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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
„foci” és műfüves pályán az idei játékidény kezdetére, többek között:
- a megrongált kerítéselemeket, kapukat, faelemeket
javítottuk
- elszállítottunk több pótkocsi hulladékot, szemetet
- részt vettünk a zöld övezet kaszálásában
- építőipari anyaggal támogattuk a munkálatokat
(homok, mész, vashuzal stb.)

A tavasz kezdete számunkra már régóta egyet jelent:
teljes erőbevetéssel nekilendülni a hosszú téli
hónapok alatt kitervelt és a folyamatosságot igénylő
munkálatok elvégzéséhez!
Számos aktivitást tudhatunk magunk mögött az
elmúlt periódusban, ezek halmazából merítenék
megemlítésre párat:

- oszlopokkal és lámpatestekkel bővítettük a
közvilágítási hálózatot településünkön:
a Bolmán , a Proleter és a Vajdáság utcákban.
Elhárítottuk a hibát a montázs épületek közötti , a
templom melletti karókon, valamint a központban
lévő lámpaoszlopokon. Kihasználnám az alkalmat és
felhívnám a kedves olvasók figyelmét, hogy a nem
működő utcai égőket szíveskedjenek személyesen a
Helyi Közösségben, valamint a 024 738 040 es telefonszámon bejelenteni. Köszönjük!

- a gyerekek szórakozási lehetőségeiről sem feledKarbantartási munkálatokat hajtottunk végre a keztünk meg, hintákat készítettünk és helyeztünk el a
„Jadran” labdarúgó klub, azaz a bácsfeketehegyi Vajdaság, a Vasút és a Bolmán utca sarkára, valamint
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a FK „Jadran” labdarúgó pályára. Egészséggel Közösség részt vett a „Jadran” teke klub pályafelhasználják!
szereléséhez szükséges pénzeszközök biztosításában.
- a szilárd burkolattal nem rendelkező utakról sem
feledkezünk meg településünkön, kővel töltöttük fel
az egyenletlen és sáros szakaszokat: a Petőfi Sándor,
a Szőlősor, valamint a Tito Marsall utcákban.
Megemlíteném, hogy településünk utcáinak az aszfaltozásához szükséges tervdokumentációval rendelkezünk és rendszeres pályázunk is az erre szükséges eszközökre, de sajnos eddig sikertelenül.

- a Nagytemetőben elvégeztük azoknak a fáknak a
kivágását, melyek koruknál és állapotuknál fogva
veszélyt jelentettek az őket körülvevő síremlékekre.
Megköszönném Szolga István vállalkozónak a
munkálatok elvégzéséhez nyújtott segítséget!

- ehhez a témához kapcsolódik az a hír, hogy terveink között szerepel a közeljövőben az urnatemető
megépítése, ennek érdekében már folynak a tárgyalá- gyakori lakossági panaszokból kifolyólag, a bács- sok.
feketehegyi Helyi Közösség Tanácsának február 24Juhász Attila
ei döntésének alapján, megfelelő minőségű térmegfigyelő kamerákat (0h-24h) és nagyteljesítményű energiatakarékos reflektorokat biztosítottunk és szereltettünk fel a Nagytemetőben, valamint az Öko-kút
környékére. Bízunk benne, hogy ez által sikerül
megakadályozni azokat a történéseket-cselekvéseket,
melyek egyszóval mély fájdalmat okozók és megmagyarázhatatlanok .
- a civil szervezetek és a sportegyesületek támogatásának keretein belül, a bácsfeketehegyi Helyi
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AZ IZIDA HÍREI
"Szükségünk van arra, hogy megismerjük a sérültnek
mondott emberek lelki világát, gondolkodásmódját
és elgondolkozzunk azokon... Nem baj, ha ez néha
maga a lelkiismeret-furdalás."
Kasuba István
A családban élő sérült gyerekeknek olyan szoros a
kapcsolatuk a családtagjaikkal, az édesanyával, hogy
bármilyen érzelmeinken múlik is, sokszor felmerül a

kérdés , hogy hogyan kezdhetünk hozzá egy közös
eseményhez? Felmerülnek még kérdések, hogy a
gyereknek mindig az anyja mellett a helye? Jobb
helye van otthon a gyermeknek vagy úgy gondolom,
kinek érdeke? Lássuk csak, egy egész sor szempont
mérlegelése után az összkép egésze számít: Mit
érzünk a gyerekünk közösségbe íratásával kapcsolat-
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ban? Mennyit számít a család, a szomszédok, a falu
stb. véleménye? Sokat gondolkoztam ezen és hasonló kérdéseken. Szerettem volna tudni, hogy mit kellene tennem és mikor és sok év után rájöttem, hogy
akkor a helyes, ha sohasem figyelünk arra, hogy mit
gondolnak, ha látnák az emberek. Ki kell jelentenem, hogy nagyon nagyszerű és nehéz feladat sérültnek mondott gyermek édesanyja lenni. Nem akarjuk
bizonyítani nap mint nap, hogy „mi is tudunk ilyet”.
Mindennek eljön az ideje, a helye, az alkalma és a
megoldása.
A második alapgondolat ami foglakoztat, a barátság.
Életemben, sokszor naiv voltam, vagy túlzott bizalmat szavaztam meg másoknak, előfordult, hogy
kihasználták azt. Hiába voltam jószívű és hittem a jó
emberekben, gyakran jószívűségem miatt tőrbecsaltak. Néha, igazán szerencsésnek mondhattam magamat, megtaláltam azokat az
embereket is, akiket igaz
barátoknak nevezhettem. Ők
nemcsak a jó percekben, de a
nehézidőkben is ott voltak
mellettem, támogattak, fogták
a kezem és lelket öntenek
belém.
Könnyekkel
a
szemünkben is képesek
voltak megnevettetni. Ha ők
nincsenek nehezebb lett volna
az életem. Nem számított,
hogy mit tettem, ők mindig a
barátaim lesznek. Voltak
olyan pillanatok, amelyeket
egyedül nagyon nehéz lett
volna átvészelni, de mindig
volt mellettem egy barát, aki
segített a terhet cipelni.
Egy ilyen nagy baráti
közösség
az
“Izida”
Egyesület tagjai és munkatár-
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sai is. Együtt örülünk és együtt szomorkodunk amennyiben nem sikerülnek az előre megtervezett
álmaink. A napokban azonban sok jó dolog történt
velünk.
- A napközi otthont, mely az egyesületünk keretein
belül működik, meglátogatta:
a Munkaügyi, foglalkoztatási, katonai és a szociális
kérdések minisztere Aleksandar Vulin,
és Dr. Nenad Ivanišević, a Munkaügyi,
Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium
államtitkára.
- Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó
Bizottságának elnöke meglátogatta majd betekintést
nyert a napközi otthon munkásságába
- Munkatársaink három tagja akkreditált képzésen
vett részt Újvidéken és ezzel tanúsítványt szereztek
mellyel biztosítsák munkásságukat a napközi otthon-

ban.
- Sok pályázatot sikerült átadtunk a kiírt felhívásokra
és reménykedünk a pozitív mérlegelésükben.
- A szociális szolgáltatás nyújtásához szükséges
törvénnyel előírt feltételek és sztandardok megvalósítása folyamatba van mely a fogyatékos személyekkel folyó munkához biztosít jogosultságot.
- Műhelyeink működnek a napközi otthonban ahol
oktatás, nevelés, színjátszás,kézművesség és gyógyés fűszernövény majd virágtermesztés van folyamatban.
Kapunk mindenki számára nyitva áll és várunk minden kedves érdeklődőt körünkben.
P.J.
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A GAZDAKÖR HÍREI
A Mátyásnappal kapcsolatban a természet
közelében élő szőlősgazdák előtt is ismert volt az
időjárás és a termés szoros összefüggése. Azt
mondták, ha esik az eső, akkor elveri a jég a termést,
a szőlő pedig savanyú lesz, tehát, igen fontos dátum a
jó bor előállítási folyamatában.
Ne keressük tovább az okát, hogy miért lett e nap a
bácsfeketehegyi gazdakör szőlész és borász
egyesületének napja.
Sajnos sok jó, és jól megtervezett manifesztáció,
szalmaláng életű. Ez nem, már több mint tíz éve újra
és újra összegyűjti a szőlészet, borászat és a bor barátait. Mindig a lehetőségekhez mérten szolidan, hogy
mindenki jól érezze magát, Köszönve a szervezők
önfeláldozó munkájának. Eleinte huszonnyolc
egyesület volt vendégünk, ma már a gazdasági
helyzet miatt a közeli negyven kilométeres körzetből
jönnek el barátaink Bajsáról, Ómoravicáról,
Horgosról,
Temerinből,
Bánát
hegyesről,
Cservenkáról, Kerényből..., de itt voltak barátaink
Villányból, Szegedről, Mórahalomról, Rúzsáról...
(nem felelek a teljességről, bocsánat a kihagyottaktól).
A találkozó a borról szólt, szóljunk egypár szót róla
is.

Az évjárat nagyon szolid, mondhatjuk, hogy jó.
Az Isten áldásai, a nap és a csapadék, nem a
szőlészek kívánságai szerint jöttek, de kellő odafigyeléssel és szakértelemmel egészséges szőlő lett az
idei jó kerek borok alapanyaga, megfelelő cukortartalommal, kellő savakkal. A Mátyás napi borkóstolón
a már letisztult borok újra bizonyították isteni eredetüket. Egy szóval a már bemutatkozott újborok,
hozták a hozzájuk fűzött reménységeket,
minőségüket. Igaz lett a mondás, a bor és a nők az idő
múlásával lesznek tökéletesebbek, gyönyörűbbek.
Tudjuk, hogy mi nem tartozunk a történelmi
borvidékekhez, de borászaink szaktudásának és a
munkájuk szeretetének köszönve, különböző
versenyeken több minőségi borral mutatkoztak be és
hoztak elismeréseket.
Úgy látszik őseink harca a „dinnyeföldekért” nem
csak a kolera ellen volt eredményes, de ma is hasznunkra válik.
A következő falusi ünnepségünkig, ahol, újból a mi
borainkkal koronázhatjuk a minőségi ételeinket.
Bíró Csaba

KÖZÖSSÉGI HÍREK
Klára, a szociális ügyekkel megbízott községi tanácstag.

Caritas - Nők Kishegyesi Fóruma
pályázat-aláírás

2016. március. 24-én délelőtt 10,00 órakor az önkor- Az idős és magányos polgáraink ápolásával
mányzat kis-tanácstermében ünnepélyes keretek foglalkozó szolgálat példaértékűnek számít.
között együttműködési szerződést ír alá- Kishegyes
Község Önkormányzata nevében Marko Rovčanin
községi elnök, Zsidai Erzsébet
a kishegyesi Női Fórum
elnöke, az Önkormányzat által
kiírt közérdekű humanitárius
pályázat eredményként.

A dokumentum aláírásán jelen
volt Mohácsi Zoltán, községi
elnökhelyettes, Ric Gábor, a
Caritas koordinátora és Lukács
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Pályázati felhívás mezőgazdasági és
állattenyésztési tevékenységet folytató
egyesületek számára

Kiíró intézmény: Prosperitati Alapítvány
Beadási határidő: 2016. Június 03.

Pályázati felhívás mezőgazdasági
gazdaságok fejlesztésére

Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és
Erdőgazdálkodási Titkárság
Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági, VízBeadási határidő: 2016. április 15.
és Erdőgazdálkodási Titkárság
Beadási határidő: 2016. szeptember 30.

Pályázati felhívás hagyományos
rendezvények támogatására

További információért keresse fel irodánkat!
Kiíró intézmény: Tartományi Mezőgazdasági,
Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság
Minden munkanapon 07,30-14,30 között, forduljanak
Beadási határidő: 2016. április 22.
hozzánk bizalommal, segítséget nyújtunk az Ön által

Pályázati felhívás támogatási
eszközök odaítélésére mezőgazdasági érdekelt pályázatok elkészítésében! Helyi Gazadasági
termelők számára a nagyobb hozFejlesztési Iroda (KLER)
záadott értékű termékek létrehozására irányuló beruházások megPályázatfigyelés, Tanácsadás, Pályázatírás.telefon:
valósítására
024/730-010, 106-os

Kiíró intézmény: Prosperitati Alapítvány
Beadási határidő: 2016. Június 03.

mellék, 024/731-422

Pályázati felhívás földvásárlás
támogatásához

e-mail: klermaliidjos@gmail.com

KONVERZIÓ
Gyakran hallani ezt a sokak szerint szokatlan
kifejezést. A latin eredetű szó átalakítást jelent. A
tavalyi évben hozták meg a beépített építkezési telkek
használati jogának tulajdonjoggá való átalakításáról
szóló legújabb törvényt.

Ma ez 300 dinárba és a kérelmező űrlap kitöltésébe
kerül. A kérelmezést a tulajdonosnak kell megtennie
abban a kataszteri hivatalban személyesen, ahol az
ingatlan nyilvántartásban van.

Községünkben a legtöbb esetben a lakóház tulajMiről is van szó? Lakóházunk telkével kap- donosa egyben a telek tulajdonjogával is rendelkezik.
csolatban a kataszteri okiratok alapján két változat Lehetséges, hogy ez nem így van és a tulajdonosnak
lehetséges. Amennyiben mint tulajdonosok vagyunk használati joga van bejegyezve a nyilvántartásban.
bejegyezve nem szükséges semmit tennünk. Ha
használati joggal rendelkezőként vagyunk bejeJavaslom polgártársaimnak, hogy ellenőrizgyezve akkor, amennyiben ezt igényeljük, a zük le telkünk tulajdonjogi állapotát, amennyiben
használati jog tulajdonjoggá való átalakítására ad pedig szükségünk van rá éljünk a törvény adta
lehetőséget a törvény. Ez a kérelmezési folyamat lehetőséggel.
néhány évvel ezelőtt még 8.000, majd csökkentve
5.000 dinárba, valamint a kért dokumentáció költHallgató Imre
ségeibe került.
okleveles építőmérnök
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Ami az egyházközségünk életét
illeti, az elmúlt időszakban, mindenképpen be kell számolnunk a
2016. február 7-én megtartott presbiteri tisztújításról. Mivel a 24 tagú
testület 12 tagjának 6 éves megbízatási ideje lejárt, egyházi törvényeink
értelmében szükségessé vált a
tisztújítás. A mostani presbiter
választás alkalmával a következő
személyeket választották meg,
illetve erősítették meg eddigi tisztségükben a gyülekezetünk szavazati
Március 6-án az istentisztelet keretében tettek
jogukkal élő tagjai: Csete József, Bede Zsolt, Lódi presbiteri esküt: Bede Zsolt, id. Kerekes János és
Zoltán, Kelemen János, Oroszi Sándor, Gombos Oroszi Sándor, akiket a
László, ifj. Konc László, Őri Sándor, Hallgató Imre, gyülekezet első alkalommal választott meg erre a
tisztségre. 24 évnyi szolgálat után nem jelöltette
magát Bertók József eddigi
gondnok,
akinek
megköszöntük eddigi lelkiismeretes szolgálatát és
szerény
ajándékkal
ajándékoztuk meg. Ennyi
év szolgálat után, Bertók
József
gyülekezetünk
Harangozó Attila, id. Kerekes János és id. Paczal tiszteletbeli
presbitere
Lajos.
maradt. A gondnoki tisztséget most Csete József tölti
be.
A tél folyamán sikerült részben
felújítani a gyülekezeti termet.
Megtörtént a világító testek cseréje,
a mennyezet, valamint a bejárati
lépcsők felújítása. További terveink
között szerepel még az idei év
folyamán a gyülekezeti terem és a
gondnoki iroda teljes körű felújítása.
Orosz Attila
lelkipásztor-esperes
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KISHEGYES IDEGENFORGALMÁRÓL
Kiállításokon való részvétellel kezdte az évet a község idegenforgalmi szervezete
A 2016-os év aktívan kezdődött Kishegyes Község
Idegenforgalmi Szervezete számára, számolt be
lapunknak Rind Kelemen Kornélia, a szervezet
igazgatója. A 8 éve működő szervezet több idegenforgalmi kiállításon vett részt, hogy idehaza és
külföldön egyaránt népszerűsítse Kishegyes község
turisztikai kínálatát.
- Február hónapban kezdődnek az idegenforgalmi
kiállítások, amelyeken Kishegyes
Község Idegenforgalmi Szervezete
rendszeresen részt szokott venni.
Sorrendben először a belgrádi
Nemzetközi
Idegenforgalmi
Vásáron vettünk részt, ami a régió
jelentős kiállításának számít. Itt a
külföldi és a belföldi idegenforgalmi piacot egyaránt meg lehet
célozni. Belgrádban háromnapos
programokat mutattunk be, amelyekben
szerepel
a
helyi
méhészetek és pincészetek látogatása, szálláshelyként pedig a
Kátai-tanya vagy a Pipacs
Vendégház. A belgrádi kiállításon
sajnos az érdeklődés nem érte el
várt szintet – mondta el Rind
Kelemen, majd azzal folytatta,
hogy a belgrádit követően két magyarországi idegenforgalmi kiállításon vettek részt. Ezeken sokkal
többen érdeklődtek Kishegyes község turisztikai
kínálata iránt.
- A belgrádi kiállítást követően Szegeden, az Árkád
bevásároló központban megszervezett Utazási
Börzén vettünk részt. Itt sokkal nagyobb volt az
érdeklődés a kishegyesi és vajdasági idegenforgalmi
kínálat iránt. A börzén sok ember megfordult, és a
magyarországiakon kívül sok itthoni érdeklődővel is
találkoztunk. Szeged környékéről egynapos utak is
könnyen lebonyolíthatók, így kínálatunkban nagyobb
hangsúlyt kapott pl. a Dombos Fest és a bácsfeketeh-

egyi meggynapok. Az Utazási Börzét követően a
budapesti Utazási Kiállításon is részt vettünk, ahová
a tartományi gazdasági titkárság támogatásával jutottunk el. Mi is a vajdasági standon kaptunk helyet,
amit nagy érdeklődés övezett. Ide velünk tartott
Török Noémi, bácsfeketehegyi Aranypáva-díjas népdalénekes is, aki hangjával csalogatott sok érdeklődőt
a standunkhoz. Budapesten is nagy volt az érdeklődés
a kínálatunk iránt, de mivel
Kishegyes kis község és a kínálata
behatárolt, ezért egy olyan programcsomagot állítottunk össze,
amiben nagyobb városok látogatása is benne van. Topolyával,
Magyarkanizsával,
Zentával,
Újvidékkel
és
Szabadkával
együttműködve akár egy egész
hetes programot is össze tudunk
állítani – mondta el az igazgató,
majd arról is szólt, hogy egy
érdekes felkérést is kaptak az
Utazási Kiállításon: megkereste
őket a református Honismereti
Kör, akik református egyházközösségeket szeretnének látogatni. Rind Kelemen szerint ezek
lehetnek az első lépések a vallási
turizmus kialakítása felé vidékünkön.
A szervezet további terveiről szólva az igazgató
elmondta, hogy további 3-5 napos programokat
szeretnének összeállítani, mert a kiállításokon
leginkább ilyenek iránt érdeklődtek. Tervben van egy
Vajdaság több községét érintő program kidolgozása
is, amit más községek idegenforgalmi szervezeteivel
közösen szeretnének kialakítani. Rind Kelemen arról
is beszámolt, hogy a nyár során szeretnék kivenni a
részük a községbeli rendezvények promotálásából.
Végezetül arról is szólt, hogy őszre a újvidéki idegenforgalmi vásáron fognak részt venni.
L.J.
9
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BORÁSZTALÁLKOZÓ BÁCSFEKETEHEGYEN
Február folyamán Bácsfeketehegyen megrendezett - immár XV. alkalommal - Jégtörő Mátyásnapi borkóstoló iránt az idén is nagy volt az érdeklődés. A helyi borászokon kívül nagyszámú környék-

Gazdakör elnöke Orosz Kálmán üdvözölte a XV.
Jégtörő Mátyás-napi borkóstoló alkalmából.
(Egyébként a találkozót a Mátyás naphoz, vagyis
február 24-hez legközelebb eső szombaton tartják.)
Az alkalmi műsorban bemutatkoztak a helyi székhelyű Bácskai Szent György Borrend tagjai, valamint a
bajsai Szent Dömötör Borrend és a Csongrád-megyei
Szent Vince Borrend küldöttségei is. Ez utóbbi borrend segítette tizenegy évvel ezelőtt a Bácskai Szent
György Borrend megalakulását, amelyet egy év
elteltével, vagyis 10 éve jegyeztek be hivatalosan. A
találkozó egyik fénypontja minden bizonnyal Török
Noémi Arany Páva díjas népdalénekes előadása volt,

beli, valamint jó pár szerbiai, illetve magyarországi
borász is elhozta a borát bemutatni, megkóstoltatni.
A több száz bormintát ezúttal sem versenyjelleggel
sorakoztatták fel katonás sorrendben, hanem, hogy az
egybegyűlt kollégákkal, borbarátokkal véleményezzék, kiértékeljék egymás borát, amelyre a kiadós

aki - ezúttal kivételesen - bordalokat énekelt. A jó
hangulat fokozásából az idén sem maradhatott ki a
tiszahegyesi Dragan Munćan kádármester hordón
való dobszólója, amely egyik elengedhetetlen
momentuma a bácsfeketehegyi Jégtörő Mátyás-napi
borkóstoló színes kavalkádjának.
Kísérőrendezvényként a teraszon termékbemutató is
volt, ahol a helybeli és vidéki forgalmazók mutatták
be és kínálták megvételre áruikat.
birkapörkölt elfogyasztása után került sor. A jelenlévő borkedvelők népes tábora ezúttal is kedvére S végül felmerül az örök talány, kell-e a jó bornak
válogathatott úgy a fehér, mint a rozé, illetve a vörös- cégér. Hát, hm... ennyi elfogyasztott jó bor után ezt
borok széleskörű kínálatából, amelyhez kedv- képtelenség és talán felesleges is megválaszolni.
csinálóként a Rúzsáról (HU) érkezett Jóljár István
Szukola Béla
harmonikás éneke is szolgált.
Az egybegyűlt hazai és magyarországi vendégeket a
10
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HAZANÉZŐ
Erre a műfajra nem lehet felkészülni. Fiatalt, időst
egyformán megrendítenek a halálesetek, és amikor
leül a számítógép elé, hogy leírjon egy megemlékezést, nekrológot, nem tudja hogyan is kezdjen
hozzá, mi legyen az első mondat, mivel vezesse fel
mondanivalóját. Egyik módszer, hogy megpróbál
mellébeszélni, mint jómagam az imént. Hogy ne
sokáig húzzam, bele is kezdek...
Január elsejével egy olyan évbe léptünk, amelyben
folyamatosan gyászhírek érkeznek az irodalom
területéről. A világirodalom is gyászolt, elhunyt az
olasz Umbero Eco, az amerikai Harper Lee. A magyar irodalom is gyászolt, itt hagyott bennünket
Kőrösi Zoltán, Kertész Imre. A vajdasági magyar irodalom is gyászolt, az élők sorából február 21-én
távozott Bányai János, nyugalmazott egyetemi tanár,
irodalomkritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, aki
korábban szépíróként is tevékenykedett egy rövid
ideig. Bányairól talán mindenki tudja, hogy némi
köze volt magához Feketicshez is, ugyanis falunkban
járt általános iskolába, és csak utána költözött
Újvidékre, ahol élete végéig élt.
Első megjelent kötetemről Bányai János írt kritikát,
egy igencsak alapos és ami igazán felemelő, pozitív
kritikát valamikor 2012 magasságában. Ezután és
természetesen már korábban is mindig volt egy-két
mondata, amit rám szánt bárhol is találkoztunk. Első
kérdése mindig az volt "Hogy vannak a feketicsiek?".
Még azután is, hogy már nem éltem a faluban.
Kérdésére készséggel megfeleltem, elmondtam az
aktualitásokat a faluval kapcsolatban, vagy éppen
Topolyáról meséltem neki, amit ugyanolyan érdeklődéssel figyelt. Természetesen én is minden alkalommal megkérdeztem tőle "Hogy vannak a feketicsiek?" Készséggel válaszolt, elmondta, mi történik
éppen Újvidéken, és közölte az éppen aktuális olvasmányélményét... Feketicsiek egymás között...
Függetlenül a földrajzi koordinátáktól... Aztán
amikor, ha jól emlékszem 2013-ban, a Podolszkinapon ő koszorúzta meg a könyvtár falán lévő emléktáblát, és a szövegében rólam beszélt, a kötetemről és
a Podolszkiról szóló versemről. Talán ez volt a legnagyobb megtiszteltetés, ami egy íróembert érheti...
Meglepetés volt ez a javából.
Engem nem tanított, már nyugdíjba vonulása után

kerültem az Újvidéki Egyetem Magyar
Nyelv és Irodalom
Tanszékére. Ennek
ellenére
mindig
csak tanár úrnak
szólítottam, de nem
csak én, hanem mindenki, aki ismerte a
nevét. Az imént
említett koszorúzás
alkalmával elhangzó
beszéd után valaki
odajött hozzám, és
azt mondta "Szép
dicséretet kaptál a
tanár úrtól". Bányaiak ha jól sejtem, ma is vannak
Feketicsen. Néhány évvel ezelőtt éppen egy olyan
személlyel beszélgettem a faluban, akinek lánykori
neve Bányai volt. Furdalt a kíváncsiság, hát
rákérdeztem "Milyen rokonságban van Bányai
Jánossal?" "A tanár úrral? Nekem tudtommal nem
rokonom" hangzott a válasz, és a hölgyet egészen
biztosan soha nem tanította a tanár úr. És mégis...
Vannak a világon olyan karakterek, akik megbecsülést, tiszteletet sugároznak, akikre ha ránéz az
ember tudja, hogy tanulnia kellene valamit tőle, tanulni az életet, tanulni az irodalmat, ami ugyanaz,
még akkor is ha egyes nyelvekben különböző
neműek...
Végezetül néhány olyan szó, amit az írásom elején
kellet volna leírnom. Első találkozásom a tanár úr
nevével körülbelül huszonöt évvel ezelőtt volt,
amikor nagyszüleimtől elhoztam egy könyvecskét.
Egy háziolvasmány-sorozat része volt. Talán még
néhányan emlékeznek rá, fehér alapon kék színű
mintákkal volt díszítve, és mérete akkora lehetett
körülbelül, mint egy felnőtt ember tenyere.
Irodalmunk kiskönyve volt a könyv címe, és az akkor
még huszonpár éves Bányai János elbeszéléseit is
tartalmazta. A kötet a mái napig megvan, most le is
emelem a polcról, hogy egy kis utazást tegyek a gyermekkoromba és a vajdasági magyar irodalom "vérzivataros" történetébe...
Benedek Miklós
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Vajdasági Magyar Szövetség Kishegyes község
Program 2016-2020
A BIZTOS PONT

együttműködésnek eredményeképpen számos sikeres
pályázat került megvalósításra.
• Célunk a Gazdaság Fejlesztési Iroda további
működtetése,
a
tevékenységi
köreinek
kiszélesítése, aminek eredményeképpen további
vállalkozók és termelők tudnak majd eredményesen pályázni.

A VMSZ meghatározó szerepet tölt be Kishegyes
község önkormányzatában. Ezek után is fontosnak
tartjuk a széleskörű érdekképviseletet.
A Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is folyamatosan és következetesen dolgozik a következő
célok eléréséért:
1. Gazdaság
2. INFRASTUKTÚRA ÉS FEJLESZTÉSEK
2. Infrastruktúra és fejlesztések
3. Mezőgazdaság
A VMSZ önkormányzati tisztségviselőinek köszön4. Család és szociális védelem
hetően Kishegyesen elkészült a Topolya úti
5. Ifjúság és sport
buszmegálló, valamint 1,5 kilométeren felújítottuk a
6. Közbiztonság
Verbászi utat, amely kilenc utcát köt össze a falu
központjával.
1. GAZDASÁG
Évtizedes igény és a VMSZ több esztendeje tartó
törekvése valósult meg azáltal, hogy tavaly novemberben Magyarország Kormánya úgy döntött, támogatja A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának megvalósítását.
Ezáltal a gazdasági infrastruktúra megerősödése, az
idegenforgalmi lehetőségek bővítése, a mikro-, kisés közepes vállalatok fejlesztése vált lehetővé úgy
Kishegyes községben, mint Vajdaság más településein.
• Községünk fejlődése érdekében célunk, hogy az
előttünk álló időszakban (2016-2020) minél több
kishegyes községi pályázót tudjunk bekapcsolni a
stratégia megvalósításába.
A VMSZ munkájának köszönhetően 2015-ben egy
újabb befektetővel gyarapodott az ipari park
Kishegyes községben, aki a közeljövőben beindítja a
termelést, ami új munkahelyeket jelent községünk
polgárai számára.
• Új munkahelyek létrehozásának érdekében
célunk, hogy az előttünk álló időszakban további
befektetőkkel zárjunk sikeres tárgyalásokat.
A vállalkozók és földművesek igényeihez alkalmazkodva, a VMSZ közbenjárására 2013-ban
megnyílt a Helyi Gazdaság Fejlesztési Iroda, ahol a
témát érintő minden fontos kérdésben a termelők és
vállalkozók segítségére vagyunk. Ennek az
12

Az ipari parkban további 150 méteren aszfaltoztunk
és megoldottuk bácsfeketehegyi iskola többéves
fűtésproblémáját. A központban beton járda és útsávok épültek, a Kultúrotthon udvarában elkészült a
Tájház. Mind a két településen folyamatos az útpadkák rendbetétele, az utcáink kövezése, a közvilágítás
bővítése és karbantartása, valamint a vízelvezető
árkok tisztítása.
• Terveink között szerepel a már meglévő infrastruktúra fenntartása, a központi közösségi terek
kialakítása, valamint további utcák és útszaka-
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szok kiaszfaltozása és a vízhálózat korszerűsítése tevékenységének eredményeképpen az elmúlt
időszakban számos önkéntes akciót valósítottunk
Kishegyes községben.
meg. Közös erővel felújítottuk az Ifjúsági Otthont, a
színházat és az általános iskola kiállítótermét.
3. MEZŐGAZDASÁG
• Az elkövetkező időszakban elsődleges célunk,
A Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárásával gaz- hogy újabb lehetőségeket teremtsünk a fiatalok
dairodát nyitottunk a községben, ahol folyamatos a szabadidejének hasznos eltöltésére, ahol biztosísegítségnyújtás a gazdáknak mezőgazdaságuk be- tani tudjuk az igényeiknek megfelelő projegyzésénél. Folyamatosan tájékoztatjuk a gazdákat gramokat.
az új megjelenő mezőgazdasági pályázatokról.
Tapasztalt kollégáink segítséget nyújtanak pályáza- Ígéreteinkhez híven, az elmúlt időszakban,
tíráskor a gazdaságfejlesztési irodában. Lakossági Kishegyes község mindhárom településén új
fórumokat szervezünk a termelőknek a mezőgaz- sportlétesítményeket alakítottunk ki, újítottunk fel és
dasággal kapcsolatos kérdésekről. Elértük, hogy az szabadtéri edzőgépeket helyeztünk ki.
• Támogatjuk a községünk területén működő
állattenyésztők bejegyeztethessék farmjaikat.
• Célunk az irodahálózat és annak szolgáltatásá- sportegyesületek működését és jutalmazzuk a
nak bővítése, kapacitásának a növelése. Védve ter- kimagasló tehetségeinket.
melőink érdekeit, azon dolgozunk, hogy föld- • Céljaink között szerepel - a már elkészült tervműveseink minél több állami földet bírjanak dokumentációink alapján – sportlétesítményeink
korszerűsítése és felújítása.
bérbe venni.
6. KÖZBIZTONSÁG

4. EGÉSZSÉGÜGY, CSALÁD - ÉS
SZOCIÁLIS VÉDELEM
A VMSZ az újszülöttek támogatására, a fiatal házasok és családok védelmére fókuszál. Csökkentettük a
szülőkre háruló óvodai költségeket. Támogatjuk a
nagycsaládosokat, akiknek kedvezményt biztosítottunk a helyi kommunális vállalatok szolgáltatásaiban. A családok szociális helyzetéhez mérten hozzájárulunk az oktatás költségeihez. A házi
betegápolás és falugondnokság szolgálata a VMSZnek, a Nők Kishegyesi Fórumának és a helyi civil
szervezetek összefogásának köszönhetően folyamatosan fejlődik Kishegyes községben, az elmúlt
három év alatt három gépjárművel és hat állandó
munkással bővült.
• Folytatni fogjuk a munkát annak érdekében,
hogy a családok számára biztosított támogatások
fennmaradjanak és, hogy tovább bővíthessük a
községben sikeresen működő geronto - falugondnoki szolgálatot.
• Eltökélt szándékunk, hogy Kishegyes községben,
a közintézményekben (egészségügy, belügy, stb.)
megteremtsük a nemzeti alapon történő
részarányos foglalkoztatást.

Ebben a témakörben a VMSZ falugyűlést szervezett
2012-ben.
A felmerült problémák megfékezésére konkrét
lépéseket tettünk. A közbiztonság növelésének
érdekében térfigyelő kamerákat helyeztünk
községünk
frekventált
pontjaira,
oktatási
intézményeinkre.
• Terveink között szerepel, a rendszer további
fejlesztése, bővítése, növelve ezzel Kishegyes
község polgárainak a biztonságát.

5. IFJÚSÁG ÉS SPORT
A VMSZ számára fontos a fiatalok aktív bekapcsolása a közösség életébe. A községi Ifjúsági Iroda
13
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IX. GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ
MŰHELYTALÁLKOZÓ – FELHÍVÁS
A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság a
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai
együttműködésével idén 9. alkalommal hirdeti meg
Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóját 2016. május
6-án és 7-én (pént e k – s z o m b a t )
Bácsfeketehegyen.
A
Találkozó
a Weöres
Sándor
Országos
Gyermekszínjátszó
Találkozó vajdasági selejtezője is egyben.
Magyar
nyelvű,
egyesületekben
vagy
iskolákban működő gyermekszínjátszó csoportok
(általános
iskolás
korosztály) jelentkezését
várjuk Vajdaság minden
részéről, műfaji és tematikai
megkötöttség
nélkül. Célunk, hogy a fellépő csoportok megismerkedjenek egymással,
egymás munkájával, kapcsolataik megerősödjenek,
a felkészítő tanárok pedig
részletes
szakmai
elemzést kapjanak a zsűritől a további szakmai
fejlődés érdekében.
A szakmai bizottság vajdasági tagja idén Kovács
Frigyes
Jászai-díjas
színművész
lesz,
Magyarországról pedig Benkő Ágnes drámatanár, a
celldömölki Soltis Lajos Színház koreográfusa és
Meleg Gábor, a budapesti Vörösmarty Mihály
Gimnázium drámatanára lesz velünk.
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. A huszonötödik országos fesztivál tervezett időpontja 2016. június 3–5, helyszíne a
14

debreceni Csokonai Színház (Vojtina Bábszínház).
Számunkra a legfontosabb a megmutatkozás, az
együtt töltött idő és a játék örömének biztosítása,
ezért a bácsfeketehegyi
találkozó
teljes
értékű
résztvevői lehetnek a megszabott időkorlátnál hosszabb
előadások is, de ők nem
juthatnak tovább. A rendezvény műhelyjellegét a
gyerekekre váró közös
foglalkozások
erősítik.
Ennek okán számítunk
Krizsán Szilvia (Újvidéki
Színház), Virág György,
Lőrinc Tímea
(Zentai
Magyar Kamaraszínház) és
Vörös Imelda (Szabadkai
Gyermekszínház)
színművészekre, valamint további drámapedagógiai szakemberek jelenlétére, mint
például Hajvert Ákos versfelkészítő, színházi szaknevelő,
Szarka
Ákos
egyetemista (a budapesti
Kerekasztal színház volt hospitálója), Bori-Fekete Ágnes színész-drámatanár
(Budapest), Drubina Orsolya színháztudomány szakos hallgató, színjátszószakkör-vezető (Szeged).
A jelentkezési határidő 2016. április 10. A nevezési
lap letölthető a www.vmmi.org oldalról.
Bővebb információk a lodiandi@gmail.com e-mail
címen és a +381/62-566-234-es telefonszámon
(Hajvert Lódi Andreánál) kérhetők.
Együttműködő
partnereink
a
Magyar
Drámapedagógiai Társaság (Budapest), a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesülete és a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség. A rendezvény
házigazdája a Feketics Művelődési Egyesület.
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
A KONCEPCIÓRÓL
• Elgondolás, terv, elképzelt tennivalók rendszere,
egy cél elérésére...
• Felfogások rendszere, szemlélettel, hozzáállással
kapcsolatos nézetek...
• Mondanivaló, üzenet, egy közölnivaló megfogalmazása...
• A főgondolat kerete, egy alkotás, mű szerkezete...
Jelentése: elgondolás, terv, ötlet, nézőpont,
Eredete: latin
Szinonimái: gondolat, elképzelés, elgondolás, ötlet,
terv, idea, eszme, elmélet, fogalom, felvetés, teória,
elv, képzet, akció, terv, haditerv, reklámhadjárat, népszerűsítés, kampány...

Ezt azért szedtem, így össze, igaz nem a teljesség és
a tévedhetetlenség igényével, hogy a kedves olvasót,
ne idegesítsem azzal, hogy Ő tegye azt, ne lábjegyzetekbe vesszünk el közösen és ezzel sem hagyok
magamon „könnyű fogást”, hogy egyáltalán, tudja-e
(mármint a sorok írója) a szó jelentését.
Igen. Tudom. Ez a szó, sajnos, befúrta magát a
tudatalattimba,
és
orvul
támadott,
a
legkellemetlenebb pillanatokban. Biztos ismerős
Önöknek az a helyzet, hogy egy szó, ha kell, ha nem,
elhagyja szájukat, majd így unalmasak, később nevetségesekké válnak.
Így jártam én is a koncepcióval. Egy művész morgott
abban a társaságban, ahol pillanatnyilag voltam, hogy

egy kollégáját kellett méltatnia, egy kiállításon, pedig
annak szerinte koncepciója sincs. Evvel a fogalommal eléggé tisztában voltam, a fent idézett jelentéseit
ismertem, ezek alapján alkalmaztam szövegeimben.
Nagyon megzavart, vagyis szöget ütött a fejemben,
hogy milyen alapon a már említett kollégának koncepciója sincs. Jó. jó. Ez biztos olyan művészi dolog,
amihez mi „civilek” nem értünk. Ez is érthető, de
akkor a művészek és „művészek” miért beszélnek
(nekünk) értelmetlenül. Igaz van a másik eset is, a
„haver”, aki, ha még egy bizonyos alkoholos befolyás
alatt áll (?), de lehet, hogy simán sem zseniálisabb,
amikor a koncepció után érdeklődsz nála, arról informál, hogy megvan neki a legújabb modell/kiadás, de
hát tudod haver, nem hordom magammal, mert manapság a környezet nem megbízható. Most a kisördög
megmozdult bennem, és zsenike lettem, mivel azt
mondom, hogy ebben a mai neoliberális világban ez
is egy koncepció. A mai világban minden lehet, igen
amikor az anarchiát demokráciának csúfolják, mindent, mindenhova be lehet akár cipőkanállal szorítani/passzírozni, mint a keresztrejtvényben a nyolc
betűt a három kockába.
Legyünk toleránsabbak. Igen, ma minden koncepció,
és el is hogy legyen mindennek koncepciója, de valahogy ez legyen „normális”, feleljen meg mindenkinek, igaz ne neoliberális módon, hogy csak nekem
legyen jó, de valahogy, azért már várom a
demokratikus diktatúrát, ja ez az én koncepcióm,
amiben csak egyet kérek, hogy senki sem árthasson
senkinek. Jó, álmodozok, de evvel senkinek se, de
legalábbis a jóhiszemű embereknek nem ártok.
Nem zárkózok fel azok mögé, akik tudatosan a
másik/mások kárára, akarnak dolgozni, dolgoznak...
Lehetne ezt folytatni, fokozni, mint a budhista imamalmok monoton és örökös munkáját, de evvel is
úgy érzem eléggé megbosszultam a belémbújt
kisördög tevékenységét, és e fontos értelmes szót,
csak normálisan fogom használni a jövőben.
Bíró Csaba
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GONDOLATOK
Tavasz van?
A tél elmúlt, a kánikula még nem árasztotta el
vidékünket, tehát tavasz van. Annál is inkább mivel
áprilist ír a naptár, bolondos áprilist amikor órák alatt
lényeges változás állhat be az időjárásban. Nem könnyű időszak ez életünkben, hiszen a tél, akármennyire is szelíd volt a megszokotthoz képest,
megviseli a szervezetünket. Nemcsak az enyémet és
a hozzám hasonló korba levőkét, hanem, talán ha jól
emlékezem, egy picit a fiatalokét is.

Na de így is van ez rendjén. Jön a tavasz, dőlnek a
falak és az emberek, tartja a nemzedékről –
nemzedékre átvitt élettapasztalat. Így április tájékán
ránk tör az új életet, az örökös újrakezdés
lehetőségének eljövetelét hirdető tavasz, itt mifelénk
Bácsfeketehegyen, és gondolom máshol is a széles
nagyvilágban. Legalább is itt az északi féltekén,
hiszen az örök egyensúly megtartása érdekében az
egyenlítőtől délre jelenleg az ősz, majd pedig a tél
eljövetelére készülődnek az emberek.
Kell az egyensúly az életünkben. Meg kell találnunk
azt a nyugalmi állapotot amelyben eltudjuk viselni
önmagunkat és másokat is. Észre kell - kellene venni
a szépet és a biztatót is, hiszen abból is van körülöttünk. Igaz időnként mindezt nem látjuk, hiszen ránk
telepszik a gond és a bánat, a kilátástalanság bántóan
fájó érzése.
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Tavasz van. Elvirágoztak a meggyfák, hullnak a földre a fagy perzselte barackszirmok, eljött az év
századik napja amikor már minden új élet reményét
hordozó magvat vár a termőföld melegedő ölelése.
Benépesült a határ, mozognak az emberek, hiszen
vetés nélkül nincs aratás, aratás nélkül pedig nincs
remény, hogy az idén talán lesz értelme a termőföld
szeretetének és tiszteletének.
Írásom címében jelzett kérdőjel hiánya esetén is ránk
tört a tavasz. Eljött az újrakezdés ideje, az izomlázat
hozó szorgos és dolgos napok lehetősége. Éljünk

ezzel a lehetőséggel, próbáljunk meg örülni az új
évnek és az új életnek. Tudom, sokszor kifakult már
ez az öröm, de nincs másik út, csak az amelyik előre
visz bennünket. Új kihívások labirintusán át kell
megtalálnunk az előre vivő utat, a mi utunkat. Azt az
utat amelyen rendületlen bizalommal jártak hitvalló
őseink nemzedékei, és reményeink szerint járni fognak rajta az utánunk jövő utódaink is, az idők
végezetéig.

Járt utat a járatlanért....
Járt utat a járatlanért el ne hagyd, tartja a közmondásunk. Minden közmondás igazságot hirdet, hiszen
nemzedékek tapasztalata szövi át, élteti, hivatkozási
alapot biztosítva mindennapjaink sokszor kusza
valóságában.

FECSKE
Választásokra készül az ország,
választásokra készül a vajdasági magyar közösségünk is. Minden szinten.
Akik ismernek azok tudják, hogy mi a
véleményem a témával kapcsolatban.
Az is közismert rólam, hogy a vajdasági magyar közösség igazi, eredményre
törő,
és
eredményt
hozó
képviselőjének egy magyar pártot,
mégpedig kizárólag a Vajdasági
Magyar Szövetséget tudom tiszta
szívből elképzelni és ajánlani mások
figyelmébe.
Nem hiszem, hogy bővebben indokolnom kellene javaslatomat, amelyben
kérem a bácsfeketehegyi magyar honfitársaimat arra, hogy az előttünk álló
választáson ezúttal is, minden szinten,
a VMSZ neve előtti sorszámot keretezzék be. Teszem ezt azért mivel az
elmúlt idők tapasztalata bizonyítja, hogy egyedül ez
a párt rendelkezik olyan megvalósított eredménnyel
ami előrevetíti, a további sikeres érdekvédelem
lehetőségét, ígéretét.
Mindez, természetesen, azt is magával hozza, hogy a
konkurens pártok, kihasználnak minden alkalmat
arra, hogy becsméreljék, marginalizálják, és megpróbálják lejáratni a VMSZ felelős vezetőit, elért
eredményeit. Ha belegondolunk, a tapasztalat azt
mondja, hogy azt szokták támadni és bántani akitől
tartanak, azokat akik messze jobban teljesítenek mint
a helyére törők bármelyike.
Soha nem állítottam, és nem is fedné a valóságot, ha
azt mondanám a bácsfeketehegyi Fecske áprilisi
száma olvasóinak, hogy az általam ajánlott párt, a
VMSZ varázsvesszővel rendelkezik és a jó tündér
módjára rövid időn belül megoldja körülöttünk
tornyosuló gondjaink mindegyikét. Nem mondom,
mivel ez nem fedné a valóságot, de abban nagyon
biztos vagyok, hogy nekünk, vajdasági magyar
embereknek, nincs jobb választásunk. Nincs biztosabb pont a közösségünkben.
A VMSZ-en kívül, sem a belgrádi, vagy újvidéki
székhellyel bejegyzett szerb pártok, sem a VMSZ-el
koalícióra nem lépő vajdasági magyar pártok, de még
a nagy port kavaró, anyagilag igencsak személyesen
érintett néhány személy által irányított és mozgatott
Magyar mozgalom sem képes bármi érdemlegeset
tenni az érdekünkben. Mondom ezt annak tudatában,
hogy az elmúlt választásokon is voltak olyanok akik
a VMSZ-t becsmérelve, betarthatatlan ígéretekkel
bolondították, nagyon sokszor ajándékcsomaggal
vagy pénzösszeggel csábították, próbálták becsapni
honfitársainkat, elcsalni szavazatukat.
Járt utat a járatlanért el ne hagyd. Ezért kérem a bács-

feketehegyi magyar választópolgárokat, hogy április
24-én menjenek el a szavazóhelyükre és mindhárom
szavazócédulán keressék meg, és keretezzék be a
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István nevével jelzett lista előtti sorszámot. Nem fognak tévedni,
én és a családom sem fogunk tévedni, és tiszta
szívvel mondom, bízom, és hiszek abban, hogy a
bácsfeketehegyi és a vajdasági magyar választópolgárok döntő többsége sem fog tévedni amikor így fog
cselekedni. Mindannyiunk érdekében nagyon fontos,
hogy így döntsünk, hogy a járt utat a járatlanért el ne
hagyjuk.

Közösségi életünkről
Egyértelműen úgy látom, tapasztalom, hogy jó eredményt hozott az elnökváltás és a fiatalok
felelősségvállalása
bácsfeketehegyi
magyar
művelődési egyesületünk életében. Egymást követik
a sikeresnél sikeresebb programok, gyermekeket,
fiatalokat, és az idősebb nemzedékek tagjait is megmozgató rendezvények. Örülök annak, hogy közel
huszonkét év elnökösködés után megvalósult annak a
lehetősége, hogy tiszteletbeli elnökként kísérhessem
figyelemmel, ha kell akkor támogassam is az ifjú
csapat munkáját.
Tisztelettel kérek minden bácsfeketehegyi magyar
embert, hogy továbbra is látogassák művelődési rendezvényeinket, biztassák gyermekeiket, unokáinkat
és önmagukat, hogy közösségi életünk aktív tagjaként tegyenek megmaradásunkért. Csak rajtunk,
mindannyiunkon, az annyira természetes összefogásunkon múlik, hogy otthon érezzük magunkat itthon,
szülőfalunkban, őseink örökségében, unokáink
hozományában.
Pál Károly
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* * M I T, M I V E L ? * *
" A F Ű S Z E R E K B I RO DA L M Á BA N "
Túrós-sonkás-medvehagymás fonott kalács
5. A második tésztagombócot szintén nyújtsuk ki 35x30cm nagyságúra, majd egyenletesen kenjük meg a medvehagymás töltelékkel. Ezután a két szélét kicsit hajtsuk be,

Hozzávalók
A tésztához:
• 45 dkg liszt
• 2 dkg élesztő (friss)
• 2 dl tej (langyos)
• 1 db tojás (nagy)
• 1 ek olívaolaj
• 1 tk só
• 1 tk cukor
A túrós töltelékhez:
• 25 dkg tehéntúró
• 1 ek tejföl
• 1 mk pirospaprika
só
A medvehagymás töltelékhez:
• 8-10 db medvehagyma
• 1 ek tejföl
• só
A sonkás töltelékhez:
• 15 dkg sonka
• 1/2 ek tejföl
Elkészítés
1. A langyos tej feléhez keverjük
hozzá a cukrot, morzsoljuk bele
az élesztőt, és futtassuk fel. A
maradék tejet öntsük bele a keverőtálba, adjuk hozzá az
olajat és az egész tojást, majd keverjük össze. Ezután
öntsük hozzá a felfuttatott élesztőt, majd szitáljuk hozzá
az előzőleg sóval elkevert lisztet, és pár perc alatt
dagasszuk meg a tésztát (természetesen kézzel is megdagaszthatjuk, de én robotgéppel dagasztottam meg).
2. A megdagasztott tésztát tegyük át egy kelesztőtálba,
majd langyos helyen kelesszük kb. másfél óráig. A
megkelt tésztát ezután borítsuk kilisztezett felületre, gyúrjuk át, majd osszuk el három egyforma részre, és mindegyik tésztát formázzuk gombóccá. Ezután egyesével
nyújtsuk ki jó vékonyra, majd mindegyiket töltsük meg az
előkészített töltelékkel.
3. A túrót villával törjük össze, majd adjuk hozzá a tejfölt,
a pirospaprikát, és ízlés szerint sózzuk. Ezután keverjük
alaposan össze. A medvehagymát vágjuk fel apróra, majd
adjuk hozzá a tejfölt és egy csipet sót, és keverjük alaposan össze. A sonkát vágjuk fel apró kockákra. A tejföl
majd a tészta lekenéséhez kell.
4. Az egyik tésztagombócot nyújtsuk ki kb. 35x30-cm
nagyságúra, majd egyenletesen kenjük meg a túrós töltelékkel. Ezután a két szélét kicsit hajtsuk be, majd tekerjük fel mint a bejglit, óvatosan kicsit sodorjuk meg, és
tegyük félre.
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majd tekerjük fel mint a bejglit, óvatosan kicsit sodorjuk
meg, és tegyük félre.
6. A harmadik tésztagombócot szintén nyújtsuk ki 35x30cm nagyságúra, majd egyenletesen kenjük meg a tejföllel,
és szórjuk meg az apróra vágott sonkával. Ezután a két
szélét kicsit hajtsuk be, majd tekerjük fel mint a bejglit,
óvatosan kicsit sodorjuk meg, és tegyük félre.
7. Végül fonjuk össze a három megtöltött tésztarudat, és
helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe (én egy 18x27 cm-es
tepsibe tettem, hogy sütés közben ne terüljön majd el
nagyon).
8. Ezután konyharuhával takarjuk le a tepsiben lévő
tésztát, és szobahőmérsékleten kelesszük 25 percig
(közben melegítsük elő a sütőt). Kelesztés után kenjük le
egész tojással a kalácsot, majd helyezzük előmelegített
sütőbe, és közepesnél kicsit magasabb hőmérsékleten
süssük 45-50 perc alatt szép pirosra (én légkeverésnél 160
fokon 45 percig sütöttem). A sütőből kivéve helyezzük
rácsra, és hűtsük ki egészen.
forrás: mindmegette.hu
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KÓRKÉPEK FEKETEHEGYRŐL 2.rész
Az elhalálozottak anyakönyv vezetése kezdetben a család
bejelentése alapján történt, mivel a falunak nem volt
orvosa. Az elhalálozás okának megjelölése idővel változott. Az 1795- évben történt elhalálozás okát és számát
hivatott a következő ábra bemutatni: 10 évvel a
letelepedés után:

mésszel ártalmatlanná teszik, vagy a fertőzött vizet
fogyasztás előtt felforralják, esetleg ecettel megsavanyítják. Ezt azonban akkor még nem tudták.
Az akkori lakosságnak több mint a 10 % meghalt. A
halottakat oltott mésszel lefertőtlenítették és eltemették.
Aztán a falu első temetőjét bezárták és ide többet nem
temetkeztek. Az lett az ócska temető a 20. századi lakosok
tudatában. A volt temető helyén áll ma a bácsfeketehegyi
általános iskola épülete. A további temetkezést a falu északi részén levő nagy temetőben folytatták.
Feketehegyen tudott dolog volt, hogy lakosoknak nagy
számban volt szőlőültetvényük, amiből bort készítettek.
Igazán nem voltak minőséges borok, de üdítően hatott a
savanykás ízű nedű a nyári nagy melegben. Aratáskor
sokan ilyen bort vittek magukkal ivóvíz helyett is. Ebből
ittak az aratók és asszonyaik is, meg a kaszát elbíró fiúcskák. Kolerajárvány multával, csak később derült ki,
hogy ezek a családok túlélték a kritikus járványt. Ugyanis
a kolera bacillusa a savanyú közegben elveszti szaporodó
képességét. Így lett, és maradt a jótevő bornak emléke
Feketehegyen.

Egyéb halálesetek okaiként megjelölt elhalálozások:
Ló rugta agyon, szív szorítás, vízbe fullt, lábfájás,
sárgaság, kocsi összetörte, kereszteletlen, kútba fulladt,
forró víz, vérfolyás, idétlen, veszettség, föld ráomlott, trachomában, sű, az ég csattanásától, hagymáz, főbe ütötték,
elme kavarodás, mennykő, elfonnyadt, véletlenül, erőszakos halál, ittasan agyonverték, vérmérgezés, merevgörcs,
spanyol nátha, felakasztotta magát, , vízbe fulladt…
Vidékünkön 1831-ben felütötte a fejét a kolera.
Feketehegyet 1836-ban érte el. A falu lakossága nyár
közepén nagyban aratott. Ez a betegség rohamosan
fokozódó hasmenéssel kezdődött – majd szívfájdalmak
léptek fel, a beteg erejét veszítette és gyorsan belehalt. A
betegség kezdeti stádiumát elég nehéz volt felismerni. A
kolera tüneti kezelésével, és estleges gyógyításával kapcsolatban eltért egymástól az orvosok és a hatóság
véleménye. Próbálkoztak fürdők alkalmazásával, alkoholos bedörzsöléssel, érvágással, valamint intenzív
dohányzással- füstöléssel. Akkor még nem tudták, hogy a
kolera fő terjesztője a beteg ürülékével és váladékéval fertőzött ivóvíz. A betegség bacilusát a legyek is terjesztették, melyet a beteg ürülékéről átvittek az ételre. A
védekezés egyszerű lett volna, ha fertőzött beteg ürülékét

Kórizs József
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AZ ÁLDOTT KEZEK
A ház szürkére festett kapuja, mindenki számára nyitva
állt. A szomszédasszonyok sűrűn váltogatva egymást,
nyomták le a rozsdás kilincset, tudva azt, hogy a ház asszonya mindég otthon található.
Ez az asszony nem volt ám csak egyszerű háziasszony! Több volt Ő annál! Fürge ujjú, aranykezű asszony volt Ő! Naphosszat fürgén varrogatott, mert hát sok
kellett a három gyermeknek, meg mert szerette a szépet, a
finom dolgokat. Titkos álmai, vágyai voltak ám ennek az
asszonynak, olyannyira titkosak, hogy talán még önmagának sem merte bevallani. Titkon szövögette álmait azokon
az éjszakákon, amikor a varrógép fölé hajolva, görnyedten

áldott kézbe, ami könyörtelenül csak dolgozott.
A sárgafényű villanyégő álmosan pislantott egyet,
messze kutyák ugatása hallatszott, s egy szisszenés, ami
felébreszti az elernyedt idegeket. A tű incselkedett az
ujjakkal, ravaszul megcsillanva a lámpafényben, mint
teszi az aki figyelmezteti az embert. – Vagy alszunk, vagy
varrogatunk!? – de a kettő együtt nem megy!
De pedig mennyire, hogy ment ez a kettő együtt
ennek az asszonykának. Nappal ha varrogatott terveit
szövögette, éjjel pedig éberen álmodott. Mi, a gyermekei
voltunk az élete értelme és a mi jövőnkről álmodozott.
Minket akart naggyá tenni, megnövelni, kiemelni.

sóhajtott bele az éjszakába, tudva azt, hogy úgysem fogja
meghallani senki, hisz mindenki mély álmok álmát
alussza. Csak a baromfiudvar ura a Foxi őrködött éberen,
mert fényt látott kiszűrődni a kisszoba ablakán.
A fekete, rácsospedálú varrógép ritmikus kattogással, hiába fújta altató nótáját, egy barnamamuszos
törékeny lábacska csak makacsul hajtotta a pedált. – Nem
lehet még abbahagyni, hisz nagy nap lesz a holnap és
nagyon sokat kell még öltögetni addig. Nem, nem szabad
még abbahagyni! – riadt fel szinte félálomból. Törékeny
teste kiegyenesedett, nyújtódzott egyet és máris ügyesen
markolta a nagy szabóollót. Fürgén kanyarodott a fényes
szerszám a habfehér anyagon, olykor –olykor koppantott
egyet, mintha tíltakozna, hogy elég legyen mára, hisz ő is
fáradt és haragosan vájt vörös nyomot a kézbe, abba az

Szeméből különös fény áradt, amikor arra kért bennünket,
hogy tanuljunk. Volt abban a fényben parancs, követelés,
kérés és annyi szelídség és szeretet, hogy nem tudott, nem
szótfogadni a gyermek. Még ma is hallom kérlelő szavait.
– Tanuljatok! Nekünk nincs vagyonunk! Mi csak azt
adhassuk nektek, hogy tudást szerezhessetek! –
Most már tudom azt, hogy mik voltak az Ő nagy
álmai és azt is, hogy milyen „nagy” álmok voltak neki
ezek!
Még ma is szívemben őrzöm álmait, és lettem tanultá „naggyá” ahogy Ő akarta, mert ez az asszony volt az
én „áldott kezű jó ANYÁM”.
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Éltet vagy árt a tej? 1.rész
A szegény ember a XIX. századig alig, a XX. század elejéig ritkán ihatott tejet. A II. világháború után a
nagyüzemű tejtermelés gyökeres változást hozott.
Literszámra fogyaszthatta bárki, s elévülhetetlen igazsággá vált, hogy a tejtermékek fogyasztása egyenértékű az
egészséges életvitellel. Az aranykornak azonban újabban,
mintha megrendült volna a fundamentuma. Egyre több a
kifogás a tejtermékek ellen, s ezek közül a legártatlanabb
az allergiás reakció kiváltásának, a legkeményebb pedig a
mell-, prosztata- és vastagbélrák elősegítésének vádja.

A megtévesztés kaptafája
Megjelentek olyan vádak a tejfogyasztás ellen, amelyek
nélkülözik
a
tudományosság
embrionális alapjait
is. Érdemes idézni
belőlük, mert a
megtévesztés
képletének állandósult mintájává váltak.
„Finnország vezet az
egy főre eső tejfogyasztásban, és ott a
legmagasabb arányú
az
inzulinfüggő
cukorbetegek száma
is. Az angliai dr.
Hegsted kimutatása
szerint azokban az
országokban jóval magasabb a csontritkulásos esetek egy
főre eső száma, ahol igen jelentős a tejtermékek
fogyasztása. Míg 1950 és 1975 között Japánban az egy
főre eső tej- és tejtermékfogyasztás 38%-kal nőtt, addig a
szívrohamok száma 35%-kal, a mellrákos esetek száma
77%-kal, a vastagbél-daganatosok aránya 77%-kal nőtt, a
tüdőrákos megbetegedések száma pedig 300%-kal
emelkedett. Természetesen nem írható minden a tej számlájára, de az adatok valóban megdöbbentőek.”
Ilyen tetszőleges összehasonlításokkal a tudomány világa
sohasem foglalkozott, ma sem teszi. Szeretném bemutatni egy példával, micsoda badarságokat kapunk, ha tetszőlegesen, avagy felelőtlenül párhuzamba állítunk statisztikailag helytálló adatokat. Íme egy rögtönzött „tanulmányi kimutatás”, számszerűleg ugyan pontos, ám akár a
bizonyos dr. Hegstedé, értelmetlen és zavarba ejtő a
kimenetele: azoknak az országoknak, amelyekben több
tejet fogyasztanak, kiugróan több a Nobel-díjas tudósuk.
Svédország minden lakosára évi 350 liter tej jut, tízmillió
lakosra 40 Nobel-díjas. Kínában 50 liter a fejenkénti
fogyasztás, szintén 10 millió lakosukra mindössze 0,06
Nobel-díj jut. Következésképpen: a tejfogyasztás nagyságrendje határozza meg egy ország Nobel-díjasainak
számát. Ugye ezek az adatok is ily képtelen módon összemosva „valóban megdöbbentőek”?

A tej és a rák
Nézzünk szembe mindjárt a legsúlyosabb váddal, a tejfogyasztás és a rákos daganatok összefüggésével! A félelem
emberileg érthető: egyrészt nem felejtettük el még a
kergemarhakór ijesztő méreteit és máig homályos eredetét, másrészt pedig a félelmet fokozta az, hogy az USAban 1994 óta engedélyezik a tejelő marhák injekciós
kezelését génmódosított növekedési hormonnal. Az USA
Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hivatala (FDA)
szerint a Posilac elnevezésű növekedési hormon csakis
injekciós beadás útján hat, az emberre nézve ártalmatlan.
A tej különben is tartalmaz a borjúnak szánt
növekedési
hormont
kisebb mennyiségben, de
injekcióval 10-szeresen
emelik a szintjét. A hormonnak azonban még
ebben az arányban sincs
az emberre nézve biológiai hatása – állítja az
FDA –, az emberi
vékonybélben ugyanis
megsemmisül a tejjel
bevitt hormonális vegyület. Maga a Posilac
tejtermelés
szempontjából valóban eredményes, 20–30%-kal magasabb a tejhozam, s a tehenek
kisebbfajta tejgyárakká válnak. A bökkenő azonban a
független kutatólaboratóriumok jelentéseiben van: a hormon ugyan közvetlenül nem okoz rákot, de mint nemkívánatos adalékanyag kimutathatóan elősegíti az emlő-,
prosztata- és a vastagbél rákos daganatainak növekedését,
ha sikerül áttörnie a vékonybél védőfalát. A tudósok, akik
még maguk is tanulják a védőmechanizmusok mibenlétét,
nem garantálhatják, hogy a ma ismert 15–17 vékonybélbetegségnél a meggyengült hormonáteresztési védőháló
minden esetben sikeres lesz. A dilemmát fokozza a hormonterápia alkalmazása során elharapódzott tőgygyulladás a teheneknél. A farmer kénytelen antibiotikumokkal
kezelni a tejelő marhát, ami nagy koncentrációban megjelenik a tejben, és csökkenti az ember ellenálló képességét
az alkalmazkodó baktériumokkal szemben. Mindez
óvatosságra kényszerítette az Európai Unió orvosgárdáját,
és Kanadával, Ausztráliával egyetemben mindmáig sikerrel tiltja a hormonkezelést és a tejimportot. Szerbia, mint
az Európai Unió felé orientált ország jelenleg biztonságban van ebből a szempontból. Jó tudni, hogy a tejtermékek a legszigorúbb, többlépcsős ellenőrzésen esnek át
minden európai országban. (folytatjuk)
Dr. Kerekes József, az intenzív terápia ny. főorvosa

21

FECSKE

A FALU
Egyedi Károly
Egy este kilenc óra körül az üzletből mentem
haza, és utolértem két olyan csendőrt akiknek a vállukig sem értem a százhetven centimmel. Az egyikük
megkérdezte tőlem:"Hova ilyen későn, tudja a jelszót?" - Igen, válaszoltam, tudom a jelszót. Inas
vagyok, és megyek haza a munkából. -Inaaas?.
mondja az egyik óriás és rám világit zseblámpával.
És maga hol, kinél inas? - kérdezte. Mondom neki,
hol. az nem itt a sarkon van, zsidó a főnöke? - De
igen! "Na. most utoljára dolgozott ilyen sokáig
inasként" Fel is írt valamit, az órát is megnézte.
akkor közeledett felénk egy férfi, aki torkaszakadtából énekelte: "...sárga a csikó, sárga a nyereg
rajta..." Az egyik csendőr csak annyit mondott, hogy
biztosan tudja az eligazítást, különben nem jutott
volna el eddig. Azzal mind a hárman behúzódtunk
egy kapuba. Amikor hozzánk ért a nótás, a csendőr
ráirányította a lámpáját és egy rettenetes pofont

...Egy tanyasi gazda bejött hozzájuk (a csendőrségre), azzal a panasszalt, hogy valaki lopja a mislingjét. Körbenézték az ellopott misling helyét és
elmentek megkeresni a tolvajt. Beköszöntöttek az az
első tanyán, megkérték a gazdát, vágjon a lovuknak
egy kis mislinget. Amikor a gazda belevágott a sarlóval, megkérdezték, vág-e még valaki a tanyán rajta
kívül. Amikor megkapták a választ, hogy senki más
nem végzi a vágást, elköszöntek és elmentek a másik
tanyáig. Mind ezt ott is megismételték. Az egyik
tanyán, miután a gazda levágott a lovuknak egy kis
mislinget, megkérdezte tőle a csendőr: " Mondja,
bátyám, ha magának is van ilyen szép mislingje,
akkor miért kellett ellopnia a másét?" - jajj, dehogy
is loptam én..." Megkapta a szokványos pofont.
Amikor feltápászkodott, bevallotta, hogy ő a tolvaj és
kész fizetni a károsultnak. De kíváncsi volt és
megkérdezte a csendőrtől: "Őrmester úr, honnan

lekevert neki. Az, amekkora volt, felbukfencezett.
Felismertem Sanyit, a béres szomszédunkat, ő is volt
vagy méter és kilencven. A dolgozó embereket, akik
nyugovóra tértek, tilos volt ilyen módon zaklatni. Az
biztos, ahol csendőrök voltak, nem csak csend volt,
de rend is...

tudta, hogy én vágtam a Miska mislingjét?" - Hát
úgy, nevetett a csendőr, hogy maga balkezes, a lába
járása és a vágás bal oldalról jött! Na ugye."
A Fecske számára kiválasztotta és szerkesztette:
Mićić Egyedi Márta
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Vá r o s i k é p e k

Újszülöttek

Állok a lámpánál, emberi tömegben,
suhanó autók előttem.
Jönnek a kék buszok, sárgák a villamosok.

Fulajter Róbert és Mónika - kislányuk Natália
Hajdú Anetta - kisfia Hajdú Leó

Lépteimben energikus a valóság,
körülöttem megannyi, több száz éves, csodás óriás.
Mint egy rengetegben, a folytonos zűrzavarba beleveszek.

Bertók Csaba és Tomić Maja - kisfiuk Milán
Milan Jasnić és Violeta - kisfiuk Marko
Banuš Čurkoli és Misere - kislányuk Medina

Távol van az otthonom,egy kisgyermek kezét fogom.
Még tudok boldog lenni és nevetni,
amikor bemutat barátjának: Ő mami!

Borbély József és Krisztina - kisfiuk Viktor

Beleszokom e zajos világba,
járok színházba, kávézóba, fel a várba,
és majd visszatérek nem sokára.

Elhunytak

Bácsi (Vajda) Sára

KÉRDÉSEK
Miként lehetne elmondani?
Elmondani amit nem is tudunk.
Miként lehetne megoldani?
Megoldani mit nem is akarunk!

Mivel kell sebeinket gyógyítani?
Gyógyítani mi nem gyógyítható.
Mivel kell hibáinkat eltakarni?
Eltakarni mi el nem takarható!

Miért kellene kimondani?
Kimondani amit nem szabad.
Miért kellene elviselni?
Elviselni amit nem lehet!

Mi az mi reményt adhat?
Reményt adhat mikor nincs
remény.
Mi az mi feloldozhatja lelkünk?
Feloldozhatja azt mi nem remél
feloldozást!

Mikor kell végre megtenni?
Megtenni amit nem tehetünk.
Mikor kell végre hátrahagyni?
Hátrahagyni amit felejtenénk!

Simić Milka szül. Gavrić február 17,
69 évében
Dr. Bányai János február 22, 77 évében
Gombos Gyuláné szül. Takács Ibolya
március 5, 70 évében
Arambašić B. Dragoljub március 9, 67 évében
Tóth Soós Rozália szül. Újvárosi Rozália
március 13, 94 évében
Kasza Etelka szül. Szilágyi Etelka
március 25, 65 évében
Harangozó Julianna szül. Benedek Julianna
március 25, 87 évében
Ilić D. Radomir-Mišo március 31 68 évében
Mračević Ljiljana április 1, 58 évében
Balog Erzsébet szül. Gáspár Erzsébet
április 1, 75 évében
Szokup Ilona szül. Tizócki Ilona április 3,
86 évében
Šmugović P. Jovan április 4, 46 évében
Becskei Tarkó Magdolna szül. Lukszics
Magdolna április 12, 83 évében

Verbászi Hajnalka

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