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FECSKE

A FÖLDBÉRLÉSRŐL ÉS SOK MINDEN MÁSRÓL
Az a hír járja a faluban, hogy kön-

nyű nekem, majd pedig mennek 
azok a mesék is, hogy megint mit
képzelek magamról, hiszen már a
csapból is Pál Károly folyik. Azt hiszi
magáról, hogy mindennek úgy kell
lenni, ahogy azt az ő esze kiadta, sőt,
nem ritkán, azt is visszahallom, hogy
jobb lenne, ha egész más dolgokon
törném a fejemet, hiszen a korsó is
addig jár a kútra, míg el nem törik.

Így, most már sajnos, jó
néhány évvel túl az ötvenen, nehezen
tudom elképzelni, hogy komolyabban
meg tudnék változni, javulni, vagy
legalább úgy viselkedni, hogy az
tetsszen végre azoknak is, akik kicsit
rossz szándékkal, kicsit irigységből,
vagy pedig talán csak megszokásból,
a kákán is a csomót keresik. Azt is
tudom, megtanultam, hogy nem lehet
mindenkinek eleget tenni, hiszen
ebben a szerencsétlen országban
annyi baj, gond és keserűség ért és ér
naponta mindanyunkat, hogy kész
csoda, hogy még bírjuk szusszal és
akarattal az életet, a fiataljaink pedig
az itt maradást, vagy pedig a
reménykedést, hogy egyszer érdemes
lesz majd hazajönni és újra itt keresni
a boldogulást és a boldogságot.

Jogos a kérdés, hogy mi
jogon is beszélek, azaz írok itt most
ilyesmiről, amikor a felkérés csak
arról szólt, hogy a Fecskébe írjak
egyoldalas vezércikket az állami
földek bérbeadásáról. Számoljak be
arról, hogy a minisztérium jónak tar-
totta a munkánkat, elfogadta az
érveinket, és ez által lehetőséget kap-
tunk olyan pályázat megszöveg-
ezésére, ami lehetőséget teremthet,
hogy a határunkban levő állami
földet, elsősorban a falunkbeli
gazdálkodók, földből élők, vehessék
bérbe. Írhatnék arról is, hogy kis
délvidéki magyar világunkban
elsőként, mi kértünk és kaptunk
lehetőséget, hogy megelőlegezve az
igazságtételt, kétszázhúsz hektár álla-
mi földet, a végleges döntés
meghozataláig, átadjunk használatra
történelmi egyházainknak.
Megírhatnám azt is, hogy továbbra is
szeretnénk a bérbeadásból kapott
községi pénzt határrendezésre költeni
az elkövetkező években, hiszen a
nadrágszíjparcelláinkon eleve
nehezebb és költségesebb a termelés.
Végezetül elmondhatnám még azt is,
hogy szeretném, és meg van a remény
rá, hogy a következő Fecskében már
arról olvassunk, hogy miként zajlott
le a földbérbeadás a bácsfeketehegyi
határban.

Nagyon jó, hogy a márciusi

Fecske most beszámol a földbérbead-
ás fejleményeiről. Jó, hiszen ezzel az
újságcikkel újra egy nyomot hagyunk
az utánunk jövőknek, megadva nekik
a lehetőséget, hogy ebből a nyomból
olyan új élet teremjen ami, ha tudnak
bízni és akarni, biztosítani fogja meg-
maradásukat őseink földjén.

Most pedig visszatérve a cikk
elején leírtakhoz, azok hangulatához,
szeretném elmondani azt is, hogy
örülök annak, hogy az egyik
elkövetkező szerda estén a bács-
feketehegyi Kultúrotthonban, az
egymást keresők és az újra és újra
egymásra lelők találkahelyén, min-
den helybeli érdeklődő lehetőséget
kap, és reményeim szerint élni is fog
a lehetőséggel, hogy élőszóban
meghallja azt, mikor és miként adhat-
ja át a földbérlési kérvényét. De
annak is nagyon örülök, hogy a hét
szinte minden estéjén nagyon nehéz
beosztani azt a három termet a
Tüziben, hogy civil szervezeteink és
egyesületeink tagsága és közönsége
eljöhessen és örülhessen, hogy
értelmesen és hasznosan végződött a
mai napja.

Aki múlt szerda este ott volt és látta
milyen szépen megtelt a nagyterem a
mezőgazdaság, a Könyvtár pedig a
Németh István könyve iránt érdek-
lődőkkel, miközben, a tervezettől
eltérően, az emeletről lehallatszott,
hogy azt meg a kicsik vették bir-
tokukba, akkor elmondhatjuk, van
értelme annak, hogy színjátszóink,
versmondóink, táncosaink és éneke-
seink is ez időtáj arra készülnek, hogy
hamarosan újra a közönség elé lép-
jenek.

Sok mindenről kellene és lehetne
szólni még ebben a rövid írásban,
hiszen roppant kellemetlen és bántó
az, ha valaki véletlenül kimarad, és
nem esik arról szó, hogy ő is teszi a
dolgát, keresi a helyét ebben az
összekavarodott világban, sokszor
akaratlanul másokat is megbántva,
vagy pedig szándékosan buktatva a
mellette iparkodót.

Nagyon jól tudjuk, hogy szinte kivé-
tel nélkül nem élünk jól ebben a
faluban és ebben az országban. Nem
élünk jól, mert sokaknak nincs
munkája, sokak munkájának pedig
nincs elegendő értelme, hiszen kicsi a
fizetés, nincs ára sem a jószágnak,
sem más termékünknek, miközben
mindennek megy fel az ára, fogyik a
pénz a zsebünkből.

Mi értelme van hát akkor annak, hogy
falunkban ennyire felpezsdült az élet. 

Mi jó nekünk abból, hogy ilyen
sokan, fiatalok és idősek egyaránt,
megpróbálnak értelmet keresni a
közösségi és civil életünk
szervezésében. 
Miért jó az nekünk, hogy a vajdasági
magyaroknak még három képviselője 
bejuthatott volna a szerb parla-
mentbe, ha a magyarok másutt is úgy 
szavaznak, ahogy azt tették
Bácsfeketehegyen, Pacséron, vagy
pedig Magyarcsernyén. Van-e
értelme annak, hogy falunkban,
Bácsfeketehegyen ilyen sok ember,
időről időre, azon töri a fejét, és tölti
a drága idejét, hogy miként lehetne
valami értelmeset tenni közösségi
megmaradásunk érdekében.

Bízom abban, hogy sokunknak, egyre
többünknek, az a véleménye, hogy
van értelme tenni ezért a faluért.
Tenni és vállalni a felelősséget a tet-
tekért, bízni abban, hogy lesznek,
akik folytatják a munkát. Itt mondom
el, vezércikkíróként talán kicsit vis-
sza is élve a lehetőséggel, hogy
szívből örülök annak, hogy új elnöke
van a Helyi közösség Tanácsának és
annak is, hogy a legutóbbi választá-
sokon megfiatalodott egyházunk
Presbitériuma.

Örülök, mert sokaknak a szerepvál-
lalása, és minden más, ami falunkban
történik, bizonyos értelemben, pél-
daértékű. Őseink annak idején azért
jöttek erre a vidékre, mert bíztak sor-
suk jobbrafordulásában. Ránk
jellemző csökönyösséggel sokszor
újra és újra kezdték az életet, megad-
va ezzel nekünk is a lehetőséget és a
reményt, hogy van értelme mindan-
nak, amit egyre többen teszünk.

Hiszen az élet számtalanszor bizonyí-
totta már, hogy csak annak van igazi
értelme, amiben sokan hisznek, és
amiért sokan tesznek. Fiatalok és
kevésbé fiatalok egyaránt. Mindenki
a maga módján, viselve és elviselve
önmaga és környezete korlátait és
keresztjét.

A jobb élet reményében. Hittel, biza-
lommal és szeretettel.

Pál Károly
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A GAZDAKÖR HÍREI

AZ IZIDA HÍREI
Az Izida munkatársai továbbra is képezik
magukat. Társulatunkban, február 22.-én
a belgrádi A.Ž.I.N.  szervezet előadást
tartott fiatal nőknek, leányoknak. A téma
a nők helyzete a társadalomban.  Nagyon
tanulságos volt számunkra, mivel társu-
latunknak főleg 15-30 éves leányok,
leányanyák, édesanyák a tagjai (valamen-
nyiük családjában fogyatékkal élő tag is
van).  A témákban a fiatal nők tovább-
képzési, szórakozási vagy nevelési
lehetőségeit, problémáit találták
fontosnak, valamint rámutattak a NŐK
szerepére a mai modern társadal-
munkban. Vendégeinket Bajić Zorica
fogadta.

Február 24.-től a Vajdasági Magyar
Folklórközpontban, Szabadkán két
tagunk szövést tanul. A praktikus gyakor-
latok mellett tudást szereznek a nép-
művészetről és annak szerepéről

életünkben. Megtudtuk, hogy szük-
ségünk van  kreativitásra ebben a szürke,
monoton hétköznapokban és a gyermek-
gondozás ideje alatti mentális problémák,
a fogyatékkal való élés, illetve a megvál-
tozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása, a szenvedélybetegségek-
ből való kigyógyulás, vagy a folyamatban
lévő gyógyulás területén.Terápiaként is
alkalmazzuk. Nagy István a VMF elnöke
köszöntötte a résztvevőket és röviden
ismertette a szervezetet.

Pszihológusaink Kovács Szilvia, Majkić

Anđelka, Kiskovács Ildikó,
drámapedagógus Csernik Ilma, logopé-
dusunk Kiskároly Juhász Erzsébet, szak-
tudásukkal, tanácsaikkal segítik tag-
jainkat a tanulásban, az önbizalmuk
növelésében, ami által tagjaink kön-
nyebben beilleszkednek a mai rohanó,

kegyetlen világba.

Társulatunk tagjai a Nemzetközi nőnap

megünneplésére készül. Az előadásra a
legkisebbjeinket Benedek Mária és Józsa
Rózsa, színjátszóinkat Kisimre Vörös
Beáta, a zenei élőadásra pedig Papp
Boglárka és Faragó Péter készíti fel tag-
jainkat. Az előadás elkészítéséhez szük-
séges pénzeszközt a BCIF biztosította,
pályázat útján.
Amennyiben az IZIDA-anya és gyer-

mekvédelmi társulat munkájával jobban
meg szeretne ismerkedni, látogassa meg
honlapunkat a következő címen:
http://izidafeketic.on.neobee.net
A lovćenaci általános iskola tanulói
használt ruhákat, játékokat és iskolai fel-
szereléseket adományoztak tagjainknak.
Köszönjük.

P.J.

Mozgalmas tevékenység
jellemezte a gazdakör őszi-
téli tevékenységét. Sikerült a
2006/2007 ősz-téli szezonra
olyan szakelőadásokat
szervezni és meghallgatni,
amelyek eltértek az eddig
megszokottaktól.

Ugyanis most arra
törekedtünk, hogy minél több
olyan ismeretekre tegyünk
szert, ami útmutatást ad a
kisebb földterületekkel ren-
delkezőknek is, a nagyobb
jövedelemszerzésre. 

Ez azért is nagyon fontos
most és a továbbiakban is,
mert egyre nagyobb a
m u n k a n é l k ü l i s é g
térségünkben. Meg kell talál-
nunk azokat az életformákat,
amelyek létünket továbbra is
biztosítják ezen a helyen.
Úgy gondoltuk jeles
tagunkkal, Bácsi Gáborral az
élen, hogy vannak olyan
lehetőségek, amelyeket szor-
gos kezekkel érdemes
megcélozni. Így kaptak

helyet az őszi-téli előadás
sorozatunkban a következő
témakörök: virágkertészet,
méhészet, szőlő és gyümölcs-
termesztés, meggytermelés
tudományos magas szinten,
d o h á n y t e r m e s z t é s ,
egészséges táplálék előál-
lítása biotermelés útján,
kecske és birkatenyésztés (a
tej és hústermékek előállítása
vegyszermentesen is lehet-
séges, és ezek a termékek
egyre keresettebbek a pia-
con). Ezen témakörök mellett
még lehetőségünk volt
meghallgatni a tartományi
fejlesztési alap igazgatójának
Szabó József mérnök úrnak
útmutatásait, az alap
pénzösszegeinek fel-
használásával kapcsolatban
(pályázati lehetőségek stb.).
Ilyen témakörben egyik szer-
da estén szerteágazóan
tájékozatott bennünket Kiss
Árpád az Észak-Bácskai
Parasztszövetség elnöke is.
Minden témakör legalább egy

oldalnyi írást érdemelne, de
aki nem volt rest szerda
esténként lejönni, nem csaló-
dott. Egy kicsit azért a
növénytermesztés is helyet
kapott az előadások sorában,
így a „Pionir” új vetőmag
fajtáit ismerhettük meg,
valamint újfajta műtrágyákat
és levéltrágyákat ismertünk
meg. Hátra van még a talaj
baktérium tenyészet (BAK-
TOFIL), ami már jól bizonyí-
tott eddig is. Terveink közé
tartozik még a hagyományos
borkóstoló megszervezése is,
március 3.-án. Majd március-
ban még szeretnénk pótolni
azokat a facsemetéket az
általunk ültetett fasorban,
amelyek hiányoznak (vad-
kártétel vagy egyéb miatt).
Azon is munkálkodunk újab-
ban, hogy tagságunknak
jutányosan szerezzünk be
vetőmagot és vegyszereket a
termeléshez.

O.K.

Elkezdődött a versenyidőszak
ebben az évben is. Az
egymást követő szombatokon
különböző tantárgyakból
mérik össze tudásukat közsé-
gi szinten a diákok.

Büszkék lehetünk, mert a
fizika versenyhez nem voltak
elég bátrak sem a kishegyesi,
sem a lovćenáci tanulók.
Tehát a feketicsiek már
győztes ként ültek le tesztet
írni. 
A közeljövőben, vagyis 3-án

biológiából Lovćenácon, 10-
én magyar nyelvből
Kishegyesen és 17-én föld-
rajzból Lovćenácon lesz
megrendezve verseny.

Mi, nyolcadikosok február
utolsó hetében
fényképezkedtünk a tablóra. 

Közeleg március 8.-a, ezért
alsósok és felsősök egyaránt
lázasan készülnek az ünnep-
ségre. A kisebbek rajz és
szabadaktivitás óráikon
ajándékot készítenek éde-
sanyjuk vagy nagymamáik
részére. Az előadásra a
sportcsarnokban kerül sor. 

Kasza Nikoletta

Suli-hírek
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A PRESBITERI TISZTSÉGRŐL

„A köztetek lévő presbitereket kérem
én, a presbitertárs, és a Krisztus
szenvedésének tanúja, és a megje-
lenendő dicsőségnek részese;
Legeltessétek az Istennek köztetek
levő nyáját, gondot viselvén arra nem
kényszerítésből, hanem örömest; sem
nem rút nyerészkedésből, hanem jóin-
dulattal; S nem úgy, hogy uralkodja-
tok a gyülekezetben, hanem mint pél-
daképei a nyájnak. ( I. Péter 5, 1-3 ) 

Vallási rovatunkban nem
foglalkoztunk eddig az egyházközség
világi (nem lelkészi) tiszt-
ségviselőinek kérdésével. Tekintettel
arra, hogy falunk lakosságának túl-
nyomó többsége református vallású,
szükségesnek tartom a fenti kérdéssel
való foglalkozást, abból a meg-
fontolásból, hogy szélesebb körben is
legyen olvasóinknak alapismerete az
egyházközség  - nem lelkészi - tiszt-
ségviselőinek kérdéséről. Most és
előreláthatólag még egy-két alkalom-
mal a presbiteri szolgálat és
felelősség gyakorlásának
fontosságáról szólunk. Ez alkalom-
mal a presbiteri tisztség fogalmával, a
presbitériumok megválasztási módjá-
val, és alapvető feladataival
ismerkedhetünk meg.

A presbitérium a protestáns egy-
házakban a lelkész mellé választott
világiakból álló döntéshozó testület.
A presbiter kifejezés görög eredetű
szó, amelynek jelentése: legöregebb.
Természetesen szentírási értelemben
a kifejezésnek többféle jelentése és
előfordulási helye ismeretes. A pres-
biter szó jelent olyan embert, aki elől
megy – ebben az értelemben a kife-
jezés mozgást, példaadást jelent, aki
elöl megy, diktálja a tempót.

Kik választhatók meg a református
egyházközségek presbiteri tiszt-
ségére?
Az egyházközségek olyan férfi és női
tagjai, akik betöltötték a 30.
életévüket és az egyházi életben
különösen kitűntek.  Fontos megem-
líteni, hogy az elmúlt ateista korszak
itt is megtette a maga hatását, nagyon
nehéz ma olyan embereket találni,
akik mint erkölcsi, mint családi és
hitbeli életükkel kitűntek. Itt ki kell

hangsúlyozni, hogy a presbiterek
szolgálata, tiszteletbeli szolgálat.  A
presbitérium lélekszáma 2-nél
kevesebb és 24-nél több nem lehet.
Ez a szám a gyülekezetek lélek-
számától függ. A legnagyobb lélek-
számú egyházközségekben ez a szám
eléri a maximumot. A presbitérium
tagjait hat évre választják meg,
hivatalukat a gyülekezet előtt
eskütétellel foglalják el. A választá-
sok minden három évben történnek,
mivel a tagok fele ilyenkor kilép. A
választási listákon ilyenkor szerepel-
nek a régi (kieső) presbiterek nevei és
újakat is jelölnek. A presbiterek mel-
lett pótpresbitereket is kell választani,
akiknek a száma a választott pres-
biterek számának legalább negyed
része. Ha a presbiteri tisztség a
választási cikluson belül
megüresedik, a presbitérium által
behívott a választás sorrendjében
következő pótpresbiter foglalja el a
megüresedett helyet. A presbiter tiszt-
sége megszűnik a választási ciklus
lejártával, továbbá elhalálozás,
lemondás által, vagy pedig fegyelmi
úton  (jogerős döntéssel) való
elmozdítás útján.

Mi tartozik a presbitérium
hatáskörébe és mik a presbitérium
legfontosabb feladatai az egy-
házközségben?

A presbitérium hatáskörében az
egyházközség lelki, szellemi és
erkölcsi életének a gondozása tar-
tozik. Ezen belül a presbitérium szi-
gorúan köteles felügyelni a tan tisz-
taságára (nincs-e hitbeli, tanbeli
megosztottság a gyülekezetben,
nincs-e tévtanítás az egyházközségen
belül stb.). Ezenkívül felügyel az
istentiszteleti rendtartás betartására,
gondoskodik az egyházközségben az
ige missziós hirdetéséről. Felügyel
továbbá a diakóniai (szeretetszol-
gálat) munkára, rendszeresíti a
gyülekezetben a keresztyén iratter-
jesztést, végzi a hívek meglátogatását
(beleértve a nem templombajáró,
passzív gyülekezeti tagokat is).
Nyilvántartja és gondozza a vegyes
házasságban élő híveket, ápolja az
egyházközség tagjaiban az összetar-
tozás érzését. Inti a gyülekezeti
tagokat a keresztyéni és egyházi köte-

lességek teljesítésére. 
A presbitérium hatáskörébe tar-

tozik az egyházközségi vagyon
kezelése is, valamint köteles gondos-
kodni az egyházközség összes ingó és
ingatlanjának karbantartásáról.
Gondoskodik az egyházfenntartási
járulék beszedéséről. Összegezve a
fenti kötelességeket, a presbiter
alapvető feladata, hogy a rábízott
megbízatásokat hűséggel elvégezze
és az egyháztagsági kötelessége tel-
jesítésében, járjon elől jó példával. 

Végezetül szükségesnek tartom
kihangsúlyozni az a tényt, hogy
Istennek mindannyian egyforma és
egyenrangú gyermekei vagyunk. Ez
akkor is vonatkozik ránk, ha a
gyülekezetnek a lelkipásztorai, pres-
biterei, vagy pedig egyszerű
gyülekezeti tagok vagyunk. A fent
idézett bibliai ige is figyelmeztet arra,
hogy a presbiteri tisztség is szolgálat,
ami nem jár semmilyen elsőbbséggel
és annak viselőjét, nem jogosítja fel
felsőbbrendű magatartás gyakor-
lására másokkal szemben. Mivel a
presbitérium tagjainak megválasztás-
nál elsősorban az emberi tényező
kerül előtérbe, egyáltalán nem biztos,
hogy a választás eredménye minden
esetben a legmegfelelőbb, és
maradéktalanul megegyezik a
Szentírás ide vonatkozó intelmeivel.
Minden egyes alkalommal változik a
presbitérium összetétele, éppen ezért
a tisztségről bármilyen okból
távozók, nem érezhetik magukat
másodrendű gyülekezeti tagoknak.
Lelkészi gyakorlatomból tudom,
hogy számtalan esetben ez utóbbiak -
mint a gyülekezet hűséges tagjai –
pozíciójuknál, lelkületüknél és
hitüknél fogva többet tudtak és
tudnak tenni a jövőben is az egyház
érdekében, mint a presbitérium tagsá-
ga.

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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Alatin primula szó, elsőt jelent.
Nem csoda, hiszen a primula,

vagy hétköznapi nevén kankalin a
tavasz első virágai közé tartozik.
Szobanövényként közkedvelt a
közönséges kankalin Primula acaulis,
P. vulgaris, amelyek nemesített
példányok. Ez mellett előfordul a
gyógyhatással rendelkező fajtája is. A
nőnap közeledtével igen közkedvelt
cserepes növény, és nincs olyan
nőszemély, aki még nem kapott volna
életében legalább egyszer primulát

vagy nem lepte meg  magát ezzel a
sokféle színben pompázó virággal. A
“primulaláz” januártól áprilisig is
elhúzódhat, hisz ilyenkor hozza a
növény a változatos színű, és rend-
kívül illatos virágaikat. A virágok
lehetnek egyszínűek, de előfordul a
több szín keveréke is. Ez a
nemesítőknek köszönhető. A szirmok
összeforrtak, de megfigyelhető az
ötös tagoltság. A levelek tőlevélrózsát
alkotnak. Nem túl drága növény,
egyedül csak a különlegesebb

példányokért kérnek magasabb
összeget. Melegben tönkre megy.
Az ideális hőmérséklet a tartására
13-16°C között van. Alacsony
hőmérséklet igénye és a magas
fényigénye miatt célszerű ablakban
tartani, különben hamar elpusztul.
Sajnos ezt sokan nem tudják, és
meglepődnek ha egy hét leforgása
alatt a növény tönkremegy. A déli
fekvésű ház ideális számára. Az
öntözésre is nagyon oda kell figyel-
ni. Ha jól érzi magát, hónapokig is
virágozhat. Szárazabb levegőjű
lakásban kétszer öntözzük meg, de

arra figyeljünk, hogy a növény ne
álljon vízben. Túlöntözés esetén a
növény egyszerűen elrohad. Miután
elvirágzott, tavasszal kiültethetjük a
kertbe vagy kitehetjük a teraszra,
balkonra. Kellő gondozás esetén a tő
újra virágozni fog.
Gondot a levéltetvek vagy az atkák
okozhatnak, ezek a kártevők a levelek
fonákján szeretnek tanyázni.

Z. Tatjana

A BÁJOS PRIMULA

Disznóság, hogy men-
nyire felment a

hízottdisznó ára.
Disznóság, hogy felment
a kukorica, aszója és a
premixek ára. Disznóság,
hogy az állam ez ellen
nem tesz semmit.
Disznóság, hogy a
tenyésztők érdekében
nem lép fel....
Az állam, a hosszú távú
mezőgazdasági fejlettsé-
gi programjában, meghatározta, nem
fog beleavatkozni a gazdálkodásban
résztvevők viszonyaiba, hogy
kialakulhassanak az egészséges piaci
viszonyok és csak az erős, felkészült
és okosan gondolkodók maradjanak
talpon. Szerbia lakosságának 30%-a
(nem túlzás a 60% sem) mezőgaz-
dasággal foglalkozik, főleg kis
magántermelők. Az új helyzetben mi
lesz velük? Az ő áldatlan helyzetükre
a program összefogás a társulás a

megoldás kulcsa. Erre a községi
mezőgazdasági titkár sok munkát

áldozott, de ehhez az
érdekeltek nem járultak
eléggé hozzá, így a 3K, a
K va n t i t á s - m e n n y i s é g ,
K v a l i t á s - m i n ő s é g ,
Kontinuitás-folyamatosság
program nem léphetett
életbe. Sajnos ez van orszá-
gos szinten is. 
Nem alakulhatott ki a
t e ny é s z t ő - f e l d o l g o z ó -
kereskedő-fogyasztó kapc-
solat. Ehhez még a kivitel

biztosítása is szükséges, amiről, az
össze-vissza malac és tenyészállat
ellenőrizetlen beszerzése okozta
pestis miatt, három évig szó sem
lehet. 

Disznóság.

Csibe

DISZNÓSÁG
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VIHAR A PUSZTÁN
III. RÉSZ

ATiszához közeledve mind sáro-
sabb utakra akadtam. Itt lehetett

az éjszakai vihar széle, de mire ide
értem hét ágra sütött a nap,
felmelegedett. A kompon már tudtak
a marháinkról, hogy szétszaladtak.
Lám milyen gyorsan terjed a hír
„drót” nélkül is! Vágtatva érkeztem a
legelőre a „marhaálláshoz", ahol csak
egy gulyást találtam és néhány sérült-
beteg állatot. Ezek kerültek az elmúlt
éjjel - a kitöréskor, a többiek alá.
Össze lettek tiporva-taposva, zúzva.
Megtudtam, a többiek a borjak
keresésére mentek, ketten lóháton, a
többiek gyalog. - Kérdeztem, merre
mentek? - Szerencsére, a vihar elől
menekülve a gulya java része délnek
futott. Arra érdemes őket keresni.
Megitattam a habos oldalú lovamat,
és rajta! Én is többiek után siettem.
Néhány kilométer után találkoztam a
„hazafele" igyekvő gulyásokkal, akik
bár nem sok állatot tereltek maguk
előtt, de jó hírrel fogadtak: - Innen
nem messze, egy tanyán van a
gulyánk java része, oda menekültek
és törtek be a tanya udvarára. Miután
ezeket „haza" tereljük, együtt
megyünk a többiért és még sötétedés
előtt, szeretnénk őket a megjavított
„marhaállásba" tudni őket. Két lova-
sunk a falu felé lovagolt, mert a falusi
lakosok szerint - akikkel találkoztak,
azt mondták, a faluban is „befogtak"
néhány „szökevényt". Én is oda tar-
tottam, a községházra, ahol szívélye-
sen fogadott a bíró. Megvigasztalt,
hogy már telefonon beszélt az igaz-
gatómmal. De nyugtassam meg én is,
jelentsem, hogy megkerült az
állataink java része. Holnap, ha
megszámoljuk őket, csak akkor
tudjuk meg a pontos létszámot. Ezt
jelentettem haza, az igazgatómnak.
Meglepetésemre a bíró meghívott
magához, a házához. - Kössem a
lovamat a községi jászolhoz, ahol az

„előfogatos" lovak abrakolnak. Mi
pedig induljunk, nem messze lakik
innen, menjek vele. Szót fogadtam.
Út közben találkoztunk a gulyá-
sainkkal, akik néhány állatot tereltek,
amiket a falusiak fogtak be, de jelen-
tették a községházán, hogy a
„szökevények náluk vannak. Általuk
üzentem a többieknek, reggel ne
tereljenek ki még én nem jövök, majd
megszámoljuk a borjakat.
A bíró és a felesége igazi kellemes
vendéglátók voltak. Mire
megtisztálkodtam, az asztalon gőzöl-
gött a frissen főtt vacsora. Pálinka,
bor a gazda keze ügyében, kínálta is
becsülettel. A finom vacsora után jól
esett savanykás bánáti rizling. El is
pilledtem, éreztem laposakat, pislo-
gok. Nem csoda, utolért a fáradság,
már két napja úton voltam. Főleg az

utolsó nap „vette ki a zsíromat", az
erőltetett lovaglás. Ősztől tavaszig
többet voltam nyeregben, akkor jobb
erőnléttel rendelkeztem, mint most,
amikor csézával utazgattam -úri
módra. A háziak megszántak, küldtek
- a hátsó szobába. Ott van megágyaz-
va a részemre.
Amint megláttam a párna sarkát a hűs
szobában, már el is aludtam. Reggel
kipihenten frissen ébredtem. A sült
szalonna illata kéredzkedett be hoz-
zám, a szobába. Ennek már -beval-
lom, nem tudtam ellenállni, sietve
öltöztem, de sehol sem találtam a
csizmámat, (mindég bőrcsizmában
jártam - kapcával benne, amit napon-
ta lehetett cserélni.). Kénytelen
voltam meztéláb kilépni a teraszra
(gangra), ahol s fényesre „suvickolt”
csizmám fogadott, rajta a száraz
kapca. Pironkodva húztam fel a
csizmámat, de még ilyet! Nem tisztí-
totta az én csizmámat senki eddig.
Még az Anyámnak sem engedtem,
hogy hozzányúljon. Úgy tartottam, ez
az én dolgom. Így is szoktam meg.
Most meg vendégségben, ahol

először járok, a gazdaasszony tett
ilyet velem. Pirulva ültem az asztal-
hoz, ahol a bíró már javában regge-
lizett. Látta rajtam a zavaromat,
mondtam is, ezt nem kellett volna
velem tennie a feleségének, hogy a
csizmámat kitisztítsa. Megnyugtatott:
- Sose törődj vele, ez az asszonyok
dolga, de te ezt még nem érted,
hiszen legény vagy. Majd meglátod,
ha megnősülsz! Mégis, alig tudtam
legyűrni a finom reggelit,
restelkedésemben. Nagyon-nagyon
megköszöntem a szíves vendéglátást
és siettem a lovamért. A bíró a
lelkemre kötötte, a gulya számlálása
után még egyszer jöjjek be a
községházra, ő is szeretné tudni
hiányzik-e valahány? Megígértem. A
lovammal is úgy jártam, mint a
csizmámmal: fényesre kefélve,
pihenten és jóllakottan nyihogott,
amikor nevén szólítottam. Sehol
senki nem volt az istállóban, nem volt
kinek megköszönnöm a lovam körüli
gondoskodást. Na, majd a bírónak, ha
hazaindulok!
Már vártak a gulyások, még jobban a
bőgő marhák. Mentek volna ki a leg-
előre, de a kapunál ”őrség” állt, a
kutyák. Megbeszéltük a számlálás
módját, és ezért csak visszafogottan
engedték ki a borjakat. Miután az
utolsó is kifutott a „marhaállásból”,
egymásra néztünk mi hárman, akik
számoltunk és kiderült, hogy egyfor-
mán számoltunk. Ez szerint két darab
marhánk hiányzott. Elbúcsúztam a
gulyásoktól. Ígéretem szerint vis-
szalovagoltam a községházra.
Jelentettem a bírónak a számlálás
eredményét. Meglepetten nyugtázta:
- Azt hitte, sokkal több fog hiány-
ozni! Azzal váltunk el, hogy ő fogja
jelenteni a rendőrségnek az esetet. A
nagy „stampedo”, a marhák kitörése
azzal végződött, hogy megkerült még
egy elveszett. De egy darabnak
végképp nyoma veszett. Így vettem
fel a jegyzőkönyvbe, amit gulyások
és én is aláírtunk.
Hátra volt még annak az éjszakának a
története, amikor kitörtek az állatok. 

Folyt.köv
Molnár Károly
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AVajdasági Magyar Szövetség
Ifjúsági Fórumának (vamaszif)

Kishegyes Községi Szervezete 2006
novemberében alakult meg
községünkben. Megalakulásának
elsődleges célja a fiatalok politikai
szerepvállalásának növelése, fiatalok
bevonása az őket érintő döntések
meghozatalába és a jövő politikai és
közéleti nemzedékének kinevelése,
képzése. A vamaszif tagja lehet min-
den 18 és 30 év közötti fiatal, illetve
támogató (konzultatív) tagja lehet
minden 30 és 35 év közötti fiatal, aki
tagja a VMSZ-nek. A Helyi
Szervezetet 35 fiatal alapította, ma
már több mint 40 tagja van, ami
folyamatosan bővül. A továbbiakban
is, aki szeretne csatlakozni hozzánk,
az bátran jelezze azt, nyitottak
vagyunk, mindenkit szívesen látunk.
A községi vamaszif megalakulása
üdítő példa volt, ilyen nagyszámú
fiatallal még sehol nem tudtak szá-
molni, ma is – arányait tekintve –
még ma is a legtöbb fiatallal ren-
delkező Helyi Szervezet vagyunk,
ami számos lehetőséget rejt. 

Első akciónkat Karácsony előtt bo-
nyolítottuk le, együttműködésben a
topolyai Női Fórummal. Adományt
gyűjtött össze a tagság, amelyből
ajándékcsomagokat vásároltunk, amit
a Régió Rádió Karácsonyi
műsorában, élőben sorsoltak ki.
Tagjaink részt vettek a vamaszif
Magyar Nemzeti Tanács felé irányuló
Ifjúsági Bizottságra vonatkozó aján-
lásának kidolgozásában. Újév után
kerek asztal beszélgetésre hívtuk az
ifjúsági vezetőket, aminek a célja a
kapcsolatteremtés és az átfedési pon-
tok felismerése volt. Mintegy 20
fiatal beszélgettünk a bácsfeketehegyi
könyvtárban, főbb témáink a fiatalok
szórakozási és sport lehetőségei,
ifjúsági gyűjtőhelyek (klubok)
hiánya. A parlamenti választásokat
megelőző kampány keretein belül
koncert szerveztünk a kishegyesi
Ifjúsági Otthonban, felléptek a B –
terv és a Black Sabbatka zenekarok,
mintegy 350 fiatal volt kíváncsi a pro-
gramra. 

Tevékenyen részt vettünk a VMSZ
választási kampányának meg-

valósításában, több mint 25 aktivistá-
val végeztük a mozgósító kampányt,
kettős céllal: egyrészt hangsúlyoztuk
annak fontosságát, hogy minél többen
vegyenek részt a voksoláson, illetve,
hogy hangsúlyozzuk milyen fontos,
hogy magyar párt (VMSZ) képviselje
az érdekeinket a Szerb Parlamentben.
Az eredmények igazolták munkánkat.
A Parlamentbe 3 fiatal (35 évnél
fiatalabb) képviselő jutott be: dr.
Pásztor Bálint, dr. Varga László és
Galgó  Ferenczi Andrea. Ezúton is
szeretnénk megköszönni minden pol-
gártársunknak, aki megtisztelt ben-
nünket a szavazatával, illetve min-
denkinek, aki részt vett a voksoláson.
Hisszük, hogy a mozgósító kampány
során elkezdett kommunikáció foly-
tatódik és hozzájárul a polgárok és a
politikum közötti távolság csökken-
téséhez. Reméljük, hogy az
elkövetkező választásokon is sikere-
sen együtt tudunk működni.

Ifj. Juhász Bálint
vamaszif Kishegyes Községi 

Szervezetének elnöke

VAMASZIF

2007, március 24.-én, szombaton, nagy-
szabású nemzetközi, kötöttfogású birkózó-
verseny színhelye lesz a bácsfeketehegyi
sportcsarnok.
11 órától, 2 szőnyegen, mintegy 150 diák-
versenyző méri össze erejét, egyéniben az
arany, ezüst és bronzérmekért, csapat-
versenyben pedig a VINUM kupáért. 
Kérjük, jöjjenek el Önök is minél nagyobb
számban, biztassák a falubeli versenyzőket. 

"Spartacus" Alapítvány

ÉRTESÍTÉS 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen meg-
jelentetni a Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán megvételre keresnek valamit, esetleg

csak a figyelmet szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget az elérhetőségükkel feltün-
tetve dobják be a “Fecske” postaládájába a Teleház bejáratánál!

a szerk.

FIGYELEM! FIGYELEM!

Üzlethelyiség kiadó Bratsva 48. (Iskola utca)  Tel.: 738-745
Ház eladó Feketicsen Tel.: 738-745
Levestésztát árulok N. Gyurkovics 8c   Tel.: 738-745

INGYENES APRÓHÍRDETÉS

Hozzávalók: 6kg zsiradék, 2l víz, 1kg marószóda, fél kg liszt.
A vízben feloldjuk a marószódát, beletesszük a zsiradékot, végül
hozzákeverjük a lisztet. Az egészet jól összevegyítjük, és állni
hagyjuk. Ha már sűrű, mint valami sűrű krém, formába öntjük, majd
ha megszilárdult, megfelelő darabokra vágjuk.

FŐZÉS NÉLKÜL
Mosószappan Házilag
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Ítéletet hozott az Egyesült
Nemzetek bírósága Hágában, hogy

Szerbia (SCG és Kisjugoszlávia
jogutódja) a boszniai népirtásban
nem bűnös, de felelős érte, mert a
hatalmi szervek nem tettek meg sem-
mit sem, hogy megakadályozzák.

Hogyan is kezdődött az egész? Mi is
történt? Sajnos mindannyian nagyon
jól tudjuk.

Itt, és most, egy dologra szeretnék
kitérni, hogy ezen a vidéken
(Pannon-Balkán) az értékek,
értékelések, sajnos nem a mai
világszerte elismert és elfogadott
normák és törvények szerint vannak
meghatározva, alkalmazva. Ki kell
térni egy olyan apró igazságra, hogy
már kétezer éve keresztények
vagyunk, de nem aszerint élünk,
hogy ne tedd embertársadnak, amit
nem kívánsz magadnak, hanem még
mindig a szemet-szemért ótestamen-
tumi elvet valljuk.

Nem vagyunk toleránsak azokkal
szemben, kik más nemzetiségűek,
vallásúak, párt v. Ideológiai állás-
foglalásuk van. Az embereket vagy-
oni állapotuk és társadalmi helyzetük
alapján tiszteljük vagy ítéljük.

Mindig ítélünk. Ez ilyen, az olyan, ez
megérdemli, az nem, ez az enyém, az
nem a tied... Ez megy „nagyban” is,

állami szinten. Ez a mi területünk, ez-
ez, ez-az, és aki máshogy gondol-
kozik, vagy mondja, csinálja, az áruló
és legyen átkozott...

Felmentettek bennünket, de bűnösök
vagyunk, mert semmit sem tettünk a

népirtás ellen, nehogy bajunk
legyen emiatt, mert nem volt semmi
közünk hozzá, meg, hát semmi
hasznunk sem származott belőle...

Felmentettek bennünket, és most
tegyünk meg mindent, hogy ez a
szégyen, a bűnünk (szerb állampol-
gárok vagyunk) ne maradjon meg
örökségül utódainknak, mert mi
mégsem vagyunk „de facto”
népirtók.

Éljünk már normálisan, gondolkoz-
zunk úgy, mint a világ épeszű része,

akkor nekünk is jobb lesz.

BIRO Csaba 

ÍTÉLET

Ha úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke, unokája a legszebb, küldje be a kicsi fotóját és mi azt megjelentetjük, és olvasóink
szavazással dönthetik el ki lesz a győztes. A legszebb baba értékes ajándékot kap.

A beküldés feltételei:
0 és 5 év közötti gyerekek fényképét várjuk

A képeket zárt borítékban, névvel, címmel ellátva a
Fecske postaládájába dobhatják, vagy elküldhetik a

Fecske e-mail címére: mefeketics@stcable.co.yu
A kép mellett kérjük tüntessék fel a gyermek nevét

és életkorát.

A szavazás feltételei a következők:
Szavazni az újságban megjelenő szelvényekkel

lehet, amelyik baba a legtöbb szavazatot kapja, az
nyer.

A szelvények nincsenek megszámozva, tehát egy
hónapban egy ember többet is beküldhet.

A szavazók között ajándékcsomagot sorsolunk ki.
A nyerteseket (babát és a szavazót) telefonon vagy levélben értesítjük.

szerk.

EELLIINNDDUULLTT  AA  „„FFEECCSSKKEE””  LLEEGGSSZZEEBBBB
BBAABBÁÁJJAA  VVEERRSSEENNYY!!
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Balogh Mihálynak hívták. Unokái
és dédunokái úgy tudják, hogy

1852-ben született Feketicsen, ott is
halt meg nyolcvannégy éves korában,
és a köztemető mélyén domborodik a
sárgaföld felette. A kis halom végén
még ma is megvan a fejfa, melynek
tövében olykor leszórnak néhány szál
virágot a temető látogató falubeliek.
Mert Balogh Mihályra még ma is
emlékeznek, habár közel harminc éve
annak, hogy elköltözött az élők
sorából. Nem is csoda. Balogh
Mihály nem egyszerű gyermeke volt
a népnek, híres volt ő a maga ide-
jében, a ponyvairodalom két kötete is
megemlíti a nevét. Betyár volt.
Betyár, vagy ha szebben hangzik,
szegénylegény Rózsa Sándor
bandájából. Rózsa Sándor réme volt
az alföldi uraságoknak, működési
köre Szeged vidékétől lenyúlt
Szenttamásig, és ha a pandúrok
megszorították, gyakran keresett
menedéket a feketicsi domboldal
mély katakombáiban. A török időből
származó katakombák elnyelték a
betyárokat üldözőik elől, és nem
akadt olyan falubeli, aki elárulta
volna rejtekhelyüket. Itt ismerkedett
meg Rózsa Sándorral Balogh Mihály
még suttyó legénykorában. Neki is
megtetszett a szabad élet, búcsút
mondott a Krivaja-parti szülőháznak,
és felcsapott betyárnak. Ez időtől
kezdve el-elkötötte a lovakat a
környékbeli birtokosok, a
Dungyerszkiak, a Manojlovicsok
méneseiből, hogy jó pénzért gazdát
keressen számukra a halasi, a zom-
bori, vagy a jankováci vásáron. Lovat
passzus nélkül vásárra vinni abban az
időben is kockázatos volt, de
passzusban nem volt hiány. Az
ugyancsak feketicsi Kónya Jabes úgy
gyártotta a hamis lólevelet Rózsa
Sándor emberei számára, mintha a
községi jegyző hivatalában sajátította
volna el ezt a tudományt. A kapott
pénz könnyű pénz volt. Jutott belőle
bőven a csinos csaplárosnénak, ha
dalolós jókedvvel körülülték a
petróleum szagú ivó kecskelábú asz-
talát, de jutott belőle a földhöz ragadt
szegény embernek is, mert a betyár
csak a gazdagok vagyonát dézsmálta,
a szegény emberét, hacsak tehette,
szaporította. Ezért volt becsülete a
bogárhátú viskók tájékán. Rózsa

Sándor kemény legény volt, embereit
is úgy válogatta meg, hogy
keménykötésűek legyenek, mert a
csendbiztos nemigen válogatott a val-
lató eszközökben, és a kézre került
betyárnak bizony meg kellett
szenvednie, ha nem akart árulója
lenni társainak. Balogh Mihály is
keménykötésű legény volt. Gyakran
akaszkodott össze pandúrokkal, de
nem hátrált meg a puskacső elől sem,
holott nála a karikás ostoron kívül
legfeljebb egy rozsdásodó mordály
emelte a betyári tekintélyt. Az egyik
ponyvaregény örökítette meg, hogy
egyszer a martonosi csárdánál
rábukkantak. Éjnek idején zörgettek
rá a csárdaajtóra, mire odabenn el-
csendesedtek és elsötétedtek az
ablakocskák is. Sötétbe borult az
egész táj, s ebben a sötétségben
kivágódott az ajtó. A nyílásban meg-
jelent a tömzsi Balogh Mihály, és
mielőtt még a két pandúr felocsúdott
volna meglepetéséből, az egyiket úgy
odakente a másikhoz, hogy eldőltek,
mint a lisztes zsák. A következő pil-
lanatban az egyik pandúrló már
messze nyargalt új gazdájával át a
Tiszán a bánáti oldalra. De szokták
mondani, hogy a korsó addig jár a
kútra, míg el nem törik, s bizony egy
hóviharos téli éjszakán Balogh
Mihály sem kerülhette el sorsát.
Elfogták szülőfalujában és azon
nyomban útnak indították Becsére.
Erre az útra sokat panaszkodott még
élete utolsó éveiben is. Nagyon
kegyetlenül elbántak vele: kezét hoz-
zákötötték az egyik ló farkához és
úgy kellett gyalogosan trappolnia
Feketicstöl Becséig a süppedő hóban.
Megdagadt a kezefeje, s lábai már
rogyadoztak, amikor a szolgabíróság-
ra értek. De aztán, hogy kiszabadult a
kötélbéklyóból, úgy pattant fel, mint
a gumilabda. Villámló szemekkel
támadt kísérőire:

-Azt még megkeserülitek,
hogy a sánta Pista kocsmájában
lehúztátok a meszely bort, nekem
pedig vizet adtatok...
Vallatták. Néhány héttel előbb jártak
Rózsa Sándorék a Schaffer-szálláson,
ahonnan elhajtották a pejkókat, s
pejkók sorsáról akartak egyetmást
megtudni tőle. Váltig tagadott, és még
akkor sem vallott, amikor ujjai közé
ékelt fadarabokkal megnyomorítot-

ták. Ennek nyomai egész életére
megmaradtak... Nagy nehezen
megszabadult, és első dolga volt fel-
keresni a szerteszét szórt banda tag-
jait. A bandára ebben az időben már
rossz napok jártak. A magas bécsi
kormány a vasöklü Ráday Gedeon
grófot küldte le az alföldre, hogy kor-
mánybiztosi minőségében felszámol-
ja a betyárvilágot. Rózsa Sándor
embereivel egyre délebbre szorult
Szeged vidékéről. Csalogató
mentsvárként tűnt fel előttük a feke-
ticsi dombhát, s ott egy időre nyomuk
is veszett. Egy napon azonban valaki
elárulta rejtekhelyüket, és valamen-
nyien a szegedi Csillag-börtönbe
kerültek. A vezért innen tovább vitték
Szamosújvárra, hogy az ottani
sóbányában töltse el hátralevő életét.
Balogh Mihály pedig társaival
Szegeden maradt. Amikor aztán
kitöltötte büntetését, hazatért
Feketicsre, és nagyon meg-
csendesedett. Behúzódott a régi
családi házikóba, megnősült, és attól
kezdve élte az egyszerű falvasi polgár
egyhangú nyugodt életét.
A faluban megsüvegelték és nem volt
kukoricafosztás, vagy disznóvágás
melyre ne hívták volna el. Nem azért,
hogy dolgozzon, hanem hogy mesél-
jen. Meséljen a régi betyáréletről,
arról a sok kalandról, amelynek az
alföldi tanyavidéken részese volt, a
szenvedésekről, melyeken átesett
fogsága idején. És Balogh Mihály
mesélt. Ha daloló kedvében volt
dalolt is. Régi betyárnótákat, ame-
lyek valamikor sok könnyet csaltak a
menyecskék szemébe, meg aztán
olyanokat, amelyek hallatán
valamikor a csendbiztosok gurultak
méregbe.

-Nem kell nekem se fő-
jegyző, se főbíró, a betyárok közt is
van jó passzusíró... -énekelte hun-
cutkás mosollyal, és ez a mosoly még
akkor is az ajkán ült, amikor
közeledettmhalála órája.

1936-ban tért örök nyugalomra.

Ismeretlen forrás

FEKETICSI SZEGÉNYLEGÉNY
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Tennivalók a tél végén

Az élet felpezsdülése, ha a méh-
családok jól ellátottak élelem-

mel, a méhész számára semmiféle
gondot, munkát nem jelent.
A petézés megindulására a méhcsalád
erősödő zúgásából lehet következtet-
ni. Erre mutat az is, hogy a kaptár
tetején a hó, a fészek fölött olvadni,
süppedni kezd. Ugyancsak ezt jelzi a
kijáróban észlelhető páralecsapódás,
hideg időben esetleg jégképződés is.
Enyhébb napokon pedig megjelen-
hetnek a kijáróban a szellőztető
méhek is. Ezek mind a rendezett,
egészséges belső állapot jelei.
Azokban a családokban, amelyekből
hideg időben is sűrűbben repülnek ki
méhek, valami nincs rendben. Ha a
kijáróban vagy a szállódeszkán
futkosnak a méhek, mintha keres-
nének valamit, akkor anyátlanságra
gyanúsak. Egyes családokból telt
potrohú méhek repülnek ki. Ürítkezés
után visszatérnek, ha közben meg
nem dermednek. Ezek a családok
rosszul telelnek. Az ok: anyátlanság,
rossz élelem, esetleg betegség lehet.
Néhány ilyen méh még nem jelent
feltétlenül nagy veszélyt. Észlelésein-
ket mindig jegyezzük fel, hogy ezeket
a gyanús családokat erre alkalmas
időben soron kívül ellenőrizhessük.

A Tisztuló kirepülés

A családok ellenőrzését csak akkor
végezhetjük el, amikor a méhek a
fogságuk alatt testükben felhalmozó-
dott emészthetetlen anyagot már
kiürítették. Erre akkor kerül sor,
amikor a hőmérséklet árnyékban 10
°C fölé emelkedik. A méhcsalád
ilyenkor megbontja a telelő-csomót.
A méhek először szórványosan jelen-
nek meg a kijáróban. A hőmérséklet
emelkedésével párhuzamosan szá-
muk egyre jobban növekszik. Vígan
röpködnek a levegőben. Kellemes
zúgásuk mintha a hosszú téli fogság
elmúlása fölötti örömüket fejezné ki.
Ezt az alkalmat ürítkezésre is
kihasználják. Sűrűn potyognak az
ürülékcseppek, hurkácskák a leve-
gőből. Hamarosan „szeplős" tőlük a
föld, a kaptárak teteje, sőt a közelben
szemlélődő méhész ruhája is. Minél
kellemesebb, melegebb az idő, annál
messzebbre repülnek a méhek kap-
táraiktól. Ahová eljutnak, mindenütt
otthagyják névjegyüket. Fontos, hogy

az első kirepülési lehetőség előtt
figyelmeztessük a ház asszonyát és a
szomszédokat is, azon a napon ne
teregessenek ki ruhát szárításra a
szabadban. A méhek által beszen-
nyezett fehérnemű a jószomszédi vi-
szonyt megronthatja. Erre az alka-
lomra helyezzük üzembe az itatót is.
A méhek ugyanis rendszerint már az
első kirepüléskor keresik a vizet.
Hadd szokják meg az itatót.
A méhek tél végi első, erősebb
kirepülését, amelyben a méhek több-
sége részt vesz és ürítkezik is, tisztuló
kirepülésnek mondjuk. Előnyös, ha a
méhész ekkor méheinél lehet.
Viselkedésükből hasznos
következtetéseket vonhat le.
Azok a családok, amelyeknek méhei
serényen röpködnek, élénken mozog-
nak, a kijáróban szellőztetnek, jól
teleltek, rendben vannak. A sikeres
telelés jele az is, ha a méhek
megkezdik a takarítást. Az ilyen
családokkal kapcsolatban semmiféle
aggályunk nem lehet.
A gyér, de vidám röpködés sem jelent
feltétlenül bajt. Sőt még az sem min-
denkor, ha egy-egy család egyáltalán
nem mozdul meg. Ez alsó kijárós
kaptárakban gyakoribb. A méhek
ilyen viselkedésének több oka lehet:
nem érzik szükségét a kirepülésnek,
vagy a család gyengébb a többinél.
Gyanúra azok a jelek adnak okot,
amelyekre a téli kirepülésről szólva
hívtam fel a figyelmet.
Azokat a családokat, amelyek nem
mutatnak életjelt, hallgassuk meg. Ha
a méhek nyugodtan, egyenletesen
zúgnak, aligha lehet bajuk. Ha semmi
neszt nem hallunk, akkor koppantsuk
meg a kaptárt. Ha erre a család erősen
felzúg, majd hangja nyugodt duru-
zsolássá szelídül, biztosra vehetjük,
hogy nincs baja. Jól telelt, nem érzi
szükségét a kirepülésnek. Ha koppin-
tásunkra csendes, hosszan tartó,
szinte síró hang a válasz, akkor baj
van, ha válasz egyáltalán nem
érkezik, akkor a család elpusztult.
Figyelmeztető jelzéseket olvashatunk
ki a méhek viselkedéséből a röpködés
vége felé is. A rendben levő családok
legkorábban elülnek. Legfeljebb
néhány szellőztető mehet látunk a
kijáróban, vagy annak közelében. Itt-
ott még egy-egy elkésett, takarító
méh is megjelenik hullával, vagy
egyéb szeméttel.
Az anyátlan családok nem
nyugszanak meg. A szállódeszkán, a
kijáróban ide-oda szaladgálnak. A

család koppintásra hosszú zúgással
felel. Azt mondjuk, hogy sír.
Hasonlóan viselkedik az éhező család
is. Utóbbi azonban tisztuló
kirepüléskor gondosan kezelt
méhészetben csak egészen kivétele-
sen akad.
A gyanús családokat (azokat is, ame-
lyek már korábban felhívták magukra
figyelmünket) minél előbb meg kell
nézni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha
az időjárás arra nem a legalkal-
masabb. Az anyátlan családot
anyásítjuk, másikkal (kisebbel)
egyesítjük vagy szétosztjuk. Az
éhezőnek tartalékból vagy más
családtól mézes lépet adunk. Ennek
híján fészke fölé, a keretek felső
lécére puha cukorlepényt helyezünk.
Az életjelt nem mutató családot néz-
zük meg. Ha valóban elpusztult, kap-
tárját azonnal csukjuk le. Zárjuk el
gondosan a kijárót is. Helyes, ha
azokkal is ezt tesszük, amelyekből
csak egy-két maroknyi méh maradt
életben. Az ennyire leromlott család
már életképtelen. Tanácsos az ilyen
családokból méhmintát küldeni az
illetékes állategészségügyi intézetbe.
Ezeknek maradék méheit, mézét, lép-
jeit addig ne adjuk más családokhoz,
amíg a vizsgálat eredményét nem
ismerjük.
A tavaszi, szeszélyes időjárásban a
családoknak fészkük gondos
takarásával sokat segíthetünk. Ezért
az esetleges hiányos takarást -ha
eddig nem tettük volna meg - most
egészítsük ki.
A gyors vizsgálat:
Ennek a vizsgálatnak kizárólagos
célja annak megállapítása, adottak-e a
méhcsaládoknál a tavaszi fejlődés
legfontosabb feltételei; a petéző anya
és a bő élelemkészlet. Ezt a vizsgála-
tot sokan feleslegesnek tekintik. Ügy
tartják, hogy az első vizsgálatnak
részletesnek kell lenni, és egyúttal ki
kell takarítani a kaptárakat is. Amíg
néhány családról van szó, addig ez az
érvelés elfogadható. Nagyobb
állománynál azonban feltétlenül
helyesebb, ha minél előbb végigsza-
ladunk az összes méhcsaládon, hogy
az esetleges hibákat kiigazítsuk. A
részletes vizsgálat hosszadalmas, és
melegebb időt kíván. Az pedig kora
tavasszal ritka. Gyakori, hogy amikor
az időjárás megfelelne, éppen nincs
időnk méhészkedni. Ezzel esetleg
heteket veszíthetünk. Ezalatt a segít-
ségre szoruló családok nem fejlőd-
nek, esetleg el is pusztulnak. A késés
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pótolhatatlan veszteségeket okozhat.
A gyors vizsgálattal még nagyobb
állományról is rövid idő alatt meg-
bízható képet kaphatunk. A
hiányosságok pótlása után nyugodtan
várhatjuk, mikor lesz szabad időnk,
hogy kellemes melegben részletesebb
szemlét tartsunk, és kitakarítsuk a
kaptárakat is.
A gyors vizsgálat teendői a
következők. A kaptár kibontása után
kiveszünk egy-két lépet, hogy a
fészket kissé széthúzhassuk. Ha
szűkített fészekben teleltettünk, akkor
a válaszfalat egyik oldalon fellazítjuk.
A fészek szélső lépjeit annyira
elmozdítjuk, hogy a középsőket
kiemelhessük. Rendszerint ezekben
kezd petézni az anya. Egy lép
kiemelése után a mellette levők egy-
egy oldalát is látjuk. Ha a három
lép közül legalább egyben fiasítást
(nyitottat is!), és valamennyiben
vastag mézkoszorút találunk, akkor

minden rendben van. A fiasítás az
anya jelenlétét és rendbenlétét, a
vastag mézkoszorú a mézzel való
ellátottságot bizonyítja. Az anya
megkeresésére nincs szükség.
Ha fiasítást nem találunk, akkor az
anya még nem kezdte meg a petézést,
vagy elveszett. Ha a család az anyát-
lanság jeleit mutatja, biztosra
vehetjük, hogy anyátlan. Ha van tar-
talékban anyánk, azonnal anyásítsuk
meg. Leghelyesebb egy kis tartalék
családot lépjeivel együtt hozzátenni.
Ha tartalék anyánk nincs, és anyát
vásárolni sem akarunk, illetve nem
tudunk, a családot egyesítsük
másikkal.
Ha az anya megvan, de még nem
petézik, akkor két lehetőség közül
választhatunk. Azonnal kidobjuk az
anyát, vagy próbaidőt engedélyezünk
még számára. Ha a vizsgálatra
olyankor került sor, amikor a többi
családban már jócskán (2-3 lépen)

van fiasítás, akkor az anyát nyugodtan
kidobhatjuk. Ha a szemle korai és
még több családban nincs fiasítás,
akkor az anyát tartsuk meg, de
hamarosan ellenőrizzük.
Azoknak a családoknak, amelyeknek
kevés az élelme, mézes lépet vagy
puha cukorlepényt adunk.
A szűkített fészekből a méhek által
nem takart lépeket kivesszük. A
fészket szükség szerint tovább
szűkítjük. Ezzel nagyon javítjuk a
hőgazdálkodást. A fészek össze-
húzásakor ügyeljünk, hogy a kijáró
továbbra is annak lepjeire nyíljék. A
fészek átnedvesedett takaróanyagát
cseréljük szárazra.

„Használja a mézet, mint táplálékot,
hogy később ne keresse, mint

orvosságot”

Török&Roby

Acsecsemő és a kis-
gyermek testi és

szellemi fejlődésének
alapfeltétele a helyes
táplálás. Az érett,
egészséges újszülött
s z o p á s k é s z s é g e ,
táplálkozási ösztöne
megfelelő és kielégítő. Ha
éhes, örömmel és
élvezettel szopik. Az
anyatej a csecsemő
legkiválóbb tápláléka, de a
fejlődő szervezet tápa-
nyagszükségletét egy idő
után nem elégíti ki.
Étrendjébe fokozatosan
különböző ételeket kell
beiktatni.
A szoptatás mellett, majd
a szoptatás helyett különböző
ételekkel táplált csecsemő és kisgyer-
mek táplálkozási kedvét is fenn kell

tartanunk,
mert a

helyes

étrend önmagában még nem biztosít-
ja fejlődését. Csak a szívesen
fogyasztott táplálékot tudja a
szervezet  jól megemészteni és
hasznosítani. Ennek érdekében
helyes módszerrel, türelemmel és
szeretettel tanítsuk meg enni azokat a
csecsemőket, akiknek a fejlődéséért
felelősek vagyunk.
Tartsuk be azokat az alapelveket,
amelyek az étkezés időpontjára, a
táplálék elkészítésére, az etetés tárgyi
feltételeinek biztosítására, az etetés
módszerére és az etetéssel kapcso-
latos nevelési feladatokra vonatkoz-
nak. Ezek a következők:

1.az etetés időpontját és
számát ne változtassuk

2.a gyermek korának, súlyá-

nak és egyéni szükség-
letének megfelelő minőségű
táplálékot adjunk. 

3.friss,kellemes ízű
és hőmérsékletű étellel
etessük a gyereket.

4.a csecsemő
megszokott ételei mellé
fokozatosan vezessük be az
újat.

5.az etetéshez
kényelmes helyet és
megfelelő edényeket készít-
sünk.

6.helyes módszerrel
etessük a
g y e r e k e t ( k é n y e l m e s
helyzetben tartsuk, egy-
szerre ne tegyünk sok ételt a
szájába, ne etessük gyors

ütemben, evés közben ne tereljük el a
figyelmét).

7.csak annyi ételt adjunk a
gyereknek, amennyit jóízűen elfo-
gyaszt.

8.etetés közben újszülött-
kortól neveljük a gyereket(tanítsuk
önálló evésre, az ételek nevére, az
étkezéssel kapcsolatos fogalmakra,
alakítsuk ki a gyerek helyes étkezési
szokásait).
Ha az anyának megfelelő mennyiség-
ben és minőségben termelődik teje, a
babának 6 hónapos koráig csak anya-
tejre van szüksége. Az új ételek
bevezetését 6 hónapos kor után kezd-
jük el.

Tóth Tilda

ETETÉS
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Még a Red Hat felfüggesztette az
„asztali” rendszerek fejlesztését

a SUSE a Novell felügyelete alatt
nagyban dolgozik e téren. A német
SUSE még mielőtt felvásárolta volna
a Novell olyan rendszerek
fejlesztésén dolgozott ami a
konkurens operációs rendszerektől a
szoftverekben különbözött, és nem
tartoztak az úgynevezett open source
(nyílt forráskód) szoftverek közzé. A
Novell-en belül folytatták az új rend-
szerek fejlesztését ennek eredménye
képen született meg a
SUSE Linux
Enterprise Desktop
10-es is. A Novell
2006.július.17-e óta
elérhető új generációs
nyílt vállalati    plat-
formja, a SUSE Linux
Enterprise 10
kiemelkedő fogad-
tatásban részesült a
piacon és a médiában
egyaránt. Eddig több
mint 165 000 fel-
használó töltötte le ezt
a rendszert.
A telepítés:
A DVD-re bootolás
után a már megszokott
SUSE welcome
képernyő köszönti a
felhasználót a világ
számos nyelvén. A
boot menüből
kiválasztva a
megfelelő pontot, a
szintén jól ismert
módon indul a
telepítés. A telepítő a
szokásos nyelvi beállítási lehetőségek
után felajánlja a DVD-ROM
ellenőrzését, amelyet idő vagy
türelem hiányában át is ugorhatunk.
Ez a folyamat körülbelül 10 percet
vesz igénybe. Ha valaki biztosra
szeretne menni, akkor talán célszerű
az első telepítésnél megvizsgáltatni a
telepítő lemezt.
Következhet a telepítés előtti hardver-
felismerési procedúra. A telepítési
mód kiválasztásánál két lehetőség
van: friss telepítés, vagy frissítés
korábbi verzióról. A DVD katalógus
(csomaglista) beolvasása után ki kell
választani az idő és időzóna
adatainkat. Ezután kapunk a javasolt
telepítésről egy áttekintést, amelyet
szakértői módban akár felülbírál-
hatunk. Az alapértelmezett
telepítéskor a telepítésre kerülő cso-
magok összmérete 2.4 GB. Amikor ez
mind megvan az utolsó
figyelmeztetés után indul a merevle-
mezek előkészítése (partícionálás,
formázás, mount-olás), és végül
elkezdődik a csomagok telepítése. A
csomagok telepítése után meg kell
adni a gép és a tartomány nevét, root
felhasználó jelszavat. Majd
következik a hálózat (ethernet, DSL

kapcsolat, tűzfal, távoli elérés konfi-
gurálása). A következő lépés a fel-
használók felvétele, beállítása. A hite-
lesítési módszer (helyi passw, LDAP,
NIS, Windows AD, eDirectory
LDAP) kiválasztása után következhet
az első felhasználó felvétele a rend-
szerre. És végül a hardverek végleges
konfigurációja.
A grafikus felület (desktop)
A grafikus desktop ebben az esetben
GNOME desktopot jelent. Az egy-
szerűség jegyében készítették el a

„start menü”-t is. Nincsenek
felesleges alkalmazások-ikonok,
zavaró zsúfoltság. A várhatóan leg-
gyakrabban hasznát programok, beál-
lítási lehetőségek láthatóak csak a fel-
használó számára. A Vezérlőpulton a
felhasználó a lehető legaprólékosab-
ban testreszabhatja az operációs rend-
szert. Az ablak bal oldalán lévő
sávban más operációs rendszerekhez
hasonlóan navigációt segítő linkek
találhatók segítve az átszokókat. A
szükség esetén további szoftverek
telepítése egyszerűen elvégezhető a
„start-menü”-ből indítható cso-
magkezelővel. A „start-menü”-ben
lévő „További alkalmazások” fülre
kattintva elindul az
„Alkalmazásböngésző”, ahol csopor-
tosítva találjuk meg a rendszerre
alapértelmezetten feltelepített segéd-
programokat, programokat.

Kapcsolódjon és kommunikáljon!
A SUSE Linux Enterprise Desktop
10 tartalmaz a webböngészéshez és a
levelezéshez szükséges programot.
Része a Network Manager, egy
egyszerű hálózatkonfigurációs eszköz
a legbonyolultabb és legbiztonságos-
abb hálózatok beállításához,

beleértve a WEP, WPA, VPN és más
technológiákat is.
A Firefox alighanem a piac legjobb
webböngészője. Mindent tud, amit
egy böngészőnek tudnia kell, együtt
érkeznek vele a Java, az Adobe
Reader, a Real Player és a
Macromedia Flash bővítőmodulok.
A Novell Evolution az
együttműködés nyílt szabványait
támogató, teljes funkciókörű csoport-
munka kliens. Valamint a csomag
része a Gaim internetes azonnali

üzenetkezelő kliens, amel-
lyel a világ bármely pont-
járól elérhet másokat.
Táblázatok, bemutatók,
szöveges dokumentumok
A legnépszerűbb lunuxos
irodai csomag az Open
Office.org 2 Novell
Edition legfrissebb vál-
tozata, amely teljes körű
s z ö v e g s z e r k e s z t ő t ,
táblázatkezelőt, HTML-
szerkesztőt, bemutató-
készítőt és adatbázis-
kezelőt tartalmaz. Ez az
első irodai csomag, ame-
lyik teljes mértékben
támogatja a legfrissebb
ODF (Open Document
Format) szabványt.
Képes továbbá megnyitni
és módosítani a népszerű
Microsoft Office fájlfor-
mátumokat is, valamint
olyan egyedülálló
funkciókkal rendelkezik
mint a Microsoft
Excelben lévő pivot

táblák és a Visual Basic
makrók támogatása.
Fotók, képek, rajzok, grafikák
Az F-Spot alighanem a létező legfel-
használóbarátabb fényképkezelő
eszköz. Számos digitális kamerát és
fényképtároló eszközt automatikusan
felismer és lehetővé teszi a fotók
néhány kattintással történő
importálását és kezelését.
Kifinomult képkezelésre a GIMP
szolgál. Ez egy teljes körű fotóre-
tusáló, képszerkesztő és rajzoló pro-
gram. 
Véleményem szerint ez egy rendkívül
jól összecsiszolt operációs rendszer.
A SUSE aprólékos telepítője a rend-
szert szinte készre konfigurálva adja
át a felhasználónak. Ez egy nagy
segítség lehet egy olyan rend-
szergazdának, akinek naponta kell
operációs rendszer telepítésével
foglalkozni.

Takács Dénes

SUSE Linux Enterprise Desktop 10
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XX IIRROODDAALLOOMM  KKUULLTTÚÚRRAA  SSZZÍÍNNHHÁÁZZ
Nos, nézzük csak, milyen kulturális
események is történtek februárban ki-
csiny falunkban. 

Újabb civil szervezettel gazdagodott
falunk. Február 9-én bácsfeketehegyi
székhellyel megalakult a Vajdasági
Magyar Drámapedagógiai Társaság.
Tevékenysége a következőkből áll: tan-
folyamok (drámapedagógiai és gyermek-
színjátszó-rendező), szakmai találkozók,
fórumok, fesztiválok, rendhagyó órák
szervezése; szakirodalomhoz való hoz-
zájutás segítése, ismeretterjesztés, stb.
Megválasztották a Társaság héttagú
Elnökségét: elnök Lódi Andrea, bács-
feketehegyi drámapedagógus; alelnök
Evetović-Bozóki Klára újvidéki tanítónő;
titkár Farkas Hajnalka bácsfeketehegyi
versmondó, marketing- és rek-
lámmenedzser. Elnökségi tagok: Mezei
Zoltán szabadkai színművész; Bartusz
Karolina a szabadkai Diákotthon nevelő-
tanára; Bojtos Béla a bácsfeketehegyi
Nikola Đurković Általános Iskola igaz-
gatója, valamint Pál Ágnes bácsfeketehe-
gyi versfelkészítő, logopédiaszakos hall-
gató Budapesten. 

Kishegyesi íróvendégei voltak a
Könyvtárnak. 7-én mutatták be Aaron
Blumm (aki nem tudná-ifjabb Virág
Gábor írói álneve) Csáth kocsit hajt című
Szirmai-díjas novelláskötetét. A beszél-
getést Szabó Szilvia, a Magyar Tanszék
abszolvens hallgatója vezette, a kötetből
részleteket Tóth Anita olvasott fel. Az est
folyamán sok mindent megtudhattunk.
Például azt, hogy miért szerepel Csáth
neve a címben. A szerző elmondta, hogy
írásai szellemi rokonságban vannak
Csáth irodalmi munkásságával a szerep-
lőket tekintve, akik főként a társadalom
peremén vagy kisebbségben élők. A
szövegek pedig kísérletezés útján szület-
tek, ezért egy-egy eseménynek több vari-
ációja is szerepel. Itt említeném meg,
hogy Virág Gábor Hamlett halott címmel
drámát írt az Újvidéki Színház társulata
számára, melyet Puskás Zoltán ren-
dezésében március13-án mutatnak be. 

21-én az idősebb írógeneráció képvise-
letében Németh István volt a vendég,
akinek Kékkő lovaknak címen jelent meg
legújabb, immár 29. kötete. A szerzőt,
Bordás Győzőt, a Forum Kiadó igaz-
gatóját és Németh Ferenc helytörténészt,
a könyv recenzensét Nagy Erzsébet
könyvtárosnő köszöntötte. Az egybegyül-
teket Pál Károly, a Művelődési Egyesület

elnöke is üdvözölte. A kötet riportok,
jegyzetek, visszaemlékezések
gyűjteménye, melyek többsége a Magyar
Szóban jelent meg az évek folyamán.
Bordás Győző elmondta, hogy ezeket az
írásokat olvasva az embernek olyan
érzése támad, mintha régi képeslapokat
nézegetne, s ezekből összeáll Kishegyes
képe. A beszélgetés folyamán kiderült,
honnan származik a könyv furcsa címe, s
hogy mi is az értelme. Az egykori Halász
néni féle bolt kontókönyvében szerepel a
kékkő lovaknak bejegyzés. A kékkövet
régen sebgyógyításra használták az igás-
ló-tulajdonosok, ha a hám feltörte a lovak
hátát, a kékkő ezt a sebet fertőtlenítette,
gyógyította, s ez a könyv is azért
született, hogy gyógyítson-fűzte hozzá az
író a címmagyarázathoz. Ehhez szólt
hozzá Molnár Karcsi bácsi, elmondta,
hogy az ő tudomása szerint a lovak
patájának kezelésére alkalmazták a por-
rátört kékkövet. Végül a szerző könyveit
kedvezményes áron meg lehetett vásárol-
ni. 

24-én a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete és a Feketics
Művelődési Egyesület megrendezte a 8.
József Attila és Ratkó József vers-,
énekeltvers és prózamondó versenyek
vajdasági elődöntőit. A rendezvény
helyszíne a Kultúrotthon volt. A zsűri
tagjai Tóth Zsóka előadóművész,
Wiegmann Alfréd és Nagy András László
rendezők voltak Magyarországról. Az
áprilisi magyarországi döntőkre tovább-
jutók: a József Attila versenyen Fekete
Ágnes (Bácsfeketehegy), Hajvert Ákos
(Topolya) és Pál Ágnes
(Bácsfeketehegy); a Ratkó József
versenyen Matisa Petra Leona
(Szabadka), Pámer Csilla (Ada) és Farkas
Hajnalka (Bácsfeketehegy) vehet részt. 

Márciusi előzetes: 
Március 3-án és 4-én Magyar film napok
lesznek a Kultúrotthonban. Mindkét nap
két film kerül vetítésre: 3-án 16 órától a
Csudafilm, 18 órától a Mansfeld; 4-én 16
órától a Lopott képek, 18 órától a
Szabadság, szerelem. Belépő: 50 dinár. 
A Szabadság, szerelem középpontjában a
magyar vízilabda válogatott áll, akik az
1956-os melbourne-i olimpiára készül-
nek. Közben kitör a forradalom. A csapat
sztárja, Karcsi és barátja, Tibi beleke-
verednek az utcai eseményekbe. Eleinte a
kalandot keresik, de Karcsi szerelmes
lesz egy műegyetemista lányba, Vikibe.
Viki nyomában járva ott van a forradalom
legfontosabb helyszínein. A sportsi-

kereknél fontosabbá válik számára a for-
radalom. A bukás után az olimpián a
medencében akar dicsőséget szerezni
hazájának. A filmet Goda Krisztina ren-
dezte(a nagysikerű Csak szex és más
semmi is az ő filmje). Szereplők: Dobó
Kata, Fenyő Iván, Csányi Sándor.
A Mansfeld egy 18 éves fiú története.
1958-ban öt fiú fényes nappal elköti egy
magasrangú tiszt autóját. Mindannyian
szinte gyerekek még, vakmerőek, akiket a
forradalmi lázadás és hazafiság szelleme
fűt. Még két évvel a forradalom leverése
után is a felkelés újraélesztéséről ábrán-
doznak. Kamaszos balhéik után egy
rendőr elrablása miatt aztán börtönbe
kerülnek. Mansfeld Péter a kihallgatások
során mindent magára vállalt, hogy tár-
sait mentse. Kivégezték. A filmet
Szilágyi Andor rendezte. Szereplők:
Fancsikai Péter, Maia Morgenstern,
Eperjes Károly, Pindroch Csaba.
A Lopott képek cselekménye egy mini
digitális kamerával készült felvételek
körül forog. A kamera kézről-kézre jár.
Ottó kezdi, a nyugdíjas tanár, aki
feleségéről készít felvételeket. Aztán a
kamerát ellopják. A középkorú Bandi az
első randevúra érkező hölgyismerőseit
veszi fel, majd Péterhez kerül, aki pro-
fesszionálisan használja. A filmet
Pacskovszky József rendezte, szereplők:
Andorai Péter, Bánsági Ildikó, Máthé
Erzsi, Szacsvay László. A film 16 éven
aluliaknak nem ajánlott! Ezért nem is
értem, miért tették délutáni időpontra. 
A Csudafilm középpontjában a Kern
András alakította hajléktalan áll. Több
mint tíz éve egy aluljáróban tengeti nap-
jait, amikor váratlan csodák kezdenek
megesni vele. Kiderül, hogy egy halálán
lévő, dúsgazdag görög rokon ráhagyta
vagyonát. Hajléktalanból egyszerre egy
görög szálloda tulajdonosa lesz. Ragályi
Elemér rendezte, szereplők: Kern András,
Katerina Didaskalou, Rudolf Péter,
Reviczky Gábor. 

Március 10-én kerül bemutatás-
ra a téli Szép Szó tábor nagycsoportjának
Dújú ríli lávmí? című előadása a
Kultúrotthon emeleti nagytermében. Az
előadás szerelem és gyűlölet, öröm és
szomorúság, találkozások és elválások
története. Férfiak és nők a szereplői
ennek a drámai szerkesztésű, néhol vic-
ces párbeszédeknek, átlaghelyzetek lírai
átköltésének. „Szeretni kell!” Ennyi az
egész? Az előadást rendezte Pataki
András. Szereplők: Csanak Andrea,. Erős
Dávid, Fejes István, Fekete Ágnes,
Hajvert Ákos, Kovács K. Áron, Simonyi
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Mostanában nagyon sok divatújság
címlapján olvashatjuk e szavakat.

Újra bejön divatba a telt karcsú alkat. A
nők nagy örömére. A világon csupán
minden tízezredik nő rendelkezik olyan
testi adottságokkal, amit a neves model-
lügynökségek elvárnak a velük
szerződésben álló lányoktól,
illetve akiknek alakjára ruháikat
tervezik. Éppen ezért a rajtuk
bemutatott ruhák a legritkább
esetben állnak jól egy teljesen
átlagos nőnek. Hát akkor ők mit
vegyenek fel? Ez a kérdés már
több divattervezőben felmerült,
és elkészítették a teltebb for-
mákkal rendelkező hölgyeknek
szánt kollekcióikat. Eljön az az
idő, amikor nem kell koplalni,
hogy a másik nemnek
megfeleljünk, hanem büszkék

leszünk kerekded idomainkra. 
Kimutatták, például hogy az anorexiások,

bulimiások nagy részénél a hibásan
megítélt testkép az, ami arra ösztönzi a
betegeket, hogy fogyjanak. 
Önkéntelenül a kor szépségideáljához
hasonlítjuk alakunkat, és a mustra ered-
ménye gyakran elkeserítő. A mai kor
ideálja sajnos sokunktól nagyon távol áll.

Márpedig, ha saját magunknak nem tet-
szünk, hogyan tetszhetnénk másoknak? 
Donatella Versace testhez simuló,
tökéletesen szabott ruháival vált ismert-
té, amiket karcsú, 190 cm magas mod-
ellek mutattak be a kifutókon. A ter-
vezőnő legutóbbi kollekciójának
felvonultatására Roal Dahl író lányát,
Sophie Dahlt kérte fel, aki nem tartozik
a kórosan sovány topmodellek közé.
Buja formái átsejlettek az érzéki, csil-
logó, mélyen dekoltált darabokban.
Sophie Dahl jelenleg a legkeresettebb
modellek egyike.
"A világ nem formátlan, sovány
csontvázakból áll. A valós nőknek
nagyon eltérő testük van. Mindenütt van
rajtuk hús. Én számukra tervezek, de a
kifutókon természetesen magas

fogasszerű lányokon kell bemutatni a
ruhát, hogy minél jobban álljon." Állítot-
ta Dona Karan, akinek, bevallása szerint
egyáltalán nem tetszenek a kifejezéstelen,

hideg modellek. A hétköznapi nőket
célozza meg, akiknek nincsenek világ-
megváltó terveik. Egyszerűen ter-
mészetesek.
Dlenda Reyna, a Glenda Modells ügy-
nökség igazgatója is osztja Dona Karan
véleményét. Meglátása szerint a jelenlegi

divat valóban a csontos, nagyon magas
lányokat szolgálja, de a latinos férfiak,
akiket annyira imád a női nem, továbbra
is a telt keblű, formás idomokkal ren-
delkező lányokat kedveleik. A nők
tisztában vannak ezzel, és éppen ezért
nem is törekszenek feltétlenül a beteges
soványságra. 
A híres tervező, Valentino a fekete bőrű,
egzotikus megjelenésű Alek Wek-et
kérte fel, hogy mutassa be magán a
legújabb, vörös színekben pompázó
Valentino darabokat. A modell az
elmúlt időkben annyira lefogyott, hogy
több számmal kisebb ruhákat kellett

hordania, de Valentino azt az utasítást
adta neki, hogy a bemutató előtt egy hétig
csak pizzát egyen, és szedjen fel néhány
kilót. Alek Wek eleget tett kérésének,
habár még ez sem változtatott sokat
alakján.
A nagy divatházak lassanként felismerik,
hogy vannak hús-vér nők is a világon. A
színek és anyagok sokfélesége lehetővé
teszi, hogy elfedjék a problémásabb
területeket, és kihangsúlyozzák a bájakat.
A testes divat úttörője az olasz szár-
mazású Marina Rinaldi, aki kifejezetten
molett hölgyeknek tervez ruhákat.
Valójában ez a kihívás, hisz csinos alakon
bármi jól mutat. 
Saját testünkhöz való viszonyunk szex-
uális életünket és önbizalmunkat is
meghatározza. Van, aki kövérnek érzi
magát, pedig nem az, van, aki csinosnak
látja magát, pedig igencsak lenne amit
rejtegessen. Nem vagyunk tökéletesek,
egyéniek vagyunk!

Fekete Tímea

Kimegy a divatból a soványság…

Lili. Az előadást támogatta a Feketics
ME. Az előadás 16 éven aluliak számára
nem ajánlott!

Március 17-én lesz a X.
Podolszki József Emléknap. A program:
15.30 megemlékezés a temetőben
16.00  az emléktábla megkoszorúzása a
Kultúrotthon falán
16.15  kiállítás megnyitó és könyvbemu-
tató a Kultúrotthon emeleti kistermében
17.00  filmvetítés a Kultúrotthon emeleti

nagytermében
18.00  esti műsor a bácsfeketehegyi szín-
házteremben: Magadrazárt világ című
összeállítás Podolszki József verseiből,
előadják a bácsfeketehegyi Podolszki-
versmondókör tagjai: Csanak Andrea,
Farkas Hajnalka, Fekete Ágnes, Hajvert
Ákos, Kasza Zsanett, Kormos Irén, Pál
Ágnes, Simonyi Lili. Rendező: Lódi
Andrea. 
A X. Podolszki József publicisztikai

pályázat eredményhirdetése

Március 31-én a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete megrendezi az
„Anyám fekete rózsa” vers- és próza-
mondóverseny vajdasági elődöntőjét. A
helyszín a Kultúrotthon, kezdés 10.00.

Kellemes időtöltést kívánok a pro-
gramokhoz! 

Borka

Sophie Dahl

Alek Wek
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

Hullámzó tengere a szónak:
Lelkemet, mint habot
a magasba tajtékozod
és a mélybe dobod!

Ringass!- hogy elfeledjem
a múló évek sebeit,
s a lecsendesült vizek mélyén
zárd kagylóidba emlékeimet:
Mossad ki a homokot,
őrizd a gyöngyszemeket!

Eőry Molnár Etelka

KÖLTÉSZET

Őrület ? Bűvölet ?
Se veled , se nélküled.
Oh! miért kísérgetsz?
Kísérgetsz, hitegetsz,
papírmezőre kergetsz!
Róvom a sorokat,
vetek gondolatokat :
Nőnek a hajtások,
öntöznek sírások.
Csavarnak vad szelek,
Fájnak a mellemnek.

Mégsem engedlek:
Egyszülött virágom!
Életem, halálom,
együtt szenvedünk
ezen a világon!  

Eőry Molnár Etelka

VERS SZÜLETIK

Fanyarkás, orrbizsergető,
édeskés, de nem émelygő.
Finom, pikáns, vonzó,
rózsásan illatozó.

Fennkölt, tündérien égies,
láthatatlan tündöklést ébreszt
bennem, lágyan ringva,
e csodálatos illatharmónia.

Hintájára ül az érzelem,
Himbálódzik kicsit részegen.
Mesékbe szédít, hol
rózsaszirmokba mártózva
bújok az ismert illatmámorba.

Fanyarkás, orrbizsergető,
Édeskés, de nem émelygő.
Finom, pikáns, vonzó,
rózsásan illatozó.

Bácsi (Vajda) Sára

ILLATHATÁS

Szárnyiam vannak,
szárnyakat kaptam.
Misztikus érzés,
költői gondolat.
Szárnyaim vannak,
szállnak a szavak.
Könnyedén repülök,
mint képzett utas.
Lelkem hírnöke
törékeny lepke,
magasan röpköd
gondolatokat kergetve.
Szárnyaim vannak,
az érzés szárnyalhat.
Kaptam színes,
pillangó szárnyakat.

Bácsi (Vajda) Sára

Pillangó

Id. Dudás Lajos február 9. 92 évében
Marecskó Istvánné szül. Horvát Eszter február 20. 77

évében
Szilágyi Józsefné szül. Pásztor Julianna február 20. 71

évében
Rápóti Lajosné szül. Luspai Erzsébet február 21. 88

évében
Augusztinov Stevan-István február 22. 81 évében

Újszülöttek:
Marić Andrea kisfia, Dominik

Pásztor András és Erzsébet
kislánya, Eleonóra

Plazačić Jovan és Katalin  kislánya,
Jovana
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Eőry Molnár Etelka, Fekete Tímea,
Kasza Nikoletta, Molnár Károly, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárándi István, Takács Dénes, Török Zoltán, Tóth Tilda,
Zečević Tatjana. 
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2007. márciusában.

ELINDULT A „FECSKE” LEGSZEBB BABÁJA
VERSENY!

Fekete Vanda
(2 éves)

Bácsi Virág
(1,5 éves)

Makker
Beáta(3,5 éves)

Szép Edina
(17 hónapos)

Baksa Krisztina
(16 hónapos)

Pecka Ágnes
(3,5 hónapos)

Hodik Dániel 
(2 éves)

Jurišić Ivan
(1 éves)

Csoma Áron és Ákos (3 éves)

A “Fecske” legszebb
babája

Baba neve: ________________________
Szavazó neve, címe: ________________________


