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XLII.
BÁCSFEKETEHEGYI SZÜRETI NAPOK,
XII.
BÁCSFEKETEHEGYI SZŐLÉSZ- ÉS BORÁSZTALÁLKOZÓ,
IV.
KUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TALÁLKOZÓ
2013. szeptember 7. (szombat), és
2013. szeptember 13. (péntek)
2013. szeptember 7. (SZOMBAT):
9 – 13 óráig:
A bácsfeketehegyi néptánccsoportok, és a szanki
testvértelepülésről érkező néptáncosok hagyományos
zenés - dalos - táncos szüreti felvonulása a falu utcáin.
9 – 13 óráig:
Birkapaprikás főzőverseny a Strandon.
(3 kg hús és 1 zsák tűzifa 1250,00 dinár)
Jelentkezni 2013. szeptember 3- ig Krisztián Gézánál a 063-12-86-194 telefonszámon.
10 órától
Íjászbemutató, kődobáló és egyéb
kun hagyományőrző játék a Strandon.
A zentai Szent Longinusz Középkori Hagyományokat Őrző Egyesület bemutatója a
Strandon.
Ingyenes légvár a gyermekeknek a Strandon!
A Strandon 11 órától ingyen lángost
biztosítunk az érdeklődőnek!
20.00
SZÜRETI BÁL A KULTÚROTTHONBAN
(Érdeklődni és jelentkezni Tóth Lajosnál lehet szeptember 4-ig a 063-756-7628 telefonon)
21.00
SUMMER DJ PARTY a Strandon. (150 RSD)
2013. szeptember 13. (PÉNTEK):
19.00 órakor a Színházteremben:
SZERÉMSÉGI, DÉL - BÁCSKAI, ÉS BÁNÁTI MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK
HAGYOMÁNYOS TALÁLKOZÓJA BÁCSFEKETEHEGYEN
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a szüreti rendezvényünkre!

A szervezők:
A bácsfeketehegyi Feketics ME, a bácsfeketehegyi Helyi közösség Tanácsa, a Gazdakör, a
bácsfeketehegyi
Karatepe Kun hagyományőrző egyesület és a Strand Caffe.
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V

I S S Z A P I L L A N T Ó
A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

- Továbbra is folyamatosan dolgozunk a nagytemető cserje és bokortalanításán, rendezésén. Ennek kapcsán ,
szeretném megemlíteni és értesíteni a lakosságot, hogy a
kivágott gallyakat ingyen és bérmentesen kínáljuk
elhordásra, egyedüli kérésünk, hogy az érdekeltek jelentkezzenek a HK vagy az” EKO-KOMUNÁL” kft
irodájában a részletek megbeszélése végett, ami lehetővé

- Újabb esővíz elvezető rácsot helyeztünk el a Tító
Marshall utcában, ezáltal megoldódott a sok kellemetlenséget előidéző csapadékmennyiség megfelelő irányba
történő terelésére.
- Az idei évben immár harmadszor került sor
településünkön a fővezetékekbe belenőtt ágak kivágására
(a lakóépület és a fővezeték közötti szakasz karbantartása
az ingatlan tulajdonos feladata), melyet az
„Elektrovojvodina” bácstopolyai kirendeltségével
közösen szervezünk és folytatunk le. Fontosnak találom
megemlíteni, hogy minden egyes ilyen jellegű munkálatokról előre igyekszünk informálni lakosainkat, mégpedig a Dombos TV, a Facebook és írásos értesítés által.
- Befejeződtek a munkálatok a gyalogos járda újrabetonozásán valamint szanálásán a Tító Marshall utca
jobb felén (a JNA és a Lenin utcák közötti szakasz), a
munkálatokat önerőből végeztük.

teszi a félreértések elkerülését.
- A nyári szünidőnek köszönhetően (szünetel az iskola, a
sportklubok pedig szabadtéri edzéseket folytatnak) alkalmunk adódott elvégezni a rendszeres karbantartási
munkálatokat a Sportcsarnokunkon, ezáltal sor került a
sérült és használhatatlan eszközök cseréjére (vízcsapok,
öblítők, fogasok, ajtózárak és kilincsek, törött ablak és
ajtóüvegek, világítótestek és izzók stb.), valamint az
öltözők, rácsok festése.

- Az Ipa határon átnyúló pályázat keretein belül , a tervek
szerint folytatódik a Tájház építése a Kultúrotthon
udvarában.
- Rendszeresen végezzük általános feladatainkat is, a
közterületek karbantartását (zöldövezetek, Eko-kút,
autóbuszmegálló, parkolók stb.)
Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI
Az önkéntesség!
Az önkéntesség remek lehetőséget kínál arra, hogy a
jelentkezők részt vállaljanak közösségek életében, s e
közben új készségekre és barátokra tegyenek szert. Ezt
használta ki egy Holland csoport és önkéntes munkát vállalt Szerbiában éppen Feketicsen és felújította az Izida termeit. Hála ennek a csoportnak, ugyanis a műhelyeink
felújultak, újabb hangulatot teremtettek. Lehet tanulni,
kézműveskedni és szórakozni.
Mi is az önkéntesség igazából? Az önkéntesek fizetést
nem kapnak, de teljes költségtérítésben részesülnek a
munkaakciók alatt. A szakmai, illetve munkahelyi gyakorlat mindig plusz pontot jelent az önéletrajzunkban vagy
éppen szakismeretekre tesznek szert. A nyári szünetre,
akár hosszabbtávra jelent elfoglaltságot, és az
önkéntesség mindenképpen hasznos és sok örömet tartogató lehetőség. Hiszen ha jót teszünk másokkal, az ránk is
pozitívan hat: jobban érezzük magunkat, elégedettebbek,
boldogabbak vagyunk. Azoknak is kiváló elfoglaltság az
önkéntesség, akiket esetleg nem vesznek fel egyetemre
vagy főiskolára, hiszen lesz idejük és lehetőségük elmélyülni ebben a tevékenységben. Ha olyan területet választanak, amelyik kapcsolatban áll a vágyott szakmával,
akkor további előny, hogy testközelből tapasztalhatják
meg, hogy milyen feladatokkal, kihívásokkal jár az a
munka. Kapcsolatépítésre, tanulásra is fel lehet használni
ezt az időszakot, és mivel nem napi 8 órás elfoglaltságról
van szó, később, a tovább tanulás mellett is lehet folytatni, így a diploma megszerzésével párhuzamosan komoly
szakmai tapasztalatra lehet szert tenni. Kérjük fiataljainkat kapcsolódjanak be az Izida munkájába hiszen

olyan sokan várnak szép szóra, barátokra köreinkben.
Az Állami foglalkoztatási szolgálat közmunkapályázatának jóvoltából négy szakember figyel gyermekeinkre,
fiataljainkra. Négy hónapig tanítják tagjainkat az élet minden fortélyára. Habár nyári szünidő volt, az Izidában
tanultunk is, festettünk, színészkedtünk, sportoltunk és
táncoltunk, zenéltünk majd verseket tanultunk. A Holland
önkénteseinkkel együtt még festettünk is.
Kirándulásokat rendeztünk, részt vettünk Szenttamáson a
nyolcadik EKO KAMP megnevezésű táborban. Az idei
tábor „Öt nap alatt a világkörül” címen futott.
Megismerték a gyerekek és a fiatalok az országaink szépségeit és ismertették őket az ekológiai problémájukról is.
P.J.

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Az utóbbi időben szinte általános gyakorlattá vált magyarországi református testvéreink délvidéki látogatása.
Ilyenkor Vajdaság nevezetességei mellett itteni református
gyülekezeteink egy részét is meglátogatják anyaországi
testvéreink. Így került sor augusztus 11-én, vasárnap az
Örkényi Református Missziói Gyülekezet bácsfeketehegyi
látogatására. A gyülekezet 25 fős küldöttsége,

Szemők Andrea lelkésznő vezetésével érkezett hozzánk,
részt vettek az istentiszteleten, majd azt követően szerény
szeretetvendégség keretében találkoztak a hívekkel és a
presbitérium tagjaival.
O. A.
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Bábozással elérni a felszabadultságot
A bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtárban első alkalommal szerveztek bábtábort
Először négy évvel ezelőtt vezettem bábcsoportot
- igaz nem a könyvtár szervezésében- akkor is nagyon
népszerű volt a gyerekek körében.
Amellett, hogy érdekes számukra, a bábozás segítségével
sikerül leküzdeniük a szorongást és felszabadulnak –
meséli Tokics Etelka foglalkozásvezető. „Jelenleg nyolc
aktív gyermek kapcsolódott be a nyári táborunkba.. Az idei
érdekeltség némileg alábbhagyott, ha összehasonlítom az
előző tapasztalatokkal, viszont a jelenlévő gyerekek nagyon aktívak. A bábozás kikapcsolódást nyújt, és nagyon jól
hat az egyéni megnyilvánulásra, javítja a beszédkészséget.”
Az egy hetes tábor korosztálybelileg vegyes összetételű
volt. Az ovisoktól az alsó osztályok elsősei és másodikosai képviseltették magukat.
Annak ellenére, hogy ezek a gyerekek ismerik egymást a
csoportfejlesztő tréning nem maradhatott el kezdésképp,
hiszen más-más élethelyzetben és környezetben másképp
reagál egy-egy egyén – hallottuk Etelkától.

Volt bábok ihlette történet is, ami alatt azt kell érteni, hogy
három báb közül választhattak a gyerekek, és arra alkottak
önállóan mesét, amit később a csoport eljátszott.
A bábtábort a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c. színdarab
előadásával zárta a csipet-csapat.
sza

KÖZSÉGI HÍREK
Elsősök fogadása
2013.08.29-én,iskolakezdésre a zsúfolásig megtelt tanácsteremben a Kishegyesi Önkormányzat 3 ezer dinárt osztott
szét, minden egyes elsősnek. Idén 116 kisdiák kezdi el a

kérdésekkel foglalkozó tanácsos illetve Kerekes Zoltán
polgármesteri segéd segített szét osztani a több mint száz
kisgyereknek. A vidám hangulatú átadón jelen volt még
Mohácsi Zoltán elnök helyettes. Búcsúzásképpen az
önkormányzat dolgozói üdítővel és cukorkával kedveskedtek a gyereknek.
A falugondnokság új gépjárműve
Negovan Stanković, a munkaügyi és szociális politikával
foglalkozó minisztérium államtitkára Kishegyesen járt,
ahol vendéglátóival, az önkormányzat és a falugondnoki
szolgálat képviselőivel folytatott munkajellegű

tanulmányait a három községi általános iskolában. A megjelent szülőket és jövendőbeli diákokat Marko Rovčanin
községi elnök és Hallgató Imre a képviselő testület elnöke
köszöntötte, meglepetést is tartogattak, hiszen a jövő héten
a palicsi állatkertbe viszik a gyerekeket, akik ezt nagyon
nagy örömmel fogadták. Az emléklapokat Linka Miklós
oktatási tanácsos, Roganović Sandra biztonsági
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megbeszélést.
Az államtitkár ezután a községháza udvarában átadta
annak az Opel Zafira típusú személygépkocsinak a kulcsait, amit a minisztérium ajándékozott a falugondnoki
szolgálatnak.
Ünnepélyes szerződés aláírás
Kishegyes község polgármestere Marko Rovčanin,
Mohácsi Zoltán alpolgármester és Fekete Helga pályázatokkal megbízott községi tanácstag jelenlétében, ünnepélyes keretek között aláírta a község által kiírt „Polgári
egyesületek állandó költségeinek résztámogatására és projektumaik támogatására illetve résztámogatására“ elnevezésű pályázatot.

Kishegyes község 4 éve ír ki pályázatot civil szervezetek
számára, az idén első ízben azok működésére is lehetett
pályázni. A keretösszeg 1.500.000,00 dinár volt, melyet
36 projektum megvalósítására és 17 szervezet működésére
fordítottak.
Az idén elsőbbséget élveztek- természetesen a formai
követelmények után, - azok a szervezetek, amelyeknek
több éves múltjuk van, gyerekekhez és fiatalokhoz szólnak, illetve környezetvédelemmel foglalkoznak.
Ügyintézés szerdán délután
Értesítjük polgárainkat, hogy az önkormányzati ügyfélszolgálat iktatója és anyakönyvi hivatala szerdánként
délután 18 óráig vehető igénybe.
Támogatása az óvodásoknak
A Pán Péter iskoláskor előtti intézmény és az önkormányzat, az új tanév kezdése előtt megbeszélést tartott,
melyen részt vett Marko Rovčanin községi elnök,
Mohácsi Zoltán községi elnök helyettes és Linka Miklós a
oktatási megbízott, valamint Kőműves Gizella igazgatónő.
Megállapították, hogy az óvodás korú gyermekek száma
az idén is csökkent, amely a nehéz szociális-gazdasági
helyzet következménye. Ennek egyik oka, hogy a tartomány nem támogatja tovább a harmadik és negyedik
gyermek iskoláskor előtti intézményben való
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tartózkodását. A probléma megoldására a következő döntést hozták:
- az Önkormányzat átvállalja a harmadik és negyedik
gyermek félnapos óvodai finanszírozását (45 gyermek),
- a szociális támogatásban részesülő családoknak biztosítja a gyermekeik ingyenes óvodai tartózkodását,
- a szociálisan legjobban fenyegetett családok 10%-nak,
akik nem kapnak családi anyagi támogatást, az Önkormányzat ingyenes uzsonnát biztosít az intézménybe,
- az uzsonna szülői hozzájárulása a 2013-as évben nem
fog változni.
szerk.

FOJTATTUK A BARÁTKOZÁST
AZ IPA PROJEKTUM ÉS A BARÁTSÁG
JEGYÉBEM
Augusztus folyamán a bácsfeketehegyi delegáció
ellátogatott Móricgátra a harmadik projektpartner rendezvényére /falunapjukra/. Ahogy illik a kishegyesi
község polgármestere Marko Rovčanin vezette a delegációt. Megtekintettük az újonnan vásárolt 45 m hosszú
rendezvénysátort és az új, de már nem használt iskolaépületben most berendezett régi használati tárgyak kiállítását. Augusztus 17-én Kocséron lépett fel a bácsfeketehegyi vegyes tamburazenekar óriási sikerrel, mint
mondták szebbé tettük a Szent István napi ünnepségüket.
Augusztus 17-én a bácsfeketehegyi néptáncosok a ruzsai
testvértelepülésünk meghívására részt vett a Szent István
napi ünnepségen. A tamburásoknak és a néptáncosoknak
külön köszönettel tartozom, hisz a nyári szabadságolás és
az itthoni ünnepi hangulat mellett is vállalták a fellépéseket. A Ruzsaiaknak és külön Sánta Gizella polgármesterasszonynak itt külön megköszönöm, hogy majd
2 évig rakosgatták a pályázaton nyert 2500 könyvünket,
amit csak apránként tudtunk hazaszállítani, sőt még ők is
segítkeztek a szállítgatásba. Ez rengeteg könyv és most
helyet kell csinálni, hogy az iskola és a falukönyvtár be
tudja fogadni. Most a kultúrotthonban is kevés a hely,
mert az építkezés végett sok minden át lett rakva, de azt
gondolom megéri küszködni, mivel ha valaki bekukkant
az udvarba látja, hogy szépen épül a várva várt tájmúzeumunk.
Bojtos Béla
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HÍREK AZ IPARI PARKBÓL
Tavasz óta már többször is szó esett arról, hogy
van egy komoly érdeklődő, aki szeretne megtelepedni az
ipari park területén. A sikeres előzetes tárgyalások eredményeként júlisuban aláírtuk a szerződést az ipari park
harmadik befektetőjével. Az új befektető közvetlenül az
autóút mellett szeretne építkezni. Az eddigi befektetőkhöz
hasonlóan az új lakó is mezőgazdasági termékek feldolgozásával fog foglalkozni, és tervei szerint az első évben
10 – 15 munkást foglalkoztat majd.
A Renesansa keksz- és tésztagyár ősz elejére tervezi a teljes átköltözést jelenlegi verbászi telephelyéről.

Pillanatnyilag is foglalkoztatnak néhány községbeli
munkást, azzal a céllal, hogy mire átköltöznek az új
épületbe, már legyenek betanult helyi szakembereik.
Mivel a munkások kiválasztásában szorosan együtműködünk, aki munkát keres, illetve munkahelyet
szeretne váltani, önéletrajzát átadhatja személyesen
irodánkban (Marsall Titó utca 36., Bácsfeketehegy), vagy
elküldheti e-mail-ben is az office@small-steps.com
címre.
Krisztián Irén

KÖNNYŰ LÉPTEKKEL A JÖVŐBE
Nagy örömmel érkezett haza szeptember 4-én a
kishegyesi és a bácsfeketehegyi gyerekekből álló 10 fős
csoport, akik két hetet töltöttek Zlatiboron a Csigotai
Egészségügyi Központban. A csoport tagjait túlsúlyos
gyerekek képezték, akiknek lehetőségük nyílt az ott
tartózkodásuk során a szakemberek előadásai, gyakorlati
bemutatóin keresztül elsajátítaniuk a helyes, egészséges
táplálkozást, a bevitt kalóriamennyiség kiszámítását,
megismerkedni a különféle hathatós zsírégető tornagyakorlatokkal és azok rendszeres alkalmazásával. A

látványos eredmény már ott kezdett megmutatkozni és
mire búcsúzásra került a sor a 10 gyerek összességében 50
kilogrammot faragott le a testsúlyából. Ezen messzemenően a gyerekek nem csupán szellemi tudással gyarapodtak, hanem a csüggedés, a reményvesztés helyébe egy
céltudatosság, eltökéltség, egy erőteljes önbizalomtól
duzzadva érkeztek haza és simultak az őket váró szülők,
rokonok ölelő karjaiba.
Ennek az akciónak a kapcsán kerestük meg a kishegyesi
község polgármesteri hivatalának a szociális ügyekkel
megbízott felelősét Lukács Klárát.

- Sajnálatos módon egyre több a túlsúlyos gyerek, amely
a rendszertelen, egészségtelen táplálkozásnak, és az
elenyésző testmozgásnak tudható be. Ezeken a fiatalokon
próbálunk segíteni, továbbítani őket a gyermekorvoshoz,
majd a laboreredményekkel egyetemben kerülnek az
orvosi bizottság elé, ahol különböző kritériumokat
vesznek figyelembe. Elsősorban 12-18 éves gyerekek
jöhettek számításba, továbbá lényeges a testmagasság,
valamint a testtömeg-index percentiliseinek alakulása
külön a lányok és külön a fiúk esetében. A szabadkai
betegbiztosító körzetből az idén sikerült először csoportot
küldeni a zlatibori egészségügyi intézetbe, méghozzá a
kishegyesi községből. A nagy létszámú névlistáról sajnos
csupán 10 gyereknek hagyták jóvá a részvételt a kéthetes
egészségügyi kurzuson, amely költségeit a Szabadkai
Egészségbiztosító vállalta, míg az utaztatást a Községi
önkormányzat fedezte. A csoportot Bulatovic Tamara
biológia és földrajz szakos tanárnő kísérte el, hogy szükség esetén segítségükre legyen a nyelvi nehézségek
leküzdésében. A Csigotai Egészségügyi Központ előjárói
külön megdicsérték a gyerekeinket, akik nem csupán a
példás magaviseletükkel érdemelték ezt ki, hanem az idei
évadban ők faragtak le legtöbb kilót a felesleges testsúlyukból, vagyis nevezetesen 50kg. Minden bizonnyal a
kishegyesi Harnus Levente az általa leadott 9kg az élen
van, de a csoport legfiatalabb tagja a 12 éves bácsfeketehegyi Papp Bettina az ott leadott 4kg sem szégyenkezhet.
Jelenleg a visszaérkezett gyerekeink egészségi állapotát a
gyermekorvos kíséri figyelemmel. Azonban szeretnénk
továbbra is együttműködni a Csigotai intézménnyel és
reményeink szerint fél év elteltével szakorvosaik ellátogatnak hozzánk egy újabb találkozóra a náluk járt
gyerekeinkkel - foglalta össze a lezajlott események láncolatát Lukács Klára.
Szukola Béla

7

FECSKE

A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
HOGY KERÜL A …
Vízért mentem az ökokútra. Nem arról akarok
most részletesen önökkel “társalogni”, hogy sablonosan,
meddig jár a korsó a kútra, mivel az már majdnem minden
szempontból egy leszopott csont, hanem egy látványról
ami borzasztóan meghökkentett.
Helyszíni közvetítés: Oda értem, mennék az automata
csaphoz, ami most, a jó karbantartásnak köszönve,
működik, majd jön a csattanó: a lefolyó mellett, egy pár
kitaposott téli csizmát látok.
Na és, mi ebben a meghökkentő? Á, semmi,csak hogy a
levegő hőmérséklete még az esti órákban is majdnem
30 C, és egyáltalán nem egy téli bélelt (bundázott) lábbeli
fogja lehűteni a hangulatomat. Elviselem, de szeretem is a
meleget, mégis ez a látvány úgy kiborított, hogy teljesen
kifordultam magamból. Egy fényképezőgépet kértem és
mint egy vérbeli újságíró megörökítettem a jelenséget. Ez
a cikk melléklete.
Mivel a rovat neve akkor gondolkozzunk, ez a kép bennem
nagyon sok gondolatot kevert fel. Ironikusságát e történetnek erősíti az akkor eszembe jutott régi (a nyolcvanas évek
elejéről) vicc, amiben egy külföldre szakadt honpolgárunk
részletezte társadalmunk “fejlődését”. Tehát, mondja az
illető, mit keseregtek, itt nálatok szemmel látható a
fejlődés. Amikor először itthon voltam öt évvel a háború
után, az árokban eldobva egy gumibocskort láttam, majd
öt év múlva valaki egy kerékpárt dobott az árokba, tíz év
múlva egy öreg zastava 750-est, majd a 70-es évek vége
felé az útmenti árokban egy atomreaktort. (na ezt nem
dobták ki, hanem közlekedési szerencsétlenség szerencsés
áldozata volt). Itt most a már civilizáltabb,
környezetkímélő életmódunkról is szó van, mivel nem
mindent ott kellene hagynunk ahol levetettük, vagy csak
az utcára, árokba kidobni, hanem a már jól bejáratott

csütörtöki szemétkihordás keretében a megfelelő, és
kijelölt helyre.
A szennyvíz kezelési kritikámat nem akarom megismételni, mivel az már több éve osztatlan “sikert” aratott. Sajnos,
még nem jutottunk messzire a lenézett balkáni szokásainktól, a civilizált nyugat felé.
A csizma még olyan állapotban volt és ez mellett még
párban is, hogy valakinek akinek esetleg szüksége lenne
rá, oda lehetne ajándékozni. Megint eszembe jutott egy
jelenet, amikor még Belgrádban dolgoztam és az
aluljáróban kéregető kis cigányokat figyelve, nyáron, kijelentettem, hogy a purdé a téli lábbelijében van, mire az
akivel ott voltam azt mondta, hogy már megint mi van
velem, a nyári hőségtől félre beszélek, ez a gyerek
mezítláb van. Igen, de mezítláb lesz a télen is. Erre a megjegyzés az volt, hogy ez szörnyű, és miért nincs valaki aki
adna neki valamilyen lábbelit. Kapnak, mondtam én de azt
a gyerek szülei eladják, mert a gyerek jól “bírja” a hidegen, az árán pedig vehetnek valamilyen alkoholos italt.
Így, mivel ez a szerencsétlen pár csizma “értéktelen “, az
anonim adakozó nem akarva magát blamálni, csak kitette
egy forgalmas helyre az adományát, de sejtése bevált,
mivel senki sem vitte el onnan.
Nem akarom ragozni, hogy ez mind azért van mert krízis
van a világon, nálunk meg még attól is rosszabb a helyzet,
mert a mi kormányunk, államunk semmit sem ad, az
átkost nem szabad emlegetni, pedig az jobb volt, nekem
meg J. F. Kennedy jut eszembe, aki azt mondta, hogy ne
azt kérdezd, hogy mit ad/adott neked a társadalom , az
ország, hanem, hogy te mit adsz/adtál neki.
Azért itt Kenedinek itt nem adok igazat, mivel Ő itt azért
nem élt, és nem is tudhatja, hogy itt mi van, volt, de azért
már szeretném, hogy itt is már az ő mondása lenne az
igazság, nem pedig, hogy a mi életszínvonalunk mennyire van a bányabéka
bizonyos testrésze alatt???
Tegyünk úgy, mintha az Ante Markovic
utáni idők nem lettek volna és ma már
valahol 3-4000 Eurós életszínvonalnál
tartanánk. Ne hátra nézzünk. Ne mást
okoljunk sorsunkért. Ne irigykedjünk.
Csak magunkban és a közös okos
önzetlen együttműködésünk a jövőnk
záloga.
Talán akkor nem fog a csizma ott
bűzölögni árván az ökokút szélén.
Biro Csaba
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A III. TOPOLYAI PARASZTOLIMPIA
Ki a legnagyobb paraszt?
A paraszttársadalom tagjai több évszázados
küzdelem során a megélhetésért, a földeken való munkák
mielőbbi, idejekorán történő elvégzése érdekében
serényen dolgoztak, nem kímélve sem önmagukat, sem
állataikat. Szinte versenyre kelve az idővel, az időjárással,
annak szélsőséges viszontagságaival, olykor a termés biztonságát fenyegető körülményekkel szálltak szembe
megküzdve annak megmentéséért. Augusztus harmadik
vasárnapján a Topolyai Gazdakör szervezésében a helyi
vásártéren megtartott, immár a sorrendben a III.
Parasztolimpián a versenyzők ezúttal nem a termény
mielőbbi betakarítása végett gyűltek össze Vajdaság számos településéről, hanem , hogy összemérjék tudásukat,
erejüket, rátermettségüket. Valójában, hogy eldöntsék az
idei évben Ki a legnagyobb paraszt titulus büszke birtoklója. A Parasztolimpia növekvő népszerűségét az is jól
tükrözi, hogy 37 fiatal ember (és egy idősebb) jelentkezett
be a versenyszámokra, akik az ügyességi és gyorsasági
versenyszámokat megelőzően - az idén bevezetett elméleti tudásfelmérő tesztelésen vettek részt. A
növényvédelemből, állattenyésztésből és motorisztikából
(helyesebben traktorisztikából) összeállított 25 kérdésre
kellet minél több helyes választ adni. A gyakorlati rész
már azzal is nehezebb volt, mivel nem az árnyékot, némi
hűvöst biztosító sátrak alatt zajlott, hanem a tűző napon, a
szalmabálák között, ahol a délutáni meleg elérte a 34 fok
C. De ez mit sem rontott a versenyzők kedélyállapotán akiket minden bizonnyal a versenylázon kívül az első hely
megszerzése motivált, és az azzal járó bikaborjú - és a
mintegy 1500-2000 fős szurkolótáborán, akik órákon
keresztül kitartóan buzdították, bátorították a versenyben
lévőket. Az olimpiai versenyszámok kiötlői is derekasan
kitettek magukért, hiszen ötletesebbnél ötletesebb
játékokat eszeltek ki. Volt itt szalmabálával való futás, talicskára pakolt szalmabálás szlalom, zsákszállítás biciklin,
fafűrészelés, gumicsizmadobás stb. Az olimpikonok
valóban minden ügyességükkel és teljes erőbevetéssel
küzdöttek, hiszen minden forduló után a gyengék kiestek.
Minden bizonnyal a két kiváló műsorvezető Román Szasa
és Tomik Nimród - aki a játékok egyik főszervezője volt is elnyerte a közönség tetszését, akik humorral és rengeteg

poénnal dúsítva kommentálták a versenypályán zajló
eseményeket. Külön attrakciónak számított a 10 éven aluli
gyermekek számára rendezett malacfogó verseny. A
nézőközönség felnőtt tagjai hatalmas kört alakítottak ki, s
mintegy 50 gyerek igyekezett a két virgonc malacot megfogni, amely egyben a győztes nyereménye is lett.
Ugyancsak nagy sikere volt annak az üzemképtelen, átalakított, s alkalomhoz illően felcicomázott cabriólónak,
amelyet a gyereksereg szinte egész délután le-fel húzgált,
tologatott a két bográcssor által szegélyezett téren, igaz
olykor a szülők segítségével. A népes szervezőgárda
figyelmet fordított, hogy az idelátogatók semmiben ne
szenvedjenek hiányt, elsősorban se ételbe se italban.
Sörsátrak, lacikonyhák, cukrászok kínálták tetszetős
portékáikat, egyszóval mi szem-szájnak ingere. Családok,
baráti társaságok pedig marhapaprikás főzőversenyben
mérték össze főzőtudományukat. Az öttagú zsűri a mintegy 30 minta megízlelése után Molnár Károly főztjét
érdemesítette az első helyezésre.
A nagy létszámú közönség az erőgépek és a talajmegmunkáló eszközök legújabb változataival ismerkedhettek
meg, de a gyerekek számára ezen kívül volt lovaglás,
játéksarok stb. A szervezők valóban igyekeztek minden
idelátogató korosztálynak a kedvében járni. Az időközben
befejezett versenyszámok eredményeinek összegezése
után a Parasztolimpia idei győztese a tornyosi Kopasz
Kornél lett, ő érdemelte ki A legnagyobb paraszt titulust,
és ezzel övé lett a Vojcsena család által adományozott bikaborjú is. A második Kelemen Lajos, a 3. Kaszás Dávid,
a 4. Gyulai Krisztián, az 5. Kaszás Krisztián lett az idei
Topolyai Parasztolimpián. A krónikás szemszögéből ami
egy kicsit beárnyékolta ezt az élmény dús szép délután
eseménysorozatát, hogy a nagy létszámú közönség között
alig volt feketicsi látogató. A versenyre viszont egyetlen
egy falunkbeli fiatal sem nevezett be. Pedig hiszem azt
nálunk is teremnek rámenős, ügyes és erős fiatalemberek,
akikben szintén megvan a virtus, a vérpezsegtető versengés szelleme.
Szukola Béla
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Gondolatok
Hogyan tovább
Nem vagyunk egyformák, így is van ez rendjén, de egyes dolgokban úgy gondolom könnyen szót
tudunk érteni. Nem akarok fontossági sorrendet felállítani, de abban bizonyosan szinte mindannyian
egyetértünk, hogy jobban, szebben, és boldogabban
szeretnénk élni életünket. Valami azonban mindég
hiányzik az életünkből ahhoz, hogy elmondhassuk
rendben alakulnak a dolgaink, bizakodóan
tekinthetünk önmagunk, családunk és közösségünk
jövője elé. Mindennek ellenére hiszem és vallom,
hogy könnyebb azoknak az élete akik a Teremtő jó
szándékában bízva alakítják sorsukat, hordozzák
keresztjüket, keresik a boldogulást ebben a felfordult

világban.
Nem egyszerű az élet tájainkon, hiszen egy
értelmetlen háborúban megnyomorított, és az
elvesztegetett lehetőségek évtizedeivel tönkretett
országban élünk amely nehezen találja az utat, és a
módot arra, hogy rendet teremtsen rendetlenséggel
terhelt mindennapjainkban. Rendnek pedig lenni kell,
hiszen csak így reménykedhetünk abban, hogy nem
hiábavaló a ragaszkodásunk őseink által választott
szülőföldünkhöz. Túl sok rosszat átéltünk már ezen a
tájon ahhoz, hogy jogunk legyen feladni
közösségünk, és magyarságunk megmaradását,
valamint az újbóli gyarapodásunk lehetőségébe vetett
hitünket.
Két út áll mindannyiunk előtt. Az egyik út
10

arról szól, hogy alkalmazkodunk a mindenkori változásokhoz, töretlen hittel megyünk előre, és teszünk
is azért hogy jobb legyen az életünk őseink örökségében. A másik út a múlt visszasírásáról,
panaszkodásról, elégedetlenségről, kilátástalanságról
beszél, és előbb utóbb a nemzet és a szülőföld
feladásához vezet. Azt tartja a közmondás, hogy mindenki saját szerencséjének kovácsa, és szíve joga
dönteni önmaga sorsának alakulásáról. Mindezek
ellenére én bízom abban, hogy a rossz után csak jó
következhet, a fogyást a gyarapodás időszaka váltja
fel. Hiszem azt, hogy ez a véleményem egyezik
közösségünk döntő többségének az akaratával.

Kellenek az ünnepek

Kellenek az ünnepek az életünkben, hiszen
könnyebbé teszik mindennapjainkat, szebbé teszik
életünket. Nem látok különbséget egyéni, családi és
közösségi ünnepeink között, hiszen az ember társas
lény akinek, ahhoz, hogy kerek legyen az élete, szüksége van arra, hogy családi és közösségi örömökben
osztozzon másokkal.
Most szeptember elején, amikor már számos
ünnep mögöttünk van, még vár ránk az ünnepek
ünnepe a Karácsony, na meg sok más egyéb ünnep is.
Én úgy gondolom, hogy a bácsfeketehegyi magyar
közösségünk számára ünnepnap az is, hogy immár
42. alkalommal szervezzük meg néptánccsoportjaink
szüreti felvonulását, az ehhez kapcsolódó szőlész -
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borász találkozót, újabban pedig a kun származásunkat erősítő hagyományőrző tevékenységünket.
Beszélnünk kell róla, hogy ne feledjük, őseink
a jobb élet reményében 1785 tavaszán saját akaratukból költöztek Kunhegyesről az akkor néptelen
Feketehegy pusztára. Kétszáztíz, többségében sok
munkával járó szőlőműveléssel foglalkozó család
akkori döntése alapján létezik ma magyar közösség
Bácsfeketehegyen, amely joggal büszke kun származására és a génjeibe ültetett szőlőművelés iránti
vonzódására.
Negyvenkettedik alkalommal vonulnak fel
lovaskocsikon néptáncosaink és tamburásaink
Bácsfeketehegy utcáin több helyen is bemutatva
tudásukat, a generációk hosszú során át megőrzött
akaratot a szőlőművelés szeretetéhez, magyarságunkhoz kapcsolódó ünnepeink megüléséhez. Csak
rajtunk múlik, hogy ez a hagyomány folytatódjon,
erősödjön bennünk a kötődést szülőföldünkhöz és
növekedjen a vágyunk egyéni és közösségi gyarapodásunkra.

havilapot.
A helyreállt a rend cím alatt arról az örvendetes eseményről kívánok beszámolni, hogy a
hosszantartó, nagy kárt okozó szárazság után,
augusztus utolsó napjaiban mintegy ötven milliméter
esőt kapott a bácsfeketehegyi határ. Későn érkezett
sok terményre ez az eső, de mindenképen jó hogy
megjött, hiszen megkönnyíti majd az őszi vetést,
növeli a reményt, hogy ami késik az nem múlik, és
helyre áll a rend az időjárásban és az életünkben
egyaránt.

Próbatétel
Próbatétel előtt áll közösségünk azon része
aki sorsának jobbra fordulását a bácsfeketehegyi
határban még megmaradt állami földek bérlésével
kívánja elősegíteni. A levitézlett és időközben leváltott községi vezetés téves, és káros döntései miatt
nehéz lesz igazságosan felosztani az egyharmadával

A bácsfeketehegyi Fecske falulap szeptemberi számában az érdeklődők megtalálják a szürethez
kapcsolódó események beharangozását és bízom
abban, hogy ünnepet teremtünk ebből az eseményből.
Olyan ünnepet amely sokakat arra ösztönöz, hogy az
elkövetkező években még tartalmasabb, gazdagabb
legyen ez a rólunk, és nekünk szóló ünnepi alkalom.

csökkentett területet a helybeli érdeklődők között.
Sok az eszkimó, kevés a fóka tartja a közmondás
amely nem a mi tájainkon termett, de jellemzi mai
állapotunkat amikor az állami földek árverésénél fog
eldőlni, hogy tudnak-e, egymásnak minél kevesebb
kárt okozva, alkalmazkodni az előállt helyzethez a
bácsfeketehegyi gazdálkodók. Aki részt vesz benne
az tudja, hogy emberpróbáló ez a feladat, hiszen az
egyéni érdeket kell összhangba hozni a közösségivel.
Helyreállt a rend
Bízom benne, hogy sikeresen megbirkózunk
ezzel a kihívással is, és jövő ilyenkor az eredményeÚgy tartja a kifordított szólás, hogy a jó bor- sen befejezett határrendezés után könnyebb lesz
nak is kell a cégér. Ennek tudatában próbálok sokszor igazságosabb helyzetet teremteni a földből hasznot
olyan címet választani írásaimnak amely talán papír- váró földművelő és földbérbeadó Bácsfeketehegyiek
ra vetett soraimnak az olvasására ösztönzi azokat számára.
akik kezükbe veszik, vagy a www.feketics.com interPál Károly
netes honlapon megkeresik a bácsfeketehegyi falu- és
11
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ÚTONÁLLÓ PAERASZTLEGÉNYEK
Aránylag csendben lezajlott az aratás, a
bőséges hozamot nyújtó búzatáblákról a gazdák
betakarították a termést. A megtermett búzát, aki
csak tehette saját silóiban, raktárhelyiségeiben raktározta el, várva, remélve a jobb, a magasabb búzaár
kialakulását. Ugyanis a legtöbb felvásárló 1617dináros kilónkénti árat fizetett az átvett búzáért,
míg a tavalyi felvásárlási ár 22-24 dinár körül mozgott. Tudvalévő, hogy az eltelt egy év alatt a
mezőgazdasági reproanyagok ára is alattomos
módon araszoltak felfelé növelve az újratermelési
költségeket.
Ezzel szemben az idei termény felvásárlási ára
drasztikusan alacsonyabb volt a tavalyinál, a bőséges
hozam ellenére néhol az önköltségi árat sem fedte le.
Az aratás ideje alatt és az azt követő időszakban a
gazdák csendben, minden jelentősebb megmozdulás
nélkül, látszólag beletörődve az amúgy is mostoha
sorsukba hallgatásba burkolóztak, mint akik belefáradtak a több évszázados egyenlőtlen küzdelembe.
Ám ezt a felszíni, törékeny csendet az őszi terményekért beharangozott pofátlanul alacsony
felvásárlási árak pillanatok alatt felrúgták és
megelevenedett, mozgásba lendült a paraszttársadalom. "
Megelégelte a határtalan kizsákmányolást, kezébe
vette saját sorsának az alakítását. Mert azok, akiknek
feladata lett volna az ágazat útjának igazgatása, vagy
nem akarnak, vagy nem tudnak a termelők érdekébe
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lépni. És úgy tűnik a gazdákban még van annyi erő,
hogy kiharcolják azt, ami jár nekik - a becsületes
munkáért járó tisztességes jövedelmet." Magvető,
Varga A.
A gazdák elégedetlenségét elsősorban az idei termésű napraforgó felvásárlási ára, a kilónkénti 26
dináros ár (míg tavaly 50-55 din volt) és a siralmasan
alacsony kukorica ár váltotta ki, amelyért
előreláthatóan csupán 8 dinárt szándékoznak fizetni,
míg a tavalyi termésű kukoricával a hazai tőzsdén
csupán 12-14 din. áron kereskednek.
A terményárakkal elégedetlen gazdák augusztus 28án kezdték meg a tüntetést, amikor traktoraikkal
Belgrádba indultak.
Azonban a rendőrség ebben megakadályozta őket,
amire a gazdák út-és üzemlezárásokba kezdtek.
Blokád alá vették a Belgrád-Pancsovai utat, majd a
Velika Plana-Smederevo utat, valamint közép
Szerbia több pontján is vannak útlezárások, akárcsak
Vajdaság egyes útszakaszain.
A tüntető mezőgazdászok járműveikkel eltorlaszoltak több felvásárlással foglalkozó mezőgazdasági cég bejáratát, több étolaj gyár kapuit vették blokád
alá, így a magyarcsernyei, a nagybecskereki
Dijamantot és Žitoproduktot. A szabadkai és
környékbeli termelők a Fidelinka malomipari vállalat előtt gyülekeztek. Az elégedetlen zombori
gazdák ugyan nem állítottak útblokádot, hanem
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figyelmeztető traktoros megmozdulásra került sor gyárak vezetői közös, együttes megbeszélésen vettek
Nemesmileticsen, amelyben mintegy 60 jármű vett részt - nem hajlandók a merev álláspontukból engedrészt.
ni. Félő, hogy a tiltakozó gazdák nem a felvásárA jelenlegi gazda-tüntetések kezdeményezője ezúttal lókkal való közös megállapodás végett térnek vissza
nem az Észak-Bácskai Parasztszövetség volt, hanem
a Bánáti Parasztemberek Egyesülete, akikhez az utakról a szántóföldjeikre, hanem az egyre
folyamatosan csatlakoznak újabbnál-újabb gazda- tornyosuló őszi munkák elvégzése miatt vetnek
szervezetek. Az elégedetlenségüknek hangot adó és
járműveikkel az utakra vonuló gazdák létszáma véget a sztrájknak. Mert ősi ösztön, hogy a megternapról-napra növekszik.
melt terméket illendő betakarítani, még ha annak terA tüntető gazdák a minap a Szerb kormánynak áta- mesztése nem hoz profitot, megélhetést a termelő és
dott követeléseik között szerepel, hogy a mezőgazdasági növénykultúrák hazai átvételi árát hangolják családja számára. Ezzel a témával kapcsolatban is
össze a Budapesti Árutőzsde áraival. Hazai val- számos kérdés, számos miért merül fel amelyekre
utában kifejezve ott jelenleg 45din a napraforgó és
18,9din a kukorica értéke. Ezenkívül a tüntetők minden bizonnyal majd egykoron az idő adja meg a
követelik a piaci viszonyok hosszútávú átrendezését, választ. "És fontos volna megtudni miért nem mehetés a felvásárlók monopolhelyzetének megtörését
tek be Belgrádba a traktorok... További kérdés, miért
szeretnék elérni.
kellet a gazdáknak napokig várniuk arra, hogy valaKét hét elteltével az alacsony termény árak miatt tüntető mezőgazdasági termelők nem tudták még ki fogadja őket az ország magas rangú politikusai
megközelítően sem érvényesíteni a követeléseiket a közöl?...
monopolhelyzetben lévő felvásárlási vállalatokkal A gazdákra csak akkor van szükség, amikor szavazni
szemben.
A jelenlegi álláspontok szerint csupán a gazdák kell. A politikusoknak csak a választások előtti kammutatnak hajlandóságot a kompromisszumos pány során jutnak eszükbe, hogy ekkor
megoldást illetően. Az előzőleg követelt napraforgó
árból, a 45 dinárról hajlandók 33 dinárra csökkenteni fényképeszkedjenek velük kinn a határban, istála terményfelvásárlási árával való igényüket.
lóban, traktoron, kombájnon - a porban -." Magvető,
A felvásárlók, az étolajgyárak vezetői - annak Varga A.
ellenére, hogy a minap a szerbiai és a vajdasági
Szukola Béla
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N AT I

MESÉK
Csípős talány

Egy őszi éjjelen Csipi szúnyogot álmatlanság
gyötörte. Erősen gondolkodóba esett. Sej bizony ő már
sok különböző finom növényt megkóstolt életében egy
kivételével. Hogy melyik ez? Ki sem találnátok, ha nem
árulnám el! Ez a magas termetű, lágyszárú, szőrökkel
borított növény nem más, mint a csalán. Ennek a
növénynek a megkóstolása régóta ott motoszkált a gondolataiban, és most már végkép itt volt az ideje annak, hogy
kipróbálja, mivel a csalán késő őszig virágzik, az ősz
azonban igencsak szaporán sietett átadni helyét a télnek.

Mi is tartotta vissza Csipit attól, hogy végrehajtsa tervét?
Hát nem más, mint egy, a szúnyogvilág körében régóta
fejtegetett talány:
Ha a csalánra szúnyog száll, a csalán csípi-e meg a
szúnyogot, vagy a szúnyog a csalanat? Mivel a talányra
senki sem tudta a megfejtést, ezért a szúnyogok részére
tiltott dolognak számított csalánra szállni, hiszen annak
minden szervén megtalálható a csalánszőr, melynek érintése fájdalmas és viszkető érzést okoz, apró kiütésekkel
kísérve. Ezt nem kockáztathatta meg egyetlen szúnyog
sem.
Csipit azonban nem hagyta nyugton a dolog. Úgy vélte
reszkíroz, majd ő megmutatja milyen is egy bátor
szúnyog, s egymaga végére jár a dolognak, kerül amibe
kerül. Nem is vesztegelt sokat tovább gondolataiba
mélyülve, mihamarabb útnak akart indulni. Viszont nem
bírt azonnal, mert meg kellett várnia, hogy a nap felkeljen,
mivel a szúnyogok látása nem túl jó, így a sötét csak még
nagyobb akadályt jelentett volna számára. Ezért amikor
már javában megvilágosodott, elindult a tiltott terület, a
szurdokerdő felé, amely a párás, hűvös völgyek mélyén
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volt található. Kifinomult szaglásának és hőérzékelésének
köszönhetően hamar odatalált. Szinte beleborzongott,
amikor meglátta a hatalmas csalánágyást. Kissé megtorpant, de aztán meglátott ott az ágyásban egy gyönyörű
csalanat. Látványa annyira lenyűgözte, hogy már el is
képzelte, amint hosszú szúró szájával beleharap az üde
hajtásba. Ezen elképzelés nagy energiát adott neki, és se
egy se kettő hatalmas lendületet véve repült a kiszemelt
csalán csemete felé, s nemsokára landolt is a növényen.
De az, amint Csipi orra hegye hozzá ért azon nyomban
ledobta magáról egy tüskés cserje közé ami szerteszéjjel
szúrta karcsú potrohát.
- Nem tudod, hogy csalánra szállni szúnyognak tilos?
Hogy merészelted egyáltalán megkísérelni, hogy megcsípj? Hiszen fogadalmat kötöttek még annak idején
őseink, hogy mi egymással nem fogunk versenyt vívni ki
tud nagyobbat csípni a másikon. Békén hagyjuk egymást,
nem háborúzunk. Mivel fiatal vagy, és buta, elnézem
neked önfejűségedet, de remélem ez egy életre szóló lecke
volt a számodra – szólott a csalán, majd folytatta: most
pedig menj, és soha többé ne repülj csalán közelébe!
Megértetted? – mordult rá.
Csipi arcáról szégyenében csak úgy záporozott a sok könnycsepp. Gyorsan el is indult a szurdokerdőből kivezető
ösvényen, méghozzá olyan szélsebesen, hogy már csak
otthon amikor leszállt, akkor vette észre milyen csúnyán
összekarcolta a sok szúrós növény. A többiek azonnal
körül állták, faggatták mi történt vele. A kis szúnyog pedig
mélyen hallgatott az igazságról.
- Megbotlottam, és beestem a rózsabokrok közé,
melyeknek tüskéi összeszúrtak -mondotta.
A többiek igencsak csóválták fejüket halván társuk
ügyetlenségét, miközben ellátták sebeit.
Csipi soha senkinek nem árulta el milyen nagy kalandra is
vállalkozott. Arra kér benneteket, hogy ti is feltétlenül
őrizzétek titkát vele együtt, és ne esettek kísértésbe, hogy
elmondjátok akár egy szúnyognak is ha rátok akarna szállni hogy megcsípjen.
LUDROVÁN NATÁLIA

FECSKE

Tokity János illusztrációja

Rejtvény:
Számoljátok meg hány szúnyog található
a körben! Azokat, amelyek a jobb oldal
felé szállnak karikázzátok be piros színnel! Hány ilyet találtatok?
Könyvtári feladat:

írjátok le pár mondatban, hogy ti mit

gondoltok erről a csípős talányról! Ki
csípne meg kit jobban? A szúnyog a
csalanat, vagy a csalán a szúnyogot?

A kis fogalmazást ezúttal 2 db jutalom
pecsétért hozzátok be a könyvtárba.
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A VÖRÖSBOR ÉS A REZVERATROL
hatása elleni védelmet biztosítja.
Régi ital, új megvilágításban.
Úgy látszik fellendül a vörösbor kulturált fogyasztása, mint a táplálkozás
alkotórészei. Ez az ajánlott mennyiség,
azonban ne legyen több két- három
decinél.

A rezveratrolhoz képest az oxidativ
folyamatok elleni védőhatást általában
biztosító E-vitamin hatása jóval kisebb.
Ezt a vegyületet a fehérborok is tartalmazzák, de jóval kisebb mennyiségben. Általában 0,03mg/l.

Többé- kevésbé
tanulmányok
bizonyítják a vörösbor szívet védő /
kardioprotektiv / hatását, és azt, hogy a
vörösbort fogyasztók minden tekintetben - életmódban is vitálisabbak.

A Chardonnay- , meg a rizling szőlőfajták reveratrol mennyisége 0,1mg/l.
A fekete burgundi Pinot noire vörösborok, a Cabernet Sauvignon pl 1,337,17mg/l is lehet, míg a Merlot-fajták
3,14-6,03mg/ l tartalmaznak.

Megfigyelték, hogy ezek az egyének
kevésbé veszélyeztetettek, és ritkábban
halnak meg szívbetegségben, emellett a
daganatos betegségektől és a csontritkulástól is védettebbek. Ehhez hozzájárulnak a táplálkozási szokások is.

Érdekes viszont, hogy a japán
borokban csak nagyon kevés rezveratrolt találtak.

Hogy mi teszi a vörösbort értékessé, -azt
találták, hogy a szervezet oxidációs
folyamatait gátló anyagok a felelősek.

Bácsfeketehegyen vegyesen jelen vannak a fehér, valamint a vörös borok is,
és elég jó besorolásban.

Ezek az ún. polifenolok, ezek közül is a
rezveratrol. Az az anyag, amely a
szőlőszemet a gombafertőzésektől óvja
és az ultraibolya besugárzás káros

Kórizs József

ISKOLAKEZDÉS
Habár a fecskék még nem gyülekeznek nagy
tömegegekben, az idén is, mint már annyiszor szeptemberben megkezdődik az új iskolaév.
Iskolánk most is jól
felkészült
a
diákok
fogadására, mint máskor is: a
tantermeket feltakarítottuk,
meszeltünk, festettünk, a
padokat
fertőtlenítettük,
világítást rendbe hoztuk,
éppúgy mint az iskolánk
környékét. A tankönyvek is
megérkeztek,
a
munkafüzetek is.

szerény alkalmi csomaggal ajándékozta meg a kis nebulókat.
A vöröskereszt kishegyesi tagozata
közlekedésbiztonsági kendőkkel kedveskedett az elsősöknek. A Magyar
Nemzeti Tanács beiskolázó, nagyon
gazdag csomagjait is kiosztottuk a
diákok és a szülők nagy örömére.
A kishegyesi önkormányzat fogadást
rendezett az elsősök és szüleik
számára, ahol minden elsős kisdiák
3000,00 din iskolakezdési pénzt
kapott, pénteken szeptember 6-án
pedig egy ismerkedési kirándulásra
viszik a kisdiákokat a palicsi állatkertbe.
Most már kezdődhet az iskolaév.

Szokásunkhoz híven az első
tanítási napon 7.30 –kor ez
elsősöknek ünnepi fogadásban volt részük. Az ünnepi
műsort a negyedikesek és
tanitónénieik készítették a
nyári szünidőben. Iskolánk

BOJTOS BÉLA
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E LSŐ AZ EGÉSZSÉG
A Parkinson-kór (1.)
„Fogom a kezed, hogy el ne ess”
(Rasheda, Mohamed Ali az egykori bokszvilágbajnok leányának apja
betegségéről írt könyv címe)
Minden évben megemlékezünk az orvostudomány egyik géniuszáról James Parkinsonról. Habár
egyik páciens megfigyelése alapján, már 1817-ben megjelentette tanulmányát a később róla elnevezett betegségről,
a Parkinson-kór csak az 1920-as évek után vált ismertté az
orvosi körökben. A széles nyilvánosság úgy ismerte meg,
mint korunkbeli neves emberek betegségét. Parkinsonkórban szenvedett többek között Mohamed Ali, a boksz
világbajnoka, Brezsnyev a szovjet pártvezető, Salvador
Dali absztrakt festő, Mao Ce Tung és Teng Hsziao Ping
kínai politikusok, Jasszér Arafát palesztin politikus,
valamint II: János Pál pápa is. A betegség a látható szimptómák előtt évekig lappang. Sajnos, szinte minden külső

jel nélkül hatalmasodik el az emberi agyban, s amikor már
észlelhetővé lesznek a tünetek, visszafordíthatatlan
betegséggé fajult. Mintegy 40 évvel ezelőtt a kezelhetetlen kórok közzé sorolták, a betegek igen gyorsan haladnak az agysejtek teljes pusztulása felé. Ma már
megszelídíthető, olyannyira, hogy egy tűrhető szinten, az
emberi életkor végső határáig fenntartható.
A Parkinson-kór leginkább az 50-60 év közötti életkorban
jelentkezik, de az idősebbeknél, a 65 év felettieknél, mind
gyakoribb, akár tízszeresére is nő a betegek száma az
előbbiekhez viszonyítva. Úgy tekintünk ma már rá,- hála
a korszerű medicinának-, mint az idegrendszeri megbetegedések közül, a legjobban kezelhető kórképre.
Minden esetben azonos területen érintett agysejtek pusztulásáról van szó, az ezt kiváltó ok
azonban még ma sem ismert. A betegség korai
felismeréshez a CT vagy az MRI (mágneses rezonancia) lelete vezet. Az esetek nagy részénél a
genetikai hajlam erős befolyással bír, megjelenését azonban felgyorsítják minden bizonnyal a
környezeti mérgező anyagok és a mérgező kémiai szabadgyökök jelenléte is. Ebben a kérdésben
még nincs egyöntetűen elfoglalt orvostudományi
álláspont. Nagyon jellemzőek a tünetek: A betegnél kifejlődik egy mozgásszegénység, különösen
gyorsan feltűnik a környezetnek az akaratos
mozgás gátlásossága. Így például az elindulás, de
a hirtelen megállás is nehézségekbe ütközik.
Gyorsan társul e korai tünethez, de néha meg is
előzi a mozgásszegénységet orvosi szóval a
tremor, a remegés az alsókaron, az újakon, állon,
ajkakon, ami egy kitűzött feladat elvégzésekor
kevésbé, inkább nyugalmi helyzetben feltűnő.
Még egy, szinte minden betegnél előforduló
egységes tünet az egyensúly fenntartásának
nehézsége. Különösen jól észlelhető, ha a beteg
álló helyzetben behunyja a szemét. Ennél a tünetnél bizonyos mélyreflexek sérülése a bűnös, amelyek az egészséges embernél, a hirtelen testváltoztatásnál játszanak szerepet. E három tünet: a
remegés, a mozgásszegénység és az egyensúly
megtartásának nehézsége elegendő egy tapasztalt
idegorvosnak a betegség diagnosztizálására. Ha
ezek kifejlődtek az említett CT és MRI kivizsgálás már nem játszik nagy szerepet.
Dr. Kerekes József, az
intenzív terápia ny. főorvosa
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* * M I T, M I V E L ? * *
" A F Ű S Z E R E K B I RO D A L M Á B A N "
A SZŐLŐ
Az egyik legrégebbi kultúrnövény,
gyümölcsként fogyasztva és a bor alapanyagaként is kiemelkedő a szerepe. Számtalan
fajtája létezik, a világoszöldtől egészen a fekete
színűig.
Szervezetre gyakorolt jótékony hatásai szinte
alig ismertek: hasonlóan az almához, teljes
értékű táplálék forrás, vértisztító és az
idegerősítő hatása is kiemelkedően jó, remek
izomregeneráló. Viszont nem tanácsos a szőlő
fogyasztása szénaláz, asztma, tuberkolózis és
tüdőgyulladás esetén.
Nem utóérő gyümölcs, így vásárlásakor ajánlatos egy szemet megkóstolni a szőlőfürtről.
A legfinomabb nyersen, önmagában fogyasztva,
de klasszikus párosítás a szőlő dióval és sajttal.
Étkezés közben, vagy utána azonban ne együk
szőlőt. Magas cukortartalma miatt a teli
gyomorban igen könnyen megerjed, s így belülről jutunk nem kívánatos alkoholhoz.
Édességekbe leginkább aszalt formájában, mazsolaként kerül.
Mindig viszgáljuk meg azonban, hogy nem
kénes-e! Sajnos néhány lelkiismeretlen termelő és
kereskedő a könnyebb eltarthatóság végett kénezi a mazsolát. A kénezett mazsolát meleg vízben alaposan mossuk
át, áztassuk egy kicsit!
Emellett a szőlőmag olaja rendkívül értékes (és drága)
olaj, javítja a látást is. Nagy kár, hogy a borászat csak
alkoholt termel, és a szőlőmaggal nem foglalkoznak.
Értékesíteni is könnyű lenne a nyugati piacokon, így viszont a rengeteg szőlőmaggal nem tudnak mit kezdeni.

Szőlős túrótorta
hozzávalók 8 főre
tésztához:
•3 tojás
•3 ek liszt
•3 ek cukor
•10 dkg vaj
•1/2 citrom reszelt héja
túrókrémhez:
•50 dkg túró
•10 dkg vaj
•2 tojás
•15 dkg cukor
•3 zacskó vaníliás cukor
•2 dl tejszín
•3 zacskó színtelen tortazselé
•30 dkg Cardinale szőlő

Elkészítés
Tészta készítése:
1.A tojások kemény habbá vert fehérjéjéhez egyesével
adjuk a sárgákat, majd kanalanként a cukrot, kanalanként
a lisztet.
2.Az olvasztott, langyos vajat is hozzákeverjük, majd citromhéjat reszelünk rá.
3.Összekeverve kivajazott, lisztezett tortaformába öntjük.
4.Forró sütőbe téve, takarékon megsütjük.
5.Kihűlés után lekattintjuk a tortaforma peremét, vajas
papírral letöröljük róla tésztasütés nyomait.
6.A tortalapot lapos késsel elválasztjuk a sütőlaptól, de a
formában hagyjuk.
7.Visszacsatoljuk a tortaforma karimáját.
8.Félbevágott szőlőszemekkel körben kirakjuk a tortalap
szélét, a szőlőszemek vágott felét lefelé a tészta és a karima közé, oldalt pedig a karimához szorítjuk.
9.A maradék szőlőszemekből tizenkettőt félreteszünk a
torta dekorálásához, a többit egyenletesen elhelyezzük a
tortalapon.
10.Rásimítjuk a túrókrémet, legalább 3 órára hűtőbe
tesszük, szeletelés után a maradék szőlőszemekkel dekoráljuk.
Túrókrém készítése:
1.A tojásokat a cukorral és a vajjal simára keverjük.
2.Hozzákeverjük a villával összetört túrót, a vaníliás
cukrot.
3.A tejszínt meglangyosítjuk, kisrugóssal keverve
beletesszük a tortazseléket és a túrókrémhez keverjük.
forrás:www.nosalty.hu
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
Újszülöttek
Gogolák László és Gogolák Bencsik

Zördülő éjszakán átfut rajtad a légnyomás.
Ámokfutás évek sora, kívül a nap sugara,
leplez minden igazságot.
Nem tudhatod miféle vonyítás hallható,
talán az erdei sakálok?
Biztosan benned volt minden perc megélt emléke,
nem csak volt, van most is, de elfeledve.
Jóságos ég, ki irányít, mit, hogyan és miért?
Évek, idő, elmúlt, hosszúra nyúlt,
mint riasztó sípolás nyári este
és nincs csitító gomb,
hiába nyomod a semmit erőlködve,
nem segít a tudat, az ész, az ösztön,
mert mit élned kell az nem egy normaforma,
csak ellened van és ennyi is a dolga.

Nóra kisfiuk Gogolák Ádám
Miladinović János és Hargita kisfiuk

Dániel
Nagy Tibor és Zita kisfiuk Márton
Prnjat Dejan és Bernadeta kisfiuk

Marko
Lénárd Zoltán és Krisztina kislányuk

Hanna
Gajić Ljubomir és Aleksandra
kislányuk Jovana
Sefaj Fazli és Nafije kislányuk

Artesa

Majd megtorpansz mint tapsviharban
ha nem számít rá a szereplő,
és vörös lesz rajtad újra minden szeplő.
Kisfiú vagy, tanácstalan, riadt,
a csillámporos felhő már porba fulladt.
Kiált hangtalan ajkadon a meleg lehelet,
de körülötted a szavak sokasága jégbe mered.
Az öntörvényűség egyetlen fegyvered.
Írd át sorsod fő előadásait, és játssz utolsót jól,
hogy békében feledjen el az utókor!

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

KIVÁNSÁG
Fáradt szemem az égen pihen,
nézem, s várom a csodát.
Hiszem, hogy láthatom talán,
egy pillanatra legyen enyém!
Csak én vagyok,
hallom szívem lüktetését,
hallom az éjszakai élet neszét.
Minden oly meghitt,
mégis oly rideg
hisz egyedül vagyok.
Most mégis oly jól esik a
magány,
nincs senki ki megzavarna.
Elmélyülve várok valamire,
mi lehet, hogy nem is jön el.
Hideg van, fázom.
Talán ideje volna odébbállnom,

de mégis valami itt tart.
Várom a csodát!
Várom, hogy egy pillanatra
kitáruljon az ég kapuja
és egy fényes ég darabka
hulljon le süvítve elhamvadva.
Mintha már órák teltek volna
el,
de akkor megláttam a fényét,
ahogy áttörte a fekete eget.
Oly gyönyörű volt,
és oly rövid,
de mégis megérte várni rá,
hisz mit kívántam,
talán elhozza nekem.

Fehér Borbála szül. Pósa
augusztus 5, 80 évében
Őri Rozália szül. Őri
augusztus 9, 86 évében
Horkai Erzsébet szül. Gál
Erzsébet
augusztus 10, 83 évében
Fehér Lajos
augusztus 13, 69 évében
Id. Víg Antal
augusztus 15, 82 évében
László János
augusztus 18, 55 évében
Ritec István
augusztus 30, 41 évében
Romanić Sava
szeptember 2, 76 évében
Lénárd Matild
szeptember 2, 84 évében

Verbászi Hajnalka

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