítja és tömöríti.
Nagy gond volt ez, mert a paprika
kisajtolt levét nem tudták természetes
eljárással tartósítani. Ha porították,
akkor viszont vagonszámra kellett
szedni, hogy hatékony legyen mint a
friss citrom kifacsart leve...
A baj nem jár egyedül, a modern korral járó légszennyeződések és az alattomosan közeledő klímaváltozás által
létrejött majd lecsapódó savas
esőzések felborították a termőföldjeink pH egyensúlyát. A föld teljesen
elsavasodott. A talaj kalciumban,
magnéziumban sőt elemi vasban is
elszegényedett. Aztán az elmúlt ötven
év alatt a holdankénti 12 q –ről 35 q
–re emelkedett a búzahozam. Ne is
csodálkozzunk azon, hogy a mai
búzaszemben csupán a töredék
hasznos anyag található a „békebeli-
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hez” viszonyítva. A rekordtermések
veleje csak a szalmakategórába sorolható salakanyag.
„Se íze se bűze...” mondaná Durbincs
sógor...
A ma fogyasztásra kerülő terményekben 7–szer, 8–szor kevesebb
nyomelem és vitamin található mint
valamikor. Ezért, hiába táplálkozunk
változatosan, a testünkből kilúgozódnak ezek a létfontosságú anyagok, mi
pedig elnyavalyásodunk. A néhány
napos szénanátha mára már
rémálomszerű allergia betegséggé
nőtte ki magát. Nem az allergén por
ennek az oka, ott lebeg az a levegőben jó néhány millió éve, mi lettünk nyamvadtak.
A helyzetünkön úgy tudunk javítani,
hogy a szervezetünkben pótoljuk a
hiányzó elemeket. Mivel a tudósok
rájöttek, hogy a szintetikusan előállított anyagoktól a természetesek
erőteljesebb hatást gyakorolnak, az
maradt hátra, hogy a világ négy
sarkába kukkantva megtaláljuk a
leghatékonyabb gyümölcsöket és
azokat tömjük magunkba minél nagyobb mennyiségben. A modernkori
betegségeket kiváltó hatások a helyes
táplálék bevitel által semlegesíthetők,
sőt nemritkán a már kialakult
betegségek
gyakran
visszafordíthatók.
A dolog érdekessége abból adódik,
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hogy az említett antioxidáns anyagok
bevitelével mérsékeljük a testünkben
lezajló lassú égést, tovább maradunk
fiatalok és tovább élünk erőbenegészségben. „Na sógor, ezt mög
kőne tapasztalni...”
Különféle rendezvényeken Czeizel
Endre professzor úr, borrendi barátunk gyakran és előszeretettel mesél a
francia paradoxonról, melyet az
Egyesült Nemzetek egyik egészségügyi bizottságában végzett kutatása
eredményeként fogalmazott meg. A
vérkeringési és szívbetegségek
okozója világszerte a túlméretezett
fehérje és húsfogyasztás. A franciákra ez nem vonatkozik. Kiderült
azért, mert a sok hús mellett sok bort
is fogyasztanak. A borban nagy mennyiségben találhatók a flavonok és
flavonoidok. Ezeket az anyagokat Dr.
Szentgyörgyi Albert fedezte fel és
rájött, a friss árúban található természetes
vitaminok
egészségmegőrző és létfontosságú szerepére.
Észrevette, hogy a szintetikus eljárással
előállított
anyagok
nem
helyettesíthetik tökéletesen a természetes körülmények között beért
gyümölcsök fogyasztását.
A borrendi szerepem jogán megjegyzem; a kavart borok sem
helyettesíthetik a finom szőlőből
érlelteket.
A szőlőszemből préselt mustban
benne vannak a mikroelemek, a vitaminok, a flavonoidok és az ezt követő
hideg erjedés után is ott maradnak a
borban.
Hát persze,
„Borban az igazság,
borban az erő...”
Augusztusban a szőlészek szabadidőznek, mert kevesebb munka

adódik mint egyébként.
Badacsonyból,
Karlóczáról,
Budafokról, Szentesről, Szegedről,
Bácskossuthfalváról
érkezett
meghívás. Az, az egy bizonyos, hogy
minden helyszínen, de főleg
Moravicán gazdag programmal,
mosolyogva és jó kedvel várják a
házigazdák a vendégeiket.
A saját portánkon a Szüreti napon
eszelünk,
majd
kishegyesi
Mártonnapot körvonalazgatjuk a
községi érdekeltekkel, mert az ősz
úgy elszalad majd mint a bóbitásfarkú nyuszika, nehogy az utolsó pillanatokban kelljen kapkodni.
Ja, ne feledjük, hogy az országos
szintű szőlészeti – borászati regionalizáció ügye a vakációk miatt
takaréklángon ég, de őszre ismét

belobban. A Borrend véleménye az,
hogy a falubéli, de akár az egész
Község bortermelői tömörüljenek a
Gazdakörön belül vagy kívánság
szerint, ha kell, új, önálló egyesületbe
és hallassák majd a hangjukat a
környéki szőlőskertek és gazdáik
érdekében, mert ezt helyettük más
meg nem teszi.
A termelők névsora elkészült, össze
kell jönniük és lépni kell.
A borrendi mozgalomban nem
kötelező részt venni minden borásznak, de a borászatra vonatkozó
megélhetési
lehetőségek
kikövetelésén ott illik lenni minden
borgyártónak.
Ugye, ezzel egyetértünk?!
Tóth János

ÉRTESÍTÉS
Felhívjuk minden Kishegyes községi középiskolás
figyelmét, hogy az önkormányzat a 2010/2011-es iskolaévben is támogatja az utazó diákokat, illetve a kollégiumban vagy magánházaknál lakó diákokat egyaránt.
A kitöltendő ívet átvehetik Kishegyesen a községháza
Ügyfélszolgálati központjában- Moldvai Istvánnál,
Bácsfeketehegyen és Szeghegyen a Helyi közösség
épületében, a helyi irodákban- Papp Júliannánál illetve
Kovijanić Stanka-nál.

Szükséges dokumentumok:
- Iskolai bizonylat a 2010/2011-es iskolaévre
- Szerződés fénymásolata a kollégiummal
- Felhasználó folyószámlaszáma
További információt a 024/730-010, bácsfeketehegyen a
024/738-042, Szeghegyen a 024/735-001 telefonszámon
kaphatnak, vagy a www.kishegyes.com illetve a
www.maliidos.com oldalon találnak.
A támogatás egész évben igényelhető, a bejelentkezett
dátumtól.
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M A NA P S ÁG
MUNKÁLATOK AZ
IPARI PARKBAN
Az ipari park infrastruktúrájának kiépítése magába foglalja a víz, az áram és a megfelelő úthálózat biztosítását. Az
idei év elején sikeresen felújítottuk a Malom utat, amely
lehetővé tette első befektetőnk számára, hogy zavartalanul végezhesse az építkezési munkálatokat, esős időjárás
esetén is.
A malom építése nagyon gyors ütemben halad, nekünk
pedig az a feladatunk, hogy lehetővé tegyük a zavartalan
működését, ezért következő lépésként biztosítanunk kell a
szerviz út kiépítését. A tervek szerint a szerviz út lesz az
ipari park fő ütőere, amelyen keresztül megvalósul majd
a forgalom. A szerviz út egy körforgalommal fog rácsatlakozni az M 22-es, magisztrális útra.
Az út terve 2008. óta rendelkezésünkre áll, 2009-ben

Az úthálózat terve

pedig a Vajdasági Nagyberuházási Alap jóváhagyott
55.000.000,00 dinárt a szerviz út és a hozzá tartozó körforgalom kiépítésére. Sajnos pénzhiány miatt az összeg
folyósítása eddig váratott magára, de úgy tűnik most
lehetőségünk lesz ennek elköltésére. A Község már
megtett a megfelelő lépéseket a realizáláshoz, és
várhatóan még az ősz folyamán meg tudjuk kezdeni a
munkálatokat!
Bojtos I.

A leendő Szerviz út helye

A Kishegyes Község Önkéntes Véradói Egyesületének aktivitásairól
Mivel tudjuk, hogy a SARA
jótékonysági szervezeten és a feketicsi Református Egyházhoz közel álló
amerikai Szemessy lelkész Úron
keresztül
ajándékba
kapott
MAMMOGRÁPH már 6 esztendeje
a kishegyesi egészségházban áll, és
hogy hozzá minden törvénnyel előírt
technikai dokumentáció és certifikátok (Vincsától is), engedélyek megvannak, a kezdeti, és még az
adományozó által fizetett Református
Egyházi Nőegylet tagjainak vizsgálata óta nincs használva.
Közben az Egyesület két nyelven
előadást tartottak a mellrák és a méhnyakrák megelőzéséről, ahol 398
érdeklődőt evidentáltak, akik alá vetnék magukat preventív egészségügyi
vizsgálatnak, amit a mammographal

el is végezhetnének itt, nem kellene
elutazniuk Kamenicára, Belgrádba.
A vizsgálatoknak ingyenesnek kell
lenniük a nemzeti egészségügyim
program prevenciós tevékenysége
alapján, amit a Szerb Közlönyben is
közétettek, és ahol már az idei évre 9

évvel bővítették az érintettek
korhatárát 45-69 éves korra, és minden ebben korban levő biztosított
(még ha munkanélküli is) nőt érintene.
Mindez mellett itt, községünkben
semmi ilyen tevékenység nincs, pedig
nekünk van mammographunk, nem
pedig a B-92 TV által kampányolt
mobil mammográphra kell várni,
hogy sorra kerüljünk.
A nők halálos kimenetelű betegségei
közül a két fent említettet, szűrővizsgákkal megelőzhetnénk.
Mit kell még megtenni, hogy ez meg
is valósuljon, kérem, szeressük
anyáinkat, feleségeinket!
Bíró Csaba
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BECSENGETTEK
Mint minden szeptemberben, az idén is megkezdődött egy
iskolaév, így kicsik, nagyok megindultak az iskolába,
hogy azok közé sorolják majd őket, ahogy mondani
szokás, Feketicsen nincs írástudatlan, de ha talál, az
máshonnan jött ide.
Az első osztályt magyar nyelven 28 tudásra vágyó apróság
kezdi, szerb nyelven, pedig 22. sajnos nem lesz két osztály magyar nyelven, mivel 30-35 gyermek után osztanak
tagozatot, de a 15 fős minimumot is még szerencsére túlléptük.
Érdekesség megemlíteni, hogy a szerb anyanyelven
indulók között, már két éve igény van a magyarnyelv, mint
környezeti nyelv tanulására, amit az iskola igazgatója
Bojtos Béla, pályázat útján biztosított is, így az idén is

fölmérik az igényt, hogy e szépen beindult szokás a gyermekek között tovább folytatódjon. Nem csak a gyermekek, de a pedagógusok között is igény mutatkozott a
magyar nyelv elsajátítására.
A végzősök közül csak 5 diák nem tanul tovább, és majdnem mindannyian az első három helyen kívánt iskolába
iratkoztak.
Minden diáknak jó tanulást, sok sikerélményt, jó osztályzatot kívánunk ebben az iskolaévben is, hogy a jövőben
jól helyt álljanak az életben és büszkék lehessünk rájuk.

„Ez a ház, csoda ház,
Benne minden óvodás,
Rajzol, fest és játszik,
Amikor meg feltekint,
Csillag szeme látszik.”

Ezzel a versikével fogadták az ovisokat, kiknek
megkezdődött az első kötelességük. Igen, ez egy gyermek
életében az első komoly feladat, amit többnyire szorongva várnak.
Itt több csoportot alkotnak, mint a napközisek, kik igény
szerint 7-15 óráig tartózkodnak az oviban 3-5 éves korban
és két uzsonnát, és ebédet kapnak 3200-3500 dináros
áron, valamint a déli pihenőjüket is itt töltik, majd vannak
kis és nagycsoportosok és iskoláskor előtti csoport is. A
többiek költségei 1350-1500 dinár, amibe benne van az
angol tanulás is, ami 130 dinárt tesz ki. Az árak 20%
fedezik a szülők, a többi az önkormányzatot terheli
A gyerekekkel a fent említett angol tanáron és óvónőkön
kívül pedagógus is foglalkozik.
Az oviban komoly munka folyik a logikai gondolkodás,
az íráskészség fejlesztésének előkészítésében, még pedig
könnyed játékos a korosztályokhoz alkalmazva.
A csoportok szerint az oviba 24 napközis jár vegyes csoportba, valamint magyar nyelven 24 nagycsoportos és 22
iskoláskor előtti, míg szerb nyelven 18 nagycsoportos és
15 iskoláskor előtti gyerek jár.
Boldog ovis kort kívánunk.
szerk.
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Allergiás a parlagfűre? Majd lesz!
Az orvostudomány mai állása szerint
az allergiás megbetegedéseket, így a
parlagfű okozta szénanáthát, asztmát,
ekcémát meggyógyítani nem lehet.
Tehát, községünk lakosai között
nagyon sok gyógyíthatatlan beteg
van.
Tudta ezt? Segítene is nekik?
Községünkben Slavica Nikolić
környezetvédelmi
felügyelőhöz
érkeznek be azok a lakossági,
mezőőri felhívások melyben igazolják a parlagfű jelenlétét a lakott és
mezőgazdasági területeken.
Mezőőrök fényképekkel bizonyítják,
a lakosok pedig személyesen is
kihívhatják a felügyelőnőt a szembesítésre.
A parlagfű jelenlétéről megbizonyosodva, a tulajdonost levélben
értesítik az elvégzendő irtásról,
melyre 7 nap áll rendelkezésére,
amennyiben ezt nem végzi el, az
országos
növényvédelmi
felügyelősétől kapott írásos határozatban
vonják felelősségre mely 2.500,00
dinártól 500.000,00 dinárig terjedő
pénzbüntetést von maga után.
A községi felügyelőség tanácsaival,
könnyen parlagfű-mentessé tehetjük
környezetünket. Házunk környékén a
füves terület folytonos nyírásával,
kaszálásával elejét vehetjük a parlagfű elszaporodásának. Ha már megnőtt parlagfüvet kell irtanunk, azt a
legjobb a gyökérrel történő kicsupálás.
Mezőgazdasági
területeken
a
mezőgépekkel történő leforgatás
vagy a vegyszeres kezelés a hatásos.
Vegyszeres permetezéssel csak a
lakott területeken kívül engedélyezett
az irtás.

Község területén a DTD végzi a
Krivaja melletti terület tisztántartását,
a Helyi közösségek a helyi
közterületekért felelősek, míg a
határban a földtulajdonosok (nem a
bérlők) felelnek a földek tisztaságáért.

Így némi odafigyeléssel és a
környezetünk
tisztántartásával
csökkenthetnénk az allergiás gyógyíthatatlan betegek számát. Tegyünk
jót.
fekete h.

KÖZKÍVÁNAT
Többen fordultak a Fecske szerkesztőségéhez, a falu idősebb polgárai közül, hogy a padokat, amiket elvittek a
temetőből vigyék vissza, mivel már koruk miatt nem bírnak annyit állni a szertartások előtt és alatt.
Előre is köszönik, máskor, meg ha máshol is szükség lesz a már megnevezett padokra, ha nem lesz rá szükségük,
ne felejtsék el visszavinni.
Köszönjük.
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KI SZÍVÉT OSZTJA SZÉT
Ki szívét osztja szét,
követik merre jár,
hegyeken és tengereken túl
értik majd szavát.
(Koltay Gábor: Sacra Corona)
A bácsfeketehegyi Fecske című haviés falulap szerkesztője, akinek a
türelmével minden lapzártakor visszaélek, tudja, hogy baj van az
időbeosztásommal. Mondom mindezt
annak a tudatában, hogy eddig még
nem történt meg velem, hogy időre
leadtam volna az írásomat, amellyel
szeretnék nyomot hagyni magam
után. Pedig, ha nekilendülök, egy
éjszaka elegendő számomra, hogy
megírjam a magam két gépelt oldalát,
amellyel megpróbálom megosztani
gondolataim egy részét a lap olvasóival.
Mint általában az emberek,
én sem szeretem a dicsekvőket, és
ebből eredően nekem sem szokásom
dicsekedni. Ezúttal sem teszem, csak
úgy megemlítem, hogy sokszor
meglepődöm azon, hogy általam
nagyra becsült, írástudó emberek
megszólítanak, és azt mondják, hogy
tetszett nekik az írásom amit a
Fecskében, a Hét Napban, vagy pedig
a VMSZ kiadványában, az Új esélyben olvastak. Így tudtam meg,
például azt is, hogy a Hét Napban
rendszeresen helye lenne mindennapjainkat feltérképező cikkemnek, csak
azt ne írjam bele, hogy a bácsfeketehegyi Fecske olvasóinak szántam a
gondolataimat, mások meg arra bíztatnak, hogy előbb – utóbb könyvbe
kell gyűjtenem mindazt, amit az
elmúlt pár évben papírra vetettem.
Ilyenkor általában azt válaszolom,
hogy nincs nekem időm ilyesmire,
miközben azon töröm a fejemet, hogy
mennyire gondolják komolyan
beszélgetőtársaim mindazt amit mondanak.
Mindannyiunk élete, az én
életem is, tele van kérdőjellel. Mit, és
hogyan kellene tenni azért, hogy
rendbe jöjjenek, elrontott, vagy
elromlott dolgaink. Mikor lesz már
végre elfogadhatóbb rend az
életünkben, családunk életében,
miként lehetne olymódon elrendezni
dolgainkat, hogy rend legyen
közösségünkben. Persze azt is jól
tudom, megtapasztaltam számtalanszor, hogy meghalt Mátyás, és oda az
igazság, meg tudnék más, ide illő
népi bölcsességet is felsorolni, de
azért nem mindegy, hogy sokszor
kényszerpályára kerülve kell keresni
a kevésbé rossz, és fájó megoldást
gondjainkra.
Gondok pedig vannak. Emberi természetünkből fakadva, talán kicsit

szívesebben is beszélünk róluk mint
örömeinkről. Nem titkolom, hogy
sokan megkeresnek, és kérnek, hogy
próbáljak segíteni, helyre hozni dolgokat, amelyek nélkül, úgy érzik,
nem eléggé kerek a világ körülöttük.
Nem titkolom azt sem, hogy kötelességemnek érzem a segítségnyújtást, ha az emberileg lehetséges, és nekem is rosszul esik,
amikor azt kell mondanom, hogy nem
tudok segíteni. Embere válogatja,
hogy miként reagálnak egyesek, a
kedvezőtlen válasz hallatán, hiszen
jóakaróim közül sokan, többek
között, olyan híreket is terjesztenek
rólam, hogy nekem csak egy szavamba került volna a segítségnyújtás.
Na de mielőtt belebonyolódnák ebbe
a gondolatmenetbe, gyorsan témát
váltok, és elmondom azt, hogy természetemből kifolyólag bizakodó
vagyok. Hiszek abban, és rendszeresen meggyőződök arról, hogy a
Teremtőnk
odafigyel
sokszor
keservesnek, reménytelennek tűnő
mindennapjainkra. Gondolom, hogy
mások is megtapasztalták már azt,
hogy a legváratlanabb módon, és pillanatban megoldódott a rájuk telepedett gond, kiderült felettük az ég,
újra szép lett a virágos rét, édes lett a
méz.
Nincsenek véletlenek, mindennek
megvan a rendelt ideje, úgy az örömnek, mint a bánatnak, a jónak, és a
rossznak, a születésnek és az
elmúlásnak. Az utóbbinál maradva,
tudjuk jól, hogy milyen fájó az, ha
valaki szeretteink közül, a minden
élők útján elhagy bennünket. Még
akkor is fáj ez, ha az elválás
megváltást hoz úgy a szenvedőnek,
mint az érte aggódóknak, hiszen a
távozóval az itt maradóknak is kiszakad, visszavonhatatlanul eltűnik valami az életéből.
Pantha rhei, minden folyik, minden
változik. Mindig minden ugyanaz, és
mégis más, állapította meg annak idején az epheszoszi Herakleitosz (Kr.e.
530-470), az ógörög bölcs, a dialektika - az egység, és az ellentétek harcáról szóló alapelvét, hozzátéve a
gyengébbek kedvéért azt az érthető
igazságot is, hogy kétszer nem
léphetünk be ugyanabba a folyóba.
Bizony sok minden változik körülöttünk, gyakran kell kapkodni a fejünket, hogy megértsük a világot, és az
életünket dinamikussá tevő új
megoldásokat, történéseket, nem
feledve közbe azt sem, hogy annak
idején, a mi időnkben, is gyakran azt
mondták az idősebbek, hogy bezzeg
ezeknek a mai fiataloknak semmi
sem szent.
Mondom ezt, miközben nagyon jól
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tudom, hogy nincs igazam, nincs
igazunk, hiszen nap, mint nap meggyőződhetünk arról, hogy nagyon is
jól tudják a mai fiatalok, a szabályt
erősítő mindenkori kivételektől eltekintve, hogy mit akarnak. Ugyanazt
akarják, mint amit annak idején
fiatalként mi akartunk, szebben jobban élni, önállóan dönteni saját sorsuk alakulásáról, aktív, és nyertes
részeseivé válva a körülöttük változó
világnak. Másként teszik ugyanazt
amit mi tettünk, betartva a Teremtőnk
által megfogalmazott, és az élet mindenkori
megújulását
biztosító
alapelveket, járva a nekik rendelt utat,
a génjeikbe foglalt parancsot követve.
Ki szívét osztja szét, énekli a
Kormorán együttes, és sokan mások
Koltay Gábor
történelmi filmdrámájának, a Sacra Coronának hozzánk is szóló betétdalát. Rólunk is
szólnak ezek a gondolatok, arról,
hogy magyar népünk minden előttünk élt generációjának - Szent István
államalapító királyunk előtt, és utána
is - meg kellett vívnia a maga csatáját,
azért, hogy nemzetként mi, ma is
magyarok lehessünk. Magyarként, és
egyenrangú népként a velünk, mellettünk, és körülöttünk élő más
népekkel. Hiszen ők is ugyanazt a
harcot vívják mint mi, túlélő
nemzetként akarják megélni azokat a
mindenkori kihívásokat, amelyek
végső célja gyermekeink, és
unokáink, valamint az utánuk jövő
utódok szebb élete, biztos jövője az
idők végezetéig.
Sokszor, sokan nem hiszünk mindebben, hiszen gyakran eltorzul
körülöttünk a valóság, összetorlódnak a gondok, csábit a bibliai széles
út csalfa hívó szava. Nyüzsögnek a
sarokba sepert kérdőjeleink, riogassuk, és bántsuk egymást, irigykedünk
nemzettársunkra,
megpróbálunk
kisebb lenni a mákszemnél is, azt
remélve, hogy ezáltal majd jobban
megtűrnek bennünket azok, akikről
sokszor nem is sejtjük, hogy ugyanabban a cipőben járnak, mint mi.
Nem járható ez az út, és bízom abban,
hogy sokan, nagyon sokan úgy érzik
velem együtt, hogy ez így van. Nem
vagyunk sem mi, sem a velünk élő
más nyelven beszélők kiválasztott
nép, akinek eleve megadatott a mások
feletti uralkodásról szóló jog.
Egyformák vagyunk a Teremtőnk, és
a Megváltónk előtt, aki gondoskodik
róla, hogy helyükre kerüljenek a dolgok, megoldódjanak a kérdőjeleink.
A miénk is, és a velünk élő más
népeké is. Így van ez rendjén, és ezért
így is fog ez lenni állandóan változó
világunkban az idő végezetéig.
Pál Károly
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
A LUSZTRÁCIÓRÓL
Manapság, amikor nem csak gazdaságilag, de a társadalmi változások
miatt is egy instabil korban élünk, a
politikában szereplők, de azok támogatói sem élnek valami nyugodt
életet. Először is a választások
„sűrűsége”, valamint a ma nagyon is
sajátos- és személyes magyarázata a
szabadságnak és demokráciának teszi
ezt nehézzé, kellemetlené, valamint
bizonytalanná. Másodszor vannak
bizonyos erkölcsi (be nem tartott)
normák, amik a tegnapi „feketét” ma
nem moshatják „fehérre”, valamint a
megtettet, vagy nem megtettet
(kimondottat) nem fordíthatják az
ellenkezőjére. Sajnos, ami nem minden esetben baj, néha jó is lehet(ne),
a kimondott szót vagy a megtett cselekvést az új nap felkeltével megmásítani, letagadni. Igaz változik a
világ. A sok változás állandó odafigyelést kíván, de az nem azt jelenti,
hogy úgy kell viselkedni, mint egy
szélkakas, arra fordulni amerről a
szél fúj, mert tudhatjuk, hogy a kerék
is úgy jár, hogy amely része fent az
utána lent lesz és így, míg forognia
kell.
Igen. Így van, így volt és így kell
lennie a dolgoknak, amíg a világ,
világ.
Mivel, hogy eddig is így volt, most mi

benne a más?
Eddig mindig megvolt egy bizonyos
felsőbb hatalom, ami elrendelte, hogy
minek, hogy kell lennie, és az úgy is
volt. A hatalom el is döntötte, hogy
kinek mi és hol lesz a szerepe és ezt
végre is kellett hajtani. Tehát, mindenki tudta, hogy mi a dolga és azt,
ahogy a hatalom meghatározta,
mivel, mindenki felett volt egy felsőbb hatalom, el is végezte minden
gondolkozás, netalán megkérdőjelezés nélkül.
Ma, lehet, hogy túl korán, vagy csak,
mivel a régi rendszer nem is volt
olyan
rossz
számunkra,
felkészületlenül ért bennünket a
demokrácia, nem tudjuk jogainkat
érvényesíteni,
feladatainkat
megfelelő módon végrehajtani.
Tehetetlenségünket be nem vallva,
nem kérdezünk, nehogy gyengéknek,
butának látszunk, és ezt mások, a hatalom, ki ne használja ellenünk. Nem
kell félnünk, tudják gyengéinket és ki
is játsszák ellenünk, méghozzá úgy,
hogy nem is érezzük, mert, ha nagyon
háborgunk, vetnek valamilyen
ajándék koncot, vagy összeveszítenek
bennünket és továbbra is Ők a hatalom.
Végre odaértem, hogy harmadszor,
ami azt jelenti, hogy (milyen divat,

vagy nyomás hatására) lettek hozva
törvények a hatalom bitorlása ellen,
amik közül az egyik a Lusztrációs
törvény.
A lusztráció latin szó, mely azt jelenti, hogy megtisztulás. Ez ma azt
jelenti, hogy el kell távolítani minden
olyan egyént, pártot, személyt, akik
kompromittálták magukat, az emberi
alapjogok és a többi érvényes
törvények és az erkölcsi normák
alapján.
Lengyelországban
és
Csehországban ezt már megtették, de
nálunk és Magyarországon ez még
nem lett végrehajtva, annak ellenére,
hogy nálunk érvényes törvény is van
hozva e témával kapcsolatban, de
nincs alkalmazásban. Így a kormány,
vagy az ellenzék színeiben megjelenhetnek, visszatérő ijesztő kísértetek
személyében. Igen, megváltoztatták
elveiket, céljaikat, gondolataikat,
stílusukat, de akkor is, ha báránybőrbe bújik a farkas, mindíg farkas
marad.
Ilyen báránybőrbe bújtatott farkasokkal vagyunk körülvéve minden
társadalmi szinten, mivel, senkinek
sincs elegendő ereje az önálló
uralkodáshoz, így szövetséget köt az
ördöggel is, hogy kitűzött célját elérje. Ha pedig, valaki a lusztációt
emlegeti, azt a társadalom legnagyobb ellenségének és elmebajosnak titulálják. A lusztráció, magában csak
erkölcsi büntetés, mivel csak a
megfelelő pozíciótól fosztja meg a
lusztrált személyt. Csak később a
mindenkori (becsületes és törvényes)
ügyészség dönti el, hogy megindítsanak e szabálysértési esetleg bűnügyi eljárást is.
Tudjuk e, hogy mit akarunk? El akarjuk e érni, amit akarunk? Ha igen, ne
törődjünk avval, hogy ki és, hogy
ijesztget bennünket, hogy annak mi
lesz az ára, nem fontos, mivel mi már
így is többet fizettünk a semmiért,
meg, már semmink sincs amit elvehetnének. Akinek meg van, az
komolyan gondolkozzon…
Bíró Csaba
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IX. Szeretet-hét Kecskeméten
Kecskeméten az Emmus Házban
2010. augusztus 2. és 8. között került
megrendezésre immár kilencedik
alkalommal Szeretet-hét, melyen a
magyarországi résztvevők mellett az
anyaországtól egykor elszakadt
területek képviselői is részt vettek öt
térségből Felvidékről, Kárpátaljáról,
Erdélyből,
Szerbiából
és
Horvátországból.
Nagy öröm volt számomra, amikor
márciusban lehetőségem nyílt arra,
hogy ezen a jeles rendezvényen hat
bácsfeketehegyi gyermek vezetőjeként résztvehetek, ezzel is képviselve a vajdasági református magyar
fiatalokat. Augusztus közeledtével,
némi bizonytalansággal töltött el,
hogy a gyermekek majd hogyan
fogják érezni magukat, mivel

elkezdődött az ismerkedés. A gyermekek amint meglátták a vonzó
környezetett, a játszótéren azonnal
barátságot kötöttek.
A szervezők, Kecskemétről Pál
Ferenc lelkipásztor és felesége
Szilvia, valamint Terényi-Kelemen
Éva és Bárdos Péter és Edit nagy
szeretettel
fogadtak
minden
résztvevőt, amely mind a csoportvezetőket, mind pedig a gyermekeket nagy örömmel és megnyugvással töltötte el.
Az egyhetes tábor a szobabeosztás és
a házirend ismertetésével, majd minden résztvevő rövid személyes bemutatkozásával kezdődött. Másnap a
gyermekek négy csoportba lettek
osztva korosztály szerint, Máté,
Márk, Lukács és János csoportokba.
A reggeli áhítat után – a vezetők

Minden délután változatos program
volt, amit a gyermekek nagyon
élveztek. A különböző sportprogramokban és vetélkedőkben mindenki kivette a részét, felhőtlenül
szórakoztak. Emellett volt kézműves
tevékenység (ajándékkészítés a
vendégek részére, sapkafestés),
kiskukta program (sütemények
készítése), és minden nap zajlott „Ki
mi tud?”vetélkedő.
A vacsorát követően minden este
további programok megszervezésével
kedveskedtek a szervezők. Kedd este
a Csörömpölők zenekar adott
élvezetes koncertet a gyerekeknek, s
a program táncházzal zárult. Szerda
este a vendégek mutatkoztak be, a
műsorokban mindenki a saját térségét
mutatta be, a térség jellegzetességeit
kiemelve. Csütörtökön este a

zömében 8–9 év körüliek, és egy
hétig tartó időtartamban még nem
voltak távol otthonuktól, szüleiktől.
Visszatekintve, e félelmem teljesen
alaptalan volt.
A
Bácsfeketehegy
közösségét
képviselő teljes csapat már július elején kialakult, és elkezdődött a bemutatkozó előadás összeállítása, illetve
az arra való felkészülés. Falunkat
Bede Anett, Bede Noémi, Molnár
Anna, Ádor Denisz, Fehér Áron és
Kórizs Levente képviselte. A gyermekek mindegyike alaposan kivette
részét a felkészülésből, és örömmel
tanulta meg a rájuk bízott előadásrészt. A tábor közeledtével egyre több
kérdés merült fel részükről, ami
lelkesedésükről és kíváncsiságukról
tanúskodott.
Augusztus 2-án, hétfőn délután egy
órakor
indult
a
csapat
Bácsfeketehegyről, és délután 5 órára
értünk az Emmaus Házba, a tábor
helyszínére. Ez a helyszín Kecskemét
mellett található. Gyönyörű fákkal
körülvett
erdős
környezetben
helyezkedik el és egy hatalmas játszótér van mellette. Mivel az elsők
között érkeztünk, így a már oda
érkezett
vendégekkel
azonnal

segítségével – minden délelőtt
előadásokat hallgathattak a gyerekek,
az Istenszeretetről, testvérszeretetről,
hazaszeretetről és a természetszeretetről. Minden előadás nagyon
tanulságos volt, a gyermekek
nyelvezetén szóltak az előadók. Az
Istenszeretet lényege, hogy minden
ember élete Istenre mutasson. A
testvérszeretetről szóló előadás „azt
tedd a másikkal, amit veled is
szeretnéd, hogy cselekedjenek” gondolatsor szellemében zajlott. A hazaszeretet témaköre is elgondolkodtató
volt. Nehémiás történetéből indultunk ki, aki küzdött a saját népéért.
Figyelt Istenre, imádkozott és cselekedett a hazájáért. Ugyanis fontos
volt neki, hogy újra felépüljenek
Jeruzsálem előzőleg lerombolt
kőfalai. Az előadásban rávilágítottak
arra, hogy nekünk is tennünk kell a
magyar népért, a gyermekeknek
folyamatosan tanulniuk kell, hogy
nagy dolgokat vihessenek véghez. A
természetszeretet témaköre minden
gyermekhez nagyon közel állt, mert
az állat- és növényismeret témakörét
az előadó kint a természetben
ismertette, és a természet megfigyelése tovább színezte mindezt.

Kecskemét városában tett kirándulás
után vetélkedő, kvízjáték zajlott. A
péntekre
eredetileg
tervezett
szabadtéri tábortüzet sajnos elmosta
az eső, de kárpótolta a nagyteremben
– szimbolikus tábortűz mellett – megtartott zenés műsor. Ugyanis a „Ki
mit tud?” vetélkedő győztesei újra
dobogóra léphettek és előadhatták
vidám darabjaikat. Melyben a
szavalás, népmese, népdal mellett a
citera megszólalása,valamint a néptánc fokozta a hangulatot.
A szerdai bemutatkozó előadáson a
vajdasági csapat Bácsfeketehegy jellegzetességeit kidomborítva tartott
egy előadást, melynek keretében a
vendégek részére képi bemutatóval
egybekötve a gyermekek beszéltek a
falu történetéről, a református egyház
történelmében betöltött szerepéről.
Valamint a falu egyik ismertetőjegyéről a meggyről és a meggy köré
kialakult helyi programokról. A
Bácsfeketehegyről szóló előadást
ifjúsági énekkel kezdtük, és egy népdallal zártuk.
A
gyerekekben
felejthetetlen
élményeket hagyott a tábor csütörtöki
programja, ami a Kecskemétre való
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kirándulás volt. Ekkor megtekinthettük többek között a városházát, a
Katona József Könyvtárat és a Ráday
Múzeumot is, ahol a gyermekek feltehették a kérdéseiket és kedves fogadtatást, valamint kimerítő választ kaptak. A programot tovább színesítette
az uszodában eltöltött pár óra, és a
gyermekek számára tartogatott
meglepetés program, amely látogatás
volt egy cukrászdában.
Külön öröm volt számunkra, amikor
péntek délután megérkezett körünkbe
a Bácsfeketehegyen szolgálatot teljesítő Harangozó László lelkipásztor,
családjával. Aki szintén áhítattal szolgált a résztvevők felé. Ezen a
délutánon történt a Szeretet-fa elültetése is, melynek érdekessége volt,
hogy az öt anyaországból elszakadt
térségből magunkkal hozott földbe
került. Ezen a szép eseményen részt
vett a parlament alelnöke, Lezsák
Sándor politikus, aki mindezek előtt
közvetlenül és barátságosan beszélt
családjáról és munkájáról. Lezsák
Sándor politikus annak ellenére, hogy

időszűkében volt mégis szívesen és
kimerítő részletességgel válaszolt a
gyermekek által feltett változatos
kérdésekre.
Szombaton és vasárnap a gyermekeket kecskeméti családok látták
vendégül otthonaikban, akik különböző családi programokkal kedveskedtek nekik. Külön köszönet
illeti őket ezért, mert minden gyermek nagy élménnyel mesélt a hazaúton egymásnak az említett családoknál eltöltött időről.
Vasárnap
délelőtt
hálaadó
Istentiszteletet tartott Seres János
kárpátaljai esperes. Ezt követően a
felvidéki lelkipásztor beszámolt a

heti tábor eseményeiről, majd pillanatképek kivetítésével zárult az
összefoglaló, amit minden gyermek,
minden résztvevő örömmel nézett
végig. A közös ebéd után elbúcsúztak
egymástól a gyermekek, vezetők,
majd hazaindult mindenki.
A vajdasági csapat nevében ezúton
szeretnénk megköszönni a részvételi
lehetőségét és az élményekben
gazdag programot a szervezőknek, a
Kecskeméti Református Egyháznak,
a helyi családoknak és egyéni támogatóknak,
valamint
a
Bácsfeketehegyi
Református
Egyháznak egyaránt.
A tábornak és programjainak gazdag
lelkületét, talán a vasárnapi
Istentiszteleten elhangzott egyik
igéjével tenném teljessé: „Mert csak
én tudom mi a tervem veletek - így
szól az Úr -, békességet és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt
adok nektek.” Jeremiás 29,1
Kórizs Csilla

Belgium, Belgium... De csodás!
Csipke, sör, szivárvány színű zászló, csoki, süti illat az
utcákon, piroslámpás negyedek... Ez Belgium, NyugatEurópa egyik legkisebb, ugyanakkor legsűrűbben lakott
országa. Május utolsó hetében itt töltöttem el néhány
csodálatos napot.
De kezdjük a legelején. Múlt év decemberében a Surján
László képviselő úr pályázatot írt ki Lehet-e élni a szabadsággal? címmel. A pályázatra olyan esszé formában
megirt műveket vártak, melyek a határontúli, esetemben a
vajdasági magyarok sorsát, az elmúlt 20 évét, valamint a
szabadsággal való kapcsolatát taglalja. Az alapítvány
nyereményként egy belgiumi utat ajánlott fel a legjobb
pályaművek szerzőinek.
Majd telt- múlt az idő, és egyszer csak telefont kaptam,
melyből kiderült, hogy az 56 beérkezett alkotás annyira
jól sikerölt, hogy a szervezők döntése alapján minden
pályázó meghívást kap Belgiumba, ahol majd sor kerül
egy végleges eredményhirdetésre.
Így gyorsan összecsomagoltam, és öt vajdasági társammal
együtt (Laci Renáta – Topolya, Drenyovszki Ákos –
Topolya, Bognár Irma – Adorján, Gyarmat Angéla –
Moholy, Kovács Sztrinkó Nikoletta – Palics) elindultam
Budapestre, ahonnan indult az összes résztvevő a nagy
útra. Hosszú buszozás során áthaladva Ausztrián,
Németországon, és érintve Hollandiát, megérkeztünk
Belgiumba, ahol egy Aalst nevű kisvárosban volt a szálláshelyünk. Itt kialudhattuk végre az utazás fáradalmait,
és esténként a belvárosban lehetőségünk nyílt a kb 2000
féle belga sör kóstolgatására, valamint közös beszélgetésre, ismerkedésre.
Másnap az egész napot Brüsszelben, többnyire az
Európai Parlament épületében töltöttük. Élőadást hallgat-

12

Vajdaság képviseletében

tunk annak felépítéséről, a képviselők hatásköréről és
munkájáról. Megtekintettük a fő üléstermet a fordító
szektorokat, ahonnan a fordítók fordítják az elhangzott
beszédeket az adott országok nyelvére. Ezen kívül az épp
Brüsszelben tartózkodó magyar képviselők ülésére is
beülhettünk, majd a képviselőkkel kezet foghattunk,
beszélgethettünk velük és egy-egy közös kép készítésére
is lehetőség nyílt. Találkoztunk többek között Tőkés
László, Deutsch- Für Tamás, és Áder János képviselő
urakkal. Épp ezen a napon nyílt meg továbbá a trianoni
események kilencvenedik évfordulója alkalmából egy a
magyar képviselők által összeállított kiállítás ott a
Parlament épületében, mely A jól ismert magyarok a trianoni múltból a schengeni jövőbe címet viselte. Ez a kiállítás a Magyarországtól elcsatolt területeken született, de
nagyot alkotó, világhírű emberek életét, munkásságát

FECSKE

Együtt a csoport Surján László képviselő úrral a Parlamentben

Csoki, csoki, csoki...

mutatja be, mint pl: Déri Miksa, Márai Sándor, Liszt
Ferenc... A kiállítás megnyitója és az ünnepi beszédek
után magyar jellegzetes ételeket és borokat kóstolhattunk
meg. Egy belvárosi sétára invitáltak minket a nap további részében, mely során meglátogattuk a Szent Mihály
katedrálist, mely a párizsi Notre Dame mására épült.

boltokba, ahol a legjobb csokikat, kekszeket kóstolhattuk,
és vásárolhattuk meg. Este még ellátogattunk az
Atómiumhoz, mely mára már Brüsszel jelképévé vált. Ez
a kilenc golyóból álló sokszorosra nagyított kristályatom
részecske az 1958- as világkiállításra készült.
A következő napunk első felében Gent városába látogat-

Csokiszökőkút előtt

Az Északi tenger partján

Jellegzetessége, hogy a szószék egyetlen tölgyfából van
kifaragva, és az orgona bal oldalt helyezkedik el. És megnéztük még a „pisilős kisfiú” szobrát is, mely Brüsszel
egyik jelképe a sok közül. A szabadidőnkben betérhettünk
a város fénypontjaiba, a különböző csoki- és édesség

tunk, mely Belgium legsűrűbben lakott városa.
Jellegzetessége, hogy központjában 3 templom is található, mely egymáshoz nagyon közel helyezkedik el. A
várost grachtok hálózzák be, melyeken keresztül ki lehet
jutni egészen az Északi tengerig. Utunk Oostenden
városában folytatódott, mely Belgium legnagyobb
fürdőhelye. Itt megtekintettük a kikötőt, sétáltunk az
Északi tenger partján, valamint a tenger gyümölcseiből
falatoztunk. A nap végén pedig Belgium „ékszerdobozába”, Brugge városába látogattunk, ahol a grachtokon
hajókáztunk, és megnéztük a látnivalókat.Utolsó
napunkat már Németország legnépszerűbb Rajna menti
városában, Kölnben töltöttük, ahol megtekintettük az épp
ünneplőbe öltözött Dóm épületét. Végül egy közös,
tipikus német ebéddel, méteres sült kolbásszal és egy
nagy pohár sörrel zártuk a kirándulást. Négyezer kilométer, négy ország, hat város, sok hazahozott csoki és
számtalan emlék... Ez fért bele ebbe a csodálatos útba.
Kívánom, hogy még sokan lássák és tapasztalják a nyugat
nyújtotta látnivalókat és az ottani életet, gondolkodásmódot, életérzést!
Lénárd Valentína

Indul a hajó...
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L É L E K S Z Á R N YÁ N
ISKOLAKEZDÉSRE

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad
mindvégig“ Zsolt 111, 10
Ismét elérkeztünk a szeptember
hónapba. Megnyíltak az iskolák kapui
a gyermekek előtt, s megkezdődött az
a tevékenység, amelyik a legnagyobb
fontosságú munka ezen a világon,
mert embereket formál, lelkeket
gazdagít, jellemet alakít. Talán nem
tévedés az iskolákban folyó oktatóinevelői munkát a vetés és aratás
hasonlatához viszonyítani. Az iskola
a magvetés színhelye. Érdekes összehasonlítani az elvetett búzaszemet a
kenyérrel. Ha nem tudnánk tapasztalatból, hogy abból az elvetett magból
valamikor kenyér lesz, sohasem hinnénk el. Valahol ugyanez érvényes az
iskolára is. Ha nem tudnánk tapasztalatból, hogy a sokszor különös és
nehéz munka, amelynek árán megszerezzük az ábécének, a számolásnak s egyéb tudományoknak az
ismeretét, amelyek mindmind hozzátartoznak az
élethez, a boldoguláshoz
szinte úgy mint a mindennapi kenyér, talán nem is
hinnénk el. Ahogyan az
aratásra is várni kell,
ugyanúgy az iskolában
„elvetett“ mag is csak
bizonyos idő elmúltával
hozza meg a termését. Ez a
munka türelmet, odaadást,
fáradozást,
szorgalmas
munkát igényel pedagógusoktól és gyermekektől
egyaránt, s az aratás majd
csak később következik be.
Még azt sem modhatjuk,
hogy egy esztendő múlva,
mert teljes mértékben csak
akkor tárul fel annak a
néhány esztendei szorgalmas iskolai munkálkodásnak az eredménye, amikor
már az élet is sokra tanított
bennünket.
Ez
pedig
általában akkor következik
be,
amikor
szűknek
bizonyulnak számunkra az

iskola padjai, s úgy tekintünk vissza
rájuk mint hirtelen elszállt gyermekkori emlékekre. Nagyon fontos,
hogy az elvetett mag milyen
gyümölcsöt terem... Nem szabad
elfelednünk, hogy olyan lesz a családunk, gyülekezetünk, egyházunk,
nemzetünk és egész közösségünk
jövője, amilyenekké a most iskolába
járó gyermekek fogják tenni.
Ezért fontos a gyermekekről
beszélni újra meg újra, minden esztendőben, amikor az iskolák megnyílása a gyermekek felé fordítja a
figyelmünket. Arról szóltunk a
bevezetőben, hogy az iskolai munka
minden látszat ellenére is a legnagyobb fontosságú, mert embereket
formál
és
jellemet
alakít.
Jellemformáló és lelket is gazdaggá
tevő akkor lesz az iskola, ha nemcsak

tanít, hanem nevel is. Nem vonhatjuk
kétségbe annak a sokféle ismeretnek
az értékét, amelyeket az iskolákban
tanítanak. Szükségünk van erre is
mindnyájunknak, de ennél sokkal
többre van szükségünk, arra amiről az
idézett szentírási hely beszél: bölcsességre. Mert sohasem az a fontos,
hogy mink van, hanem az, hogy
hogyan és mire használjuk. Volt olyan
idő - van és lesz is mindig - amikor a
tudomány, az ismeret szembefordult
az emberrel és ellenségévé lett, mert
rosszra használta az ember az ő
tudományát. Nincs az örökkévaló
Istennek olyan ajándéka a mi
életünkben, ami átokká ne válhatna
számunkra és ellenségünk ne lehetne.
Minden attól függ, hogy mire
használjuk fel Isten ajándékait.
Javaink, értékeink, Istentől kapott talentumaink, anyagi és szellemi
kincseink,
tudományunk
ismereteink felhasználására a bölcsesség tanít meg bennünket. Így
szeptemberben, az iskolai év
küszöbén nem lehet szentebb,
drágább imádságunk, nekünk
lelkipásztoroknak,
tanítóknak,
tanároknak és gyermekeknek, mint
hogyha a 90. zsoltár írójával
elmondjuk mi is: „taníts minket
úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk“, taníts meg
bennünket, Istenünk arra, hogy
amit tanulunk és elsajátítunk,
tebenned való hittel és a te akaratod szerint használhassuk fel.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok
a
bácsfeketehegyi
általános iskola tanárainak, tanítóinak és diákjainak eredményekben
gazdag, sikeres iskolai évet, legyen
Istenünk áldása mindannyiónk
életén és szolgálatán!
Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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A Prowag csapata. Pályázatfigyelés, Tanácsadás, Pályázatírás, Üzleti tervek készítése. Telefon: 024/731-424 e-mail: prowag@gmail.com

P Á L YÁ Z A T F I G Y E L Ő
Pályázat többéves gyümölcsösök
telepítését szolgáló hitelek 2010.
évi odaítélésére

Pályázat gyümölcs és szőlőtermesztésében használatos új
(meghajtó és csatolható)
mezőgépek beszerzését szolgáló
hitelek 2010. évi odaítélésére

Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 1,9% évi kamatláb,
36 hónap türelmi idő, törlesztési
határidő 24 hónap
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
mezőgazdasági birtokok, jogi és
magánszemélyek
Összefoglaló:
A hiteleket alma alakú, magvas, csonthéjas és eper alakú gyümölcsök többéves ültetvényeinek telepítésére
folyósítják.
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 2,0% évi kamatláb,
12 hónap türelmi idő, törlesztési
határidő 36 hónap
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
mezőgazdasági birtokok, jogi és
magánszemélyek
Összefoglaló: legfeljebb 40 kilowattos gépek beszerzését hitelezik
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pályázat méhkaptárok és
méhészeti felszerelés beszerzését
szolgáló hitelek 2010. évi
odaítélésére

Pályázat új öntözőrendszerek és
berendezések beszerzésére szolgáló
hitelek 2010. évi odaítélésére

Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 1,9% évi kamatláb
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
parasztgazdaságok, jogi és magánszemélyek
Összefoglaló:
- új kaptárok beszerzésére min. 1000
euró és max. 5000 euró
- új méhészeti felszerelés beszerzésére min. 1000 euró max. 5000
euró
- méhészeti célokra bejegyzett
pótkocsis teherautó beszerzésére min.
1000 euró max. 5000 euró
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 1,5% évi kamatláb,
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
parasztgazdaságok, jogi és magánszemélyek
Összefoglaló:
- max 5000 eurós berendezés vásárlására 9 havi várakozást hagynak
jóvá, a törlesztési határidő 24 hónap
- 5001-15000 eurós berendezés
vásárlására 12 havi várakozást hagynak jóvá, a törlesztési határidő 30
hónap
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
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Pályázat többéves szőlőültetvények
telepítése és szőlészeti felszerelés
beszerzését szolgáló hitelek 2010.
évi odaítélésére
Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 1,9% évi kamatláb,
24 hónap türelmi idő, törlesztési
határidő 36 hónap,
minimális összeg 1000 euró a maximum 10000 euró.
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
mezőgazdasági birtokok, jogi és
magánszemélyek
Összefoglaló:
Az alap a következőkre nyújt támogatást:
- szőlőoltványok és meggyökeresedett, metszett szőlő,
- akácültetvény, beton és fémoszlopok,
- horganyzott huzalok,
- szőlészeti felszerelés (edények,
prések, hordók stb.),
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pályázat hitelek odaítélésére új,
védett kertek (fóliaházak, üvegházak) beszerzésére szolgáló
hitelek 2010. évi odaítélésére
Kiíró
intézmény:
Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
Beadási határidő: 2010. szeptember
20.
Hitelfeltételek: 2,2% évi kamatláb,
12 hónap türelmi idő, törlesztési
határidő 36 hónap,
minimális összeg 1000 euró a maximum 15000 euró.
Pályázók köre: Mezőgazdasági birtokok nyilvántartásába bejegyzett
Vajdaság
autonóm
tartományi
mezőgazdasági birtokok, jogi és
magánszemélyek
Bővebb információ: Tartományi
Mezőgazdasági- Fejlesztési Alap
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
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E LSŐ AZ EGÉSZSÉG
Ketyegő belső óráink
A mai orvosi meghatározások szerint,
három fajta biológiai óra ketyeg
folyamatosan
szervezetünkben,
meghatározva élet és halál, csúcsforma és levertség, szorongás és
kimerültség érzetét. A szívünkbe
rejtett un. sinus-csomó felelős egy
bizonyos számú szívdobogás biztosításáért, amely mennyiségileg már
az anyaméhben meghatározott.
Ennek leolvasási titkát még nem
fedték fel tudósaink,- mondjam úgy,
hála istennek!? Másodikként pedig
ismert, hogy sejtjeink a bennük
kódolt DNS diktálta tempóban
folyamatosan osztódnak és elhalnak,
harmonikus ritmusban mindaddig,
amíg az arány a szaporodás kárára fel
nem bomlik. Beszéljünk most a harmadikról, arról a belső óránkról,
amely a napi bioritmusunk
alakulásáért felelős.
A Salk Institute kutatói nemrég
felfedtek az emberi szemben, egy új
fajta sejttípust, a már korábban is
ismert receptorfajták mellett, amely
nem a képalkotásért, hanem a
beérkező fény átlagos intenzitásának
méréséért felelős. Ha ezt a szenzort
kiiktatjuk, az agy belső órája úgy
viselkedik, mintha "megvakult"
volna, miközben a képlátás teljesen
érintetlen marad. Magyarán, megtalálták biológiai óráink harmadik
irányító központját, amely felelős
napi tevékenységünk ritmusáért. Ez
jó alkalom, felidézni mit is mit
tudunk szervezetünk erről a rejtett
belső órájáról, hogyan is működik?
Reggel öt órakor befejeződik a melatonin nevű alvási hormon termelése,
lassan emelkedik testünk hőmérséklete az éjszakai 36. 4-ről, 36, 9
Celsius fokra. A mellékvesében beindul az adrenalin termelése, emelkedik
a vércukorszint, amely felkészít a
nappali
cselekménysorozat
elvégzésére. Ez az átmeneti, ébredési
napszak a legveszélyesebb számunkra, ilyenkor vagyunk a legsebezhetőbbek. Aki korházban dolgozott évtizedekig, mint e cikk szerzője,
megdöbbenve észlelte betegeinek
váratlan elhalálozását ebben a reggeli
hat óra - fél hét között. Ha ebben az
időben mérjük a betegek vérnyomását
és szívverésszámát, észlelhetjük,
hogy azok drámai módon emelked-

nek, amit a szívbetegek igen rosszul
viselnek el, s emiatt számolni kell a
hirtelen szívinfarktus veszélyével, de
szívünk hirtelen terhelése a
tüdővizenyőért is felelős lehet ebben
az időszakban.
Reggel hét és fél nyolc között
szervezetünk működése eléri az optimális értékeket, ilyenkor kell és lehet
elfogyasztani a kiadósabb reggelit,
ekkor kell bevenni reggeli gyógyszereinket, mert vérereink immár
alkalmazkodtak a gyors és zökkenőmentes anyag- és oxigén átvitelhez.
Reggel 9 és 10 között testünk és
szellemi képességeink elérik csúcsformájukat. Hormonjaink, az adrenalin, a tesztoszteron, a szeroton nagy
mennyiségben szabadulnak fel. A
problémáink megoldását, legjobb erre
az időre halasztani. A kapitalizmus
(nem hiába) erre az időpontra tolta az
utóbbi évtizedekben a munkakezdést,
szemben
a
szocializmusban
megszokott, kávéval és duruzsoló
csevegéssel beinduló kora reggeli hét
óra helyett.
Déli tizenkettőkor hirtelen mélypontba süllyed az emberi teljesítőképesség, gyomrunk savat termel, idegrendszerünk az éhségérzet
hatására a hasi szervekbe irányítja a
vérkeringés nagy részét. Ilyenkor
különösen kerüljük az alkoholt, mert
a szeszek lebontásáért felelős enzim
nem termelődik (az un. „alkohol
éhgyomorra”, közismert jelensége).
Délután 14 óráig tart ez a testi szellemi mélypont, az ebéd elfogyasztása
után. Erősödik az álmosság érzet,
legyengülnek a reflexeink, nem árt
tehát az erőltetett munkavégzés, vagy
kocsivezetés helyet beiktatni egy
rövid kis bóbiskálást.
Délután 15 órakor elérjük aznapi
második csúcsformánkat: könnyedén
megoldjuk az eddig félretett
keresztrejtvényt, sakkozunk és
nyerünk, sikerül a nagy ügyességet
kívánó barkácsolás, ideális kártyapartnerek vagyunk.
17 órakor legideálisabb egy sétára
indulnunk. A reumás végtagok
ilyenkor engedelmesebbek, testi
–lelki bajaink csillapodnak, a jószág
körüli teendők például szinte
megerőltetés nélkül, könnyedén
végezzük. Ilyenkor látogassuk
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például fogorvosunkat..
18 órakor vegyük be az esti órákra
felírt gyógyszereket, ha így teszünk,
kivédjük a reggel 6 óráig belső
szerveinkre
leselkedő
kritikus
időpontokat.
Este nyolc óra körül újabb az előbbinél mérsékeltebb csúcsot ér el
szervezetünk működése. A vérnyomás és a testhőmérséklet ébren
tart egészen este 10 óráig, amikor
testünk automatikusan felkészül a
nyugalomra, pihenésre. Ebben az
átmeneti
szakban
különösen
érzékenyek vagyunk a testi fájdalmakra (esti fogfájás), amire jó, ha
felkészülünk megfelelő gyógyszerrel.
Asztmás rohamok is ilyekkor fordulnak elő gyakrabban.
Este tíz körül ideje nyugalomra
térnünk, éjféltől ugyanis teljes erővel
megkezdődik a test méregtelenítése,
amelyben legnagyobb szerepet
májunk és vesénk kapja. Erős melatonin- kibocsátás és testhőmérséklet
süllyedés miatt ekkor már bágyadtság, álmosság kerülget bennünket. Ez
a testi megújulás kihagyhatatlan
ideje. Nem árt odafigyelni belső
óránk ketyegésére, az orvostudomány
azt hagyta ránk, az él egészségesebben és kiegyensúlyozottabban, aki
figyel, és eleget tesz az emberi
szervezet kódolt bioritmusának.
Dr. Kerekes József,
az intenzív terápia ny. főorvosa

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 "
A LECSÓ
avagy, ízében él a nemzet
Tudom jól, hogy az igazi mondás úgy szól, hogy
nyelvében él a nemzet, de mivel egy gyors asszociáción
keresztül, vagyis, hogy a nyelven vannak az ízlelés fő
receptorai, így büntetlenül kifordítottam e mondást.
Nem tudom már elviselni, hogy el vagyunk árasztva, a
világ minden tájáról, mindenféle, „jóval”, tehát mindent,
ami nem hazai, tradicionális, valamint be van csomagolva
valamilyen, sajnos kimondom, hülye reklámba, gondolkozás nélkül magunkba tömünk. Tisztelet a kivételnek.
Megveszünk, megeszünk mindent, minden gondolkozás
nélkül, csak ne legyen a mienk, és hogy más is lássa
milyen trendik, snasszok vagyunk. Kozmopolita vagyok,
de ami sok, az, sok. Lehet, hogy a generációmból elsőként
fogyasztottam, kínai, olasz, francia, hindu, arab, perzsa,
orosz és más ételeket, de azért soha sem vetettem meg az
igazi, hazai, magyarosat sem.
Nagyon megörültem, hogy tavaly a kun világtalálkozón
igazi birkapörkölt volt a menü, és még külön megtisztelésnek vettem, hogy a kunhegyesi tiszteletes Úr is
megtisztelt, hogy ehettem a főztjéből, de nagyon hamar
letörtem lelkileg, mert a vendégek nagy része, kevésbé,
vagy jobban leplezve fitymálta az étel úri mivoltát.
Mivel tudom, valamikor gyűjtöttem az itteni szokásokat,
hogy a lakodalom elmaradhatatlan főétke a csigaleves
után a birkapörkölt volt, így gyáván kérdezgettem ismerőseimet, akikről tudtam, hogy voltak igazi helyi lakodalmakban, volt e birka pörkölt, mire ők csak néztek rám,
mint borjú az új kapura, hogy hol is élek én. Tehát nem
volt, mert hát a vendégek nem szeretik, igaz többnyire
nagy magyarnak vallják magukat, de a birkapörkölt nekik
büdös.
Még sok mindennel, ami mienk így vagyunk, a fasírt
helyett hamburgert eszünk, a palacsinta helyett goffrit, a
jó rántották helyett valamilyen omletteket, a sült krumpli
helyett, chipset, a jó igazi házi pogácsák és más kalácsok
helyett meg valamilyen waffleekat, nougatokat, hogy ne is
soroljam tovább.
Hogy megbocsássanak, az ilyen erős kritikáért, az egyik
legközkedveltebb magyar ételt, a lecsót ajánlanám
próbára.
Hozzávalók:
• 1 kg zöldpaprika
• 50 dkg paradicsom
• 2 fej hagyma
• 1 ek zsír/olaj
• só
Elkészítés:
1.A hagymát megpucoljuk és apróra vágjuk. A paradicsom héját leszedjük, a paprikákat kicsumázzuk és 1 cmes szeletekre vágjuk.
2.A hagymát a zsiradékban halványra pirítjuk.
Beletesszük a negyedekbe vágott paradicsomot, majd a

paprikát. Megsózzuk, és addig pároljuk, amíg a paradicsom szétfő, és a paprika megpuhul. Rövid lével az igazi!
Lecsó változatok:
•Szalonnás: 5 dkg füstölt szalonna zsírját olvasszuk ki
igen kevés zsiradékkal, és erre tegyük a hagymát,
paprikát, paradicsomot.
•Kolbászos: karikára vágott kolbászt a pirított hagymához
adunk, együtt pirítjuk, és ezután adjuk hozzá a paprikát és
a paradicsomot.
•Virslis/főtt sonkás: a kész lecsóba tegyünk karikákra
vágott virslit, vagy kockára vágott, és pár percig forraljuk
tovább.
•Rizses/tarhonyás: a rizst, vagy tarhonyát (fejenként 2
evőkanálnyit) a már levet eresztett lecsóhoz adjuk, és fedő
alatt puhára pároljuk. A rizst és a tarhonyát megfőzhetjük
külön, és belekeverhetjük a már kész lecsóba is.
•Tojásos: a már kész lecsóba (fejenként 1-2) felvert keverünk, és együtt főzzük, amíg a tojás megsül.
•Karfiolos: ehhez rizses lecsót keverjünk össze főtt
rózsákkal, szórjuk meg reszelt sajttal, és tegyük pár percre
forró sütőbe.
•Cukkinis: mielőtt készre fő a lecsó, tegyünk bele cukkini karikákat. Ezzel már nem főzzük sokáig.
•Csípős: készíthetünk lecsót bogyiszlói paprika hozzáadásával is, így az ételt csípőssé tehetjük. Ha nem mindenki kedveli a csípőset, tehetünk a lecsóba fogyasztás
előtt szeletelt hegyes erős paprikát, vagy paprika
őrleményt.
•Befőzés: az „alap” lecsót befőzhetjük, később ízlés szerinti változatban elkészíthetjük.
Jó étvágyat kívánunk!
Ennek rokona a mi gyuvecsünk. Fogadják szeretettel e
könnyű nyári/nyárvégi ételt, amivel el is búcsúzhatunk a
nem éppen legkellemesebbnek mondható nyarunktól.
szerk.
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Bemutatjuk a sminkecsetek helyes használatát
Most a különböző sminkecsetekről elmélkedünk, szakértő
segítséggel, mert ezek használatával minden könnyebben megy.
Felesleges luxusnak tartjuk a sminkecsetek hétköznapi, saját
kezünk általi használatát. Nem így kellene, hogy legyen,
nekünk elhihetitek, kipróbáltuk a különböző eszközöket, és higgyétek el, ezek segítségével még a legsutább kézügyességgel
megáldott nő is képes olyan árnyékot satírozni szemhéjára,
hogy kis túlzással a csodájára járnak. Elöljáróban egy pár szót
az ecsetekről, aztán belehúzunk és sminkesünk segítségével
elmondjuk, melyik, mire jó.
Általában az ecsetekről - Az igazán minőségi ecsetek valódi
állatszőrből készülnek, mivel nem hullik a szőrük, és szebben
lehet velük satírozni a lágyabb szőrszálak miatt. Ha egy ilyen
ecsetet megveszünk, számoljunk vele, hogy majdnem
örökéletű, ha megfelelően használjuk, rendszeresen tisztítjuk,
akkor mindenképpen kitart. A tisztítással kapcsolatban, minden
használat után langyos szappanos vízzel ki kell mosni az
ecseteket, főleg az alapozós ecseteknél igaz ez, de bármilyen
más ragacsos készítménynél figyelnünk kell arra, hogy alaposan
átmossuk. Hiába a tisztítás, mégse használjuk közösen családtagjainkkal, mindenkinek legyen meg a saját ecsete, hogy elkerüljük a különböző bőrbetegségeket. A következőkben
ismertetjük, milyen típusú ecsetekből áll egy alapecset-szett,
mire jók és hogyan használhatóak a benne található eszközök
külön-külön; de a végére az is kiderül, hogy ha profibb módon
és gyorsabban szeretnél sminkelni, ezek közül melyiket kellene
használnod. Az alapecset-szett összetevői - Sminkesünk
szerint általában a következő ecsetek találhatóak egy készletben: ferde végű kontúrecset (1), kis félkörívű ecset (2),
kerekített végű lapos ecset (3), félig ferde, dús árnyékoló ecset
(4), nagy félkörívű ecset (5), hegyesebb végű satírozó ecset (6),
szemöldökfésű (7).
Kis és nagy félkörívű ecset (2, 5) - A kerekített végű, kisebb
ecsetet a vonalak pontosítására, vagy az apróbb bőrhibák korrektorral való eltüntetésére használhatjuk - tudtuk meg Hornyák
Dia, sminkestől. "A kis bőrhibáinknál úgy kell használni a korrektorecsetet, hogy a közepére tesszük a korrektor, az ecsettel
pedig finoman eldolgozzuk a szélek felé, hogy egybe olvadjon
a bőrrel." A vonalak precizitására és kemény anyagok
felvitelére használjuk a nagyobb méretű ecsetet, ezen kívül

szemhéjpúder felvitelére és nagyobb felületek korrektorozásánál is praktikus a lekerekített végű, nagyobb méretű
ecsetet.
Hegyesebb végű, satírozó ecset (6) – Ezt az ecsetet a szemhéj
mélyítő ívében használjuk, de felvihetjük vele a szemhéjpúdert
is, mivel bármilyen más satírozásra is kitűnően alkalmas. Dia
szerint bár sok mindenre használható ez az ecset, talán a
mélyítő ív meghúzására a legpraktikusabb. Az a lényege, hogy
a "hegyét" beállítjuk a szemtörésbe, ahol van a mélyítő ív, és
azon egyszerűen végigsatírozzuk. Nem kell megijedni, könnyű
lesz vele dolgozni, hiszen egy kicsit hegyes az ecset vége, és ez
a vég illeszkedik az ívbe. Az idén is divatos füstös szemeknél
tökéletesen lehet használni ezt az ecsetfajtát, mivel könnyű vele
satírozni.
Félig ferde, dús árnyékoló ecset (4) - Használhatjuk a festék
szemhéjra való felviteléhez, illetve a satírozásnál is nagy
hasznát vehetjük. Én a legjobban ezt az ecsetfajtát arra szeretem
használni, hogy a külső szemzugba, abba a kis háromszögbe
egy sötétebb, matt színt tudjunk festeni, ettől ugyanis kicsit
"felemelkedik" az egész szem, szebb vágású lesz tőle a
szemünk" - mesélte Dia a tapasztalatait.
Kontúrecset (1) - Ezzel a kisméretű ecsettel nagyon precíz kontúrokat tudunk húzni a szemünkre - igen, még azok is, akiknek
remeg a keze -, egyrészről tusvonalat tudunk rajzolni,
tartósíthatjuk vele a szemceruzát, másrészt pedig a
szemöldökünk megrajzolásánál is sokat segíthet. Nagyon praktikus ecset, Dia szerint érdemes külön is megvenni, olyannyira
jól használható. Az a lényege, hogy belemártjuk a tusba az
ecsetet, majd a felesleget elkenjük a kézfejünkön, ezáltal sokkal
jobban összeáll a festék az ecsetben, könnyebb vele dolgozni.
Ezek után, ha a kellő mennyiségű tus maradt rajta, beállítjuk az
ecsetet a szempillák tövébe, és onnan a ferde ecset segítségével
már könnyebben tudunk szép vonalat húzni.
Kerekített végű, lapos ecset (3) - Ezt a kis félkör alakú, nagyon lapos ecsetet vízálló, illetve nagyon kemény állagú termékek elsatírozására használjuk, mivel nagyon kemény a
szőrökből készült.
Rúzsecset - Miután szájkontúrceruzával - nem szemceruzával!
- megrajzoljuk ajkunk körvonalait, aztán jöhet a rúzs felvitele,
kézzel, ecsettel, vagy magával a rúzzsal, kinek mi a kényelmesebb. A rúzsecsetet elsősorban nem a rúzs felvitelére
használjuk, hanem a kontúrok pontosítására, hogy összemossuk
a szájceruza és a rúzs felületét. Élénk színeknél különösen
fontos, hogy precízen megrajzoljuk a körvonalakat, hiszen ott
nagyon látványos ha hibázunk. Ha eltérő a szájceruza és a rúzs
árnyalata, akkor szintén hasznos lehet a rúzsecset, mivel már
nem divat, ha eltérő színeket használunk." A rúzsecset
használatánál nincsenek konkrét szabályok, mindegy, hogy hol
kezdjük, a lényeg, hogy a szegélyeknél óvatosan, pontosan dolgozzunk.
A segítségért köszönet Hornyák Diának!(Hu)
Forrás: www.noilapozo.hu
Fekete Tímea
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FECSKE

FECSKETOLL
TÉPELŐDÉS
Kinn ragyog, fénylik, benn gondok tépik.
kívül kacaja cseng, belül könnyeket rejt.
Üde virulása mögött, gondok alatt nyög.
Szavai szépek, kedvesek, ámbár gondolatban terhesek.
Repülne, szállna fel a magasba,
valami húzza le s a sárba tapossa.
Láncait tépné, hogy szabad legyen,
de rács és lakat bármit tegyen.
Kérlel, könyörög, eped, hogy megértsék,
csodálkozó szemek sokasága a fizetség.
Pedig vétkei, ha vannak, oly kevesek,
hogy körülötte csak halmozódnak az irigyek.
De szíve tiszta kívül s belül,
s szeretne mindenkit meggyőzni e felől.
Bácsi (Vajda) Sára

VESZETT VILÁG
Veszett világ határvidékén egyensúlyozva éljük életünk,
hogy le nem zuhanunk csak remélni merjük.
Egymás mellett megyünk, mégis távol vagyunk,
nem ér össze kezünk.
Mindent a pusztulás pora leng körül,
az ember gyarló szíve már ritkán örül.
Vágyakozva nézünk fel az égre,
de már ott sem találunk békére.
Minden szürke és rideg,
a jégfal mely körbezár olyan hideg.
Megyünk tovább egyre-egyre,
keressük az utat ami elvisz messze.
Az égen a bűn tüze táncol,
az igaz világ teste dühödten lángol.
Minden mi jó meghalt rég,
ritka az igaz ügy ami él még.
Veszett világ határvidékén egyensúlyozva éljük életünk,
oly közel az illékony perem,
lezuhanni oly könnyű lenne nekem.
Elveszett a világ, elveszett az igaz ügy,
de mi itt vagyunk és éljük életünk!
Verbászi Hajnalka

ANYAKÖNYVI HÍREK
Elhunytak

Újszülöttek

Maráz Julianna szül. Budai augusztus 4, 73 évében
Emersity János augusztus 9, 58 évében
Pásztor János augusztus 10, 51 évében
Id. Őri Sándor augusztus 13, 88 évében
Fekete Sándor augusztus 14, 56 évében
Arambašić Dragan augusztus 15, 64 évében
Radoičić Đorđe augusztus 17, 75 évében
Id. Boros János augusztus 24, 49 évében
Németh József augusztus 25, 84 évében
Harangozó Bálint szeptember 1, 80 évében
Bogetić Stanko szeptember 3, 83 évében

Pecka László és Adrianna kislányuk Emma
Lukács Imre és Erdélyi Ágnes kisfiuk Imre
Benedek Béla és Benedek Losonci Mónika kislányuk
Luca
Bánszki László és Anita kisfiuk Iván

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Bojtos Irén, Fekete Tímea, Dr. Kerekes József, Lódi Andrea, Molnár
Károly, Nagy Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárándi István, Szukola Béla, Szitás Angéla, Tóth János, Juhász Attila, Lénárd Valentina, Zečević
Tatjana. Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2010. szeptember.

19

XXXIX.
BÁCSFEKETEHEGYI
SZÜRETI NAPOK,
IX.
BÁCSFEKETEHEGYI
SZŐLÉSZ- ÉS BORÁSZTALÁLKOZÓ,
és
BÁCSFEKETEHEGYI KUN - TALÁLKOZÓ
2010. szeptember 17 - 18.
(péntek - szombat)
2010. szeptember 17. (péntek):
18.00 órakor:
TARTS KI, LÉLEK!
Szarka Ákos első, önálló versmondó estje.
Zene: Gál József
Rendezte: Krekity Olga
19.30 órakor:
SZERÉMSÉGI, DÉLBÁCSKAI, ÉS KÖZÉPBÁNÁTI MAGYAROK BÁCSFEKETEHEGYEN
Szerémségi, dél-bácskai és közép-bánáti néptánc- és énekcsoportok, zenészek, színészek és versmondók műsora a
bácsfeketehegyi színházteremben.

2010. szeptember 18. (szombat):
9 – 13 óráig:
A bácsfeketehegyi néptánccsoportok hagyományos
zenés - dalos - táncos szüreti felvonulása a falu utcáin.
8 – 20 óráig:
KUN TALÁLKOZÓ BÁCSFEKETEHEGYEN:
Bugac, Kunszállás, Bácskossúthfalva, Pacsér, és
Bácsfeketehegy küldöttségeinek részvételével,
a bácsfeketehegyi Helyi közösség szervezésében.
A Kun találkozó programja:
8.00 Kürtfúvás, ostorpattogtatás és a Kun - találkozó
ünnepélyes megnyitója a Strandon.
8 – 20 óráig: Kézműves kiállítás a színház előcsarnokában.
9 – 13 óráig: A kisbíró, és az ostorpattogtatók

felvonulása
a falu utcáin a néptánccsoportokkal.
9 – 13 óráig: Birkapaprikás főzőverseny,
íjász-, kődobáló- és kötélhúzóverseny,
valamint hagyományőrző lovagi torna a Strandon.
11 – 13 óráig: Kun jellegű ételek készítése, és kóstolása
a Strandon.
13.00 órakor: A Kun találkozó rendezvényzászlajának
ünnepélyes átadása a Strandon.
18.00 órakor: Ünnepi műsor a színházteremben a bugaci,
kunszállási, bácskossuthfalvi, pacséri, és bácsfeketehegyi
művelődési egyesületek részvételével.
21.00 órától: A Baraparty együttes fellépése a Strandon.
Szeretettel várjuk!

