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A KÉTELKEDÉSTŐL A HITRE JUTÁSIG

Igazodva lapunk megjelenési idejéhez és a húsvét
ünnepéhez, egy olyan bibliai történetet szeretnék megosz-
tani olvasóinkkal, amelynek húsvéti, de ugyanakkor
húsvét utáni üzenete is van. Tamás történetéről van szó,
amely nyolc nappal Jézus feltámadása után játszódik le.

Azt gondolom, hogy mindenki ismeri a mondást:
hitetlen Tamás. Arra az emberre szokták alkalmazni, aki
valamiben kételkedik. Ez a mondás Jézusnak arra a Tamás
nevű tanítványára vezethető vissza, akit tanítványtársai
nem tudtak meggyőzni Jézus feltámadásáról. Tamást ket-
tősnek is mondták. Egyesek szerint azért, mert ikergyerek
volt, de az sem kizárt, hogy ez az elnevezés a Tamás
lelkületére utal, amely csak sok gyötrődés után képes
eljutni oda, hogy a feltámadott Jézus hű bizonyságtevője
legyen.

Tamás hiányzott akkor, amikor a feltámadás után Jézus
először jelent meg a tanítványai előtt. Hiába próbálták
meggyőzni a többiek, feltételeket szabott ahhoz, hogy
Jézus feltámadását elhiggye. Ha a teljes történetet elolvas-
suk a Bibliában, láthatjuk úgy kezdődik: nyolc nap múlva.
Nyolc nap telt el a Jézus megjelenése óta. Ezalatt
gyötrődött Tamás. Isten nem siet. Engedi, hogy az ember
önvizsgálatot tartson, gondolkodjon, tépelődjön az Ige
hatása alatt. Nyolc nap múlva ismét jelen voltak Jézus
tanítványai. Ott azon a helyen, ahol össze szoktak gyűlni,
ahol már előbb találkoztak Jézussal. Az Isten gyer-
mekeinek mindig ott a helye, ahol Jézussal lehet
találkozni. Ma ez a hely az istentisztelet helye, a templom.
Ugyanazon a napon voltak együtt, amely a zsidóknál a
hétnek első napja volt, amelyik a mi vasárnapunk. A Jézus
feltámadása óta ez a keresztyének, a Jézus-tanítványok
istentiszteleti napja. Ezért tanít bennünket többek között
ez az ige arra is, hogy szenteljük meg a vasárnapot. A
második vasárnap már Tamás is idejében ott volt. Addig
azonban nyolc nap telt el keserves szorongások között.
Amíg a többiek boldogan örvendeztek, ő nehéz pillana-
tokat élt át. A tíz tanítvány annyit mégis elért a
bizonyságtételével, hogy Tamás is ott volt velük idejében.
Ha úgy tudnánk a feltámadott Jézusról bizonyságot tenni,
hogy valaki a mi bizonyságtételünkre eljőjjön az isten-
tiszteletre, már az is nagy eredmény lenne.

Jézus a zárt ajtók ellenére bement a tanítványokhoz és
megállt középen. Aki rá vár, nem vár hiába. Láthatjuk a
történetből, hogy Jézus a zárt ajtón is be tud menni. A vele
való találkozást csak a bezárt emberi szívek tudják
megakadályozni. Jézus azonban azokba is bebocsátást vár:
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az
én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok és ő énvelem.“ (Jel 3, 20) Amikor és ahol
Jézus megjelenik, ott ő a központ. Jézus békességgel
köszöntötte az övéit. Mennyire szükségünk van nekünk is
erre a krisztusi békességre. Ő ugyanis nemcsak mondja,

hanem adja is a békességet. Érdemes elgondolkodni azon
is, hogy miként hatott a Jézus köszöntése Tamásra, a telje-
sen felkavarodott lelkű emberre? Óriási zaklatottság, lelki
zűrzavar nyugtalanította, amikor Jézus békességgel
köszöntötte. Hányszor zaklatott a mi lelkünk is ebben a
gondterhelt világban. Ilyenkor ne feledkezzünk meg arról,
hogy egyedül csak Jézus adhat békességet számunkra, és
rajta kívül senki más.

Amikor Jézus megállt ott középen, mintha csak
Tamásért jött volna. Jézusnak akkor Tamás volt a leg-
fontosabb; a bizonytalankodó, a kételkedő. Ő volt az, aki
biztos bizonyítékot szeretett volna kapni arra
vonatkozólag, hogy az a Jézus támadott fel, akit
megfeszítettek. Kézzel érinthető bizonyítékra volt
Tamásnak szüksége. Ha mélyebben elgondolkodunk e
történet mondanivalóján, üzenetén, akkor láthatjuk azt,
hogy mennyire minket példáz ez a történet. Sokszor mi is
tamások vagyunk. De bárcsak valóban tamások lennénk,
hogy majd végül hinni tudjunk.

Tamás most ott áll Jézus előtt és ha megfigyeljük a ket-
tőjük között lezajló párbeszédet, akkor láthatjuk, hogy
Tamás minden nemleges válaszára, tagadására, Jézusnak
van egy-egy igenlő válasza. Nem térek ki most a
párbeszéd részletes taglalására, hiszen azt többé-kevésbé
mindannyian ismerjük. Talán csak azt emelném ki, hogy
Jézus a testi érintés lehetőségét is megadta Tamásnak. Mi
is Tamáshoz hasonlóan, számtalanszor lépünk fel ilyen és
hasonló kételkedő igényekkel. Az egészben az a
csodálatos, hogy Jézus még ezeket a kételkedő óhajokat is
teljesíti. Maga Tamás sem óhajt már többet, csak leborul
Jézus előtt. Elhangzik ajkáról az a csodálatos bizonyságté-
tel vagy akár nevehetjük hitvallásnak is: „Én Uram és én
Istenem“. Itt következik be a fordulat a történetben,
meghalt a régi Tamás, a kettős lelkű, a bizonytalankodó, a
kételkedő és megszületett egy másik Tamás, aki már nem
kettős, nem kételkedő, megszületett a hívő Tamás.
Ahogyan a tíz apostol sem tudott hitet adni Tamásnak,
csak Jézus, ma sem adhat hitet, senki más, csak egyedül
Jézus. Jézus a történethez még hozzáfűz egy komoly
figyelmeztetést: „Mivelhogy láttál engem Tamás, hittél;
boldogok, akik nem látnak és hisznek.“ Jézus maga adta az
érzékelés lehetőségét: a látás és érintés lehetőségét. Mi
nem várhatjuk, hogy közülünk minden embernek így
jelenjen meg Jézus. Boldogok voltak akkor a tanítványok,
és Tamás is. De hitben járni, nem látásban, ez az igazi
boldogság. Ezt kínálja fel húsvétkor és húsvét után is min-
dannyiunknak Jézus.

Orosz Attila
református esperes

„És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem! Monda néki Jézus;
Mivelhogy láttál engem, Tamás hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.“

Jn 20, 28-29
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

A megfelelő időjárási viszonyoknak köszönhetően a már-
ciusi hónapban teljes kapacitással végeztük feladatainkat.

- folytattuk az esővíz elvezető árok és átfolyó kialakítását
a Bolmán utcában, melynek keretein belül megtörtént az
út átvágás, a csövek és a biztonsági rácsok elhelyezése

- a közvilágítás karbantartása keretein belül elvégeztük a
Temető utcában a fák gallyazását, amire több okból is
szükség volt, ugyanis puha törzsű fákról lévén szó, fen-
nállt a veszély, hogy erősebb széllökések alkalmával
rádőlhettek volna a vezetékre, valamint már a lámpa-
testeket eltakarták és ezáltal árnyékot képeztek

- a zöldövezetek növelésének érdekében ültettünk
tujafákat a JNA és a Nikola Djurkovity utcák sarkára (a
piacnál), valamint a Nyegos utcába. Településünk köz-
pontjában rózsatöveket palántáltunk, közel 100 darabot,
melyeket Kovács Ottó termelő ajándékozott falunknak,
szeretném ezúton is megköszönni lakosaink és saját
nevemben is

- sajnos a tél folyamán az erejükkel nem bíró egyének a
felesleges energiájukat a játszótereink elemein, padjain és
szemetesein vezették le, ezeket a hiányosságokat javítot-
tuk ki

- természetesen nem feledkeztünk meg a zöld övezetek
karbantartásáról sem, folyamatosan végezzük a kaszálást,
szemétgyűjtést, tisztogatást.

Juhász Attila

A legutóbbi jelentkezésünkkor, előre vetítetem,
megígértem, hogy majd beszámolok, a szerény, de körül-
tekintően megszervezett Nőnapi bálról...

Utólag leírhatom, a várakozásnak megfelelően nagyon jól
sikerült. Így jellemezte a vendégek nagyobb hányada,
jóval éjfél után, amikor távoztak.

Azóta már volt egynéhány szerda este amikor
újabb gyakorlati ismeretekre tehettünk szert.

Különösen jól sikerült Fermanović Borivoj sta-
tisztikai értékelése,a száraz és esős évek ered-
ményeiről a tápanyagok (műtrágya) men-
nyiségének és a hatóanyag tartalmának alkal-
mazásáról 2003-tól, 2014-ig.

Továbbra is küszködünk a be nem fejezett határ-
rendezéssel. Sok panasz nem talál megértésre,
megoldásra! Nem értjük, hogy a határrendezéssel
megbízott elnök Úr, miért utasít el minden
kezdeményezést a panaszosok rendezésére?? Mi
úgy tudjuk, hogy nem mi termőföld tulajdonosok
vagyunk Ő érte, hanem fordítva.

Tervezünk egy falugyűlést hamarosan e téma kapcsán,
ahova, meghívunk minden szintű politikai és egyéb
hatáskörrel rendelkező embert, a dolgok «helyretétele»,
rendezése érdekében.

O.K.

A GAZDAKÖR HÍREI
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AZ IZIDA HÍREI
Jótékonysági akciót indított el Marija Ćetković,

Szerbia szépségkirálynője, aki éppen Bácsfeketehegy
lakosa és a Miss YU belgradi cég! Április 15-én
Belgrádban jótékonysági kosárlabda-mérkőzést ren-
deznek, és az adományokat olyan gyermekeket ellátó
intézeteknek juttatják el, ahol nagy szükség van hoz-
zájárulásunkra és biztosan jó kezekbe is kerül! Az egyik
ilyen szervezet az autista gyerekek gyógykezelésével
foglalkozó belgrádi LIX egyesület és a mi egyesületünk, a
bácsfeketehegyi „Izida” Anya és gyermekvédelmi

egyesület. Köszönettel tartozunk Marijanak, hogy egy
ilyen humán akcióval szeretne hozzásegíteni az egyesület
nem éppen könnyű anyagi helyzetén. Örömmel vennénk,
ha Ön is vagy cége csatlakozna a kezdeményezéshez és
bármilyen adománnyal segíteni tudná az akciót. A
jótékonysági kosárlabda-mérkőzést támogató vállalatok
folyószámlán fizethetik be donációjukat és támogatási
szerződést írnak alá, a magánszemélyek számára pedig a
jegyek ára 500 dinár, a diákjegyek ára pedig 200 dinár.
Emlékeztető: Az "IZIDA" Anya és gyermekvédelmi
egyesület az ép és a különféle fogyatékossággal élő
emberek közös társulata. Tagjai között mozgásfogyatékos,
ép, látás- és halláskárosult, értelmileg akadályozott,

valamint egyéb mássággal élő emberekkel találkozhatunk.
Eddig az egyesület tevékenysége műhelymunkába történ-
tek és ez eredményezte a résztvevő személyek kommu-
nikációs képességének, a kézügyességének fejlesztését,
megtanulták a csoportmunkát, tanulják a toleranciát és
fejlesztik a beszédkésségüket. Mindezt egymásra
figyelve, minden előítélet nélkül.
Igen, továbbra is szeretnénk részt venni a társadalom min-
den részletében, ezért próbálunk helyt állni a kultúra,
sport, oktatás területén vagy éppen a természetvédelem

akciókban és ezek területén különböző aktivitásokat is
szervezünk.
Állandó programunk a kézművesség, szövő- szabó- és a
varróműhely, színjátszó-csoport és különböző műhelyek
mely célja az oktatás és az üvegházban a kertészkedés,
virágtermesztés.
Utóirat: "Minden sérült egyénnek joga van a teljes,
emberhez való élethez, olyan körülmények között, ame-
lyek biztosítják méltóságát, erősítik önbizalmát és
megkönnyebbítik aktív részvételét a közösségben.

P.J.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK
2015. március. 4-én délelőtt 10,00 órakor az önkor-
mányzat kis-tanácstermében ünnepélyes keretek között
együttműködési szerződést ír alá- Kishegyes Község
Önkormányzata nevében Marko Rovčanin községi elnök,

Zsidai Erzsébet a kishegyesi Női Fórum elnöke, és a
Caritas képviseletében Dobai István, az Önkormányzat
által kiírt közérdekű humanitárius pályázat eredményként.
A dokumentum aláírásán jelen volt Mohácsi Zoltán,
községi elnökhelyettes, Ric Gábor, a Caritas koordinátora
és Lukács Klára, a szociális ügyekkel megbízott községi
tanácstag.
Az idős és magányos polgáraink ápolásával foglalkozó
szolgálat példaértékűnek számít.

Kishegyes községi általános iskolák 7. osztályos tanulói,
mely része az Iskola – Sport – Rendőrség elnevezésű pro-
jektnek, amit az EBESZ (Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet) támogat.
Az előadásokat az iskolák pszichológusai tartották az
iskolai erőszak témájában, amelynek preventív, azaz
megelőző szerepe van. Az iskolai erőszak több fajtája

létezik, amelynek a gyerekek naponta ki vannak téve.

A tanulók aktívan részt vettek a munkában és sikeresen
oldották meg a feladatokat.
Kishegyes Község Önkormányzata támogatja ezt a pro-
jektumot, mert gyermekeink védelmét szolgálja.

Március 26-án a szerbiai vallásügyi megbízott Mileta
Radojević és helyettese Dr. Tomislav Branković megláto-

A nyugdíjas egyesület hírei

Még mindig lehet a Prolom, banja-i kirándulásra jelentkezni. Új hír, hogy aki már az utóbbi öt évben nem

használta az ingyenes gyógy terápiát a hazai fürdőkben, a nyugdíjasokon keresztül, természetesen, ha valaki

nyugdíjas, akkor újból igénybe veheti.

A Fecske, szívesen informál minden cselekvésről az egyesület munkájával kapcsolatban, de mivel anya-

giakhoz kötött havilap vagyunk, tessék az aktuális dolgokat, a Dombos TV-n is kísérni.
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gatták a községünk egyházait és a tem-
plomokat. Őket fogadta a Marko
Rovčanin községi elnök, Hallgató Imre
a Képviselő-testület elnöke, Mohácsi
Zoltán községi elnökhelyettes és az
egyházak képviselői, Orosz Attila
Bácskai esperes, Halász Béla reformá-
tus püspök, Dolinszky Gábor evangé-
likus püspökhelyettes, Aleksej Blanuša
a szerb pravoszláv egyház lelkésze és
Brasnyó Ferenc katolikus főtiszte-
lendő. Látogatásuk célja Kishegyes
község vallási intézményei helyzetének
felmérése volt.

2015. március 18-án Marko Rovčanin
községi elnök és Mohácsi Zoltán községi elnökhelyettes
fogadták a 19 éves bácsfeketehegyi Bojan Plazačić fiatal
sportolót, aki fiatal korára sikeres súlyemelő és Szerbia
korosztályos bajnoka.
Ő a súlyemelés egyik ágát képviseli (POWER - LIFTING)
és Bácspetrőcön végzi az edzéseket.

Az ifjú sportoló alapítani szeretne egy súlyemelő klubbot
a községben, népszerűsítve ez által magát a sportot a fia-
talok körében.
Kishegyes község vezetősége készséggel segíti Bojant a
klub megalapításában.

A FEKETICSI ASZTALITENISZ KLUB HÍREI
Március 31.-én tartották a kishegyesi falunapi asz-

talitenisz tornát. A torna, az eddigi megszervezett tornáik
közül a legtömegesebb volt, mivel összesen 59 játékos
indult 9 kategóriában. A kishegyesi, feketicsi gyerekek
mellett topolyaiak, moholiak és egy bajsai gyerek vett
részt. A feketicsi klub versenyzői közül részt vettek:
Kerekes Zsóka 3 osztály, Dorogi Hanna 3 osztály, Hodik
Dániel 4 osztályos és Kerekes Dávid 4 osztályos. A
gyerek kategória mellett a felnőtteknek is szerveztek
versenyt, itt a hazai csapatból Molnár Lajos képviselte a
klubbot. A szervezők igazán nagyfokú felkészültsége
érezhető volt a nap folyamán. Folyékonyan, gyorsan
mentek a mérkőzések.

A nagy izgalom és a lámpaláz sem akadályozta meg
versenyzőinket, hogy érem nélkül térjenek haza.
Kerekes Dávid ezüstérmes, Kerekes Zsóka és Dorogi
Hanna bronzérmesek lettek, míg a felnőtt kategóriában
Molnár Lajos bronzérmes lett.

Az elért eredményekért külön köszönet jár Mészáros Tibor
edzőnknek!

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk.
szerk.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Márciusban több jelentős esemény részesei lehet-
tek gyülekezetünk tagjai. Ezek közül kettőt szeretnék
kiemelni. Március 22-én a virágvasárnapot megelőző
istentiszteleten ismét vendég szerepelt a Szabadkai
Zeneiskola Dalkötő leánykórusa. A kórus harmadik
alkalommal vendégszerepelt nálunk, alkalmazkodva
a böjti időszakhoz, ezzel kapcsolatos énekeket adtak
elő. A kórust jelenleg hét lány alkotta, valamint a
kórus vezetője, Kanalas Zsófia tanárnő és Csikós
Krisztina kísérő tanár.

Március 26-án községünkbe látogatott a Szerbiai
Igazságügyi Minisztérium keretében működő egy-
házakkal és vallási kérdésekkel foglalkozó hivatal
igazgatója dr. Mileta Radojević és helyettese dr.

Tomislav Branković. A rangos vendégek Marko
Rovčanin községi elnök meghívására érkeztek hoz-
zánk. Meglátogatták egyházközségünket is. A
vendégeket Orosz Attila bácskai esperes, helybeli
lelkipásztor fogadta. A már említetteken kívül jelen
voltak még: Halász Béla református püspök,
Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes,
Brasnyó Ferenc kishegyesi esperes-plébános, Aleksej
Blanuša szeghegyi parókus, Hallgató Imre a KKT
elnöke és Mohácsi Zoltán alpolgármester. A jelen-
levők megnézték templomunkat és az egyházközség
többi épületét. Ezután pedig mindannyian megláto-
gattuk a község területén szolgálatot végző valamen-
nyi történelmi egyház templomát

Orosz Attila



8

FECSKE

Pályázat a turisztikai fejlesztésekre a
2015-ben

Kiíró intézmény: Kereskedelmi, turisztikai és hírközlési
minisztérium
Beadási határidő: 2015. április 30.
Kik pályázhatnak:
Turisztikai szervezetek, utazási irodák, cégek valamint
olyan szervezetek, melyeket az Állam vagy a helyi önkor-
mányzat létesített.

Pályázat a 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 a munkanélküli személyek
önfoglalkoztatásának támogatására

2015-ben

Kiíró intézmény: Tartományi gazdasági, foglalkoztatási és
a nemek közötti egyenjogúságért felelős titkárság
Beadási határidő: 2015. október 1.
Kik pályázhatnak:
Akik a kérvény átadásának napján be vannak jelentve a
munkanélküli szolgálatnál, valamint elvégezték a szol-
gálat által szervezett vállalkozói képzést.

Pályázat új munkahelyek támogatására
2015-ben

Kiíró intézmény: Tartományi gazdasági, foglalkoztatási és
a nemek közötti egyenjogúságért felelős titkárság
Beadási határidő: 2015. október 1.
Kik pályázhatnak:
Munkáltatók, akik megfelelnek a pályázat szövegében
adott előírásoknak. (Lásd a titkárság honlapján vagy
érdeklődni az irodánkban).

Pályázat a nemzetközi és hazai kiállítá-
sokon való részvétel támogatására

Kiíró intézmény: Tartományi gazdasági, foglalkoztatási és
a nemek közötti egyenjogúságért felelős titkárság
Beadási határidő: 2015. szeptember 15.
Kik pályázhatnak:
Kis és közepes vállalkozások, valamint turisztikával

foglalkozó vállalkozások, amelyek 2015-ben kiállítanak
valamely Európai vagy szerbiai kiállításon.

Pályázat a tudományos szakmai konferen-
ciák szervezéséhez

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és
Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: 2015. december 1.
Kik pályázhatnak:
Szervezetek és társulatok Vajdaság AT területéről.

Pályázat a tudományos kutatói pro-
gramok társfinanszírozása civil

csoportoknál

Kiíró intézmény: Tartományi Tudományos és

PÁLYÁZATFIGYELŐ
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Technológiai Fejlesztési titkárság
Beadási határidő: első fázis: 2015. április 15-ig, a második
fázis pedig 2015. Szeptember 1-től október 15-ig.
Kik pályázhatnak:
Vajdasági AT területén bejegyzett civil szervezetek.

Pályázat a tudományos találkozókon való
részvétel társfinanszírozására

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 a Szerbiában élő magyarság
szülőföldjén való boldogulásának,

Magyarországgal való sokoldalú kapcso-
latai ápolásának és fejlesztésének elő-

mozdítása, magyar nemzeti azonosságtu-
datának megerősítése az oktatás és a

kultúra támogatása jegyében

Kiíró intézmény: BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ
Zrt. a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL
együttműködve
Beadási határidő: 2015 április 17.
Kik pályázhatnak:
Szerbiában élő magyar közösségek kulturális-
közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média,
tudományos, művészeti, hitéleti, szakmai önszerveződési
tevékenységgel foglalkozó szervezetek.

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.

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 1-én vagy az óta született és az
anyukának a gyermek születésekor már legalább 1 éve a
bejegyzett lakhelye Vajdaság AT területén volt.

Pályázat új technológiák bevezetése a ter-
melésben

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 női egyesületeknek
tevékenységeik támogatására a nők

helyzetének elősegítése céljából

Kiíró intézmény: Tartományi gazdasági, foglalkoztatási és
a nemek közötti egyenjogúságért felelős titkárság
Beadási határidő: 2015. június 30.
Kik pályázhatnak:
Polgári egyesületek Vajdaság AT területéről.

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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VIII. GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ MŰHELYTALÁLKOZÓ
Felhívás

A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság a
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai
együttműködésével idén 8. alkalommal hirdeti meg
Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóját, 2015. május
9–10-én, Bácsfeketehegyen. A Találkozó a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó vajdasági
selejtezője is egyben.

Magyar nyelvű, egyesületekben vagy iskolákban működő
gyermekszínjátszó csoportok (általános iskolás korosz-
tály) jelentkezését várjuk Vajdaság minden részéről,
műfaji és tematikai megkötöttség nélkül. Célunk, hogy a
fellépő csoportok megismerkedjenek egymással, egymás
munkájával, kapcsolataik megerősödjenek. Ugyanakkor a
felkészítő tanárok részletes szakmai elemzést kapjanak a
zsűritől, a további szakmai fejlődés érdekében.

Amennyiben a csoport szeretné magát megmérettetni a
Weöres Sándor fesztiválra, úgy az előadások ajánlott
műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső
tagozatosoknál 25 perc. Egy csoport egy előadással

nevezhet. Az országos fesztivál tervezett időpontja: 2015.
június 5-6-(7). helyszín: Babits Mihály Kulturális
Központ, Szekszárd.

A bácsfeketehegyi találkozóra hagyományosan a fenti
időkorláton túl eső előadásokat is fogadjuk, csak ők kies-
nek a továbbjuttatható előadások köréből. De ettől
függetlenül teljes értékű résztvevői lehetnek a vajdasá-
giak találkozójának. Hiszen számunkra a legfontosabb a
megmutatkozás, az együtt töltött idő és a játék örömének
biztosítása.

A jelentkezési határidő 2015. április 12. A nevezési lap
letölthető a www.vmmi.org oldalról, a Felhívások rovat-
ban.

Bővebb információk a lodiandi@gmail.com címen
kérhetők, telefonon pedig a +381/62/849-6029-es számon
(Hajvert Lódi Andreánál).

Együttműködő partnereink a Magyar Drámapedagógiai
Társaság (Budapest), a Feketics Művelődési Egyesület, a
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség.

AZ IVÓVÍZRŐL...
Az utóbbi időben ismét beszédtéma lett a bács-

feketehegyi vízellátás. A lakosok gyakran találkoznak
elszíneződött vízzel az otthonaikban, amely aggodalomra
ad okot. Ennek kapcsán felkerestük az Eko Kommunál
kft. igazgatóját Dragoljub Žmukićot és a Helyi
Közösség titkárát Juhász Attilát, hogy válaszoljanak pár
kérdésünkre.

A víz állapota égető kérdés, milyen a falu vizének a
minősége, vannak e hivatalos adatok?
A víz minőségét havonta több alkalommal is ellenőrzik a
szabadkai Közegészségügyi Intézet szakemberei.
Különböző helyekről egyszerre vesznek vízmintát és az
elemzés után írásban értesítik vállalatunkat az ered-
ményekről. A mérési költségeket az Eko kommunál kft.
köteles megtéríteni és ez évi szinten jelentős költség szá-
munkra. Az eddigi kimutatások szerint az értékek
kielégítőek, egyedül a vas koncentrációja magasabb. A
vas maga nem mérgező, de gyakran sárgássá, zavarossá
változtatja a vizet.

Pontosan, hogy alakul ki a víz időközönkénti „besár-
gulása”?
Sajnos, amikor a hálózati víz sárga színűvé változik az
egy igen kellemetlen, sőt visszataszító látvány. Ez két
esetben jelentkezhet. Az első eset, amikor a hálózatban a
munkálatokat-javításokat elvégezzük és utána újból
nyomás alá helyezzük a rendszert. Ne felejtsük el, hogy a
vízhálózatunk 1965-ben épült és egy fél évszázados
csőrendszer esetében a meghibásodások ma már minden-
naposak. A második esetben pedig a rendszeres karban-
tartáskor elvégzett „mosatások” után jelentkezik az
elszíneződés. Ilyenkor a hidraulikus nyomás a csövekben

az állandóan jelenlévő vasat tartalmazó üledéket felkavar-
ja és sajnos, amikor a fogyasztó megengedi a csapot,
akkor egy rövid ideig kénytelen az ilyen vizet kiengedni,
azaz megvárni amíg a rendszerből újból az átlátszó, szín-
telen és szagtalan víz kezd el folyni.

Milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy
megszüntessék, vagy legalább mérsékeljék ezt az
állapotot?
Egyedül egy víztisztító berendezéssel tudnánk ezt a prob-
lémát véglegesen megoldani. Ameddig ilyen berendezés
nem áll rendelkezésünkre, addig a Közegézségügyi
Intézet javaslata szerint járunk el és a lehető leggyakrab-
ban mosatjuk a vízhálózatot.

Milyen bevételi forrásokból gazdálkodnak?
Komoly gondokkal küzdünk a háztartásonkénti vízfo-
gyasztás megfizettetése körül, mivel ez csak 65%-ban sik-
eres. Így ebből nem tudjuk még az alapvető költségeket
sem fedezni, mint az áramfogyasztás, a gépek, épületek és
a hálózat karbantartása, valamint a hibák elhárítása.
Nagyobb beruházások, mint a különböző tisztító beren-
dezések, a meglévő hálózati vezetékek cseréje, új kutak
fúratása és felszerelésére vagy a vízgyár megépítése
reálisan csakis pályázati források segítségével valósulhat
meg, mert ezek több tízmilliós befektetések lennének.

Mik a tervek a Jövőt illetőleg vízügyben, várhatóak e
valamilyen nagyobb beruházások?
A minőség javítása és a korszerűsítés területén igen
komoly lépéseket kell tenni a vízellátás fejlesztésének
érdekében. Az elmúlt időszakban komoly tervdokumentá-
ciót sikerült kidolgoztatnunk, melyek alapján részt
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tudunk venni különböző pályázatokon. Gondolok itt a
BF4-es, a BF5-ös kutak főterveire, valamint a meglévő
vízhálózat cseréjének a főtervére. Ezekre alapozunk, azaz
számítunk azokra a lehetőségekre, melyeken segítségével
véghez tudjuk vinni az új kutak megépítését, a tervszerű

szakaszonkénti vízhálózat cseréket, mert a mai szab-
ványoknak már nem felelnek meg a régi szalonit csövek.

szerk.

Új dolog? Nem. Megszoktuk már? Igen, vagyis nem, de
annyira elfásultunk, hogy elmegyünk mellette. Néha, ha
észrevesszük, csak úgy, érzéketlenül leállunk bámulni,
hogyan ügyetlenkednek a vizsgálódó szervek. Nem gon-
dolkodunk a lényegen, hogy mi is történt itt igazából, és
azt mi okozta?
Nemrégen a hatalom, új közlekedési törvényt vezetett be.
Új szabályokat, szigorításokat, összehangolva a világ
fejlettebb országainak közlekedésbiztonsági törvényeivel.
Így akarják elérni, hogy a külföldiek is el tudjanak hoz-
zánk jönni. Szeretnék, hogy az idegenforgalmi valutáikat,
csodálva országunk természeti szépségeit (amiért a mai,
de az előbbi pár kormány/hatalom sem tett semmit), itt
költenék el.
Így, az előbbi anyagias cél vezette hajjakendéket, amikor
javítgatták, foltozgatták az útjainkat. Minek? Ma, ugyanis
ki tartja be a törvényes normákat, főleg a közlekedésben?
A fontosok közül senki, kezdve az út építését képező
nyersanyag minőségével kapcsolatban, majd a terhelőség,
súly- és sebességkorlátozásokkal kapcsolatban sem
rezdül meg a szégyentől az arca egyetlen felelős egyén-
nek. Ezek után, hamarosan, újból, szlalomozni lehet a
kátyúk között.
Kérdezik, hogy ennyi bevezető után miért nem a szerenc-
sétlenséget írom már le? Tudom, hogy csak az egész
cikkben két–három mondatban, röviden kellett volna ezt
megtennem, de várjanak még egy picit, mindennek van
oka, ha nem is olyan igazi szembetűnő, de van. Tudják, ez
úgy összejön, mint az emberben az idegesség. De, előre el
kell, hogy határoljam magam a történettől, mivel nem lát-
tam az esetet. Igaz a médiában dolgozó, híresebb, és elis-
mertebb kollégáim sem szemtanúi az eseteknek, amiről
írnak, de hát kitűnő és izgalmas riportokat gyártanak
róluk. Én is így szeretném csinálni, mert az ilyent szereti
az olvasó (melyik?). Nem elég, ha az egyik résztvevővel
elbeszélgettem (az előbb említett kollégák még ezt sem
teszik meg), majd kialakítottam véleményemet az
egészről, és átláttam a történetet, még a pontosságot
szavahihetőséget is követelik rajtam? A TV az állami más
médiák készítőivel szemben, bizony egyáltalán nem ilyen
igényesek.
Hogy ne csigázzam tovább a türelmüket, halott nincs,
sérült, van.
Hogy is történt? (források szerint)
Kb. 17,00 óra előtt, pravoszláv nagyszombaton, egy
Újvidék felől haladó szabadkai lakos, be akart fordulni a
Montrom (volt Krivaja) főutcán levő parkolójára. Úgy
gondolva, miután spontán, tapasztalatból kiértékelte,
hogy a távolból Szabadka felől jövő - utóbb kiderült, hogy
újvidéki, motoros előtt -, és tudva, hogy a sebesség 40
km/h-ra van korlátozva, (hogy a falu keleti oldalán lakó
kisiskolások, biztonságosan át tudjanak kelni az úton) de
amúgy is a már említett törvény alapján 50km/h-ra van
engedélyezve a sebesség lakott területeken (falunkban is,
vagy nem? És a motorosok számára is? Vagy nem), de
nem sikerült mivel közben, elütötte a motoron közlekedő

polgártársát. Ennyi az egész történet.
Ő befordult, a motor és a motoros elrepült. A motoros,

mint kevésbé védett járművezető megsérült. Eltört a kulc-
scsontja, bokája.
A mentő a szemtanúk szerint későn jött ki. Most
csodálkoznunk kell ezen is, ha tudjuk, hogy az államnak
köszönve, nekünk cca. 4000 emberre, nincs
egészségházunk, ügyeletünk, csak, kirendeltségünk van?
Igaz, úgy vagyunk a mai modern normák szerint
értékelve, mint egy város része, hogy közel 5 km-n belül
mindent elintézhetünk, ami az egészségügyet illeti. Igaz,
de ott városi busz jár 10-20 percenként, és olcsón, itt
pedig? Maradjunk csak meg falunak, és adjanak vissza
mindent, amink volt. Tűzoltóságot, egészségházat orvos-
sal, gyógyszertárat patikussal, ezeknek szolgálati lakásait,
középületeinket, magunk feletti döntéseinket, meg ha
netán ha valakik földieink szeretnének lenni, hát Ők se
csúfítsák, tönkretegyék ezt a kis településünket. Amúgy,
ne húzzák a nyelvemet!
Nincs pénz! Nincs pénz?
Nem értem az állam igenlő válaszát, amikor itt, legalább
is az őshonos polgárok rendesen és rendszeresen fizetik
az adót...
Már megint eltávolodtam a témától. Bocsánat, folytatom
(majdnem olyan vagyok, mint egy sorozatfilm).
A nem tudom honnan jött kivizsgáló szervek még később
érkeztek a helyszínre. Igen szépen akkurátusan, úgy
nézett ki, hogy alaposan, végezték tevékenységüket. Nem
teszek megjegyzést munkájukra, mert nem értek hozzá, és
azért sem, mert ilyen esetben nem illik.
Közben egy másik drága motoron arra utazott egy védő-
sisak nélküli úriember. Meg is jegyeztem, hogy elfoglalt-
ságuk miatt, a kint levő hivatalos személy közül, egy sem
figyelmeztette, hogy hiányos a felszerelése. Lepisszegtek,
hogy hallgassak, ez olyan, és felfelé mutogattak. Ezt
szokásom szerint, nem is akartam megérteni, mivel, hogy
szerintem, minden polgárt meg kell védenie az
államvédelmi szerveknek, még önmaguktól is.
A motorosok viselkedését nem szeretem, mivel azon
kívül, hogy magukra veszélyesek, sajnos más biztonsága
sem fontos nekik (ej haragosaim, akinek nem inge ne
vegye magára, de hajtson a törvényes keretek között, vagy
ne motorozzon). A másik oldal sem ártatlanabb, ahol a
mondat úgy kezdődik, hogy, de úgy gondoltam, azt hit-
tem, ezek a közlekedésben nem törvény értelmében
hozott határozatok sem erősítik a közlekedésbiztonságot.

Hogy is állunk ezek után? Hogy szerencsések vagyunk-e,
megtudhatjuk, ha lutrizás előtt átmegyünk az úton, és ha
sikerült, akkor már a szerencsések közé tartozhatunk,
legalább is ebből a szempontból.

Bocsánat, mit ki nem hoz az emberből egy közlekedési
szerencsétlenség, minek a helyszínéről a járművek saját
erejükből távoztak, kb. 22,00 órakor.

csibe

KÖZLEKEDÉSI SZERENCSÉTLENSÉG



FECSKE

12

HHHH AAAA ZZZZ AAAA NNNN ÉÉÉÉ ZZZZ ŐŐŐŐ
Jelentem, ezen a tavaszon sikeresen elültettem

négy meggyfát. Talán egy kicsit megkéstem, bár még már-
cius volt, és ezért bízom a legjobbakban. Főleg azért mert
a csemeték igen fejlett gyökérzettel rendelkeztek, és a
földből való kiszedés után nem sokat időztek a friss le-
vegőn, egy-két napon belül elültettem őket. A gödrök
kiásása nem volt egy leányálom, hisz a házunk előtt
valamikor több sóderrakás is volt, különböző időszakok-
ban más-más helyen, úgyhogy ásás közben folyton valami
keménybe botlott az ásóm. Olykor valami puhába is, ami
talán rosszabb volt bármilyen kőnél, hisz egy hosszú
madzagot sikerült megtalálnom, amit az ásó nem tudott
átvágni. Nem akarásnak nyögés a vége, a nyögésnek meg
még több nyögés, a még több nyögésnek pedig fáradtság,
amit hajlamosak vagyunk tavaszinak nevezni, és mindent
rákenni az évszakok körforgására, holott talán csak mi
lustulunk el a téli hónapok alatt, különösen akkor, ha még
normális hó sem esett, amit naponta többször is el kell
takarítani. Na, de ne búsuljunk. Minden rendbe jön.
Ugyanúgy, ahogy a nyári időszámítást is megszokjuk.
Bármennyire is kalimpálunk kézzel, a bátrabbak lábbal, a
még bátrabbak pedig kézzel és mindkét lábbal. Mert ugye,
nehéz átállítani a szervezetünket, vagy mondjam
divatosabban, a bioritmusunkat a megváltozott

napfelkeltéhez, naplementéhez. Amit az is megnehezít,
hogy bizony napról napra hosszabbodnak a nappalok. Így
teljesen belezavarodunk, és csak várjuk, hogy múljon már
el egy kis idő, hogy megszokjuk az új időszámítást. Majd
fél év múlva megint nyöszörgünk és várunk.
Más.
Lezajlott a Podolszki-nap is. Podolszki József Emléknap
hivatalosan, bár ember legyen a talpán, aki minden
említésnél képes kimondani a teljes nevét. Volt kiállítás-
megnyitó, könyvbemutató, színházi előadás, és persze
szárma, meg egy üveg meggybor, amiért ezúttal is naaagy
köszönet. De, ami még volt, és ami egy kicsit felháborító
is, az a munka. Interjút készíteni ezzel, azzal, amazzal,
összegyűjteni a sok információt, fejben már összeállítani
az egész tudósítást, lejegyzetelve, hogy ki volt az a sok

naaagyon fontos
ember, akit egy ilyen
tudósításban meg kel-
lene említeni. És
utána jön a parancs,
felsőbb utasítás, hogy
most rögtön, és csak
nagyon röviden. Max
2000 karakterben, ne
legyen több. Egy szép
képpel, illusztráció-
val. Megnyitóstul,
könyvbemutatóstul,
előadásostul, ered-
ményhirdetésestül,
szármástul, minden-
estül. Aztán majd
szólnak. Ha esetleg...
Mert mit tudnál írni?
mondom, sok min-
dent, például?, sorolom, bólogat, valami más?, sorolom,
azt mondja, inkább ne, mondom maga tudja, mondja, igen,
tudom, de nem, jól van, akkor nem írom. S így esett, hogy
nem írtam, pedig készültem, jegyzeteltem, fényképeztem,

interjúztam. De nem. Nem kell 1200 karakter a kiállítás-
megnyitóról+2500 Bányai János könyvbemutatójáról,
Gerold László méltatásából+2400 a feketehegyi
kórképekről+800 az előadásról+2700 a díjátadóról.
Semmi... Max 2000 összvissz... Annyi lett... Kábé....
Képpel a címoldalon, mert ha már kicsit, akkor mindenki
lássa. Messziről. A hátsó sorokból is. Még ha nem is biz-
tos, hogy ül ott valaki, hisz az már a ködös félhomályba
vész. Csak integetnek néha... Hogy hahó, látjuk ám! És
látják... Bizisten még el is tudják olvasni... A címet min-
den bizonnyal, A költőre és publicistára emlékeztek... Az
alcím már nem látszik. A fotón a díjazottak, a zsűri, meg
a szervezők. Ez látszik, ha közelebb húzzuk az újságot...
Különben meg csak arcok, arcok.... messziről...

Benedek Miklós



13

FECSKE

AAAA KKKK KKKK OOOO RRRR     GGGG OOOO NNNN DDDD OOOO LLLL KKKK OOOO ZZZZ ZZZZ UUUU NNNN KKKK

SE ÍGY, SE ÚGY, ....AKKOR SEHOGYAN SEM?

Itt a húsvét, tavasz, de valahogy csak az jut eszem-
be, amit a belgrádi fiatalok legőszintébb falfirkái tudattak
velünk, hogy még mindig Szerbiában, vagyis itthon
vagyok. Igen itt van a drága otthon,  az itthon, ami után a
külföldre szakadt hazánkfiai, akik már (okosan) soha sem
szándékoznak vissza jönni, és azzal áltatják magukat,
hogy majd öregkorukra hazajönnek (az Ő szemszögükből,
mennek). Most és karácsonykor sírnak. Ettől eltérően, mi
az év többi napján nem sírunk,  hanem bömbölünk, hogy
hogyan vagyunk ilyen tehetetlenek, hogy itt vagyunk és
nem tudunk semmit sem tenni, hogy legalább egy létmin-
imumot teremtsünk magunknak, ha  már mégis  itt marad-
tunk.

Tiszteletes Urunk is próbálkozik valamilyen módon a
lelket tartani az itthon maradottakban, igyekezve kön-

nyíteni a  sorsukon, hogy legalább ne egymás ellen har-
coljanak, acsarkodjanak, hanem összetartással, egyesült
erővel, próbáljanak sorsuk jobbá tételén tevékenykedni.
Senki sem kiválasztott, senki sem alárendelt. Ha már itt
van, és akar beilleszkedni a közösségbe, az már nem
„gyöttment”, de azért, ha nem is könyörtelenül, de tudas-
suk mindenkivel, aki nem akarja elfogadni, a közös együt-
télés szabályait, hogy Uram Ön a mi kis fatornyos
falunkban nem így kell, hogy viselkedjen.

Valahogy újból „pihentetni” kellene ezt a földet, az egész
vidéket. Hol van egy valamilyen „török”, vagy akármilyen
más „csíramentesítő”, hogy pár száz évig hülyeségtől
mentes legyen e föld, és a tudomásunk szerinti harmadik
újratelepülés után egy olyan társadalom keletkezne e
területen, amely méltó is lenne a vidék, a táj ajándékaira.

Most sajnos nagyon mostohán sáfárkodunk
minden anyagi és szellemi kinccsel, amit
ajándékként szerényen kellene kezelnünk, amit
az utókorral, az utódjainkkal meg kellene oszta-
nunk. MI a legkönnyebb utat választjuk, min-
den gondolkodás nélkül. Vallva azt az önző
elvet, hogy mivelünk sem törődik senki, hát
akkor utánunk a vízözön, mindenki harcoljon
magáért. Ez a mai társadalmi, gazdasági rend-
szer, ahol mindenki másra mutogat, kritizál,
mástól várja el, hogy erkölcsös legyen, mivel,
mint egykori gyalogkakukk, ezt szajkózta.
Sajnos másnak nem engedjük, hogy vizet
prédikáljon és bort igyon, ha már ezt az aduászt
mi már kijátszottuk. Mindenhol ipi-apacsolunk,
stipi-stopizunk, mivel, hogy szerintünk csak
egyszer volt, lehetett Budán kutyavásár.

Mi, akik ma „valakik”(akár nyertesei, akár
győztesei a mának) vagyunk-e mai „demokrá-
cia” alapján, ha mi akarjuk anarchiában
élhetünk, mindenkit támadhatunk, bánthatunk,
még annak ellenére is, ha jobbat nem is tudunk.
Tudjon Ő, a más, és ha jó lesz, akkor talán elfo-
gadom, de neki már nem lesz rá joga.

Ilyen a ma Húsvét szelleme. Az helyett, hogy
örvendeznénk bűneinknek megbocsájtásában,
mi a főbenjáró bűnöket szaporítjuk, ártatlan
szentpofákat vágva, Ilyenek vagyunk. Ezért, ne
csodálkozzunk, hogy különböző csapások láto-
gatnak meg bennünket, hogy más belátásra tér-
jünk. Úgy látszik, még nem  értjük, másra
fogjuk, problémáink,  bajaink okát. 
Nyissuk ki szemünket, fülünket, szívünket, még
nem késő. Akkor MOST gondolkozzunk.

Biro Csaba
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A  m u n k a  ü n n e p e
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgal-

mak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivata-
los állami szabadnap, amely a munkások által elért gaz-
dasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni.
A legtöbb országban május elsején, az Amerikai Egyesült
Államokban és Kanadában viszont szeptember első hét-
főjén ünneplik.

Május 1-je hasonló tartalommal katolikus ünnep is,
munkás Szent József, a munkások védőszentje (Jézus
nevelőapja) tiszteletére. (Az ugyanerre a napra eső
kereszténység előtti európai pogány ünnepek, mint
például a beltane, vagy a hagyományok, mint a májusfa
állítása, más eredetűek és tartalmúak.)

Előzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak
vissza, amikor is egy gyártulajdonos, Robert Owen 1817-
ben megfogalmazta és közzétette a munkások követelését,
benne többek között az addig 10-16 órás munkaidő nyolc
órára csökkentését, a hangzatos „nyolc óra munka, nyolc
óra rekreáció, nyolc óra pihenés” (Eight hours labour,
Eight hours recreation, Eight hours rest) szlogennel.
A követelés érvényre juttatása végett több kisebb tüntetést,
illetve sztrájkot is tartottak, azonban a mozgalom hamar
kifulladt, mert törvényi szabályozás híján ezeket az alka-
lmazottakat hamar elbocsátották és más gyárak sem voltak
hajlandóak felvenni őket. Habár 1847-ben a nők és
gyerekek munkaidejét 10 órában maximalizálták Nagy-
Britanniában és gyarmatain, egészen 1856. április 21-éig a
kérdésben nem történt előrelépés. Ezen a napon léptek
sztrájkba az ausztráliai Melbourne városában a
kőművesek és építőmunkások, hogy a Melbourne-i
Egyetemtől az ausztrál Parlamentig menetelve követeljék
a 8 órás munkaidő bevezetését a kontinensen. Akciójuk
sikerrel zárult, még csak a fizetésük sem lett kevesebb a
rövidebb munkaidő ellenére, így egyben a világon első
alkalommal sikerült egy szervezett munkáscsoportnak

(későbbi nevén szakszervezetnek) bármiféle sikert is
elérni retorziók nélkül. Ez a siker is nagyban inspirálta a
munka ünnepének ötletét, illetve a majálisok
megszületését.

1886. május 1-jén a chicagói munkás szakszervezetek
sztrájkot szerveztek a nyolc órás munkaidő bevezetéséért.
A negyedik napon, azaz május 4-én a tüntető munkások
közé vegyült anarchisták egy bombát dobtak a rendőrök
közé, akik viszonzásul azonnal tüzet nyitottak. Több tucat
sebesült maradt a helyszínen, akik félve a letartóztatástól
nem mentek kórházba. A történelembe Haymarketi
zavargás néven bevonult esemény során összesen 11
ember (7 rendőr és 4 tüntető) vesztette életét, a későbbi
perek során pedig nyolc szocialista-anarchistát állítottak
bíróság elé Mathias J. Degan rendőr meggyilkolásának
vádjával. Louis Lingg, August Spies, Albert Parsons,
Adolph Fischer és George Engel halálos ítéletet kapott,
míg másik két társuk, azaz Michael Schwab és Samuel
Fielden életfogytiglani illetve Oscar Neeble 15 éves
börtönbüntetést kaptak. Utóbbi három kormányzói
kegyelem útján 1893-ban kiszabadult.

1889. július 14-én Párizsban megalakult a II.
Internacionálé (1889–1916 között működött, a munkásság
szervezeteinek nemzetközi egyesülése volt), melyen úgy
határoztak, hogy a három évvel korábbi chicagói tüntetés
kezdetének negyedik évfordulóján, 1890. május 1-jén a
szakszervezetek és egyéb munkásszerveződések együtt
vonuljanak fel országszerte a nyolc órás munkaidő
bevezetéséért, ahol az még nem történt meg, illetve a
nemzetközi szolidaritás kifejezéséért. A tüntetések az
Egyesült Államokban olyan jól sikerültek, hogy a II. kon-
gresszuson, 1891-ben május elsejét hivatalosan is a
„munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos
ünnepévé” nyilvánították. (Szintén ez az internacionálé
deklarálta 1910-ben a VIII. kongresszusán a nők
választójogának elérése céljából, szolidaritásból március
8-át nemzetközi nőnappá).

1904-ben az amszterdami kongresszuson ismét egy fel-
hívást adtak ki, miszerint „Minden ország összes szo-
ciáldemokrata pártja, és hasonló kötődésű bármilyen
szervezete nagy erőkkel demonstráljon május elsején a
nyolc órás munkaidő bevezetéséért, a proletariátus
osztályszükségleteiért és az egyetemes békéért. Mivel a
legkézenfekvőbbnek erre a sztrájk ígérkezett, elfogadtak
és kihirdettek egy felszólítást is, melyben kijelentették,
hogy „a Föld összes országában kötelező minden munkás-
proletár szervezetnek május elsején felfüggeszteni a
munkát mindenhol, ahol az a munkások testi épségének
veszélyeztetése nélkül csak lehetséges.

forrás:wikipédia
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A  Kórképek Feketehegyről a tizenhatodik
helytörténeti  kiadvány, amely az utóbbi években
megjelent falunkról, és ebben kísérletet tesz arra,
hogy az utókor számára nyomot hagyjon  a
Bácsfeketehegyet 1785-ben újratelepített kun szár-
mazású magyarok, és a velük , hosszabb-rövidebb
ideje együtt élő más népek életéről. /P.K/.  Őseink,
életük jobb móddal való folytatását remélték az
ígéret földjéről, a Feketity pusztán való
megtelepedéstől. 
Manapság szinte el sem tudjuk képzelni, milyen
körülmények közepette kellet talpon maradni, és

gyökeret ereszteni ezen a talajon. Szinte a semmiből
kellett családi házat építeni, kutat ásni, szántani-
vetni, iskolát és templomot építeni. A jószágok
tartása és gondozása meg a mezőgazdasági munkála-
tok mellett, a család mindennapjairól való gondo-
skodás alakította az emberek életét. A kor, amelyben
elődeink éltek, meghatározó jelleggel bírtak. Az
egészségtelen életkörülmények, így a lakásvis-
zonyok gyakorta a nedves falak, földes szobák, a
higiéniai szabályok nem betartása, a fertőző
betegségek  elleni tehetetlenség , a táplálkozásból
adódó hiányosságok mind hozzájárultak  a korai
kóros elhalálozáshoz. Bácsfeketehegyen a születési
és elhalálozási anyakönyvek a mai napig hiánytalan-

ul megmaradtak. Ezek áttanulmányozása betekintést
nyújt a letűnt korok eseményeire. Kezdetben orvosa
nem volt a falunak. Később Bajsa, Kishegyes,
Szeghegy és Feketehegy egy orvost fogadott meg. A
bábáknak, borbélyoknak, csontkovácsoknak nagy
szerep jutott a lakosság gyógyításában. A szájha-
gyomány útján megmaradt népi gyógyászat tovább
élt, szinte napjainkig megmaradt. Adatközlőim
emlékezete alapján jegyeztem le a különböző
esetekre, betegségekre tett utalásait.  Ezek a javallott
készítmények, illetve praktikák egészítették ki a gyó-
gyítást. A gyermekhalandóság sajnos magas értéket

mutatott.  A himlő, toroklob, kanyaró, vörheny, láz,
görcsök szedték áldozataikat. Tíz évvel a letelepedés
után 1795-ben pl. egyetlen ember élte meg a 70-ik
évet, míg a 20 éves korukig 78-an haltak meg. Még
egy kirívó adat 1817-ből csak himlőben 65-en haltak
meg. Az 1836-ban kolerajárvány érte el a falut. A
kórokozót akkor még nem ismerték és e járvány
múltával a lakosság 10%-al csökkent. Ekkor zárják
le a temetőt, aminek a helyére épült az iskola. Az
elhalálozások okai, és száma lett feldolgozva minte-
gy 100 év távlatából.

Kórizs  József

K Ó R K É P E K  F E K E T E H E G Y R Ő L
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Úgy tűnik, ez a nyár a szúnyog-hadjárat évad-
jaként lesz emlékezetes, hiszen kétlem, hogy az elmúlt
évtizedekben voltak-e számukra kedvezőbb éghajlati vi-
szonyok. Minden együtt volt ezen a télen, ami kedvez sza-
porodásuknak: eső, áradás, tócsák. A nőstény szúnyogok-
nak (a hímek növényevők) a peterakáshoz szükségük van
a vérre, nem is akármilyenre. A kutatások szerint a peték
fejlődéséhez elengedhetetlen a koleszterin jelenléte. Talán
ez lenne a felelet arra a sűrűn feltett kérdésre, hogy van-
nak- személyek, akiket jobban kedvelnek a szúnyogok.
Eltekintve a Tüskevár Matula bácsijától, akit nem csíptek,
a felelet többé-kevésbé negatív. Egy alapos vizsgálat
kimutatta, hogy 838 önkéntes közül egy akadt, aki
valamelyest kevésbé vonzotta a szúnyogokat. A vércso-
portokkal végzett vizsgálatok sem egyértelműek: amíg
egyes kutatók esküdnek a „O” vércsoport vonzóerejére,
mások a többi hármat az A-, B-, és AB-ben jelölik a
vérszívók kedvenceként. A meztelen igazság az, hogy az
éhes szúnyog senkit sem kímél, ha nem rendelkezünk
riasztószerekkel. Különösen a vízpartokon, de sokak
meglátása szerint ma már bárhól vagyunk, megfelelő
ellenszerek nélkül vesztesekként, apró, piros, viszkető

csípésekkel, olykor pedig duzzadt, gyulladásos,
váladékozó sebekkel kerülünk ki az ellenük vívott harc-
ból. Ez utóbbi tünet a vakargatás következményeként a
körmünktől eredő bakteriális fertőzés eredménye, s ez
esetben elkerülhetetlen az orvosi segítség igénybevétele.
Súlyos, az egész szervezetünkre kiterjedő allergikus reak-
ció bár nem kizárt, rendkívül ritka. Magam, a 40 éves
orvosi gyakorlatom alatt, - ellentétben a darazsak, és
méhek csípése okozta allergiával,- nem találkoztam vele.
A malária nem a mi éghajlatunk betegsége.

Miért is viszket? A viszketést a csípés következtében
sejtjeinkből felszabadult hisztamin okozza. Ez a
felfedezés két kérdésre is választ ad: akinél nagyobb a
hisztamin felszabadulás a viszketés erősebb, szinte égető.
Másrészt, a leghatásosabb gyógyszer természetesen a
hisztamint gyorsan semlegesítő kenőcs jelenti.

Megelőzési lehetőségek és a kezelés. A fehér színt kerü-
lik szúnyogjaink, míg egy fekete póló hívogatja őket. A
gyertya és a cigaretta füstje némileg téríti, a virágillatú
parfümök és az alkohol vonzzák őket. Szabaduljunk meg
környezetünkben minden olyan eszköztől, amely össze-
gyűjtheti az állóvizet. A szúnyogháló, a hosszú ujjú ing, a
nadrág, továbbra is a legmegbízhatóbbak. 
A rovarirtó sprayek használata különösen hosszútávon
felette aggályos, rákkeltő hatásuk miatt. Ezeknek zömét
az Európai Unió 2008-ban kivonta a forgalomból, nálunk
azonban sajnos, még virágkorukat élik. A természetes
riasztószerek közül leginkább ajánlatos a citrusfélék
(grape-fruit, narancs, citrom, pomelo) és a szegfűszeg
együttes használata. Ha a megfelezett narancsra vagy cit-
romra szegfűszeget szórunk, majd leöntjük tömény
szesszel, a kipárolgó illat hatékonyan tartja távol a
szúnyogokat. A szegfűszeg más módon is jó riasztószer:
porrá törve gézzsákban akasszuk fel a lakásban. Kedvelt
megoldás a füstölő spirál. Nemcsak lakásban, hanem
szabadban is alkalmazható. A szúnyogcsípés kellemetlen
tünetei egy-két nap alatt magától gyógyulnak, ha fel

szeretnénk ezt gyorsítani, használjunk kis, körülírt
bőrterületre antihisztamin- (Synopen, Fenistil), vagy kor-
tikoszteroid alapú krémet. Semmiképpen ne használjuk
ezeknek a gyógyszereket tabletta, vagy szirup formájában
orvosi előírás nélkül, mert mellékhatásuk kiszámíthatat-
lan. Újabban több tudósítás jelent meg az antihisztamin
krémek allergizáló hatásáról. Bánjunk velük óvatosan!
A házilag használt szerek tára szinte felsorolhatatlan.
Mindenkinek van egy titkos receptje. Íme néhány példa: a
csípést bedörgölhetjük ecettel (legjobb az almaecet), cit-
rommal, de jó a krumpli, a banánhéj, a gyertyaviasz.. Az
érintett területen alkalmazott nyugtató készítmények: a
mentol, a kámfor, a kamilla, az eukaliptusz szintén se-
gíthet.

Dr. Kerekes József, az intenzív terápia ny. főorvosa

A szúnyogcsípésekről

Kit szeretnek a szúnyogok?

EELLSSŐŐ AAZZ EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG
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********MMMMIIIITTTT,,,,     MMMMIIIIVVVVEEEELLLL????********             
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Hozzávalók:

• A tésztához:
• 22 dkg liszt
• 10 dkg zsír (vagy vaj)
• 5 dkg cukor
• 1 db tojás
• 1/4 csomag sütőpor
• csipet só
• A pudingos töltelékhez:
• 1 csomag vaníliás pudingpor
• 5 dl tej
• 15-20 dkg kristálycukor
• 2 csomag vaníliás cukor
• 3 db tojás
• A tetejére:
• eper
• csokoládé

Elkészítés:

A tésztához a lisztet keverjük össze a sütő-
porral és egy csipet sóval, majd adjuk hozzá a
zsírt (vagy vajat), és kezdjük el összemor-
zsolni. Amikor mikor már kellően
morzsalékos, keverjük hozzá a porcukrot,
majd adjuk hozzá az egész tojást, és gyors
mozdulatokkal gyúrjuk össze. 

Ezután nyújtsuk ki sütőforma nagyságúra a
tésztát, majd béleljük ki vele az előzőleg
kikent, kilisztezett sütőformát (én teflonos
formában sütöttem, így azt nem kellett kiken-
ni, és kilisztezni). Villával böködjük meg több
helyen a tésztát, majd helyezzünk rá egy
sütőpapírt, és töltsük fel nehezékkel. (pl. riz-
zsel, babbal...)

Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd
közepes hőmérsékleten süssük 20 percig.
Ezután vegyük le a tésztáról a nehezékkel
megtöltött sütőpapírt, majd tegyük vissza a
sütőbe, és kb. 10 perc alatt süssük szép vilá-
gos színűre. A sütőből kivéve hagyjuk pár
percig a formában hűlni, majd helyezzük
rácsra, és hűtsük ki egészen a tésztát, mielőtt
megtöltenénk a pudinggal.

A krémhez a tojások sárgáját keverjük
habosra a cukorral és a vaníliás cukorral.
Ezután keverjünk hozzá egy kevés tejet, majd
adjuk hozzá a pudingport, és keverjük simára.
A maradék tejet tegyük fel melegedni, majd
amikor már majdnem forr, állandó keverés
mellett csorgassuk hozzá a tojásos-cukros-
pudingos keveréket. Ezután kevergetve addig

főzzük, míg besűrűsödik.

A tojások fehérjét egy csipet sóval
verjük kemény habbá, majd
apránként keverjük hozzá a forró
pudinghoz.

A kihűlt tésztába öntsük bele az
elkészült pudingos krémet, majd
hagyjuk teljesen kihűlni.

Amikor a pudingos krém teljesen
kihűlt, rakjuk ki a tetejét félbevágott
eperszemekkel, majd ízlés szerint
csorgassuk meg olvasztott csokoládé-
val.

Tálalás előtt éles, vízbe mártott kés-
sel szeleteljük fel, és úgy kínáljuk.

forrás:mindmegette.hu

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

Németh János március 17, 86 évében

Id. Kórizs Lajos március 18, 73 évében

Özv. Hodosy Imréné szül. Fogarassy Ida 
március 27, 89 évében

Id. Török Károly április 8, 73 évében

Bojtos Zsuzsanna szül. Pásztor Zsuzsanna
április 15, 82 évében

Miljković  Zsuzsanna szül. Bertók Zsuzsanna
április 17, 74 évében

Ács Margit szül. Cili Margit április 21, 
67 évében

Tüskei Julianna szül. Szalai Julianna 
április 21, 83 évében

FECSKE-
T O L L

B o r o s t y á n

Örökösen dacol téllel, erős széllel,

levelei durcásan, haragosan zölden,

meglapúlva a fal tövében.

Ágai felkúszva s eltakarva

a múltat sejtető kopott falra,

vagy a fűvel benőtt úton elfolyva,

számtalan, piciny, alig létező életet elbújtatva.

Örökösen dacol nyárral, napsugárral,

hőségtől szomjazó lankadt, fonnyadt ággal.

Buja levélsubája hűs árnyékot vet a kánikulára

s labirintusait ezernyi nyűzsgő élet járja.

Örökösen dacol emberrel, emberi erővel,

zokszó nélkül tűri, ha tapossák, tépik.

Dacol fagyban, dacol zivatarban

s győz akkor is, ha pusztítják évekig.

Ámbár megtépázva, de újra erőre kapva,

tavasszal halványzöld leveleit hajtja.

Újszülöttek

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

Halápi Vilmos és Bede Boglárka kislányuk 

Halápi Jázmin

Dušan Đorđević és Gordana Samardžić kisfiuk

Dejan Đorđević

Žarko Stevović és Ana Marija Tomić kisfiuk

Matej Stevović




