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III. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP 
ÉS A 

IV. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAP MŰSORA
2007. JÚNIUS 8-9-10. 

(PÉNTEK- SZOMBAT – VASÁRNAP)
Péntek:

10.00h   
NEMZETKÖZI ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ A
SZABADKAI GAZDASÁGI KAMARA 
TÁRSSZERVEZÉSÉBEN A KULTÚROTTHONBAN 
Résztvevők: Gazdasági szakemberek és vállalkozók
Magyarországról, Montenegróból és Szerbiából.
Érdeklődni és jelentkezni Nikola Martinovićnál (tel. 063-
891-72-49) és  Pál Károlynál (tel. 063-83-33-966) lehet. 

16.00 – 20.00h
NEMZETKÖZI PREFERÁNSZVERSENY A
KULTÚROTTHONBAN

20.00h
A BÁCSFEKETEHEGYI FEKETICS MŰVELŐDÉSI
EGYESÜLET SOMA SZÍNTÁRSULATÁNAK
ELŐADÁSA A SZÍNHÁZTEREMBEN 

Milan Grgić: ÉBREDJ FEL KATÁM - vígjáték.

22.00h  
ROCK KONCERT a Strandon 

Szervezők: Kecskeméti Ernő és Krisztián Géza

Szombat:

9.00h
KISPÁLYÁS TEREMFOCI ÉS ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG A SPORTCSARNOKBAN 
Szervezők: Zöld Dombok és az Udruženje Mladih. A
fejenkénti benevezési díj 100 dinár. Jelentkezni Braskó
Istvánnál (tel. 062-635-075) és Bácsi Róbertnél lehet (tel.
063-8-514-923)

9.00h
BABGULYÁS FŐZŐVERSENY A STRANDON. 
A szervezők a fejenkénti 100 dináros nevezési díj fejében
babot, húst, tüzelőt és  hangulatos környezetet biztosí-
tanak az érdeklődőknek.
FŐNYEREMÉNY EGY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ.
Jelentkezni Kecskeméti Ernőnél,(tel. 063-73-19-278), és
Krisztián Csongornál (tel.062-63-50-73) lehet

11.00h     
KÖTÉLHÚZÓVERSENY a Strandon. Főnyeremény egy
láda sör

9.30h
VENDÉGFOGADÁS A KULTÚROTTHONBAN. 
A III. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP,  VALAMINT A 
IV. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAP
MEGNYITÁSA 
A rendezvényt Bojtos Béla a Helyi közösség Tanácsának
elnöke nyitja meg.

BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY. 
Termékbemutató, kézimunka-kiállítás és rajzkiállítás a
Kultúrotthon teraszán
Szervező a HESTIA - BÁCSFEKETEHEGYI NŐK
EGYESÜLETE

MEGGYPÁLINKAVERSENY 
Benevezni egy liter meggypálinkával lehet Horkai
Zsoltnál (tel. 063-77-83-019).

KIRAKODÓVÁSÁR a Kultúrotthon, a színház és a park
környékén. Jelentkezni Orosz Kálmánnál lehet (tel. 063-
74-039-03)

KÖRHINTA, UGRÁLÓVÁR ÉS KISAUTÓK A
SZÍNHÁZ MELETTI PARKBAN

11.00h
LÁTOGATÁS  A HORKAI CSALÁD ÉS KONCZ
LÁSZLÓ MEGGYESÉBE, valamint a VINUM LÓDI
BOROSPINCÉBE

12.00h  
EBÉD A MEGHÍVOTT VENDÉGEK SZÁMÁRA A
KULTÚROTTHONBAN

14.00h  
A FŐZŐVERSENY és A KÖTÉLHÚZÓVERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉSE A STRANDON.

15.00h
SZAKMAI ELŐADÁSOK A SZÍNHÁZTEREMBEN 

17.00h    
A BORRENDEK, TÁNCOSOK, MOHÁCSI BUSÓK,
VALAMINT A RENDEZVÉNY MÁS
RÉSZTVEVŐINEK ÉS VENDÉGEINEK
FELVONULÁSA. 
Útvonal: Kultúrotthon – Falutérkép – Színházterem.  
Néptánc és moderntánc bemutató a Falutérképnél.

18.00h
MŰVELŐDÉSI MŰSOR A SZÍNHÁZTEREMBEN
A MEGGYPÁLINKAVERSENY, valamint az iskolások
KÉPZŐMŰVÉSZETI és FOGALMAZÁSI
VERSENYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
Az emléklapok és dicsérő oklevelek kiosztása
AZ ÉN FALUM ELNEVEZÉSŰ FOGALMAZÁSI
VERSENY DÍJAZOTT MŰVEINEK FELOLVASÁSA

21,00 
ÉJFÉLIG TARTÓ ZENÉS UTCABÁL A
KULTÚROTTHON UTCÁJÁBAN. 
TŰZIJÁTÉK
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Vasárnap:

17.00h
BEMUTATÓ 
NAGYPÁLYÁS LABDARUGÓMÉRKŐZÉS A
FUTBALLPÁLYÁN ABBÓL AZ ALKALOMBÓL,
HOGY A  BÁCSFEKETEHEGYI JADRAN
LABDARUGÓCSAPAT BEJUTOTT A SZABADKAI
LIGÁBA

20.00h
MIRJAM: RANJENI ORAO 
SZERB NYELVŰ VÍGJÁTÉK A KULAI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT SZÍNTÁRSULATÁNAK ELŐADÁSÁBAN
A BÁCSFEKETEHEGYI SZÍNHÁZTEREMBEN

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ren-
dezvényünkre!

A Helyi közösség tanácsa, a bácsfeketehegyi Feketics
Művelődési Egyesület, a bácsfeketehegyi Zöld Dombok

Környezet-és közösségfejlesztési Szervezet, a bács-
feketehegyi Mezőgazdászok Egyesülete - Gazdakör,

Hestia – a bácsfeketehegyi Nők Egyesülete, Katicabogár
a bácsfeketehegyi Nagycsaládosok Egyesülete,a bács-

feketehegyi Általános Iskola, a Pán Péter Óvoda, a bács-
feketehegyi Jadran Labdarugóklub, a bácsfeketehegyi
Udruženje Mladih, a bácsfeketehegyi Izida Anya-és

gyermekvédelmi Társulat, a bácsfeketehegyi Preferánsz
Klub.

VERSMONDÓ HÍREK

Április 28-án a Szép Szó tábor
nagycsoportja Topolyán

vendégszerepelt a Dújú rílí lávmi?
című előadással. 
Május 3-6  között zajlott a XVII.
„Anyám fekete rózsa” Nemzetközi
vers- és prózamondó találkozó dön-
tője Veresegyházán (Magyarország),
ahol bácsfeketehegyi versmondók
szép sikereket értek el, gyermek
kategóriában első díjas lett Szarka
Ákos, ifjúsági kategóriában Kasza
Zsanett harmadik, Simonyi Lili pedig
negyedik lett. A díjazottak értékes
tárgynyereményben és könyvju-
talomban részesültek. A zsűri
értékelő beszédében külön kiemelte a
vajdasági fellépőket, meglátszik,
hogy itt nálunk komoly munka folyik
a műhelyekben.

Május 5-én a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete tovább-
képzést szervezett a verstanításról,
melyen mintegy 25 magyar szakos
tanár és felkészítő vett rész Vajdaság
minden tájáról. Az előadó Pataki
András győri rendező volt. 
Május 11-én a Podolszki versmondó
kör tagjai a Szabadkai
Tanítóképzőben vendégszerepeltek,
ahol előadták a Magadra zárt világ
című zenés összeállítást,  Podolszki
József verseiből. 
Május 17-én a Pom-pom részt vett az
Inter-Theatre diákszínjátszó fesz-
tiválon Szabadkán a Piros(ka) című
mesedramatizácíóval és a Szép Szó
tábor középső csoportja pedig a
Hunyadi csillaga című előadással. 
A Magyar Szín-Játékos Szövetség

május 19-20-án rendezte meg
Budapesten a II. Nyárköszöntő
Fesztivált, ahol 17 magyarországi
színjátszó társulat mellett a Szép Szó
tábor nagycsoportja is részt vett. A
Dújú rílí lávmi? című előadást nagy
érdeklődés és közönségsiker fogadta.
A zsűri ezüst minősítést ítélt oda a
csoportnak. Arany minősítést ezúttal
nem osztottak ki. Kiemelték a vaj-
daságiak intenzív színpadi jelenlétét,
a szereplők egymásra épülését, a
csapatszellem erejét. A bácsfeketehe-
gyi játszók: Csanak Andrea, Farkas
Hajnalka, Fekete Ágnes és Simonyi
Lili voltak. 

Borka

FELFIGYELT A SZÍNHÁZI SZAKMA

Abácsfeketehegyi Pom-pom drá-
maszakkör dicséretáradatban

részesült a szabadkai diákszínjátszó
találkozón. Idei előadásuk, mely
Grimm Piroska és a farkas című
meséje alapján készült - mai
értelmezésben, kamasz szemmel - a
Piros(ka) címet viseli. A 25 perces
előadás a serdülővé válás nehézségeit
és kérdéseit, a nemek közötti kíván-
csiságot, az első szerelem iránti naiv
vágyakozást és ennek
következményét mutatja be a 6-7.

osztályos gyerekek szemszögéből,
némi öniróniával. A csoport ebben az
évben egyrészt mozgásügyesítésre,
másrészt a rögtönzés gyakorlására
fókuszált, így a darab is mozgásos és
improvizatív elemekben bővelkedik.
A szabadkai Inter-Theatre
Fesztiválon mutatták meg első ízben
szélesebb közönségnek, olyan ruti-
nossággal, hogy senki sem vette
észre, hogy az előadás számos mon-
data a helyszínen született meg, nem
volt előre megírt szöveg.

Csoportvezetőjük ezt tartja fontos
eredménynek, hiszen a
drámapedagógiai nevelő munka
egyik alapköve a "Találd fel magad!
Most!" jelszóval jellemezhető. A
személyiség fejlődésében a gyors
reakciókészség, a jó helyzetfelis-
merés, a különböző élethelyzetekre
való azonnali, magabiztos reagálás
nagyon jelentős tényező, és bizonyí-
tott, hogy ezek a készségek transzfer
útján áttevődnek. Vagyis ha a gyerek
egy biztonságos "mintha-helyzetben"
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BIRKOZÁS

Május nagy erőpróba volt kis
birkózóinknak Ekkor zajlottak le az
országos bajnokságok. Itt sem vallot-
tunk szégyent. A két korosztály külön
lépett szőnyegre Kanizsán és Zentán.
Kanizsáról egy bronzérmet hozott
TÖRÖK TAMÁS, Zentáról pedig
aranyat SÍPOS RICHÁRD, ezüstöt
KUNTICS FLÓRIÁN.
Június 16.-án egy zentai nemzetközi
tornán fogják kis éremgyártóink
újból bemutatni tudásukat, erejüket,
talpraesettségüket.

KÉZILABDA

Mint ahogy múlt számunkban
meghirdettük, május 18., 19. és 20.-
án iskolánk tornatermében megtartot-
ták az ISKOLÁSKORÚ LÁNYOK
O R S Z Á G O S
KÉZILABDABAJNOKSÁGÁT. A
versenyen kilenc csapatnak kellett
volna részt venni, de anyagiak
hiányában a koszovói , sočanicai,
Vuk Karadžić iskola csapata nem
jelent meg. Részt vettek a
vendéglátón kívül, Aleksandrovac,
Barič, Vranje, Gornji Milanovac,
Dolovo, Ostojićevo és Petrovac na
Mlavi iskolás lányai.

Lányaink az erős mezőnyben jól
szerepeltek. Egy győzelem, egy dön-
tetlen és egy vesztes mérkőzés után a
negyedik helyen végeztek. Első lett
Barič, második  Gornji Milanovac,  a
harmadik helyen Dolovo  végzett.
A verseny a Szerbiai Iskoláskorú
sport és olimpiai oktatás szövetsége
védnöksége alatt folyt le, kik
fedezték a költségeket 40.000 dinár-
ral a többit, cca. 30.000 dinárt a támo-
gatók biztosították.

B.CS.

hozzászokik ahhoz, hogy megtor-
panás nélkül válaszoljon az őt érintő
szituációra, akkor ez a képesség az
élet más területein is érvényesül
majd. 
Piroska történetét 2007. május 17-én
délelőtt játszotta a csoport a
Kosztolányi Dezső Színházban
megrendezett találkozón, ahol 14
általános- és középiskolai diákszínját-
szó csapat, mintegy 140 magyar és
szerb diák játszott, akik Horgosról,
Noszáról, Palicsról, Csantavérről,
Versecről, Majdanpekből és
Szabadkáról érkeztek.  A fesztivál
nem verseny jellegű, de idén első
ízben szakmai zsűri is végigkísérte:
Ágoston Pribilla Valéria, a
Gyermekszínház egykori igazgatója,
valamint Suzana Vuković és Péter
Ferenc színművészek. Az értékelés

folyamán a bácsfeketehegyiek játékát
példaértékűen említették a téma aktu-
alizálása, a darabban felbukkanó tár-
sadalomkritika, a kellék-és díszlet-

nélküliség, az élő, valódi színpadi
jelenlét, a görcsmentesség, a fel-
szabadult játék, az egymásból való
építkezés kapcsán. Figyelmeztették a
csoportot, hogy nagyobb mozgásbeli
precizitásra kell törekedni. A pom-
pomosok hálával fogadták a kritikát,
és boldogok voltak, hiszen mega-
lakulásuk (2003) óta  először
találkoztak szakértő zsűrivel. A vaj-
dasági gyermekszínjátszó
találkozókon korábban erre nem
fordítottak figyelmet a szervezők.
Pedig szakmai észrevételek, tanácsok
nélkül nehéz megtalálni a további
irányt. Ezek után új lendülettel
vethetik bele magukat a további
feladatokba. 
A Fesztivál második részében,
délután a bácsfeketehegyiek
Szalajevics Viktorral, három szabad-
kai diákkal: Süli Andorral és
Flóriánnal, Vörös Zsuzsannával és a
hajdújárási Csőke Dórával
kiegészülve még egy előadásban fel-

léptek, ez a Hunyadi csillaga című
drámajáték volt, melyet Németh
Ervin (H-Pápa) rendezett a tavalyi
Szép Szó táborban. Ez a humorban és
eredeti ötletekben bővelkedő előadás
aztán teljesen levette a zsűrit a
lábáról. Ilyennek kell lennie a diák-
színjátszásnak, mondták. A csapat
tehát fülig érő szájjal térhetett haza,
bezsebelve négy éves munkájuk eddi-
gi legnagyobb elismerését.
A Piros(ka) című előadás bácsfekete-
hegyi bemutatója június 22-én, a
Feketics Művelődési Egyesület
évadzáró műsorának keretében
várható. Csoportvezető/rendező: Lódi
Andrea. Szereplők: Farkas Beatrix,
Kerekes Adél, Lódi Csilla, Molnár
Noémi, Szakács Éva, Szarka Ákos,
Szombati Dorottya, Tamás Krisztina.

L.A.

SPORT HÍREK



5

FECSKE

AZ IZIDA HÍREI
Nagy újdonság van a társu-
latunknál..... a tető javítás miatt
szünetel a műhelymunka az
épületünkben. A nagy munkálatok
holland donációból, támogatásból
végezhessük el. Tudatába a kényszer-
szünetnek, dupla erővel dolgoztak
tagjaink áprilisban és májusban.

Úgy gondoljuk, hogy a
szervezetünk, munkája során
együttműködik a község területén
székelő intézményekkel is. Ez igaz,
de csak egy bizonyos határokig. Ha
jönnek a problémák igen csak
magukra maradnak a szakembereink,

tagjaink. A nagyvilágba való bekap-
csolódás optimális esélyekor, hamar
reménytelenség, az elkeseredettség és
tehetetlenség érzését eredményezi az
amúgy is nehéz lelki állapotú
embereknél, mint például tagjainknál
is. Habár tanításuk során ezeket az
érzéseket kezeljük reális megoldási
lehetőségek, elérhető célok felmu-
tatásával, valamint ösztönözzük őket
saját erőforrásaik felismerésére,
korábbi helyzetük átgondolására,
megváltoztatására rámutatására..

Ezek a célkitűzések csak a társu-
latunk vezetői, önkéntesei munkáiban
lelhetők fel, a körülöttünk működő
intézmények valahogy kimaradnak a
dolgok taglalásából. Nem működik
egy jogi tanácsadó szolgálat, a
megfelelő oktatási vagy egészségügyi
központ, ahol a fogyatékkal élő
embereknek megfelelő útmutatást,
segítséget adna jogaik meg-
valósításában. Reméljük, hogy min-
dez csak átmeneti időszak,  tagjaink
idővel nemcsak a már hatályos jog-
szabályok alapján valósíthassák meg
jogaikat, hanem  aktív részesei
lesznek azok meghozatalában.
Ízelítőt a konfliktus kezeléséről, a
sérült emberek társadalomba való
bekapcsolódásáról és annak prob-
lémáiról, Csernik Ilma pedagógus tar-
tott április 15.én a bácsfeketehegyi
kultúrotthon nagytermében.. Az
előadás része volt a BCIF által
támogatott pályázatnak. 
A Munka, foglalkoztatási és szociális
politika minisztérium jóvoltából,
áprilisban nagyon kellemes perceket
tölthettek Társulatunk tagjai. Az
újvidéki Szerb Nemzeti Színházat
látogattuk meg április 22.-én, ahol
egy nem mindennapi előadást, balett
előadást nézhettünk meg tagjaink és
önkénteseink, a „Zsizel”-t. 
Fazekasaink, április 26.án, Kanizsán
jártak a „ Potisje Kanizsa” vállalat-
ban. A Majolika keramikusainak
munkáját csodálhatták meg. Minden
résztvevő még az agyag formálását,
festését is kipróbálhatta nagy
örömünkre, majd a  „Fény-bárka“
vendégei voltunk, amely   az „Együtt
veled-értük“ Értelmi és testi fogya-
tékosok érdekeit védő és segítő
egyesület keretein belül működik. A
munka után jó esett a pihenés is,
ugyanis nem maradhatott ki egy nagy
lubickolás a kanizsai fürdő meleg
vizében sem.

Szokásunkhoz híven előadással
ünnepeltük meg az anyák napját,
melyet május 13-án a bácsfeketehe-
gyi színházteremben tartottunk meg,
majd a vendégekkel együtt az Izida
épületében folytattuk a társalgást.
Tagjaink az anyákat külön kis
ajándékkal lepték meg.

Május elsejét is vidáman
ünnepeltük meg az Izida udvarában.
Nem maradt el a bográcsos paprikás,
a rostélyos na meg a sportvetélkedő
sem. Minden résztvevő ajándékkal,
nyereménnyel tért haza. Az integrá-
ciós napközi „Pinókio” tagjai pedig a
természetbe kirándultak traktorral. A
fuvart Molnár Jenő vállalta.
Vendégeket fogadtunk
Németországból, a legkisebbjeink

nagy szeretettel üdvözölték őket,
énekkel, versel. Szülinapok és konfir-
máció ünneplésének is színhelye volt
társulatunk épülete. 
Újat is tanultunk, Temerinben május
26.án  a Hobby klub munkatársai új
műhelytitkokat mutattak meg
vezetőinknek és az önkénteseinknek.

Sok élménnyel értek haza az útról a
lányok, a biztonságos utazásról pedig
ifj. Ali István gondoskodott.
Társulatunk a ”Nikola Gyurkovics”
Általános iskola közreműködésével
2007.06.23.án (szombat ) szervezi
meg a 1. színjátszó fesztivált a ta-

nulásban nehézségekkel rendelkező
gyerekeknek és ifjaknak
„Színjátszással a világba” címen.
Vajdaság területéről, Újvidékről,
Szenttamásról, B.Petrovácról,
Indjijáról, Szabadkáról, Zentáról
jelentkeztek kis színjátszók. Nagyon
nagy szeretettel várunk minden
kedves nézőt egész nap. A fesztivál 9.
órakkor kezdődik a vendégek
fogadásával, majd az ünnepélyes
megnyitóval.

P.J.
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KONFIRMÁCIÓ

Vidékünkön a legtöbb református
gyülekezetben a pünkösd előtti

vasárnapon tartják meg a konfirmá-
ciói istentiszteletet. Így történt ez az
idei évben is. A konfirmációi
előkészítés egy évig tart, amely
felkészítés a legtöbb gyülekezetben
az általános iskola hatodik osztá-
lyában történik. Meggyőződésem,
hogy függetlenül az alapos elméleti
felkészítéstől sok esetben nem igazán
tudják sem a konfirmandus gyer-
mekek, sem a szülők azt, hogy mi is
történik valójában a konfirmáció
alkalmával. Mostani írásunk néhány a
témával kapcsolatos kérdésre próbál
röviden választ adni: Mi is valójában
a konfirmáció, és mit jelent az a
szülőnek, gyermeknek és a
gyülekezetnek?

Mind a családi életünk, mind egy-
házunk közélete tekintetében
egyértelműen nagy esemény a konfir-
máció. A keresztség sákramentumá-
nak kiszolgáltatásakor el szoktuk
mondani, hogy a szülőknek és
keresztszülőknek tett fogadalma a
konfirmációban teljesedik ki. Az utó-
dokért felelős egyház és szülők
felkészítik a fiatalokat arra, hogy tud-
janak is élni a keresztség adta nagy
lehetőséggel. A konfirmáció szó
szerint „MEGERŐSÍTÉS”.
Mégpedig többszörös megerősítés. A

szülő erősíti meg a keresztség alkal-
mával kimondott fogadalmát. A kon-
firmandus fiatal erősíti meg Krisztus
követő szándékát. S mindenekelőtt
Isten erősíti meg kegyelmes
szándékát és a hitvallót. Az tény, hogy
egy-egy egyházközség életének egyik
legfontosabb alkalma a konfirmáció.
A konfirmációnál nagyon fontos
megemlíteni, hogy az ifjak között
végzett munka nem egyszerűen csak
lehetséges egyháztagokat akar
toborozni a jövő számára, hanem a
szeretet kisugárzásával, a megélt
közösség vonzásával Krisztushoz hív
és a krisztusi életfolytatásra ösztönöz.  

Mi is a konfirmáció és kinek mit
jelent? Erre a kérdésre sokszínű
választ kapunk és maga a válasz attól
függ, hogy kit kérdezünk róla.
Magának a gyülekezetnek egy
ünnepélyes szertartást jelent, amely
megelőlegezi azt a bizalmat, hogy a
gyülekezet nemcsak fogy, hanem
gyarapszik. A konfirmálók családjá-
nak nem más, mint egy családi
ünnepély, amely legalább akkora
alkalom, mint egy keresztelő.
Ilyenkor még a távolabb élő rokonok
is eljönnek erre az alkalomra.
Szándékosan hagytam utoljára
magukat a konfirmandusokat. Mit
jelent a konfirmáció egy konfirman-
dusnak? Van, aki tényleg komolyan

gondolja, hogy a konfirmáció a „hitre
jutás alkalmává lesz”, akik tisztában
vannak vele, hogy a hit „szívbéli
bizodalom” és „bizonyos ismeret”.
Maga a konfirmáció és az egész hit-
tanoktatás azt a célt is szolgálja, hogy
egy „értelmező kéziszótárt” átadjunk
a gyermekeknek, hogy ennek segít-
ségével megértsék az igehirdetést.
Ezen a pontos sajnos azt is meg kell
említeni, hogy az általános tapaszta-
latunk azt mutatja, hogy a fiatalok
nem „megkonfirmálni” akarnak, nem
megerősödni hitükben, és beépülni
mint erős építőkövek a gyülekezet
épületébe, hanem szeretnének „lekon-
firmálni”. Azaz szeretnék letenni vál-
lukról a tanulás a hittantanulás
teendőit. Megkonfirmáljuk a tizen-
három-tizennégy éves fiatalokat, akár
értik e jelképes cselekedetnek a
lényegét, akár nem. Sokan ezután –
vagy éppen ennek az élménynek
hatására – eltűnnek a gyülekezet
látóköréből, és talán soha nem is
találnak vissza. Mások úgy érzik,
hogy a konfirmáció feljogosítja őket
arra, hogy, hogy életük bizonyos sza-
kaszának bizonyos eseményeihez az
egyház „szolgáltatásait” igénybe ve-
gyék. A konfirmációval lerakjuk az
alapokat, amelyekre építeni lehetne.
Van, akinél erősebbek ezek az alapok
és van, akinél gyengébbek. Egy azon-
ban közös bennük: építeni lehet rájuk.
Van, aki kihasználja ezt a lehetőséget
és van, aki nem. Aki úgy gondolja,
hogy a hitoktatással és végül a konfir-
mációval „letudta” a hit dolgát, az
éppen a legjobb, sőt a legérdekesebb
dolgoktól fosztja meg önmagát. 

Összefoglalva az eddigieket
megállapíthatjuk, hogy a konfirmáció
nem az egyházba és Isten országába
egy végső lépcsőfok, ahonnan nincs
tovább, hanem csak egy közbeeső
lépcsőfok, ahol nem megállni, hanem
tovább kell lépni. Mi tehát a konfir-
máció? Röviden és lényegre törően
így fogalmaz az egyik magyarországi
konfirmációi olvasókönyv: A konfir-
máció „…a hitre jutás alkalmává
lehet.”

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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APRÓHÍRDETÉS

TISZTÚJÍTÁS A VMSZ BÁCSFEKETEHEGYI
SZERVEZETÉBEN

Régi bútort vennék.
Nagyanyáink korabeli kredenc,

asztal, székek, egyéb
bútordarabok érdekelnek. Lódi

Andrea, tel.: 738-191

Május 25-én Bácsfeketehegyen a
Tűzoltóotthonban a VMSZ helyi
szervezete tisztújítást tartott, ahol a
párton belül meghirdetett megújulás-
megfiatalodás jegyében egy ifjú höl-
gyet, Bojtos Irént választották meg e
testület elnökének. Ennek apropóján
beszélgettünk:

A politikával kapcsolatban számta-
lan sztereotípia él bennünk. Ha azt
mondják, politikus, már látjuk is
magunk előtt: idősebb, komolysá-
got, tekintélyt árasztó férfi, öltöny-
ben, nyakkendőben. Ehhez képest
te egy fiatal, törékenynek tűnő lány
vagy. Felmerül bennem a kérdés:
mi vonzott a politika felé?

Az, hogy most ezzel foglalkozom,
jórészt a kíváncsiságomnak köszön-
hető. Tavaly novemberben elhívtak
egy VMSZ helyi szervezeti gyűlésre,
megtetszett és beléptem. Őszintén
szólva, előtte el sem tudtam képzelni,
hogyan is zajlik egy ilyen össze-
jövetel. Megnyert az, hogy egy-egy
ülésen konkrét problémákkal
foglalkoznak, nem pedig elvi
kérdések boncolgatásával, mint amire
számítottam. 

Váratlanul ért a megválasztásod?

Részben. Az ért igazán váratlanul,
hogy Hallgató Sándor és Pál Károly
felkért ennek a pozíciónak a
betöltésére. Bátorítottak, hogy vállal-
jam el, segíteni fognak mindenben.
Ez a bátorítás nagyban megkön-

nyítette a döntésemet, hiszen tudom,
hogy a tapasztalatukra, tudásukra
mindig támaszkodhatok. Emellett ter-
mészetesen a tagság minden tagjának
segítségére is számítok.

Új elnökként mi az, amin változtat-
ni szeretnél?

Úgy gondolom, a legfontosabb, hogy
megtartsuk azokat az eredményeket,
melyeket az előző vezetőség elért.
Még túlzottan friss az elnökségem
ahhoz, hogy a jövőről a konkrétumok
szintjén beszélni tudjak.

Nem értek megjegyzések az
idősebb VMSZ- tagok részéről a
korod miatt az elnökválasztás
után?

Hál’ Istennek, nem. Biztos vannak
olyanok, akinek kevésbé tetszik.
Rengeteg munkát belefektettek a
pártba, a közösségbe és félnek attól,
hogy a munkájuk kárba vész.
Részben megértem őket, hiszen
tapasztalatom még kevés van, viszont
úgy érzem, egyrészt a lendületem,
tenni akarásom képes pótolni ezeket a
hiányosságokat, másrészt – mint
ahogy már elmondtam – olyan
személyek állnak mellettem, akikre
ilyen téren mindig számíthatok.

Miért a Vajdasági Magyar
Szövetség az, amelynek keretein
belül működni szeretnél?

Olyan pártnak látom a VMSZ-t,
amely képes felülemelkedni azokon a
kliséken, amelyeket magyar előjelű
pártként viselnie kellene. Nem
szorítkozik kizárólag elvi kérdések
boncolgatására, hanem a gazdaságfej-
lesztés, oktatás és egyéb kulcs-
fontosságú kérdések is részét képezik
a tevékenységének, nyitott a fiatalok,
a jövő felé.
Ha már jövőről beszélünk, mik a ter-
veid?
Az első és legfontosabb a diplomálás
a szabadkai Közgazdasági
Egyetemen, ez várhatóan őszre meg
is fog történni. Szeretnék
Bácsfeketehegyen maradni és a poli-
tikával is aktívan szeretnék
foglalkozni. A többit majd meglátjuk.

Kiss Kornél

Pályázatfigyelés, Tanácsadás, Pályázatírás, Üzleti tervek készítése. 
Telefon: 730 010 mellék: 111 vagy 112   

e-mail: prowag@gmail.com
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EGYRŐL , KETTŐRE...

Megalakult a Parlament, a Kormány,
tudjuk az alapirányelveket. Az öt

alapelvből az első három: Kosovo meg-
tartása, Hágával való együttműködés és
az EU-ba való integrálódás, aminek meg-
valósításában nem tudunk közvetlenül
részt venni. Ami minket kisembereket
komolyan érint, az a korrupció elleni harc
és a nép életszínvonalának javulása.
A korrupció elleni harchoz a törvényes
feltételek már eddig is megvoltak, de
alkalmazásukhoz nem volt meg a
megfelelő „politikai’ hangulat. Az új kor-
mány összetétele alapján reményked-
hetünk bizonyos előrehaladásban, mert a
kormányfőhelyettes kijelentésében
ígéretet tett, hogy a csak saját érdekükkel
törődő, a törvényt nem tisztelő és kiska-
pukat kereső, „vállalkozókkal” leszámol-
nak, a közösségüket is fejlesztőket pedig
támogatni fogják. Ez azt jelenti, hogy
bizonyos kiskapuk, kapcsolatok,

„érdekek” mellőzve lesznek, de segítség
lesz nyújtva azoknak, akik nem kizsák-
mányolással minőségi árút és szolgál-
tatást akarnak nemzetközi szinten is nyúj-
tani.  Na, majd meglátjuk!
Az, hogy „új” szelek fújnak?, az még
nekünk nem biztos, hogy sok jót, hozhat,
mert mire leér hozzánk a sok
„nagyfában” le is gyengülhetnek, annyi-
ra, hogy már érezni sem fogjuk.
Hogy meginduljon a gazdasági élet, nem
másra várva, hanem az adott lehetőségek
kiaknázására kellene alapoznunk.
Először is, össze kellene fogni a
munkaadóknak és a munkavállalóknak is,
hogy, ne vesszen el a sok széthúzásban,
egymás elleni csatározásban az érő, ami,
ha megegyezés és összetartás lenne mind
a két csoportban, többet és jobban lehetne
termelni, vagy a munkásoknak keresni. 
Mit értek ez alatt?
A munkaadóknak meg kellene

egyezniük, hogy milyen szakma, milyen
képesítését, hogy fizetik a törvényes
keretek mellett, a munkavállalók pedig
nem vállalnának munkát bizonyos
bérszint alatt. Így megszűnhetne egy
állandó fluktuáció (munkaerő-vándorlás)
és egy begyakorlott törzsgárdával lehetne
termelni, akár világpiaci szinten is.
A pályázatok, igazi pályázatok lennének,
amiben a törvényes jogok is be lennének
tartva, meghatározva bennük korrekten,
milyen munka végzésére, milyen profilú
munkavállalóra van szükség. Mellesleg a
munkaadók nem kötelesek pályázat útján
alkalmazni a munkavállalókat.
Hogy egyről, kettőre jussunk életünkben,
nem szabad elfejtenünk, hogy annyi
jogunk van, amennyivel nem csorbítjuk a
másét.

BIRO CSABA

MEGJÖTT-E MÁR AZ ESŐ?

Bolond kérdés, mondhatja bárki, aki nyi-
tott szemmel járja a világot, hiszen szinte
már minden nap esik, kezd rohadni a
meggy és földjeink egy részét, most már
azért veri fel a gaz, mert a gyakori eső
miatt sem kapálni, sem gyomirtót szórni
nem tudunk. Már persze ha van erőnk és
kedvünk kapálni, vagy a napszámosra és
a vegyszerre pénzt költeni.  Nem
véletlenül tettem fel ezt a kérdést.
Ismerve önmagunkat, tudjuk, hogy
hajlamosak vagyunk arra, hogy gyakran
kételkedjünk, sokszor csak a rosszat ve-
gyük észre, és arra fecséreljük erőnket,
idegünket és időnket, hogy mindenáron
azt bizonyítsuk, hogy miért nem lehet
valamit megtenni. Gyakran érezzük és
mondjuk, hogy nincs értelme
munkánknak és ittlétünknek, más
szemébe keresgéljük és vájkáljuk a
szálkát, nem törődve azzal, hogy
kételkedésünkkel, rosszakaratunkkal és
pánikkeltésünkkel önmagunk életét is
silányítjuk. Miért vagyunk ilyenek? Miért
érezzük jobban magunkat, ha sikerül
másnak gondot, vagy kárt okozni? Miért
jó nekünk, ha a szomszédnak megdöglött
a tehene? Rossz kérdések ezek, hiszen az
emberek többsége nem ilyen. Döntő
többségünk jót akar, szebben és nyugod-
tabban akar élni, látni szeretné munkája
értelmét és családja biztosabb jövőjét.
Próbáljunk jók lenni. Higgyünk a
szemünknek és bízzunk egymás
jóakaratában. Előlegezzük meg a bizal-
mat a velünk élőknek, úgy a családban,
mint azon kívül, hiszen nagyon is
egymásra vagyunk utalva. Lássuk meg
szépet és a jót. Merjük kimondani, hogy

van szép és jó is körülöttünk. Higgyük el,
hogy nekünk is jó az, hogy végre megjött
az eső, örüljünk annak, hogy újra
babasírást hallunk az utcánkban, vagy
családunkban, bízzunk abban, hogy
szebb lesz az életünk, ha segítünk a mel-
lettünk botladozónak, és vigasztaló szót
keresünk a kesergőnek. Ne szokjuk meg a
rosszat. Akarjunk boldogabban élni.
Higgyük el, hogy még az eső is új
reményt hozhat az életünkbe. Örüljünk
annak, hogy hamarosan falunk számos
utcájában ezután hosszú évekig nem fog
megteremni a kátyú. Bízzunk abban,
hogy nem tud nekünk sem ártani, ha
valamelyik szomszédunk úgy dönt, hogy
bevezeti házába a vezetékes gázt.
Reménykedjünk abban, hogy nemsokára,
még a mi utcánkban is, minden második
villanykaróra új, energiatakarékos vil-
lanyégő kerül. Örüljünk annak is, ha
megvalósulnak a tervek és településünk
minden utcája, még azok is, amelyekben
most fog először befordulni az aszfal-
tozógép, új vízhálózatot kap. Az se
keserítsen el bennünket, ha hamarosan a
valós, mért vízfogyasztás alapján kell a
postán befizetni az elhasznált víz árát.
Bízzunk abban, hogy lesz miből
befizetnünk a víz árát. Örüljünk majd
annak is, hogy nyáron mindig lesz
vizünk, hiszen a vízóra miatt a völgyben
lakó szomszédunknak most már majd
megéri, hogy ásott kútból pumpálja a
vizet szomjas veteményesébe. Nem utol-
só sorban, annak is örüljünk majd, talán
még az idén ősszel, hogy a Becsei úttól
pár száz méterre, a leendő ipari parkban,
új munkahelyeket termő gyárépületek

nőnek ki a földből. Ma még talán furcsa
kimondani, de félő, hogy nem lesz elég
dolgozni akaró szabad munkáskéz a
falunkban. Szép mese, mondják az
örökös kételkedők és gáncsoskodók.
Milyen jogon engedi elébünk a fiatalokat,
mondják mások, akik már régen elfelej-
tették, hogy valaha ők is meg akarták vál-
tani a világot. Mit gondol magáról, miért
nem elég neki a maga baja, kárörven-
deznek az örökös elégedetlenek.
Buktassuk fel, ha másképp nem megy,
akkor gondolatban, suttogják a törpék és
kishitűek. Meg kell-e keserednünk, vagy
rosszá kell-e válnunk, ha azt látjuk, hogy
vannak nálunk sikeresebbek, különbek,
vagy éppen fiatalabbak. Miért nem alkal-
mazkodunk egymáshoz. Miért nem
merünk, vagy miért nem akarunk esernyő
nélkül kiállni az esőre? Talán csak nem
attól félünk, hogy megtisztítja és lehűti
túlforrósodott fejünket? Az eső pedig,
hála Istennek, rendületlenül esik.
Remélem, sőt mérget mernék venni rá,
hogy tudunk még örülni az esőnek, és az
eső után újra éledő, nem titkolható
hitünknek, hogy érdemes volt itt és együtt
kivárnunk az esőt és az utána feltörő új
életet. Hisz tudjuk, és őseink is azt
tapasztalták, hogy a májusi eső aranyat ér.
Adjon nekünk a jó Isten jövőre is ele-
gendő áldott májusi esőt, teli bölcsőt,
elégedett nappalokat és nyugodalmas jó
éjszakákat.

Pál Károly
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Ha úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke, unokája a legszebb, küldje be
a kicsi fotóját és mi azt megjelentetjük, és olvasóink szavazással dön-

thetik el ki lesz a győztes. A legszebb baba értékes ajándékot kap.
Fölhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a „Fecske”

legszebb babája versenyben, az utóbbi számokban nem megje-
lenő, de már megjelent babákra, továbbra is lehet szavazni.

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.

AA  „„FFEECCSSKKEE””  LLEEGGSSZZEEBBBB
BBAABBÁÁJJAA  VVEERRSSEENNYY!!

KK EE RR TT II   TT ÖÖ RR PP EE
JÚNIUSI TEENDŐK

Június a nyár egyik legszebb és
legtermékenyebb hónapja, amelyet

a ˝rózsa˝ és az˝ eper havának˝ is
neveznek. Ebben a hónapban a
leghosszabbak a nappalok. Érdemes
és tanácsos ezeket a nappalokat ala-
posan kihasználni. Ebben az időszak-
ban virágoskertünk virágai a
szivárvány színeiben pompáznak.
Ilyenkor nyílik a virágok királynője a
rózsa, és többek között virágzik a lili-
om, muskátli, büdöske, verbéna, az
estike. A cserjék és bokrok is virágba
borultak, amelyeket egy második őszi
virágzásra késztethetünk azzal, hogy
elvirágzásuk után ebben a hónapban
erőteljesen visszavágjuk őket. A hárs-
fa és az ecetfa is most virágzik. A
nemes gladiólusz, azaz kardvirág is
virágba szökkent a körömvirág és a
dáliák társaságában. Színeikkel
elkápráztatnak illatukkal pedig
elbódítanak bennünket.
A szobanövényeink számára is igen
kedvező ez az időszak. Egy kellemes,
csendes nyári eső idején kitehetjük
őket a szabadba, hogy az eső lemossa
róluk a rájuk rakodott port. A kevésbé
érzékeny fajokat akár kint is
tarthatjuk, azonban a déli napsütéstől
óvni kell őket.

A kertben ilyenkor sok a teendő. A
megfelelő gondoskodás mellett, most
minden gazdagon burjánzik. Sajnos a
nem kívánatos gyomoknak is ugyana-
zok a feltételek kedveznek, mint a
haszonnövényeknek. Ezért most is
sokat kell gyomlálni és locsolni,
amivel a tetvesedést is megakadá-
lyozhatjuk. Minden kertbarát tudja,
hogy a meleg, száraz idő beköszön-
tével az öntözést ajánlatos az esti
órákban végezni. Egy hideg zuhany a
nappali forróságban végzetes lehet a
növény számára. Sövényünk és pázsi-
tunk rendszeres gondozást igényel. A
fűnyírót érdemes nyaralás előtti vágás
alkalmával a szokásosnál egy kicsivel
magasabbra állítani, így hosszabb
száraz időszak sem árt meg a pázsit-
nak. Nyaralás után a füvet ne egy-
szerre, hanem néhány nap alatt,
fokozatosan nyírjuk vissza. Érdemes
még odafigyelni a következő kerti
idény érdekében, a tavasszal virágzó
hagymások hagymáira. A tulipán-
hagymákat ajánlatos minden nyáron
felszedni, míg a nárciszhagymák akár
több évig is a földben maradhatnak. A
kiásott hagymákat alaposan szárítsuk
ki. Az elhalt zöldet csak a teljes
száradás után szedjük le a hagymáról,

mert így a levelekben lévő teljes táp-
mennyiség vissza tud húzódni a
hagymába. Szellős helyen tároljuk
őket. 
A most érő zöldségek mellett már
szüretelhetjük a görögök által, a
˝gyümölcsök királynőjének˝ tartott
ízletes földiepret. Ezt érdemes a
reggeli órákban leszedni úgy, hogy a
csomája a gyümölcsön maradjon. Így
tovább eláll és ha megmossuk nem
enged levet. A gyümölcsérés után az
eper indákat hoz. Az erősebb
példányokból érdemes dugványokat
nevelni, így ezzel is szaporíthatjuk a
növényállományt. A gyengébb
indákat azonban ajánlatos eltávolí-
tani, mert túl sok tápanyagot és
energiát vonnak el az anyanövénytől.
A természet kertünkön kívül is júniusi
hónapban a legszínpompásabb. A
réteken, mezőkön nagy számban virít
a százszorszép, pitypang, margaréta,
mezei zsálya, gólyahír. Ezek közül is
a legjobban kitűnik a pipacs élénk
piros virágjaikkal, amelyik a nyár
szimbólumai közé tartozik.

Z. Tatjana

SZERINTED MI A
BECSÜLET?

Eljött az év vége. Mindenki azt gondolja,
hogy ilyenkor a gyerekek, az év vége előtti hajrára
tanulnak. Tudjuk, vannak becsületes, jó diákok és a
munkában jó felnőttek is, akik szorgalmasan tanul-
nak és dolgoznak. Ennek az eredménye, a mesék-
ben mindig, de az életben, sajnos nem mindig lát-
szik. Általában a hízelgők, akiknek csak szólni,

vagy sóhajtani
kell és máris tel-
jesítik vágyaikat
és ott vannak a
k ivá l t s á g o s o k
akik a fő befutók. 
„Ez igazságtalan-
ság”- gondoljuk,
mert az is!  
Most mindenki-

hez szólok. Ha észreveszik magukban, vagy más-
ban ezt a hibát, akkor gondolják végig, hogy
milyen rossz érzés lehet az igazságtalanság annak,
akivel történik, és próbáljon meg megváltozni,
vagy megváltoztatni környezetében levő ilyen
embereket!

Szombati Dorottya
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NYÁRI TEENDŐK, GONDOK

Amikor az anyátlan családnak új
anyát adunk, azt mondjuk: meg-

anyásíjuk. A méhcsalád anyjának
elvesztését viselkedésével jelzi. A
családban felborul a szorgos munka
megszokott rendje. A méhek úgy
viselkednek, mintha nem tudnák, mit
is tegyenek. Ide-oda futkosnak a kap-
tárban, a kijáróban. Gyakran még a
kaptár falára is kimásznak, ott is
keresgélnek. Esetenként olyankor is
röpködnek, amikor a többi család
nyugodtan ül a kaptárban. Az anyát-
lan családok munkakedve is csökken.
A rendben levő család a kaptár egy-
szeri megkoppantására hangosan
felzúg, de másodperceken belül meg-
nyugszik. Hangja újra kellemes
duruzsolássá alakul. Az anyátlan
család ilyen zavarás után nem
nyugszik meg, nem csendesedik le
hirtelen. Hangos zúgása hosszan tart.
Ez a hang nem azonos az anyás
családéval. Nem örömteli, nem biza-
kodó, hanem inkább kétségbeesett,
síró. Ezt a hangot adja az anyátlan
család a kaptár felnyitásakor is.
Ekkor láthatjuk meg az anyátlanság
belső jeleit. A méhek sokkal lazábban
ülnek a lépeken, mint a család rendes
állapotában. Szétterülnek és
szárnyaikat rezegtetik. Anyátlanságra
utalnak az anyabölcsőkezdetek, és a
munkásálcákra húzott anyabölcsők
is. Az anyátlanságnak egyes ilyen
külső jelei elég gyakran hamisnak
bizonyulnak, megtéveszthetik a
méhészt. Ezért, különösen a
kezdőnek, új anya beadása előtt
tanácsos a család állapotáról teljes
bizonyossággal meggyőződni. Az
anyátlan család a nyitott munkásfi-
asításra feltétlenül anyabölcsőt húz.
Ha tehát az anyátlanságra gyanús
családnak van ilyen Hasítása, azt kell
megnézni. Ha arra nem húzott böl-
csöket, akkor bizonyosan van anyja.
Ha nincs fiasítása, akkor adni kell
neki. Az anyát sokszor azért nem
látjuk meg, mert elvész a sok méh
között. Elbúvik a keretek alatt, a lép
hézagaiban. Vizsgálatkor a kaptár
oldalán vagy alján marad stb. Az is
lehet, hogy kicsinysége miatt nem
tűnik ki a munkások közül. Az
anyásítás sikerének alapvető feltétele
a család anyátlansága. Ezt tehát min-
denkor a lehető legmegbízhatóbban

meg kell állapítani. A siker az
anyásítás idejétől is függ. A tavaszi
fejlődés időszakában a méhek
szívesebben fogadják az anyát, mint
nyáron. A termelési idény vége felé
és ősszel ismét barátságosabbak az új
anya iránt. A hordás kedvező, a
hordástalanság kedvezőtlen az
anyásítás sikerére. A hordástalanság
hatását etetéssel lehet kivédeni vagy
legalább mérsékelni. Szerepe van az
elfogadás sikerében az anyák pil-
lanatnyi állapotának is. A párzatlan
anyát a termelő családok csak
egészen kivételesen fogadják el. Még
a párzott anyákban is válogatnak.
Azokat részesítik előnyben, ame-
lyeknek a peterakása nem szünetelt.
Nehéz elfogadtatni a hosszabb ideig
nem petézett anyákat, például a
postán érkezetteket. Az anyát
egyedül, kísérő méhek nélkül kell
beadni. Az anyásító-kalitkát lehetőleg
olyan helyre tegyük, ahol sok a fiatal
méh, vagyis a fészekbe. A fiasításos
lépek közé vagy fölé. Anyásításra
nagyon alkalmas az ún. „gödöllői"
anyásító kalitka. Dugójának T alakú
furatába puha cukorlepényt tömünk.
Ha az anyát szoktatásra adjuk be,
akkor a fél furatot fordítjuk a kalitka
belseje felé. így az anya hozzáfér a
táplálékhoz. Akkor sem éhezik, ha a
méhek ellenségesen fogadják és nem
hajlandók etetni. A méhek az anyát
nem képesek kiszabadítani. Ha vi-
szont a dugót hosszú furatával
fordítjuk a kalitka belseje felé, akkor
egyik oldalról az anya, másikról a
méhek férnek hozzá a cukorlepény-
hez. Miután átrágják magukat a cu-
korból épített „kásahegyen", öröm-
mel találkozhatnak. Az anya egyesül-
het új népével, ha a nép is úgy akarja.
A cukorlepényréteg vastagságával az
anya kiszabadítására szükséges időt
szabályozhatjuk. Anyásítás szoktatás-
sal. Az anyát zárt kalitkában úgy
adjuk be, hogy a méhek a ros-
taszöveten át érintkezhessenek vele,
de ki ne engedhessék. A következő
napon megnézzük, hogyan viselked-
nek a kalitkát körülvevő, azon cso-
portosuló méhek. Ha barátságosan
üldögélnek ott, nyugodtak, az anyát
etetik, a kalitkáról könnyen
eltávolíthatók (fűszállal
lesöpörhetők), akkor az anyával meg-

barátkoztak. Közéjük engedhetjük,
illetve a kalitka dugóját kirágósra
fordíthatjuk, hogy a méhek az anyát
kiengedhessék. Ha a méhek izgatot-
tak, az anyát a rostaszöveten át
támadni igyekeznek, a kalitka huzalát
„harapdálják", szinte hozzátapadnak,
attól nehezen választhatók el, akkor
az anyát veszély fenyegeti. Ha
közéjük eresztenénk, valószínűleg
megölnék. Ha ez az állapot néhány
napig nem változik, át kell vizsgálni a
családot. Nyitott Hasítása, anyaböl-
csője, esetleg anyja van. Az anyát
csak akkor engedjük ki, ha a méhek
viselkedése barátságosra fordul.
Anyásítás kirágós módszerrel.
Olyankor alkalmazhatjuk, amikor
biztosak vagyunk benne, hogy a
család anyátlan és az anyásításra a
körülmények kedvezőek. A kalitka
dugóját azonnal úgy fordítjuk, hogy a
méhek az anyát kiengedhessék.
Anyásítás kölyökcsaláddal. Közvetett
módszernek is nevezhetjük. Az anyát
először erre a célra kialakított kis
családhoz adjuk be. Amikor azzal
megfelelően összeforrott (rendesen
petézik), akkor helyezzük át az
anyásítandó családhoz, a kis család-
dal együtt. Ez a módszer különösen a
postán érkezett, vagy egyéb ok miatt
hosszabb ideig nem petézett anyák
beadására javasolható. A kis csalá-
dokat az anyák érkezése előtt 1-2
nappal alakítjuk ki. Az öreg méhek
hazarepülését most nem gátoljuk. A
fiatal méhekből álló családok, ame-
lyeknek nyitott fiasításuk nincs,
szívesen fogadják az anyát.
Természetes, hogy régebben kialakí-
tott kis családokkal is anyásíthatunk.
Ez a módszer tervszerű anya-
cserékhez célszerű. Különösen akkor,
amikor a régi anyákat vásároltakkal
cseréljük. A váltásra ítélt anyákat
csak akkor dobjuk ki, amikor az új
anyák a kis családokban mát szépen
petéznek. 

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

orvosságot”

Török & Roby
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LÉPÉSENKÉNT A NAGY CÉLOK FELÉ

Aközelmúltban  nagy érdeklődést
váltott ki a Small Steps ipari park

létrehozásának terve, annál is inkább
mivel Kishegyes Község, Vajdaság
egyik legfejletlenebb községe és ez a
beruházás újabb  munkahelyek meg-
nyitásával kecsegtetett.
Visszatekintve az elmúlt periódusban
kifejtett tevékenységre és a meg-
valósításra váró tervekről beszélget-
tünk Molnár Zitával, a kishegyesi
Small Steps ipari park ügyvezetőjév-
el.

- A Small Steps ipari park 2004.
június 19-én az I. Bácsfeketehegyi
Meggynapon alakult, amikor is
Kishegyes Község Önkormányzatá-
val aláírták az alapító okiratokat.
Mindez három évvel ezelőtt történt.
Az elmúlt időszakban cégünk
felvásárolta az autóút mentén lévő
földterületek egy részét melyek
magánkézben voltak. A mai napig 56
hektárt vásároltunk fel, amelyet
sajnálatos módon több apróbb parcel-
la képez.
- Napjainkban folytatódik-e a
földek felvásárlása?
- Igen a felvásárlás folyamatosan zaj-
lik, de hozzá kell fűznöm, hogy
elsőbbséget élveznek azok a
földterületek, amelyek az autóút és a
régi nemzetközi út illetve a becsei út
által alkotott háromszög területén
belől helyezkednek el.
- A közelmúltban a Nemzeti
Fejlesztési Terv egy jelentősebb
összeget bocsátott a Kishegyes

Község Önkormányzata részére az
ipari park kialakításának céljára.
- A Fejlesztési Terv keretein belül 500
000 eurós összeget kapott Községünk

az ipari park kialakítására, mely
igencsak nagy segítség
Községünknek. Ebből az összegből el
tudjuk készíteni az ipari park infra-
struktúrájának terveit, valamint a
megvalósítás egy részét tudja
képezni. Az infrastrukturális tervek
alatt értjük a részletes területren-
dezési tervet, amely alapján a későb-
biek során el tud készülni a
csatornázás, a vízvezeték, az utak, az
áramellátás, valamint egy trafóál-
lomás megépítése.
- Jelenleg a munkájuk mely
fázisánál tartanak?
- Mint már beszélgetésünk során
említettem a földek felvásárlása
továbbra is folyamatosan zajlik, ez
mellett a Nemzeti Fejlesztési Terv
értelmében a területrendezési terv
befejezése június 15-re várható,
amely alapját képezi az előbb említett
infrastrukturális terv kialakításának.
- Az mellett hogy a Small Steps
földek fölvásárlásának első
napjától kezdve igen jelentős
összeget fizetett a föld hektárja
után, azonban mára már úgy tűnik,
hogy alábbhagyott az első hullám-
ban fellángolt érdeklődés.
Napjainkban a földtulajdonosok
milyen mértékben kínálják föld-
jeiket?
- Tény, hogy kisebb az érdeklődés, de
ennek ellenére továbbra is felkínálják
eladásra földjeiket, mivel több tulaj-
donos most szánta rá magát, hogy
megváljon földjétől, amelynek
reméljük nem csupán az anyagi

vonzás áll a hátterében. Cégünk
akárcsak az első napon napjainkban
is 5000 eurót fizet, a felvásárolt
földterület hektárja után.  Annak

ellenére, hogy számos parcellát már
felvásároltunk, igyekszünk egy na-
gyobb egészet kialakítani. Jelenleg
kialakult egy 10 hektáros összefüggő
földterület, amely az ipari park
kezdetének, vagyis első lépésének
teljesen megfelel. Szem előtt tartjuk a
községünkben élő munkanélküliek
helyzetét, melyen szeretnénk  változ-
tatni és ezért már most kutatást
végeztünk, úgymond feltérképeztük a
rendelkezésre álló munkaerő profilját
amelyből, megállapítottuk, hogy a
legnagyobb számban a fémipari
munkások és a mezőgazdászok van-
nak. Igyekszünk a befektetői
igényeket is ez irányba alakítani.
- Az említett összefüggő 10 hek-
táros terület mit jelent Kishegyes
Község jövőképét illetően?
- Kishegyes község számára ez az
összefüggő terület teljesen biztos
alapot képez egy gazdasági jövő
fényes alakulásához. Figyelembe
véve, hogy Ausztriában egy 25 ha
ipari park normál méretűnek számít,
míg az amerikai nagyvárosok kb.50
ha ipari parkkal rendelkeznek tehát
ehhez viszonyítva Kishegyes számára
a 10 hektáros kezdet egy gyönyörű
jövőképet tud biztosítani.
- Mivel a Small Steps kis lépést
jelent, ez azt jelenti, hogy az ipari
park létrehozása is így fog történni,
lépésről-lépésre?
- Igen, cégünk fejlesztési terveiben
szerepel, hogy az ipari park létre-
hozását folyamatossággal alakítsuk ki
az évek során. Befektetőink számára

mindez kis lépés, vi-
szont Kishegyes
község Önkor-
mányzatának és az itt
élő emberek számára
ez nagy lépést jelent a
munkavállalás terén,
a családi egzisztencia
megőrzésének és
fejlesztésének szem-
szögéből egyaránt.

Szukola Béla

FENNÁLLÁSÁNAK HARMADIK ÉVÉT ÜNNEPLI A SMALL STEPS
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HŰTÉS

Itt a nyár! A meleg és a forróság a
számítógépes ember nagy ellensége.
Nem szeret a melegben izzadni gépe
előtt, de még jobban utálja, ha a for-
róságot a szent számítógépnek kell
megszenvednie. Pedig bizony a legú-
jabb szilíciumcsodák a melegítés
nagymesterei is egyben, a hatalmas
órajelek és a sokmilliónyi tranzisztor
miatt egyre nagyobb teljesítményt
vesz fel, amit aztán annak rendje és
módja szerint hőenergiává változtat.
Egyet tehet a felhasználó, hideget
küld a meleg helyére, aminek legegy-
szerűbb módja a hatékony szel-
lőztetés, nézzük, hogyan érdemes
nekivágni! 
Kezdjük egy kis áramlástannal. A
levegő hő átadó képessége fix, amit
változtatni tudunk, az az átáramolta-
tott mennyiség. Az áramlást ventilá-
torokkal tudjuk meggyorsítani,
melyeknek két meghatározó
paraméterük van. Az egyik a fordu-
latszámuk, ez a levegő áramlási
sebességét befolyásolja, a másik a
lapátok átmérője, ami az áramlási
felületet növeli. Az áramlási
sebességtől így a ventilátor fordulat-
számától  jó közelítéssel egyenes
arányban függ a szállított levegő
mennyisége, míg a lapátkerék
átmérőjétől négyzetesen.
Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy
azonos átmérőnél egy négyezret
forgó lapátos nagyjából kétszer annyi
levegőt tud megmozgatni, mint egy
kétezret forgó. Ha a fordulatszámot
vesszük egyformára, akkor egy 12

centiméteres ventilátor 2,25-ször
több levegőt szállít, mint egy 8 cen-
timéteres. A két esetet kombinálva
egy percenként ezret forgó tizen-
kettessel egy 2250-en teperő nyolcas
tudja felvenni a versenyt. Akinek
módja van rá, hasonlítsa össze két
ilyen lapátos hangját, a többieknek

elárulom, hogy a tizenkettes alig hall-
ható, a nyolcas pedig már zavaró.
Az első számú tanács: igyekezzünk
nagyobb átmérőjű és alacsonyabb
fordulatszámú ventilátorokat alkal-
mazni.
Következő feladat a légáramlat
megtervezése. A legtöbb felhasználó
zárva szereti használni házát, megóv-
va ezzel a túlzott porosodástól, saját

fülét pedig a zajtól. Ha a számítógép
háza egy teljesen szigetelt doboz
lenne, hiába raknánk bele ventilá-
torokat, rövid időn belül kemencévé
változna. Természetesen a mai házak
szellőzése már alaposan át van gon-
dolva. Leggyakrabban elöl beszívják
a hideget, majd hátul kieresztik. A

hatékonyságot az oldalfalba vagy a
tetőre szerelt lapátosok növelhetik. A
befelé áramlásnál érdemes észben
tartani, hogy a levegővel együtt por és

egyéb szennyeződés is a gépbe juthat,
ajánlatos porszűrővel ellátott házat
választani, vagy a későbbiekben
ilyennel kiegészíteni akár egy vékony
szivacsréteg is megteszi. Az áramlás
tervezésekor nem szabad megfeled-
kezni a merevlemezek hűtéséről sem,
melyek közelében jó, ha kiegészítő
ventilátor is van.
Ügyeljünk a ki és bevezető rések
kialakítására is. Ha sok kis lyukon
keresztül áramlik a levegő, az
süvítéshez vezet, ha a rések között
sok a fémlemez, akkor a hatékonyság
csökken. 
Második számú tanács: igyekez-
zünk jól szellőző házat választani.
A  két tanácsot megfogadva máris
összeáll az ideális számítógépes ház
definíciója: jól szellőző, tizenkét cen-
timéteres ventilátorokkal és beszívó
oldalon légszűrőkkel szerelt, huzatos,
lehetőleg tetszetős.
Természetesen a piacon sokféle jól
szellőző házzal találkozhatunk,
melyek felsorolásával több oldalt
meg lehetne tölteni. Általánosságban
figyeljünk a ventilátorhelyek
méretére és kialakítására, a merevle-
mezek környezetére, és ne felejtsük
el szem előtt tartani igényeinket, nem
biztos, hogy két merevlemezhez egy
hatalmas nagytoronyra van szük-
ségünk.

Takács Dénes

12, 9 és 8 centiméteres ventilátor 
méretaránya

a nagyszerű szellőzés mintapéldája

példás szellőzés 

hátlapi rács megfelelő kialakítása
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Időközben beköszöntött a kánikula
is, vagyis még csak párat kell alud-

ni és beindulnak a nyári fesztiválok
is. 
Íme egy kis ízelítő a kínálatból: 
Július 5-én kezdődik a Dombos Fest,
egyenlőre még csak az első hétvége
programja ismert, de ezek alapján is
megállapíthatjuk, hogy ismét szín-
vonalas fellépőket láthatunk, hall-
hatunk. A megnyitó napon fellép a
Besh o droM. A zenekar összeté-
veszthetetlen hangzásvilága stílus-
teremtőnek bizonyult, a különböző
kelet-európai és balkáni kultúrákból
kiemelt népzenei elemek tudatos
ötvözete találkozik a zenekar saját
dallam- és ritmusvilágával. A zenekar
1999-ben alakult, nevük eredeti
jelentése „Üld meg az utat”. Viharos
sebességgel kerültek be a köztudat-
ba.. Első albumuk 2000-ben jelent
meg Macsó hímzés címmel, és
hamarosan platinalemez lett. A
második 2002-ben kiadott
Nekemtenemmutogatol! című korong
pedig aranylemez lett. Az utóbbi
időben egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak zenéjükben a vokális
szerzemények, előadásukban ke-
verednek a magyar és cigány nép-
dalok a hagyományos bolgár,
macedón és román fúvós dallam-
okkal. Az együttes egyre nagyobb
sikereket ér el itthon és
külföldön is. Hatalmas elis-
merésben részesültek a
2004-es Montreal Jazz
Fesztivál-on, ahol közel 35
ezer ember előtt léphettek
fel, ahol a sajtóban megjelent
kritikák alapján a fesztivál
legjobb zenekarának is
megválasztották a Besh o
droM-ot. A 2005-ben megje-
lent Ha megfogom az
ördögöt… című albumukon az
együttes hangszerelésének pilléreit
változatlanul a harsány balkáni reze-
sek, a kötött elektronikus funky
groove-ok, a jazz improvizációk és a
népies sűrítettség képezik.

Július 6-án Lajkó Félix és Rúzsa
Magdi közös fellépésére kerül sor, azt
hiszem egyiküket sem kell külön
bemutatnom. 

Július 7-én a Napra lép fel. A Napra
zenekar markáns hangzásvilágának
kiindulópontja a Kárpát-medence
népzenéje, amelyet nem autentikus
formában adnak elő, hanem korunk
szellemében újraértelmezik és mo-
dernkori hangszerelésbe ültetik át. A
zenekar tagjai korábban olyan jól

ismert és sikeres zenekarokban ját-
szottak, mint az Állami Népi
Együttes, a Muzsikás, a Csík zenekar,
a Balogh Kálmán & The Gipsy
Cimbalom Band, a Vágtázó
Halottkémek vagy a Pál Utcai Fiúk.
Kiemelkedő hangszeres tudásuk, vir-
tuozitásuk, lendületes előadásmódjuk
teszi zenéjüket sajátos erejűvé. Az
elektronikus és az akusztikus hangzás
elegyítése, a dob, a basszusgitár és a
gitár, valamint a tradicionális -
hegedű, brácsa, cimbalom, tangóhar-
monika - hangszerek együttes
megszólaltatása eredményezi a
Naprára jellemző egyedi hangvételt.
2007 májusában jelent meg első
nagylemezük „Jaj, a világ" címmel,
két világhírű londoni producer, Ben
Mandelson és Rob Keyloch ren-
dezésében, a Folkeurópa kiadó gon-
dozásában.  Májusban ők nyerték
meg a Párizsi Magyar Intézetnek a
Zene Ünnepére kiadott pályázatát
olyanok előtt mint Schmidt Vera,
Ghymes, Csík zenekar, Sziámi, Jamie
Winchester és Hrutka Róbert, és
mások. 

Július 8-án pedig a Rajkó és Kal kon-
certezik. Idén ünnepli fennállásának
55. évfordulóját a budapesti Rajkó
Zenekar. A zenekar neve cigány nyel-
ven kisfiút jelent. 1952-ben célul

tűzte ki a cigányzene több évszados
hagyományának őrzését, ápolását,
valamint e műfajnak a világ szín-
padaira történő állítását. Az elmúlt
több mint 50 év alatt a Rajkó Zenekar
a világ összes földrészén, több mint
100 országban vendégszerepelt. A
zenekar az elmúlt évtizedekben a
múfajban egyedülálló, speciális pro-
dukciókat hozott létre. A legkiválóbb
cigány muzsikusok zöme, a Száz
Tagú Cigányzenekar mintegy 70-75
százaléka is a Rajkóban nőtt fel. A
legfontosabbnak tartják továbbra is a
világörökség részét képező magyar
cigányzene hagyományainak
ápolását, a fiatalabb korosztályokkal
való megismertetését és a későbbi
korok számára való megőrzését.
Sajnos egyenlőre Kalról nem tudok

információval szolgálni. 
Ami a Nyári Ifjúsági Játékokat illeti,
a tavalyi rémhírek ellenére idén sem
fog elmaradni. A VIII. Játékok július
18-a és 21-e között a korábbi évekhez
hasonlóan a zentai Népkertben kerül
megrendezésre. A csapatversenyre a
jelentkezési határidő július 1-től 10-
ig lesz. Részletek még nem ismertek.
A versenyszámok kialakítása során
elsősorban a részt vevő fiatalok
ismerkedésére, valamint a
szórakozásra helyezték a hangsúlyt.
Az idei évben (akárcsak tavaly)
előreláthatólag a következő
versenyszámokból áll majd a csapat-
verseny: 
• beugró feladat 
• sportvetélkedő – foci vagy röplabda 
• műveltségi vetélkedő 
• színpadi produkció 
• csapatjátékok - portya, tőzsde, csa-
patőrültségek, vízi-dili, egyéb 
Ezek között vannak kötelező
versenyszámok, valamint joker-
feladatok, amelyeken plusz pontokat
lehet szerezni. A csapatverseny több
helyszínen fog zajlani, 18-án szerdán,
19-én csütörtökön és 20-án pénteken
10 órai kezdéssel. Elképzelhető, hogy
21-én szombaton is lesz egy-egy rész
(például a korábbi évekhez hasonlóan
a sport döntő). 
Ami a belépőjegyeket illeti, elővétel-

ben csak négynapos jegy vásárol-
ható, május 15 – június 15 között
700 dinár, június 16 – július 15
között 800 dinár. A helyszínen
1000, a napijegy pedig 300 dinár
lesz. A fesztivál 0. napjára (2007.
július 17-én, keddre) csak
elővételi vagy a helyszínen
vásárolt négy napos jeggyel,
illetve a csapatverseny
résztvevőiként lehet bemenni. 
Kedvcsinálóként álljon itt az esti

koncerteken már biztos fellépők név-
sora: Ghymes, Alvin és a mókusok,
Belga, Gangxta Zolee és a Kartell,
Anima Sound System, Quimby,
Hard, Električni Orgazam, Kárpátia,
Depresszió, Eyesburn,  Narco Polo,
Sziámi, Fürgerókalábak, stb. 
ZENEKAROK! FIGYELEM! Műfaji
megkötés nélkül zenekarok jelen-
tkezését várják Délvidékről és
Magyarország területéről!
Jelentkezni Horváth Tamásnál a
+381/63-86-98-352 telefonszámon...
illetve a tomika_88@freemail.hu e-
mail cimen!

Kalandra fel!!! Kellemes nyári
kikapcsolódást  kívánok mindenk-

inek!
Borka
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A FÜRDŐRUHA TÖRTÉNETE

Itt a kánikula, itt a fürdőzés ideje. A
szekrények mélyéről előkerülnek a

fürdőruhák. Tekintsünk bele, hogyan
is jutott el hozzánk ez a parányi
ruhadarab. A fürdőruha története ter-
mészetesen összekapcsolódik az

alsóneműével. Talán meglepő, de a
fehérnemű a sötét középkor
találmánya. Igaz, már a rómaiak is
hordtak alsóruházatfélét a tunika
alatt, amit mai fogalmaink szerint
ingnek vagy trikónak neveznénk, és
egyes korabeli mozaikábrázolások is

árulkodnak valamiféle fürdőzésre
alkalmas viseletről. Az első doku-
mentum azonban, ami
„fürdőzéshez való inget” említ,
egy 1387-ből származó
kelengyeleírás. A vállpántos inggel
többször találkozni középkori
miniatúrákon, bár szinte minden
népnél általános volt, hogy teljesen
meztelenül fürödtek, mint ahogy
meztelenül is aludtak nyáron. Már
az ókori római mozaikokon szere-
peltek kétrészes fürdőruhában
ábrázolt alakok. Azonban ez a
ruhanemű csak a XIX. század
végén terjedt el, amikor divatba
jött a szabadban fürdőzés, és egyre
többen kezdtek sportolni.
Korábban meztelenül fürödtek,
többnyire kádban.
Egyes, a XIV. század végéről szár-
mazó írások említenek egy fürdőing
nevű viseletet. A múlt század for-
dulóján, az 1900-as évek elején a női
fürdőöltözet anyaga lüszter, vászon,
valamint karton volt. 
A modelleket sok-sok fodor
díszítette. A fürdőruhához fekete
fürdőharisnyát is viseltek. A férfiak
piros- vagy fekete-fehér kereszt-
csíkos pamut dressz-t hordtak
fürdőruhaként. A női fürdőruha a
XX. században sokat változott, mind
alapanyagát, mind fazonját tekintve.
A kevéssé formatartó anyagok
helyett gyapjútrikóból kezdték
készíteni a modelleket, ugyanis ez
jobban tartotta a formáját. Az elmúlt
évtizedekben a legnagyobb változást
– a felsőruhákhoz hasonlóan – a
fürdőruhák terén is a műszálak meg-
jelenése és széleskörű alkalmazása
hozta. A vékony, rendkívül gyorsan
száradó, jól kezelhető műszálas
anyagok a női és a férfi
fürdőruháknál is főszerepet kaptak.
Később a lycra szál alkalmazása
pedig különlegesen rugalmassá tette
a modelleket. A fürdőruhák XX.
századi divatja követte az aktuális
fehérnemű módit. Az 1940-es évek
végén jelent meg az első – a
maiakhoz hasonlító – bikini. E
híres-hírhedt ruhadarab arról a
csendes-óceáni szigetről kapta a

nevét, amely 1947-ben egy atom-
kísérletnek esett áldozatul.* Ez az
akkoriban rendkívül kihívónak
számító fürdőruha Rita Hayworth
hollywoodi filmsztár által vált
híressé. Az ötvenes években a mellet
magasra nyomó, hegyes formát adó,
aránylag sokat takaró melltartó,
illetve a csípőnél végződő, combnál
nem túlságosan felvágott nadrág
hódított. Ilyet viseltek a korszak híres
filmsztárjai, így Marilyn Monroe is.
A hatvanas évek közepe és a hetvenes
évek közepe közötti időszakban hódí-
tott a hippi divat. Bár a lezser blúzok
és pólók alatt nem viseltek melltartót
a kor fiatal női, a fürdőruha divat ez
idő tájt is hozott újdonságokat. Ekkor
jelentek meg a vékony szálból hor-
golt, illetve kötött fürdőruhák. A
bikinik felsőrésze rendszerint,
kisméretű háromszög alakú volt. A
sokat takaró alsó csípőnél végződött.
A nyolcvanas években a combnál
egyre magasabbra felszabott nadrá-
gok jöttek divatba. A modellek már
alig fedték viselőjük testét. A
kilencvenes években egyre kedvel-
tebbé vált a félköríves merevítős
melltartó. A kilencvenes évek vége
felé pedig betört a mellet megemelő
push-up melltartó! Újra a háromszög
alakú bikini felső hódít. A többit bíz-
zuk a férfiak fantáziájára.

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

Gere Etelka szül. Szitás május 15. 66 évében

Id. Lódi Gáspár május 20. 83 évében

Tadić Cana május 20. 59 évében

Újszülöttek:

Bezzeg Ferenc és Szitás Anikó,
kisfiuk Ferenc

Boros Zoltán és Pál Karola,
kislányuk Viola

SZÓLJ  RÁM !
Szólj rám,
ha álmatlan hajnalokon
gondolataim túl hangosak,
mikor az éj foszlánya még szerteszét hever,
de vörös begyét már teleszedte a felkelő nap.

Szól rám,
ha könnycseppek bújnak meg
párnám ráncaiban
és a nyugodtság állhatatos hazugság,
mert tomboló erő emeli a testemet és ágyamat.

Szólj rám,
ha nem fékezem a keserű gesztusokat,
de a virradás olykor már szinte alkonyat,
pedig ébreszt és éleszt 
az örökkévalóságot ígérő nap.

Szólj rám,
akkor is ha nincs miért rám szólni,
bár szavad, intésed törődést színlel,
tudom az idő a szépet is felejti, törli.
Szólj rám, a szívem kéri!

Bácsi (Vajda) Sára

HALKAN MONDOM

Rég volt, hogy írtam verset.
Társam lett a nagy hallgatás.
Sóváran nézem a nyári kertet,
bennem már elindult az őszi hervadás.

Mellettem élsz kövér szitkokkal:
Terveinkből alig mi sikerült.
Kilenc ajtót léptünk át ketten,
A tizedikre lehet, már sírkő hengerül!?

Maradnak az álmok hófehéren.
A boldogság , mint lidérc villanás.
De, ÁMOR nyilát most  is érzem s
jó, hogy van ÖSSZETARTOZÁS!

Eőry Molnár Etelka

FF EE CC SS KK EE TT OO LL LL
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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,
Molnár Károly, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Szukola Béla, Szombati Dorottya, Takács Dénes, Török Zoltán, Zečević
Tatjana. 
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2007. júniusában.

Barna Léna (9 hónapos) Búzás Dorina (11 hónapos) Dorogi Petra(2 éves) Horvát Márk Bence
(10 hónapos)

Kasza Józsika (2 éves) Pecka Ágnes(6,5 hónapos) Lukács Nikoletta (2 éves)
Losonci Ferenc (6,5 hónapos)

Takács Andrea (2,5 éves)

A “Fecske” legszebb
babája

Baba neve: ________________________
Szavazó neve, címe: ____________________

Balog Ferike(2 éves)
Szebenji Daniella 

(6 hónapos)

Dorogi Zsanett (4 éves) Dorogi Hanna (2 éves)


