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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Beszámolóm elején szeretném megköszönni
lakosságunknak a tömeges részvételt a XI.
Bácsfeketehegyi Falunap és a XII.Bácsfeketehegyi
Meggynap műsorain. Az idei évben is sikerült civil
szervezeteinkkel, óvodásainkkal, iskolásainkkal,
Kultúregyesületünkkel színvonalas és tartalmas prog-
ramokat összeállítani, bemutatni, ezek által

Bácsfeketehegy nevét öregbíteni, tudatni a világ-
gal, hogy létezik egy kis falu Észak-Bácskában
amely vendégszeretetéről és a meggyéről híres.

Természetesen nem feledkeztünk meg általános
feladataink teljesítéséről sem, az elmúlt időszak-
ban sikerült számos munkálatokat elvégeznünk.
Többek között:

- az „Elektrovojvodina” szakembereivel közösen
kiviteleztük a Titó Marshall, Testvériség és a Hős
utcákban a vezetékekben belenőtt gallyak

kivágását, ezáltal is csökkentve a kellemetlen áramki-
maradások számát, melyek a szeles időjárások alkalmával
jelentkeznek

- folyamatosan történik a közterületek, játszóterek ele-
meiknek karbantartása (sajnos rendszeresen rongálják
ugyanezeket!), ezen belül a strandon lévő elemeket kettő
hintával bővítettük

- új pumpákat és kútcsöveket szereltettünk be a Lenin és a
Hős utcákban lévő víz kutakba, lakosaink visszajelzései
alapján a vízellátás javulása jelentős mértékben javult

- személy autók számára alakítottunk ki parkolót a
nagytemetőben

- elvégeztettük a kullancs és szúnyogirtást

- több zsáknyi szemetet takarítottunk össze településünk
utcáin

- sárlerázó szakaszt alakítottunk ki a Verbászi utca végén

- kővel töltöttük fel a Nyegos utca földes szakaszát,
valamint a Becsei úttól a szeméttelepig vezető határúton
a lyukakat és a Becsei út útpadkáját

- földel töltöttük fel az Újfalu felé vezető határúton
kialakult laposokat, egyeletlen szakaszait

Juhász Attila
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Most meg kell állnunk egy percre. Most nagy
tisztelettel kell adóznunk Bácsi Gábor emlékének,
oszlopos tagunk elveszítésekor.
Innen kezdeném a Gazdakör eseményeinek le-
jegyzését.

Eddig még soha sem, vagy csak nagy ritkán említet-
tem a most elhunyt Bácsi Gábort. Úttörő tagunk
nevét, pedig minden eseménynek, történésnek,
immár tizennégy éve része volt.
Jóindulatú, szakmai hozzáértéssel, mindig óriási
kompromisszumkészséggel teli útmutatónk volt a
gondok megoldásában.

Ezt tette most is az utolsó Falu- és meggynapok
megszervezésében is. Fő koordinátora volt az Érdi
Gyümölcskutató Intézet és az Újvidéki
Mezőgazdasági Egyetem gyümölcsészettel
foglalkozó kutatókkal. Sajnos ezen az összejövetelen

már betegsége nem engedte meg, hogy személyesen
is részt vegyen, de mi reménykedtünk, a meggyó-
gyulásában, és azt éreztük, hogy köztünk van, és
onnan irányít bennünket.

Egyébként, a Falu- és Meggynapok, jól múltak el,
kulturális és egyéb műsorok közepett. Jól sikerült a
babgulyás, amit a Gazdakör kitűnő díjazott borával
mostunk le… de Gábor hiányzott… Örökké fog
hiányozni, még azoknak is, kik nem fogadták meg
tanácsait, és növényeik most nem viselik jól e bor-
zasztó szárazságot.

A következő beszámolóm, talán vidámabb hangvitelű
lesz… az elkövetkező szakmai találkozókról szánt
versenyről…stb.

O.K.

A GAZDAKÖR HÍREI
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AZ IZIDA HÍREI
Esélyegyenlőség!

Az életünkben nagyon fontos dolog a tolerancia. Mi, az
Izida tagságából hatan ott voltunk, egy olyan ren-
dezvényen ahol egy új fejezet indult a tolerancia, esélye-
gyenlőség jelében. Divatbemutatón léptünk fel Szabadkán
melyet a “Ravnopravnost u svemu” (“Egyenlőség min-
denben”) egyesület szervezett a “Galleria” szállodában!
Ez egy nagyon fontos, egyedülálló rendezvény volt ahol
bebizonyítottuk, hogy minden lehetséges. A bemutatón
elhangzott még, hogy nehéz nagyon megértenünk, hogy
mi emberek különbözőek vagyunk, azonban ezt úgy kell

megélnünk, mint gazdagságot nem, mint hátrányt. Ez a
rendezvény adott erőt a sérült embereknek, hogy úgy éljék
meg életüket, hogy minden elérhető ha valamire nagyon
vágyódunk és ugyanakkor a társadalomban mindenki
egyenlő. Álmodni szabad, sőt kell is és összehozni sok
ilyen és hasonló találkozót, élményt, hogy lehessen még
többet beszélni a toleranciáról. Mikor megkérdezték egyik
tagunktól-Mikitől, hogy mit fűzne hozzá a rendezvény-
hez, ezt felelte: “Sohasem gondoltam, hogy modell
leszek, de mégis megtörtént. Az élet egy csoda! “

Tolerancia, esélyegyenlőség elhangzott beszél-
getésünkben német, angol és orosz nyelven is. Ugyanis a
napokban egy csoport
egyetemista látogatott meg
bennünket Hollandiából.
Nem tudom, hogy mennyi
idő telt el miután újból eljöt-
tek hozzánk“Mara”
Maastrichtm egyesület
fiataljai de tisztában
vagyunk azzal, nyugodtan
kitüntetésnek vehetjük, hogy
eljöttek újból hozzánk,
meghallgatták panaszainkat,
örömeinket. Udvarunk
megtelt világnyelven

beszélő fiatalokkal és mégis megértettük egymást. Ez
akkor érhető el amennyiben mindenki szívében szeretet
lakozik. Műhelyeinken részt vesz egy vendégünk
Oroszországból is. Elenától sokat tanulunk, egy más,
pergősebb világot hozott be falaink közé és ezért nagyon
hálásak vagyunk neki. Reméljük, hogy a tanultakat meg is
valósítjuk. Fontos megemlíteni, hogy vendégeink nem jöt-
tek hozzánk üres kézzel. Sok szép dologgal leptek meg
bennünket, társalogtak tagjainkkal, megtekintették műhe-
lyeinket. Köszönjük nekik az emberséges, human
világnézetet, adományukkal pedig hozzájárultak, hogy a
konyhán bírjunk uzsonnát biztosítani, a műhelyekben a

munka érdekesebb, sokszínűbb legyen. Köszönjük nekik
az emberséges, human világnézetet!
Annyi minden meseszépet tapasztaltunk az elmúlt idő-
szakban a Ludasi-tóról, hogy ezt az élményt meg
szeretnénk osztani kedves olvasókkal. Az idén, 2015-ben,
köszönve a Balassa és az Ali családnak, tizedik alkalom-
mal állítottuk fel a táborunkat a tiszta természet közepén
és olyan élményben volt részünk, hogy azt még sokáig
emlegetni fogjuk. Futottunk, játszottunk a tóparton,
napoztunk a napozóágyakon, jókat ettünk, megnéztük a
védett növény- és állatvilágot, de még horgásztunk, csó-
nakáztunk is! Vendégeink voltak a Kosztolányi Dezső

Diáksegélyező Egyesület -
Mosoly Műhely kiscsapa és a
magyarkanizsai barátaink.
Egy kellemes napot töltöttünk
el együtt. Na, kérem szépen,
ekkor jött ám a szenzáció! Az
állatkertet is meglátogattuk
Palicson ahol utolért bennün-
ket egy nagy zápor. Az eső
csak zuhogott, mi pedig
behúzódva a tető alatt vártuk
az eső végét. Nem maradt cipő
szárazon!

P.J.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK

Elkészült a Topolyai úti buszmegálló
Kishegyesen

Megkezdődtek a Topolyai úti buszmegálló befejező
munkálatai. A kivitelező cég a saját költségén kijavítja az
alapban keletkezett hibákat, majd ezt követően rákerül a
végső aszfaltréteg.

Kamerarendszer bővítése
Juhász Bálint Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és
Nemi Egyenjogúsági titkárhelyettes munkatársaival
megtekintette a kibővített térfigyelő kamerarendszer
működését a kishegyesi rendőrállomáson. A titkárhe-
lyettest a község vezetői Marko Rovčanin, községi elnök
és Mohácsi Zoltán, községi elnökhelyettes fogadták. A
rendőrséget Boris Arifi, parancsnok képviselte. Kishegyes
Község területén az idei évtől 11 térfigyelő kamera
működik, amelynek felvételeit mától a kishegyesi
rendőrállomás közvetlenül kísérheti. A titkárság a
bővítésre 2 millió dinárt biztosított, amelyhez Kishegyes
Község Önkormányzata 1,2 millió dinár önrészt társított.
Ennek köszönhetően a 11 térfigyelő kamerán kívül a kish-
egyesi iskolában 16, a szeghegyiben 12, még a bács-
feketehegyi iskolában 14 kamera felügyeli gyermekeink
biztonságát. Az iskolák mellett a kishegyesi központi
óvoda is 4 kamerával lett felszerelve.

Kishegyes központrendezés és felújítási
munkálatok

2015. július 8-án Újvidéken Kishegyes község elnöke
Marko Rovčanin és Miroslav Vasin tartományi gazdasági
titkár célirányos pályázati szerződést írtak alá 3 millió
dinár értékben, amelyből megkezdődik Kishegyesen a
Kultúrotthon előtti tér felújítási munkálatainak első fázisa.

Nyertes pályázat a kishegyesi kézilab-
dapályára

Kishegyes Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnál 5 millió dinár
értékben a kishegyesi kézilabdapálya melléképületének a

felújítására. 2015. július 8-án Újvidéken, a Tartományi
Nagyberuházási Igazgatóság igazgatójával Nebojša
Malenković-tyal, Marko Rovčanin községi elnök és
Kovács Károly a községi elnök asszisztense aláírta a
nyertes pályázati szerződést. A pénzeszközök folyósítása
után elkezdődhetnek a felújítási munkálatok.

Női kosárlabdázóink fogadása
Kishegyes Község ünnepi fogadást adott a legjobb női
kosárlabdázók tiszteletére. Tijana Ajduković-nak sikerült

megszereznie az aranyérmet az Európa bajnokságon és
ezzel bebiztosította a szerb válogatott szereplését a
következő olimpiai játékokra, amelyet Rio de Janeiro-ban
rendeznek. Itt említenénk meg a mi Sofija (Sonja) Pekić
kosárlabdázónkat, aki 1980-ban Moszkvában az olimpiai
játékokon megszerezte a bronzérmet. Az ő tiszteletükre
fogadást szervezett a község elnöke Marko Rovčanin,
Hallgató Imre a KKT elnöke a legközelebbi munkatár-
saikkal és köszönetük jeléül a község megajándékozta
őket.

A nyugdíjas egyesület hírei

A Feketicsi Nyugdíjasok Egyesülete értesíti a tagságát, hogy 2015. szeptember 17.-én alkalmi ünnepséget

szervez a nyolcvanadik életévüket betöltő tagjaiknak. A Kultúrotthonban, JNH 24 alatt.

Innentől tiszteletbeli tagokká válnak, és nem kell tovább fizetniük a tagsági díjat.
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Épül a Malom út
Befejeződött a Malom út első szakaszának a kiépítése az

ipari parkban. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket a
Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi
Egyenjogúsági Titkárság pályázati forrásokból biztosította
3,5 millió dinár értékben, amelyhez Kishegyes Község
Önkormányzata 1 millió dinár önrészt társított.

Verbászi út felújítása Kishegyesen
Kishegyes Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnál 10,9 millió
dinár értékben a kishegyesi Verbászi út felújítására. Ma
Inđija-n a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igaz-
gatójával Nebojša Malenković-tyal, Marko Rovčanin
községi elnök és Mohácsi Zoltán községi elnökhelyettes
aláírta a nyertes pályázati szerződést. A pénzeszközök
folyósítása után hamarosan elkezdődhetnek a kivitelezési
munkálatok.
A polgárokat időben értesítjük.

Vuk-díjasok fogadása Kishegyesen

2015. június 19-én Kishegyesen a Tűzoltó Otthonban
Kishegyes Község Önkormányzata fogadást rendezett a
Vuk-díjasoknak, szüleiknek és a tanároknak. Ki kell
hangsúlyozni, hogy sikeres volt ez a generáció, ugyanis 22
tanuló érdemelte ki a községben ezt az elismerő oklevelet.
Az önkormányzat ajándékcsomaggal és egy Petroland-i
kirándulással jutalmazta meg a Vuk-díjasokat.

Kishegyes - Mali Iđoš:
1. Benkó Ferenc - Generáció diákja
2. Fárbás Marianna
3. Fejes Ádám
4. Fodor Gábor
5. Tóth Péter – Generáció diákja
6. Süli Adrienn
7. Uhor Nikolett
8. Németh Nikolett
9. Magó Áron
10. Tumbász Kincső
11. Ilić Helena
12. Tóth Réka
13. Vince Lenke
14. Paróczi Dominik
15. Violeta Šanta
Bácsfeketehegy - Feketić :
1. Tijana Borbelj
2. Jelena Stojnović – Đak generacije
3. Török Gabriella – Generáció diákja
Lovćenac - Szeghegy :
1. Tina Bigović
2. Nikola Borozan
3. Tijana Đukić – Đak generacije
4. Maksim Kaluđerović
5. Teodora Milisav

Nyertes pályázat
Kishegyes Község Turisztikai Szervezete sikeresen pályá-
zott a Kereskedelmi, Turisztikai és Telekommunikációval
foglalkozó Minisztériumnál a bácsfeketehegyi központ
felújítási tervének elkészítésére 550.000,00 dinár érték-
ben.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A nyári hónapokban többnyire a különböző
események hiánya jellemzi a gyülekezeti életet és
megy minden a megszokott kerékvágásban. Hála
Istennek az idei nyári idényben, ami az egy-
házközségünk életét illeti egészen másról számol-
hatunk be. Meglepően sok vendég, gyülekezeti tag és
lelkipásztor fordult meg Bácsfeketehegyen. Ezekről
az eseményekről szeretnék most röviden és sorrend-
ben beszámolni olvasóinknak.

Június 7-én, a vasárnapi istentiszteleten részt vet-
tek a Verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület tagjai,
akik alkalmi énekekkel is szolgáltak közöttünk.

Június 14-én falunapi ünnepi istentiszteletet tar-
tottunk templomunkban, amelyen Ft. Csáti Szabó
Lajos a Horvátországi Református Keresztyén
Kálvini Egyház püspöke, a laskói gyülekezet
lelkipásztora hirdette közöttünk az igét.

Június 21-én a Csákvári (Magyarország)
Református Egyházközség gyülekezeti tagjai jártak
nálunk, Nagy Lenke lelkésznő vezetésével, aki egy-
ben az igét is hirdette a vasárnapi istentiszteleten. A
csákvári gyülekezet kórusa pedig alkalmi énekeket
adott elő. Mindenképpen megtiszteltető volt szá-
munkra, hogy ezen a két alkalmon jelen voltak az
Újvidéki Rádió munkatársai is, és az istentiszteletek
anyaga hallható volt a vallási műsorban.

Július 19-én, vasárnap Dr. Csete Szemesi István
nyugalmazott püspök hirdette az igét.

Július 26-án, vasárnap, Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási lelkipásztor hirdette az igét, és
gyönyörű hegedűjátékával színesebbé tette isten-
tiszteletünket.

Orosz Attila
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PÁLYÁZAT FARMOK
FELSZERELÉSE 2015.-BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdészeti Titkárság Beadási határidő:
2015. szeptember 30.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZAT KIS FELDOLGOZÓ
ÜZEMEK FELSZERELÉSE

2015-BEN
Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdészeti Titkárság Beadási határidő:
2015. szeptember 30.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZAT KUTAK FÚRÁSÁRA ÉS
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

BESZERZÉSÉRE
2015-BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdészeti Titkárság
Beadási határidő: 2015. szeptember 30.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZAT GABONATÁROLÓK
KIÉPÍTÉSÉRE

2015-BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdészeti Titkárság
Beadási határidő: 2015. szeptember 30.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZAT FÓLIASÁTRAK
ÉS ÜVEGHÁZAK KIALAKÍTÁSÁRA

ÉS FELSZERELÉSÉRE 2015- BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdészeti Titkárság
Beadási határidő: 2015. szeptember 30.
Kik pályázhatnak:
Bejegyzett mezőgazdasági termelők.

PÁLYÁZAT MUNKANÉLKÜLI
SZEMÉLYEK

ÖNFOGLALKOZTATÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRA 2015-BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Gazdasági,
Foglalkoztatási és a Nemi Egyenjogúságért
felelős Titkárság
Beadási határidő: 2015. október 1.
Kik pályázhatnak:
Akik a kérvény átadásának napján be vannak
jelentve a munkanélküli szolgálatnál,
valamint elvégezték a szolgálat által
szervezett vállalkozói képzést

PÁLYÁZATFIGYELŐ
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PÁLYÁZAT ÚJ MUNKAHELYEK
TÁMOGATÁSÁRA 2015-BEN

Kiíró intézmény: Tartományi Gazdasági,
Foglalkoztatási és a Nemi 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 EGYSZERI VISSZA NEM
TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS VAJDASÁG

AT TERÜLETÉN ÉLŐ
PÁROKNAK,(MESTERSÉGES

MEGTERMÉKENYÍTÉS)

Kiíró intézmény: Tartományi egészségügyi,
szociális politikai és demográfiai titkárság
Beadási határidő: 2015. december 31.
Kik pályázhatnak:
Egyszeri, vissza nem térítendő rész támo-
gatásban részesülhetnek azon Vajdaság AT
területén élő párok, házaspárok amelyeknek
már van legalább egy közös gyermekük, 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, fordul-

janak hozzánk bizalommal, 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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GONDOLATOK
Mi a gondom közéletünkkel?

Balgaság lenne abban hinni, hogy az évek
gyorsuló múlásával eljön az idő, amikor már nem
lepődünk meg a bennünk és körülöttünk pergő
eseményeken. Fél évvel a nyugdíjba vonulásom előtt
örömmel tapasztalom, hogy közéleti szerepvállalá-
sommal kapcsolatban is érnek még szóra késztető

meglepetések. Én ezt jónak tartom és bízom abban,
hogy nem a pusztába kiáltott szavak tömkelegét
gyarapítom amikor véleményt mondok közéletünk
állapotával, és egyes szereplőivel kapcsolatban.
Hiszek abban, hogy a különböző vélemények
jószándéktól vezérelt ütköztetése elengedhetetlenül
fontos a célravezető döntések meghozatalához és
megvalósításához.

Ezúttal elsősorban a minden fronton és
fegyvernemből beindított, a Vajdasági Magyar
Szövetség vezetői és elért eredményei lejáratását, és
lekicsinylését célzó összehangolt támadássorozatról
próbálok véleményt mondani. Ezt azért teszem mivel
a VMSZ közösségépítésben és megtartásban elért
eredményeit kívülről és belülről támadók
tevékenységében sokkal kifejezettebbnek látom a
romboló szándékot, mint azt az erőt és akaratot,
amely jobbítani tudna magyar közösségünk
helyzetén.

Sokan ismernek, én is sok embert megis-
mertem több mint négy évtizedes közéleti szerepvál-
lalásom alatt. Úgy érzem, hogy mindazok döntő

többsége, akikkel magyar közösségünk eseményein
találkozom és szót váltok, fiatalokkal és kevésbé fia-
talokkal egyaránt, személyemet többé - kevésbé
összekötik a Vajdasági Magyar Szövetség
tevékenységével. Én erre büszke is vagyok, hiszen
alapító tagként, vagy pedig volt ügyvezető alel-
nökként hiszem azt, hogy a VMSZ az elmúlt években
sokat tett magyarként való megmaradásunkért

szülőföldünkön. Más szóval mondva, úgy gondolom,
hogy a VMSZ szavazói, tagsága, vezetősége és
elnöke nélkül sokkal bizonytalanabb lenne
közösségünk egybe- és megtartásának az esélye.

Sohasem titkoltam, és most sincs semmi
okom senki előtt elhallgatni, hogy negyven év
közéleti szerepvállalás áll mögöttem, aminek szebbik
fele – a második húsz év – egyértelműen a Vajdasági
Magyar Szövetséghez kötődik. A kérdéssel kapcso-
latosan szeretném, nyomot hagyva magamról,
megemlíteni, hogy negyven éve vagyok folyam-
atosan Kishegyes község képviselő testületének a
tagja. Nem ismerek mást, aki a látókörömben ilyen
adatot mondhat magáénak. Ezenkívül, több mint
húsz évig voltam felelős beosztásban községi tiszt-
ségviselő, a többpártrendszerben pedig három ízben
tartományi, egyszer pedig köztársasági képviselő. A
múlt évszázad belháborús ’90-es éveiben, községi
tisztségviselőként, öt tartalékos- és kiskatona
temetésén beszéltem nyíltan és világosan a tragédiát
hozó értelmetlen háborúról, hat családba vittem
küldöttségként másokkal a tragikus hírt, hogy a gyer-
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mek, az édesapa, vagy a férj nem tud élve hazatérni,
mert hősi halált halt az értelmetlen csatatéren. Ne
legyen része soha többet senkinek ilyen feladatban.
Szintén másokkal együtt ott voltam és beszéltem a
kishegyesi és a csantavéri színháztermet megtöltő,
háborúellenes megmozduláson az erőszakos
besorozás ellen tiltakozó emberek előtt, de ugyanezt
tettem Moravicán is a paprikamalomban a besorozás
ellen fellázadt tartalékosok és családtagjaik által sűrű
sorokban körülvett pótkocsiról. Ne kerüljünk többet
ilyen helyzetbe!

Nem csak arra vagyok büszke, hogy alapító
tagja vagyok a VMSZ-nek, de arra is, hogy a zentai
alakuló közgyűlést megelőzően már ott voltam a
Tóthfaluban szervezett szűk körű előkészítő
megbeszélésen.

Tudom természetesen azt is, hogy vannak
akik nem osztják a véleményemet a négy évtizedes,
megváltoztathatatlanul megtörtént közéleti
szerepvállalásom ily módon történő bemutatásáról.
Az ő megnyugtatásukra mondom el azt is, hogy a
VMSZ pár hónapja Magyarcsernyén megtartott
tisztújító közgyűlésén, szabad akaratomból nem
jelöltettem magam tanácstagi tisztségre.

Természetesen az sem mellékes számomra,
hogy szülőfalumban, Bácsfeketehegyen, valamint
Kishegyes községben, ahol több mint 15 éve a VMSZ
az egyedüli magyar párt, létrejött az a tettre kész,
jórészt fiatalokból álló csapat, amelyik segíteni fogja
magyar közösségünk megmaradását. Itt mondom el
azt is, hogy nem tervezek politikai nyugdíjba vonul-
ni, hiszen ezután már egyszerű VMSZ tagként, amíg
azt tehetem és igény lesz rá, élőszóval és a virtuális
világban egyaránt szeretném megosztani a
véleményemet mindazokkal, akik erre igényt tar-
tanak a közösségünk érdekében végzett munkálkodá-
suk keretében.

Ugyanakkor a VMSZ 21 éves történetében a
szavazóinknak, tagságunknak, minden szintű
vezetőségünknek és pártelnökünknek köszönhetően
soha nem látott magasságba tettük a lécet. Sokan úgy

gondolják, hogy túl magasra. Az össztűzhöz, aminek
célkeresztjében egyértelműen a VMSZ elnöke és
legközelebbi munkatársai vannak, a megnyi-
latkozókon kívül leginkább azok csatlakoztak,
akiknek nem felel meg a léc magassága. Ha komoly-
talan akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy van-
nak VMSZ-en kívül és belül is olyan emberek, akik-
ben megfogant a léc átugrásának a gondolata, de
bárhogy is ügyeskednek, azt még létrával sem tudják
megtenni. Ilyenkor jön az ötlet, hogy fogjunk össze,
verjük le valahogy a lécet és tegyük mindannyiunk
számára elérhető magasságba.

Komolyra fordítva a szót: számomra
egyértelmű, hogy a VMSZ sikertörténete, mint bármi
a világon, nem lehet tökéletes, mindenki ízlését és
elvárását kielégítő. Egy dolgot azonban nem lehet

elvitatni: pártként működünk, politizálásunk alapja a
testületi döntések meghozatala és megvalósítása.
Nem nekünk kell magyarázkodnunk, hanem azok-
nak, akik ezt tagadják, akik a működést vissza akar-
ják vinni a VMSZ rég elfeledett időszakába.
Ezenkívül, mindig vannak elégedetlen, sértődött,
kötözködő, akarva, vagy akaratlanul megbántott
emberek. Ők azok, akik szervezetek, intézmények és
szolgálatok kereteit és lehetőségeit kihasználva
próbálják a VMSZ megdöntésével átvenni a vajdasá-
gi magyar közösség sorsának irányítását.

Még komolyabbra fordítva a szót, úgy gon-
dolom, hiszem és vallom, hogy integratív erejének és
lehetőségeinek növelésével, valamint kibontakoz-
tatásával a VMSZ-nek sikerülni fog az előttünk álló
időben még magasabbra tenni azt a bizonyos lécet. A
vajdasági magyar emberek döntő többsége, a magyar
fiataljaink döntő többsége itthon akar otthon lenni,
emberhez méltó életkörülmények között élni, és
ehhez a VMSZ-nek, mint a legerősebb, legbefolyá-
sosabb és közösségünk számára legmegbízhatóbb
politikai erőnek kell a feltételt biztosítania.

Pál Károly
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Most, amikor mindenhol a menekültekről,

vagy ha el akarjuk bagatellizálni a világpolitikai
helyzetet, akkor mondjuk őket migránsoknak, szóval,
amikor mindenhol erről olvashatunk, felmerül annak
kérdése, hogy mi mik vagyunk, ha valahova elu-
tazunk, elvándorlunk, elmenekülünk. Mert, hogy
nem menekültek az biztos, csupán gazdasági beván-
dorlók, ami ugye más. Nem veszélyeztet bennünket
az a veszély, hogy lelőnek bennünket, felrobbantanak
egy zsúfolt buszban, sőt még az éhenhalás veszélye
sem fenyeget, csupán az igényeink olyannyira az
egeket súrolják, hogy az itteni rendszer, ha a fene
fenét is eszik, nem tudja teljesíteni. Itt abba is ha-
gyom, mivel nem szeretnék senkit megsérteni.

Inkább beszélnék a magam utazásairól. Nem
világutazás, nem kellett hozzá útlevél (sem magyar,
sem szerb), csupán egy kis kitartás, amíg azt az egy
órát letekeri az ember biciklivel, amíg Topolyáról
Feketicsre ér. Szóval az elmúlt egy hónapban kétszer
volt alkalmam megtenni ezt a távot. Először nagybá-
tyám születésnapi ebédjére tekertem át a kábé
negyven fokos melegben, de a légkondicionált
ebédlőben elfogyasztott sült hús, orosz saláta, és a

mélyhűtőből elővett Seherezádé torta mindenért kár-
pótolt, mint ahogy az, az egy pohár hideg sör is, amit
megérkezés után elfogyasztottam. Tényleg csak egy
pohár volt! Amit azonban megbántam, hogy nem vit-
tem egy példányt a Mintha emberekből állna
kötetemből. De ehelyütt ünnepélyesen megfogadom,
hogy előbb-utóbb eljuttatom, és még dedikálom is, jó
szokás szerint dátummal, helyszínnel és a szokásos
formulával. Ami viszont ennél még elkeserítőbb, az a
sok üres ház, lepusztult épület, elhanyagolt kert, és,

ami talán még ennél
is elborzasztóbb, az,
az ízléstelenül
felújított házak
látványa. Igen,
Feketicsről is men-
nek el az emberek.
Hosszabb-rövidebb
időre, de kitartóan.
És itt már megint a
menekültkérdésnél
tartunk, szóval ezt is
abba hagyom.
A második alkalom
már nem volt
ennyire örömteli.
Egy vasárnap reggel
azért jöttem át
Feketicsre, hogy a
kertünkben lévő
szilvafák termését leszedjem, hogy azután itthon,
vagyis Topolyán feldolgozzuk azt, lekvárba, duncba
(dunszt! milyen hülyén hangzik), és urambocsá', de
ez van pálinkába, mert oda is jut. Természetesen. Ja,

és persze a szedret is leszedtem, aminek bokrai
anélkül is igen szép termést adtak, hogy jó gazda
módjára megmetszettem volna őket. De jövőre bepó-
tolom, ígérem. Persze csak, ha még itt leszek, mert
Kanadából vagy Németországból a fene sem utazgat
haza szedret metszeni...

Benedek Miklós
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GÖRÖG  DRÁ(H)MA

Ne értsenek félre, nem az ókori görög drámákkal
akarom szórakoztatni a kedves olvasót, ebben az úgy
nevezett uborkaszezonban, ahogy a nyári politikai pangást
hívják, ami most sajnos nincs, pedig abban is van elég sok
tanulság, lehet, hogy még átvitt értelemben könnyebben
megértenénk a mai gazdasági, politikai és más helyzetün-
ket. Ettől egy kicsit aktuálisabb a mai pénzügyi helyzet
Görögországban. Igaz, ez, ha nem történik politikai vál-
tozás Magyarországon, hát ők is, ugyanabban a cipőben
járnának, de a mi kis pátriánk is csak magát ámítja, hogy
itt más a helyzet. 
Nem megyek bele azokba a részletekbe, amikkel unal-
massá tették a politikusok és a profi újságírók a témát,
csak kihangsúlyoznám az alapját a dolognak, hogy mi is
vezetett hozzá, hogy ma így áll a híres görög helyzet. A
görögöket stratégiai helyzetük fontossága miatt, mond-
hatjuk, hogy soron kívül felvették az EU-ba. Ez még nem
is lenne olyan nagy baj, de hát a görögök ortodox, bizánci
vallásúak, Bíborbanszületett Constantin filozófiáját
követik. Ez sem lenne olyan nagy baj, ha nem az lenne az
egésznek az alapja, hogy mást kisebb intellektuális kapa-
citással bíró egyéneknek tekintenének, magukat meg
tévedhetetleneknek. Így, mint ahogy a többi balkáni orto-
dox nép is, értelmezi az Eu-ba való belépést. Ők is csak

azt nézték, hogy ezért mennyi pénzt kapnak, de a
felelősséget, amit rájuk ez hárított nem vették figyelembe.
Igen, az EU gazdagabb része, ad pénzt, gazdasági
felzárkózásra. Ez beruházást jelent, aminek köszönve,
később, mint fejlettebb része a közösségnek, Ők is adni
fognak, a lemaradtabbak fejlődésének segítésére. Így gon-
dolták ki ötven évvel ezelőtt Európa atyjai. Igen, és mivel
ez egy kicsit becsületbeli dolog, csak most bújt ki a szeg a
zsákból, hogy a mi görög „barátaink” bizony nem arra
költötték az EU-tól kapott pénzt, hanem gyönyörűen tán-
cikálva felélték. Igen jól éltek, élték a mediterráni, kicsit
orientális könnyed életet, nem is törődve, hogy mi is lesz
a nem a célszerinti felhasznált/elköltött pénzügyi
eszközök sorsa. Mára kiderült. A pünkösdi királyságok
nem tartanak örökké, meg hogy a jegenyefák nem nőnek
az égig, meg, hogy a korsó addig jár a kútra, míg el nem
törik… egyszerűen eljött az elszámolás ideje. A neoliber-
alista EU-nak igaza van. A nem cél szerint felhasznált
eszközöket vissza kell fizetni, de viszont a szocialista
görögöknek is, hogy nem az üzérkedő kamatot, amit sem-
milyen élő-munka sem tudna megteremteni, nem kell.
Ebből ma egy adós-forradalom alakult ki, ami az itteni
Euro-szkeptikusoknak hajtja a malmára, amivel Ők azt
hihetik, hogy az EU szét fog esni. Nem fog, de meg kell,

hogy változzon. Ehhez a neo-marxisták adják a
legjobb alapot, hogy igenis iránytani kell az
elosztást, mert nem csak az un. piac határoz
meg mindent, de a szociális érzékenység is
fontos. Ezt kellene, hogy belássák a keresztény-
demokraták is, mivel, hogy csak akkor lesz
majd a jólét országa, ha majd a bőség kosarából
mindenki egyformán vehet…. 
Ma, itt, mi van?
Anarchia, nincstelenség, reménytelenség,
munkanélküliség, apátia, kilátástalanság…
szerintem, nem tudom hányadszor megint kap-
tunk egy esélyt a sorstól, hogy változtathatunk
helyzetünkön. Igaz nem úgy, hogy elfogadjuk
az uzsorakamatot, hogy lehet, hogy nekünk is
ha odajutunk, akkor munka nélküli
meggazdagodásunkhoz vezet. 
Nem, mi oda már nem juthatunk, de ha meg-
tanulunk, nem hitelből élni, addig nyújtózkod-
ni, amíg a takarónk ér, talán, talán akkor lesz
jobb jövőnk itt, vagy akárhol a földön.
Amit eddig kaptunk, bizonyos ajándékokat, ne
herdáljunk el, mert a tőke azt kéri tőlünk, hogy
az ilyen, meg ilyen legyen. Ne mert elveszítjük,
és még azunk sem lesz amink eddig volt.
Álljunk meg kincseink elherdálásával, építsük
ki biztos jövőnk alapját abból amink van, ne a
másét lessük akarjuk, talán lesz még esélyünk a
túlélésre… Akkor gondolkozzunk!  

Biro Csaba
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APRÓHÍRDETÉS

Eladó 1971-es kiadású, működő Tomos motor, 49 m3
Érdeklődni a 738-773-as telefonszámon.

Bácsi Gábor ősi bácsfeketehegyi család tagja
volt. 
Egyetemi tanulmányai befejezése után a
faluban, a helyi mezőgazdasági vállalatban
kezdett dolgozni. A megszerzett tudását
mindig a falu és a közösség szolgálatába
helyezte. Elméleti és gyakorlati tudását
mindig kész volt másoknak átadni, így azt az
egész közösség hasznosítani tudta. Szakmai
elhivatottsága más tisztségek felé is irányítot-
ta. A községi közigazgatásban, a gazdasági
kamarában és a helyi Gazdakörben vállalt
felelős tisztségeket. A kezdetektől részt vett a
helyi meggy fajtajellegének elismertetésében,
melyre okkal és joggal büszke volt.
Munkájának gyümölcsét nem tudta az utolsó
termésig betakarítani. Súlyos betegsége korán

elragadta szeretteitől és közösségétől. 
Legyen emlékezete örök. 

IN MEMORIAM
BÁCSI GÁBOR

okleveles mezőgazdasági mérnök
1951-2015
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Nagy Kálozi Balázs megírja könyvében
,,Jászkunsági reformátusok leköltözése Bácskába II.
József korában,, a település körülményeit és a telepe-
sek teljes névsorát adja, valamint azok gazdasági
helyzetét, illetve a kapott földterületek nagyságát
rögzíti. A kezdet nagyon nehéz és viszontagságos
volt, tele bizonytalansággal, háborgással és útk-
ereséssel. Az új lakosok, akik Kunhegyesről és
részben Tiszaburáról kiköltöztek, otthagyván
szüleiket, rokonaikat, szomszédjaikat ismerőseiket –
szülőhelyüket, mégis gyökeret eresztettek.
A Feketehegyre történt letelepedésről már Kálmándi
Pap János lelkész, aki egyben
rektora is volt a falunak, értékes
adatokat hagyott hátra A születési
és elhalálozási anyakönyveket ő
kezdte vezetni, melyek a mai
napig megvannak, és ezek alapján
ismerhetjük meg hitelesen az
akkori egészségügyi állapotokat,
és folytonosan a történéseket.
A telepesek hozták magukkal
nyelvüket vallásukat, szokásaikat
és nem utolsósorban nyers-
nyakas modorukat. Ez időből
származó statisztikai adatok a
születés-elhalálozást illetően
megegyeznek az akkori kun-
hegyesi kimutatással is.
A természet és az ösztönösség
törvényei uralkodtak. Annyi
gyerek született, amennyi a ter-
mészet rendje szerint születhetett,
és annyian múltak ki ebből az
életből, ahányat csak a természet
adta gyengeség, elerőtlenedés és
betegség okán a halál elragadott.
Az élve születések arányszáma a
huszadik század kezdetéig, ezer
lakosra 40-60 között ingadozott.
A halandóság arányszáma pedig
ugyancsak ezer lakosra 35-55
között mozgott. Mai szemmel
nézve sokan születtek, de meg is
haltak sokan. Egy-egy egészséges
asszony 8-10 gyereket is szült, de
ezek közül átlagosan csak 3 érte
meg a felnőtt kort. A halottak 50
% -a 5 éven aluli volt, 30% pedig
1 éven aluli. 100 élve születettből
átlagosan 30-40 már csecsemő-

korban meghalt, de járványos betegségek estében
számuk a 80-t is elérte.
Feketehegy lakosságának száma a telepítéskor 963
fő volt, de ez a szám állandóan változott. Voltak
továbbtelepülők, de újabb betelepülők is. 1805-ben
már 1500 körül, míg 1820-ban 1810 magyar mellett
már 6 német, 1857-ben a népszámláláskor 2719
magyar, 990 német mellett még 136 zsidó is…élt.
1785-1873-ig történt pontos kimutatás a születettek

és meghaltak éves lebontásban, valamint az éves sza-
porulat kimutatását e táblázat adja:

Részlet a 2015-ben megjelent könyvből
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A himlő sok gyermek halálát okozta 1-5 éves korig. 1817-
ben például 65 gyermek halt meg a bejegyzés szerint him-
lőben. 

Miután a védőoltást feltalálták, igaz még időbe tellett,
hogy a tömegek bizalmát is megnyerjék, a helyzet
lényegesen megváltozott. Ebből az időből való helyi
szólás miszerint az egyik szülő így vélekedik –,,nem ótás
kell a gyereknek hanem kenyír,,…

Ritkaság számba ment az-az év, amikor a kanyaró,
bárányhimlő, vörheny, szamárköhögés, influenza –nem
ragadta el az újszülött gyermekek elég nagy részét, úgy a
görcsös emésztési zavarok, a vele született rendel-
lenességek és egyebek.
Tíz évvel a letelepedés után 1795-ben az elhalálozásokra
a következő bejegyzések találhatók:

A református szülők az újszülöttet igyekeztek még
születésük napján megkeresztelni, nehogy esetleg
kereszteletlenül haljanak meg. Talán innen ered az a
szokás, hogy itt Bácsfeketehegyen a névnapok meg-
tartásának volt hagyománya inkább mint a születésnapok-
nak.
A nagyfokú csecsemőhalandóság másik oka az anya és
csecsemővédelem szinte teljes hiánya volt. A várandós
anyák szinte az utolsó percig dolgoztak, nem egyszer a
mezőn szülték meg gyermekeiket. Legtöbb esetben még a
bábát sem hívták ki. Egyik asszony segített a másiknak,
de ez a segítség is a baba köldökzsinórjának elvágásából
állott. A várandós anyák már a maguk módján a szülés
előtt vigyáztak a magzatjuk egészségére. Igyekeztek távol
tartani magukat a temetésre járástól. Kerülték a
veszekedést, nyugalmi állapotuk megőrzésére törekedtek.
A rácsodálkozástól óvták magukat.
Kezdeti időszakban a népi babonák is jelen voltak, de
nem igazán volt széleskörű jelentőségük. Nem akartak
róluk tudomást szerezni.
A felcseperedett gyermeket nem dédelgették. Korán
beosztották a mezőgazdasági termelésbe, vagy a kisebb
testvérek gyámolítására. A gyermekek gyakran még télen
is mezítláb, egy szál ingben szaladgáltak. Sokan elég
nagy szegénységben éltek- de ha megbetegedtek,
igyekeztek gyógyítani őket. Református őseink vallásuk-
ból eredően nem vitték beteg gyerekeiket szenthelyekre,
búcsúhelyre a gyógyulás reményében. A betegápolás
családon belül az asszonyok feladata volt. Megelégedtek
a természet adta hagyományos népi gyógyászat gyakor-
latával. A gyógynövények ismerete és azok használata
ismeretes volt sokak számára. Léteztek olyan személyek
is, akik szívesen átadták ilyen értékű tudásukat. Ismeretes
a Kis Mária esete, aki a veszett kutya harapását is gyó-
gyította… Kis Mária utódai a mai napig is viselik az
,,Orvos Kis,, vezetéknevet is.
A születés szabályozás illetve a fogamzásgátlás csak
később terjed el. Kiváltó oka a családi föld szét-
aprózódásának a megakadályozása volt örökösödéskor. A
gyermektől való megszabadulásnak leggyakoribb módja
az abortusz volt. A feketehegyi nazarénusok voltak az
igazán nagycsaládosok, ugyanis ez a cselekedet nagy
bűnnek számított. Mindig akadtak azonban javasass-
zonyok, akik bizonyos füveket, gyermekhajtó porokat
készítettek és itattak a terhes asszonyokkal, lányokkal és
egyéb praktikákat ajánlottak. Az ,,angyalkacsináló ass-
zonyok,, a magzatelhatást tályog gyökér segítségével
végezték, kockáztatva a kezelt életét, és saját maguk le-
csukatását is. Orvosok is végeztek magzatelhajtást. Nem
volt ritka az újszülött gyermek kitevése és sorsára
hagyása sem. Számos esetben a szülő anyák is áldozatai
lettek az újszülött világra jöttének.

folyt.köv.
Kórizs József

Sárközi Ottilia
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Ha az emberi szervezet öt jól ismert érzékszerveinek
összetettségéről esik szó, elsősorban a látás szervére, a
szemünkre gondolunk. Nemcsak a vakság kísértete ijeszti
az embert ősidők óta, már középiskolai tanulmányainkban
is csodálatra késztetett bennünket a szem elképesztően
harmonikus és megejtően ésszerű felépítése. Ehhez képest
a szaglás szerve, az orr, és annak legemlegetettebb, leg-
gyakoribb betegsége az orrdugulás bizony eltörpül, haj-
landók vagyunk lebecsülni, mindaddig, míg be nem
ágyazza magát mindennapjainkba, noha egy allergikus
orrdugulás semmivel sem nevezhető könnyebb
betegségnek egy asztmás állapottól.  Az orrunk, vagyis az
orrüreg, ha bepillantunk az orvosi könyvekbe, egy
hihetetlenül összetett szerv, krónikus eldugulása pedig
nemcsak kellemetlen, hanem komoly életminőségi
csökkenést eredményez. A szaglás hiánya még csak
elviselhető lenne, de ha hosszasan megszűnik, illetve
akadályozott az orrüreg átjárhatósága, akkor a természetes
légzés kiesése miatt, pszichikai és fizikai elváltozások
egész sora ér bennünket. Az orrüregből a tüdőbe áramlik
a levegő, de ide torkollik a négy koponyacsontoktól védett
melléküreg is s ezt rendszert védelmezni kell a légvétel
által bejutó kórokozóktól, párásítani amennyiben a
beáramló levegő száraz, megszűrni az esetleges tisztáta-
lanságtól és egyben testünknek megfelelő hőmérsékletre
felmelegíteni. Ezt a komplex feladatkört az orrkagylót
borító dús érellátással rendelkező nyálkahártya és az
állandó mozgásban lévő csillószőrök végzik, nem is
akárhogyan, 0,1 mp alatt turbulens és örvényes mozgásra
kényszerítik a beáramló levegőt, leülepítik a porszemec-
skéket, baktériumokat, melegítenek és párásítanak,
anélkül, hogy –amennyiben egészséges a rendszer-
észrevehetően lassítanák az áramlást. Minderről nem
veszünk tudomást, amíg akár a csillószőrök, akár a
nyálkahártya akadály nélkül végzik a feladatukat. E kettős
védelmi vonalnak az állapota határozza meg az
egészséges légzést.

Amikor nem szelel. Ha az orrjáratokat és az orrüregeket
borító kapilláris érrendszerben igen gazdag nyálkahártya
megsérül, a nyálkahártya megduzzad, elzárja az arcüregek
nyílását és a természetes úton keletkező orválladék, ame-
lyet anélkül, hogy észlelnénk, lenyelünk, nem képes ürül-
ni. Ha az arcüreg hosszasan nem szelel, a megbetegedés
első jeleként orrunkban egy vízszerű savó jelenik meg,
amit orrfolyásként észlelünk. Ha ez a folyamat
huzamosabb ideig tart, a vízszerű folyadék nyákos jel-
legűvé válik és sárga színt ölt, majd az erőre kapott bak-
teriális fertőzés miatt gennyessé lesz, és zöldes szint kap.
Allergiás esetekben az orválladék mindig nagy menny-
iségű vizes jellegű, gyorsan teljes orrdugulást okoz, ez
különíti el felismerhetően az egyéb orrfolyásoktól.
Orrunk szelelését sok tényező akadályozhatja. Ha az
orrsövény, amely az orrjáratot két szimmetrikus részre
osztja, ferdén helyezkedik el, orrsövényferdülésről
beszélünk, amelyet előbb utóbb korrigálni kell az
átjárhatóság érdekében. A hosszasan belélegzett hideg,
poros, szennyezett levegő, a vízhajtó gyógyszerek és béta
blokkolok, amelyeket szívbetegségek miatt szedünk, a
folyamatosan használt orrcsöppek gyakran idéznek elő
orrdugulást. Ismeretes, hogy rendkívül elterjedt az
orrbetegségek allergiás formája. Ennek Két típusát ismer-
jük: amikor a betegség vizes orrfolyással, viszketéssel és
tüsszögéssel jár, míg a másik típusnál azonnal teljes
orrdugulással indul az allergia. Ez utóbbi veszélyesebb,
mert a beteg csak a szájon beáramló száraz levegőt és a
hideg levegő, porszemcsék, a baktériumok és a pollen
szűrés védelme nélkül egyenesen a tüdőbe jut, gyulladást
idéz elő. Országokként más és más allergén okoz gondot.
Nálunk a rendkívül elterjedt a parlagfű, az északi állam-
okban a nyírfa, Németországban a fűpollen okoz gondot
ismét máshol a macska és kutyaszőr.
A gyógyulás útja. Az orrdugulás ma már korrektül kezel-
hető. Kár álmatlan éjszakákat átszenvedni kezelés nélkül,
a gyógyulásra várva, ettől még az öngyógyítás is
előnyösebb. Úgyszólván mindenki tud „biz-
tos”gyógyszert az orrdugulás leküzdésére, házilag azon-
ban az orr-fül szakorvosok csak a forró kamillainhalálást
és a sósvizes átmosást javasolják. Az orrcsöppek közül a
tramazolin hatóanyagú a legjobb, spray formában
különösen gyorsan hat, hatása hosszantartó, mellékhatásai
csekélyek. Az allergiaoldó antihisztaminok ma már nem
álmosítanak, recept nélkül is elérhetők, de csak a szakor-
vos tudja megítélni kell-e egy bizonyos tünetképhez hoz-
zárendelni az orrcsöppeket, a kortikoszteroidokat, melyik
fajtát, milyen arányban, esetleg a specifikus immunterápia
alkalmazása a legcélravezetőbb. A fűpollen elleni készít-
mény már elérhető, várhatóan a parlagfű elleni
immunterápiás szer is hamarosan megjelenik a gyógy-
szertárakban. 

Dr. Kerekes József, az intenzív terápia ny. főorvosa

A krónikus orrdugulás
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Hozzávalók:

• 4 szelet pulykamell
• 8 szelet füstölt szalonna
• 1 db cukkini

• olívaolaj
• szárított fokhagyma
• őrölt kömény
• só
• bors
• A mártáshoz:
• 100 g kéksajt
• 100 ml csontlé
• 100 ml tejszín
• cayenne-bors
• szárított fokhagyma
• A körethez:
• 8 db paradicsom
• durvára tört tarkabors
• 2 evőkanál mandulaszelet
• olívaolaj
• 1 teáskanál méz
• friss bazsalikom

Elkészítés:

A pulykamell szeleteket vágjuk hosszú
csíkokra, kenjük meg olívaolajjal, fűszerez-
zük, az egyik oldalát szalonnával borítsuk be,
a másikat vékonyra szeletelt cukkinivel, majd
húzzuk nyársra, és sütésig pihentessük fóliá-

ba. 

Az apró darabokra vágott kék sajtot a
csontlevessel és a tejszínnel forraljuk össze.
Habverővel keverjük simára, fűszerezzük,
forraljuk híg mártássűrűségűre. 

A nyársakat rostélyon időnként megforgatva
süssük készre. A paradicsomokat mártsuk
tarkaborsba, a rostélyon hirtelen süssük meg,
hintsük meg apróra vágott bazsalikomlevél-
lel. 

Serpenyőben mézes olívaolajon pirítsuk meg
a mandulát. Tegyük tányérra a pirított man-
dulát, ültessük rá a fűszeres paradicsomokat,
locsoljuk meg a sajtmártással, végül a nyár-
sakat halmozzuk a közepére.

forrás:mindmegette.hu

Pulykamell cukkinivel és bazsalikomos sült 
paradicsommal
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Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.

Budai Zsuzsanna június 17, 93 évében
Zeljković Desanka szül. Vujović június 25, 

83 évében
Tarkó Mária szül. Bede Mária július 1, 

88 évében
Ivanics Andrija július 4, 87 évében

Dr. Nothof László július 11, 78 évében
Id. Major István július 15, 66 évében
Bata Erzsébet szül. Horváth Erzsébet 

július 19, 76 évében
Bácsi Gábor július 26, 65 évében

Krstić Julianna szül. Kántor Julianna 
augusztus 4, 78 évében

Szabó Tisza János augusztus 7, 90 évében
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Írjak verset, sorokat?

Könnyező gyémántokból

építhetnék kővárat.

Most nincsenek szavak,

üres a papírlap.

Némán intek, Isten veled.

Légy boldog ott ahol vagy.

Újszülöttek

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

Faragó Péter és Boglárka kislányuk Dorisz

Bánszki László és Anita kisfiuk Aleksz

Garai Péter és Beáta kislányuk Anna

Lukács Imre és Ágnes kislányuk Lilla

Halász Sámuel és Renáta kislányuk Márta

Fehér Imre és Hajnalka kislányuk Odett

Miranović Risto és Marina kislányuk Luča




