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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

- az elmúlt hónap folyamán igen nagy megtiszteltetésben
részesült a bácsfeketehegyi Helyi Közösség.

A Szerbiai belügyminisztérium, azon belül pedig a vál-
ságállapotokért felelős részleg (Ministarstvo unutrasnjih
poslova-sektor za vanredne situacije) magas rangú elis-
merését- köszönőlevelét vehette át Bojtos Béla
Tanácselnökünk Szabadkán, az Észak-Bácskai körzet vál-

ságbizottság ünnepélyes ülésén, melyet március 1. a pol-
gári védelem világnapja alkalmából rendeztek.
Az imént említett körzet osztályvezetője, Dragi
Vucskovity Úr elmondása szerint, a polgárvédelem
fejlesztésén az utóbbi időben igen nagy intenzitással dol-
goznak, melynek célja egy fejlett társadalom kialakulása,
amely időben és megfelelő módon kezeli a különböző
kihívásokat, kockázatokat. Az elmúlt időszak összegzése
alapján, településünk többször vizsgázott kitűnőre a pol-
gári védelem fejlesztéséből, valamint a védelemi és men-

tési akciók szervezéséből-
kivitelezéséből.

- folyamatosan végezzük a
közvilágítás karbantartását,
ennek keretein belül az
„Elektrovojvodina” B.
Topolyai kirendeltségének a
közreműködésével a M.Titó
(főutca) utcában megtörtént a
kiégett égők cseréje.
Szeretném megkérni lakossá-
gunkat, hogy amennyiben bár-
milyen hibát észlelnek az utcai
világítás működésében,
legyenek szívesek jelenteni a
024 738 040-es telefonszámon.
Előre is köszönjük.

- tekintettel a talajvíz magas
szintjére, a főút alatti átfolyók
működését ellenőriztük és ahol
szükség volt, természetesen
elvégeztük a tisztítást

Juhász Attila
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Az utóbbi Fecskében, már előre vetítettem a 14.
Mátyásnapi borkóstolót, amire most már, mint megtörtént
eseményről tudok beszámolni.
Körültekintően fogtunk most is a szervezéshez. Oszlopos
tagjaink időt és fáradtságot nem számítva, megoldották,
hogy minden vendég, megelégedve emlékezzen február
21.-re.

A borrendek bevonulása előtt, ami egyébként része a
Mátyásnapi borkóstolónak egy nagyon kedves és igen
szép nagylány Török Noémi, lepett meg bennünket egy
csokor borhoz kapcsolódó népdallal. Sárközi István
kultúrfelelős szervezésében. Utólag is köszönjük szépen.
Az is mindég fontos, hogy az ilyekor szokásos birka-
paprikás is az asztalra kerüljön. Ezt a fontos előfeltételét a

borkóstolónak, mindig önzetlen hozzáértéssel Gombos
László vállalta, Szopók Gábor és Konc László segítségé-
vel. Jó alap volt az utána kezdődő borkóstoláshoz.
Lényeges események a szerda esték is, mindég időszerű
egy-egy ú tudnivaló akár a növénytermesztésben, akár a
növényvédelemben.

Kiemelkedő fontossággal említeném még a HÁLÓ
Vajdasági Fejlesztési Alap szervezésében megtartott
előadásokat. Ezen előadássorozat Vajdaság különböző
helyiségeiben kerültek megrendezésre, széleskörű
tudományos alapossággal, komoly nagy tudású tekinté-
lyek részvételivel.

Egy a hét helyszínből itt Bácsfeketehegyen volt február
26.-án. Itt az előadás fókusza ta-
lajelemzés volt a helyszínen. Lality
Zsolt mini laboratóriuma segítségével,
elemezte ki a hozott talajmintát, majd
megbeszéltük közösen, hogy mit kell
tenni még a jobb terméshozam
érdekében.
Itt nálunk még téma volt a hatékony
növényvédelem és a műholdas
távirányítású földművelés.
Most meg egy újabb gondűzése
készülünk, ugyanis tisztelgünk a höl-
gyeknek a nőnap alkalmával március 7.-
én este a Kultúrotthonban. Úgy gon-
dolom, hogy szerényen a körül-
ményekhez képest jó hangulatot vará-
zsolunk a „Calipso” zenészeivel.
Erről, majd a következő jelentkezéskor.

O.K.

A GAZDAKÖR HÍREI
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AZ IZIDA HÍREI
Sokszor feltettük már a kérdést, hogy miért mi,

miért így... de az ég ilyen sorsot szánt sokunknak, és nincs
sok jogunk kérdezni. Ma azonban rájöttünk valamire,
mégpedig, hogy nincs hátrapillantás csak előre.
Szeressük ma már, ha az emberek észrevesznek bennün-
ket, hajlamosak vagyunk, hogy az életet sorsnak, állapot-
nak tekintjük. Sokat tűnődünk az élet értelmén, akkor is
feltesszük a miért kérdést, amikor nem lenne rá szükség.
Feltesszük a kérdést, mint azt: hogyan is kezdődött?
Sokszor megtettük, hogy ha valaki valamilyen érdekes
programon, pályázaton működött szervezetünk.
Hogyan lássuk ennek a felbecsülhetetlen munkának a
sorsát?
A leíráshoz,eredetileg az adta az indíttatást, hogy ebben
az évben egyesületünk március 5-én töltötte be a
működésének a tizenharmadik évét. A jeles alkalomból
tudatjuk, hogy a visszatekintésünkben nem csupán saját
sorsunknak az alakulásáról akarunk szólni, de igyekszünk
bepillantást adni munkánkba. Az Egyesületünk 2002.
március 5-én lett alapítva, jogerősen bejegyezve hasonló
sorsú családok összefogásaként. Azóta is kiállunk az
elveihez és gondolom majdnem sikerült teljesíteni a
munkatervek pontjait kivéve, hogy munkánkat a szülők
segítségével, önkéntesekkel, alkalmi munkaerővel
(pályázatok útján) valósíthattuk meg. Nincs állandó sza-
kember aki tudásával, gyakorlattal állna a tagságunk
fejlődéséhez, képzéséhez és neveléséhez.

Ez azért is furcsa így utólag megjegyezve, hogy a későb-
bi időben nagyon sok törvény beszél a sérült emberek
jogairól és esélyegyenlőségéről. Egy másodperc alatt
pedig megtud pecsételődni a sorsuk. Ugyanis sokáig a
sérült emberek intézetekben élték le az életüket a tár-
sadalomból kirekesztve, ezért kellett tennünk valamit, és
gondolom tettünk is, hiszen 53 bejegyzett tagunk van akik
részt vesznek programjainkba. Sokszor külföldi önkénte-
sek is részt vettek a munkánkban. Olyan fiatalok akik
döntőben befolyásolták munkánkat nem csupán oktattak,
irányítottak hanem eközben még a figyelmüket,
szeretetüket is érezhettük és így rengeteget lehetett tőlük
tanulni. És ehhez járult hozzá még az is, hogy felszerelték
termeinket, kedvező feltételeket biztosítottak számunkra.
Igaz nem szabad kihagyni, hogy mindenki másképpen
látja a dolgokat, mi eközben persze azért ne feledkeztünk
meg arról sem, sőt nagyon is ügyeltünk arra, hogy
megfelelő létszámban képviseljük magukat a község
területén megszervezett programokban (Falunapok, csalá-
di találkozókon, stb.) is. Igen, így volt. És ez utóbbi tény
valahogy kiegyenlítette az előítéletekből fakadó
hátrányokat.

Összefoglalva: csak hálával tudok visszaemlékezni rá,
hiszen bár tagságunk családjainak “keservei” áthúzódtak
ezen az együtt töltött tízen három éven keresztül, végül
nekik köszönhetjük, hogy ezt viszonylag nehéz időt végig
tudtuk csinálni. Ebben az időben nem csak kellemes
tapasztalataink voltak, azonban óriási élmény és fontos

tapasztalás volt megtanulni: miként kell előre gondolkod-
ni, s felkészülni egy feladatra! Mindezt utólag, a mai
eszemmel tudom kellően felmérni, hogy kihatással van,
hogy az emlékek mennyire fészkelték be magukat az
agyunkba. A tagjaink egyénenként értékes és érdekes
emberek. Igenis képesek kiemelkedni a társaságból, igaz
egy kissegítséggel. Ma már rájöttünk arra is, hogy külön
pályát futunk a polgártársainktól, ezért fotós szempontból
nem is akarunk kegyetlen módon „nyertesek lenni”,
inkább csak fontos viselkedésbeli tulajdonságokat sajátí-
tani el. Nagyon sok ponton találkozik a sorsunk, gondo-
lkodásmódunk az egyesületen belül azonban az érdek-
lődés hiánya miatt megmarad a probléma,tehát előfordul-
hat, hogy ez a korszak törekvései veszélyben maradnak.
És rettegek, hogy egy esetleges rossz ötlet nyomán a
törekvések megsemmisülnek vagy eltűnnek. Ma is
szeretettel gondolok vissza erre a tizenhárom évre, nem-
csak a tagságra, de az egész egyesületben résztvevő csap-
atra. Mindenkire, beleértve a valamikori önkéntesekre és
szakembereinkre.

Mi tovább igyekszünk, hogy megtaláljuk helyünket a tár-
sadalomban! Ezt bizonyítja, hogy képzéseken is részt
veszünk. Napokban fejezzük be a Tartományi gazdasági,
foglalkoztatási és a nemek egyen jogával foglalkozó
titkárság által támogatott pályázatot, amelyben a bács-
feketehegyi nyugdíjasok és a Hesztia női egyesület
képviselőivel is bekapcsolódtak. Szövést tanultunk, amely
lehetőséget ad, hogy tagjaink közül valakinek megélhetést
is biztosítson. Ugyanakkor házigazdái vagyunk számos
tematikus programnak a műhelyeken kívül. A kishegyesi
“Bagoly suli” beszámolót tartott az ökológiáról, herbári-
umokat készítettünk a gyógy – és a fűszernövények bemu-
tatásáról. Március 11-én a Nemzetközi Nőnapról
emlékezünk meg egy alkalmi műsorral és természetes
mindenkinek saját készítésű ajándékkal tesszük szebbé e
napot. A Gazdakör finom falatokkal járult hozzá, hogy
vendéglátásunk gazdagabb legyen.
Köszönjük a jó szívű ajándékozásokat, adományokat és az
önkéntes munkát!

Elkezdődtek a munkálatok az üvegházban. Köszönve
önkénteseinknek kialakítottuk a csepegtető locsolórend-
szert, elültettük a gyógy- és fűszernövényeket, a virág-
palántákat! Tavaszra jutányos áron juthatnak nálunk virá-
gokhoz és más palántákhoz.

P.J.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK

A Kishegyesi Ifjúsági Iroda és a
Dombjektív Fényirda fotópályázatot

hirdet:
Ne csak nézz, láss is... címmel.
A pályázat témája: A pályázatra Kishegyest, kishegyesi
helyszíneket, embereket és történéseket ábrázoló
fényképeket várunk. Szeretnénk, ha a képek megmutatnák
a falunak azt a titkos arcát, ami mellett nap, mint nap
elsétálunk, de mégsem látjuk. Tárjuk fel Kishegyes rejtett
szépségeit!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁRCIUS 14.
A pályázat díjazása:
A nyertes képek (I. II. III. hely) tárgynyereményben
részesülnek.
Különdíjban részesítjük a Facebook szavazás során
legtöbb szavazatot kapott fotókat.
Az internetes szavazás 2015. március 14-től 21-ig tart a
Kishegyes Ifjúsági Iroda Facebook oldalán.
A beküldött fényképeket szakmai zsűri bírálja el, amely-
nek tagjai:
Burján Anikó – fényképész,
Kecskés Endre – fényképész,
Mohácsi Zoltán – festőművész.
Pályázati feltételek:
- A pályázat nyitott, nemtől, foglalkozástól és életkortól
függetlenül bárki részt vehet, kivételt képeznek, a zsűri
tagjai.
- A pályázati anyagokat 2015.március 14-ig fogadjuk.
- A fényképeket kizárólag digitális formában lehet

beküldeni, a kzm.maliidjos@gmail.com e-mail címre.
- Egy pályázó legfeljebb 3 (három) fotót adhat be.
- A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a
pályázat témájának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan
fényképek kerülhetnek, amelyek közül a szakmai zsűri
választja ki a nyertes alkotásokat.
- A zsűri döntése végleges lesz és nem vitatható.
- Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelynek
egyedüli és kizárólagos szerzője a Pályázó, továbbá nem
sértik harmadik személyek személyiségi jogait.
Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más szemé-
lyek szerzői vagy egyéb személyiségi jogait, akkor a tel-
jes jogi felelősség a Pályázóra hárul.
- A fotók 2015. március 21-én, Kishegyes falunapja al-
kalmából egy kiállítás keretében a Pályázó nevének
feltüntetésével lesznek megtekinthetők.
- Az Ifjúsági Iroda kommunikációs felületein a képeket a
Pályázó nevének feltüntetésével felhasználja.
A beküldendő fényképek technikai paraméterei:
- A kép fájlmérete min. 1 MB – 10 MB.
- Fekvő kép esetén minimum szélesség: 2048 x 1536
pixel.
- Álló kép esetén minimum magasság: 1536 pixel.
- A kiírástól eltérő méretű képeket a szervezők nem fogad-
nak el.
- A felvételek hagyományos vagy digitális technikával
egyaránt készülhetnek, de csak digitális fájlban, JPG for-
mátumban lehet beküldeni.
- A beküldött képfájlokat a pályázónak a következőkép-
pen kell elneveznie: NEV_fotó rövid neve (példa: TOT-
JANI_üzletek. JPG).
- A képekhez mellékelve csatolni a beküldő nevét, címét
és telefonszámát.
Bővebb információ:
- 064-84-89-465-ös telefonszámon és a
kovacskaroly29@gmail.com e-mail címen illetve a,
- 063-82-79-207-es telefonszámon és a
katanec@gmail.com e-mail címen kapható.
Az fotópályázat támogatói:
- Kishegyes Község Önkormányzata
- Helyi Közösség Kishegyes

A nyugdíjas egyesület hírei

A nyugdíjasoknál, a tradicionális nőnapi ünnepségre készülnek. Előre készülnek a jövő téli tüzelő be-

szerzésére a már megszokott részletes kifizetés könnyítésével. Rendezik a tagsági kötelezettségeket, bo-

nyolítják az életbiztosítási szerződéseket, hogy a keserű pillanatok, legalább ne döntsék szeretteiket nyomor-

ba is.
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- PS PRINT & DESIGN Bácsfeketehegy, Tito Marsall 36.
Sétáló Árpád
- NRG.STUDIO Kishegyes, Fő utca 34. Kókai József
- STR. PC and GSM CENTER Bácsfeketehegy, JNH. 20.
Krisztián Csongor
Külön köszönet az Ady Endre Kísérleti Általános
Iskolának, hogy biztosítja a galériát a fotókiállításra.

Elszállítják az ismeretlen eredetű
csontokat Bácsfeketehegyről

Hétfőn délelőtt megkezdték a bácsfeketehegyi szemét-
telepről az ismeretlen eredetű állati csontok elszállítását.
Pénteken beszámoltunk arról, hogy valaki több
teherautónyi állati-hulladékot rakott le a bácsfeketehegyi

és a szikicsi szeméttelepeken a múlt héten. Az önkor-
mányzat illetékesei értesítették a köztársasági állat-
egészségügyi felügyelőt, valamint a rendőrségnek is jelen-
tették az esetet.
Elkelt a gumicsizma a bácsfeketehegyi szeméttelepre
érkező újságíróknak és önkormányzati dolgozóknak,
amikor a zombori állati maradványokat feldolgozó cég
munkatársait kísérték az ismeretlen eredetű állati cson-
tokhoz. A szállító teherautó nem is tudott a közelbe jutni,
csak az önkormányzat által bérelt erőgép.
Múlt héten fedezték fel a mezőőrök az illegálisan lerakott
csontokat a bácsfeketehegyi és a szikicsi szeméttelepeken.
Azóta pontosan egy hét telt el. Hétfőn délelőtt kezdte meg
a zombori Proteinka cég a csontok elszállítását.
Szerettük volna megszólaltatni a helyszínre érkező zom-
bori illetékeseket, de nem vállalták a nyilvánosságot. A
község alpolgármestere a helyszínen felügyelte a munkát.
Mohácsi Zoltán elmondta: egy héten keresztül az önkor-
mányzat minden szálat megmozgatott, hogy eltűnjenek a

fertőzésveszélyt is jelentő csontok a szeméttelepekről. „A
Kishegyesi Önkormányzat saját költségén vállalta ezt a
dolgot, valamint a technikai feltételeket is biztosítja, értem
ez alatt a felrakodást. Továbbá a környéket fertőtleníteni
fogjuk, mivel a Kishegyes Községi polgárok biztonsága
számunkra a legfontosabb.”
Az első feltételezésekkel ellentétben nem csak disznó-
csontok találhatóak a lerakott halmokban. A sertésmarad-
ványok mellett marhacsontok, bőr- és szőrmaradványok is
vannak a telepeken. Mohácsi Zoltán alpolgármester:
„Nyilván nagyobb Jószágok csontjairól van szó, most
megszámoltuk, nyolc kupacról lehet beszélni.”
A feltételezések szerint ekkora mennyiségű csont egy
nagyobb vágóhídról származhat, ilyen azonban nincs
Kishegyes község területén. Az ügyben a rendőrség is

nyomoz. A csontok elszállítása több napba is
beletelhet majd.

Újabb környezetrongálás!

A mezőőr jelentése alapján Kishegyes
Község Önkormányzatának kommunális
felügyelője, megállapította, hogy nagyobb
mennyiségű állati eredetű csontok és hul-
ladékok kerültek lerakásra a bácsfeketehegyi
és szeghegyi szeméttelepen.
Az elkészített jegyzőkönyvek alapján
megtörtént a feljelentés ismeretlen tettes
ellen.

Kishegyes Község Önkormányzata elítéli az újabb
nagymértékű környezetszennyezést, amelynek forrása
feltételezhetően ismét a község határain kívülről ered.

2015. február 4-én, Kishegyesen az önkormányzat nagy-
tanácstermében Dr. Molnár Viktor, tartományi mezőgaz-
dasági segédtitkár munkatársaival ismertette a
Mezőgazdasági Titkárság 2015-ös évre vonatkozó
pályázati lehetőségeit.
Az előadást nagy érdeklődés övezte.
Ezúton is értesítjük a termelőket, hogy az önkormányzat
munkatársai segítenek a pályázatok kitöltésében a gazdák-
nak.
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AKKOR IS HAZA AKAROK JÖNNI

Úgy hiszem, senkinek sem kell megma-
gyaráznom, mivel tavaly, tavalyelőtt feldolgoztam a
munkanélküliség problémáját valamilyen aktuális problé-
ma, ami lehetett, választás, községi rendszerváltás, vagy
akármi más, ma nagyon sokan, akár a szerb útlevelükkel
„háromhónapoznak”, vagy mint magyar állampolgár min-
den korlátok nélkül EU területén, próbálják megtalálni a
túlélés lehetőségét.
Így Pál Eszti is, a néptáncos gyerekek közkedvelt Eszti
nénije is útilaput kötött.

“Pár évvel ezelőtt, nagy döntést hoztam. Rá kellett jön-
nöm, ha itthon maradok, éhen halok. Elindultam a
nagyvilágba. A Jó Isten kegyes volt hozzám és egy olyan

családhoz irányított, ahol megbecsülték a munkámat és
engem is emberszámba vettek. Sokat dolgoztam, és ezért a
bizonyos fizetést ki is fizették. Gondoltam, hogy ez már
továbbra is így marad. Mivel turnusokban dolgozunk, így
miután visszamentem Németországba és kértem az agen-
ciótól, amin keresztül munkát kaptam, az előzőleg mege-
gyezett elszámolási papírt és a szerződést, amivel
véglegesítve lett volna a munkaviszonyom. Ez helyett
sajnos csak egy üzenetet kaptam, hogy nincs elszámolás,
egy centet sem fogok kapni, mert ilyen követelőző vagyok.
Naivságom azt súgta, hogy az emberek nem lehetnek ilyen
kegyetlenek és ki fog a munkaadó (agenció) fizetni mire
újból haza jövök. Vártam, az utolsó hétig nem kaptam egy
vasat sem. Elmentem a rendőrségre, hogy feljelentsem az
agenciót, aki nekem munkát adott, szerződés és elszá-
molási papír nélkül, tehát feketén dolgoztatott, miközben
úgy volt, hogy be leszek jelentve, lesz nyugdíj- és betegbiz-
tosításom, és adófizető polgár leszek. A rendőrségen utána

néztünk, semmi nem volt befizetve. Közben a rendőrség
ügyeim elintézésére kirendelt mellém egy ügyvédet, hogy
elrendezze az ügyeimet. Ez idő alatt a család, akiknél
voltam elrendezte, hogy, ha újból kimegyek, be legyek
hivatalosan jelentve, sajnos a következő turnusra meghalt
a néni, akiről gondoskodnom kellett. Kérdezik, miért har-
coltam, foggal, körömmel, hát a pénzemért, mivel nem kis
összegről volt szó. Sajnos ezt az összeget még a mai napig
sem kaptam meg. (sokról van szó)
Ezek után nem akartam agención keresztül menni, mentem
feketén. Találtam egy családot, kik meseszép lakással ren-
delkeztek, ez mellett jó nyugdíjuk is volt, csak a fürdő-
szobában nem volt bojler, vagyis tüzelős bojler volt, ami
egy héttel az érkezésem előtt adta be a kulcsot. Ez nem is

lett volna olyan nagy baj, ha vettek volna egy másikat,
csak egy hónapon keresztül nem fürödhettem, csak egy
nedves frotír kesztyűvel töröltem át magamat fürdés
címén. Lejárt a turnus kifizettek… Most az Úr kegyes volt
hozzám…”

Így irigyeljék a vendégmunkások szerencséjét. Nem min-
denki ilyen nyitott, és nem mindenkivel szemben, mint
Eszti velem. Most újból kiment dolgozni, hogy míg az
egészsége engedi, keressen valamennyi pénzt, amiből az
itteni életét javíthassa, és valamennyire elérhessen egy
minimális nyugdíjat, amit itthon szeretne majd megélni és
a gyerekei és unokái körében élvezni. (Ezt nem tudta előre
leírni, mert nagyon elérzékenyülve kért meg, hogy vala-
hogy írjam hozzá)

B.Cs.



8

FECSKE

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Úgy tartjuk, hogy a január és a február az egyházi élet-
ben az eseménytelen hónapok közé tartozik. Az idei évben
ezt a régi megállapítást nem igazán érzékeltük. Február
22-én volt böjtfő vasárnapja, az istentiszteleten kiszolgál-
tattuk az úrvacsora sákramentumát.

Hála Istennek szép számban vettünk részt ezen az isten-
tiszteleten. Ezt megelőzően, a nagyhéten, február 19-én
került sor a már hagyományosnak számító „presbiter va-
csorára”. Ezen az alkalmon a református egyházközség
vezetőségén kívül kedves vendégeink is voltak, akik
Kunhegyesről érkeztek: Nagy Kálmán a Kunhegyesi

Református Egyházközség lelkipásztora, Baranya Pál nyu-
galmazott jegyző, Magyar György a Kunhegyesi
Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója valamint
Nagy Sára és ifj. Nagy Kálmán.

A kellemes társalgás közben megbeszéltük az idei jubileu-
mi ünnepség időpontját és az ezzel járó kísérőren-
dezvények programját. Ha Isten segít bennünket és élünk,
akkor a 230. éves idetelepülés évfordulójának megün-
neplésére október harmadik hétvégéjén kerül sor
Bácsfeketehegyen.

Orosz Attila
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POSTAGALAMB
Kedves bácsfeketehegyiek!

Sok éves hallgatás után, most újra repülni fog a
postagalamb a Fecskébe, igaz már nem a Nagykunságból,
hanem Erdélyből! Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem egyik mesterképzésén tanulok, így leveleim is
innen írom a Fecskébe.

Az elmúlt, közel tíz esztendő alatt, nagyon sokat változ-
tam én is, a világ is, de máig szívesen révedek gondo-
lataimban Bácsfeketehegy felé. Néhány napja pedig egy
kisebb küldöttséggel el is tölthettem egy kis időt Önöknél.
Ha Feketics utcáit rovom, mindig gyermeknek érzem
magam újra. Kamasz önmagammal találkozom szembe, s
fiatalos idealizmusommal is. Közben persze teltek az
évek, felnőttem én is, de talán abból a régi lelkesedésből

még mindig fel tudok kutatni magamban ezt-azt. Úgy gon-
dolom, hogy itt Marosvásárhelyen sem hiába és ok nélkül
kötöttem ki. Néhány napja beszélgettem egy itteni barát-
nőmmel arról, hogy mért is jöttem én ide. Természetesen
számtalan okom volt, de köztük az egyik az volt, hogy
tapasztaljam meg én is, milyen kisebbségben élni egy
országban.

Hosszú beszélgetésünk végén végül arra lyukadtunk ki,
hogy bármilyen szolidáris és együtt érző is vagyok, soha
nem fogom megérteni ezt a létet teljesen. Én itt mindig
máshogyan leszek idegen mint azok az emberek, akik itt
nőttek fel magyarként. Tulajdonképpen ez is egy nagyon

érdekes tapasztalat. Én itt idegen vagyok a románok
számára, de idegen vagyok az erdélyi magyarok számára
is, hiába beszéljük ugyanazt a nyelvet. Ez valószínűleg
főleg azért van, mert én eddig más tapasztalatokat
szereztem az életben, s hiába vagyok nyitott ember, ez
nem elég ahhoz, hogy teljesen be tudjak simulni egy nagy
közösségbe. A nyelvi közösség, az ünnepek hagyományai
sokat jelentenek, de én eddig nem voltam itt a minden-
napokban, nem éltem át az itteni rendszerváltást, az itteni
életet.

Otthon máshogy zajlottak le folyamatok és jelenleg is
máshogy folynak, de úgy gondolom, hogy az itteni tapasz-
talataim mindenképp fontosak lesznek akkor is, ha nem
tudok az itteni emberek életével, mindennapjaival teljesen
azonosulni. Ez nem azt jelenti, hogy feladom, vagy azt,

hogy megfutamodok, inkább azt jelenti, hogy nem akarok
minden áron belesimulni teljesen az itteni életbe.

Természetesen látom a mindennapi harcokat,
küzdelmeket, de megpróbálok mindent távolról figyelni és
meglátni a nagyobb képet, így talán mindent jobban meg
tudok érteni és közelebb tudok kerülni az itteni élethez.
Emellett pedig igyekszem egy színfolt lenni itt Erdélyben,
s remélem, hogy rövid leveleim színfoltok tudnak lenni a
Fecskében is!

Nagy Sára
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Pályázat “Esély az első esélyre”

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. április 1.
Kik pályázhatnak:
Akik Szerb állampolgárok, Vajdaság AT területén élnek,
Doktori fokozatot végeztek az egyetemen, papírjuk van a
Tartományi Titkárságról, hogy kutatók és munkanélkü-
liként vannak vezetve.

Pályázat hazatérő kutatók
munkahelyteremtése

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 1.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett kutató intézetek Vajdaság AT területéről, ame-

lyek határozatban hoztak új káderek felvételéről és írásbe-
li beleegyezésük van a felvenni kívánt személytől.

Pályázat tudományos szakmai
konferenciák szervezéséhez

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 01.
Kik pályázhatnak:
Szervezetek és társulatok Vajdaság AT területéről.

Pályázat tudományos kutatói programok
társfinanszírozása civil csoportoknál

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és

Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: első fázis: 2015. április 15.-ig, a
második fázis pedig 2015. Szeptember 01.-től Október
15.-ig.
Kik pályázhatnak:
Vajdasági AT területén bejegyzett civil szervezetek.
Pályázat tudományos találkozókon való részvétel társfi-
nanszírozására
Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 1.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett kutatói intézetek alkalmazottai, vagy fiatal
kutatók amelyek kimagasló eredményeket értek el az
egyetemi kutatásaik során.

Pályázat mezőgépek és kapcsolható
eszközök vásárlására szolgáló kölcsön

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap
Beadási határidő: 2015. március 16.
Min. 1000 eu. max. 20.000 eu. 2%-os kamat.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

Kölcsön locsoló rendszerek
beszerzéséhez

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap
Beadási határidő: 2015. március 16.
Min. 5000 eu. max. 15.000 eu. Kamat 1%.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZATFIGYELŐ
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Pályázat magas szintű oktatásra társfi-
nanszírozására hallgatói csoportoknak és

civil szervezeteknek

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: első fázis: 2015. április 15.-ig, a
második fázis pedig 2015. Szeptember 01.-től Október 15.
ig.
Kik pályázhatnak:
Egyetemi hallgatói csoportok és civil szervezetek.

Kölcsön fóliaházak és üvegházak
kiépítéséhez és felszereléséhez

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap
Beadási határidő: 2015. március 16.
Min. 1000 eu. max. 15.000 eu. Kamat 2%.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

Kölcsön jégvédelmi háló vásárlásához
gyümölcsösökben valamint

szőlőskertekben

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap
Beadási határidő: 2015 március 16.
Max. 15.000 eu. Kamat 2%.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

Pályázat tehetséges egyetemi hallgatók
támogatására

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 1.
Kik pályázhatnak:
Legalább másodévesek és állami finanszírozásból tanul-
nak(Budzset-on), Szerb állampolgárok, nincs ismételt
évük, semmiféle ösztöndíjat sem kapnak és Vajdaság AT
területén élnek.
Kölcsön borjúállomány vásárlására
Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési
Alap
Beadási határidő: 2015. március 16.
Min. 5000 eu. max. 15.000 eu. Kamat 2%.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

Pályázat egyszeri vissza nem térítendő
támogatás Vajdaság AT területén élő

pároknak, (harmadik gyerek)

Kiíró intézmény: Tartományi egészségügyi, szociális poli-

tikai és demográfiai titkárság
Beadási határidő: 2015. december 31.
Kik pályázhatnak:
Azon családok részesülhetnek ebben a támogatásban ahol
a 3. gyerek 2013. január 01.-én vagy azóta született és az
anyukának a gyermek születésekor már legalább 1 éve a
bejegyzett lakhelye Vajdaság AT területén volt.

Pályázat új technológiák
bevezetése a termelésben

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 1.
Kik pályázhatnak:
Akik rendelkeznek 51% önrésszel a megvalósításhoz,
legalább 10 embert tudnak majd foglalkoztatni, tisztázva
van minden adókötelességük az állam felé.

Pályázat egyszeri vissza nem térítendő
támogatás Vajdaság AT területén élő

pároknak,
(mesterséges megtermékenyítés)

Kiíró intézmény: Tartományi egészségügyi, szociális poli-
tikai és demográfiai titkárság
Beadási határidő: 2015. december 31.
Kik pályázhatnak:
Egyszeri, vissza nem térítendő rész támogatásban
részesülhetnek azon Vajdaság AT területén élő párok,
házaspárok amelyeknek már van legalább egy közös gyer-
mekük, vagy van egy gyerek a családban amely az egyik
szülőhez tartozik (nem közös gyermek).
A támogatás összege 200.000 dinár.

További információért keresse fel
irodánkat!

Minden munkanapon 07,30-14,30
között, forduljanak hozzánk bizalom-
mal, segítséget nyújtunk az Ön által
érdekelt pályázatok elkészítésében!
Helyi Gazadasági Fejlesztési Iroda

(KLER)
Pályázatfigyelés, Tanácsadás,

Pályázatírás.telefon: 024/730-010, 106-
os mellék, 024/731-422

e-mail: klermaliidjos@gmail.com
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HHHH AAAA ZZZZ AAAA NNNN ÉÉÉÉ ZZZZ ŐŐŐŐ
A határidő vége felé (mert ugye a határidő a legjobb
múzsa) két dolog is el kezdett foglalkoztatni, amiről
beszélni lehetne (nem mondom, hogy kellene, mert talán
csak az én számomra bír jelentőséggel, és nagyképűnek
tűnne, ha ezt mindenkire ráerőszakolnám). 
Egy: Úgy kilenc hónappal ezelőtt arra az elhatározásra
jutottam, miután felkerestek a társulatból, hogy csatlako-
zom a topolyai Mara Amatőr Színházhoz, és kiveszem
részem a készülő darabból. Az előadás, Tasnádi István
Finito, avagy a magyar zombi című műve alapján, alakult,
formálódott Körmöci Petronella, az Szabadkai
Népszínház Magyar Társulatának színésznője keze alatt,
és november nyolcadikán sor került a bemutatóra. Ezt
követően egy kis szünet következett, de az év elején ismét
beindultak a próbák, és kezdetét vették a vendégsze-
replések. Így esett, hogy február tizenötödikén már mint
vendég látogattam el Feketicsre, ahol úgy érzem, sikerrel
vettük az akadályt, és reményeim szerint egy kellemes
estével ajándékoztuk meg a falut, és senki sem bánta meg,

hogy ellátogatott a színházba, ahelyett, hogy az éppen
aktuális tehetségkutató vetélkedőt nézte volna a televí-
zióban. Az est fénypontja az elmaradhatatlan tüzis szárma,
amelyről egyszer majd többet is fogok írni (csak még egy
párszor kellene falatoznom belőle). Ezen előadás után
magamat is sikerült jobban megismernem, és lám, ehhez
még pszichológushoz sem kellett ellátogatnom, ugyanis
megtudtam, hogy feketicsi lakostól a legnagyobb dicséret
az lehet, hogy "elég jó volt", az alatta lévő fokozat pedig
a "nem volt rossz". Ebből azt szűrtem le, hogy egyáltalán
nem vagyok undok (urambocsá' neveletlen) időnként,
csak feketicsi, már ebből is látszik, és hiába is próbálom
tagadni.
Kettő: A hiány. A meggy így, a meggy úgy. Ezzel semmi
gond nincs, éppen tegnap ettem egy adag igazi feketicsi
meggyből készült szószt, viszont innen nehéz megállapí-
tani, hogy odahaza rügyeznek-e már a fák. Itt egy
megveszekedett meggyfánk sincs. A telepítés még várat

magára. Viszont egy
ismerősömnek már
k o r á b b a n
megígértem, hogy ha
törik, ha szakad
szerzek neki egy-két
facsemetét. Egy ideje
nem jelentkeztem nála
a témát illetően.
Utóbb kiderült, hogy
nem is volt rá szük-
ség, ő már tájékozó-
dott ez ügyben, hisz
tegnap este a városban
egy felháborodott
hang szólt a hátam
mögött, hogy mikor
lesz már fa, mivel ő
úgy hallotta, hogy

Feketicsen már megindultak a fák (értsd: elkezdtek
rügyezni). Mit tehettem volna? Bevallottam, hogy szé-
gyenszemre fogalmam sincs, hogy hogyan állnak a fák, és
február lévén még meg sem fordult a fejemben, hogy  a
gyümölcsösökben már akció van. Itt csak a szilvafákat
látom, viszont azok még téli álmukat alusszák a medvé-
vel, amelyik fogalmam sincs, hogy mit csinált február
másodikán, kint maradt-e, vagy visszabújt-e a barlangjá-
ba. Szóval el sem tudom képzelni, hogy mi történik odaát.
A bicikli utat még nem merem megkockáztatni, mert vala-
ki telebeszélte a fejemet az arcüreg, meg hasonló rejtett
területek megfázásáról szóló rémes történetekről. Úgy-
hogy még várok... Csak remélem, mire odajutok nem lesz
késő, és ültethető állapotban találok néhány facsemetét.

Benedek Miklós
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ÖNÖKNEK NINCS MÁR MINDENBŐL ELEGÜK?

Valahogy ilyenkor az év két első hónapjának
végén, amikor mindenből ki vagyunk fogyva, még „nor-
mális” békebeli időkben is, hiszem, hogy sok olvasó zse-
bében kinyitja a kisbicskát a fenti kérdés..
A tavalyi év, de az előtte levők sem voltak dicsekvésre
méltók, de a következő, vagyis az, amelyikbe léptünk ez
sem ígér semmi reményt, akkor ilyen címmel előrukkolni
sajnos tiszta öngyilkosság. 
Ha bekapcsolom a TV-t, akár magyar, akár szerb adót,
akár rezsimhez hű, akár ellenzéki csatornát, csak a kor-
rupció, háború, a gazdaság krízise, és a kilátástalanság,
nem csak csöpög, de ömlik, mintha a tavaszi gátszakadás-
ról lenne szó. Erről jut eszembe egy régi vicc, ahol a szov-
jet rendőr vasalatlan nadrágban ment be az őrsre, mert hát
a TV-1, TV-2. a rádió összes fogható állomása a pártkon-
gresszust közvetítette, a vasalót már be sem merte kap-
csolni. Ezen, mi akkor jót nevettünk, pedig ma az
„Istenektől” kapott demokráciában, ami szerintem, csak
az Ő számukra az, mi még sokkal érdekesebb pácban
vagyunk.
Levonják a fizetések nyugdíjak részét, mintha mi lennénk
a hibásak a gazdaság mai helyzetéért. Igazuk van. Mi
vagyunk a hibásak, pardon, bűnösök, mert mi hoztuk Őket
hatalmi helyzetbe, akarattal, vagyis választva, vagy
akaratunk ellenére, azzal, hogy ki sem mentünk a választá-
sokra.
Hogy elvonják figyelmünket, arról, hogy a „mindennapi”

kenyerünk, nem csak holnap, de már ma is eléggé
kilátástalan, bedobnak egypár lerágott csontot, mint a kor-
rupció, és a korrumpált, szerintem, velük nem egyetértők
felülvizsgálatát, de soha sem való elítélését. Igen mert
még a dzsungel törvény értelmében sem a holló, a holló-
nak szemét soha sem vájja ki. Vagyis a politikusnak, ha
nem hülye, nem lesz bántódása. Emlegetik a Goli otok
áldozatait, tisztelet a kivételnek, mind valamilyen pozíciót
betöltve lett kárpótolva… az ÁVÓsok is, akik hallgatnak,
ma nyugodtan élvezhetik a „megérdemelt” nyugdíjukat.
(Az említés csakis az egyensúly végett van.) Itt vannak a
neoliberálisok, akiket csak liberósoknak fogok a jövőben
nevezni, tudjuk, hogy mit csináltak a világgazdasággal,
meg hogy megbuktak, de valahogy az utánuk hagyott vala-
mi (ezt sem tudom minek nevezni, de a liberóban talál-
ható) még mindig nincs eltakarítva, igaz lehet, hogy utána
még nagyobb rakás lesz?!.
Valahogy az átkosban, vagy az előtte levő még átkosab-
ban, volt olyan jelszó, hogy munka, rend, fegyelem, meg
tudták, hogy kinek mit szabad, kinek nem, és, hogy miért
mi jár, de túl lehetett élni. Ma még a meteorológus jelen-
tése is majdnem olyan, mint a politikai vezérhír, borúra
ború.
Csak ne néznének bennünket, kicsiket, vagy szebben
mondva közönséges embereket, vagyis szavazókat, akikre
csak négy évenként van szükségük szellemi fogyatékos-
nak, fogyó árúnak, aminek nincs értéke, mert még

véletlenül megbosszulhatja
magát, Ahogy Petőfi írta,
ADDIG ADJATOK, MÍG KÉR
A NÉP. Igaz ez a nép, nem is
olyan, mint akkor volt. Ne is
adjanak neki, ha kevés lázad,
akkor likvidálni a férgesét, ha
több, akkor meg a caesari oszd
meg és uralkodj, de nem kell
félni.
Háború? Háborúk? Igen ijeszt-
getnek velük, de valahogy lehet,
hogy jobb lenne, legalább
tudnánk, hogy mi van. Ha kel-
lene, ferdére állítanánk a
szemünket, vagy bekennénk az
arcunkat feketére, de lehet, hogy
az idegenektől meglenne a biztos
„mindennapi”.
Tudják mit? Oly mindegy, hogy
mi van, mi volt, de ahogy indul,
akár mi, időjárás, politika, gaz-
daság... ki-ki, csinálja a legjobb
belátása szerint, de ha lehet, ne a
más kárára, ha már nem lehet
együtt, közös megelégedésre és
boldogságra.. (még mindig
szeretnék a jóban bízni, hinni)

Biro Csaba
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G o n d o l a t o k

Hat éve!
Hat évvel ezelőtt, 2008 decemberében írtam le az alábbi,
szerintem ma is vállalható gondolataimat amelyek meg is
jelentek a Kishegyesiek lapja a Szó-beszéd évvégi
számában 
(http://www.kishegyes.rs/szobeszed/2008_december.pdf). 
Picivel több mint hat évvel ezelőtt is abban reménykedtem
mint most 2015 kezdetén, hogy a körülményekhez képest
elviselhető lesz a ránk következő esztendő. Mondom, val-
lom és vállalom ugyanezt most is annak tudatában, hogy
hit és remény nélkül nincs értelme őseink 230 évvel
ezelőtti ideköltözésének, ittlétünknek, a többség itthon-
maradásának, az elköltözöttek hazavágyódásának, a gyer-
mekvállalásnak, a jövő itthoni tervezésének.
Egy szó mint száz, szó szerint ezt írtam hat évvel ezelőtt:  

"Kicsit másként arról, hogy
milyen is volt az idei év?

Nem tudom, mit fog szólni a kishegyesi Szó-Beszéd
szerkesztője, amikor a fölkérést sutba vágva, a Községi
Képviselő-testület elnökeként, az ez évi munkánkról szóló
beszámoló helyett, a bácsfeketehegyi Fecske című falu-
lapban havi rendszerességgel megjelent idei írásaimból

kiollózott, nem éppen ideillő, gondolataimat próbálom
tálalni a lap olvasóinak. Próba szerencse, ha
Bácsfeketehegyen eltűrik, hogy oly sokszor elkalandozok
a megadott témától, akkor Kishegyesen sem lehet nagy
gond a gondolataimmal. 
A Fecskében megjelent egyik év eleji írásomban tettem fel
a kérdést: Milyen lesz az idei év? Reménykedhetünk-e
abban, hogy újra, a fiatalok szemszögéből nézve pedig
végre értelmesebbé válik az életünk. Lesz-e hol dolgozni,
és lesz-e értelme munkánknak. Meg tudunk-e élni

fizetésünkből, nyugdíjunkból, a föld terméséből. Békében
fogunk-e élni, vagy újra rettegnünk kell a háborútól. Jól
érezzük-e majd magunkat itt ezen a tájon. Őseink földjén,
szülőföldünkön.
Életbevágóan fontos kérdések ezek. A fiatalok számára
pedig még ettől is fontosabbak. Fiatalok nélkül meghal a
közösség, odavész az ősök munkájának, hitének,
szenvedésének és ritka örömének az értelme.  Nincs jövő-
je annak a népnek, és annak az országnak amelyet, a jobb
élet reményében, elhagynak fiataljai. A valaha itt élt más
népek példáján láthatjuk, hogy a sírokat és a benne
nyugvók által hagyott bármilyen nyomot, hamar eltörli a
feledés és az enyészet.
Mi a megoldás? Mit tudunk felkínálni a fiataloknak ebben
a községben, ahol szinte minden itt élő népnek csökken a
lélekszáma, ahol az általunk eladott házakba sokszor
olyanok költöztek és költöznek, kiknek a bölcsői más
országban ringottak. Mit lehet tenni azért, hogy vissza-
álljon a régi rend, hogy a gyermekek döntő többsége itt
találja meg életének értelmét. 
Csodát nem lehet tenni, de nap, mint nap, meg kell har-
colnunk minden fiatalért, hogy ne menjen el, és azért,
hogy azok, akik pedig elmentek, vagy menni kényszerül-
nek, tervezhessék a visszatérés lehetőségét. Értelmet kell
adni az itteni életnek. Azért, hogy egyszer majd
kötelezően jobb útra térő országunkban, valóban sikerre
ítélt közösség lehessünk, mindanyunknak, mindennap

tenni kell valamit. Sokszor másképp gondolkodva, és más
érdekektől vezérelve, tudnunk kell egy közös cél, a meg-
maradásunk érdekében tenni. Tudnunk kell össze fogni,
megmutatni, hogy jól akarjuk magunkat érezni őseink
földjén. Jogunk van rá, hiszen ezzel, magyarként, sem-
miképp nem ártunk azoknak, akikkel egy községben, és
egy országban élünk.  
Egy szó, mint száz, én úgy gondolom, hogy ez az év, de az
utána jövő is, a körülményekhez képest, elviselhető lesz.
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Megpróbálunk községünkben segíteni azoknak, akik
nálunk akarnak új munkahelyeket teremteni. Mindent
elkövetünk, hogy pénzt tudjunk hozni azért, hogy jobbak
legyenek az utaink, egészségesebb az ivóvizünk, ren-
dezettebbek az óvodáink, iskoláink és a templomaink,
azért, hogy legyenek új játszótereink, piactereink, min-
denki számára nyitott sportpályáink, közösségi
otthonaink.  Pénzt akarunk hozni ebbe a községbe, hogy
építhessünk, és példát mutathassunk más közösségeknek
is, hogy van értelme a reménykedésnek, az építkezésnek
és az itthon maradásnak. 
A magyar összefogásról, fiataljainkról, jövőnkről szólt ez
az év. Arról, hogy van értelme új tavaszt várnunk ezen a
tájon, az őseinktől örökölt földön, magyar utódaink
hozományán. 
Itt mondom el, hogy alapvetően elégedett vagyok az idei
választások Kishegyes községi eredményével. Ez nem
csak azért van így, mert a Magyar koalíció, illetve hát
Kishegyes községben a megfiatalított és megújult VMSZ,
jól szerepelt, hanem azért is mert egyre több, közéletet
formáló és gazdagító polgártársunk jött rá, hogy a nemzeti
összefogásunk itt, Balkán országban, még ma is cél-
ravezető dolog. Azt írom, hogy Balkán, miközben minden
porcikám tiltakozik még a gondolat ellen is, hiszen ha a mi
szavazatunkon múlt volna, az elmúlt húsz évben orszá-
gunk sorsa, akkor már mink is euróban kapnánk és köl-
tenénk fizetésünket, akárcsak például a szlovénok.
Na de ez most nem téma. Ez a vonat, akaratunk ellenére
elment, és nem maradt más hátra, mint napról – napra, újra
és újra építgetni az utat, amely előre és nem hátra visz
bennünket, magyar és nem magyar közösségünket. Nem
könnyű ez az út, de nincs más megoldás. Nincs annyi
időnk sem annyi erőnk, hogy behúzva fülünket –
farkunkat meglapulva várjuk a csodát, panaszkodva és
egymást marva, eltűrve, hogy mások gondolkodjanak
helyettünk és döntsenek arról, hogy mi a jó nekünk ma-
gyaroknak.

Idén Törökkanizsán ott voltam, Bogdán József
plébános úr, a papköltő, és ha szabad azt mondanom a
barátom ezüstmiséjén. Megható volt hallani a papi élethez
kapcsolódó, vallomásnak tűnő gondolatokat, érezni, hogy
ma és itt valami fontos, nem mindennapi dolog történik.
Áldjon, vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell, idézte
Vörösmarty Mihály Szózatából Huzsvár László bánsági
püspök úr az ismerős gondolatot, mások fogyatkozá-
sunkról, a megfogant de eldobott, meg nem született
életekről, a jövőnk és megmaradásunk ellen elkövetetett
egyéni és kollektív bűneinkről beszéltek. 
A szeretetről, az összetartozásról és a megmaradásunkról
szóló őszinte vallomásként éltem meg Bogdán József
ezüstmiséjét, és itt kell szólnom, egy másik barátom, Nagy
Kálmán kunhegyesi lelkipásztor igehirdetéséről, amit a
bácsfeketehegyi református templomban tartott. 
Én most elébed adom az élet útját, és a halál útját, üzente
az Úr Jeremiás próféta próféciás könyvében a kiválasztott
népnek, és nekünk is az igehirdető által. Mindenkinek,
mindanyunknak megadatott a választás lehetősége, és esé-
lye. Rajtunk múlik, hogy miként élünk vele. Egyéni,
családi és közösségi életünk minősége, magyarságunk
jövője csak azon múlik, hogy tudjuk-e az élet útját válasz-

tani. Tudunk-e összetartó, egymásra vigyázó és építkező
közösség lenni. Akarunk-e kezet nyújtani embertár-
sunknak, vagy elfordulunk a bajban levőtől, a segít-
ségkérőtől.
Tudjuk-e követni őseink példáját, akik több mint két
évszázada úgy döntöttek, hogy a jobb élet reményében
elköltöznek szülőföldjükről, és új közösséget alakítanak
itt a Délvidéken. Nehéz döntés volt ez, de őseink gyökeret
eresztettek az új hazában. Megérkeztek, fedelet húztak
házaikra, templomot és iskolát építettek, és közben több-
ször kereszteltek, mint temettek. 
Múlt az idő, forradalmak jöttek és mentek, őseink pedig
kitartóan többször kereszteltek, mint temettek. Azután, a
két világháború között, jött Trianon, majd a világot
megrengető gazdasági válság. Őseink ezt is átvészelték,
sokan örökre ottmaradtak a harcmezőkön, vagy a
nagyvilágban, de csak azért is többször kereszteltek, mint
temettek.
A magyar csapatok kivonulása után jött az orosz
bevonulás, az úgynevezett felszabadítás. A sváb szom-
szédjainkat akaratuk ellenére kitelepítették, montenegrói
szomszédjainkat akaratuk ellenére betelepítették. Őseink
átvészelték a beszolgáltatást, és az erőszakos besorozást,
kitűrték a kolhozrendszerű gazdálkodást, a testvériség –
egység időszakát, és még ekkor sem fogyatkoztak. 
Ezután jött az önigazgatás időszaka, sokan örökre vendég-
munkásokká váltak, itthon pedig elhitették velünk, hogy
kevés munkából is jól lehet élni. Jöttek a nacionalizmus
által kiváltott testvérháborúk, országunk széthullásának, a
világgal való szembefordulás és a gazdasági bezárkó-
zottság gyötrelmes évei. 
Valamikor ebben az időben kezdtünk el fogyni. Többet
temetünk, mint keresztelünk már jó ideje.  Mit lehet tenni,
hogy úgy egyénileg, mint közösségileg újra az élet útjára
lépjünk. Mit tehetünk, hogy az utánunk jövő nemzedékek
is megmaradjanak magyarnak ezen a tájon. 
Nem az a vesztes, aki elbukik, hanem az, aki nem tud
felállni, hirdette többször is templomunkban Nagy
Kálmán kunhegyesi lelkipásztor. 
Itt, őseink földjén kell megértenünk és követnünk a
Teremtő akaratát. Itt kell új életet teremtenünk. 
Jobb életet biztosító munkahely, életminőséget javító
beruházások, békés és egyenrangú együttélés a velünk elő
más népekkel. Ez az, ami itthon tudja tartani fiataljainkat,
és hazatérésre biztatni az elköltözötteket. Mindezen,
tőlünk is függő változások eredményeként pedig jönni
fog, jönnie kell a gyerekvállalási kedv és akarat
növekedésének, hiszen a gyermekáldás földi életünk igazi
értelme.
Én most elébed adom az élet útját, és a halál útját, üzeni
nekünk a Megváltó Jeremiás próféta által. Őseink sokszor
döntöttek erről a kérdésről. Mi azért lehetünk itt, mert ők
eddig mindig helyesen döntöttek. 
Itt és most Neked, Nekünk kell dönteni. 
Mond, Te mit választanál?
Bácsfeketehegy, 2008. decemberében"

Pál Károly
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X V I I I .  P O D O L S Z K I  J Ó Z S E F  I R O D A L M I
E M L É K N A P  B Á C S F E K E T E H E G Y E N

A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület
Podolszki József  Emlékbizottsága

2015. március 21-én (szombaton) szervezi meg a
XVIII. Podolszki József Irodalmi Emléknapot.

Műsor:

15.00 órakor: Megemlékezés Podolszki József,
dr.Vajda Gábor, Szilády János, Sárközi Ferenc és dr.
Juhász Géza sírjánál a bácsfeketehegyi temetőben.
16.00 órakor: Délutáni műsor a bácsfeketehegyi
Kultúrotthonban (Az emléktábla koszorúzása a
Kultúrotthon udvarán majd könyvbemutató és kiál-
lítás megnyitó a Kultúrotthon emeleti nagytermében):

- Emléktábla koszorúzás és köszöntő
- Szarka Zsófia fényképkiállításának  megnyitója. A
kiállítást megnyitja: Kovács Attila hívatásos
fényképész.
- Benedek Miklós Sinkó-díjas költő Mintha emberek-
ből állna című kötetének bemutatása.  A kiadványt
Brenner János mutatja be.
- Kórizs József és Sárközi Ottília: Kórképek
Feketehegyről című helytörténeti könyvének bemu-
tatása. A kiadványt Kórizs József és Sárközi István
mutatják be.

18.30 órakor: Esti műsor a bácsfeketehegyi szín-
házteremben:
A bácsfeketehegyi Feketics ME Podolszki
Versmondó Köre és az Általános iskola versmondói,
a bácsfeketehegyi tamburások, valamint a szabadkai
Dalkötő leánykórus bemutatja

Szöcskebál
című verses-zenés estjét Szabó Némedi Róbert,

Török Emese, Pásztor Bettina, Kerekes Zalán, Cucity
Iván, Albert Flóra, Kórizs Viktor, Bede Anett, Molnár
Anna, Pozsonyi Tímea, Bede Noémi, Perlaki
Dominik, Török Gabriella,  és Hodik Annabella
versmondók szereplésével Tari István, Sinkovits
Péter, Jung Károly, Böndör Pál, P. Nagy István, Fehér
Ferenc, Deák Ferenc, Ács Károly, Terék Anna, Sinkó
Ervin, Brasnyó István és Csík Mónika szövegeiből.
Felkészítők: Pál Ilona, Barta Júlia, Kanalas Zsófia és
Szakács Zoltán
Összeállította: Hajvert Ákos

A XVIII. Podolszki József publicisztikai  pályázat
eredményhirdetése.

A rendezvény szakmai partnere a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, és a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete.

A Podolszki József Irodalmi Emléknap a Magyar
Nemzeti Tanács kiemelt kistérségi rendezvénye. 

„...hiszek a rendben
hiszek a mesékben
az elmeséltekben 
meséletlenekben...”
(Podolszki)
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Bácsfeketehegyen 2015. március
19-én (csütörtökön) 18.00 órai
kezdettel kerül sor Kudlik Júlia és
Szvorák Katalin lemezbemu-
tatójára a Kultúrotthon emeleti
nagytermében.                                                                                  
A belépődíj önkéntes adomány.                                                                                
A szervezők, a bácsfeketehegyi
Feketics Művelődési egyesület, és
a Vajdasági Magyar Művelődési
Szövetség. 
Kudlik Júlia népszerű tv bemondó
és Szvorák Katalin Kossuth-díjas
népdalénekes szembefordulnak
korunk  sztereotípiáival. Olyan
lemezt állítottak össze, ahol
Kudlik Júlia saját gondolatai
hangzanak el a szeretetről egyházi
és világi megközelítésben és ehhez kapcsolódnak az
énekek. Közös lemezük megállítja az időt és a
szeretet útját szorgalmazza. A mai manipulált világ-
ban nehéz szeretetet közvetíteni, bármiféle értéket
őrizni, továbbörökíteni, de nem lehetetlen. Jókai
Anna így vall a fél éve megjelent albumról: „Két,
megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka. A kicsor-

duló szeretet: szóban és énekben. A szeretet Istentől
árad és az emberi Én kelyhe fogadja magába.
Töltekezzünk belőle, és osszuk meg a szomjazókkal.”
Kudlik Júlia és Szvorák Katalin közös hitvallása
reményt keltő örömüzenet, hiszen a megfáradtaknak
megnyugvást, a keresőknek válaszokat tartalmaz.

Kudlik Júlia és Szvorák Katalin Bácsfeketehegyen

DALKÖTŐ LEÁNYKÓRUS

A BÁCSFEKETEHEGYI REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEN

2015. március 22-én (vasárnap) a 9.30 órakor kezdődő Istentisztelet keretében 
Kanalas Zsófia tanárnő vezetésével alkalmi műsort mutat be a szabadkai Zeneiskola 

Dalkötő Leánykórusa.

Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel vár a Bácsfeketehegyi Református
Egyházközség, a Dalkötő Leánykórus és a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület!
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Ú J B Ó L  R O C K  Z E N É T Ő L  H A N G O S
B Á C S F E K E T E H E G Y

A bácsfeketehegyi
Atlantis zenekar tavaly ünnepelte
20 éves jubileumát. Az ez alka-
lomból szervezett koncert nagyon
jó hangulatban telt, viszont
előtérbe helyezte a jelen
hiányosságait. Felszínre került az,
az űr, ami rock zenekar hiányában
tátongott Bácsfeketehegyen.
Sárközi István, a Feketics
Művelődési Egyesület koordiná-
torának elmondása szerint akkor

fogjuk fel valaminek az értékét,
amikor nem létezik az adott pillanat-
ban a közösségünkben. Mit is jelent a
rockzene.? Először is populáris,
emellett pedig van egy összetartó
ereje is. Fontos, hogy magyar jellege
van, és ha falubeli fiatalok zenélnek
falubeli fiataloknak arra mindig
mutatkozik igény – mondja Sárközi.

Az 1970-es évektől kezdve jelen van
a rockzene a bácsfeketehegyi éjsza-
kában. Szórakoztatta a helybelieket a
11:11 zenekar, a Spektrum, a
Nautilus, a Scheldon, az 1994-ben
megalakult Atlantis, a Black Angels,
a Féltégla, a Crash, a Kint Band, a
Jurasic Punk, a Rebus és számos
alkalmi formáció. 2014 őszén egy
közösségi portálon megjelent két
bácsfeketehegyi fiatal által készített
videó, s mindez elindította a lavinát.
Megalakult a Steam Diamonds rock
zenekar és egynéhány sikeres próbát
követően a művelődési egyesület
karácsonyi műsorának keretében
bemutatkozott a bácsfeketehegyiek
előtt. Ezt követően január végén a
kultúrotthonban már önálló koncert-
tel mutatkoztak be Bertók Ákos-dob,
Csabai Albert-basszusgitár, Csabai

A Steam Diamonds márciusban bemutatkozik Magyarországon is
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Róbert-billentyűk és vokál,
Tumbász Dániel-ritmusgitár és
vokál, Pál Sándor-szólógitár,
Fenyvesi László-ének, Simonyi
Tamás-hangtechnikus felállásban. 

A fiúk elmondása szerint a
zene az életet jelenti mindannyiuk
számára. A Steam Diamonds fel-
dolgozásokra alapoz a kezdetek-
ben, viszont terveznek saját

számokat is. Első céljuk, hogy a
közönség megismerje őket
Vajdaság szinten, sőt azután még a
határon túl is. Ezen gőzerővel
munkálkodnak hiszen február 14-
én Bácskossuthfalván koncerteztek
a fiúk, március 14-én pedig
Szegeden a Városi Rock Klubban
mutatkoznak be. 
Csak így tovább!

ba
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A dohányzás szenvedélye  évszázadokon
keresztül végig kíséri az emberiséget. Van utánpótlás, a
fiatalok már a 13. életévükben elkezdik a dohányzást ,és
közülük egyre több a nő. Az ellenakciók folyamatosan
erősödnek és megjelent a technikai segítség is a
leszokáshoz, a   gyógyszertárakban elérhető  nikotinta-
paszok,cigarettafüstöt imitáló  szerkentyűk, meg a tiltá-
sok –előírások úgy néz ki, hogy megteszik a hatást.
Nehezíteni  a dohányost a tűrés küszöb betartásához. Ha
valaki 15 éves korától rendszeresen dohányzik, kétszer
akkora annak rizikója, hogy tüdőrákban megbetegszik,
mintha  25 éves korában kezdené a cigarettázást. Így tart-
ja a tudományos statisztika. Aki 60 éves korában abba-
hagyja, annál a karcinoma kockázata  redukálódhat. A
tüdőrákos esetek 89% -a  a dohányzásra vezethető vissza.
Egyesek úgy tartják, hogy a ún. könnyű /light/ cigaretták
szívása nem olyan káros. A tanulmányok azt mutatják,
hogy  ez nem így van. Itt  a tüdőrák  előfordulása csaknem
olyan magas, mint a normál cigarettázóknál. Különösen
veszélyesek a szűrő nélküli  füstrudacskák. A nemdo-

hányzók akik intenzív dohányfüstben  tartózkodnak-
veszélyeztetett helyzetben vannak. Megnő a veszélye  a
tüdőkarcinóm  kialakulásának. A dohányfüst igen
kártékony a gyermekekre: asztmát, középfülgyulladást és
tüdőgyulladást okozhat. Sajnos a nikotin utáni vágy nagy-
obb mint  a heroin, vagy  a kokain esetében. A dohányzást
abbahagyók nem tudnak  nikotin nélkül élni és gyakran
ismét a cigarettához nyúlnak. Legtöbbjük már megpróbált
leszokni. A háziorvosok szerint a dohányosok egyne-

gyede viszont nem is akar leszokni, fele ugyan megígéri,
de közülük csak minden tizedik próbálja meg valóban. Az
egészségügyi  problémák lehetnek fő okai  a leszokás
elhatározásánál. A leszoktatáshoz  a dohányos szemé-
lyiségének  erős akarata  is szükséges. A cigarettát
elszívók- akik annak rabjai, számukra  a füstölés  élvezet,
szórakoztató, vonzó időtöltést jelent, társadalmi  kapcso-
latokat lehet építeni, érezni, amint a nikotin jótékonyan
szétárad a vérben, oldja a feszültséget, a szellemi  kon-
centrálóképesség nő, nyugodtságot okoz, és a testsúly
kontrollálható. A dohányos úgy véli ő a számára pozitív
előnyöket élvezi. A negatív aspektust, az
egészségkárosítást-nem akarja  figyelembe venni.
Mindenestre a teljes leszokás sikeresebb, mint az elszívott
mennyiség redukálása. Gyógyszeresen  csak akkor kell
beavatkozni, ha a dohányos szilárd  elhatározása
meginog. Szokásos ekkor homeopátiás szert ajánlani
vagy a régi ezüst-nitrátos, undorító szájízt okozó mód-
szert alkalmazni, de sem ezeknek, sem a vitaminoknak
vagy az illóolajoknak nincs  vagy alig van jelentősége.

Érdekes, hogy a dohánnyal, mint növénnyel egyetlen állat
sem él. Az alkohol erősíti a nikotin utáni vágyat. Mint
ismeretes, leszokás idején a reggeli nikotinéhség hordoz-
za magában a visszaesés legnagyobb veszélyét. A
dohánynak szerepe lehet a biogazdálkodásban –permet-
léként használják  a növényvédelemben. 

Kórizs  József

A    D O H Á N Y Z Á S
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Mi is a Sclerisis Multiplex? Az emberi tudatba
befészkelte magát az a felfogás, hogy a medicina
nagyjából még két ismeretlen eredetű betegséggel küzd, a
rákkal és az AIDS-el. Sajnos ez a paletta sokkal széle-
sebb, sokkal több ismeretlennel áll hadban az orvostu-
domány, mint amennyivel a matematika harcol. Talán
legtöbb tennivaló akad még az ideggyógyászat területén,
ahol a fehér foltok ijesztően terjedelmesek, viszonyítva a
medicina más ágaihoz. Gondoljunk csak az Alzheimer-, a
Parkinson kórra, és a rettegett SM-re, azaz a Sclerosis
multiplexre, és még sok kevésbé ismert idegbetegségre,
amelyek milliós nagyságrendben sújtják egy-egy földrész
lakosságát. A medicina egzakt tudomány: meg kell talál-
nia a betegség okát, hogy lesújthasson rá gyógyszereivel.
Amennyiben nincs tudomásunk az előidézőikről, ez a
terápiát is hátrányosan befolyásolja. 

Tipikus autóimmun betegségről van szó az SM-nél, azaz
nem ismerjük az okát, miért fordul a szervezet
immunrendszere önmaga ellen. Tény azonban, hogy saját
fehérvérsejtjeivel megtámadja az idegeket körülvevő
myelinhüvelyt, aminek feladata hasonlatos egy drótkábel
izolációs anyagával. A beteg tünetei kizárólag attól füg-
gnek, melyik ideg esik áldozatul immunsejtjeink meg-
megújuló támadásának. A támadások helyén hegesedés
(sclerosis) alakul ki, amely értelemszerűen lelassítja,
illetve teljesen megszakítja az ingeráramlást a beteg
idegszálban. A betegségnek mintegy kétszer annyi nő esik
áldozatául, mint férfi, mégpedig fiatalkorban, az első
tünetek ugyanis 20 és 40 év közötti korban jelentkeznek.
Országunkban 5-6.000 SM beteget tartanak számon. 

Fő támadási pontjai a betegségnek elsősorban a testünk

nagy izmait vezérlő ideggócok, de igen sűrűn jelentkezik
elsődlegesen a szemidegen is. Korai jelei az SM-nek igen
változatosak, emiatt a biztonságos diagnózis felállítása
hónapokig, sőt 1-2 évig is eltarthat. Ha az izmainkat
koordináló ideggócon esik károsodás, jellegzetes a zsib-
badás vagy érzéktelenség végtagjainkban. Különösen
nagy a gyanú az SM-re, ha a zsibbadás egyszerre csak az
alsó, vagy csak a felső testrészeinken jelentkezik. Egyes
fejmozdulatokra elektromos sokk-szerű fájdalmat érez a
beteg. A felső végtagokban remegés jelentkezik, a lábak-
ban elbizonytalanodik a járás. Beszédzavart is észlel és
hullámszerű izommerevséget a beteg, főleg egy fáradtsá-
gos nap késő óráiban. Ha a szemideget éri az elsődleges
támadás, kettős-, illetve homályosan-látás az első jel,
eleinte csak az egyik szemen, de később a másik szemen
is. Az SM lefolyása megjósolhatatlan, öntörvényű
betegséggel állunk szembe, néha, amikor már úgy érezzük
csatát nyertünk, újabb támadás éri a szervezetünket. Van
akinél a kór gyorsan halad előre, gyors invaliditással jár,
míg másoknál 20-30 évig is eltart a lassú lefolyás. Ez
utóbbi szám, tehát a 30 év számit maximumnak az életért
folyó küzdelemben az SM betegségnél. Türelmes kezelés-
sel módosítható a betegség lefolyása, és enyhíthetők a
tünetek.

Első vonalbeli szerként választhatók a Béta-interferon
készítmények és a glatiramer-acetát. Csak abban az eset-
ben adhatók, ha a diagnózis teljes értékű, ugyanis nem-
csak drága gyógyszerekről van szó, hanem mellékhatásuk
is kellemetlen. Másodvonalúnak számít a Natalizumab,
egy vénásan adható szer, amely csökkenti a fellángolási
sűrűséget. Ezenkívül kortikosteroidok adhatók, de csak
rövid ideig, mert csontrikulást és magas vérnyomást
idézhetnek elő. Izomlazító és fájdalomcsillapító szerek is
szerepelnek az SM elleni mindennapos kúrában. 

Számos gyógymódot ajánlanak újabban az alternatív
medicina oldaláról. Az életminőséget mindenképpen
javítják, s mivel hosszantartó betegségről van szó valóban
hasznosnak tekinthető alkalmazásuk, de sohasem az ideg-
orvos által előirt gyógyszerek kárára. 

Dr. Kerekes József, az intenzív terápia ny. főorvosa

SM, a rettegett kór

EELLSSŐŐ AAZZ EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG
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Vendégváró csirkeszelet töltelékkel

Elkészítés:
A csirkemellet felszeleteljük, kikloffoljuk,

sózzuk, borsozzuk. A tepsit kivajazzuk,
rárakjuk a csirkeszeleteket, sonkaszeleteket
és erre a vékony sajtszeleteket. Olajjal
meglocsoljuk és rátesszük a tölteléket.
Körülbelül 30 percig sütjük, majd kockára
szeleteljük, de hidegen is finom.
A töltelék hozzávalói:
5 kifli tejben áztatva, 30 dkg csibemáj, 2
tojás, só, bors, kömény, vegeta, két kanál olaj
és egy kevés zsemlyemorzsa

Rumos kókuszcsók

Hozzávalók: 2 tojásfehérje, 12 dkg porcukor,
10 dkg kókuszreszelék, 4 evőkanál rum

Elkészítés:
A tojásfehérjéből kemény habot verünk. A

porcukrot 3-4 részletben adjuk a habhoz, és
addig verjük, amíg sűrű masszát nem kapunk.
Ezután hozzáadjuk a rumot is. Végül belefor-
gatjuk a kókuszreszeléket fakanállal.

Sütőpapírral bélelt tepsibe kis halmokat

kanalazunk, és előmelegített sütőben 180 C-
on 6-8 percig sütjük, majd az utolsó 2-3 per-
cben kinyitjuk a sütő ajtaját, hogy szárad-
janak a kókuszcsókok. Így kívül ropogós,
belül pedig puha lesz.

Csokoládétorta

Hozzávalók: 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 ek.
rétesliszt, 1 ek. olaj, 2 ek. kakaó, 1 ek. víz. Fél
zacskó sütőporból piskóta alapot sütünk.
Krém: 2 egész tojás, 15 dkg kristálycukor
(Ezt gőz felett 10-15 percig keverjük. Ezután
7 dkg főzőcsokoládét, 1 evőkanál kakaót

teszünk bele, a kihűlésig keverjük, majd 17
dkg habosra kevert vajat adunk hozzá.)

Elkészítés:
A tortaformában sütöttük a piskótalapot két

részre vágjuk. Az alsó lapot finom lekvárral
vékonyan megkenjük (legjobb a ribi-
zlilekvár), és erre kenjük a krémet. A krémből
hagyunk a torta tetejére és oldalára is. Végül
az egész tortát bevonjuk olvasztott csokoládé-
val. Ízlés szerint díszítjük, például őrölt
mogyoróval, dióval vagy kókuszreszelékkel.

forrás: http://www.terrahirujsag.sk/hirek/marciusi-receptek

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

Garai Zsófia szül. Losonczi Zsófia 
február 12, 73 évében

Balind B. Rada 
február 24, 77 évében

Tomašević J. Obrad 
február 26, 73 évében

FECSKE-
T O L L

Or ch i d e a

Ablakpárkányon, szememben,

orchidea szerény színében,

pompázó világ tárul elébem.

Nyíladozó, bimbózó szépségben

rejtőző valóság,

mi örökké bennem,

van, volt és lesz is

egyszerű életemben.

Csak ritkán állok meg,

hogy észrevegyem,

csodáljam, elmerüljek létezésében.

Egy kopott, szürke helyen,

vízcsepptől foltos ablaküveg védelmében,

áthatol szíven, lelken.

Tündöklőn, ragyogón,

egy része, a kedvrederítő érzésemnek.

A csodált virágoktól,

világcsodáló lettem.

Újszülöttek

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

Tüskei Zoltán és Fontányi Emília kislányuk 

Mira Emma

Lénárd Zoltán és Bánszki Krisztina kilányuk 

Lara

Krisztián Csongor és Irén kisfiuk 

Ádám




