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2013. június 07. - 08. - 09. 
(péntek – szombat – vasárnap)

Péntek: (2013. 06. 07.)
Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda

10.00
Karneváli séta 

Szervező: Péter Pan Iskoláskor Előtti Intézmény

16.00
Nemzetközi kézilabdatorna résztvevőinek fogadása
Szervező: „Jadran” Kézilabda klub, Bácsfeketehegy

Helyszín: Bácsfeketehegyi Református Templom

19.00
Szigetszentmiklósi Városi Kórus fellépése

Helyszín: Strand
21.00

Reggae Est
Szervező: Strand Caffe -  Krisztián Géza (063-12-86-

194), belépés ingyenes

Szombat: (2012. 06. 08.)
Helyszín: Kultúrotthon

Egész nap:
BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY

- meggy és méz termékbemutató, kézimunka-kiállítás
a Kultúrotthon teraszán

Szervezők: Hestia - bácsfeketehegyi nők egyesülete 

9.00
Vendégfogadás

10.00
A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A

X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
MEGNYITÁSA,

A rendezvényt  Bojtos Béla a bácsfeketehegyi Helyi
közösség Tanácsának elnöke nyitja meg

valamint,  Dr. Celluska Frindik Erzsébet pol-
gármesterasszony a Magyarország-Szerbia IPA 

határon átnyúló együttműködési program  „Méz és
Meggy” projekt képviseletében

11.00

Gyülekező és szervezett látogatás a Horkai család 
meggyesébe, valamint a Vinum Lódi borospincébe 

Helyszín: Kultúrotthon

21.00 - 02.00
Zenés utcabál a Kultúrotthon előtt 

22.00
Tűzijáték

Helyszín: Pipacs Panzió
10.00

Tanácsadás a meggytermesztésről 
Szervező: Gazdakör, Bácsfeketehegy

Előadók: Tabaković Aleksandar és Raketić Branislav-
Tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és

erdészeti Titkárságtól
Dr. Apostol János és Prof.Dr. Vladislav Ognjanov

Helyszín: Strand

Egész nap:
Kirakodóvásár

Civil szervezetek, vállalkozók és a községi idegenfor-
galmi szervezet bemutatkozása 

Körhinta, ugrálóvár, kisautók és egyéb szórakozás a
Strandon 

Jelentkezni Orosz Kálmánnál (063-74-039-03)

9.00
Babgulyás főzőverseny

A szervezők a fejenkénti 200 dináros nevezési díj
fejében 10 dkg beáztatott babot, 

15 dkg húst, tüzelőt és hangulatos környezetet biztosí-
tanak az érdeklődőknek.

Főnyeremény egy bogrács
Jelentkezni: Krisztián Gézánál (063-12-86-194) és

Jelentkezési határidő: 2013.06.06.

09.30
Meggymaglövő verseny, kötélhúzás és zsákban ugrálás 

Szervező: „Feketicsi fekete”civil szervezet. 
Jelentkezés 064-1-197-791 telefonszámon

14.00
Főzőverseny eredményhirdetése 

21.00
Disco a medencében!
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DJ Conte (AsFm rádió)
Belépő: 200,00 dinár

Helyszín: „Nikola Đurković“ Á.I. csarnok

09.00
Asztalitenisz bajnokság az Iskolacsarnokban 

Nevezési díj az asztalitenisz bajnokságra 500 din/fő
Szervezők: A bácsfeketehegyi Asztalitenisz Klub és a 

Zöld Dombok Közösség- és Környezetfejlesztési
szervezet

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

Helyszín: Sportcsarnok

09.00-20.00
Nemzetközi kézilabdatorna „Falunap”

Szervező: „Jadran” Kézilabda klub, Bácsfeketehegy

Helyszín: Kézilabdapálya

14.00-20.00
Kispályás labdarúgótorna 

Szervező: Udruženje mladih, Feketić

Helyszín: Ivan Ring

10.00-18.00
Nemzetközi motocross verseny-szabadedzések

Szervező: Ivan Aleksandar- Ivan Ring
Jelentkezés:063 731 0260 telefonszámon 

Helyszín: Labdarúgópálya 

17.00
Barátságos veterán labdarúgó-mérkőzés

FK „Jadran” Bácsfeketehegy - FK „Jadran”  Golubinci 
Szervező: FK „Jadran” Bácsfeketehegy

Helyszín: Bácsfeketehegyi színházterem előcsarnoka

09.00-21.00
Képzőművészeti és fogalmazási versenypályázatok

megtekintése
„Az én falum és a meggy”

Helyszín: Bácsfeketehegyi színházterem
19.00

Kétnyelvű művelődési műsor, fellépnek: bácsfeketehe-
gyi Feketics ME tagjai, 

az általános iskola diákjai, óvodások,
szikicsi Ksenia hercegnő Montenegrói MOE,

szikicsi Njegoš ME,
valamint a dunaújvárosi Ayarti Belly Dance Tribal tag-

jai
Képzőművészeti és fogalmazási, valamint a fénykép és

rajz pályázat, versenyek, értékelése, emléklapok és di-

csérő oklevelek kiosztása 

Bácsfeketehegyi Helyi Közösség „A falu legszebb

háztájéka” elnevezésű pályázat eredményhirdetése 

Vasárnap:  (2013. 06. 09.)

Helyszín: Református templom

9.30

Ünnepi istentisztelet a bácsfeketehegyi református 

templomban

Helyszín: Ivan Ring

09.00-19.00

Nemzetközi motocross verseny

Szervező: Ivan Aleksandar- Ivan Ring

Jelentkezés:063 731 0260 telefonszámon 

Helyszín: Helyi Közösség tanácsterme

.

10.00

„ A véradók napjáról”

Szervező: Kishegyes Község Önkéntes Véradók

Egyesülete

Helyszín: Bácsfeketehegyi színházterem

19.00

Művelődési műsor a Golubinci ME előadásában

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényünkre!

Szervezők:

Helyi közösség Tanácsa, „Feketics Művelődési

Egyesület”, „Zöld Dombok Környezet-és közösségfe-

jlesztési Szervezet”, „Mezőgazdászok Egyesülete –

Gazdakör”, „Feketicsi Fekete”, „Hestia –  Nők

Egyesülete”, „Katicabogár”  Nagycsaládosok

Egyesülete, „Nikola Đurković“Á.I., a Pán Péter Óvoda,

„Jadran” KK, „Udruženje Mladih”, „Izida Anya-és

gyermekvédelmi Társulat”, a bácsfeketehegyi

Asztalitenisz Klub, a Községi Vöröskereszt szervezete,

az Önkéntes Véradók Egyesülete Kishegyes Község,

Small Steps Kft.,Ivan Ring
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
- elkezdődtek a munkálatok a helyi piactéren, melyek
által az egyeletlen és már összetöredezett gyalog járda
újra lett betonozva, a meglévő asztalok a lehetőséghez
mérten kiegyenesítve és az eladási felületük újraburkolva,
a megült  alapzat részei kiegyenesítve. Természetesen
mindezt igyekeztünk összehangolva kivitelezni és nem
zavarni a megszokott szombatonkénti piacok folyamatát,
lezajlását  ami hiszem azt ,hogy sikerült is.  A piactér
felújítását teljes egészében a bácsfeketehegyi Helyi
közösség önerőből finanszírozta, tervben van még az asz-
talok megszámozása, az eladóhelyek kirajzolása valamint
az illemhely és a valamikori tejgyár falának a felfris-
sítése.  
- lakossági bejelentés alapján fordultunk az
„Elektrovojvodina” topolyai kirendeltség szakemberei-
hez, ugyanis május 23-án a  kora délutáni erős szél miatt

a Petőfi Sándor utcában egy a vezetékekbe belenőtt diófa
ágai folyamatosan rövidzárlatot idéztek elő, ami által szá-
mos háztartási gép került veszélybe. Hívásunkat

készségesen fogadták és rövid időn belül a hibát elhárí-
tották, azaz a nélkülözhetetlen „kosárból” levágták az
ágakat, kicserélték a tönkrement elemeket. 
- igen régi problémát oldottunk meg a májusi hónap
végén, ugyanis sikerült a szeméttelepre kihelyezni egy
mobil kioszkot amely az ott dolgozó munkásunk

munkakörülményeit javítja, azaz rossz időjárás esetében,
a hőség és a tűző nap elől nyújt menedéket.
- megtettük az első lépéseket abba az irányba melyek a
három bácsfeketehegyi templom megvilágításához
vezetnek. A katolikus templomnál ehhez szükség volt 3
villanykaró leállítására, az evangélikus és a református
templomoknál a már meglévő tartóoszlopokra
helyeznénk el a világítótesteket
- nagy ütemben készülünk a IX. falunap és a X. meggy-
napok (június7-8-9) szervezésére, településünkre számos
külföldi és hazai vendéget várunk, természetesen lakossá-
gunkkal karöltve, hogy együtt ünnepeljük ezt az
eseményt ami mindannyiunknak fontos.

Juhász Attila 
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A GAZDAKÖR HÍREI
A legutóbbi jelentkezésünkkor csak előre vetítet-

tem, hogy március nyolcadikán szervezünk egy
szerényebb ünnepséget. Szerényen egy egyszerű babgu-
lyás kiegészítve batyubálra hasonlító „kellékekkel”,
közmegelégedésre el is múlt. Az előbbi megjegyzésemet
nem csak a résztvevők száma igazolja, akik Hegyesről,
Topolyáról, Szenttamásról tették nálunk tiszteletüket,
látogattak meg bennünket, hanem, még pozitív
véleményüket is kinyilvánították társaságaik nevében.
Külön dicséret járt szakácsunknak id. Losonci Imrének,
aki már nem először remekelt bográcstudományból.
Mint nagy esemény akkor a feketicsi „Prima” meggy, táj
jelegének elismerése volt. Ehhez a témához fogunk kapc-
solódni az elkövetkező meggy és falunapunkon is.
Tervezünk egy szaktanácsadást a meggyről. A meghívot-
tak között lesznek a magyarországi minisztériumi szinten
erre a szakterületre szakosodott küldöttsége, az újvidéki
mezőgazdasági Egyetem szakemberei és nem utolsó sor-
ban dr. Apostol János Úr is, aki a kezdetektől fogva
önzetlen segítséget nyújtott az elismeréshez vezető
munkánkban.
2012 nyarán már előre vetítődött egy határon átívelő
együttműködés lehetősége az érdi növénykutató szakin-
tézettel, aminek mostani folytatása mindannyiunk
érdekében megtörténik.
Sajnos az idén nem jut minden meggyfáról a ciberébe.
Nehezen értjük meg, hogy a rengeteg virágból csak ilyen
kevés szem fejlődött ki.
Ez az idei tavaszi idő gondot okoz a mezőgazdász tár-
sadalomnak is, mert aránylag rövid idő adatott meg arra,
hogy a vetőmag optimális időben kerüljön a talajba.
Nem titok, hogy az optimális vetési idő, előfeltétele a jó
agrotechnika mellett a várható termésmennyiségnek.
Az mellett, hogy sokat dolgoztunk, egy kicsit lazítottunk
is.
A vajdasági Agrárszövetség szervezésében meghallgathat-
tunk egy jó szakmai előadást, nagy tudású szakemberek
előadásában. Majd a HÁLÓ fejlesztési alap is lehetőséget

nyújtott az aktuális határon átnyúló gazdasági

együttműködés lehetőségeiről, Csongrád és Bács-Kiskun

megyei vállalkozókkal. Majd „kioktattak” bennünket a

leendőbeli buktatókra, ha majd egyszer mi is „Uniósok”

leszünk, ki tudjuk kerülni őket.

18.-án Rúzsa testvér településünkre utazott kis

küldöttségünk, egy kedves meghívásnak eleget téve, részt

vettünk a falunapjukon, ahol a bográcsfőző versenyben,

Pál István megnyerte az I. díjat a kitűnő halászléért.

Ezúttal is köszönjük a meghívást és a vendégszeretet.

Már tradicionálisan májusban, 21.-én meglátogattuk a 80.-

ik Újvidéki Mezőgazdasági Vásárt, egy egész autóbusznyi

érdeklődővel. Sok mindenről tájékozhattunk.

Igényeinknek valót is szemügyre vehettünk, de az anya-

giak biztosítása … nem egyszerű.

Így nem marad más nekünk, csak a bizakodás egy jó gaz-

dasági esztendőben.

Orosz Kálmán

Mint már az utóbbi 9 évben, az idén is meggynapokat
szervezünk június második hétvégéjén. (pénteken, szom-
baton és vasárnap)

Az idén a szokásoktól eltérően a pénteki előadásnak nem
a színház, hanem a református templom ad helyet
Bácsfeketehegyen. 

A pénteki kultúrműsor fő részét a nálunk még nem hall-
gatott  "Székely Miklós", szigetszentmiklósi városi kórus
biztosítja,  Kőrösi Orsolya karnagy vezetésével.
A református gyülekezet lehetővé tette, hogy az esti órák-

ban a templomban hangozzanak el a szép dallamok, a jó
muzsika.

Ismerve a Bácsfeketehegyiek zene iránti nagy szeretetét és
hozzáértését, nagyon remélem, hogy a kórus sokrétű dal-
lamait hallgatva megelégedéssel nyugtázzuk, hogy ,,elég
jó volt,,.

Végezetül mindenkit szeretettel várnak a templomban a
koncerten. 

Bojtos B.

Kitárul a tempolajtó a kúltúra tiszteletére
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AZ IZIDA HÍREI
Az  “Izida” Egyesület munkája nagyon összetett

volt az eltelt időszakban. A projektekkel melyekkel
szerettük volna biztosítani az Egyesület munkáját, késtek,
és a fejlesztést egy kicsit el kellett halasztani. A külön-
böző aktivitásokat azonban sikerült megtartani minden
hétfőn, szerdán és pénteken. A programok több szinten
történtek mivel nehéz a gondozás még az azonos típusú
fogyatékosságú személyek esetében is, a kis csapatunk
azonban nagyon heterogén, különböző igényeik vannak.
Itt illik megemlíteni az egyesületünkről pár sort.
Az „Izida“ Egyesület megalakulása óta ép és különféle
fogyatékossággal élő emberek közös társulata,
Bácsfeketehegyi székhellyel. 
Jövőkép: ” minden sérült embernek joga van a teljes
élethez”
Küldetése, hogy dolgozzon a fogyatékos emberek elfo-
gadottságának növelése érdekében.
Célja a szervezetnek, egy olyan integrált közeget
teremteni ahol az értelmi és testi fogyatékos emberek
pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személy-
iségként mutathatják meg  magukat.
Tagjaink között mozgásfogyatékos, ép, látás és hal-
láskárosult, értelmileg akadályozott, valamint egyéb
mássággal élő emberekkel találkozhatunk.
A társulaton belül a foglalkozások műhelymunkák
keretein belül folytak, amelyek eredményezték a
résztvevő személyekben a kommunikációs képesség
fejlesztését, a kézügyességet, megtanulták a csoport-
munkát, toleranciát és a beszédkészségüket is fejlesztik.
Mindezt egymásra figyelve, minden előítélet nélkül, ez
által szebbé téve  a sérült személyek hétköznapjait.
Egy csoportnevelő foglalkozott a tanulásban akadályozott
gyerekekkel (15 főt tesz ki), 5-15 év közötti gyerekeket
öleli fel. Ennek a csoportnak biztosított az ebéd mégpedig
a külföldi támogatóink és a kishegyesi Vöröskereszt
jóvoltából.
Délutánként foglakozások voltak a hátrányos helyzetű 15-
35 év közötti fiatalokkal (30 fő) akik egyben dolgoztak a
megváltozott munkaképességű felnőttekkel (10 fő) a
kézműves műhelyben, gyógy és fűszernövény, virágok
termesztésében, varró és szabó, szövő műhelyben. Külön
kiemelnénk a konyhácska elnevezésű műhely fontosságát

ahol fiataljaink megtan-
ulnak mozogni a kony-
hában és önellátóságot
tanulnak, felkészülnek
az önálló életvitelre.
Torna-rehabilitációs
aktivitásokat is belevit-
tünk mindennapjaink-
ba. Ezeken a napokon
különböző ügyességi,
készségfejlesztő, csa-
patépítő aktivitások
kerülnének a program-
ba, melyek nem
hagyják figyelmen
kívül a gyermekek
képességeit. Nem
marad el az oktatás és nevelés sem a mindennapjainkból.
A műhelyeken fejlesszük a tanulásban akadályozott
gyerekek és fiatalok beszédkészségét,kommunikációs
képességeit a csoportmunka és tolerancia kialakítását.
Bővítsük látóköreiket, kirándulásokat szervezünk. Nagy
öröm volt látni, milyen nagy figyelemmel kísérik az
előadásokat egy-egy utazás alkalmából. A közelmúltban
Belgrádban voltunk. Útközben a fővároson kívül,

Vajdaságról, Újvidékről, Fruska Goráról és sok érdekes-
ségről folyt a beszélgetés. Tehát a  tanulás mellett nálunk
a gyerekek megismerkednek a természeti adottságainkkal,
a népszokásokkal a néphagyományunkkal, népmesékkel,
népi játékokkal, mondókákkal játékon keresztül.
Igyekeztünk megismerni falunkat is. A csoportfoglalkozá-
sokon  együtt játszunk, rajzolunk, kertészkedtünk. A cso-
portmunka fontosságára ösztönöztük tagjainkat az elmúlt
időben. Jellegzetes napokról is megemlékezünk.
Májusban az édesanyáknak kedveskedtünk egy kis alkal-
mi műsorral, születésnapokat ünnepeltünk jó hangulatban
és vidámságban. Ez alkalommal gratulálunk még egyszer
Tázinak, Renátának és Ágotának a szülinapjuk al-
kalmából!
Pár képpel szeretnénk bemutatni az Egyesület keretein
belül működő műhelyek munkáját, hangulatát!
Gondolom, önmagukért beszélnek.

P.J.
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Országos bajnok a bácsfeketehegyi iskola futballcsapata

Az elért siker kapcsán Bojtos Béla, iskolaigazgatóhoz intéztünk pár kérdést

A bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános
Iskolában új időszak vette kezdetét a sport-
tevékenységet illetően a korszerű sportcsarnok
átadásával. Valóban 2003-tól fellendült az iskola-
sport a helyi általános iskolában? Mely sportágak
a legnépszerűbbek, és esetleg melyek azok, amik
újdonságnak számítanak?
Tornaterem hiánnyal Vajdaság-szerte küzdenek
általános iskolák. Nagy
segítség volt számunka,
amikor megoldódott a
bácsfeketehegyi Nikola
Đurković Általános
Iskolában ez a problé-
ma. A röplabda, a
birkózás és a kézilabda
is népszerű sport a ta-
nulóink körében, a
focistáink pedig
kiemelkedően szerepel-
tek a közelmúltban. 

Az iskola focicsapata országos bajnoki címet
szerzett. Mióta eddzenek a sportolók ebben az
összetételben, és nehéz út vezetett-e a bajnoki
címig? 
A csapat különböző sportágak kiválóságaiból áll
össze, mint például birkózókból, focistákból illetve
focikedvelőkből, röplabdázókból vagy csak egy-
szerűen olyan tanulókból, akik kedvelik a sportot. A
bajnokság megnyerését megelőzően három rostán
estek át a fiúk. Győzelmet arattak a községi, körzeti,
körzetközi versenyeken is. A bajnoki címet a
Pirotban megtartott szerbiai iskolasport mérkőzésen
szerezték meg. Itt szeretném megköszönni Milan

Martinovićnak, az iskola testnevelés
szakos tanárának a kitartó
munkáját, illetve a sok támogatást
és a bátorítást a csapattagok irányá-
ba. Persze a fiatal focisták is
kiérdemelték a gratulációkat. 

Mennyire tartja fontosnak az
iskolasportot? Fontos-e a gyer-
mekeket az iskola csapatában tar-
tani, és megelőzni ezzel, hogy a
tehetségeket elcsábítsák a sportk-
lubok?
Az iskolasport jelentősége azért
nagy, mert az effajta sikerek

vonzóvá teszik a többi diák
számára is a mozgáskultúra
gyakorlását. Egyre többen
kapcsolódnak be a külön-
böző sportágak csapataiba,
és főleg a csapatjátékok által
nemcsak az összetartás
érzése, hanem a tanulók
kitartása és alkalmazkodó
képessége is fejlődik. Persze

a mozgás iránti magasabb igény a mérvadó, hiszen a
mai diákok jelentősen elhanyagolják testüket,
keveset a mozognak. 

Önnek milyen emlékei vannak az iskolasportot
illetően, akár leszűkítve a focit illetően?
Valamikor réges-régen a gimnáziumban kézilabdáz-
tam, és testnevelés szakra szerettem volna iratkozni.
Tornatanárként képzeltem el az életemet, de az élet
útjai kifürkészhetetlenek. 

sza
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Falugondnokság határon innen és túl

A Magyarország és Szerbia között megvalósuló
IPA határon átnyúló együttműködés nyitókonferenciáját
Kishegyesen a Helyi közösségben tartották meg Határon
átnyuló falugondnokság címmel. A projektum összeértéke
60 ezer euró, és célja a falugondnoki szolgálat működő, jó
példájának szemléletetése és átadása, s ezen keresztül a
szociális védelem javítása. Az eseményen számos ma-
gyarországi és hazai szakember vett részt, illetve tartott
szakelőadást. 

A falu- és tanyagondnoki szolgálat
Magyarországon több mint 1370 településen működik.
Kemény Bertalan ötletgazdája volt az említett szolgála-
toknak, amely mára a magyar példán okulva bekerült az
Európai Únió legjobb gyakorlatai közé. A falugondnoki
rendszer alapvető célja, hogy csökkentse az aprófalvak
települési hátrányait, fékezze az elsorvadást és a
lemaradást. Cél, hogy e települések lakói is eljuthassanak
a különböző létező ellátásokhoz, intézményekhez – hang-
zott el a nyitókonferencia kezdetén, melyet Zsidai
Erzsébet a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke nyitott
meg, a projektum egyik partnerszervezetének képvise-
letében. Dr. Celluska Frindik Erzsébet Kishegyes
község elnök asszonya felszólalásában elmondta, az
idősekkel és a rászorulókkal való törődés prioritást élvez
a község területén. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint-
hogy 5 éve működik a Geronto szolgálat Kishegyes
községben, és 2010 óta kibővítették a szolgáltatást a falu-
gondnokok munkájával. Jelen volt a magyarországi
Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője dr.
Bordás Ákos főosztályvezető személyében, illetve a falu-
gondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének képvise-
letében Csörszné Zelenák Katalin projektmenedzser
mutatta be a projektumot. „Magyarországon már 23 éve
működik tanya- és falugondokság, ezt a vidékfejlesztési
módszert 2005-ben az Európai Únió legjobb gyakorlatai
közé választották. A tanya- és falugondnoki szolgálat egy
személyes szolgálat, amely mindenkit segít személyválo-

gatás nélkül a településen. Esélyegyenlőséget biztosít,

csökkenti az elszigeteltséget, és közösségfejlesztő ereje

van. A falugondnoki szolgálat hordozza a település saját-

ságát, mert kialakításakor a térségben uralkodó

körülményeket veszik figyelembe.”

A nyitókonferencia hivatalos megnyitó részét
szakelőadások követték. Juhász Bálint a tartományi, gaz-
dasági, foglalkoztatásügyi és esélyegyenlőségi titkár
helyettese Falugondnoki szolgálat – munkalehetőség és
esélyegyenlőség c. tartott előadást. “Titkárságunk által

kidolgozott gazdasági élénkítő programnak egyik straté-

giai irányelve a szociális vállalkozások fejlesztése, illetve

az alternatív gazdasági lehetőségek irányvonala, mint

gazdasági erő. Abban a helyzetben, amikor ilyen arányú

az inaktív lakosság, és ilyen mértékű a szociálisan

kirekesztettek száma Vajdaságban és Szerbiában, akkor

azt gondolom, indokolt ezzel a szektorral foglalkozni,

nemcsak a szociális szolgáltatások vonatkozásában,

hanem gazdasági tekintetben is, mert ezzel tudunk plusz

erőt, szervezettséget adni ennek a kezdeményezésnek. ”

A falugondnoki szolgálat és a veszélyeztetett cso-
portok házi segítésére vonatkozó szociális szolgáltatások
bemutatásával foglalkozott Nadežda Satarić az Amity
belgrádi civil szerezet vezetőjének előadása.
Beszámolójában azt emelte ki, hogy ezek a szolgálatok
hozzájárulnak a falvak elnéptelenedésének megál-
lításához Szerbiában, ahol a legutóbbi adatok szerint
mintegy 1800 teljesen elhagyatott település van. 

Mackó József Kelebia polgármestere a
településen sikeresen működő tanyagondnoki szolgálatot
mutatta be. Kiemelte, fontos a tanya- és falugondnokok
információvivő szerepe, és feladatuk az embereket
közelebb hozni egymáshoz. Végül Zsidai Erzsébet, a Nők
Kishegyesi Fórumának elnöke a kishegyesi Geronto szol-
gálat, és a keretein belül működő falugondnoki szolgálat
eddigi tevékenységét ismertette, és elmondta a kishegyesi
példa jól tükrözi, hogy a közös cél érdekében hogyan tud
együttműködni önkormányzat -a szolgálat alapítója-,
illetve egyházi- és civil szervezet, hiszen a szolgáltatást a
szabadkai Caritas és a Nők Kishegyesi Fóruma végzi. A
nyitókonferencia munkaebéddel zárult.

sza

A Nők Kishegyesi Fóruma, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete és az Észak Bácskai Homokhát
Kistérség partnerségében a közeljövőben négy vajdasági térségben népszerűsítik a falugondnoki szolgálatot
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HÍREK AZ IPARI PARKBÓL
Már szó volt róla, hogy ipari parkunk elsősorban

mezőgazdasági érdekeltségű befektetőkre számít, hiszen
Vajdaság szívében ez lehet az-az ágazat, amelyhez
leginkább adottak a feltételek. Ezt a gondolatot követve
májusban részt vettünk az újvidéki Mezőgazdasági
Kiállításon, hiszen ezen a helyen minden évben megmu-
tatják magukat az ágazat legjelesebb hazai és külföldi
képviselői. A kiállításon való részvételt a Község tette
lehetővé, azzal, hogy biztosított egy standot, ahol minden
érdekelt községi termelő, vállalkozó megmutathatta

magát. 
A terveink között szerepel, hogy júniusban részt veszünk
Szabadkán a VII. Nemzetközi és  Regionális Gazdasági
Vásáron is, szintén a Község szervezésében. 
Sikeresen a végéhez közelednek a tárgyalások a
következő befektető jelölttel, aki nagy valószínűséggel az
ősz folyamán megkezdi a munkálatokat az ipari parkban.
A tárgyalások befejeztével természetesen tájékoztatni
fogjuk a Fecske olvasóit a tárgyalások kimeneteléről. 

Krisztián Irén

BÚCSÚZOM TŐLED 15 ÉVEM

A helyi Nikola Đujrković Általános Iskolában
május 29-én véget ért a tanítás a nyolcadikosok számára.
Ezen a napon búcsúztak el, ballagtak el az iskolájukból,
amely ez idáig a második otthonuk volt. Itt sajátították el
a szorzótáblát, az írás-olvasás tudományát, itt
ismerkedtek meg a minket körülvevő világunkkal, itt
élték meg az első bimbózó szerelem édes csókját.
Tanáraiktól nyolc éven át szavanként, szinte cseppenként
gyűjthették, szedhették magukba a tudományt. Egy alap-
tudással felvértezve és felkészülve  a nagybetűs életre,
amikor is kezükbe vehetik sorsuk formálását és meg-
valósítják életpályájukat. Megható érzés volt ott szoron-
gani az iskola halját megtöltő tömegben s figyelni a
végzős diákok jövőbevetett szándékát, elhatározását
ecsetelő óhajait. Szinte önmagunkat láttuk egy pillanatra,
amikor alig pár évtizede i is ballagó diákként terveink,
reményeink megvalósulása érdekében a pályaválasztás
útjára léptünk. Most is ki-ki elmondta mi szeretne lenni,
ha nagy lesz (amelyet oly sokszor már megkérdeztek
tőlük). Volt aki, informatikus, kozmetikus, gépésztech-
nikus, állatorvos, kereskedő szeretne lenni és volt bizony

aki gépészmérnökként vagy éppen jogászként szeretné a
tudását hasznosítani a tanulmányait követően.
Az iskola igazgatójától Bojtos Bélától megtudtuk, hogy
az idén három végzős osztály, szám szerint 54 diák hagy-
ta el az iskolát.

- Az idén is számos tanuló ért el kiváló eredményt. Négy
Vuk-díjasunk van: Babin Zorana, Mračević Anđela, Nagy
Kanász Noémi és Szarka Áron. Az ötödik osztálytól a
nyolcadikig 14 kitűnő tanuló van, míg egy diákunknak
csupán a nyolcadik osztályban volt kitűnő tanulmányi
eredménye. Külön elismerést, diplomát érdemelt ki négy
tanulónk, aki valamelyik tantárgyból egy-egy adott
versenyen jól teljesített. Minden évben megválasztjuk a
generáció diákját, amely titulusát az idén Szarka Áron és
Babin Zorana érdemelt ki. Örvendetes, hogy végzős diák-
jaink zöme továbbtanul és közülük igen nagy létszámbab
négy éves középiskolát írtak be, amellyel az EU-ban is
jobban tudnak majd érvényesülni, mivel a jelenlegi
szabályok szerint a hároméves középiskolát nem ismerik
el. Június végére megérkeznek az eredmények melyik
tanulónak melyik szakra vettek fel. Ugyanis a kínálkozó
lehetőségekből 20 kiválasztott szakot lehetett megjelölni
kívánság, tetszés szerint. Ezért is hívják kívánsági listá-
nak. 
Az idén a ballagó diákjaink számára a banketot az
oktatásügyi minisztérium rendelete alapján az iskolánk
területén tartottuk meg amelyen a tanáraink is résztvettek. 

Szukola Béla

Ballagtak a nyolcadikos tanulók
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Már megint mi a baja? Kérdezik a kedves
olvasók. Semmi, vagyis mindig a régi. Mi van, mi lesz az
emberrel, polgárral, annak fényében, tükrében, hogy
eddig mi is volt.
Az intézményeket tudjuk, hogy azt, se nem eszik, se nem
isszák, de ők aki(k)től, amitől függ a mindennapi ke-
nyerünk (nem a Miatyánkból való), életünk, vagyis
boldogulásunk. Igen ez nem személy, de nem hibáztam,
amikor az előbbi mondatban a vonatkozó névmás nem
csak tárgyra/fogalomra, hanem személyre vonatkozott,
mert az intézményeket bizony személyek képezik.
Mégpedig, a kiválasztottak, igen azok, azok ott „fent”, de,
hogy tévedésbe ne essenek, garantálom, hogy nem ők az
Atyaúristen, még a képviselőjük sem, csak annak hiszik
magukat.
Tehát már tudjuk, hogy kik, de tudnunk kell, hogyan let-
tek, és hogyan. Megint ki kell jelenteni, annak ellenére,
hogy sokan, akik maguk voltak, vagy akartak lenni az
intézmény, nevezzük kicsit közelebbről, a hatalom, sem
ők, sem jogaik, vagy netalán hatalmuk nem Istentől való.
Ha ezt ők állítják, ne higgyék el nekik, ha erőszakosan
követelik, hogy elhiggyék, csak színleljék, de tudják,
hogy az pünkösdi királyság. Tudják, mint az örökérvényű
viccben a cigány (vállalom) megkérdezi az intézmény
képviselőjét (vagy magát az intézményt, ha mindjárt a
helyi szinten), hogy milyen az a csuda jó rendszer, amit
neki hűen kell kiszolgálnia. Hogy, hogy milyen? (kont-
rakérdés), Hát kérem alássan, hosszú, vagy kerek, mert ha
kerek, akkor bizony soha sem lesz vége, de ha hosszú,
akkor valamikor, akármilyen hosszú is, de vége lesz. Volt
a bölcs válasz. Igaz ezért, huszonöt is lehetett a fizetség.
Így az intézmények, tehát a hatalmon levő uralmak jöttek,
mentek, ki rövidebb ideig, ki tovább regnált, uralkodott,
ki jobban, ki rosszabbul, de valahogy mindig voltak, akik
jól jártak, éltek, voltak, akik nem.
Mindig valamit ígérgettek, főleg „mannát”, pedig hát nem
is kértünk, kérünk, ilyesmit, csak, egy kis emberi életre
való lehetőséget, de valahogy nagyon messze van az
alagút vége. 
Most amióta már az intézmények modernizálták
fegyvertárukat, értsd a szókincsüket, a fő ajánlati cikk a
szabadság. Szépen hangzik, de sajnos ezt sem lehet sem
enni, sem inni, de még meg sem melegedhetünk tőle. Van
még egypár ilyen szavuk, mint a hűség, hazaszeretet,
szorgalom, bizalom (a jövőbe), de még ezektől sem jártak
jól a „kisemberek” .
A szabadság, az nagy dolog. Sajnos a rabszolgatartó
rendszerben, még az életükön sem volt szabad dönteniük
a többségnek, a középkorban, a helyüket nem volt szabad
elhagyniuk a jobbágyaknak (többség), de a kapitalizmus-
ban annyira szabadok lettünk, hogy még megszabadul-
tunk összes anyagi javainktól is, így el kellett adnunk
utolsó valaminket, a munkaerőnket. Majd jött a nagy
szabadság, amit nem tudtunk megérteni, mert a közösben
nem tudtuk, hogy azért mi a mienk, ezért most a neoli-
beralizmusban újból semmink sincsen. Igaz csak a nagy
többségnek, de valakinek azért már van! Na mit szólnak
ehhez a fejlődéshez? 

Tudják, mi van ma? Igaz azt sem lehet, sem meginni, sem
megenni, sem betakarózni vele, szabadság! Méghozzá
több fajta. Bizony, még az állatoknak is van joguk
bizonyos szabadságra, de a közönséges, értsd egyszerű
kétkezi, vagy ahogy mondani szokás munkából megélni
akaróm embereknek még nincs joguk, hogy szabadjon
követelniük a megérdemelt fizetésüket. (ez is volt már)
A kisbicskát az nyitotta ki a zsebembe, hogy az emberi
jogokat, szabadságot tárgyalók említették, hogy a múlt
század ’60-as éveitől, a pszichiátriai zárt intézetekben,
nem szabad bántalmazni a pácienseket, tudatmódosító
szerekkel elkábítani őket, állati sorba lenyomni őket, igaz
ma már ez előny és jólétet jelentene, de mi van velünk,
milyen tortúrát nem szabad nekünk, nem deklarált lelki
betegeknek szenvednünk. Vannak e jogaink, van e
szabadságunk, emberhez méltó élethez? 
Ünnepélyesen ezen is gondolkozzunk már el!

AZ INTÉZMÉNY(EK)RŐL ÉS A SZABADSÁG(OK)RÓL

Ezt a következtetést lehetet levonni az után, hogy az illetékes
közbiztonsági szerv képviselője elhagyta a színteret.
Lassan, állj le, miről is van szó?
Mi az kíváncsiak lettek?
A már lapunkba többször is ismertetett Sekits Feketics német
szülőföldemlék ápoló társaság elnökének házán betörték a
svábszoba múzeum ablakát. Betörtek már máshova is, meg
hozzájuk sem először, de a fenti szerv pongyola viselkedése
volt a felháborító, hogy valahogy úgy normálisnak veszi az
ügyet, pedig másnap itt nálunk Bácsfeketehegyen is történt
hasonló nem kellemes esemény.
Sajnos a megfelelő szervek, egy bizonyos korlát „limit” anyagi
határ mögé bújnak, meg, hogy, hogyan képzeljük mi azt el,
hogy ők őrizzék a mi dolgainkat, igaz, hogy még azt is
fejünkhöz vágják, hogy a munkájukért nincsenek méltón jutal-
mazva. Igaz ahhoz minekünk a jó modor alapszabályai szerint,
semmi közünk, de akkor miért nem mentek el más szakmába?
Ahhoz sincs semmi közünk. De, hogy miért nem végzik be-
csülettel a munkájukat, legalább nem néznék le a károsultakat,
ha már nem tudják a bűntevőket elfogni, kizárni a közéletből,
míg nem változik meg anyagi javak megszerzéséről kialkotott
egyéni elképzelésük. Miért nem tesznek megelőző
tevékenységeket, mint pl. a kiskorúak szeszes itallal kiszol-
gálásának meggátolása, vagy meghatározott idő után való felü-
gyelet nélküli kint tartózkodása. Vagy lenne már valami, ha más
nem, hogy ezért (szerintem jogtalanul) bevernék a számat.
A károsultak tudomásul vették a dolgot, meg még azt is, hogy
nem ők az egyetlenek, akikkel ilyesmi előfordul. Tehát nem
személy, nemzet, nemzetiség ellen megy a játék. A társadalmi
problémák hozzák ki e bajokat és következményeiket.
Tehetetlen az állam, a szerv, az iskola, tehát az intézmények, de
tehetetlen a szülő is  (akarja e valaki legyőzni e tehetetlen-
séget?), tehát csakis az ott talált féltégla a hibás? Igen!
Ennek ellenére Helga asszony az intézmény elnöke az idén is
szeretne három itteni gyerekkel eltölteni egy hetet, igaz nem
vinné el őket külföldre, hanem itt mutatná meg a Dunamenti
svábokhoz kötődő történelmi és gazdasági dolgokat.
Bemutatná, hogy az ittlétük alatt mit adtak e társadalomnak,
kulturális és gazdasági téren. Ezen keresztül, még azt is
megláthatnák a gyerekek, hogy mi is lenne egyik módja  az itt
maradásnak, mivel itt is munkával el lehet valamit érni.

Ez mellett nagyon szeretnék, ha a „féltéglák” a használatuk
szerinti alkalmazásban szerepelnének, tehát nem törnének be
egy ablakot sem bízva az ez iránti közmegelégedésben. 

IGEN A FÉLTÉGLA A HIBÁS!

Bíró Csaba
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Ünnepeink

Az ünnepek, legyenek azok családiak vagy
közösségiek, életünk fontos részét képezik. Úgy is
mondhatnám, hogy a szürke hétköznapok sorát
megszakító ünnepnapok nélkül nem lenne teljes az
életünk. Kellenek az ünnepek, hiszen minden ilyen
alkalom lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy
percre, körülnézzünk magunk körül és számot
vessünk sorsunk alakulásáról, terveink, vágyaink
megvalósulásáról. Erőgyűjtésre is lehetőséget
nyújthatnak az ünnepek amennyiben élünk ennek
lehetőségével.

Meggynapok és a Falunap

Úgy gondolom, hogy a bácsfeketehegyi
emberek többsége ünnepnapként éli meg a
Meggynapokat és a Falunapot. Ez nem is számít
valami nagy csodának, hiszen az idén már tizedik
alkalommal tartunk Meggynapokat, és június
második hétvége már kilencedik alkalommal ad teret
a Falunap megszervezésére.

Szerintem dicséretet érdemelnek mindazok
akik a bácsfeketehegyi Zöld Dombok  Közösség- és
környezetfejlesztési szervezet keretében megálmod-
ták és 2002. június 19-én megszervezték az első
Meggynapot. Az egynapos rendezvény keretében
volt gazdag művelődési műsor, a feketicsi meggyről
szóló szakmai találkozó, pálinka és babgulyásfőző
verseny. 
Külön jelentőséggel bír, hogy ez a rendezvény
beindított egy folyamatot aminek köszönhetően
településünk akkori vezetősége döntést hozott a falu-
nap dátumának a meghatározásáról. Soknemzetiségű
helyi közösségünk Tanácsa egyhangú döntést hozott,
hogy a június második hétvége legyen az a közös
ünnep amelyet mindenki magáénak érezhet, hiszen
mindenképpen közös bennünk, hogy mindannyian
szeretjük a feketicsi meggyből készített termékeket,
de a meggyszedést döntő többségünk nem tartja
legkedvesebb időtöltésnek.
Az elmúlt években kialakult a háromnapos ünnep
arculata. A meggypálinka versenyen kívül életképes-
nek bizonyult az első meggynapok minden eseménye
és új tartalmakkal is gazdagodott a rendezvény.
Nagyon fontos, hogy a helyi közösség szervezésében
falunk civil szervezeteinek mindegyike megtalálhatja
a helyét az ünnepnapok programjában. Az is ter-
mészetessé vált, hogy a szombati nap a leggazdagabb
eseményekben, és az esti kétnyelvű műsort a
Kultúrotthon előtt utcabál és tűzijáték követi. Szintén
megszokott már, hogy a pénteki és a vasárnap esti
színházi program egyike magyar, a másik pedig szerb
nyelvű. Gondolom, hogy ez így is van rendjén,

hiszen az együttélés fontos előfeltétele, hogy min-
denki számot vezessen saját nemzeti gyökereiről,
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Sikerként élem meg azt is, hogy az idén az ünnep
vasárnapján újra a falunap hivatalos részét képezi az
Ünnepi Istentisztelet a bácsfeketehegyi református
templomban. Jó lenne ha ez egyúttal azt is jelentené,
hogy a megszokottnál nagyobb lenne az
Istentiszteleten részt vevők száma. Ezúttal is
szeretném felhívni a figyelmet erre az alkalomra, és
mindenkit buzdítok a lehetőséggel való élésre. Azt is
szeretném elmondani, hogy számomra, és bízom
abban hogy sokunk számára akkor lesz teljes az
ünnep ha a bácsfeketehegyi római katolikus tem-
plomban is ünnepi szentmisére kerül sor a falunap
alkalmából. A kép természetesen akkor lenne teljes
ha a falunk pravoszláv hívői is megszerveznék ezt a
lehetőséget. Bízom benne, hogy igaz a közmondás
ami arról szól, hogy ami késik az nem múlik.

Májusi esők után

Ha az idei májusi eső mennyiségét nézzük, és
amennyiben igaznak bizonyul a mondás, hogy a
májusi eső aranyat ér, akkor bizakodó időt kellene
hogy megéljenek a mezőgazdaságban megélhetést
keresők. Rekordmennyiségű csapadék hullott idén
májusban Bácsfeketehegyen is a tavaly katasztrofális
szárazsággal sújtott szántóföldekre. A szokatlanul
nagy égi áldás a tavaszi vetésekben megnehezíti a
gyomirtást és hozamcsökkentő betegségek megje-
lenésével fenyegeti az ősszel elvetett gabonát. 
Úgy gondolom nem árulok el titkot amikor azt mon-
dom, hogy áldott jó tulajdonságú termőföld van
falunk határában, hiszen nálunk megszokott dolog,
hogy bármekkora eső is esik, két nap elmúltával már
folytatni lehet az eső miatt megszakított munkát.
Idén májusban bizony nem ez a helyzet, hiszen a
hónap második felében a leggondosabb gazdák is
nehezen lelték meg azt az időszakot amikor ellehetett
végezni a vetések védelmét, gondozását.
Nem hiszem, hogy a bőséges májusi eső ellenére is
gondtalanak lennének a földből élő emberek
Bácsfeketehegyen és környékén. Szűkösek a tar-
talékok, az állami támogatás huncut módon történő
biztosítása sem könnyítette az életet, csökkenek a ter-
ményárak, növekszik a befektetés a termelésbe.
Nagyon ránk férne már egy jövedelmet is hozó jó ter-
mést biztosító esztendő. 

Templomszentelési megemlékezés

Két évvel ezelőtt, 2011. június 20-án került sor a
bácsfeketehegyi felújított evangélikus templom fel-
szentelésére. Számomra, és bízom benne sokan

Gondolatok
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mások számára is rendkívül fontos volt ez az
esemény, hiszen azonkívül hogy az Ágostai
Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház egy
gyönyörű templommal gazdagodott, Bácsfeketehegy
lakosaiként megmenekültek annak a megélésétől,
hogy falunk főutcáján beomlott volna a hosszú
évtizedeken át raktárrá nyomorított épület, Isten
házának a teteje. 
Négy évig tartó felújítás után a Tartományi
Nagyberuházási Alap támogatásának és a szép
emlékű Dolinszky Árpád evangélikus püspök úr
kitartásának köszönhetően úgy érzem mindannyian
örülhetünk a templom megújulásának, életre
kelésének. 
Idén június 23-án, vasárnap 11.00 órai kezdettel, a
templomszentelés második évfordulója alkalmából

Ünnepi Istentiszteletre kerül sor a bácsfeketehegyi
evangélikus templomban. Hiszem, hogy felekezetre
való tekintet nélkül sok bácsfeketehegyi lakos
megtiszteli jelenlétével ezt az eseményt amely
gazdagítja magyar közösségünk életét
szülőföldünkön.

Vajdasági vágta

Idén első ízben kerül megrendezésre a
budapesti Nemzeti Vágta vajdasági előfutama. Az
eseményre a zobnaticai lóversenypályán kerül sor
július 27-én, szombat délután és a leggyorsabb
három lovas fog eljutni Vajdaságból Budapestre a
Hősök terén szeptember 20-22. között megren-

dezendő Nemzeti Vágta döntőjére. A zobnaticai
esemény szervezője a Vajdasági Magyar Szövetség
és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány.
A vajdasági elővágtán legfeljebb 36 vajdasági
település képviseltetheti magát egy-egy magyar
nemzetiségű versenyzővel. Tudni kell, hogy a
versenyen csak félvér lovakkal lehet versenyezni, és
amennyiben valamelyik település szeretne részt
venni az eseményen de nem elégíti ki a feltételeket
akkor más településen élő versenyzőt kérhet fel a
képviseletére.
Mivel Bácsfeketehegyen jelenleg nincs ilyen
versenyzőnk, Kishegyesen pedig több ilyen lovas
illetve versenyre fogható ló is van, a közismerten
jelentős bácsfeketehegyi kötődéssel bíró Cékus
Árpád családját kértem fel, hogy vállalják falunk

képviseletét is a Nemzeti Vágtán.
Itt szeretném elmondani a bácsfeketehegyi Fecske
falu- és havilap júniusi száma olvasóinak, hogy min-
den bizonnyal érdemes lesz július 27-én ellátogatni
Zobnaticára mivel a Nemzeti Vágta hat előfutamán és
vajdasági döntőjén kívül sor kerül a kettes és négyes
fogathajtók, valamint az ügetők bajnoki versenyére, a
kelebiai ménes bemutatkozására és más kikap-
csolódást biztosító eseményre. Remélem, hogy a
Fecske következő számában alkalmam lesz újra
beszámolni erről az előreláthatólag nagy tömeget
vonzó rendezvényről.

Pál Károly
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MAKSA ZOLTÁN FEKETICSEN

Visszatekintve az elmúlt hat hónapra,
láthatjuk, hogy a szokottnál kevesebb színházi
előadásra került sor. A Bácsfeketehegyi színházláto-
gató közönség megszokta, hogy a színházi évad
során számos környékbeli, vagy akár távolabbi vaj-
dasági település műkedvelő színjátszó nálunk is
bemutassák az újonnan betanult színdarabjukat. Az
előállt anyagi nehézségek ellenére is mégis sikerült
pár előadás bemutatását megszervezni. Kiemelnénk,
hogy a művelődési egyesület vezetőségének kitartó
munkájának eredményeként május 24-én - sokunk
által a MTV csatornáiról jól ismert - Maksa Zoltán
budapesti humorista, előadóművész vendégszerepelt

Bácsfeketehegyen. A több mint másfél órás előadás
során a poén a poént érte, a néző még fel sem fogta
az egyiket, már jött a másik. El sem lehetett tárolni a
szürkeállományba, megjegyezni, már berobbant a
következő poén, amin megint csak önfeledten, egy

emberként nevetett a mintegy 200 fős közönség.
Szinte folyamatos taps és kacaj jellemezte az
előadást, illetve azt követően enyhe gyomorgörcs, a
folyamatos nevetés hozadékaként. Szintén nagy
élmény volt valamennyiünk számára a színház elő-
csarnokában történő személyes találkozás a
mosolygós humoristával, aki készségesen dedikálta
a Majd értesítjük című önéletrajzi könyvét, amelyet
az itteni rajongók népes táborából többen
megvásároltak, akárcsak a CD melléklettel ellátott

füzetet, amely a 30 éves munkássága során a média
által feltett kérdésekre válaszol komolyan illetve a
lemezen komolytalanul. Ugyancsak mosolyogva,
viccelődve fényképezkedett le egy-egy újdonsült
ismerősével.

Jó érzés volt ott lenni, átélni annak az előadásnak a
vidám hangulatát, amelyből egy kicsit sikerült is
magunkkal hozni, ebbe az elanyagiasodott, igény-
hajhász, fárasztó világunk mindennapjaiba.

Szukola Béla

Említést érdemel a rúzsai testvértelepülés vegyes
műsora, amelyben helyet kapott úgy a fiatalabb,
mint az idősebb korosztály is. A negyedik osztá-
lyos Dezső Botond a Rest macska történetét adta
közre, míg Kazi Diána a Mári-Sári-Juliska mese-
verset mondta el nagy sikert aratva. Az Ötven Év
Felettiek Clubjának színjátszói is bemutatkoztak
azon az estén, valamint a kiváló öt tagú citer-
azenekaruk is ismételten remekelt. Szabó Galiba
Imréné-Irénke magyar dalokat énekelt a közönség
nagy örömére. Sántha Gizella Rúzsa pol-
gármesterasszonya örömét fejezte ki a sikeres
kulturális együttműködést illetően, amelyet a két
település nyugdíjas-egyesületeinek és gaz-
daköreinek tagságának kapcsolatfelvételével
szeretnének elmélyíteni.
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SZÍVVEL, LÉLEKKEL ÉS BECSÜLETTEL

Gyermekkoromban, akárcsak a legtöbb fiú
én is szerettem a játékautókat. Volt is jó néhány
belőlük, kék, piros, sárga, kisebb és nagyobb.
Emlékszem, a rendőrautóra és a tűzoltókocsira is rá
volt festve a rendőr, a tűzoltó, mint akinek állandóan
ott kell lennie, állandóan szolgálatra, riasztásra
készen állnia. Felnőtt korban is valamennyien úgy
tekintünk a postáskisasszonyra, az orvosra, a
boltosra, a pékre stb., hogy az egy normális jelenség,
az élet velejárója, hogy őnekik kötelességszerűen a
munkahelyükön kell lenniük és várni a mi
érkezésünket. Elsiklunk az-az egyszerű tény fölött,
hogy a közszférában dolgozók is ugyanúgy az
embertársaink hasonló problémákkal küszködnek,
ők is a családjuknak élnek, ők is elfáradhatnak és
épp úgy pihenésre vágynak mint bárki más.
Leginkább akkor kapjuk fel a fejünket, ha valaki
nincs a munkahelyén. Akkor tudakozódunk, érdek-
lődünk felőle. A közelmúltban hónapokon keresztül
igen élénken foglalkoztatta a falu lakosságát
Vivianna doktornő nyugdíjba vonulásának időpontja.
Találgatások sora indult meg, volt aki a pontos dátu-
mot tudta, volt aki tippelt, volt aki csupán az egészet
szóbeszédnek vélte. Tény, hogy a páciensek száma
megnövekedett, mindenki igyekezett receptet íratni,
hogy idejekorán bebiztosítsa az orvosságát, vagy
hogy kivizsgáltassa a lappangó nyavalyáját vagy
csupán leellenőriztesse milyen is az egészségi
állapota. A doktornőt azonban nem olyan fából
faragták, hogy ne tudta volna megoldani az előállt
helyzetet. Hónapokon keresztül reggel hat órára
bejárt dolgozni, hogy némileg tehermentesítse az
amúgy is zsúfolt műszakát. Ez az iram a nyugdíjaz-
tatása napjáig, május 6-ig tartott. Ezt megelőzően is
kerestük, időpontot kértünk egy röpke interjú ere-

jéig, de a páciensek nagy létszáma
miatt, valamint olykor a sürgős
terepi kiszállás végett rendre
elmaradtak. Erre a riportra
Matkovity Vivianna doktornővel a
nyugdíjba vonulását követő héten az
otthonában került sor.

Ön hosszú éveken át itt dolgozott
Bácsfeketehegyen. Az emberek
megszokták, megszerették Önt és
már most hiányolják a rendelőből
alig egy-két hét után.
Visszatekintve a kezdetre, hogyan
sikerült elfogadtatni magát az itt
élő igen vegyes összetételű
település lakóival, elsősorban a
zömével kun gyökerekkel bíró
emberekkel, akik köztudottan
nyakas, konok emberek hírében
álnak?
- Kevesen tudják, hogy csupán
véletlenül kerültem ide Feketicsre,
amit így utólag nem is bánok.

Valójában az történt, hogy az újvidéki buszállomá-
son Leonika kolléganőmmel utazni készültünk, ő
Bajmokra én pedig Apatinba. A buszra várva beszél-
gettünk és ő említette, hogy a kishegyesi községben
orvost keresnek. Érdekes mód mindketten egy-
hangúlag az Újvidék-Szabadka járatra szálltunk föl
és jelentkeztünk a kishegyesi egészségház igaz-
gatójánál dr. Babcsányi Sándornál, aki mindkettőn-
ket alkalmazott. Az újvidéki megbízatásomat felad-
tam, mivel ott szerettek volna továbbküldeni specia-
lizációra (szakosításra), de számomra jól jött ez a
pénzkereseti lehetőség, ugyanis így tudtam segíteni a
Zágrábban tanuló húgomat. Ez 1977 augusztus ele-
jén történt. Abban az időben még praktizált dr.
Racsmán Andria, aki felkarolt bennünket és szükség
szerint, amikor valamilyen kérdéssel hozzáfordul-
tunk, messzemenően a segítségünkre volt. Nem a
riválist, hanem a kollégát látta bennünk. Az emberek,
a betegek felé, akik felkerestek mindig nyílt és ősz-
inte voltam, nem titkoltam, nem hallgattam el a
velük kapcsolatos dolgokat, információkat. Nem tet-
tem különbséget szegény vagy gazdag között, vagy a
nemzeti hovatartozása végett. A beteget néztem, a
betegben pedig az embert. Mindkét nyelvet
anyanyelvi szinten beszélem, hiszen az egyetemet
szerb nyelven végeztem és így ez sem jelentett
akadályt, hogy tökéletesen megértsük egymást. 

Abban a kezdeti időszakban az Ön és dr. Leonika
nevét kevesen jegyezték meg. Számtalan esetben a
hajuk színe alapján nevezték meg, említették
Önöket.
Igen, tudom. A szőke és a barna néven emlegettek
bennünket - mondja nevetve miközben egy pohár
gyümölcslevet tett elém -. Pár év elteltével azonban

Nyugdíjba vonult falunk népszerű doktornője
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Leonika doktornő elment én pedig a feketicsi ren-
delésem mellé elfogadtam a kishegyesi Gradja-Mont
üzemorvosi posztját is, ahol napi két órát dolgoztam
három éven keresztül, vagyis mindaddig míg férjhez
nem mentem. Az egy évvel korábban özvegyen
maradt férjemnek volt két kiskorú leánya, akiknek
támaszra, a család nyújtotta háttérre, biztonságra volt
szükségük. Igyekeztem minél többet otthon lenni,
velük is törődni, foglalkozni, a háztartást is vezetni.
Mivel minden munkámat becsületesen szeretek
elvégezni inkább célszerűbbnek láttam feladni az
üzemorvosi munkakört. 

Munkájából adódóan sok emberről gondo-
skodott. Hogy értékeli, a családra, a gyerekekre
tudott-e kellő időt fordítani, és persze nem utolsó
sorban önmagára is?
- Mindig is igyekeztem az időmet racionálisan
beosztani és kihasználni. Ügyeltem rá, hogy a csalá-
domra, a gyerekekre - a Ratkoval kötött házassá-
gomból időközben megszületett Milos fiunkra is -
mindig legyen kellő időm és erőm. Ugyanúgy leül-
tem a gyerekek mellé tanulni, a gondjaikat, prob-
lémáikat meghallgatni és azokat segíteni megoldani,
akár egy-egy tanács formájában. Amikor csak tehet-

tük hétvégeken kirándultunk, Palicsra látogattunk,
vagy éppen fürödni jártunk. Több alkalommal a
tengerparton nyaraltunk, ami igazi kikapcsolódás,
felfrissülés volt az egész család számára. Ez idáig
kevés szabadidőm volt, olyankor azt az egyik ked-
venc hobbimnak a keresztrejtvény fejtésnek szentel-
tem, de remélem ezután már jut időm könyvolvasás-
ra is.

A munkaidő után, amikor a fehérköpenyét a
fogasra akasztotta, a gondokat is letudta vetkőzni
és otthagyni a rendelőben?
- Ugyan drágám, hová gondolsz?! Az aznapi ötven
beteg közül mindig volt valaki, aki valami végett fel-
hívott, vagy esetleg én érdeklődtem telefonon
valamelyik kórházban, hogy XY körül mi a helyzet.
Amikor az üzletbe megyek, akkor is megszólítanak
az emberek, akár a betegségükből eredő problémá-
val, vagy olykor csupán magán jellegű dolgokkal. A
szombati napról amikor a piacra megyek ne is
beszéljek. Legalább öten is megállítanak különböző
kérdéseikkel. És ez nem baj. Ez is a bizalom egyik
formája. A jövőben is, amennyiben érdeklődnek a
betegeim szívesen válaszolok a felmerülő kérdé-
seikre. Mert ez a 36 év alatt, amióta itt dolgozok
elnyertem a bizalmukat és ehhez idő is és kitartás is
kellett. Amikor Budvára mentem a családommal
nyaralni, elkértem a velünk egy váltásban lévők név-
jegyzékét, mert érdekelt hány gyerek és hány felnőtt
lesz ott és annak megfelelően állítottam össze az

orvosi táskám tartalmát. Volt rá eset, hogy ünnepi
ebéd elkészítésén tevékenykedtem a konyhában, a
leves az egyik főzőlapon főtt, a krumpli a másikon
sült, a hús pedig a lerniben volt és jöttek értem, hogy
az egyik ismerős apjának sürgős orvosi segítségre
van szüksége. Nem hagyhattam cserben. Mentem. 

Az orvost panaszokkal teli betegek, sok esetben
elkeseredett emberek keresik fel. Munkája során
az Ön számára mi volt a legmegrázóbb?
- Nagyon fontos, hogy a beteg bizalommal legyen az
orvosa iránt, ugyanakkor az orvosnak pedig kellő
magabiztossággal kell rendelkeznie. Az ilyen kap-
csolat lényegesen növeli az eredményes gyó-
gykezelést. Akár a legtöbb ember számára így az
orvost is, így engemet is a gyermekekkel történt
balesetek zaklatnak fel, főleg ha az tragikusan ér
végett. Praxisom során két ilyen esetem volt, ame-
lyet nem szívesen idézek fel. 

A munkában eltöltött 36 év alatt volt-e hátrányos
megkülönböztetésben része, hogy falun és nem
pedig városban dolgozott?
- Nem volt, és gondolom ilyesmire nem is adtam
okot senkinek sem. Ugyanis az egyetemi tanulmányi

eredményeim is kimagaslóak voltak, az első 15
között végeztem. Osztálytalálkozók során, vagy
egyéb szemináriumokon sem volt sohasem kisebbsé-
gi érzésem, hogy faluhelyen dolgozok és nem egy
nagy intézményben.

Köztisztelet, megbecsülés és szeretet övezi Önt az
emberek körében. Miben nyilvánul meg mindez?
- Szép gesztusnak tartom, amikor egy-egy betegem
visszajelez, hogy pl. hazaérkezett a kórházból, vagy
pl. sikeres volt az alkalmazott gyógy-terápia stb.,
vagy akár a bicikliről odaköszön és üdvözöl. 

Kedves doktornő! Most következik a már szoká-
sos záró kérdés, ha újrakezdhetné...
- Én pedig mondom a szokásos választ - mondja
széles nevetés közepette - újra egyetemre iratkoznék,
újra orvos lennék és megint Feketicsre szeretnék
jönni. Bizonyára lesz akinek néha hiányzok, de itt
van az új, fiatal doktornő, akit majd idővel befogad-
nak, megszoknak, megszeretnek az emberek, akár-
csak engem annak idején.
Ezúton is megköszönjük Matkovity Vivianna dok-
tornőnek a sok éves kitartó munkáját, amelyet
odaadással és becsülettel végzett 36 éven keresztül
falunk lakosságának egészségi állapotának jobbá
tétele érdekében. Kívánjuk neki, hogy hosszú, békés
nyugdíjas éveket érjen meg szeretetben, erőben és
egészségben.

Szukola Béla

„A beteget néztem, a betegben pedig az embert...”
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Hiszem azt, hogy sokunkat jóleső érzés, öröm
tölt el egy-egy kisgyermek láttán. A kíváncsiságtól
vezérelt tekintete, a gőgicsélése, a szavak megformálásá-
nak igyekezete, piciny kezének a légben tapogatódzó
mozdulatai, az ismerkedés az őt körülvevő ismeretlen
világgal, mindennek látványa feledtetni tudja velünk a
felgyorsult világunkban keletkező, felhalmozódó gond-
jainkat, nehézségeinket. Számomra is megnyugvást,
szinte megpihenést, békességet jelent a kisgyermek
látványa. Ilyenkor szinte megszűnik a valós világ, az idő,
a vállamat nyomó betegséggel tűzdelt életkor, s hacsak
egy pillanatra is újból gyermekké válok. Ismét látni
vélem az ovis kék köpenyem, az ovális zsebére hímzett
kiskacsát, a zöld játék famozdonyt (amelyet Borovics Vali
rendszeresen elszedett tőlem), s szinte érzem a kültéri
iskola szomszédságában lévő pékségből áradó friss
kenyér illatát. Jóleső érzések ezek és szükségünk is van
rájuk. Az életünk szebbé tételéhez.

Pünkösdöt követő vasárnap öt kisgyermeket kereszteltek
a bácsfeketehegyi református templomban. Felemelő,
magasztos érzés volt ott lenni, látni a szülők, a kereszt
szülők örömét, arcukra kiült mosolyukat, amint az
Istentiszteletet követően keresztvíz alá tartják gyer-
mekeiket. A keresztelés sákramentumának kiszolgál-
tatását Harangozó László református lelkipásztor
végezte el a jelenlévő nagy létszámú hitközösség előtt. A
nevek pontos rögzítése és továbbadása végett kértem
időpontot és kerestem fel a tisztelendő urat, akivel a

keresztelés jelentőségéről, gyakoriságáról és fiataljaink
keresztényi identitásáról is szót ejtettünk.

- Az utóbbi évek során egy olyan gyakorlat alakult ki mi
szerint a húsvéti ünnepek után kezdődnek el a
keresztelések. Mára már kiment a szokásból, hogy a cse-
csemőt hathetes koráig illendő megkeresztelni. Télen
sokan óvakodnak a keresztvíz alá tartani a gyermeküket a
hideg végett is, valamint olyankor az imaházban tartjuk
az Istentiszteleteket és nem a templomban, ahol mégis
csak látványosabb. Egyházi ünnepek alkalmával nem
iktatunk be keresztelőt. 

Önt mint lelkipásztort, hogyan érintette, hogy öt gyer-
meket keresztel egyszerre?
- Az tény, hogy egy nem megszokott dologról van szó. Ez
is tükrözi, hogy Isten népének van reménye a meg-
maradásra, a közösség megmaradásának. Siker élmény,
hogy egyre többen vállalnak gyermeket szembenézve a
nehézségekkel, a felelőségekkel. Siker élmény az is, hogy
vannak keresztelések, hogy a szülők megkeresztelik gyer-
mekeiket és a vallás, az egyház szellemében nevelik
/neveltetik/ gyermekeiket. Öröm számomra, hogy több
család - ez alkalommal is - nem csupán az első, hanem
második vagy harmadik gyermekét hozza el meg-
keresztelni. Az említett alkalomkor négy család öt gyer-
meke részesült a keresztelés sákramentumában. Név
szerint: Kasza León és Leona, Huber Rómeó, Kórizs
József, Csordás László Áron. 

Az idei húsvéttól hány keresztelőre került sor?
Annak ellenére, hogy kis településen élünk, a
közösségünk pedig létszámbelileg fogyatkozó tendenciát
mutat április és május folyamán 11 gyermeket tartottak a
keresztvíz alá. Bejegyzések szerint a jövő vasárnap is lesz
egy újabb keresztelő. - monda Harangozó László refor-
mátus lelkipásztor.

Szukola Béla

Egyszerre öt kisgyermeket kereszteltek a református templomban
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Az egyházi év két részre tagolódik: az egyik
az ún. ünnepes félév, amely advent első vasárnapjától
szentháromság vasárnapjáig tart, a másik pedig az
ún. ünneptelen félév, amely szentháromság vasár-
napjától ugyancsak advent első vasárnapjáig tart. A
pünkösdi ünnepet követő vasárnaptól tehát átléptünk
az egyházi év ünneptelen félévébe. Mostani írá-
sunkban azt vizsgáljuk meg, hogy miben különbözik
e két félév egymástól és mi a feladatunk az ünnepte-
len félévben.

Az idézett bibliai vers a keresztség
szereztetési igéjeként ismert, de úgy is ismerjük,
mint az ún. missziói parancsot. Ez utóbbi arra utal,
hogy Jézus ezekkel a szavakkal küldte ki tanítványait
a világba. Ezeket a gondolatokat Jézus valójában
intelemként, vagy inkább parancsként adja át a
tanítványainak. Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt a
parancsot, akkor láthatjuk, hogy valójában hármas
cselekvést illetve feladatot foglal magába. Először a
népeket kell tanítványokká tenni, másodszor azoknak
egyes tagjait meg kell keresztelni, harmadszor pedig
tanítani kell őket.  Mit is jelent ez pontosan? Azt,
hogy minden népet, minden nép tagjait
tanítványokká kell tenni. Ez sokkal többet jelent
annál, mintha azt mondanánk, hogy tanítani kell
őket. Embereket kell halászni. El kell indulni arra a
halászatra, amelyre Krisztus Urunk Simont és társait
elválasztotta, azzal a szavával, hogy: „mostantól
fogva embereket fogsz halászni“. Szélesre kell tárni a
kapukat és minden embert igyekezni kell bevonni
Isten szövetségébe. Tanítvány az, aki Jézus hű
követője. Tehát minden embert, minden népet
Krisztus követőjévé kell tenni. Ezért van a prédiká-
ció, az igehirdetés szolgálata. Azért prédikálunk
immár kétezer éve, hogy minden embert, minden
népet behívjunk Isten szövetségébe. Tovább taglalva
a kérdést, akik az igét hittel hallgatják, azokat meg

kell keresztelni. A hallható ige felébreszti a hitet, a
látható ige, a sákramentum megerősíti azt. Krisztus
parancsában az is benne van, hogy a Szentháromság
Isten nevében kell minden embert megkeresztelni.
„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében“ történik a
keresztelés. Miért ennyire fontos ez? Aki Istennel
szövetségben él, annak tudnia kell, ki az ő Istene. A
mi Istenünk: az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten.
Amikor az Atyára gondolunk, akkor Isten teremtő és
gondviselő munkájára, világot és minket megtartó
szeretetére gondolunk. A legszemléletesebben a
karácsonyi örömhír szól erről. A Fiú Isten személye
és műve a megváltást ábrázolja elénk. Leginkább a
nagypéntek és a húsvét eseményei beszélnek erről. A
Szentlélek Isten azt juttatja eszünkbe, hogy a mi
Istenünk nem valahol a világ felett vagy a világon
kívül lakik, hanem éppen bennünk. Munkájáról a
pünkösdi események és ajándékok tanítanak a
legszeméletesebben. 

Az ún ünnepes féléven át a mi Istenünk mint
Atya - Fiú - Szentlélek Istennek érettünk végzett
munkájáról szóltak az igehirdetések. Hitünk
gyengeségeit a szent asztal (úrvacsora) javaival
erősítgettük. Most pedig mindezeket összefoglalva
hálát adunk értük. Harmadszor azt parancsolja
Krisztus Urunk, hogy tanítani is kell parancsolatait.
Ezt igazából nem nehéz megtenni, hiszen a szeretet
parancsában lényegében minden benne van. Mégsem
tudjuk megcselekedni. Csak az újjászületett ember
tud igazán szeretni. Ha elnyertük az újjászületést,
akkor tudunk eleget tenni a missziói parancsnak,
másokat is Krisztushoz vezetni és az ő tanítványaivá
tenni.

Összefoglalva az eddigieket elmondhatjuk,
hogy az egyházi év ún. ünneptelen félévében - amely
talán nem annyira gazdag eseményekben, mint az
ünnepes félév - sem tétlenkedünk. Erre az időszakra
esik a tanévzárás eseménye, a nyári táborok meg-
szervezése, az újkenyérért való hálaadás, de még a
reformáció ünnepe is. A felsorolás nem teljes, de
mindezeket a lehetőségeket azért kapjuk Istentől,
hogy cselekedeteinkben mindenkor engedelmesked-
jünk a mi Urunknak és örvendezzünk az Ő jelen-
létének itt a földön életünk minden pillanatában és
egykor majd az örökkévalóságban is őnála.

Orosz Attila

ÜNNEPTELEN FÉLÉV AZ EGYHÁZBAN
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a

Szentléleknek nevében.“  Mt 28, 19
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Vajdaság a bácsfeketehegyi színpadon

Idén májusban hatodik alkalommal szerveztük
meg Bácsfeketehegyen a vajdasági magyar
Gyermekszínjátszók Műhelytalálkozóját, amelynek a
célja, hogy a különböző településeken élő, színjátszással
foglalkozó általános iskolás korú diákok megmutatkoz-
zanak egymás és a szakma előtt, valamint, hogy kapcsola-
tokat teremthessenek. A feketicsi színjátszó találkozón
kívül a gyermekcsoportok Vajdaságban megmutatkozhat-
nak az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjén
Szabadkán (de csak az iskolai csoportok) – itt általában 7-
8 csoport szokott fellépni. Megmutatkozhatnak a felmenő
rendszerű Suliszínház Fesztiválon – amely elsősorban a
szórványban élő gyerekek, az anyanyelvápoló csoportok
fesztiválja, több elődöntővel, amikor is 4-5 csoport lép fel
ugyanazon a napon. A mi találkozónk három dologban
különbözik a fenti rendezvényektől: a magyarországi
szakavatott zsűri jelenlétében; a megkötöttség hiányában
(bármely csoport jelentkezhet: iskolai, egyesületi,
anyanyelvápolói, bármilyen műfajú és hosszúságú darab-
bal); és a közösségépítő szándékban. És a legfontosabb

talán ez utóbbi. A fellépő gyerekek egész nap együtt van-
nak, megnézik egymás előadásait, és játékos csoportépítő
foglalkozásokon vesznek részt. 

Hogy erre mekkora igény van, mutatja a tény, hogy idén a
megszokott 18-20 csoport helyett 30 csapat nevezett be a
találkozóra. Nagy öröm volt számunkra, másként sikernek
is nevezhetnénk, és visszaigazolásnak, hogy a gyermek-
színjátszó mozgalom megerősítéséért végzett 5-6 éves
munkánk nem veszett kárba: a mozgalom él, dagad… De
ugyanebben a pillanatban, amikor azt láttuk, hogy a várt
300 résztvevő helyett 500 lesz a vendégünk két napig,

sorra jöttek a megválaszolatlan kérdések, melyeket így
foglalhatnánk össze: van-e erre pénz. Hiába pályáztunk
minden lehető helyre, a találkozó előtt két héttel még csak
egyikről érkezett visszajelzés, és így, a rendezvényhez
szükséges összeg 10%-ának az ígéretével a zsebünkben
gyűjtésbe kezdtünk. Miközben tudtuk, hogy sehol sincs
pénz, nagyok a bajok mindenütt. Elmondhatatlan élmény
volt az a két hét, ami eltelt a találkozóig. A bizonytalanság,
a megalázkodás, a biztonság és a megkönnyebbülés min-
den percben változó érzete töltötte be ezeket a napokat. És
végül a megnyugvás és a hála, amikor láttuk, hogy össze-
hoztuk adakozásból 500 ember étkeztetését. Kopogtunk,
ahol eszünkbe jutott: a háziasszonytól a vezető beosztású
személyig, a kisembertől a nagyvállalkozóig. Jönnek a
gyerekek, mondtuk. Ebédet kell adni nekik. És szinte min-
denki értette. Adott, amit tudott: hagymát, lisztet, zsírt,
üdítőt, szalvétát… Volt disznóvágás, szaladozás, tele-
fonálás éjjel-nappal. Adakozott a Lódi, a Szitás, a Garai, a
Kádár és a Szarka család, Pál Karcsi bácsi, a Feketics
Földműves Szövetkezet, a Feketics Művelődési Egyesület,

a Lódi Pincészet, a Júlia Malom, a Beoniti pékség
(Destan), a Sremak 23 vegyesbolt (Duško boltja), a
Fantasy vegyesbolt (Selić Goran), az újvidéki Aretol zöld-
ség- és gyümölcsfeldolgozó üzem bácsfeketehegyi
hűtőháza. A feketicsieken kívül Kopre Borbála Adáról, a
Sógor és a Big Chick hentesüzlet Kishegyesről, a Gebi
Kft. és a Hunyadi János Általános Iskola Csantavérről. És
akkor újra azt éreztük, hogy jó helyen vagyunk, hogy
olyan jó itthon. Hogy ugyanazok a dolgok fontosak min-
dannyiunknak – hogy ha gyerekekről van szó, nálunk
nincs lehetetlen. Hogy Feketicsen a vendég sohasem teher,
mindig megtiszteltetés. 

Beszámoló a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és öt civil szervezet, a Vajdasági Magyar
Drámapedagógiai Társaság, a Feketics Művelődési Egyesület, a szabadkai székhelyű

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és a
budapesti székhelyű Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett VI.

Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóról

A továbbjutó bácsfeketehegyi csoport A zsűri
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(Közben megtudtuk, hogy még egy pályázatunk nyert, és
Kishegyes Község is segít rajtunk, így a találkozó napján
azt láttuk, hogy a lebonyolításhoz szükséges pénz 30 %-a
meglesz. A nagyobb részről azóta sincs semmi hír. Még
nem döntöttek…)

Így zuhant ránk május 18-a, és büszkék voltunk arra, hogy

feketicsiek vagyunk. Nemcsak én, mindannyian, akik
önként főztek, felszolgáltak, vendéget vártak, felügyeltek,
világítottak, játékot vezettek, és tették, amit kellett: Barta
Júlia, Dávid Márta és Miklós, Farkas Erzsébet, Beatrix,
Izabella és Hajnalka, Hajvert Ákos, Kádár Gizella, Konc
Sándor, Kovács József, Martinović Saša, Szalajevics
Viktor, Szarka László, Éva, Áron és Ákos, Tóth Lajos, Vera
és Hilda. És jöttek mindazok a segítők, akik két napig
önként dolgoztak azért, hogy a feketicsi csapathoz tar-
tozhassanak, hogy megélhessék ezt az élményt: Kocsis
Tamás (Bajsáról), Farkas Ivona (Zentagunarasról),
Huszka Lilla és Noémi (Szabadkáról), Pece Réka
(Zentáról), Vas Ágnes (Hajdújárásról), Mácsai Mónika,
Fehér Anikó, Cseszkó Mónika, Rácz Nagy Tünde
(Magyarkanizsáról). A legközelebbi munkatársaimról,
Raffai Ágnesről és Gondi Martináról nem is beszélve…
Két napig ők is feketicsiek voltak. 
A bejelentkezett 30 csoport végül nem érkezett meg teljes

létszámmal – hárman lemaradtak betegség, anyagi gondok
és személyi problémák miatt. Így 2013. május 18-án 14
fellépő csoportunk volt, május 19-én pedig 13. Pál Károly,
a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd elfoglalták a színpadot
a kondások, a királyfik, az őzek, a libák, az ördögök, a
molnárok, a törpök és a nagymamák… A fellépők hu-
szonegy vajdasági helységből érkeztek a kétnapos ren-

dezvényre: Ada (három csoport), Bácsfeketehegy,
Bácskossuthfalva, Csantavér, Gunaras, Horgos, Kevi,
Kispiac, Kúla, Magyarittabé (két csoport), Muzslya,
Nagybecskerek (két csoport), Nemesmilitics, Nosza (két
csoport), Oromhegyes, Szabadka, Szenttamás, Tamásfalva,
Újvidék (két csoport), Zenta és Zentagunaras. Öröm volt
nézni az előadásokat, és az előadások közötti szünetekben
színházértőn összedugott gyermekfejeket, a közös játék
során együtt viháncoló kamaszokat, az esti előadásról
meglógott szép, hosszú hajú vidéki lányokat, amint a mi
fiaink falunézőbe kísérik őket az alkonyatban…
Mindeközben a háromtagú szakmai bizottság – Hajós
Zsuzsa és Hegedűs Jenő Budapestről, Vörös Imelda
Szabadkáról – megállás nélkül jegyzetelt, majd értékelést
tartott a felkészítőknek, dícsért, hiányolt, javasolt, buzdí-
tott. Végezetül kiválasztott a 27-ből egy előadást, amely
júniusban képviseli a vajdasági gyermekszínjátszást
Debrecenben az Országos Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorán: a bácsfekete-
hegyi Nevenincs csoport A schildai polgárok című darab-
ját, Pál Ilona rendezésében. 
Hogy a szenttamási gyerek a nagybecskereki, az oromhe-
gyesi, a kispiaci, a kúlai, az adai, a feketicsi gyerekekkel
(és sorolhatnánk) ilyen közegben, játékkal és színházzal
fűszerezve egész napon át együtt lélegezzen, egy kivételes
alkalom. A gyerekek egyszerűen nem akartak hazamenni.
Végül alkudozni kezdtek a tanáraikkal, hogy másnap is
visszajöhessenek. Számunkra már Feketics egy ilyen hely
marad. Ahol jó lenni. Ahol mindenki együtt van. 

Van benne valami. Vagy nem? 
H.L.A.

A Kúlaiak Játék Ákossal

Játék Beával és Rékával
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A  MALÁRIA  ÉS  GYÓGYSZEREI - 
A  KININ  FELFEDEZÉSE

Akinin jelentőségének megítélésekor, a
feltörő kapitalizmus korában egyes
nagyhatalmak fokozott figyelmet

fordítottak  meglevő gyarmataik kizsákmá-
nyolása mellett, új gyarmatok szerzésére is.
Az idegen földrészek leigázása azonban a
szokatlan klíma és az ismeretlen betegségek
pusztítása miatt sok  áldozatot követelt. Így
világossá válik, milyen nagy jelentőségű volt
az a felfedezés , melynek segítségével ki
lehetett védeni, sőt meg is lehetett előzni  a
trópusok  egyik pusztító betegségét, a
váltólázat / maláriát/.

A kinin,- stratégiai nyersanyag  lett. A kina
kéreg őshazájának, Dél-Amerikának
bennszülöttei már régen  ismerték, és lázel-
lenes hatását fel is használták. Az európai
hódítók előtt azonban  sokáig rejtve maradt e
fakéreg csodálatos  gyógyhatása. Egyszer
azonban 1630- ban  Loxa  város helytartója
megbetegedett. Magas  visszatérő láza , és
hidegrázása  semmilyen kezelésre nem múlt
el. Végső  kétségbeesésében megfogadta egy
bennszülött tanácsát- megitta a kinafa
kérgének keserű főzetét, amitől  meggyó-
gyult. Nyolc évvel később egy De Vega  nevű
orvost hívattak sürgősen Peru  akkori
alkirálya feleségének, CINCHONA
grófnőnek a betegágyához. A grófnő már
hosszabb ideje feküdt súlyos, lázas állapot-
ban. Az orvos  tanácstalanul állt  a nagy-
hatalmú alkirály feleségének betegágyánál. 

Hirtelen eszébe jutott Loxa  város helytartójá-
nak emlékezetes, csodálatos gyógyulása.
Merész elhatározással  megkísérelte az
ismeretlen fakéreg gyógyszerként való al-
kalmazását. Maga készítette el nagy gonddal  a főzetet,
amit beadtak a szenvedő grófnőnek. Az ismeretlen
fakéreg másodszor is csodát művelt. A láz rövid idő múlva
alászállt, majd megszűnt,  és a grófnő meggyógyult. Az
orvos, akinek híre ezzel  az akkoriban  csudálatos gyó-
gyítással  nagyra nőtt, hálából a grófnőről  nevezte el  a
gyógyszerkincsbe sorolt drogot szolgáltató fát . Innen
származik a kinafa  elnevezése- CINCHONA  SUC-
CIRUBRA. Később az orvos Sevillába is hazavitte a
csodálatos új gyógyszert. Ettől kezdve Európában is
ismerték. A tiszta kéregpor , illetve a belőle készített főzet
azonban nemcsak  kellemetlen ízű, hanem használatra is
kevéssé alkalmas gyógyszerforma volt. 

A kinafa kérgének porában ugyanis számos idegen anyag
is jelen van, ami a megfelelő adagolást nagyon megne-
hezítette. Nagyobb adagjai  hányást okoznak. A felsorolt
körülmények hatására foglalkozott elmélyülten a kinafa
hatóanyagának előállításával Pelletier és Caventou. 1820-
ban  mutatták be a kinin előállításának módját, nem rejtve
el titkukat  az emberiség elől. Ezért a cselekedetükért
magas  társadalmi elismerésben is részesültek, és emlék-
művet kaptak mindketten Párizsban.  

Kórizs József

Forrás : Világtudomány.hu
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Az órarajzolás teszt informatív jellegű, röpke 5
perc alatt elvégezhető próba, a betegség kezdeti stádiumá-
nak komoly mutatójaként tartja számon a medicina. A
beteg elé egy üres papírlapot teszünk, amelyre az orvos
egy kb. 30 cm átmérőjű kört rajzol. Majd megkéri a
beteget, hogy képzelje el a kört egy óra számlapjának, raj-
zolja be a megszokott sorrendben az órákat 1-12-ig.
Ezután rajzolja be a kis és nagy mutatót, mégpedig úgy,
hogy azok háromnegyed hármat mutassanak. Fontos a
számok arányos térhasználata, helyes sorrendje, és a
mutatók elhelyezése. Ez a vizsgálat rendkívül érzékeny a
korai Alzheimer demenciára. Ezenkívül még számtalan
teszt forog közhasználatban, de rámutatnák a híres francia

regényíró, Stendhal, a szavak nagymesterének tipikus
panaszára: „én, aki eddig minden szónak 8-10 szinonimá-
ja közül válogattam könnyedén, ma 58 éves koromban
nehezemre esik megnevezni a tárgyakat környezetem-
ből… kiesnek a főnevek az emlékezetemből.” írja egyik
levelében.
S most nézzük, mit tehet a medicina, és mit tehetünk mi,

ha beköszönt a betegség? Előrebocsátom, az Alzheimer-
kór hosszú ideig korlátok között tartható e két tényező: a
család és az orvos együttes munkájának köszönhetően.
Ebben mindenképpen döntő szerep illeti a családi
szeretet. Ha ez utóbbi kiesik, a betegség gyorsan és feltar-
tozhatatlanul úrrá lesz betegünkön. A nemzetközi orvos-
protokoll szerint behelyettesítő terápia az első lépés. A
kutatások kimutatták, hogy az agyban az acetilkolin
hiányzik. Ennek rendezésére szolgálnak az acetil-kolin-
észteráz-gátlók (Aricept, Ekselon) Az antioxidánsok
szerepe a gyógyításban szintén elvitathatatlan, ugyanúgy
az E-vitaminé is. Amerikából újabban jó eredményekről
számolnak be a gingko biloba növény kivonatáról.
A mi dolgunk, akik együtt élünk a dementia ösvényein
botorkáló beteggel, a legsúlyosabb. Súlyosabb keresztje
talán csak a betegünknek adatott, aki betegségének ebben
a fázisában pontosan észleli milyen nyűgöt jelent család-
jának mindennapjaiban. Ha lehet, rendezzünk be neki egy
szobát, ahonnan eltávolítjuk a könnyen csúszó
szőnyegeket, szögletes tárgyakat, kígyózó vezetékeket.
Tegyünk ki asztalára fényképeket a családról, biztassuk
annak mindennapos átnézésére és megnevezésére.
Beszéljünk hozzá lassan, artikulálva, egyszerű monda-
tokkal. Biztassuk keresztrejtvény-fejtésre, kártyajátékra,
sakkozásra, újságolvasásra. Hívjuk meg kéthetente bará-
tait, beszéljük meg, hogy a látogatás legtöbb két órát
tarthat, a beteg fáradékonysága miatt. Adjunk neki egy-
szerű, de állandó feladatokat: a háziállatok ellátása, gon-
dozása. Igen jót tesz, ha csak neki kell gondoskodni egy
kutyáról, vagy más kisállatról. A gyógyszerek adagolása
mindig egyazon órához legyen kötve, aminek jelzését bíz-
zuk rá. Ruhái mindig a tőle megszokott helyen és sor-
rendben legyenek. Az elkóborlás veszélye miatt a beteg-
nél mindig legyen valami azonosító, egy telefonszám, egy
cím a gondozó családról. A házban zárjunk el minden
veszélyes gyógyszert, szúrószerszámot, mérgező anyagot.
Ha a beteghez szólunk, először mondjuk meg nevünket,
kik vagyunk neki, napjában többször is. Villát a beteg már
korai stádiumban nem tud használni, engedjük kanállal
enni, de világosítsuk fel a család legkisebb tagját is a
beteg helyzetéről, ne engedjük gúny tárgyává tenni. Ne
hibáztassuk, ha nem ismerne fel, nem tehet róla. Közben
tartsuk szem előtt, a kutatások rendkívüli erővel folynak
világszerte, és minden évben hoznak valami újat ennek a
betegségnek a megkönnyítésére. 

Dr. Kerekes József, az 

intenzív terápia ny. főorvosa

Feledékenységünk határai (2.)

EELLSSŐŐ  AAZZ  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG

Az Alzheimer-kór
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****MMIITT,,   MMIIVVEELL??****       
""AA  FFŰŰSSZZEERREEKK  BBIIRROODDAALLMMÁÁBBAANN""

A MEGGY
A fás szárú meggy Kisázsiából és a Balkánról

származik. A csonthéjasok – így a meggy is – kemény
magját húsos terméshéj veszi körül. A gyümölcshúst
pedig hártyás vagy bőrszerű héj veszi körül. Gazdag vita-
minokban (A-, B1-, B2- illetve C-vitamin és ásványi
anyagok kalcium, kálium, magnézium, vas, cink). A
bogyós gyümölcsökhöz hasonlóan kimagasló mennyiség-
ben tartalmaz flavonoidokat, melyek antioxidáns
hatásúak. A levében lévő antioxidánsok segítik megőrizni
a vénák falának rugalmasságát, és ezáltal a visszér-
betegségek elkerülését. Enyhítik az ízületi megbetegedés
okozta fájdalmakat, ill. a fejfájást. 
Vértisztító hatású. A kalcium, kálium és magnézium
együtt dolgoznak a vér megtisztításán, a szívizom
megerősítésén és a szabályos szívverés helyreállításán.
Serkenti a máj- és vese működését. Különösen azoknak
ajánlatos fogyasztani, akiknek az emésztésével nincs min-
den rendben. A savas meggy serkentőleg hat az
emésztésre és a belek mozgására. A nagy mennyiségű B-
vitaminok továbbá serkentik a keményítő és a fehérje fel-
dolgozását, felszívódását.
Tápanyagértéke: Mély bordó színe hihetetlen értékéről
árulkodik, arról, hogy egyik leghatékonyabb antioxidán-
sunk. Savanyú íze elijeszti a vírusokat, valamint vér-
tisztító hatása van.

Gyógyhatása
A meggy gyógyhatása több területre is kiterjed.
Jótékonyan hat a vérre és ezzel több nagy szerv, így a máj
s a vesék munkáját serkenti, hat továbbá a szívre. A B vit-
aminok minden fajtája megtalálható a meggyben, ez
lehetővé teszi az emésztés munkájának kiegyensú-
lyozását, valamint az idegek működését is befolyásolja.
Hat a légzőszervek gyógyítására, különösen meghűléses
betegségek esetében. 
Emésztést serkentő: A meggy az egyik legértékesebb
gyümölcsünk. Különösen azoknak ajánlatos fogyasztani,
akik emésztésével nincs minden rendben. A savas meggy
serkentőleg hat az emésztésre és a belek mozgására. A
nagy mennyiségű B vitaminok továbbá serkentik a
keményítő és a fehérje feldolgozását, felszívódását.
Székrekedésre: A meggy elsősorban a gyomor munkáját
gyorsítja meg s azzal hat az egész emésztő rendszer
mozgásának felgyorsulására. A legátalkotottabb
székrekedést is megszünteti a meggy, mert hat a gyomor-
savra, valamint tisztítja a beleket, puha rostja pedig segít
a massza eltávolításában.
Szív: A szív működésének serkentése a meggy ásvány tar-
talmának köszönhető. A kalcium, kálium és magnézium
együtt dolgoznak a vér megtisztításán, a szívizom
megerősítésén és a szabályos szívverés helyreállításán.
Véredény probléma: A véredény problémát az erekben
való idegen anyag lerakódása és az erek megvastagodása
a rugalmasság elvesztése jelenti. Minél több a lerakódás,
annál gyengébbek az artériák, valamint annál kevesebb

kapilláris erecskénk működőképes. Ha az ereket
megtisztítjuk és ebben a meggy nagy segítségünkre lehet,
hiszen savtartalmával, ami lúgos hatást vált ki a vérben, a
kapilláris ereket is újra megnyithatja.
Vér körforgása: Ha kúraszerűen fogyasztjuk a meggyet,
a vértisztító munkájával a vér körforgására is hat. Ritkítja
a vért és mind több kapilláris erecske előtt nyílik meg
ismét az út.
Alacsony vérnyomás: Ha nincs meg az elegendő ásvány
a szervezetben, annak egyik tünete lehet az alacsony
vérnyomás. Az alacsony vérnyomás nem jelenti azt, hogy
nincs a vérünkben semmi zsír lerakódás. Lehet még ala-
csony a vérnyomásunk, de ugyanakkor emelkedő kolesz-
terin szintünk. A meggyben van elegendő vas és egyéb
ásvány, hogy a szív működése és a vérnyomás elérje a
normális határt.
Légzőszervi panaszok: A légzési problémák
megoldásában is sikeresen működik közre a meggy, mert
sok A vitamint tartalmaz. Az A vitamin nemcsak a
légzőszervek nyálkahártyáit gyógyítja, de serkenti az
immun-rendszer munkáját is. A légzési panaszokban is
segít a meggy, amelyeket a túlfogyasztás okozhat. A tele
gyomorban a bomlás következtében gázok keletkeznek,
és nyomják a rekeszizmot, amely a tüdőre illetve a szívre
gyakorol nyomást. A megy lé savas tartalma serkenti az
emésztést, és hamarabb bekövetkezik a megkönnyeb-
bülés.
Meghűlés: A meggy lé az egyik legjobb szer a meghűlés-
es betegség leküzdésében. Gyógyszer nélkül ki kehet
lábalni a betegségből, ami nem kis dolog, különösen a ter-
hes nők számára. A rendkívül savanyú környezetben a
vírusok képtelenek szaporodni, és egyáltalán képtelenek
megélni abban a környezetben. Lassúbb a gyógyulás, ha
édesítjük a meggylét, mert akkor a vírusoknak kedvezünk,
de akkor sem reménytelen. Az A és a C vitamin ter-
mészetes környezetében fordul elő a meggyben, ami a
betegség elleni közdelemben jár el, és az immunrendsz-
erünk működését segíti elő.
A legjobb antioxidáns: A meggyben megtalálható az A
és C vitamin, szelén valamint bioflavonoid. Így is a
leghatásosabb ellenfele az oxigén szabad gyököknek, de
ha beveszünk egy kiskanál búzacsíra olajat, még jobban
megerősítjük testünk védelmi csapatát.
Elkészítési mód: A meggy fogyasztása leghatásosabb, ha
fáról történik. Ez a gyümölcs ugyanis nem utánaérő. Ha
leszedjük a fáról hamarosan romlásnak indul. A meggy lé
a legkitűnőbb ital, amit valaha is fogyaszthatunk.
Megadja az alap ízt más gyümölcsnek is. A legjobb, ha
magában fogyasztjuk, ha betegséget akarunk gyógyítani
vele. Naponta három-négy pohárral elegendő.
Elkészíthetjük vágógéppel, amit úgy kapunk, hogy a
kimagozott gyümölcsöt pépesítjük, s azt gézen leszűrjük,
vagy anélkül fogyasztjuk. A meggyet nem jó vízzel ke-
verni, elvész az eredeti íze.

forrás:http://www.global-vitamin.hu/gyumolcsok/
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII
HHÍÍRREEKK

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

Jung Mária szül. Majoros május
11, 70 évében
Margit Sándorné szül. Szenti
Irén május 19, 71 évében
Harangozó János május 22, 78
évében
Kalabić Aziz május 30, 77 évében
Dušanka Dutina szül. Gladović
június 1, 80 évében 

FE C S KE T O L L

T U D N O M  
K E L L

Valaki belülről azt súgja nekem,
hogy változtatni kell az életen.
E valaki észrevétlenül lapul bennem
és állandóan elégedetlen.
Tettekre vágyik, az erő táplálja,
nem hagy békén, folyton követ.
Velem van álmaimban,
velem gondolatban,
noszogat, bökdös, olyan ügyes,
mindig mindenre rávesz.
Csúfol ha tévedek, 
de semmiért nem dicsér meg.
Erőszakosan, kitartóan azt akarja,
hogy valami újat tegyek,
de hogy hogyan, mit tévő legyek,
azt még nem fejtettem meg.
Pedig tudnom kell,
merre menjek, miért harcoljak,
hogyan éljek,
mert győztesként akarom befejezni
az ÉLETET.

MIKOR RÁD
NÉZEK

Mikor rád nézek,
az idő múlását látom,
ahogy vágtat előre,
mit sem törődve érzéseinkkel.

Mikor rád nézek,
mégis mintha megállna az élet,
minden pillanat egybeforr,
ahogy változó arcodat látom.

Mikor rád nézek,   
nem számit semmi nekem,
csak te lehetsz igazán fontos,
hisz te vagy a gyermekem.

Mikor rád nézek,
büszkeség tölti el lelkemet,
hisz szemedben ott csillog,
az értelem és a szeretet.

Mikor rád nézek,
szorongás járja át szívemet,
hisz nem tudom, mit nyújtani
tudok
elég e neked?

Mikor rád nézek,
tudom van értelme a létnek,
hisz veled lehetek,
hogy mindenben támogassalak
téged. 

Verbászi Hajnalka

Újszülöttek

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

Török Zoltán és Török Hadadi Gita

kislányuk 

Viola
Boros Zoltán és Karola kislányuk 

Adél
Fenyvesi Árpád és Csilla kisfiuk 

Áron
Ilić Dragan és Snežana kisfiuk 

Danilo




