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V. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP
ÉS A

VI. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
MŰSORA

2009. június 12. 13. és 14-én
(péntek – szombat – vasárnap)

PÉNTEK: 2009. 06. 12.

16.00-18.00
NEMZETKÖZI ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ A SZABAD-
KAI GAZDASÁGI KAMARA TÁRSSZERVEZÉSÉBEN, A

KULTÚROTTHONBAN (Földszinti nagyterem). 
Résztvevők: A budapesti gazdasági kamara képviselői,

valamint gazdasági szakemberek és vállalkozók
Magyarországról, Montenegróból, Horvátországból, Bosznia

és Hercegovinából és Szerbiából.

19.00
VACSORA A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐINEK A

KULTÚROTTHONBAN.

16.00 – 20.00
NEMZETKÖZI PREFERÁNSZVERSENY A
KULTÚROTTHONBAN (Emeleti nagyterem).

17.30
KISPÁLYÁS FOCI A KÉZILABDAPÁLYÁN 

(Szervező: Udruženje Mladih), ÉS ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG A SPORTCSARNOKBAN 

(Szervező:A Bácsfeketehegyi Asztalitenisz Klub)
Nevezési díj az asztalitenisz bajnokságra 200din/fő.

Jelentkezni lehet a 062-635-075 vagy 063-8-514-923

20.00
REDEMPTIÓS BALLADA 

A BÁCSFEKETEHEGYI „SOMA” SZÍNTÁRSULAT
ELŐADÁSA A SZÍNHÁZTEREMBEN

22.00
ROCK KONCERT a STRANDON 

Fellép a szabadkai „BOLID” együttes 
(60-70-80 évek rock zenéi)

Szervezők: Kecskeméti Ernő (063-73192789) és Krisztián
Géza (063-837066

SZOMBAT: 2009. 06. 13.

9.00   
BABGULYÁS FŐZŐVERSENY A STRANDON.

A szervezők a fejenkénti 200.00 dináros nevezési díj fejében
babot, húst, tüzelőt és hangulatos környezetet biztosítanak az

érdeklődőknek.
FŐNYEREMÉNY EGY BOGRÁCS

Jelentkezni Kecskeméti Ernőnél (063-73-19-278) és Krisztián
Csongornál (062-63-50-73) lehet,

2009. 06. 10.-ig.

10.00
MEGGYMAGLÖVŐ VERSENY ÉS ZSÁKBANUGRÁLÁS.
A szervező: „Feketicsi fekete”civil szervezet. Jelentkezni Tóth

Jánosnál lehet. (064-1-197-791).

11.00  
KÖTÉLHÚZÓVERSENY ÉS SKANDER VERSENY A

STRANDON.
Főnyeremény egy láda sör.

9.00    
VENDÉGFOGADÁS A KULTÚROTTHONBAN.

KIRAKODÓVÁSÁR a Kultúrotthon, a színház és a park
környékén.

Jelentkezni Orosz Kálmánnál (tel.: 063-74-039-03.)
A CIVIL SZERVEZETEK, VÁLLALKOZÓK ÉS A

KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZET
BEMUTATKOZÁSA A KULTÚROTTHON ÉPÜLETE

ELŐTT.
Jelentkezni Rind Kelemen Kornéliánál (063-8-419-896).

KÖRHINTA, UGRÁLÓVÁR ÉS KISAUTÓK A SZÍNHÁZ
MELETTI PARKBAN.

BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY.
Termékbemutató, kézimunka-kiállítás és rajzkiállítás a

Kultúrotthon teraszán. 
Szervezők: Hestia - bácsfeketehegyi nők egyesülete és a

„Feketicsi fekete” egyesület.

10.00
A V. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP, VALAMINT A 

VI. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MEGNYITÁSA. 
A rendezvényt  Bojtos Béla a Helyi közösség Tanácsának

elnöke nyitja meg.

10.30
140 ÉVES A KOZMA LAJOS KÖNYVTÁR

BÁCSFEKETEHEGYEN.
Versmondás, majd pedig ismertető a Könyvtár történetéről.
Névadó emléktáblaavatás. Régi és ritka könyvek kiállítása a

Könyvtárban. 
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10.45
KÖZTÉRI RAJZOLÁS.

Szervezők: Péter Pán Óvoda és az „Izida” Anya-és gyer-
mekvédelmi Társulat.

10.45
DÍJKIOSZTÁS A MEGGYPÁLINKAVERSENY NYERTE-

SEINEK.
Benevezni egy liter meggypálinkával lehet Horkai Zsoltnál

(tel.: 063-77-83-019).
Bácsfeketehegy-i egyveleg

A verseny végeztével kóstoló a bácsfeketehegyi 
meggypálinkák keverékéből a „Katicabogár” standján.

11.00
LÁTOGATÁS  A HORKAI CSALÁD ÉS KONCZ LÁSZLÓ

MEGGYESÉBE,
valamint a VINUM LÓDI ÉS A FEKETE

BOROSPINCÉKBE.

13.00
GÉPI MEGGYSZEDÉS BEMUTATÁSA A PIPACS

VENDÉGLŐNÉL.

14.00 
EBÉD A MEGHÍVOTT VENDÉGEK SZÁMÁRA A

KULTÚROTTHONBAN.

14.00
A FŐZŐVERSENY ÉS A KÖTÉLHÚZÓVERSENY

EREDMÉNYHIRDETÉSE A STRANDON.
16.30-18.30

„DRAGO KONJEVIĆ” KÉZILABDA EMLÉKTORNA.
(Kézilabdapálya-Sportcsarnok).

18.00
A RENDEZVÉNY VENDÉGEINEK ÉS RÉSZTVEVŐINEK

FELVONULÁSA A FALU KÖZPONTJÁBAN. 

19.00
KÉTNYELVŰ MŰVELŐDÉSI MŰSOR A

SZÍNHÁZTEREMBEN A BÁCSFEKETEHEGYI FEKETICS
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKO-

LA DIÁKJAINAK ELŐADÁSÁBAN.
A KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS FOGALMAZÁSI VERSENYEK

ÉRTÉKELÉSE. 
AZ EMLÉKLAPOK ÉS DÍCSÉRŐ OKLEVELEK

KIOSZTÁSA.
A „FECSKE” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK KISORSOLÁSA.
A HELYI KÖZÖSSÉG „A FALU LEGSZEBB HÁZTÁJÉKA”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
EREDMÉNYHÍRDETÉSE.

A DÍJAZOTT MŰVEK FELOLVASÁSA. 

21.00 
2.OO ÓRÁIG TARTÓ ZENÉS UTCABÁL A

KULTÚROTTHON UTCÁJÁBAN. 

22.00
TŰZIJÁTÉK.

VASÁRNAP: 2009. 06. 14.

8.00
ÖNKÉNTES VÉRADÁS A  HELYI KÖZÖSSÉGBEN.

Szervező: A Községi vöröskereszt és a verbászi transzfúziolo-
giai intézet.

9.00
PAINTBALL VERSENY A JÓZSA SZÁLLÁSON.

A csapatok jelentkezhetnek 
Braskó Istvánnál a 062-635-075, illetve Pusztai Jánosnál a

064-1-534-472 telefonszámon.

10,00
VAJDASÁGI SZINTŰ TANÁCSKOZÁS A VÉRADÓK

VILÁGNAPJÁN.
A VAJDASÁGI TRANSZFÚZIOLÓGUSOK KEREKASZ-

TAL TANÁCSKOZÁSÁNAK TÉMÁJA:
„AZ ÖNKÉNTES VÉRADÁS JELENE ÉS JÖVŐJE”

12.00
EBÉD A  KEREKASZTAL TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐI

SZÁMÁRA

19.00 
A KRUŠČIĆI „LUČA” DRÁMASTÚDIÓ VÍGJÁTÉKA
„HOSZÚ UTAZÁS EURÓPÁBA” (szerb nyelvű előadás)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ren-
dezvényünkre!

A Helyi közösség Tanácsa, a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület,
a bácsfeketehegyi Zöld Dombok Környezet-és közösségfejlesztési Szervezet, a

bácsfeketehegyi Mezőgazdászok Egyesülete - Gazdakör, Szent György bor-
rend, „Feketicsi Fekete”, Hestia – a bácsfeketehegyi Nők Egyesülete,

Katicabogár a bácsfeketehegyi Nagycsaládosok Egyesülete, a bácsfeketehegyi
Általános Iskola, a Pán Péter Óvoda, a bácsfeketehegyi „Jadran”

Kézilabdaklub, a bácsfeketehegyi Udruženje Mladih, a bácsfeketehegyi Izida
Anya-és gyermekvédelmi Társulat, a bácsfeketehegyi Preferánsz Klub, a bács-
feketehegyi Asztalitenisz Klub „Feketics”, a Községi Vöröskereszt szervezete,

az Önkéntes Véradók Kishegyes Községi Szervezete
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AZ IZIDA HÍREI

Afogyatékosság vagy sérültség
annak a maradandó állapotnak
vagy sajátosságnak a meg-

nevezése, amikor egy személy érzék-
szervi, mozgásszervi, értelmi vagy kom-
munikációs képességei számottevően
elmaradnak az emberek átlagától és ez a
társadalmi életben való részvételét jelen-
tősen akadályozza vagy lehetetlenné
teszi.
A fogyatékosság nem zárja ki az
egészséget, nem betegség! Egy testi
vagy érzékszervi fogyatékos személy
élhet teljes lelki és szociális jólétben, sőt
a kieső képesség megfelelő kompen-
zálása esetén a testi jólét állapotában is.
Egy testileg ép ember ugyanakkor
szenvedhet súlyos lelki, szociális prob-
lémáktól. A fogyatékosság egy életta-
pasztalat, amit bárki átélhet, amikor
károsodott, vagy hiányos képességei kor-
látozzák tevékenységében, társadalmi
életben való részvételében - az adott
helyen és időben adott környezeti és tár-
sas feltételek között.
Egy ismerősöm több évig házába húzó-
dott vissza, ahol hosszabb ideig
elzárkózva élte életét, majd rádöbbent,
hogy változnia kell. Így vélekedett idő-
vel: „Nagyon meguntam, hogy mi csak
ülünk, saját sebeinket nyalogatva,
körülöttünk változik a világ, mi nem járu-
lunk hozzá, csak tétlenül de -legalább
fontoskodóan - bíráljuk, és tehetetlenül
vergődünk egyik napról a másikra a tévé
előtt. Nem gondolunk át semmit, mit
kéne tenni, miért vagyunk stb.,
elkönyveljük, hogy csak magától
megoldódnak a dolgok vagy legalábbis
Isten majd megoldja őket, ha akarja.
Minket ne háborgassanak a Diogenész-
hordónkban. Jó nekünk így? Saját
magunkat elszigeteljük. Tőlük.
Magunktól. A világtól. 
Pénzadományokkal előfizetünk az irgal-
masság látszatára. Egy központ felmérése
szerint „Zavarná–e Önt, ha tudná, hogy a
kedvenc cukrászsüteményét egy értelmi-
leg akadályoztatott készítette el?” A
válasz egyértelmű volt. „Nem” Sőt egye-
sek hozzátették: „Még büszkék is
lennénk rá!” Ennyire toleránsak lennénk?
Nem hiszem. Mégis hány akadályoztatott
embertársunknak kell „megsemmisülnie”
nap mint nap, a lekicsinylő, sajnálkozó
tekintetek kereszttüzében! Sokan nem is
tudják kezelni azt a helyzetet, ha szembe-
találkoznak egy másmilyen emberrel.
Hogyan kell hozzá viszonyulni. A válasz

egyszerű: ugyanolyan embertársunknak
kell tekinteni, mint bármelyikünket.
Lássuk be: a speciális szükségletű
embereknek leginkább arra van szük-
ségük, hogy mi ne gördítsünk szociális és
egyéb diszkriminációs akadályokat

elébük. Ne szűkítsük be a természetes
életterüket. Adjunk lehetőségeket. Nem
arra kell koncentrálni ami nincs,
hanem arra, ami megmaradt. És ezt
tisztelni kell.
Ez így is van! Az idézet rámutat nagyon

sok fontos dologra. Nem szabad tétlenül
várni a sorsot, tenni kell valamit azért,
hogy színesebb legyen az akadályoztatott
embertársaink élete. A katolikus hívők,

Msgr. Eugenio Sbarbaro, Apostolski
Nuncije (Vatikán nagykövete) jóvoltából
tagjaink is minőségesebb, érdekesebb
mindennapot tudnak majd maguknak.
Három számítógépet kaptunk támo-
gatónktól, amelyen az egész világgal
tudnak majd kapcsolatba lépni. Új bará-
tokkal ismerkedhetnek meg az Internet
segítségével. Köszönjük Úri Csabának
az apostoli nuncios szerbiai tanácsadójá-
nak, közreműködését! Az örömöt,
mosolyt, mely az arcokon ült az ajándék
átvételekor, nem lehet leírni. Egyesek ter-
veket szőttek, mások aggódva kérdezték:
Ki fog bennünket tanítani? Szabad majd
nekem is használni a számítógépet?
Megnézhessük a képeket is rajta? E sok
kérdés tükrözi gyermekeink, fiataljaink
aktívságát, érdeklődését és rámutat arra,
hogy igen is helyük van ebben a rohanó,
kegyetlen világban.
Még egy nagyon fontos és érdekes pro-
grammal bővült a műhelymunka az Izida
Társulatban.  Kishegyes Község elnöke
által kiírt pályázaton anyagi támo-
gatáshoz jutottunk. E pályázat a polgári
egyesületek működésének fenntartására
irányult és projektumaik résztámo-
gatására vagy támogatására vonatkozott.
A Társulatnak odaítélt eszközt, gyógy-
növények és fűszernövények ter-
mesztésére fordítsuk. Lányaink már az
első héten elkezdték a munkálatokat és
meg kell jegyeznem már az eredmény is
megmutatkozott. Az első növények ki is
keltek.

Mint a szervezet elnökének rá kellett jön-
nöm, hogy abban az esetben, ha az
emberek összefognak egymás-, vagy a
rászorulók segítéséért, akciókat indítanak
annak érdekében, hogy mindenki ember-
hez méltó életet élhessen az eredmény
nem maradhat el.

2009. 05. 27.-én Újvidéken voltunk.  A
Disztrófiás Betegek Dél-bácskai
Egyesülete, a disztrófia, az izomsorvadás
elleni harc hetében, otthonavatót tartott
szerény, és mégis felemelő körülmények
között. Az ünnepségen részt vett számos
köztársasági, tartományi, városi tiszt-
ségviselő, valamint más, rokon civil
szervezet képviselője is. Alkalom volt a
régi barátokkal találkozni, barátkozni,
vagy éppen tapasztalatokat cserélni.

P.J.
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A HK munkásai, kisegítve a Gazdakör
tagjaival, rendbe tették a piac melletti
területet, ami része lesz a felújított piac-

nak. A megvalósításra előrelátott és
igényelt pénzeszközök a gazdasági vál-
ság miatt késnek, de nekünk késznek kell
lennünk, minden előkészületi munkála-
tokkal, hogy a pénz megérkezésekor a
munkálatok gyorsan és teljességükben el
legyenek végezve, a tervek pedig meg
legyenek valósítva.

Tovább folytatódik az útpadka karban-
tartása a József Attila, Újsor, Szöllősor
utcákban, még dolgoztak a N. Đurković
utca egyes részein is. A legyalult földet,
folyamatossan szállítják el a helyszínről.

A szélvihar alatt meghibásodott a
közvilágítás. Az Elektrovojvodina a
károkat a prioritások után 06.01.-vel

kezdi kijavítani. Addig is kérjük a
kellemetlénsegekkel kapcsolatban az
elnézésüket. 

Sok-sok kellemetlenséget okozott az
utóbbi időben az időszakos vízhiány, ezt

a kapacitás ellenőrzése és az ezt követő
megfelelő pumpa cseréje okozta. Így a
lehető legnagyobb vízmennyiség lesz
biz-

tosítva a fogyasztóknak, de továbbra is
mindenkit kérünk e legdrágább kincs
ésszerű felhasználására, hogy másnak is
jusson belőle.

Sok bosszúság után a HK munkásai a
központi virágágyások köré fém akadá-
lyokat helyeztek el, hogy a magukról
megfeledkezett járművezetők ne
tehessenek kárt a falut szépítő zöld
területeken.

P.J./B.CS.

ORKÁN EREJŰ SZÉLVIHAR 
A május 22-i, pénteki vihar a kishegyesi
községet sem kerülte el, ahová este 10 óra
tájékán érkezett a mintegy 100km-es
szélvihar, eső és helyenként jégeső
kíséretében. Az orkán erejű vihar családi
házak tetőszerkezetét, cseréptakaróját
bontotta meg, de a község területén sok
több tíz éves fák is áldozatául estek a
régióban ritkaságszámba menő heves,
erős intenzitású viharnak.
Bácsfeketehegyen az érésben lévő,

elhíresült meggyesekben is jelentős kár
keletkezett. Az érés kezdeti fázisában
lévő meggy nagy százalékát leverte a
szél, míg a fákon maradt termés jelentős
része az ütések, zúzódások során
megsérült, így a termelők már nem
értékesíthetik a környező települések pia-
cain, mint első osztályú primőr árut.
Egyébként a helyi egy-két nagybani
felvásárló már a vihart megelőzően is
gyalázatosan, a meggyet és a termelőket
is megszégyenítő minimális áron, 32-40
dinárért kezdték meg a meggy kilónkénti
felvásárlását az idei évben, szinte alul-
múlva a tavalyi árakat, amikor a feketicsi
meggy minőségben és mennyiségben is
bővelkedett az idei évhez viszonyítva.

Csóré Róbert a kishegyesi

községi polgármester nyilatkozata
alapján a pénteki vihar következtében a
községben jelentősebb kár nem
keletkezett sem a középületekben, sem
pedig a családi házakban. Az utakra,
járdákra, villanyvezetékekre dőlt fákat,
lehasadt faágakat a tűzoltóság a
rendőrséggel közösen együttműködve a
legrövidebb időn belül eltakarították. A
község több körzetében áramkimaradás-
ról panaszkodtak a fogyasztók, amelyet
az Elektrovojvodina topolyai részlegének
ügyeletes terepi szakszolgálata
igyekezett – számos bejelentés ellenére –
helyreállítani. A kishegyi község
területén keletkezett károk felmérése és
értékelése még folyamatban van.

Szukola Béla



6

FECSKE

A TANULSÁGOK ÖSVÉNYEIN
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A magyar Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
védőszárnyai alatt, valamint a Nemzeti
Bormerketing Program és az
Agrármarketing Centrum támogatásával
megrendezett háromnapos ünnepség
keretében került sor Monoron, május 22,
23 és 24 –én a Bácskai Borrend szerep-
lésére. Az ismerkedés és barátkozás pil-
lanatai után másnap belevágtunk a dol-
gok velejébe, azaz az ötvenszemélyes és
a feketicsi hagyományos ízeket bemutató
birkapaprikás elkészítéséhez. A barika
minden porcikája, úgymond, mindenestől
a bográcsba került. Lett is neki „nemu-
lass”, a vidám és kiváncsi közönség pedig
még a forró étek porciózása közben néma
asztaltárssá csendesedett, amig a készlet
tartott...

A feketicsi birkapaprikás mindenkinek
tetszett és jó felvezetésnek mutatkozott a
látogatásunk fő céljának lebo-
nyolításához. Ugyanis, azért érkeztünk

Monorra, hogy megtörténjen a tovább-
lépés azon az ösvényen, melynek már ott
a nyoma az utak porában és a szlovák
majd a magyar vidékeken át vezet
Szerbiába. A tízes európai korridor men-
tén alakul tehát a borok útja is.
A vasárnapi ebéd elfogyasztása előtt
került sor az ünnepélyes borrendi vitéz
avatásra. Határon túl, ez az igényesebb
rendezvényeknek már a természetszerű
velejárója. A finom ebéd és az azt követő
baráti koccintások magasra emelték a
közönség hangulatát és az itt – ott fel-
hangzott zenei foszlányok hallatán a
kedves asztaltársaság rövid időn belül
egyként fakadt dalra. Márpedig aki dalol,
csak a szépre gondol...      
A Monor Környéki Strázsa Borrend, a
Bánáti Szent Theodor és a Bácskai Szent
György Borrendek együttműködési
megállapodása az említett vidékeket érin-
tő szőlészeti – borászati hálózat
fejlesztését célozza. 
Az „Ezer pince, Szőlészeti és Borászati

Tanösvény” néven futó marketing prog-
ram távlati tervezete előlátja, hogy a
középeurópai régiókban kialakuljon a
szölész - borász tanösvények nemzetközi
szövetsége. 
Ez az öszefogás erősíteni igyekezik a
határokon átnyúló társasági
együttműködést, az európai szőlő és
borkultúra széleskörű promóciója
érdekében. 
Ezen felül a hazai, érdeklődő közönséget
informáljuk a meglévő tanösvények
hálózatáról, azok működéséről és az
érdekeltek számára lehetővé tesszük e
létesítmények meglátogatását. A
szerződéskötők megegyeztek abban,
hogy a már kiépült ösvények gazda-sza-
kemberei fellebbentik a fátylat az őket ért
nehézségekről, hogy a tanácsaikkal
megkönnyítsék a szerb oldal számára,
hogy az itteni szőlészek és borászok
tanösvényei gyorsabban kiépüljenek.

Tóth János

JAVUL AZ IDŐ!
Június második hétvégéjén kön-

nyen okoskodnak majd mindazok, akik a
kákán is a csomót keresik, hogy jól dön-
tött-e öt ével ezelőtt Helyi közösségünk
akkori vezetősége, amikor ezt az időpon-
tot választotta a Falunap, és az ezt
megelőző évben útjára indított bács-
feketehegyi meggynapi ünnepség min-
denkori dátumának. Annakidején azért
született ilyen határozat, mivel több-
nemzetiségű közösségünkben, a település
ünnepnapjának meghatározását oly
módon akartuk eldönteni, hogy az
egyaránt megfeleljen falunk minden
mostani és leendő lakójának. A híres –
neves feketicsi meggy érésének
valószínűsített időpontja lett falunk
ünnepnapja, hiszen nagyon kevés olyan
lakos élhet Bácsfeketehegyen, aki bármi-
lye formában nem tud azonosulni ezzel a
falunkban termő egészséges gyümölcs
közösségformáló értékével.

A jó, vagy a rossz döntés
kérdését pedig azért vetem fel írásom ele-
jén, mivel minden jel arra mutat, hogy
utcáinkon, kertjeinkben és meggye-
seinkben falunapra csak mutatóban
marad meggy a fán, hiszen a megkavaro-
dott időjárás az idén is meggyorsította a

vegetációt.
Május utolsó vasárnapjának

kora reggelén, Pünkösd ünnepének
napján, amikor a Fecske Falunapi számá-
ba készítem írásomat, nagy időzavarba
vagyok. Több oka is van részemről ennek
a késedelemnek. Sorolhatnám, hogy írás
helyett mi mindennel foglalkoztam az
elmúlt napokban, de most nem teszem,
hiszen csak magamat vádolhatom közü-
gyekkel betemetett napjaimért, a rövid
otthontöltött órákért. Sorolhatnám, hogy
ma például Istentisztelet után a
Kultúrotthonban, találkozom a győri
Forrás színház tagjaival, akik Pataki
András, versmondó mozgalmunk nagy
barátjának szervezésében hat napig
Vajdaságban vendégszerepelnek.
Megkérdezem majd tőlük, hogyan alud-
tak a padlástérben kialakított, félig beren-
dezett vendégszobáinkban, és időpontot
egyeztetünk, hogy jó házigazda módjára
közösen ellátogassunk a Lódi bor-
pincébe. Ezt követően, az otthoni vasár-
napi ebéd elköltése után, szieszta helyett,
meggyszedés következik, hiszen a nap-
táramba bepillantva nehezen találnék az
elkövetkező három – négy napban pár óra
szabadidőt e sürgető, és a családi békét

erősítő munka részbeni elvégzésére. Este
hatkor indulok a szerémségi Dobradóra,
ahol a búcsú alkalmából, hosszú évek óta
ismétlődő meghívásra, találkozom a
vendégszerető Hajnal családdal és a
házukat megtöltő ismerősökkel.     

Pünkösd vasárnapja van ma, az
a nap, amikor a bácsfeketehegyi reformá-
tus templomban, hitvalló őseink örök-
ségét tisztelve, először vesznek Úrva-
csorát az előző vasárnap konfirmált
fiataljaink, bácsfeketehegyi magyar
életünk továbbvitelének letéteményesei.
Ma mindenképpen elmegyek a templo-
munkba, hiszen az előző vasárnap sem
itthon voltam Istentiszteleten, hiszen
bácsfeketehegyi kicsiny egyházi és világi
küldöttségünk tagjaként, Hallgató
Imrével és Lódi Gáspárral, Kunhegyesen
jártam, kibocsátó gyülekezetünk két-
tornyú nagytemplomában tartott ünnepi
alkalmon. Dupla ünnep volt ez a vasár-
nap Kunhegyesen, mivel az ezt megelőző
pénteken az alkotmány meghozatalával
Debrecenben több tízezer hívő
részvételével, az alkotmányozó zsinat
döntése alapján, újra megalakult a
Kárpát-medencei egységes Magyar
Református Egyház. Ebből az alkalom-
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ból Kunhegyesen velünk voltak reformá-
tus testvérgyülekezeteink képviselői az
erdélyi Székelykeresztúrról és a kárpátal-
jai Jánosiból, és az ünnepi Istentisztelet
után, az építkező lelkipásztor Nagy
Kálmán kezdeményezésére, a felújított
városi parkban, az ötszáz éves évforduló
alkalmából, Kálvin szobrot avattunk.

Nézem a naptáromban a májusi
vasárnapjaim programját. Az első vasár-
nap Veresegyházán jártam, ahol a
mézesvölgyi gyönyörű szép, de ma már
szűknek bizonyuló Általános iskolában,
az Anyák napi ünnepség keretében, az
Anyám fekete rózsa nemzetközi vers- és
prózamondó találkozó döntőjében a vaj-
dasági magyar versmondóink, köztük a
bácsfeketehegyiek az idén is szépen
szerepeltek, hiszen Szombati Dorottya és
Petrás Ármin díjjal tért haza. Jó alkalom
ez a látogatás arra is, hogy találkozzam
Pásztor Béla polgármester barátommal,
aki negyvenöt éve áll Magyarország e
legsikeresebb és legdinamikusabban
fejlődő városának az élén. Nem semmi,
mondanánk mi bácsfeketehegyiek,
miközben nem titkolom, hogy Kishegyes
községben azért kezdeményeztem fiatal
polgármester és polgármesteri csapat
megválasztását, mivel szeretném, ha mi
is olyan útra tudnánk lépni, mint
Veresegyháza. Itt mondom el, hogy az
idei versmondó találkozót Markó Béla az
RMDSZ elnöke nyitotta meg, és ha jól
értettem vendéglátóm szavait, akkor
jövőre a huszadik Anyám fekete rózsa
vers- és prózamondó találkozó dön-
tőjének megnyitóján nekem is jut majd
valamilyen szerep. Ha Isten akarja és
élünk, teszem hozzá gondolatban néhai
Hodosy püspök úr által gyakran
emlegetett igazságot, miközben
házigazdámat meghívtam, hogy jelen-
létével tiszteljen meg bennünket az idei
bácsfeketehegyi Falunapon és a meggy-
napokon.

Május második vasárnapjának
délelőttjén Oromhegyesen, délután pedig
Tamásfalván jártam. Az oromhegyesi
falunapra Balla Lajos polgármester
meghívására érkeztem, többek között,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az
ott megjelent hegyesi polgármesterekkel
megbeszéljem, miként lehetne felújítani
a Hegyesi napok rendezvényét. Arra
jutottunk, hogy nálunk folytatjuk majd az
egyeztetést, hiszen ez a hagyományos
találkozó lehetőséget ad arra, hogy fiatal-
jaink évente egyszer találkozzanak,
ismerkedjenek és barátkozzanak. Ezen a
vasárnapon otthon ebédeltem, mivel ebé-
didő előtt elbúcsúztam vendéglátóimtól,
hiszen délután négy órára, Tamásfalvára
várták fellépésre a tordaiakat és a bács-
feketehegyi versmondókat, Kasza
Zsanettet és Szombati Dorottyát. A

műsor után itt fényképeztem le a kato-
likus templomot a bejárata elé épített
trafóállomással és a mögötte levő ormót-
lan leadótoronnyal. A templom előtti vil-
lanykarón levő fészekben gólyamadár
kuporgott a tojásokon, életet lehelve a
tájba, semlegesítve a templomot mega-
lázni akaró emberi rosszakaratot.

Május harmadik vasárnapján az
európai Románia határához közeli
Magyarittabén voltam Istentiszteleten
Kormos Irén versmondó társaságában.
Szerencsés nap volt ez, hiszen a kora
reggeli induláskor kaptam a hírt, hogy az
éjjel a Halász családot gyarapítva
megszületett Szolga Renáta kisfia,
Mátyás. Ittabén szintén szép hírek vártak,
hiszen a faluban előző nap lakodalom
volt, a vasárnapi Istentisztelet pedig
keresztelővel kezdődött, és házasulandók
hirdetésével végződött. Kiss Nándor
becskereki református lelkipásztor dön-
tött úgy, hogy feladja a legényéletet, és
példát mutat szülőfaluja és szülőföldünk
házasulandó korban levő lakóinak. Az
Istentisztelet után a helyi választásokra
készülődő faluban, a felújításra váró tem-
plom kertjében levő filagóriában, Marton
Károly esperes úr tanácsát kértem miként
lehetne össze fogásra bírni a széthúzásról
elhíresült ittabéi magyar választópolgári
közösséget. A szomszédos Tordát hoztam
fel példának, hiszen egy főre kivetítve
ebbe az összetartó, a Vajdasági Magyar
Szövetség által vezetett magyar faluban,
az elmúlt években átlag felett érkezett
támogatás a tervezett beruházások meg-
valósítására. Ezen a vasárnap is otthon
ebédeltem, de este nyolcra már a Duna
melletti Bács városába voltam, ahova
tisztújításra vártak a magyar feltámadás-
ban bízó VMSZ helyi szervezetének tag-
jai. Nem először jártam itt, és már nem is

volt olyan furcsa, hogy szerb nyelven is
szólnom kellett, mivel itt a magyar szár-
mazású tagság egy része már nem beszél
magyarul. Nem mindennapi érzés szerbül
beszélni magyar dolgainkról, miközben
érzem és hallom, hogy tetszik a mondani-
valóm. Látom, hogy a bácsi magyarul
nem tudó magyarok örülnek a községi
rádióban megszervezett magyar adásnak,
de azt is öröm nézni, hogy a Magyar
Művelődési Egyesület magyarul nehezen
beszélő elnök asszonya milyen lelkesen
beszél a hamarosan induló magyar nyelv-
oktatásról. Nehéz dolgok ezek, és sok-
szor gondolok arra, hogy mi lesz velünk,
ha hagyjuk elveszni szórványainkat. Sok
helyen látom, hogy fogy az akarat a ma-
gyarként való megmaradásra, de mindez
ellenére hiszek abban, hogy ki akarjuk és
ki is tudjuk javítani elrontott dolgainkat. 
Tudom, fogyik a magyar, de azt is látom,
hogy ugyanígy fogynak a velünk élő
szerbek is. Nem lehet igaz, hogy szer-
bekké kell válniuk a magyaroknak csak
azért, hogy a szerbek kevésbé fogyjanak.
Sokfele látom a vajdaságban született
magyar csángókat, azokat a magyar
hívőket, akiknek nincs lehetőségük
szülőfalujukban magyar nyelvű misén
résztvenni, de látom a vajdaságban
született magyar janicsár gyerekeket is,
akiket szüleik magyar osztály helyett
szerb osztályba íratnak. 
Másokkal, sokakkal együtt járom
Vajdaságot, tudom és látom, hogy mi
történik velünk és körülöttünk, de nem
hiszem, hogy ennek így kell lennie.
Számtalan pozitív dolog erősíti bennem a
hitet, hogy van másmilyen jövő is előt-
tünk. Látom a nagybecskereki leány kol-
légium, és a muzslyai fiúkollégium lelkes
egyházi vezetőinek a hitét, a dél-bácskai
és a szerémségi magyarokkal törődő
Horizont civilszervezet munkáját, a
szórványban dolgozó egyének és
szervezetek akaratát és kitartását. 
Nem az a vesztes, aki elesik, hanem az,
aki nem tud felállni, hirdette többször is
Nagy Kálmán kunhegyesi lelkipásztor
bácsfeketehegyi református templo-
munkban. Most, ezekben a napokban,
amikor Falunapra készülünk, örömmel
tapasztalom, hogy egy év alatt mennyit is
fejlődtünk itt Bácsfeketehegyen.
Szemlátomást sokkal jobb az
együttműködés és az együttgondolkodás
az ünnep programját építő civil
szervezeteink között, olajozottabban ha-
ladnak az előkészületek, kevesebb az
idegeskedés és a feszültség a szervezők
között. 
Javul az idő Bácsfeketehegyen.
Mindannyiunk és a Teremtőnk örömére.

Pál Károly
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Montenegró elnöke
Szeghegyen

Csóré Róbert pol-
gármester és Nenad
Stevović a Montenegrói
Párt elnöke fogadta
Szeghegyen, a
községünkbe látogató Filip
Vujanović montenegrói
köztársasági elnököt és
Bojan Pajtić a Tartományi
Végrehajtó Tanács elnökét.
Filip Vujanović az állam
iránti lojalitásra, de
kultúrájuk és identitástu-

datuk megőrzésére kérte a több száz összegyűlt
szeghegyi montenegróiakat.
Nenad Stevović kihangsúlyozta, hogy 2009. május
20.-ra történelmi eseményként fognak emlékezni,
hiszen Montenegró függetlensége óta először járt az
elnök Szeghegyen.
Bojan Pajtić támogatását fejezte ki, a két ország
közti, de mégis helyi projekt kidolgozásán mely a
község fellendülésére irányulna.

fekete h.

Sajtóközlemény

Kishegyes Község
Képviselő-testületének május
27.-i rendkívüli ülésén, az
ügyrend megsértése miatt,
leváltották a KKT elnökét,
Vladimir Lopičićot, a
Demokrata párt tagját. A
Magyar koalíció és a
Montenegrói párt képviselő
csoportjának javaslatára újra
Pál Károlyt, a Vajdasági

Magyar Szövetség ügyvezető alelnökét, választották meg a KKT
elnökének. Pál Károly öt hónappal ezelőtt mondott le erről a tisztség-
ről, hogy ezáltal lehetőséget teremtsen a Demokrata párt tanácso-
sainak, hogy részesei legyenek a községet vezető többségi koalíció-
nak.
Különben a kishegyesi KKT május 27.-i rendes ülésén sem sikerült
elfogadni a napirendet, mivel a KKT Demokrata párti eddigi elnöke,
az ügyrendet mellőzve, másfél órás meddő vitát kezdeményezett párt-
társaival és elsősorban a radikális tanácsnokokkal, aminek az lett a
következménye, hogy a gyűlést meg kellett szakítani, mivel az egyik
radikális képviselő újra elfoglalta a szószéket.

Ezt követően a község Alapszabálya értelmében sor került a
KKT rendkívüli ülésére, amelyen a Magyar koalíció, a Montenegrói
párt és a Szerbiai Szocialista Párt kellő többséget alkotó tizenhárom
tanácsnoka vett részt.

A Kishegyes községi képviselő-testületben többséget alkotó
képviselő csoport, azaz a Magyar Koalíció, a Montenegrói párt és a
Szerbiai Szocialista Párt tanácsnoki csoportja, a község összla-
kosságának érdekét figyelembe véve, továbbra is egyenrangú
együttműködésre törekszik a Demokrata párt tanácsosaival, és felkéri
a Demokrata párt illetékes szerveit, hogy hozzák meg a kellő
intézkedéseket, amik lehetőséget teremtenek az igazi együttműködés
kialakítására.

Újra Pál Károly a Kishegyesi KKT elnöke

A SZEMETET, SAJNOS
KERESNI SEM KELL!

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. által
meghirdetett „Hulladékdetektív” fotópályázaton,
községünkből 16 tanuló munkája, jutott tovább, a
községközi versenyre. 
Bácsfeketehegyről,- Bertók Zsolt tanár úr koordinálásá-

val - az ötödikesek közül Bánszki Denisz, Garai
Balázs, Tóth Tóbiás, a nyolcadik osztályból pedig
Kerekes Adél, Szakács Éva, Török Tamás fotója fog
versenyezni Szabadka, Csóka, Magyarkanizsa, Zenta és
Topolya tanulóival.
A feladat, minél több szemét vadlerakó felderítése volt
a faluban és a határban, melyekre sajnos könnyen rá

lehetett bukkanni.   
A pályázat célja, felhívni a gyerekek figyelmét házunk, utcánk, falunk és
környezetünk megóvására. 
Fotózással.
Meg is szólták őket elegen, pedig arc és név nélkül, váltak a szemetelők
„sztárrá”.  A mód, ahogyan a gyerekek - kutattak, mentek az utcákon és
„arcátlanul” lefényképeztek egy-kettő-több kidobott zsákot (láthatóan ház-
tartási hulladékkal tele), utcán, házak előtt égetett szemetet, falevelet –
elfogadható, sőt, csak így tovább!!  
Akié az ing, az vegye csak magára, akié pedig nem, az úgy is egyetért
ezzel. 

fekete h.
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KÚTFÚRÁS AZ IPARI PARKBAN
A Small Steps ipari parkban
2009. május 18-án megkezdődött
a kút fúrása, amivel biztosítani
tudjuk majd a park vízellátását. 
A kút fúrása, a tavaly nyáron
elvégzett próbafúrás és tervdoku-
mentáció alapján folyik.
Kishegyes község Önkormányza-
ta ezen munkálatokat, a
Tartományi Mezőgazdasági,
Erdészeti és Vízgazdálkodási
Titkárság által, erre a célra
jóváhagyott pénzeszközökből

biztosítja. A beruházás értéke
2 millió dinár. A kivitelező
pedig a rumai „Sremakva”
vállalat.

Az első fázisban, a
felszerelés és szerszámok
használatra való előkészítése
után, az ülepítők és
medencék kiásása történt.

Ezek után következett maga a
fúrás. A vizet 84 méter mélység-
ből fogjuk nyerni, a kút várható
kapacitása pedig 12 liter víz
másodpercenként. A terepen még
folyik a munka, ami azt jelenti,
hogy hátra van még a kút
tesztelése és a víz elemzése. A víz
elemzését, úgy a kémiai, mint a
mechanikai elemzést, az újvidéki
Naftagas vállalat fogja végezni,
ami alapján a vizet teljes mérték-
ben használhatóvá teszik leendő

befektetőink számára.  
A kútfúrás mindenképpen

hatalmas előrelépést jelent az
ipari park létrehozásában,
hiszen ezzel hivatalosan is
megkezdődött az infrastruk-
túra kiépítése a parkban. 

B.I.

AZT A KUTYAFÁJÁT! ECDL tanfolyam Kishegyesen

Az utóbbi időben, nagyon sok kóbor kutya sétál, él
kiverve utcáinkon. Nem tudjuk, hogy veszettek-e vagy
nem, de sajnos ez már nem ilyen egyszerű, ha meg is ha-
rapnak, ami nem ritka. Előfordul több ilyen incidens, de
ennek nem az állat, hanem mi vagyunk az oka. Kell
nekünk a kutya, házőrzőnek, barátnak, dísznek, státusz
szimbólumnak, de amikor megunjuk, vagy, ha nem
megfelelően alakult pároztatásuk, miattunk és nekünk ez
nem tetszik, akkor kikerül az utcára és befejeztük a nemes
kutyaszerető tevékenységünket.  Mi felelünk értük. Ha
nem tudjuk Őket tovább fenntartani, akkor ajándékozzuk
el valakinek, ha nem, akkor altattassuk el, ki-ki a lelkiis-
merete szerint. Még ez is jobb, mint, amikor közösségünk
egyik erkölcsi bizonyítványaként, a kóbor, gazdátlan
kutyáktól való félelmében, nem tud gyönyörködni falunk
szépségeiben az erre járó idegen.
A kutyára bent a portán is kell vigyázni, figyelni, mert itt
is történhetnek balesetek. Ha a kutyánk agresszív, amit
egyszer is kimutatott, ne engedjük emberközelbe, vagy
menesszük (de ne bocsássuk világgá), de aki nem való
gazdinak, az ne is gyakorolja e felelősségteljes feladatot.
Kérem, vigyázzanak négylábú barátaikra, mert az utóbbi
időben, többször az emberrel való kapcsolatokban, gyer-
mek volt az áldozat.

szerk.

Kishegyes község a Szülőföld Alap Iroda támogatásával, első
ízben szervezett ECDL tanfolyamot. 
8 köztisztviselő a szabadkai „HRK Consulting”d.o.o. tan-

folyamán, Námesztovszki Zsolt előadótanárnál vizsgázott si-
kerrel. 

Csóré Róbert Kishegyes község polgármestere
elmondta, a tanfolyam célja, a köztisztviselők informatikai
tudásának javítása, a hatékony és gyors számítógépes ügyfél-
kiszolgálás érdekében.
Elmondta még, hogy a jövőben is terveznek ilyen jellegű tan-
folyamot, a községi intézmények dolgozóinak illetve azon re-
gisztrált munkanélküli személyeknek, akiknek a munkavál-
laláshoz szükséges ez a fajta képzés. 

fekete h.
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AZ ÍGÉRET SZÉP SZÓ

EGY KORSZAKNAK VÉGE A Mazsola sikere Magyarországon
2009. május 29-e a ballagás napja. Ez az a nap, ami az első
nagy fordulópont az életünkben.
Az élet tele van fordulópontokkal. Az első fordulópont
életünkben, az iskolába való indulással kezdődött folytatódik,
most miután befejezzük, a középiskolával, ami egy új,
ismeretlen dolog. Lassan azt is be fogjuk fejezni. Ezzel sokak
számára véget ér a tanulás és kezdődik a nagybetűs élet,
amitől igaz, én még messze vagyok, de eléggé félek, míg
másoknak csak akkor jön a java a tanulásnak. Bizony ezzel
még nincs vége. Elkezdődnek a bonyodalmak az első munka-
hellyel, ami szerintem nagyban befolyásolja azt, hogy később
mennyire szeretjük a munkánkat. Az első felmondás és sok,
sok kellemetlen nehézség. Ez mellett az emberek gyerekeket
is nevelnek. Végül ott a nyugdíjaskor és az unokák. Egy élet-
nek talán ez a legszebb korszaka. Ezek a dolgok nélkül senki
sem lenne az, ami, mert mindent az élet határoz meg és min-
denkit az élet formál. Nekem van egy személyes gondolatom,
amivel valószínű, hogy sokan nem fognak egyet érteni, az,
hogy a sors bele szól az életünkbe, de azt mi irányítjuk.
Életem egy szakasza zárul le május 29-én. Egy szakasz,
amely érdekes volt és tanulságos. Ősztől egy másik városba és
egy másik iskolába fogok járni, egy másik osztállyal és más
tanárokkal leszek körül véve. Attól, hogy elmegyek, még nem
fogok elfelejteni senkit se és semmit sem, csak okosabb
leszek nyolcévnyi tapasztalattal, és készen állok az élet továb-
bi pofonjaira.

Szombati Dorottya

Határtalan címmel szerveztek gyermekszínjátszó fesztivált a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye-i Nyírbátorban 2009. május
21-22-én. Az ukrán határ közelében megrendezett fesztiválon
a bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó Találkozóról továbbju-
tott Mazsola csoport képviselte Vajdaságot, nagy közön-
ségsikert aratva. A Fesztiválra a vajdasági csoporton kívül
három magyarországi, három erdélyi és egy kárpátaljai cso-
port kapott meghívást. A Feketics Művelődési Egyesület
Mazsola színjátszó csoportja második díjjal tért haza. A cso-

port tagjai Farkas Szintia, Ficze
Árpád, Göncöl Boglárka, Nyírádi
Sándor, Perlaki Adriána, Perlaki
Enikő, Szarka Áron, Tóth Erzsébet
és Török Noémi.  Csoportvezetőjük:
Lódi Andrea. 

Feketics ME

Március 27-én Nemes Mileticsen részt vettek a bácsfeketehegyi népdal
énekesek aprajai, mégpedig Vajda Valentina, Török Noémi, Bede
Noémi, Pásztor Bettina és Makker Beáta. Az elődöntőn jól szerepel-
tek, viszont tovább az újvidéki döntőbe egyedül Török Noémi jutott.
Gratulálunk!
Május 16-án Becsén meg lett tartva a Kőketánc nevezetű néptánc szem-
le, ahol az Aprócska csoport is részt vett. Vadonatúj népviseletbe
remekeltek és debütáltak, az első 5 között fejezték be a szemlét.
Gratulálunk.

K.É.

Igen, főleg ebben az ínséges, hogy ne
mondjam nyomorúságos időben.
Ugyanúgy érezzük magunkat talán, mint
a kunhegyesi őseink, akkor, amikor, lár-
mázó iredempta tömegekként
elhatározták magukban, hogy föld és
puszta szerzés végett…, csak, hogy most
nincs az a II József, a „kalapos” király, ki
a sok bűne mellett őseinknek
megengedte, hogy megpróbálják a jobb
életet itt, ahol ma élünk. Sajnos, úgy lát-
szik, hogy az itteni jólétnek, a többség
számára, lejárt a garanciája. A megválto-
zott gazdasági, politikai és társadalmi
viszonyoknak köszönve itt már nincs
mindenki számára megfelelő feltétel,
lehetőség a megélhetésre, nem is gondol-
va a mindenkori változások (amit ma
nagyon szépen tranzíciónak neveznek)
elején beígért jobblétének.
Igaz, az eddigi ígérgetések után el sem
hinnénk, mert már tele van velük a
padlás. 
Mit ígérgetnek? Először is főleg azt, ami
már régóta járna, de miattuk,(ígérgetők)

nem kaphattuk meg eddig, vagy azt,
amire már nincs is szükségünk, vagy
amivel, vagy nem tudunk mit kezdeni,
vagy azt, amit nem is Ők adhatnak. Ez
mellett, a demokraták még nem
demokraták, a szocik, meg már nem szo-

cik. A többiek meg olyan kicsik, hogy
csak koalíción keresztül, vagy a pozitív
diszkriminációnak köszönve jutnak a
politikai kalácshoz. Sajnos léteznek szél-
ső jobb és bal pártok is. Ezek túl han-
gosak és a köznépnél véleményformálók
is. Akkor, mit is várunk el a jövőtől, a
mindennapi holnapoktól? Nem sokat,

vagyis, semmit sem, ami nem járna, vagy
amire nincs jogunk, csak egy kis ember-
séget. Van-e még Emberség ezen a
vidéken, vagy kihalt, eltűnt a nagy fülű
világgal? Nem állítom, hogy akkor
annyira jó volt, de ma bizony annyira
rossz, hogy úgy vélem, akkor ilyent azért,
már csak a külsőségek kedvéért sem
engedtek volna meg maguknak azok,
akiknek ez a mindenkori dolguk, fela-
datuk volt.
Ígérgetnek fűt fát, de a füvet letapossák, a
fákat kivagdossák, vagy még csemete
korában kitördelik. Mindezt meg lehet
tenni, mivelhogy krízis van, demokrácia
van, ez van, az van, de pénz nincs. Pénz
nincs, amivel fizetnének azért, hogy a fű
ne legyen letaposva, a facsemete ne
legyen kitördelve, vagyis a végek végén,
a jó demokratikusan meghozott
törvények be legyenek tartva, a polgárok
jogai ne legyenek megcsorbítva.
Akármit, amit megígérnek, és jónak
tűnik, mindjárt megváltoztatnak, vagy az
anyagi javak hiányára, vagy erkölcsi

!
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fejletlenségünkre hivatkoznak, mármint,
hogy még nem értünk meg rá, nem tartják
be, vagy, még ami ettől is rosszabb,
amikor, csak az egyenlőbb, de néha csak
a legegyenlőbb egyenlők részesülnek
belőle.
Miért hazudunk egymásnak, vagy
magunknak is, arról nem is merek gon-
dolkozni, miért vagyunk kárörvendők,
miért nem tartjuk be a törvényeket,
legalább a Tízparancsolatot? Miért?

Miért? Miért?
Azt mondják, hogy másoktól veszé-
lyeztetettek vagyunk, de én jobban félek
mitőlünk, önmagunktól. Azokkal fel
tudom venni a harcot, de mit kezdjek
önmagunkkal, a társammal, felebarátom-
mal, vagy a most lett, ún. feleellénségem-
mel?
A nyelvünkről, megmaradásunk
zálogáról akartam először írni, de ünnep
előtt jobb, ha az ígéretekre és azok meg-

tartására hívom fel a tisztelt olvasók
figyelmét.

Így, csak jaó ideőt, és jaó szaorakozást
kívánok a vendíglátaóknak és a kedves
vendígeknek, akik elgyönnek mihozzánk,
mert amíg feketícsi szíp beszíd lesz, lesz
Bácsfeketehegy is, mindannyiinknak
örömire.

Bíró Csaba

B I R K Ó Z Á S
Ebben a hónapban gazdag programjuk volt a fiúknak. Jól helyt
is álltak. 
Íme az eredmények:
2009  május 17.-én Szabadkán,  Szerbia idősebb pionírok
bajnokságán

2009  május 23.-án Mladenovácon, Szerbia  kadét (17 éves
korig) bajnokságán 

2009  május 10.-én Felsőhegyen,  Birkanyíró kupa ifjabb pio-
níroknak

2009  május 24.-én Magyarkanizsán, Szerbia ifjabb pionírok
bajnokságán 

A múlt számunkban
említett versenyre
Szigetszentmiklósra a
következő versenyzők
utaztak el:
Benedek Balázs, Török
Tamás, Nikolić Željko čs
Pásztor Dániel, ki
pontszerző V. helyet
szerzett, egy ponttal
lemaradva a III. helyről.
Meg kell említeni, hogy
ez a nemzetközi verseny
nagyon minőségi volt, és
a többi versenyzők két
évvel idősebbek voltak a
mieinktől. 
Szép volt fiúk! 

Júniusban a Refik MEMIŠEVIĆ nemzetközi tornán Szabadkán
minket Fehér Alen fog képviselni, úgyszintén július 21-26
között Nagybecskereken a kadettok számára rendezett Európa
Bajnokságon Alen a válogatott színeiben fog szerepelni. Ezt
Fehér Alen kétszeres országos bajnokként érdemelte ki, mivel
Ő Szerbia bajnoka az idősebb pionírok és a kadettok
kategóriájában is.

GRATULÁLUNK!
szerk.

Fehér Alen

K O S Á R L A B D A
Nem kis meglepetésre, a Njegoš női
kosárlabda csapat berkeiből, megtudtuk,
hogy a náluk játszó kadét játékos, ki ez
mellett a verbászi csapat felnőtt
együttesében is szerepel ĆETKOVIĆ
MARIJA meghívást kapott az országos

kadét válogatottba, annak ellenére, hogy
egy évvel fiatalabb a többiektől.
Nyáron a volt Szovjetúnió területén
megttartandó Európa bajnokságon fog
részt venni.
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A rákos betegségekről

KONTRA – REKONTRA
Ez is sport? Igen. Ha a sakk is lehet, akkor a
preferánsz, vagyis ahogy becézgetjük a prefi,
miért ne lehetne az? Nagyapáink is már játszot-
ták, de csak 1996-ban alapítottak preferánsz-
klubot Bácsfeketehegyen. Ez kártyajátékot, 32
lapos kártyával, az un. magyar kártyával kell
játszani. Egyiptomba, Kínába, Indiába vezethető vissza az ere-
dete, hozzánk Oroszországon és Olaszországon keresztül jutott.
A preferánsz lelkes kutatói azt is megállapították, hogy több
kombináció van benne, mint a sakkban. 
Érdekes játék. A fő, vagyis versenyvariánsa az, un horvát
(idem/ne idem), amit hárman játszanak, de nálunk közkedvel-
tebb, a magyar, amit négyen is játszhatnak, és mindig minden-
ki, vagyis a három játékos mindig játékban vannak. Vannak még
rezonok, szabályok, de nem túl szigorú kellemes időtöltést szol-
gáló játék, amit nálunk is és sok barátságot tartott össze, mivel
a kártyázás alatt, kellemesen el lehet beszélgetni, meg adomáz-
gatni. Mindenki játszhatja, kortól, kultúrától, képesítéstől, nemi
hovatartozástól függetlenül.

Az utóbbi időben, falunkban több preferánsz
bajnokságot játszottak, most van folyamatban a
Vajdasági egyéni preferánsz verseny. Összesen 57
versenyző kezdte meg a csatákat a negyeddöntőbe
3 hazai játékos jutott be: Maroš Dragan, Martinović
Niko, dr Međedović Ratko szeméjében, míg az

elődöntőbe, csak Maroš jutott, a nagyon erős mezőnyű döntőt,
sajnos hazai játékos nélkül tartják. 
A csapat tagjai Maroš Dragan, Matković Ratko, Martinović
Danilo, Martinović Niko, Stojanović Dragan, Tušup Slavko,
Knežević Veselin, Török Károly, Hallgató Imre. Meg kell
említeni a verbászi erősítéseket Dr Međedović Ratko és fia,
Darko, személyében. Dr Međedović ez mellett a Vajdasági
Preferánszklubok Szövetségének is az elnöke.
Megemlíteném még a régi jó prefizőket, mint Lódi Gábort,
Csete Sándort, Papp Lászlót, id. Őri Lászlót, Őri Jánost (Nuni),
és bocsánatot kérek az összes meg nem említettektől.
A prefi nem hazárdjáték, hanem egy jó szórakozás.

Szerk.

Az alma dicsérete
A rákos megbetegedés alatt a rosszindulatú (malignus) daganatokat
értjük. Jellemző e daganatokra, hogy a szomszédos ép szövetekben ter-
jed és pusztít, ezáltal éles határt nem tudunk kimutatni, mint a jóindu-
latú (benignus) tumoroknál. Változó igen gyors sebességgel szaporod-
nak a malignus sejtek. A test távoli részében képes terjedni áttéteket
(metasztázis) képezni. Leggyakrabban a nyirok-és véredényekben ter-
jednek tovább a rosszindulatú sejtek. Sebészi eltávolításuk után is
képesek kiújulni. A mai modern orvostudomány mintegy kétszáz féle
malignus megbetegedést ismer. Ezek különböző tüneteket, panaszokat
okoznak, annak a függvényében, milyen szervet támadott meg, sokszor
igen késői stádiumban. Ezért ajánlatos a rák korai felfedezésére a
különböző szűrővizsgálatok, mert így nagyobb az esély a teljes felgyó-
gyulásra. Minden korosztálynak megvan a jellemző rákos meg-
betegedése, de sok kivétel is előfordulhat. A szűrővizsgálatokat külön-
féle modern műszerekkel, mint pl. a PET/CT lehetségesek. Ezenkívül
a vérből, különböző tumor markerek kimutatásával is elvégezhetjük.
Ha figyelembe vesszük, hogy az örökletes tényező mellett a környezeti
ártalmak (mint a különböző kancerogén anyagok, sugárzások, mikroor-
ganizmusok, helytelen életmód és táplálkozási szokások stb.) is hoz-
zájárulnak a rosszindulatú daganatok kialakulásához, ezek elkerülésé-
vel nagymértékben megelőzhetjük, vagy legalább is jó irányba befolyá-
solhatjuk e betegségeket.
A szakorvosok, onkológusok megfelelő protokoll szerint végzik e
szürővizsgálatokat, majd a kezeléseket is. Kezelés nélkül a rákbetegség
halálos kimenetelű. Szerencsére az utóbbi időben sok új nagyon jó
gyógyszerek (citostatikumok) álnak rendelkezésre, melyek meggá-
tolják és visszaszorítják, vagy teljesen eltüntetik a szervezetből a
malignus sejteket. Sokszor a gyógyítás sebészi beavatkozással
kezdődik, ilyenkor eltávolítjuk a kóros szöveteket a szervezetből.
Különféle esetekben sugárterápiát is alkalmazunk a kóros (displáziás)
sejtek elpusztítására. Ezáltal a túlélésre nagyobb az esély. Statisztikai
adatok bizonyítják, hogy a szívinfarktus veszélyesebb kórkép egyes
rákos megbetegedéseknél. 

Dr.med.Krisztián Géza adjunktus

Emlékeztetni szeretném a kedves olvasókat, hamarosan beköszönt az
almaszezon, ki ne hagyják ennek a gyümölcsnek naponkénti
fogyasztását! Beismerem, én többre értékelem sok más gyümölcsnél,
isten bocsá’- még az őszi baracknál, banánnál és más délszaki „vita-
minbombáknál” is, elsősorban alacsony kalóriaértéke miatt. Egy
közepes, (100 gr) alma mindössze 40 kalóriát tartalmaz. Biológiai
értéke viszont kiváló! Anyámnak a mondása jut eszembe: „Mielőtt
ágyba bújsz, egy alma, s az orvos koldulni megy ma”, biztatott
esténként. Mi, idősek, egymást biztassuk az alma bőséges
fogyasztására. A modern tudomány, ma már tudja, hogy az almának
rendkívüli gyógyító ereje van, elsősorban pektin-tartalma miatt, amely
az ellustult belekből képes a fölös folyadékot magába szívni és ezzel
elősegíti a bélmozgást. Székletprobléma – a székrekedés- idős korban
nem ritka jelenség, de nem annál, aki rendszeres almafogyasztó.
Legjobb a hatása, ha reggel, éhgyomorra fogyasszuk. Antioxidáns
hatása,- hála magas A vitamin készletének-, ami elsősorban a korai
öregedést gátolja, - 50 százalékkal magasabb a narancstól. Maga a
gyümölcs ugyan enyhén savas, ennek ellenére organikus sói sem-
legesítik a fehérjék bomlástermékeinek savait és ennek eredményeként,
az alma lúgosítja a szervezetünket. Nyugodtan tarthatunk almanapokat
is, amikor egész nap semmi mást, mint almát fogyasztunk, amennyi
jólesik, akár 1-1. 5 kg-ot is.

Az édes almát fogyasszák a székrekedésben szenvedők és
vérszegények, míg a savanykás fajtákból a túltápláltaknak és a
reumában szenvedőknek van szüksége. Végezetül egy tanács: a közhit-
tel ellentétben – mint a többi savas gyümölcsöt is - nem ajánlatos
kenyérrel fogyasztani, mert a keményítő emésztését lehetetlenné teszi.

Dr. Kerekes József
az intenzív terápia ny. főorvosa
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KONFIRMÁCIÓ ÉS BALLAGÁS
Lehet, hogy a fenti cím láttán többek-

ben felmerül a kérdés: hogyan állítható
egymás mellé e két esemény? Nagyon
egyszerűen, május hónap végén egyrészt
ez a két fontos esemény határozza meg
falunk történéseit, másrészről viszont
azonos mindkét eseménynél, hogy egy
időszak lezárul és ugyanakkor
elkezdődik egy másik, még részben
ismeretlen szakasz fiataljaink életében.  

Egyházunk gyakorlata, indokolt
helyzetek kivételével, a konfirmálás al-
kalmát rendszerint a pünkösdi ünnepet
megelőző vasárnapra időzíti. Mi is
történik valójában a konfirmáció al-
kalmával? Lezárul a hat éves egyházi hit-
tanoktatási ciklus, és esztendőnként egy
kis csapat odaszegődik azok seregéhez,
akik Jézus Krisztust életük Urának és
Királyának vallják. Ezt az elkötelezést az
ifjak ünnepi vallástétellel erősítik meg:
fogadalmat tesznek Krisztushoz és az
Anyaszentegyházhoz való hűségükről.
Az egyházközség hitben nagykorú tag-
jaivá vállnak ezáltal. Egyházkerületünk
gyakorlata, hogy a konfirmált ifjak a val-
lástételt követő vasárnap, pünkösd első
napján, az ünnepi istentiszteleten
részesülnek - életükben először - az úri
szent vacsora jegyeiben. Ez így történt
Isten kegyelméből az idei esztendőben is. 

A lelkészi gyakorlat és tapaszta-
lat azt mutatja, hogy amíg a konfirmációi
előkészítésre kötelező és intenzív módon
egy évet fordítunk, addig gyülekezeteink
többségében alig terjed ki a figyelem a
fiatalok úrvacsorai előkészítésére. Így
azután a 13 éves serdülők többnyire nin-
csennek tisztában az úrvacsora jelen-
tőségével, tartalmával. Csak közönséges

szertartás marad számukra, amit
fénykép és videófelvételeken
megörökítenek. Sokan úgy gondolják,
amint az életben egyszeri dolog a
keresztelés, a konfirmáció, a
házasságkötési szertartás, úgy egy-
szeri dolog az úrvacsorázás is. Amikor
ezt a kérdést tárgyaljuk elgondolkod-
tató kell, hogy legyen az a tény is,
hogy több külföldi református egy-
házban csak azokat tekintik igazi egy-
háztagnak, akik a gyülekezet rend-
szeresen úrvacsorázó tagjai.
Mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk a konfirmációi előkészítéskor,
az úrvacsoratanról szóló ismeretek
bővítésére, valamint arra a tényre is,
hogy a konfirmáció nem egy fajta
kötelezettség letudása, hanem bevezetés
a nagybetűs keresztyén életbe. Nem
kerülheti el a figyelmünket az úrvacso-
raielőkészítő alkalmak, ún. bűnbánati
istentiszteletek fontossága sem. Ezek
olyan alkalmak, amikor egy-egy rövid
igemagyarázat keretében fel tudjuk
mutatni az úrvacsora lényegét. Ez egy hét
alatt öt-hat istentiszteleti alkalmat jelent,
amelyek a már említett kérdés tárgyalása
mellett kiváló lehetőségül szolgálnak az
üdvtörténeti alkalmak jelentőségének
elmélyítésére is. 

Amikor a konfirmáció
kérdésköréről tárgyalunk, minden évben
reménykedünk, hogy ismét egy olyan
generációt sikerült bevezetnünk Isten
dolgainak csodálatos tárházába, akiknek
szívében jó gyümölcsöt fog teremni az
ige magja, és hisszük, hogy egyházunk
hasznos tagjai és Istennek továbbra is
hűséges gyermekei maradnak.   

Még egy fontos
eseményről kell szólnunk.
Május 29.-én ballagtak el
iskolánk nyolcadikos
diákjai. Örömteli pillana-
tok, ünnepi műsor, jó
hangulat, könnyhullatás,
idén sem maradtak ki a
ballagás felemelő hangu-
latából. Az a tény teszi
szükségessé, hogy itt a
vallási rovatban
foglalkozunk ezzel az
eseménnyel, hogy ez volt
az első generáció, ame-
lyiknek órarendjébe - öt

évtized után - ismét bekerült a hittanok-
tatás, mint választható tantárgy. A kezde-
ti bizonytalanság ellenére nagy örömmel
töltött el bennünket, hogy 2001
októberében a tanulók zömét az egyházi
vallásórák mellett, beiratták az iskolai
hittanoktatásra is. Közel nyolc év után
hálát adhatunk Isten gondviselő
kegyelmének, és újra csak megerő-
síthetjük a kezdeti eredményt és elmond-
hatjuk, hogy falunkban, Bácsfektehegyen
ez a pozitív gyakorlat megmaradt minden
jelenlevő felekezetnél. Ez szép és
követendő példa, de nem a létszám a leg-
fontosabb. Ennél sokkal fontosabb az,
hogy vajon hogyan használtuk ki a ren-
delkezésünkre álló időt? Mennyire si-
került elpalántálni a krisztusi szeretetet a
gyermekek szívében? Mennyire sikerült
megismertetni velük a szentírásismeret, a
keresztyén értékek alapjait, a vallásos
műveltség és az egyháztörténelem
alapvonásait és egyáltalán mindazt,
amivel fogalkoztunk az elmúlt nyolc év
alatt? Olyan kérdések ezek, amelyekre a
választ az idő múlása fogja megadni.
Hisszük és reméljük, hogy nem volt
hiábavaló a munkánk. 

Egy közismert szentírási
idézettel kívánok elsősorban a frissen
konfirmáltaknak és a közelmúltban bal-
lagot diákoknak, de természetesen a
helybeli iskola minden tanulójának és
pedagógusának is további sok sikert, jó
pihenést és kellemes vakációzást: 
„...A ti hitetek mellé ragasszatok jó cse-
lekedetet, a jó cselekedet mellé
tudományt.“  2 Péter 1, 5/b        

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

ZZEENNEEII   RROOVVAATT

TILINKÓ
A tilinkó egyszerű szerkezetű ajaksípos
fúvós hangszer. Nem más, mint egy mindkét
végén nyitott cső, hanglyukak nélkül. A népi
furulyához képest finomabb minőségű
anyagból, leginkább puszpángból, bodza-,
gyertyánfából, vagy nádból készül.
Általában 55–80cm hosszúságú, 16mm
átmérőjű. 
A facső egyenletesen levágott végei közül az
egyiknek a peremét körben élesre
lefaragják, mert a megszólaltatáskor a nyi-
tott cső peremének „szélhasító” szerepe van.
A játékos a csövet éles peremével kissé fer-
dén támasztja összecsücsörített ajkaihoz,
hogy a perem egy része szabadon maradjon,
és arra ráfújhasson. Az egyik kéz mutatóuj-
ja a cső alsó nyílását könnyedén nyitja, vagy
zárja, így változtatja meg a hangmagasságot.
A nyitott csövön a teljes felhangsor, a zárt

csövön pedig a páratlan számú részhangok
szólalnak meg. E természetes hangsor kb. a 22.
felhangig terjed, e hangok adják a hangszer
hangkészletét.
Erkel Ferenc igen hatásosan használta fel a
Bánk bán című operájának tiszaparti
jelenetében.
A tilinkót Bartók megtalálta a marostordai
székelyeknél, ma már csak a moldvai csángók
és a románok használják. A hangszer rokonai
előfordulnak Ázsiában és Afrikában is.
Ajaksípos hangszerek Ókori hangszerek:
aulosz
Régi zenei hangszerek: egykezes furulya, flag-
eolet
Egzotikus, népi hangszerek: okarina, quena,
siku, tilinkó
Mai hangszerek: furulya, fuvola

Kaszás Éva zenepedagógus

A bejárati lépcsőre ülve vártunk, majd
csak előkerül a kapukulcs. Valóban, nem
sokára hazaért az útvezető tanárunk, hec-
celt bennünket, miért nem alszunk már?
Én, a társaim fedezésében jutottam be a
kapun. A tanárunk nem látta hogy nézek
ki. A társaim felvezettek hálószobánkba,
és akik felébredtek, szörnyűködve vizs-
gáltak. Nagyon rosszul festhettem. Akkor
még egyszer tisztességesen meg-
mosakodtam, (már amennyire a fájdal-
maim megengedték). Felejthetetlen
éjszaka következett, szenvedtem a
sérülésektől. Az arcom nagyon megda-
gadt, alig láttam, de a törött bordáim sem
hagytak békén. Ugyanis, az ember még él
– lélegzik. Mellkasát a bordák közötti
izmok szakadatlanul mozgásban tarják,
még törötten is mozogtak. Erre a
mozgásra nem volt hatásom, esetleg sok
kicsit lélegeztem! Alig vártam, hogy
reggel legyen, világos, és láthassam ma-
gamat a fürdőszoba tükrében. Magam is
megijedtem a tükörképemtől, de társaim
is azon tanakodtak, hogyan lehetne raj-
tam segíteni? Kisütöttük, hogy sürgősen
orvos kezébe kell kerülnöm, ilyen
állapotban nem maradhatok! Megtudtuk,
hogy csak délután utazunk haza, Sabácra,
tehát van időnk orvost keresni.
Kísérőmül a hatalmas testű S. Valter
barátom szegődött hozzám. Mondván, ha

engem netán cipelni kell, ő majd csak bír
velem, meg ő ismerte közülünk legjob-
ban Zágrábot. Belekarolva indultunk az
internátusból. Indulásunkkor társaimtól
kaptam egy nagyobb kendőt, és a lelkem-
re kötötték, tartsam az arcom előtt, ne
ijesztgessem az embereket kinézetem-
mel. Legelőször a diákklinikára
kerültünk, de rövid vizsgálat után beutal-
tak a baleseti sebészetre, onnan, pedig az
OLR (orr, fül, gége) osztályra. A
folyósón többen várakoztunk. Valter
komám súgva utasított: - Ájulj el, majd
én beviszlek a vizsgálóba! Úgy is tettem,
szófogadóan, szép csendesen
leereszkedtem a fal tövéhez, vigyázva
lefeküdtem, mert a törött bordáimnak
nem tetszett ez „mesterkedés. Kísérőm
ijedten kiáltott fel, de már ölbe is kapott,
mint a tollat. A kitakart arcomat látva
mindenki hőkölve nyitott utat. A vizsgáló
asztalon „tértem magamhoz”, a
fehérköpenyesek között. Gyors utasítá-
sok hangzottak el és már nyomták is
belém az injekciókat. A vérmérgezés
elleni oltáson kívül, valamilyen bódítót is
kaptam, így tudták megvizsgálni a sérült
arcomat. A fertőtlenítés után, tűt, cérnát
láttam fölöttem megcsillanni, és már
öltöttek is össze. Az ajkamat kifordítot-
ták és az ajkam alatti puha részeket
„stoppolták. Gondolom, azt a részt, amit

én már az éjjeli esemény után, még a
gödörben, „helyre raktam”. Ez után
olyan kötést raktam a fejemre, mint a
múmiákon látható, de nekem az egyik
szemem nyitva maradt és az ajkam
keskeny része: nehogy éhen haljak! A
bordáimat pedig „felbecsülték”, vajon
hány sérült?
Kérdés maradt, hány törhetett el, mert
röntgenre nem kerültem. Nagyon széles
ragtapaszt-flasztert ragasztottak a
mellem, és hátam köré. Évekkel később,
amikor röntgen alá kerültem, derült csak
ki hány bordám is volt tulajdonképpen
eltörve. Ilyen állapotban, „kicicomázva”
kerültem vissza a barátom segítségével
az internátusba, ahol az én kedves
tanárom, már mindenről értesülve,
fogadott bennünket: - Crni sine, šta si
uradio sa sobom? (Fekete fiam, mit tettél
magaddal?) Hebegtem, makogtam, a
kötés alatt alig tudtam beszélni, bedagad-
tam és a friss orvosi beavatkozás mind
fájdalmasabbá vált. Az evésről szó sem
lehetett, nem tudtam kinyitni a számat és
talán, életemben először, szalmaszálon
keresztül ittam cukros vizet, folyadékot.

folyt.köv.
Molnár Károly
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RHODODENDRON

KK EE RR TT II   TT ÖÖ RR PP EE

A rododendron
( R h o d o d e n d r o n ) ,
magyarul havasszépe a
zárvatermők családjá-
ba tartozik.
Elnevezése a görög
rodón-rózsa és a den-
dron-fa szavakból
ered. A neve Linné-től
származik, aki
elégedetlen volt a
m e g h a t á r o z á s s a l ,

mivel se nem rózsa, se nem fa, így átkeresztelték azáleának. Ez
a meghatározás a kertészetekben, cserépben nevelt fajokra
vonatkozik. A magyar neve, havasszépe, arra utal, hogy a
növény az Alpokban és a Kárpátokban a fenyvesek felett él.
Távol-Keletről származik, de napjainkban megtalálható
Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában. Elterjedését a
kertészeknek köszönheti. Az európai körülményeket gyorsan
megszokta, de csak azokon a helyeken maradt meg végleg, ahol
a tél nem túlságosan zord, a tavasz hűvös és nedves, a nyár
pedig meleg, de párás. Ebből fakad, hogy a legszebb rododen-
dron kertek Angliában és Írországban vannak. Remekül al-
kalmazkodtak az éghajlathoz, ezért számos fajuk ismeretes. A
fajok változóak: vannak lombhullató, örökzöld és babérlevelű
örökzöld fajok. Egyes bokrok akár az 5 m magasat is elérik. A
hajtásuk szétterülő vagy felálló, gyökérzetük sekély. Illatos

virágaik és szín kombinációi hihetetlenek. A virág a kék
kivételével bármilyen színű lehet. Legelterjedtebb a bíbor,
húsvörös, fehér. Félárnyékban érzi magát jól, ezért a ritkásan
álló, ligetes lombos fák és a hosszú tűlevelű fenyők között aján-
latos nevelni. Mély, savanyú, avarral fedett erdei talajba vagy
tőzegbe ültethető. Az örökzöld fajoknak savanyúbb talaj (pH
4.5-5.5) kell, a lombhullatóknak a pH értékűk 6.0. Ha a tő köré
évente trágyával dúsított friss tőzeget terítünk, a növény a
kevésbé kedvező talajjal is megbirkózik. Azáleák, rhododen-
dronok földjébe kávézaccot keverve kitűnő táptalajt biztosítunk
virágainak. Csapadékos, párás helyen fejlődik megfelelően.
Nem tűri a pangó vizet, levegőtlen talajt, de a fejlődése során
meghálálja a bőséges öntözést. Az öntözést, ha lehet végezzük
esővízzel, mert a csapvíz mésztartalmától akár ki is pusztulhat.
Trágyázást nem igényel. Adjunk tágas helyet a növekedésnek.
Mindig tartsuk szem előtt a későbbi 10-20 év múlva kialakuló
helyzetet. Elnyílt virágait ki kell törni, különben ott a következő
évben nem hoz új bimbót. Magról nem érdemes szaporítani.
Gyökereztetni nyár elején az elvirágzott, 10-12 cm-es, félfás
csúcshajtásokat érdemes. Tűzdeljük homok és tőzeg keverékébe
és a szaporítóládát tegyük hűvös, árnyékos helyre. Több hónap
alatt várhatunk eredményt. Gyökereztetés alatt a föld mindig
legyen nyirkos. Az új növényeket a keményebb fagyoktól
védeni kell. A fagytűrő faj közül a ketaba havasszépe:
Kaempfer-azálea ajánlatos.

Zečević Tatjana

KEDVELŐKNEK

REJTVÉNY
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****MMIITT,,   MMIIVVEELL??****       
""AA  FFŰŰSSZZEERREEKK  BBIIRROODDAALLMMÁÁBBAANN""

AZ ÖNÖK RECEPTJEI

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

EGY, ÉRIK A MEGGY
Esik az eső, amikor írom e
sorokat, közben érik a
meggy. Jó mindennek

hiányzott ez az eső, csak épen itt a
meggyszedés ideje, a mi feketicsi
meggyünkké, amilyen a világon talán
nincs sehol.
Biztos vagyok benne, hogy nincs. Ilyen,
amelyiknek jobb a zamata a maras-
cinotól, vagy az amarénától, hogy a
kőrösiről, vagy az oblačinskaról ne is
beszéljünk. Édes, de egyben pikánsan
savanyú, lédús, de egyben húsos is, aki
pedig kritizálni meri, az be ne tegye a
lábát még a falunk határába se.
Ez a csodálatos gyümölcs, mindenre jó,
és minden formájában kitűnő. Először is
nyersen, majd kompótnak maggal, vagy
fejtve, lekvárnak, szlatkónak, szörpnek,
szirupnak, de el tudnám képzelni az

élelmiszeriparban, akár festőanyagnak,
vagy aroma eszenciák gyártásának alapa-
nyagaként is. A konyhában több módon
is elkészül, szósznak kalácsnak, de ami
az egyik legfinomabb dolog, így a
meggyszedés idejében a cibere, a
meggyleves, vagy ahogy még valahol

Magyarországon nevezik a
meggykesző, de félek, hogy
ez nem is biztosan az. Hogy,
hogyan készítik, az nem
titok, de, hogy senki sem árulja el a
receptet, mivel, hát azt mindenki tudja.
Megpróbálom itt, azért mégis leírni, vál-
lalva, a kritikákat, hogy, hát ez nem is az
igazi, így hát főzzük meg a meggyet, ne,
mint a kompótba, majd tegyünk bele
tejfeles habarást, majd ízesítsük cukorral,
egy pici sóval, de ha valaki, úgy szereti
akkor az elején mindjárt tehet bele
szegfűszeget, cimetet. De hát az már nem
biztos, hogy az, az igazi. Fogyaszthatjuk
melegen, de isteni hidegen is.

Szerk.

32x27cm tepsihez
Hozzávalók: 
40dkg liszt,
1 kiskanál szódabikarbóna,
15dkg cukor,
10dkg zsír,
2dl tejfől,
2 tojássárgája,
1kg fejtet meggy, cimet a hintésre.

Elkészítés:
A hozzávalóból könnyen nyújtható
tésztát készítünk. Kétfelé vesszük az alsó
tésztára amit a tepsibe helyezünk, három
kanál prézlit vagy diót szórunk majd a
meggyet. Meghintjük három kanál cu-
korral és három kanál prézlivel, vagy
dióval, cimettel. A másik tésztát ráhe-
lyezzük.
Aranysárgára sütjük.

40x35cm-es tepsihez.
Hozzávalók: 
8 tojás
38 dkg liszt.
38 dkg cukor.
14 kanál viz.
1 sütőpór.
1 citromhéja és leve.

Elkészítés:
A nyolc tojásfehérjét felverjük a cukor
egyik felével (19dkg) és a hét kanál
vízzel. A nyolc tojássárgáját habosra
kikeverjük a cukor másikfelével és a
másik hét kanál vízzel. A végén a két
masszát összekeverjük és belekeverjük a
lisztet a sütőporral, a citrom héjával és
levével. Tetejére fejtet meggyet vagy
darabos diót szórunk. 
160 fokon sütjük.

Hozzávalók:
1kg fejtett meggy,
5 evőkanál cukor,
2 vaníliás cukor,
2dl tejföl,
2 evőkanál liszt, ha hidegen fogyasztjuk,
akkor csak egy.
1 citrom,
2 liter víz,
szegfűszeg, fahéj,
csipetnyi só.

Elkészítés:
A meggyet felöntjük vízzel, úgy hogy
teljesen elfedje. Hozzáadjuk a fűszereket
és a felszeletelt citromot, majd felfor-
raljuk. 4-5 percnyi forralás után hoz-
záadjuk a vaníliás cukrot is, majd
elkészítjük a habarást. Összekeverjük a
tejföllel a lisztet, teljesen csomó-
mentesre. Ha kész a habarás a meleg
levesből 3-4 evőkanálnyit hozzáteszünk,
így fellazítsuk, valamint könnyebben
fogjuk elkeverni a levesbe. Kavargatás
mellett beleöntsük a habarást, visszafor-
ralni, és a leves kész.

MEGGYES PITE VIZESPISKÓTA
MEGGYEL

MEGGYLEVES

Beküldte: Fehér Erzsébet
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Eseményekben gazdag időszak
áll mögöttünk és előttünk is. Immár 19.
alkalommal rendezték meg május 1-3.
között az édesanyák tiszteletére az
Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi vers-
és prózamondó Találkozót
Veresegyházán. A 11 elődöntőn mintegy
1200-an vettek részt, márciusban
Bácsfeketehegyen szervezték meg a vaj-
dasági elődöntőt. Hazánkat az Édesanyák
tiszteletére meghirdetett versenyen 9
lelkes versmondó képviselte. A
résztvevőket gazdag program és kedves
házigazdák várták. A kísérőrendezvények
között volt kiállítás-megnyitó, színházi
előadás, Radnóti-est. A vetélkedő gyer-
mek, ifjúsági és felnőtt kategóriában öt
fordulóban zajlott, kortárs művet vagy
népköltészeti alkotást kellett előadni. Két
díjat hoztunk el, Szombati Dorottya
(Bácsfeketehegy) ifjúsági kategóriában
3. helyezett lett, Petrás Ármin (Topolya)
pedig gyermekkategóriában 2. A támo-
gatóknak köszönhetően minden
versmondó értékes tárgynyereményben
és könyvjutalomban részesült. A vasár-
nap délelőtti gálaműsorban fellépett
Dinnyés József daltulajdonos, az egybe-
gyűlteket Pásztor Béla Veresegyház
Város polgármestere és Markó Béla a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Elnöke, a találkozó fővédnöke köszön-
tötte. Közreműködtek a Találkozó díja-
zott versmondói. 

Pár napon belül két színjátszó
találkozó is zajlott falunkban, előbb a
gyermekszínjátszó május 9-10-én, május
14-én pedig az ovis színjátszó találkozó.
A 18 lelkes színjátszó csoport Vajdaság
különböző településeiről érkezett,
közülük a bácsfeketehegyi Mazsola cso-
port Tamás kocsis című előadását
választották ki, hogy képviselje
Vajdaságot május 21-22-én a nyírbátori
Határtalan Gyerekszínjátszó Fesztiválon,
ahol nagy közönségsikert arattak. A
Fesztiválra a vajdasági csoporton kívül
három magyarországi, három erdélyi és

egy kárpátaljai csoport kapott meghívást.
A Feketics Művelődési Egyesület
Mazsola színjátszó csoportja második
díjjal tért haza. A csoport tagjai Farkas
Szintia, Ficze Árpád, Göncöl Boglárka,
Nyírádi Sándor, Perlaki Adriána, Perlaki
Enikő, Szarka Áron, Tóth Erzsébet és
Török Noémi. Csoportvezetőjük: Lódi
Andrea. A sok meseadaptáció mellett a
felnőtt nézők is jót szórakozhattak
Lénárd Róbert: Dagasztók c. előadásán,
amit a szilágyiak adtak elő a
Gyermekszínjátszó Találkozó kísérő pro-
gramjaként.. Ezzel a darabbal nyerték
meg idén a Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszók Találkozójának egyik fődíját,
a Pataki László-díjat. 

A vajdasági Énekelt versek
fesztiválja is eljutott falunkba egy pro-
dukció erejéig, május 16-án  19.00 órai
kezdettel a bácsfeketehegyi színházban a
marosvásárhelyi KŐVIRÁG
EGYÜTTES bemutatta az ÉLJ AKKOR
IS című ünnepi hangversenyét. Ady
Endre, Farkas Árpád, Ferenczes István,
Horváth Imre, József Attila, Kányádi
Sándor, Lőrincz József, Máthé Imre,
Szilágyi Domokos, Tamkó-Sirató Károly,
és Vári Attila megzenésített verseit hall-
hattuk. 

A magyar nyelv évéről
emlékezik meg a bácsfeketehegyi
könyvtár 3 előadással. Az elsőt Kazinczy
és a nyelvújítás címen május 20-án

Bordás Katalin tartotta, a másodikra
június 2-án kerül sor, Anyanyelvi írás-
beliségünk kezdetei címmel dr. Csáky S.
Piroska tartja. A záró előadásra június 3-
án 19 órakor kerül sor, A kétnyelvűség
lélektana címmel dr. Szőke Anna tartja.
A rendezvényt a Szekeres László
Alapítvány támogatta. 

A győri Forrás Színház ismét
falunkba látogat, ezúttal két produkciót
tekinthetünk meg tőlük: június 5-én 18
órai kezdettel a színházteremben a
Csalóka Péter - zenés mesejátékot.
Székely népmesei motívumok alapján
írta Németh Ervin, rendezte: Pataki
András. A nagy kópé székely mesehős,

Csalóka Péter, alaposan és többszörösen
megleckézteti a hatalmával folyamatosan
visszaélő buta bírót. Minden szegény
ember barátjának tekintheti az igazságot
szolgáltató hőst, aki esetünkben is
mélyen gyökerezik magyar kulturális
tudatunkban, legalább olyan mélyen,
mint Angliában Robin Hood, vagy a
szláv kultúrában Radúz. Ajánljuk ezt a
humoros, pergő ritmusú zenés-táncos
előadást minden korosztálynak, kezdve
az ovisoktól az iskolásokon át a mesét
kedvelő felnőttekig. 5-én 20 órától szin-
tén a színházteremben Poncianus
császár históriája-reneszánsz komédiát
nézhetjük meg két részben Pataki András
rendezésében. Akár a magyar
Dekameronnak is mondhatjuk Heltai
Gáspár művét, amelyet az eredeti német
kiadást pár évvel követve 1571-ben fordít
le a szerző. A színpadi változatban egy
komédiás társulat érkezik, hogy eljátssza
a nézők mulattatására Ponciánus császár-
nak és az ő fiának hiteles históriáját. A
játék megtartva az eredeti nyelvi
leleményeket, a történet keretét és a cse-
lekmény fő vonalát kiemel a novel-
láskötetből hat elbeszélést, s rajtuk
keresztül igyekszik bizonyítani, hogy ez
az öt fertályórás komédia s az ötödfélszáz
éves Heltai a mai kor emberének is szól.
A vásári komédiák hangulatát idézi ez a
fergeteges humorú, igazi kikapcsolódást
nyújtó színpadi játék, amit ajánlunk
szórakozni vágyó felnőtteknek és ifjak-
nak egyaránt. 

Idén nyáron is lesznek különféle
fesztiválok. Július 21-25 között immár a
10. Zentai Ifi Játékokat tartják meg.
Szemezgessünk egy kicsit a fellépők
listájából: Beatrice, Quimby, Lajkó Félix,
Rúzsa Magdi, Nevergreen, Zanzibár,
Hooligans, Animal Cannibals, Auróra,
Pokolgép, Magna Cum Laude, Sugarloaf,
DJ Budai, DJ Sterbinszky, DJ Palotai.
Ami a jegyárak illeti elővételben az ötna-
pos jegyek 1.500 dinárba kerülnek – az
Eventim jegyirodáiban 2009. június 01 –
július 18-a között, a helyszínen pedig
2.000 dinár lesz. A napi jegy 600 dinár a
helyszínen. Idén nyáron sem maradhat el
a Dombos Fest, május utolsó hétvégéjén
Szezonnyitó Dombosi Bornappal rajtol a
Hegyalja, lesz pinceavatás, borkóstoló és
kemencés finomságok, muzsikál a
Csalóka, este lesz Paniks meg Oláh Vince
és az Earth-Whell-Sky band koncertje. A
vasárnap pedig a színházi előadásoké.
Maradt a Hamvas Béla mottó: “Az
életöröm nem tabu, hanem ráadás.” 

borka
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A SMINK TÖRTÉNETE

A nők már ősidők óta sminkelik magukat.
Pl. KLEOPÁTRA az Ókorban szemét
felül kékkel alul víz zölddel kontúrozta,
száját pirosra festette az akkori időkben
erre a célra használt anyagokkal.
Szemöldökét vastagon szénnel
feketítette. A középkorban nem
sminkelték magukat a nemesség köreibe
tartozó hölgyek. A sápadt bőr a
törékenység és előkelőség jelképe volt.
Aki csak tehette nem tartózkodott kint a
napon és nem dolgozott a szabadban,
mert azt mindjárt durvának és "parasz-
tosnak" titulálták. Voltak, akik
leborotválták a szemöldöküket, hogy
nagyítsák a tekintetüket. Az 1500-as
években továbbra is divat a fehér arc, de a
szemet már pasztellszínnel színezték. Az
1600-as években a himlő helyét fekete

bársonypöttyel takarták el. A 19. századi
nők a gyengédséget és törékenységet su-
gárzó divatot követték. Előszeretettel
hasonlították a női nemet a természet
gyöngéd virágaihoz és ezt ki is fejezték a
smink szolid színeivel. A smink kimerült
a vékony kék "vánák" megrajzolásában,
mert azok az áttetsző bőr érzetét keltet-
ték, ami úgyszintén az előkelőséget
jelképezte. 1886 után Harriet Ayer megje-
lentette az első arckrémeket és pár
fiatalító szépségápolási terméket. A felső
tízezer véleményformálói és a divat
vezéregyéniségei 1900 körül már
fiatalkorukat meghaladva rájöttek, hogy
szükségük van kozmetikumokra a fiatal-
ságuk megőrzésére. Vad diétába kezdtek
és tornagyakorlatokkal tartották karban a
testüket. A smink diszkrét volt és
fokozatosan elfogadták a használatát.
Először a barackos színű szem és száj jött
divatba melyet később a babarózsaszín
váltott fel. A hölgyek a természetesség
irányába terelték a sminket. Megjelentek
az első szépségszalonok, ahol már
lehetett krémeket és rúzst vásárolni.
Divatos volt a papírpúder használata
(vagy púderpapír). Ez színes lapocskák-
ból állt, amelyet az arcra és orra lehetett
nyomni és ott púdernyomot hagyott.
Szénnel feketére festették a szempillát és
a ruhák színeit kifejezőbbé tette a leven-
dulaillat, mert 1901-ig csakis ez volt a
megengedett. A levendula a minőség
jelképe volt. 1910-ben Sergei Diaghilev
Orosz balettje nagy befolyással volt a
divatra, a ruházatra főként, ugyanakkor a
sminkre is a még élénkebb színek lettek
jellemzőek. A társaságbeli hölgyek
körében a lila szemspirál, sötét
szemhéjfestékek és rúzsok a menők. Az
1920-as években a néma filmek korában
a színésznőknek megengedett volt az erős
smink. Világos alapozót használtak,
szemüket erő sötét színekkel, leginkább
feketével és vastag kontúrral emelték ki.
A száj sötét és picire festett. 1920 -1930
között a természetesség nagyobb szerepet
kap, divatba jön a szinte fiús alkat, ame-
lyeket a magazinok népszerűsítenek.
Rubenstein újra púdert és rúzsokat
fejleszt. 1930-as évektől kezdték a nők az
arcuk színével megegyező alapozót
használni. A szemöldököt sok esetben
leborotválták, és helyette tussal húzták
meg a vonalát. A szemhéjra világos, test-
színű szemszínt használtak, sötét mélyítő
vonallal. Hangsúlyt kap a körmök fes-

tése. A körmöket vérvörösre festették és
nagyon hosszúra növesztették. Az arcra is
rúzs került pirosítónak. Már műpillát is
használnak. 1940 körül a filmsztárok
másolása került előtérbe. A száj piros, az
arcot enyhén pirosítják. Mivel nincs még
harisnya, a nők a lábaikat teával, cikóniá-
val vagy zöld dióval festették. Az 50-es
években hatalmas hatást gyakorol a
"mozi őrület" a széles és kivilágított
mozivásznak. A sztárok makulátlan és
tökéletes megjelenése arra késztette a
Max Factort, hogy olyan
kozmetikumokat készítsen, amely ezt a
csillogást emberközelivé teszi. Ezeknek
az volt a funkciójuk, hogy a bőrt simává
és hibátlanná varázsolják. A késői 50-es
években Elizabeth Taylor divatdiktátor
volt abban az időben a szemek pasztell
színűek a száj viszont hangsúlyos, sötét
színben pompázik. A magazinok "oktat-
ták" a színek használatát és a sminkfogá-
sokat. A szemekre nagy hangsúlyt fektet-
tek, és a Kleopátra című film megje-
lenésével egy időben divattá vált a
szemhéjra tussal húzott fekete vonal.
1970-es években a fehérrel kihúzott szem
és a halvány színek domináltak, a színte-
len szájfény a jellemző. A Disco korszak
1980-ban kezdődött. A lázadók mindent
megengedtek maguknak. Sminkjük minél
feltűnőbb volt. A pánkok fehér alapozót
használtak arcukra, fekete és bordó fes-
tékkel színezték arcukat. Az arc
túlsminkelt. A 80-as években elkezdődött
az aggódás a bőrrák miatt, ugyanis a
napfürdőzés igen közkedvelt lett, sokan
sok ideig tartózkodtak a napon. A 90-es
években nagy kampány indult a
bőrápolásért. Egyre több cég gyárt
bőrápolásra fókuszáló termékeket. A
Max Factor előrukkol a "csókálló" rúz-
zsal, amely akár 8 órán át a szájon marad.
Megjelennek az arclemosók, amelyek
bőrkímélők, de hatékonyan tisztítják a
bőrt. A szappan kimegy divatból és
helyette a tusfürdők, habfürdők jönnek
divatba, a folyékony szappanok, krémes
lemosók és bőrtisztítók. A fogyasztók
ismét aggódni kezdtek a bőrrák miatt. Így
a barnító krémek helyettesítik a
napfürdőzést.
És manapság, hová jutott a sminkelés
divatja!? A sminkelésben nincsenek
határok!

Fekete Tímea
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

FF EE CC SS KK EE TT OO LL LL

Egy absztrakt kép bonyolult rajzolatai szememben.
A falon nagy szem, tágra nyitva, velem szemben.
Madár csőr gabonamagot kapkod.
Lábon jár egy üres csigaház,
s szárazra vetett hal taktusra tátog.
Szétdobott dióhéj, virágot lenget a szél.
Kézfej, mely rózsa után hiába kapkod,
tollba végződő tőrt markolt.
Az egész egy hihetetlen káoszi egységet alkot.
Egymás hegyén-hátán elfér minden,
fehér alapon, fekete keretben.

Bácsi (Vajda) Sára

HORGÁSZÉLMÉNY

KÉP A FALON

Ül a horgász, csendben,
néma lesben.
Horgászbotját-
egyre figyeli.

Ám, kóborszél támad
a sima víztükörre s
hullámzó folyammá tereli.

Kileng a zsinór
a remény ébred:
Lesz még ma
finom halpaprikás!?

Óvatos-a türelem
arcára kiül:
mind közelebb húzza
a remélt fogást.

Még néhány pillanat,
a magasba emeli;
egy lukas lábast...
ma, lelkében
összetört varázst!

Eőry Molnár Etelka

Vaš Gordon és Nevenka kisfiuk 
Filip

Avdi Krasnići és Makfire Selmani kisfiuk 
Ljeonard

Đukanović Ognjen és Milena Đukanović kisfiuk 
Dragan

Harangozó Attila és Adél kislányuk 
Kata

Halász Sámuel és Renáta kisfiuk 
Mátyás

Súlyos bánat, terhe szakad a lelkemre
alig bírom, néha oly nehéz a terhe
beborít az éjjel sötét felhőjével,
vajon, hogy vészelem át e terhet éjjel?
Megreped a szívem, mert ma nem láthatom
édes, kedves hangját már nem hallhatom
nem érzem kezének erős szorítását,
nem látom mosolygó szeme csillogását.
Miért is van ilyen sivár téli este
miért is nem vagyok most a közeledben?
Elviselni nehéz, másképp ki sem bírom
csak így, hogyha mind ezt, emléknek leírom.

Révész Eta néni

KESERGÉS
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