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Az általános iskola az idei évben is megszervezte Diénes Melinda és Szautner Antalné
veztésével a Kinizsi vetélkedõt. A vetélkedõn 15 csapat vett részt. A háromtagú zsûrinek
(Szegedi László, Tupcsia Péter, Kandikó Rita) az idén is nehéz helyzete volt. A jól szervezett
vetélkedõbõl íme egy kis ízelítõ a füstadó és kapuadó körül írt versekbõl címként a csapat
neveket írtuk be:
Diák sereg:
Mátyás kifossza a parasztokat
Egyszer volt egy gazdag király,
Kinek a pénz kijárt.
A kapuadót már nem igényelte,
Füstadóra váltotta hirtelenjében.
Kell még kell még kapuadó,
De ha mégse akarjátok legyen füstadó.
Legközelebb ajtó adót kérve,
Ha a gazdag királynak elfogyna a pénze.
Na most ennek párbaj lett a vége.
S, a királynak folyt a vére.
Ulászló került az élre,
Kinek nagy volt az igénye.
Villám-ló
Mátyás merész terve,
Sok pénzt igényelne
A kincstár növelésére,
Füstadókat szedne,
S ezeket kéményenként fizetve.
Több jobbágyház, több adó
S ez a kincstárnak nagyon jó
Kapuadó füstadó
Országonként változó.

Mátyás bolondjai
Mátyás merész király,
A kapuadót füstadóra váltá.
A kéménynek felment az ára,
Menten lebontották az egész házat.
Költöztek a híd alá a népek,
Ahol nem voltak adók,
De bevételek se voltak jók.
Hamar fölment a dolga Matyinak a pénze
Vett is hintót legalább vagy négyet.
Benigna utódai
Királynak a gazdagság,
Szegénynek a parasztság.
Sok munka a földében,
A király meg csak henyélget.
Elmegy gyorsan a kapuadó,
S, jön helyette a füstadó.
Parasztnak sok az adója,
Királynak sok a bolondja.
5 vezér
A faluban kidoboltatik,
Királyunknak füstadó adatik.
Ezzel segíthetünk az ország gondjain,
S ezzel segítünk a király gondjain.
Az a jobbágy kinek udvarába több lakó hála,
Annak igen hamar felkopik az álla.
A királytól ezért nagy hálát várj,
Mert majd megjutalmaz, ha feléd jár!
Ezért a kis versikének itt legyen most vége,
Háljanak nyugodtan majd az egész éjjel.
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A „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület
valamennyi tagja áldott karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kíván a
Sereghajtó újság valamennyi
olvasójának.

SEREGHajtó
A “Fekete Sereg”
Ifjúsági Egyesület kiadványa
F.k.: Kandikó Rita

Nyomás: Viza Kft. Veszprém

Fekete Sereg '97-'07
November 17-én, szombaton a nagyvázsonyi
Mûvelõdési Ház adott helyet egy nem mindenkori
eseménynek, a helyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 10.
születésnapi programjának. A szinte színültig teli
nagyteremben és elõtérben megjelentek az ország minden
tájáról érkezett vendégsereg, akik az elmúlt 10 év folyamán
együtt dolgoztak vagy közös programon vettek részt az
egyesület valamely tagjával. A debreceni, nyírmeggyesi
barátok mellett megjelentek a környékbeli ifjúsági
szervezetek képviselõi is, a barátok. Az ünnepet Szombati
József településünk volt polgármestere nyitotta meg. Jóska
bácsi a 10 évbõl 9 éven át hivatalból is segítette anyagilag,
erkölcsileg szervezetünk munkáját, ezért is kértük fel az
esemény megnyitására. Támogatását ezúton is köszönjük.
Köszöntõt mondott ünnepünkön dr. Horváth Zsolt
településünk országgyûlési képviselõje. Köszöntõk után
egyesületünk spanyol önkéntese Edu, által készített 17
perces rövid filmet néztünk meg közösen az elmúlt 10
évrõl. A film egyesületünk munkáját mutatja be képekben.
A ceremónia a film levetítése után, az alapító, régebbi és az
új egyesületi tagok neveinek közzétételével folytatódott,
hisz ezek a fiatalok azok, akiknek a csoportja összehozta,
fenntartotta, mûködtette az elmúlt 10 év alatt az egyesületet.
Sokan az alapítók közül már családapák, családanyák, de ez
természetes, hogy 10 év alatt új fiatalok lépnek be és
lesznek fontos tagja az egyesületnek. Minden eddigi tag
ajándékot kapott, melyet az egyesület elnöke, Kandikó Rita
adott át, aki már az elsõ év óta elnöki poszton segíti a
munkát.
Az egyesületi tagok, partner szervezeteink mellett
megjelent támogatóinknak is megköszöntük a támogatását.

Véleményeiket, ötleteiket, észrevételeiket
a következõ címre várjuk :
TELEHÁZ és Ifjúsági Központ
Nagyvázsony, Petõfi u. 2.
Tel:/Fax: 88/264-464
ny.sz.:2.2/7462/2/2000
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Beszélgetés Kelemen
Mikivel

A születésnap alkalmából a 10 évrõl fotó
kiállítást is tartottunk, illetve megjelent
újságcikkeket is kitettük az elõtérbe "Amit
rólunk írtak határon innen… s túl címen…"
Több, mint 100 cikket olvashattak a látogatók
rólunk. Az elõtérben látható volt Világos Gerda
egyesületi tagunk munkája, néhány kiállítási
tárgyát meg is vásárolták.
Az egyesületi tagok a 10 év során
országszerte sok helyen megfordulhattak, és
több mint húsz európai, észak-afrikai és délamerikai országba képviselték az egyesületet.
Törökországtól Angliáig, Görögországtól
Ecuadorig járhattak határon túl és érkeztek
fiatalok, ifjúsági szakemberek Nagyvázsonyba.
Remélem, hogy a jövõben legalább ilyen
lelkes "sereg" tagokat köszönthetünk
egyesületünk életében.
A következõ évekre legalább ennyi,
élményekben gazdag éveket kívánok az
egyesület minden tagjának és az õket támogató
szervezeteknek, családoknak, személyeknek!
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni
az egyesületi tagok nevében egyaránt Kandikó

Ritának az elmúlt 10 éves munkáját, hisz
elsõsorban, az õ munkájának köszönhetõ, hogy
megünnepelhettük ezt a születésnapot!
Piltman Balázs

Néhány gratuláló levél, akik
nem tudtak eljönni…
Sziasztok!
Az egyesület 10. születésnapja alkalmából
kívánunk sok sikert és további eredményes
mûködést.
Mátyás Attila és Görög Henriett
(alapító tagok)
*
Kedves Rita!
Gratulálunk az elmúlt tíz év sikereihez és
kívánunk további sok sikert munkádhoz!
Stáhlné Hajni és Péter (Mesevár
óvoda vezetõje és egy volt polgári
szolgálatos katonánk)

Talán kevesen tudják, a korombeliek közül,
hogy nagyvázsonyi volt a veszprémi focicsapat
egyik vezéregyénisége, Kelemen Miklós, a
gyerekek között csak Miki bácsi. Ahogy mesélte
nekik nem volt más a focin és a biciklin kívül. A
posztja bal oldali középpályás volt. A
pályafutását az Újpesti Dózsa ificsapatában
kezdte, ahol 1978 és 1980 között játszott. Ezután
az akkor feltörekvõben lévõ veszprémi csapatba
szerzõdött. 1986-87-es szezonban kiharcolták az
NB1-be jutást. A szezonkezdésre több mint
12000 ember volt kíváncsi a lelátókon. Abban az
évben érte el a veszprémi csapat a legjobb
helyezést,
NEGYEDIKEK
lettek
a
bajnokságban. A következõ években még
játszottak Közép-Európa Kupát, amin jó
helyezést értek el. A csapat öt év után búcsúzott
az NB1-bõl. Az öt év alatt Miki 143 meccsen
szerzett 7 gólt. A legszívesebben a Videoton
elleni góljára emlékszik, amikor jobbal távolról
lõtt egy bombagólt. Amikor a VFC feljutott az
Nb1-be, akkor Miki benn volt az NB2-es
válogatottban. A focista pályafutását Ausztriában
fejezte be. A focista pályafutása után edzõi
karrierbe kezdett. A veszprémi csapata már sok
nagy hazai, és nemzetközi sikert ért el. A
veszprémi U7-es és U9-es csapat mellett edzi
még a vázsonyi fiatalokat is. Az edzéseken
átlagosan több mint 20 gyerek van. Miki szerint
nagyon ügyesek. Szerinte sok okból értékes a
fiatalok számára a foci: a közösség formálás,
egészséges életmód, a játék élvezete, és sok más
miatt. Az õ idejében még a fizikális dolgok voltak
lényegesek, de ma a labdaérzékkel már egy
szinten fontos. Abban az idõben az Újpestben sok
futó edzés volt. A magyar foci zuhanása, szerinte
hamarosan véget ér, és elkezdünk újra felfele
menni. Szerinte a mélypont a szakképzetlenség

miatt volt, de hamarosan a válogatott és
klubfutball is újra éled Magyarországon.
Kandikó Csanád
*
Kelemen Program beindítását Mesterházi
József indította el. A program 2007 májusában
indult, ami azóta is mûködik, immár két
csoportban, egyre több gyermek jár szerdánként
focizni. Ahhoz, hogy ez a minõségi program
megvalósuljon Mesterházi József mellé Kötél
András, Magasi József és Piltman Miklós helyi
vállalkozók is felsorakoztak és támogatják a
programot. Kevés edzés múlik el úgy, hogy a
gyermekek ne kapnának valami apróságot
édességet... Legutóbb éppen Dodó bácsi
találkozott a Mikulással és adott át a fiúknak egyegy csomagot. E program is jó példája a helyi
vállalkozók összefogásának, reméljük a fiúk
néhány év múlva már az ifi csapatot is erõsítik
majd tehetségükkel. Itt szeretnénk megragadni az
alkalmat és ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Dodónak az értékes program
kitalálásért és támogatásáért. Továbbá köszönjük
Kelemen Mikinek a magas szintû szakmai
edzéseket és a támogató vállalkozók segítségét,
valamint az iskola takarítónõinek a kitartást,
nyitva tartást a téli edzések idején.
Kandikó Rita

Egy kis mozgás az ünnepek
között
A "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület immár
hetedik alkalommal hívja meg szeretettel a
nagyvázsonyiakat Tamás-napi asztalitenisz és
csocsó bajnokságra. A verseny idõpontja
december 29-én szerda 14 óra, a Mûvelõdési
házban. Nevezési díj 100 Ft/fõ. Indulni lehet férfi,
nõi és páros kategóriában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szerkesztették:
Kandikó Csanád, Kandikó Rita, Nyuzó Attila,
Piltman Balázs, Világos Gerda, Világos Gábor

Következö szám megjelenése februárban.
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Másodszor kerestük az
Euromed ritmusát!
November 15 és 21-e között újabb
nemzetközi projekt zajlott Nagyvázsonyban a
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szervezésében.
11 ország (Portugália, Spanyolország,
Görögország, Egyiptom, Izrael, Törökország,
Belgium, Franciaország, Felvidék - Szlovákia,

Erdély - Románia és Magyarország) képviselõi
érkeztek szemináriumunkra, amely a 2006
májusában szervezett képzés folytatása. Sok
ismerõs arc volt felismerhetõ közöttük, akik a
2006-os majálison résztvevõk voltak a
Regionális Majális rendezvényen.
5 talán rövid napot töltött itt a korosztályban
igen vegyes csoport, a különbözõ kultúrák
tradicionális
táncaiból
felkészülve. A
szeminárium leforgásában oroszlánrészt vállaló
egyesületi tagoknak köszönhetõ, hogy a projekt
sikeresen befejezõdött.
Az országok képviselõi megtanítottak a
résztvevõket, minket és bárkit saját tradicionális
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táncaikra. Aki megfordult a mûvelõdési házban
nem mindennapi zenékkel, táncokkal és
hangulattal találkozhatott. Az izraelitõl a
flamandig mindenféle tánccal találkozhattunk.
Nemzetek estje, Fekete Sereg születésnapi
buli, látogatás a Mersics portán, kirándulás
Tihanyban és Balatonfüreden és még hasonló
programokkal foglaltuk le a csapatot esténként,
amely felüdülés volt, az alig 5 napi, de annál
intenzívebb egész napos munka után.

A elsõ "euromed ritmusáról" is készült egy
internetes katalógus, melyet bárki megtalálhat az
interneten különbözõ országok hangszereinek
bemutatásáról, amely most táncokkal, zenékkel
bõvült, és a projekten készült képeket, videókat
is megtalálhatjátok a jövõben.
Most már csak az a kérdés, hogy ilyen
sikeres projektek után (2006 és 2007) vajon
mivel lehet még folytatni az ötleteket a ritmussal
kapcsolatban, és ami még nagyobb kérdés,
melyik országban?
Piltman Balázs
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Jó gyakorlatok az
óceánon innen és túl
értékelése
Mint a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület
elnöke meghívást kaptam február végén a
spanyolországi Sevillába a Dél-Amerikai
ifjúsági szakemberekkel megvalósuló jövõbeni
kapcsolatépítésre. A szemináriumra 14
országból érkeztek ifjúsági szakemberek,
önkormányzati képviselõk (Brazília, Paraguay,
Uruguay, Argentína, Kolumbia, Equador,
Mexikó,
Spanyolország,
Portugália,
Lengyelország, Bulgária, Litvánia, Ausztria,
Magyarország). A szeminárium célja a jó
gyakorlatok bemutatása, így egyesületünk
meghívást kapott egy jó gyakorlat
tanulmányozására Dél-Amerikába, illetve mi is
hívhatunk az õszi programunkra jó gyakorlat
tapasztalatcserére
egy-két
dél-amerikai
szakembert. A jó példák bemutatása után pedig
mindannyian közösen novemberben Párizsban
értékeltük a látottakat és próbálunk majd újabb
közös programokat kidolgozni. A 10 hónap
során sikerült egy jó példa bemutatására
Magyarországon. Ez a példa a kékedi nyári
táborunk volt ahol, a fiatalok külföldi
önkéntesekkel találkozhattak és ismerkedhettek
az önkéntes munkával, illetve a nemzetközi
önkéntes szolgálattal. A párizsi értékelõ
szeminárium során mindenki bemutatta
munkáját, amit írásban is leadtunk. Hamarosan
könyv formájában jelenik meg a 14 ország által
összegyûjtött jó gyakorlat. A jó gyakorlatok
különbözõ országokban nagyon különbözõek
voltak Columbiában, két nagy tábort
valósítottak meg, Mexicóban egy konferenciát
tartottak
ifjúsággal
foglalkozó
szakembereknek. A szeminárium munkanyelve
az angol és a spanyol volt. A szeminárium
másik célja a folytatásról szólt. Terveink szerint
2008 tavaszán a Fekete Sereg koordinálásában
pályázatot nyújtunk be egy dél-amerikai -EU-s
egy éves közös projektre. A program a népek
játékairól fog szólni. Egyesületünk délamerikai kapcsolatok építése során fontosnak
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tartja a Magyarországról elvándoroltak
gyermekeit, unokáit megkeresni. Szeretnénk
majd velük közösen kitalálni valami közös
programot. A szemináriumot az Európai Unió
Ifjúság 2000-2006 program Brüsszeli
központja támogatta.
Kandikó Rita

Könyvbemutató
Január 25-én pénteken 17 órai kezdettel a
Községi Könyvtár és a Fekete Sereg Ifjúsági
Egyesület könyvbemutatót tart a Mûvelõdési
Házban. A bemutatott könyv címe LECTUS.
Ebben a kiadványban három nagyvázsonyi
fiatal versei olvashatóak Világos Gerda, Lohn
Kata és Kandikó Csanád. A versek mindegyikét
a magyar mellet még 4 nyelvre (német, angol,
francia, spanyol) fordítottuk le. A programot
Lepold Antal koordinálta, akinek ezúton is
köszönjük munkáját. A Lectus az Európai Unió
Ifjúság 2000-2006 program keretében valósult
meg.
"Ezek a projektek az Európai Közösség
támogatásával valósultak meg. A projektek
tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai
Közösség vagy MOBILITÁS véleményét, mely
intézmények felelõssége a projektekre nem
terjed ki."

Összezavarodva
Forog körülöttem a nagy világ,
Egyszer kedves, máskor sivár.
Rám néz ezer égõ szempár,
Fényük égõ fájdalommal jár.
Kinyíló szemem egyre többet lát,
Elõtûnik lassan egy új táj.
Titokzatos Szavak hangzanak,
Jelentésük sokszor rejtve marad.
Látom mi igaz s hamis,
Csaló fényt mi elvakít,
Mocskos bájt mely elcsábít,
Vak sötétségbe kábít…

SEREG Hajtó
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Látom mit, senki se mond,
Ki, mit, mért, hogyan gondol,
Érzem, mi van vonalon,
Tartani mégse tudom…
Látom mily csodás a lét,
Még ha könnyezik is vért,
Varázslata mindig véd,
Segíti az igaz célt…
Zsong a világ s próbál szédíteni,
Nem könnyû, de tovább kell járni,
Az úton nem szabad megállni,
Mindig csak elõre s tovább tanulni.
Egyszer majd sikerül kitisztulni,
Igaz értelemmel helyesen élni,
Erõs akarattal jól harcolni,
"Hinni, merni, akarni, hallgatni."

pályázott. A szervezõk 32 fõt tudtak fogadni.
Magyarországot a Fekete Sereg 2 munkatársa
képviselte a 22 országból érkezett ifjúsági
szakemberek között.

Félútonos találkozó
Egyesületünk
tagja
a
Félúton
interregionális programnak. A Félúton Program
közép-dunántúli, erdélyi és felvidéki ifjúsági
szervezetek a tagjai. A program 2004
szeptembere óta kezdett el mûködni. Mára már
38 szervezet a tagja a közösségnek. November
végén Taliándörögdön tartották a regionális
koordinátorok találkozóját. A találkozó célja az
elmúlt idõszak értékelése és a jövõbeni közös
munkánk megtervezése volt. Reméljük 2008ban is lesz néhány félútónos találkozó, képzés,
ahol ismét sokat tanulhatunk egymástól.

Amarilisz

Rövid hírek
Újra koszorúztunk
Kenyérmezõn
Egyesületünk tagjai hagyományaihoz híven
október 13-án a Kenyérmezei csata 513.
évfordulóján az idén is megkoszorúzták Kinizsi
Pál emlékszobrát, az alkenyéri vasútállomáson.
Kinizsi Pál a Fekete Sereggel itt aratta a
legnagyobb gyõzelmét, a törökök ellen, ezért is
tartja egyesületünk fontosnak ezen a napon az
emlékmûnél való megemlékezést.
*
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület november
23-án a Kinzsi halálát megelõzõ napon
elhelyezte koszorúját a település koszorúzási
alkalmán.

Interkulturális Tanulás
Interkulturális
tanulásról
szervezett
november végén konferenciát az Európa
Tanács Budapesten, az Európai Ifjúsági
Központban. A szemináriumra 256 jelentkezõ

Partnerkeresõ szeminárium
A
Krakkó
melletti
Poroninban
Lengyelországban vett részt egyesületünk két
tagja november 5-9. egy partnerkeresõ
szemináriumon. Ahol 20 szervezet mutatkozott
be és kezdtek el több kisebb közös projekt
tervezésben.

MEGHÍVÓ
A "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület
tisztelettel meghív 2008. február 1-én 18.00
órakor a Teleházban tartandó éves
közgyûlésére. Közgyûlésünk napirendi pontjai
a következõk lesznek:
1.
Beszámoló a 2007. évrõl ea:
Kandikó Rita
2.
2008. tervezett programok
megbeszélése ea.: Kandikó Rita
3.
Gazdasági beszámoló
4.
Tisztségviselõ választás
Minden tagot és belépni szándékozó új
tagot is szeretettel várunk közgyûlésünkre.
Kandikó Rita, elnök

SEREG Hajtó
Kedves Rita!
SZÍVBÕL GRATULÁLOK a már messze
földön híres Fekete Sereg 10. szülinapja
alkalmából. A rendezvényen sajnos nem tudok
részt venni, mert elõadó vagyok a SzentantalfaNivegy-völgy SE évzáró szakosztály gyûlésén.
További munkátokhoz sok kitartást és sok
normális fiatalt kívánok! Üdv: Sumi
(Schumacher József Balatoncsicsó
polgármestere)
Ahány szál gyertya, annyi további sikeres
évet kívánunk! Kedves Fekete Sereg!
Köszönjük a meghívást, de sajnos nem tudunk
részt venni az ünnepségen. 10. szülinapotok
alkalmából
ezúton
kívánunk
Nektek
eredményes, boldog, hosszú éveket! Sok
szeretettel:
a Veszprémi Civil Ház "lakói"Endre,
Andi, Tamás, Zsuzsa, Tünde
*
Kedves Rita,
Köszönjük szépen az egyesületetek 10.
évfordulójának
alkalmából
szervezett
ünnepségre szóló meghívótokat!
Sajnos most nem áll módunkban részt
venni ezen a jubileumi alkalmon!
Fogadjátok jókívánságainkat, gratulálunk
az elmúlt 10 évhez! Mi, akik ebben a
szektorban dolgozunk, mi tudjuk igazán, mit
jelen tíz év távlata! Igazi történelem, megélt
történelem!
Kívánok az elkövetkezõ sok-sok évhez
örömteli mosolyokat, kitartást, (civil) kurázsit,
lelkesedést és töretlen elszántságot, a magatok
és a szektor érdekében egyaránt!!!
Boldog születésnapot kívánunk!
Minden jót kívánva:
Mészárosné Hõbe Ildikó
programvezetõ
Dezsõné Rácz Hilda alapítványi titkár
Fecskepalota Gánt

3
Sziasztok!
Az ünnepelteket köszönteni mindig
szívbeli tevékenység. Az ünnep kapcsán
gondolunk Rátok innen a Turul madár szárnyai
alól. Tíz év minden sikere és öröme legyen
veletek. Na és azok az emberek akikkel a
sikereket összehoztátok.
Biztosan tudjátok és érzitek, hogy most
nehéz korszakot élünk. Nem kedvezõ korszak
ez a civil szervezeteknek és a civil
gondolatnak. Nehéz tudomásul venni a fiatal
kreatív agyak külhonba távozását.
Nehezen viselhetõ a hatalom állandó
figyelme és egyáltalán 1984 megvalósulása is
nehéz körülmény.
Mindezek mellett jó tudni, hogy nem
vagyunk egyedül. Vagytok nekünk partnerként
és kreatív csapatként.
Vagytok velünk a teremtésben, a játékban,
a mosolyban és az õszinte kacagásban és
hisszük, hogy jól teszitek dolgotokat.
Az ünnepen azt kívánjuk, hogy vezessen
továbbra is benneteket a szeretet, a kreativitás
és hogy megújulva is együtt lesztek velünk a
civil palettán. A közösségekért továbbbbra is
Egy mindenkiért- mindenki egyért!
Isten éltessen minden seregest!
Krisztián, Tibi, Pista Peron Music
Alapítvány Tatabánya
*
Szia Rita
Néhány éve a mi egyesületünk is átélte azt
az örömöt,amit egy kerek születésnap jelent.
Nekünk is jó volt azzal a sok emberrel
találkozni, akikkel közösen találtunk ki
programokat, és éltünk át nagyszerû
élményeket. Ahogyan a fotókat láttam - és
kolléganõm élménybeszámolóját hallgattam õszintén együtt örültem veletek. Kívánom,
hogy legyen erõtök tovább tenni, amit
elkezdtetek és átadni a fiatalabbaknak is.
Heiter Horváth Éva Járuzsálemhegyi
Baráti Kör Veszprém

