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FECSKE

GONDOLATOK KARÁCSONY ÜNNEPÉRE
„És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén
a házba, ott találák a gyermeket anyjával Máriával; és leborulván, tisztességet
tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és
mirhát.” Mt 2, 10-11
Mindannyian jól ismerjük a karácsonyi
történetet, amelyből kiemeltem a fent olvasható bibliai verseket. A napkeleti bölcsekről olvassuk, hogy
akkor ott Betlehemben, az istálló jászlában megtalálták a gyermek Jézust. Ők kereső emberek voltak.
Az akkori világ tudósai és bölcsei. Messziről indultak el, sokat utaztak. Kockázatot vállaltak, hisz abban
az időben nem volt biztonságos az utazás.
Tájékozódásukat térkép, iránytű nem segítette, egy
csillagra bízták magukat. Hisznek abban, hogy ez
útbaigazítja őket. Ezek a bölcsek később az emberek
gondolkozásában királyokká lettek. Nevet is kaptak:
Gáspár, Menyhárt és Boldizsár.
Meggyőződésem, hogy mi, akik ebben az
évben is megünnepeljük a karácsonyt, sok mindenben hasonlítunk rájuk. Jézust kereső emberek
vagyunk. Tudományunk, ismereteink vagy bölcsességünk hiányait nagyon jól érezzük. Sok mindent
tudunk, de mi ennél többre vágyunk. Valami hiányzik
az életünkből, üres a szívünk. Értelmetlennek látjuk
az életünket. Szégyenkezve gondolunk arra, hogy
milyen messze vagyunk attól, amit igazi életnek lehet
nevezni.. Nincs vezérlő csillagunk. Nem tudunk
tájékozódni a mai világban, eltévedt emberek
vagyunk. Örvendező, szüntelen örvendező emberek
szeretnénk lenni. Erre van lehetőség, valójában erről
szól a karácsonyi ige üzenete is.
Örömet kereső utunkon már ragyognak a csillagok. Jelzik az irányt. Hol vannak ezek a csillagok?
Embereket ismerünk, akik már megjárták a napkeleti
bölcsek útját. Kétezer esztendő óta sokan elindultak,
kerestek, kutattak és boldogan vallottak erről a nagy
örömről. Ez az öröm késztette őket a küzdelemre, a
megalkuvás nélküli, kitartó harcra. Ma nekünk ez
lehet az örömünk, hogy emberekre nézhetünk fel,
akik vakmerően neki mertek vágni a lehetetlennek,
és akiknek az élete fénylő bizonyság arról, hogy
érdemes mindent rátenni, mindent beleadni ebbe a
vállalkozásba. Jézus Krisztus élete ma itt is sok kereseő, hitben élő, harcot vállaló, áldozatokat hozó
ember életében is megmutatkozik. Nekünk a ma egyházában kell keresnünk Őt. Az igehirdetés csillagként jelzi, merre menjünk, hol keressük Őt.
Rendkívüli jelentősége van annak, hogy ezek
az emberek egy istállóban találták meg Jézust. Ma
úgy tekintünk erre a Jézusra, mint aki elindul és keres
bennünket még az istállóban is, a nagyon utolsó
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helyeken. Jézust azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azért jött a világra az istállóban,
hogy azoknak is reménységük legyen életük megtartásában, akiknek az élete már az istállóban
tartózkodó állatokéhoz hasonlít. Mostani karácsonyi
ünnepünkön nekünk lehet és szabad nagyon
komolyan számolnunk az Ő életet megváltoztató,
megújító erejével. Ez a Krisztus, aki egykor magára
öltötte a mi gyarló emberi testünket, aki kisepri a mi
lelkünkből a szemetet, és megtisztítja azt.
Ezek a bölcsek, akik megtalálták Jézust,
örvendezésükben nem rekedtek meg. Leborultak
előtte, tisztességet tettek neki, kincsüket kitárták és
odaajándékozták neki. Egy gyermekben felismerik
az Istent, és készek örömükben mindent odaadni.
Azért tették ezt, mert tudták, hogy ebben a gyermekben Isten is nekünk adott mindent. Karácsonykor
ajándékokkal szoktuk megörvendeztetni egymást. Ki
örül jobban az ajándéknak? Az, aki kapta, vagy az,
aki adta? Mi ma már nem egy gyermekben
kereshetjük és találjuk meg Istent, hanem abban az
istentiszteletben, ahol Ő magát adja nekünk, és
amelyben mi is egész életünket odaszentelhetjük
neki. Ha az idei esztendő karácsonyán a bölcsekkel
együtt tudunk örvendezni, osszuk meg ezt az örömet
azokkal, akik sötétségben, nyomorúságban,
szenvedésben élnek. A másokért való szolgálatban
találjuk meg újra Istent.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok lapunk olvasóinak és egész közösségünknek, Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag 2017-es Boldog Új
Évet!
Orosz Attila
református esperes
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Sajnos az elmúlt időszakban nem kevés bosszúságot
okozott mindenki számára az akadozó vízellátás
településünkön. Annak ellenére, hogy a bajt igyekszünk megelőzni és időben elhárítani, szembesültünk
azzal a ténnyel, hogy az iskolánál elhelyezkedő
kutunk teljes egészében használhatatlanná vált, kiapadt. Időigényes lépéseket kellett megtenni, különböző alkatrészeket, kellékeket beszerezni, ahhoz,
hogy normalizálni bírjuk a vízellátást, a szükséges
nyomást. Kihasználnám az alkalmat, és megköszönném az Önök türelmét, megértését, amit tanúsítottak

024 738 040/ 024 738 813-as telefonszámokon,
ugyanis teljes mértékben csak így kerülhetőek el a
különböző nézeteltérések. Azzal nem oldódik meg
semmi, ha különböző közösségi oldalakon, nyomdapapírt nem tűrő, trágár szavakkal kommentálnak
személyeket, történéseket.
Továbbá, immár 5. alkalommal adtuk át a pályázati
dokumentumokat a BF 4-es kút fúratására és felszerelésére a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és
Erdőgazdálkodási Titkárságnál, bízunk benne, hogy
ezúttal az eredmény nem marad el, valamint
megkezdődtek az első lépések a Szőlősor utcában
lévő furat rendeltetésének megfelelő állapotába
helyezésén, és a meglévő vízhálózatra való rácsatlakoztatásán. Természetesen, mindez mellett, a
meglévő vízhálózat cseréje eredményezné az ideális
állapotot, ezzel is komolyan foglalkozunk és a már
elkészített tervdokumentációval várjuk a megfelelő
pályázati lehetőséget.
- az Eko-Komunál Kft. és a Vojput megbízásával
településünk több utcájában is elvégeztük az úttesten
lévő lyukak foltozását, többek között: Vasút, Temető,
Július 13, Nikola Gyurkovity, Hős, Jován Zmáj,

a kialakult helyzet kapcsán, valamint megkérnék
minden kedves bácsfeketehegyi polgárt, hogy
legyenek kedvesek és bármilyen észrevétel, kérdés,
ötlet, információ kapcsán keressenek meg bennünket
személyesen a Helyi közösség és az Eko-Komunál
Kft. irodáiban (Testvériség utca 30.), vagy pedig a

Dózsa György, Száva Kovácsevity, Ady Endre
- az „EPS Snabdevanje“ topolyai kirendeltségével
közreműködve elvégeztük a vezetékekbe belenőtt
ágak gallyazását a Hős utcában
- esővíz elvezető árkokat alakítottunk ki a Proletár
utcában és elvégeztük az útjavítást a nagytemetőben
Soraimat pedig az Eko-Komunál Kft. és
Bácsfeketehegy Helyi közösség munkaközössége
nevében zárom: minden kedves olvasónak, családtagjainak, lakosságunknak és a szerkesztőségnek
áldott, békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet
kívánok!
Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI
“Mindent értük, semmit se helyettük “ nevű
táborunkat immár ötödik alkalommal rendeztük meg,
melynek megtartásához a Szekeres László
Alapítvány pályázata - kis összegű projektumokra, a
Kishegyes község önkormányzata tette lehetővé. A
tábort a tanulás akarása, érdeklődés, elhatározás,
akarat, egyes célok, vágyak, tervek és az igyekezet,
szorgalom jellemezte. A tábor eleji bevezető, az
újrésztvevők megismerkedésére, a műhelyekbe való
bekapcsolódására irányult, később pedig már
észrevehető volt a változás, fejlődés, tolerancia,
segítőkészség, rugalmasság ami egy jó közösség
jellemzői. Sokban segített azonban, hogy sikerült
olyan oktatókat bekapcsolni a táborunkba akik rövid
időn belül megszerették a táborlakókat, elfogadták
másságukat és csupa jóakarat vezérelte őket a
foglalkozásokban. A mézeskalács készítésben
Harangozó Ottilia, az illatos állatfigurák készítésében
Mileva Radovanović, a batikolás rejtelmeibe Major
Márta valamint a fazekasságban Kopasz Gizella és
Schramm Tibor nagyon sokat segítettek. Látván a
mosolygó arcokat, halván a kedves társalgást és a
látván a gyönyörű tárgyakat, amit készítettek a táborlakók, kijelenthetem, hogy a tábort sikeresnek
értékelhetem. Sikeresnek értékelem és annak
különösen örülök, hogy sok meghívott vendég tett
eleget a meghívásnak. Vendégeink voltak
Szabadkáról, Topolyáról, Szenttamásról és természetesen a házigazda az Izida tagjai. A táborban
készített tárgyakból a tábor utolsó napján kiállítást
rendeztünk. Nagy örömünkre a kiállítást megtekintette, Kishegyes község elnöke Marko Lazić,
Kishegyes község alelnöke Kerekes Zoltán, Ksenija
Kustudić-Đukić és Goran Đukić valamint a bács-
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feketehegyi nyugdíjas egyesület elnöke Szolga
Etelka és MP képviselője Mirjana Stevović.
A táborunk előtt és után is nagyon színvonalas oktatás és nevelés folyik a napközis foglalkozásokon. Pszichológusaink Fehér Zolna és Csabai
Zsuzsanna munka terveket, egyéni terveket
készítenek minden támogatónkkal, ami hozzásegít a
folyamatos munkánkhoz. Folyamatosan Magyar
István, gyógytornász foglalkozik a szakszerű rehabilitációs foglalkozásokon. Szakemberekből azonban
még mindig hiányunk van, gyógypedagógus, logopédus, szociális munkás szaktudása még nagyon
hiányzik. Reméljük, hogy a 2017-es évben eszközölni fogjuk ezt a problémát is.
Az elmúlt időben ünnepeltünk is.
Szülinapokat, névnapokat azonban megemlékeztünk
December 3-áról, a fogyatékos emberek világnapjáról is.
A fogyatékkal élő emberek nemzetközi napja 1992
óta december 3-a. Az ENSZ által életre hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. Ezen a napon a Kishegyes község
önkormányzata látta vendégül tagjainkat. Idén egy
vidám alkalmi programmal mutatkoztunk be.
Perceken belül nagyon jó hangulatot varázsolt Maja
muzsikája majd csatlakoztak a versmondók, a sport
területén elért élményekről is beszámoltunk, na meg
volt még pár kérdésünk is. Nagyon sokat jelentett
nekünk ez a találkozás és a támogatás. Ennek a támogatásnak az első sikeres eredménye, hogy a
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR)
jóváhagyta a Kishegyes község “Izida” Anya és gyermekvédelmi egyesület alapszabályzatának a megváltoztatását. Ez a változás biztosítja a további fejlődést,
minőséget a napközis foglalkozásokon.
Peregnek a percek, órák és a napok és így év
végén tele vagyunk programmal. Igazi “Mikulás
napot”, vagyis Miklós napját, december 6-án ünnepeltük meg. Nálunk az Izidában most már több éven
keresztül egy bűvész, “Nagy Karlo“ varázsolja be
magát a “Mikulás napi” programba. A sok türelmetlen felnőtt és gyerek, akik alig várták már a
Mikulás érkezését, varázserő segítségével, fél óra
alatt szimbolikus ajándékot varázsolt minden jelenlevőnek. A csomagok tartalmához hozzásegítettek
Dorogi Julinéni és Lacibácsi, Bácsfeketehegyről.
Köszönjük a sok szép almát!
P.J.
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A GAZDAKÖR HÍREI
Újra jelentkezünk, a jó hangulatban kitűnő eredményekkel sikeresen befejeződött Szüreti napok után
itt a Fecskében.
Megbocsájtható bűnnek tartom, már azért is, mert az
időjárás, minden időnket „beosztott”, hogy a
munkáinkat időben végezhessük el, betakaríthassuk
az őszi termést, a legjobb eredményeket elérve a
lehetőségeket tekintetbe véve. Az időjárás megtréfált
bennünket a kukorica, napraforgó és a szója
betakarításánál is, de gond volt vele a szüret alatt is.
Volt eső, amikor nem kellett, de a hőmérsékletingadozás sem volt kedvező, de mégis jó borok
kerültek az idén a pincékbe.
Mindezek ellenére, jól vettük az akadályokat és kinti
munkák befejeztével a földművelők, erős homlokráncolással nekiálltak papírra vetni az eredményeket, számolni kezdtek, hogy milyen viszonyban vannak a befektetett anyagiakkal és energiával.
Gondolom az eredményeket látva sokunknak akaratlanul is csúnya, válogatatlan szavak hagyták el
szájukat.
Ugyan is, csak, ha az jut eszünkbe, hogy két kilogramm búzát (illetve az árát) kell adni egy kifliért! Ez
mellett 2013-ban a napraforgó kilójáért kaptunk 55
dinárt, a 23 dinárt a búzáért, a kukoricáért 21-et, és a
kenyér akkor is ennyibe került, mint ma! Ma mennyit kapunk?! Már ennyi is elég lenne az, az
elégedetlenségünkhöz, de most még jöttek a víz
elvezető járulékok, két évre visszamenőleg egyszerre! Sok idős személy néhány katasztrális hold
tulajdonosa „földműves nyugdíjból”nem is tudja
kifizetni. Már most is, így is, szociális védettségi
kategória határát súrolják, de ilyen körülmények
között, teljesen ellehetetlenednek...!
Ide tartozik még egy újabb „harács”, ugyanis száz,
vagy talán több éve is, szántóföldeket gyümölcsösöket, törvényesítettek építészeti területekké, és
ezekre is a vízelvezetési harács hússzorosát is
kivetették az adóhatóságok, hogy a feneketlen

zsákjukat töltsék, lehet, hogy a még nem beépített
ipari zóna területére ez még érvényes is lehetne, de
ennyit??? Eddig még senki sem tudta megmagyarázni, hogy ez milyen jogi alapon történt, nem
volt semmilyen társadalmi, demokratikus konzultáció, a civil érdekközösségekkel sem konzultáltak
(velem sem, mint a Gazdakör elnökével).
No de voltak és lesznek is vidámabb napjai a
Gazdakörnek!
Időközben meglátogattunk néhány hozzánk hasonló
civilszervezetet,
Bajsán,
Bácskosuthfalván,
Bánáthegyesen, testvértelepülésünket Rúzsát, a
határon túl.
Mindenhol kitűnő baráti hangulatban szakmai
véleménycserét folytattunk, ami a továbbiakban
hasznunkra válhatnak, jól szórakoztunk. Közben a
hagyományos vendégszeretetnek köszönve, soha sem
maradtunk éhen, főtt a bográcsos, és a jó bor kóstolgatásával megtanultuk, és tanítottuk, annak előállítási
fortélyainak féltve őrzött titkait.
Mire a Fecske megjelenik, már túl fogunk lenni a
hagyományos disznótoros vacsorán, ami után már
előre nagy(volt) az érdeklődés. Folytatnánk a szerdaesték hagyományát, hogy bővíthessük szaktudásunkat, legújabb technológiai fogásokkal, a földművelésben, gyümölcsészetben, növényvédelemben,
állattenyésztésben, esetleg itt-ott jogainkkal is megismerkedhessünk, hogy nekünk is legyen már a
jövőben örömünk a munkánkban.
Természetesen, minden olvasójának a Fecskének,
kellemes áldott karácsonyi ünnepeket, és boldog,
békés, gazdag, új évet kívánok a magam, családom és
a Gazdakör nevében
OK

Kiváló minőségű fehér, rozé és vörös borok
nagy választéka található a Lódi-pincészetben.
Decemberi akciónk - félédes vörös bor
- csapolva - 1 liter 100 din.
Minden kedves vásárlónknak áldott adventi és
karácsonyi ünnepeket és békés-boldog új
esztendőt kivánunk.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK
Decembertől új közvállalat
Kishegyes község területén új közvállalat fogja ellátni a
kommunális feladatokat
A képviselő-testület még tavaly hozott egy olyan döntést,
hogy megalapítják a Komunál Kft. községi kommunális
vállalatot. Időközben a törvények változtak, így közvállalattá kellett módosítani a kft.-t., számolt be Szűgyi
István, a képviselő-testület elnöke.
A mai nap a szükséges iratokat fogadtuk el, hogy a kft.-

egyik prioritás, a lakosság jobb életminőségének és
egészségének megőrzéséhez a víztisztító és a szennyvízcsatorna-hálózat főgyűjtőjének kidolgozása a községben,
amely 2017 februárjára készülhet el.”
Az első lépések megtörténtek a projekt kivitelezéséhez,

ből végérvényesen kommunális közvállalat lehessen. Ha a
most meghozott döntéseket Belgrádban is jóváhagyják,
akkor a közvállalat december derekától már ténylegesen is
működhet. Az új közvállalat fő tevékenysége a vízszolgáltatás lesz. Azzal, hogy egy közvállalat veszi át a helyi
érdekeltségű kommunális vállalatok szerepét, a jövőben
jobban lehet kísérni ezeket a tevékenységeket, emellett
mennyiségi és minőségi változást is jelent a vízszolgáltatásban – nyilatkozta a kkt-elnök, majd arról is szólt,
hogy az új kommunális közvállalat foglalkozni fog
szemétkihordással, a közterületek karbantartásával és
útjavítással is. Szűgyitől azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat november végén
fogja befejezni a működését, és ennek a feladatait is az új
közvállalat fogja tovább vinni.

számolt be Szűgyi István, a KKT elnöke. „A napokban
szerződéseket írtunk alá, melyek a községi vízhálózat és a
kanalizáció tervdokumentációjának kidolgozására
vonatkoznak, ezeknek a terveknek a megvalósítására
kimondhatatlanul nagy pénzeszközöket kell majd néhány
éven belül az önkormányzatnak előteremteni, önerőből
sajnos ezt nem fogjuk tudni megoldani, és mindenképpen
a tartományi és a köztársasági segítségre számítunk.
A díszülés keretében egy kisfilmmel mutatták be az
elmúlt év beruházásait és fejlesztéseit. Az ünnepségen
részt vett a szabadkai magyar főkonzulátusról Andrékó
Gábor konzul, valamint Miodrag Kankaraš montenegrói
főkonzul, az MNT képviselői, a tartományi szervek
küldöttségei, a szomszédos önkormányzatok delegációi,
intézmények képviselői és egyházi vezetők.

Kishegyes község díszüléssel ünnepelt

Megoldódik a víz és szennyvíz kérdése?

Kishegyes 57 évvel ezelőtt, 1959. november 26-án vált
hivatalosan is önálló községgé, miután a három falu,
Kishegyes, Szikics és Bácsfeketehegy vezetői úgy döntöttek, hogy kiválnak a topolyai járásból, de nem óhajtanak a
délnyugatról szomszédos Verbász község közigazgatása
alá sem kerülni. Erre a napra emlékeztek a ma megtartott
díszülésen.
A díszülést a község három települése Kishegyes,
Bácsfeketehegy és Szikics művelődési egyesületei fiataljainak előadása tette ünnepélyessé. Marko Lazić polgármester ünnepi beszédében Kishegyes Község legfontosabb projektjeiről számolt be. „Egy ambiciózus projektbe kezdtünk, vízgyár kiépítésébe, mely jelentősen
hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez. Az

Kishegyes község két merész tervet fogalmazott meg a
vízszolgáltatással kapcsolatban
Az új projektumok évekre meghatározzák a község
beruházásait, egyben megoldást kínálnak a mostani vízgondokra
Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke
elmondta, hogy egységesíteni szeretnék Kishegyes község
vízellátását.
“Azt lehet mondani, hogy mertünk nagyot álmodni, és
nemcsak álmodni, mert már a megvalósítás vonalán
vagyunk. Kishegyes községben szeretnénk a vízhálózatot
és a vízszolgáltatást községi szintre emelni. Ez azt jelentené, hogy mind a három település egy közös fővezetéken
kapná az ivóvizet, természetesen megfelelő minőségben
és mennyiségben – mondta el a képviselő-testület elnöke,
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majd hozzáfűzte, hogy nemcsak az ivóvíz, hanem a szennyvíz problémáját is szeretnék megoldani.”

Klára, a községi tanács szociális ügyekkel megbízott
tagja, valamint Ksenija Kustudić-Đukić, a községi tanács
oktatással megbízott tagja fogadták.

A kishegyesi önkormányzatban jártak a
bácsfeketehegyi Izida védencei
A fogyatékos emberek világnapja alkalmából a bácsfeketehegyi Izida Anya- és Gyermekvédelmi Társulat tag-

Könyvosztás Bácsfeketehegyen
Zoran Vujinović, Željko Popivoda, Juhász Attila, a bácsfeketehegyi helyi közösség titkára és a kishegyesi
rendőrállomás hivatali személyei előadást tartottak, és
közlekedésbiztonsági témájú könyvet- Pažljivko
közlekedési szabályai - osztottak a bácsfeketehegyi
Nikola Đurković Általános Iskola elsőseinek. Összesen 42
könyvet osztottak szét, amely magyar és szerb nyelven is
megjelent.

jai látogatást tettek a kishegyesi önkormányzatban. Az
Izidás gyerekeket és fiatalokat Marko Lazić, Kishegyes
község polgármestere, Kerekes Zoltán alpolgármester,
Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke, Lukács

SPORT
ASZTALITENISZ
KÉZILABDA
Az ősz

egyik legszínvonalasabb asztalitenisz ren-

dezvényén vettünk részt Újvidéken,amelyet November 6-

A tavaly már szépen bizonyító lányaink a Jadran Elita, az

án rendeztek meg 195 fiatal általános iskolás részvételé-

idén, vagyis az őszi bajnokságon is becsülettel helyt áll-

vel. Bácsfeketehegyet Kerekes Dávid és Kerekes Zsóka

tak.

képviselte. Zsóka szoros küzdelemben 2 veszített és 1

A lányok a 11 forduló után három veszteséggel a 4,

nyert mérkőzéssel nem jutott tovább. Dávid bejutott a

helyen állnak 3 elveszített találkozó után, a többi nyolcat

legjobb 16 közé,de ott kikapott a későbbi bajnoktól. A

megnyerték. Tehát a gólarány 292 272, vagyis +20 az

verseny nagyon hasznos volt tapasztalatszerzés szempon-

eredményesség. Kikaptak a Halász Józseftől, Spartaktol,

tjából, és jó volt látni,hogy ennyi fiatal érdeklődő van e

Sremtől. További sok sikert lányok, Hajrá!!!

nagyon szép sport iránt. Itt nálunk Bácsfeketehegyen is
adottak a feltételek az edzésre vagy akár rekreációra,csak

TEKE

kikell használni.
LABDARÚGÁS

Az őszi szezon befejeződött egy győzelmet, és egy dön-

Befejeződött a Jadran számára az őszi idény a szabadkai

tetlent tudtak elérni, bízhatunk, hogy az új pályán lesz

ligában. A fiúk a 4. helyen végeztek a 17 forduló után 9

megfelelő lehetőségeik az edzéshez, hogy visszaszerezzék

győzelemmel 6 meccset elveszítve és 2 találkozó dön-

a bácsfeketehegyi tekézés hírnevét. Hajrá Jadran

tetlenül végződött. Eredményességüket az adott és kapott
gólok aránya 36:21, tehát +15 az adott gólok javára. Sok
sikert és még jobb eredményt kívánunk a tavaszi idényre,
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A NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Egy aktív év lezárására készül a helyi nyugdíjasok egyesülete. Különböző tevékenységek után,
mint a kirándulások, kedvező télirevaló, és tüzelő
időben való beszerzése, a biztosítások, a tagság evidentálása, a legidősebbekre való figyelem után, még
megmaradtak az utolsó simítások elvégzése.

ajándékot. Az évet évi közgyűléssel fogják zárni,
ahol megvendégelik az Izida gyermekeit, akik
szeretet műsort készítenek viszonzásul, a mézes
pogácsákért, így továbbra is fennmarad a
legidősebbek és a gyerekek közötti már tradicionális
kapcsolat

Ez pedig azt jelenti, hogy alkalmi csomaggal fogják Minden olvasónak kellemes Karácsonyt és BÚÉK.
megajándékozni karácsonyra a beteg tagjaikat, de a
legalacsonyabb nyugdíjat kapók is várhatnak
Szerk.

A VÖRÖSKERESZT tevékenysége községünkben
Először is tudnunk, kell, hogy a községi
Vöröskereszt községi szervezetében őrségváltás
történt. A volt elnök lemondása után Fontányi Arnold
okleveles pszichológus vette át a felelősségteljes
munkát. Mint, az előző munkaterületéből, a szociális
védelemből, szerzett tapasztalatokkal felruházva,
tudta, hogy a tél beálltával sok nehézség elé fog nézni
községünk létminimum alá szegényedett lakossága.

tudta, hogy diabetes áldozata, de hát itt a Dokinéni,
több bizalommal jött, mert, hát Ő nem kapkod, kedvesen tud tanácsot adni, segíteni. Ott voltam, figyeltem, de mivel tudom, hogy nem illik más titkaiba
belehallgatózni, nem tudom miről beszélgettek, de
mindenki, mosolyogva elégedetten távozott.

Először is a község három falujában tartós élelmiszert osztottak, majd a meleg étel ellátást koordinálta, hetente háromszor, szerdán, csütörtökön, pénteken, amit a helyi szervezet elnöke végez és ez mellett, a rászorultak használt ruhák között kereshettek,
kereshetnek kiegészítést a hideg elleni védekezéshez.
Legújabb tevékenységük a cukorbetegség elleni harc.
Meghívtak munkájuk bemutatására

Sajnos tudom, hogy korunk egyik legalattomosabb
betegsége a diabetes, népnevén a cukorbaj. Ha
szerencsés az ember és időben tudomást szerez, hogy
a vércukor szintje nincs rendben, megtanul vele élni,
ha komolyabb a baj, megértve a helyzetét, harcol a
tragikusabb következmények ellen. A harc folytatódik majd községünk falvaiban, figyeljük a
Dombos TV információit.

Kedves Dokinénink, Dr. Martinovi Gönci Júlia, csak
annyit kérdezett, hogy ráérek-e. Igennel válaszoltam,
és vártam a további információt. Megalapult a
községben a cukorbetegség elleni
védekezés
szervezett formája, tudatta. Természetesen Ő
koordinálja. Nyugdíjas. Ráér? A sok napi teendője
mellett, továbbra is törődve a községgel, faluval, a
négy unokája a fő program. Boldogan, frissen csinálja.
Az első szűrővizsgára magával vitt Kishegyesre, a
nyugdíjasok otthonába. Piaci nap volt, péntek, a
Domboson volt a hirdetés. Megérkeztünk, már ott
volt Fontányi Andor a vöröskereszt községi titkára, és
az egészségházból Icu és Martina nővérek. Gyors
szervezés, majd megérkezett az első érdeklődő.
Vérvétel, csak egy csepp, vércukor, magasság, testsúly és vérnyomás ellenőrzés, majd beszélgetés a
dokinénivel. Negyvenen voltak, mindenki sajnos már
8

November utolsó szombatján, ugyanez megismétlődött Bácsfeketehegyen a kultúrotthonban,
negyvennégyen ellenőriztették le cukorszintjüket,
igaz itt nem a Dokinéni volt jelen, hanem a szintén
orvos Dr. Diána, a lánya. Ez a találkozás is kellemes
jó hangulatban telt el, még csak a szikicsiek vannak
hátra.
További információkat, segítséget, az ilyen
ellenőrzések alkalmával, egészségük védelméhez,
mindig itt lesz a Dokinénink, Diána doktornő, és a
többi egészségügyi személyzet.
Csibe

FECSKE

BAJBAN MUTATKOZIK MEG A ...
Évvége közeledtével az emberek önkénte- szülők ezt nem tudják önerőből kifinanszírozni, akik
lenül is visszatekintenek a múló év eseményeire, s ha maguk is szociális juttatásból tartják fent magukat. A
nem is vetik papírra számadataikat, de gondolatban közösséghez fordultak segítségért, és anyuka és egyösszegzik a megvalósított eredményeket, sikereket, két rokon az üzletekben - már ahol engedélyezték vagy éppen sikertelenségeiket, meg nem valósult ter- perselyes dobozokat helyeztek el számítva az együtt
veiket, olykor veszteségeiket, bújukat, bánatukat. A érző emberek adományaira. Katalin is, akár a legtöbb
édesanya, amikor a gyermeke egészségéről van szó,
helyi Dorkó Jánost és családját is a gondok és a probnapról, napra kilincsel sorra a vállalkozóknál, üzelémák sokasága kíséri hónapok óta, még május eleje
meknél, cégeknél de a mai napig - írd és mond
óta, amikor lányukat, Diannát súlyos autóbaleset
december 9-ig - bevallása szerint nem érkezett még
érte. Megsérült az arcának a bal fele és sajnálatos
egy felajánlás, vagy egy átutalás sem. A HK,
módon a szemsérülési és az arccsonttörés műtétje
valamint a községi önkormányzat, a helyi
nem hozta meg a várt eredményt, a bal szeme továb- Református Egyházközösség már ideje korán
bra sem tud magától nyílni és csukódni. Egy újabb igyekezett hozzájárulni a lehetőségeikhez mérten a
műtétre lenne szükség, amelyet Belgrádban gyűjtési akcióhoz. Az iskolában is folyamatban van
végeznének el, amely 2000 euróba kerül. A család, a
egy gyűjtési akció, a ME december 17-én
bemutatásra kerülő karácsonyi műsorának
az önkéntes belépő díjból befolyt összeget
is Dianna műtétjére ajánlják fel - informált
bennünket Katalin. Mint mondta fájó,
hogy a média részéről az egyik újság
szerkesztősége elutasította egy felhívás
közlését, mondva, hogy nem szociális ügynökség, erre ezekben a napokban egy
Belgrádi kisfiú megsegítésére szólítják fel
az olvasókat.
A Dorkó család továbbra is bízik a
segítőkész emberek jó szándékában és,
hogy adományaik jóvoltából sikerül
lányuk szeme világát megmenteni. A felajánlásaikat, a befizetéseket az alábbi számlaszámra is elküldhetik:
RS35325931070073101606 OTP BANK,
Dijana Dorko.
Adományaikat köszönik szépen.
Szukola Béla
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SZÍNJÁTSZÓK TALÁLKOZÓJA BÁCSFEKETEHEGYEN
Tíz év elteltével ismét Bácsfeketehegy lesz a
házigazdája a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók
Találkozójának (VMASZT). A színjátszók
találkozóinak megszervezése óta ez lesz a harmadik
alkalom, hogy nálunk kerül sor erre a rangos rendezvényre, amelynek elsősorban a helyi színházkedvelők tábora örvendezhet. A közelmúltban megújult
Művelődési Egyesület vezetősége felvállalta ezt a
cseppet sem könnyű kihívást és karöltve a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetséggel
2017. március 23 és 26-a,
valamint március 30-a és
április 2-a között megszervezik az immár sorrendben a XXII VMASZ
találkozóját.
A részletekről a
ME újonnan megválasztott
elnökével,
Sárközi
Istvánnal beszélgettünk.
Az elmúlt időszakban
nagyobb hangsúlyt fektettünk a tamburazenekar és a
néptánccsoportok
feltöltésére, újraindítására, amely következtében sikerült is több néptánccsoportot létrehozni, amelyekben különböző életkorú gyerekek tevékenykednek.
Viszont az utóbbi pár évben a Soma színtársulat
vitorláiból kifogyott a szél, a lendület és nem tiltott
szándékunk, hogy ezzel a színházi előadási sorozattal - amely két hétvégére összpontosul - népszerűsítsük, mintegy kedvet adni mindazoknak, akik ihletet
kapnak, hogy maguk is bekapcsolódjanak a színjátszás bűvös világába - mondta a fiatal, tervekkel teli
elnök. A találkozó során a színházlátogatók nem
csupán Vajdaság különböző településeiről érkező
amatőr színtársulatok előadásait nézhetik meg,
hanem több kísérő rendezvénnyel is készülünk.
Többek között fényképkiállítással falunk jellegzetességeiről, a helyi színjátszás múltbéli
eseményeiről, és különböző gyermekprogramokkal
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és még számos egyéb programmal, hogy ezáltal is
színesebbé tegyük ezt a rendezvényt. Természetesen
ez hatalmas munka és felelőség teljes és ezért is
szeretnénk minél több civil szervezetet, óvodát,
iskolát
felkérni,
hogy
tevékenységükkel,
munkájukkal vagy akár jelenlétükkel járuljanak
hozzá, hogy sikeresen és példaértékűen adjunk
otthont a mintegy 20 idelátogató társulatnak és természetesen a nézőközönségnek.
Ekkora horderejű rendezvény nagy embertömegeket
mozgat meg, de ehhez pénz is
kell!?
Igen. Ezt igyekszünk különböző forrásokból, donációkból
és pályázati eszközökből
összeszedni, amely magába
véve még nem lesz elegendő az
összes kiadás fedezésére, ezért
szeretnénk felkérni a helyi, a
községi, valamint a környező
munkaszervezeteket,
vállalkozókat, gazdálkodókat és
magán
embereket,
hogy
lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá eme rendezvény
színvonalas megszervezéséhez. Településünk lakói
az idők során számtalanszor bebizonyították az
együvé tartozásukat, az összefogásukat, s bízunk
benne, hogy ez alkalommal is méltóan - a ránk
jellemző módon - megtudjuk vendégelni étellel-itallal az idelátogató vendégeket.
A 300 ülőhellyel rendelkező színházteremben a
2015-ös esztendőben kisebb renoválásokat
végeztünk az öltözőkön, felújítottuk a fénypultot, a
hangosítást, és nagyon reméljük, hogy mire a kedves
olvasó ezeket a sorokat olvassa a teremfűtéshez a volt
Mezőgazdasági Szövetkezettel közösen használt
elavult, meghibásodott központi fűtést átszereljük
gázfűtésre. Vagyis a színházterem is - akárcsak mi felkészülten várjuk a színjátszás elkötelezettjeit mondotta bizakodóan Sárközi István.
Szukola Béla
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VÉGET ÉRT A XX. DUDÁS KÁLMÁN NEMZETI VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
Jubiláris huszadik alkalommal tartották
meg Bácsfeketehegyen a Dudás Kálmán Nemzeti
Vers- és Prózamondó Találkozót, mely az alapítók
és a szervezők szerint mára a Kárpát-medence
jelentős kulturális rendezvényévé nőtte ki magát,
sikerült vele egyben hagyományt is teremteni. A
csókai Marx Éva nyerte el idén a Dudás Kálmán
Díjat, Nemes Fekete Edit keramikusművész
alkotását.
Huszadik
alkalommal
tartották
meg
Bácsfeketehegyen a Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és
Prózamondó Találkozót a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesületének szervezésében. A
jubileumi verseny elődöntőjének 70 résztvevője volt,
közülük a legjobbak jutottak be a vasárnapi döntőbe.
Hajvert Ákos, a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének elnöke elmondta, nem titkolt célja a
találkozónak, hogy a szépirodalmat megtartsa, hordozza és át tudja adni a következő generációknak.
A kisgyermek kategóriában első lett a kishegyesi
Erdei Anna Dorka, második az újvidéki Bába Lujza,
harmadik pedig az óbecsei Kiskomáromi Zsolna. A
gyermek kategóriában első lett a topolyai Szabó
Rebeka, második helyet megosztottan Kormányos
Ákos (Muzslya) és Vajda Noa Pálma
(Bácsfeketehegy), a harmadikat Bácsi Virág
(Kishegyes) érdemelte ki. A 7-8. osztályos gyermekek kategóriájában az első Kerekes Zalán
(Bácsfeketehegy), második Horvát Bengedúz
(Nagykanizsa - Letenye), harmadik Bede Anett
(Bácsfeketehegy). Az ifjúsági kategóriában első lett
Marx Éva (Csóka), második Major Lili (Kishegyes),
harmadik Dupák Fanni (Csóka), különdíjat kapott
Hodik Annabella (Bácsfeketehegy). A felnőtt
kategória győztese lett Binszki Teréz (Szabadka), a
második Miklenovics Aranka (Szabadka). Az idei
Dudás Kálmán Díjat a csókai Marx Éva kapta meg,
Tóth Lívia volt a felkőszítője.
A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai támogatásával és a Feketics Művelődési Egyesület
közreműködésével november 26–27-én a bácsfeketehegyi kultúrotthonban zajlott a találkozó. A
versenyre 9 év fölötti magyar nyelvű amatőr
versmondók jelentkezhettek a Kárpát-medence
területéről gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- és szépkorú
kategóriában. A jelentkezőknek készülniük kellett két
művel az egyetemes magyar irodalomból, valamint
egy verssel vagy prózával a határon túli magyar irodalomból. A produkciókat a Kovás Frigyes, Krizsán
Szilvia, Pataki András, Bori Fekete Ágnes, Lőrinc
Tímea, Tóth Péter Lóránt összetételú szakmai zsűri
bírálta el.
Pataki András, rendező, színházvezető (Soproni
Petőfi Színház) az eredményhirdetés előtt elmondta,
viszonylag könnyű dolga volt ezúttal a zsűrinek,
hiszen a színvonalas produkciók meghallgatást
követően viszonylagos egyetértésben hozták meg
döntéseiket. Boldog születésnapot kívánva a rendezvénynek, azt is hozzátette, az adventi várakozás
időszakának kezdetén a versmondók megmutatták,
hogyan lehet a vers által is újjászületni. Az európai
kultúra teljesen kiürült és ronccsá fáradt állapotaiban
ez a fajta újjászületés adhat új életet és új tartalmakat.
A két évtizedes múltra visszatekintő találkozóról az
alapítói elmondták, mára már hagyománnyá vált az
egész Kárpát-medencében. Dr. Szőke Anna, a rendezvény egyik alapítója elmondta, hogy azok a
szavalók, akik húsz évvel ezelőtt résztvevői voltak a
rendezvénynek, most a saját gyerekeiket hozták el
szavalni, ami azt jelenti, hogy sikerült valamit
átörökíteni.
A találkozó a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt kulturális rendezvénye. A kétnapos rendezvényt
könyvvásárral, kiállításokkal és író-olvasó találkozóval tették a szervezők még vonzóbbá és színesebbé.
forrás: vajma.info
Tóth Péter
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Hogyan készítsünk ünnepi műsort?
Bácsfeketehegyen
megtartották
a
szerkesztett és ünnepi műsorok szemléjét – Az
esemény célja az volt, hogy lendületet és motivációt adjon a pedagógusoknak – fogalmazott a főszervező
Szombaton, a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban
második alkalommal tartották meg a Pódiumestek,
Szerkesztett és Ünnepi Műsorok Szemléjét (PÓZ).
Az eseményt a Vajdasági Magyar Drámapedagógia
Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési
Egyesület szervezte, a Feketics Művelődési
Egyesület és a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének közreműködésével.
Hajvert Lódi Andrea, a szemle fő szervezője elmond-

ta, hogy az első szemlét 2013-ban tartották. Céljuk a
verset közelebb vinni a gyerekekhez és a közönséghez is.
– A szemle célja, hogy elkezdjünk beszélni a versösszeállításokról, az ünnepi és szerkesztett
műsorokról, hiszen ez olyan műfaj, ami a pedagógia,
a színház és az irodalom találkozási pontján van.
Érdemes időnként összejönni színházi embereknek,
pedagógusoknak és versmondás-felkészítőknek,
hogy elbeszélgessenek arról, hogyan érdemes ma a
gyerekeknek verset kínálni, illetve hogyan érdemes
azokat színpadra vinni. Mindezt úgy, hogy a
gyerekek is élvezzék a verssel való találkozást, és a
közönség is élvezze az előadást. Nyilván nagyon sok
pedagógust és gyereket érint ez a műfaj, hiszen minden iskolában több ünnepi műsort szerveznek az év
során. A szemlével szeretnénk motivációt, új
lendületet adni a pedagógusoknak a munkájuk folytatásához – számolt be a fő szervező.
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A PÓZ egy akkreditált pedagógusképzés, amelyen
nemcsak tanárok, hanem művelődési egyesületek
munkatársai is részt vettek. A szemle három részből
állt össze –mondta Hajvert. – Először megnéztünk
néhány versösszeállítást, illetve néhány műsorrészletet, majd a háromtagú szakmai bizottság
véleményt mondott a produkciókról. Utána a pedagógusok tréningeken vettek részt, hogy a gyakorlatban
is kipróbálhassanak olyasmit, amivel még közelebb
vihetik a verset a gyermekekhez – mondta el a fő
szervező, majd arról is beszámolt, hogy az
eseményen 40 pedagógus vett részt 20 vajdasági
településről. A tömeges részvételnek köszönhetően
az egymás közti kapcsolatépítésre is kiváló
lehetőséget nyújtott a PÓZ – hangsúlyozta Hajvert,
majd arról is szólt, hogy a szemle csak egy része
annak a képzési folyamatnak, amit
már évek óta folytat a művelődési
intézet és a drámapedagógia társaság. Emellett több akkreditált
képzésük is van, amelyekkel számos
településre
eljutnak.
Igyekszünk segíteni, ahol tudunk –
fogalmazott a főszervező.
A szemlén 6 előadást mutattak be,
fellépett
a
bácsfeketehegyi
általános iskola Nevenincs színjátszóköre Pál Ilona magyartanárnő
vezetésével, a Szép Szó Tábor kiscsoportja Bori-Fekete Ágnes és
Hajvert
Lódi
Andrea
felkészítőkkel,
a
kishegyesi
általános iskola Őstársaság csoportja
Magó
Fabó
Emese
történelemtanár vezetésével és a
Szép Szó Tábor középső csoportja
Lőrinc Tímea felkészítővel. A bemutatott produkciókat Mezei Kinga és Kovács Frigyes Jászai-díjas
színművészek és Molnár Krekity Olga Radnóti-díjas
versmondás-felkészítő elemezték egy kerekasztalbeszélgetés keretében, amit Oláh Tamás dramaturg
moderált. A délután során két műhelymunkára is sor
került, Molnár Krekity Olga a versmondás tanításával
foglalkozott, Bori Viktor színész-drámatanár pedig a
drámajáték adta lehetőségeket boncolgatta. A
Pódiumestek, Szerkesztett és Ünnepi Műsorok
Szemléjét ez alkalommal a Szekeres László
Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a
Magyar Nemzeti Tanács támogatták.
forrás: magyar szó
L.J.
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
DE MIÉRT?
(szilveszteri kabaré helyett, vagy ne?)
Úgy sacc. kb. ötven évvel ezelőtt, vagy nem sokkal
később az Átkosban mindig dönteni kellett, hogy a
rádió szilveszteri kabaréműsorát vagy bevárta a nép
józanul, mivel a köszöntő előtt volt, vagy felkészült
az első hétfői 21.05-ös ismétlésre, hogy az újév azért
normálisan kezdődjön. Ehhez tartozott még a déli
Bécsi filharmonikusok koncertje, majd a síugrás
Garmischpartenkirchen-ből, szármát és rétest
fogyasztva mellé. A kabaréműsort ilyen alkalmakkor
mindig valahonnan úgynevezett élő helyszínről
közvetítették, hogy a közönség reakciója őszinte
legyen. Így néha a humoristák poénjától a későn
kapcsolók utólagos vihogásai tették még jobbá e
műsorokat. Ezt legtöbbször az ügyes konferanszié ki
is tudta használni. A díszlethez természetesen tartozott feldíszített karácsonyfa is, ami többször meg is
jelent a műsorban. Most egy újszerű ajándékot tennék
alá azoknak a túl jólelkű neoliberós magukkal sem
tudják, hogy mit kezdjenek humánus felebarátaim
számára, mint becsomagolt migránsot, de hozzátenném, hogy mást nem szabad vele irritálni, vagy, ha a
demokratikus többség, (a populisták) nem kívánják,
még az utcára se vigye (engedje) ki. Igaz, a
kilencvenes évekből való új polgártársakat sem
kívántam túlzottan. Azért az őslakosság sem mindig
kóser, de azért valahogy az összes január elsején
született Ali, akinek nincs személyes igazolványa(i) a
mi házunkat, hazánkat ne kívánja, mert nem az ő
barma, felesége, vagyona. Tehát annak ellenére, hogy
már jártam három kontinens úgy húsz országában, ja,
attól függően, hogy, hogyan számoljuk Jugoszláviát
és a Szovjetúniót és az utóállamokat külön, vagy
valamelyiket ne, ne nézzenek embertelen kőszívű
egoistának.
Igen, a fent említett időben a gyereket nevelték,
szabad volt nevelni, ami azt jelentette, hogy kaphatott
egy(két) maflást, mert azt mondta, hogy de, nem
pedig non-stop, egy nem artikulált hangszínen,
mindig azt, hogy, de mért. Abból az időből datálódig
még az is, hogy hétfőn, a jugó tv-n (a magyaron
műsorszünet volt) 19,00 és 19,30 között reklámműsorok voltak, és boldogan figyeltük. Majdnem
nézettebbek voltak, mint a focimeccsek közvetítései.
Az is igaz, hogy a vicceket, vagyis a humort is a
Központi Bizottság(ok) irányították, de valahogy,

meg lehetett érteni, lehetett rajtuk nevetni, de nem
úgy mint ezeken a mai stand up dolgokon, amiket
meg sem értünk, vagy túl sok van belőlük, de nem
tudjuk, mint a hírmagyarázatoknál sem, hogy ki
fizetett azért, hogy ezt meghallgassuk. A mai médiakommunikációk mellet Göbbels propagandája ovis
gyermekmese volt, ma pedig, ha valaki valamiért,
valamennyit fizet, a liberális demokrácia nevében,
hülye gyerek módjára be kell vennünk. Akinek nincs
pénze, annak nem lehet véleménye sem, vagy ha
nincs is magántulajdonunk, annak védelméről ne is
gondolkozzunk? A régi időben, még ha populista, ne
talán nacionalista gondolatok miatt a liberalizmusról
csak álmodoztunk, de hiszem, hogy nem vesztettük
volna vele időnket, ha csak sejtettük is volna, hogy mi
az a valóságban. Képzeljék, valahogy az ember/iség
van olyan szerencsés, hogy ami nem túl jó, kellemes,
vagy talán még rossz is, azt teljes mivoltában meg
kell, hogy élje, és még garancia sincs rá, hogy biztosan túl is fogja élni.
Mindenkitől illene bocsánatot kérni, ha, mint nem
valaki Halljakend, vagy Főhalljakend az egyén, és
még véleménye is van... Több fajta műsort, főleg hírműsort kísérek, de hát azon kívül, hogy az ember
emésztését ilyen mazohista módon tartja fenn, csak
az a haszna, hogy valamilyen nevezzük, slágerműsorvezető megmagyarázza, hogy hiába magas az IQnk, közben a pénzesek számára szellemi fogyatékosok vagyunk, főleg, ha nem őket szolgáljuk.
Valahogy nem éppen ez a kor tűnik legkellemesebbnek az úgynevezett élhetőségre. Látják, ma már ezt is
vizsgálják, osztályozzák, rangsorolják, és aki ad
magára, az oda is utazik, költözik. De miért?, miért,
mert azért, ahogy egy négyéves hölgy válaszolt, a
már említett időben, mert nem volt hajlandó arra,
hogy ilyen szempontból vele törődjenek...
A hülye reklámon kívül, ma mi van? Semmi, vagyis
mindenki másnak igaza van veled szemben, mert
csak egy szám vagy, de azt is összekeverik, mert ki
vagy Te?...és az egyáltalán fontos?...(döntsék el
önök)...
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog újévet...
Bíró Csaba
P.S. Az ünnepek nem mindenkinek azok
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GONDOLATOK
Azért vagyunk a világon
Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne. Tamási Áron sokat idézett örök
igazságával kezdem írásomat a bácsfeketehegyi
Fecske falu- és havilap karácsonyi, egyben évzáró
számába. Az idézettel kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy mindanyunkról szól ez a gondolat.
Azokról is akik mindennapjainkban hegyeket görgetnek körülöttünk, és azokról is akik az elgörgetett
hegy által teremtett nyomvonalat járva élik az
életüket.

vállaljuk a járatlan úton ránk váró, sokszor
kiszélesedve is behatárolt lehetőségeket.
Mindannyian jobb és szebb életre vágyunk.
Ez visz bennünket előre, éljünk itthon a
szülőföldünkön, vagy bárhol messze a nagyvilágban.
Így is van ez rendjén.
Én is hiszek abban, hogy mindenkinek szíve
joga eldönteni hol és miként éli le életét, vagy annak
egyes időszakát, de azt is vallom, sokakkal együtt,
hogy az ősök által ránk testált szülőföld megtartása
és újbóli belakása közösségünk minden itt született
tagjának közös feladata és felelősége.

Nincsenek kis és nagy emberek, jelentős és
Biztos vagyok abban, hogy akik gazdagabb
jelentéktelen életek, hiszen a hegygörgetők és
országokban
keresik a boldogulást, döntő többségkövetőik egymást éltetik, értelmet adnak a mindenben,
nem
égették
fel a hazafele vezető úton a
napoknak. Itt és most, mindenütt és mindenkor, úgy
hidakat,
és
amikor
arra
létrejönnek a feltételek visa szülőföldön mint bárhol a nagyvilágban.
szatérnek szülőföldjükre. Hazajönnek mivel csak
itthon vagyunk igazán otthon, és egyedül itt nincs
Karácsonyra előtt és után
senkinek és semminek joga ránk sütni a bélyeget,
Múlófélben van életünk 2016-os sorszámmal hogy jöttmentek, idegenek vagyunk.
Karácsony ünnepe, amikor Megváltónk a
jelzett esztendeje. Úgy tartják, hogy ilyentájt számot
számára
kijelölt útra lépett, adjon erőt és hitet minkell vetnünk az elmúlt időszakban történtekről, a jó
danyunknak
a folyamatos újrakezdéshez, egyéni és
dolgokról és a rosszakról is, hogy tovább léphessünk
közösségi
megmaradásunkhoz,
gyarapodásunkhoz.
a számunkra kijelölt úton.
Meggyőződésem, hogy nincsenek véletlenek
A legdrágább kincs
az életünkben. Járjuk az utunkat, hol előre hol hátra,
sokszor körbe - körbe. Menetközben vagy elfogadjuk
Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy az
az életünket behatároló mezsgyekarók igazságát,
egészség
a legdrágább kincsünk. Sokan megtapaszvagy pedig döntést hozunk, elhagyjuk a járt utat és
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talták, mások csak hallomásból, érintőlegesen vettek
tudomást arról, hogy lehet bármink, ha megroppan az
egészségünk akkor már nincs semmi rendben az
életünkkel.
Azt sem szabad soha felednünk, hogy
egészségünk megőrzése elsősorban rajtunk múlik.
Mondom ezt annak tudatában, hogy habár mi
tehetünk legtöbbet egészségünk megóvása
érdekében, sok minden nem csak rajtunk múlik.
Vannak kiszámíthatatlan, és genetikailag magunkban
hordozott veszélyforrások is amelyek ellen
körülményes, sokszor pedig lehetetlen a védekezés.
Mindennek ellenére tagadhatatlan, hogy legtöbbet mi
tehetünk azért, hogy egészségben éljük le életünket,
de azért is, hogy élni tudjunk az elkerülhetetlenül
ránk tört bajjal.
A fejünkben dől el a testünk sorsa. Az internet világában barangolva ezt a megállapítást olvastam ki a tőlem sokkal hozzáértőbbek és tapasztaltabbak írásaiból. Hagyjuk békében élni a szervezetünket, segítsünk neki hogy legyőzze az egészségünkre
törő kórokat. Természetesen ennek az életszemléletnek szerves része az orvostudomány vívmányainak
alkalmazása is, de a fő hangsúly a baj megelőzésén
és a természetesnek tekintendő betegségmentes
állapot visszaállításán, megtartásán van.
Nem titkolom, hogy túl a hatvanötödiken,
nyugdíjasként próbálkozom minél jobban megőrizni,
illetve visszaszerezni az egészségemet. Tervezetten,
több mint fél év alatt, eddig mintegy huszonöt kilóval
csökkentettem a testsúlyomat, jobban érzem magam,
és úgy érzem, hogy jó úton járok. Sok ismerősöm
féltve kérdezi, hogy nem vagyok talán beteg, hogy
ilyen látványosan lefogytam, másokon pedig azt
látom, hogy nem is merik szóbahozni előttem ezt a
témát. Próbálok alkalmazkodni a szándékosan
teremtett új élethelyzetemhez, és az érdeklődőknek
szívesen, sokszor igen részletesen elmondom miként
sikerült ennyire megváltoztatom a kinézetemet.
Rövidre fogva a témát, a recept igen egyszerű: többet
kell mozogni és kevesebbet enni, és lehetőleg
egészségbarát módon élni. Minél célratörőbben
segíteni a szervezetemet a természetes, tehát
egészséges állapotának visszaszerzésében és
megőrzésében.
Természetesen tudom, hogy legkönnyebb
tanácsot adni, de tiszta szívvel tudom mondani, hogy
akarni kell a gyógyulást, tennünk kell az
egészségünkért, és bíznunk kell abban, hogy a
Teremtőnk is örül a döntésünknek, kitartásunknak.
Nem könnyű életmódot változtatni, mindennek ára
van, de amint már említettem az egészség a legdrágább kincs az életünkben. Megfizethetetlen és
pótolhatatlan.

Hogyan tovább
Azt gondolom, hogy csak akkor van esélyünk
igazán értelmes életet élni, ha újra és újra megvalósítható célokat tudunk kitűzni magunk elé. Az
évzárás és az új esztendő kezdete ideális időpont erre
a feladatvállalásra. Természetesen nem a sokszorosított évbúcsúztató, és az elkövetkező évben minden jót
kívánó üzenetekben kell keresni a céljainkat, hanem
kevésbé nyilvánosan, önmagunkban kell azokat megfogalmaznunk.
Megfogalmazni, és felvállalni. Többségünk
ezt így is teszi, önmaga, családja és szerettei körében.
Másoknak, főleg a közszereplést és a közösségért
tenni akarást felvállalóknak, jövőre vonatkozó terveik, elképzeléseik publikus részét természetesen
nyilvánosan kell meghirdetniük és vállalniuk. Nem
egyszerű ez a feladat, hiszen a kimondott szó kötelez,
bármikor és bárkitől visszakérdezhető.
Minden magyar felelős minden magyarért
mondta Szabó Dezső, a hányatott életű erdélyi
születésű író és publicista, aki több mint hetven évvel
ezelőtt Budapest ostroma alatt lépett a minden élők
útjára. A sokat idézett gondolata ma is aktuális, és
meggyőződésem szerint kötelezőérvényű magyar
közösségünk közszereplői számára. A hegyeket görgetők, és az így teremtett nyomvonalon vonulók
számára egyaránt. Tegnap, ma, és holnap is, az idők
végezetéig egyaránt.

Minden jót kívánok
Kihasználom az alkalmat, valamint a bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap adta lehetőséget,
és mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepet,
szebb, jobb és boldogabb új esztendőt kívánok.
Bízom abban, hogy őseink örökségében élve mindannyiunk Teremtője nekem is lehetőséget ad ahhoz,
hogy támogatója és biztatója legyek közösségi sorsunk jobbításán munkálkodók népes és gyarapodó
táborának.
Pál Károly
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MIÉNK ITT A TÉR
Az ifjúságot aktivizáló projektumon dolgozik
a bácsfeketehegyi művelődési egyesület – Több, mint
50 gyermek vett részt a hétvégi kézműves
foglalkozáson
A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület
szervezésében a hétvégén kézműves foglalkozásra
kerül sor. A Kultúrotthon kisterme szűkösnek
bizonyult ehhez, ugyanis több, mint 50 gyermek jött
össze az eseményre. Különböző technikákkal dolgoztak, mint pl. dekupázs, ragasztás, festés és varrás.

Számos érdekes alkotás született: készítettek hóembert dióból, télapót színes papírból, poháralátéteket,
hűtőmágnest, virágcserepet, szalvétatartót, kulcstartót, fenyődíszt és mobiltartót.
Sárközi István, az egyesület elnöke arról számolt be
lapunknak, hogy a kézműves foglalkozás csak egy
állomása volt egy átfogóbb projektumnak.
– Az év elején tisztújítást tartottunk a Feketics
Művelődési Egyesületben, és az új vezetőséggel prioritásként határoztuk meg, hogy a gyerekeket ismét
bevonjuk az egyesület életébe. Megpróbáljuk újra
felépíteni hagyományos népcsoportjainkat, hiszen
mindenki tudja, hogy a vajdasági magyar művelődési
egyesületeknek a néptánc a legtömegesebb
tevékenysége. A néptáncpróbákon kívül szerettünk
volna olyan projektumokat is létrehozni, ami más
16

szempontból
is
megmozgatja
őket.
Gyermekkoncertet tartottunk a Juhász zenekarral, itt
volt Korhecz Imola és zenésztársai, adventi
készülődést szerveztünk a Miénk itt a tér pályázat
keretén belül, és a nyári kuntábort is próbáltuk
újragondolni. A kézműves foglalkozásokat és néptáncot játékosan ötvöztük – számolt be Sárközi, majd
azzal folytatta, hogy erőfeszítéseiknek köszönhetően
25-tel bővült a néptáncos gyerekek száma.
Megítélése szerint a néptánc most nagyon népes és
népszerű, ezért jövő évben az amatőr színjátszásra
helyezik a hangsúlyt. Bácsfeketehegy
lesz az amatőr színjátszó szemle
házigazdája, s az elnök reméli, hogy
ez is hozzájárul a bácsfeketehegyi
színjátszás népszerűsítéséhez.
A Miénk itt tér elnevezésű projektum
célja, hogy a művelődési egyesület
tevékenysége
fellendüljön
és
megújuljon, mondta el Kerekes
Zoltán, a Feketics Művelődési
Egyesület koordinátora.
– A helybeli gyerekeket és fiatalokat,
valamint a felnőtteket is szeretnénk
visszaszoktatni a közösségi térbe.
Ezért is jött létre a Miénk itt a tér
pályázat, amit a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a
Szekeres László Alapítvány támogat. Ez egy teljes
folyamat, ami azzal indult, hogy játszóházat
szerveztünk, gyerekkoncerteket szerveztünk, a kun
tábor is ennek a pályázatnak a segítségével jött létre.
Ez a mostani kézműves hétvége is ennek keretében
valósult meg – számolt be Kerekes, majd arról is
szólt, hogy néptánc tömegesebbé válásának köszönhetően új viseleteket is kaptak, így a karácsonyi
műsorban már abban lépnek fel a gyerekek.
Végezetül a koordinátor azt is fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy a néptáncoktatást a szabadkai
Talentum egyesület segítségével Szakács Tamás tartja a bácsfeketehegyi gyerekeknek.
L.J. Magyar Szó
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ISMÉT ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLŐDÉS
Kishegyesen tartott lakossági fórumot a
Prosperitati
– A pályázatok harmadik körével a nagyvállalatokat
is megcélozzák – Ismét kiírták a korábban legnépszerűbb pályázatokat
Tegnap este a kishegyesi Tűzoltóotthonban tartott
lakossági fórumot a Prosperitati Alapítvány. A harmadik pályázati kör ismertetését óriási érdeklődés
kísérte, a kishegyesi és bácsfeketehegyi
gazdálkodók, vállalkozók zsúfolásig megtöltötték a
termet. Az est vendége Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke és Juhász Bálint, a
Prosperitati Alapítvány ügyvezetője volt.
Az alapítvány második fordulós pályázatai iránt igen
nagy volt az érdeklődés Kishegyes községben, mondta el a médiának Juhász Bálint.
– Kishegyesről és Bácsfeketehegyről jelentős számú
projektum érkezett, ami a két település között kb.
60–40 százalék arányban oszlott meg, ahogyan a
magyar lakosság aránya is megoszlik. Elmondható,
hogy az itteni pályázatok egyaránt sikeresek voltak –
számolt be az ügyvezető, majd arról is szólt, hogy a
harmadik körben 6 új pályázatot írtak ki. Ezek közül
kettő hitelkonstrukciós pályázat, amelyek a
mezőgazdaságra és az általános gazdaságfejlesztésre
irányulnak. Emellett három kis összegű támogatást is
kiírt a Prosperitati, hangsúlyozta Juhász.
– Megismételtük a két legsikeresebb gépvásárlási
pályázatot, illetve a többéves ültetvények telepítésére
és fejlesztésére is lehet pályázni. December 15-étől
lehet beadni a pályázatokat, de a honlap látogatottsága és a Facebookon való elérés alapján az érdeklődés
hasonló, mint az első körben, vagyis újból hatalmas –
fogalmazott az ügyvezető.
Az idei évben két pályázatai kört jelentett be és zárt
le a Prosperitati Alapítvány. Ezeken összesen 2900
pályázó volt, amiből 2500-an támogatást nyertek,
mondta el a lakossági fórumon Pásztor István.
– Jelen pillanatban folyamatban van egy újabb

pályázat, az idei évben ez lesz az utolsó. A pályázat
lejártának a határideje január 31-e, ami után gyorsan
elbíráljuk a beérkezett pályázatokat. A mostani
pályázatban három olyan kiírás van, amelyeket az
előző két pályázatban is megjelentettünk, és azt
tapasztaltuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés irántuk. Ez a kapcsolható eszközökre vonatkozik, illetve
a vállalkozásoknál az alapeszköz-beszerzésre. A harmadik pályázatot logikailag most kellett kiírnunk,
mivel az ültetvényekre vonatkozik. Akik itt és ebben
a szférában akarnak érvényesülni, azok tavaszra már
e pályázat alapján tudjanak hozzáfogni az ültetvény
telepítéséhez – mondta el az elnök, majd arról is
szólt, hogy a mostani fordulóval szeretnék
megcélozni azokat a vállalatokat is, amelyek a mi
értékeink szerint a közepes és nagy cégek
kategóriájába tartoznak. Ennél a pályázatnál a
pályázók kapnának egy vissza nem térítendő támogatást és egy dinár alapú hitelkeretet, ami nagyon
kedvező kamatozású. A hitel futamideje maximum
10 év, a türelmi idő pedig max. 2 év, emelte ki
Pásztor, majd azzal folytatta, hogy ezek a nagy vállalatok azért fontosak, mert a feldolgozó iparban vannak. Fejlődésükkel egy olyan vertikumot teremtenek,
amely lehetővé teszi, hogy mezőgazdasági termelők
hosszú távra tudják, hogy mit termeljenek, kinek
adják el és milyen feltételek mellett. Az elnök előrejelezte, hogy a jelenlegi pályázat lezárása után újabb
pályázatot fognak, meghirdetni, amelynek célja a
beszállítók megerősítése lesz.
Pásztor végezetül arról is szólt, hogy másfél évvel
ezelőtt „mutyilistával” támadták meg a Prosperitatit.
Időközben kiderült, hogy nincs semmiféle mutyilista,
és senki nem vette figyelembe, hogy a pályázók tagjai-e a VMSZ-nek. Ezt bizonyítja az is, hogy azok
közül, akik le akarták járatni ezt a kezdeményezést,
többen is pályáztak és sikeresen – fogalmazott az
elnök.
forrás: magyar szó
L.J.
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KISHEGYES KÖZSÉG NAPJA
latban egy 230 ezer eurós támogatási szerződést írt
alá a község, hangoztatta Lazić, majd arról is szólt,
hogy megalakították a községi sportszövetséget,
amelynek közelebb kell hoznia az embereket
Kishegyes pénteken ünnepelte a község mega- egymáshoz a községben és azon kívül is. Ugyancsak
lakulásának napját. Ez alkalomból a képviselő- megemlítette, hogy elfogadtak egy 10 éves községi
testület ünnepi ülést tartott, ahol a képviselőkön kívül stratégiát, amely meghatározza a község fejlődésének
jelen voltak magas rangú tartományi és diplomáciai a jövőjét. A jövőben dolgozni fognak a községi
képviselők, a községi intézmények és szervezetek, bürokrácia hatékonyságának javításán is – fűzte
valamint a szomszédos községek képviselői. Az hozzá a polgármester.
ülésen köszöntőbeszédet mondott Marko Lazić,
Kishegyes község polgármestere és Szűgyi István, a Szűgyi István kkt-elnöknek az elmúlt időszakban
többször is lehetősége nyílt értékelni Kishegyes
községi képviselő-testület elnöke.
község tevékenységét. Meglátása szerint az önkorMarko Lazić köszöntőbeszédében arról szólt, hogy mányzat az idén is elégedett lehet az eredményeivel.
mi mindent tettek az elmúlt időszakban a polgárok
– Több témakörben is sikeresen tudtunk pályázni.
életminőségének javítása érdekében.
Mindenképp hangsúlyozni kell a tartományi titkársá– A 2017-es tervek alapján Kishegyes községben fog gokkal és a Tartományi Nagyberuházási
folyni az egyik legnagyobb építkezés Szerbiában. Igazgatósággal való jó kapcsolatot. Ezt szeretnénk a
Egy ambiciózus tervet indítunk útjára, amely egy víz- jövőben ápolni és fejleszteni. Öröm számomra, hogy
gyár kiépítésére vonatkozik. Ez jelentősen hozzá fog a civil szervezetekkel ilyen jó az együttműködés. Ha
járulni polgáraink egészségének megőrzéséhez. kell, közösen tudunk pályázni, és e téren is sikeresek
Ugyancsak prioritást élvező feladatunk egy komplett vagyunk. Sok olyan problémát, ami a községet terheszennyvíztisztító tervének az elkészítése, ami li, magukra tudnak vállalni, és meg tudnak helyetfebruárra fog elkészülni. Reméljük, hogy a szen- tünk oldani – mondta Szűgyi, aki szerint az önkornyvíztisztító és a csatorna építése rögtön ezután el mányzat elindult egy úton, ami jó irányba viszi a
fog kezdődni. Emellett folytatódnak a munkálatok a községet. Erre kell most összpontosítaniuk, mert csak
Kúla–Kishegyes csatorna építésén, amelynek így érhetnek el eredményeket – fogalmazott.
előnyeit fölösleges ecsetelnem. 2017 májusára
várható, hogy elkészül a regionális szemétfeldolgo- A községi képviselő-testület ünnepi ülésén a szónokzó. Tervben van az ipari zóna kiépítése, amely ter- latokat követően fellépett a Petőfi Sándor
veink szerint serkenteni fogja az üzleti életet a Művelődési Egyesület, a Princeza Ksenija
községben, és új munkahelyeket teremt. Az elmúlt Művelődési Egyesület és a Car Dušan Silni
időszakban 16 hektár földterületet sikerült vissza- Művelődési Egyesület. Az ünnepi fogadást állófoszerezni a község tulajdonába, de folyamatban van gadás követte a kishegyesi Tűzoltóotthon nagytertovábbi 20 hektár visszaszerezése is. Szándékunkban mében.
forrás: magyar szó
áll a községbe vonzani komoly befektetőket, akik
L.J.
ugyancsak hozzájárulnak újabb munkahelyek
teremtéséhez a községben – mondta a polgármester,
majd megemlítette a menekültek számára kiírt
építőanyag- és házvásárlási pályázatot. Ezzel kapcsoÜnnepi ülést tartott a kishegyesi községi
képviselő-testület – Merész tervei vannak az önkormányzatnak.
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A SZERETET ÜNNEPE
A decemberi szél, hideg fagyos lehelete,
gyönyörű jégvirágokat rajzolt a megdermedt
ablaküvegekre, művészi nyomokat hagyva rajtuk.
Csipkés fátyollal díszítve így, a hósapkájuk alatt
szunyókáló, alacsony falusi házakat.
Azon a karácsonyi estén is, csodálattal
bámultam a jégvirágok apró kristályait, pókhálószerű
rajzolatait. Olyan áhítatott csodával, ami akkor járja
át az embert, amikor híres festő alkotásában
gyönyörködik, vagy ha a karácsony fenséges ünnepi
hangulata bizsereg a lelkében. A karácsonyé, ami
megpuhítsa az emberi érzéseket, legalább egy napra
háttérbe szorítva a haragot, gyűlöletet, megvetést,
szabadutat adva ezzel a szeretet fenkölt érzésének,
hogy szabadon kibontakozhasson, érezhetővé válhasson, kiröppenve szívünkből, ezzel boldog perceket
szerezve azoknak, akiket szeretünk.
Az alacsony gerendás kisszoba hangulata, meghitt

feldíszített fenyőfa már ott állt a négyszögletes kisasztalon, a szoba közepén. Tágra nyitott ragyogó szemekkel csodáltam minden évben, újból meg újból, a
csillagszórók álomszép tűzijátékát, a gyertyalángok
kecses táncát, a sokszínű, leheletvékony fenyődíszek
csillogását, és bódultan szívtam magamba a színes
szaloncukrok, és a fenyőfa mámorító illatát.
Miközben a fenyőfában gyönyörködtem, a ,, Csendes
éj ,, című karácsonyi, templomi éneket énekeltük,
mely halk mennybéli zenei aláfestést, és áldott karácsonyi estét varázsolt nekünk. Elérzékenyülve kívántunk egymásnak ,, Kellemes karácsonyi ünnepeket,,
és a meghittség hangulatától kissé megrészegülve,
kíváncsian bontogattuk ki az ajándékainkat. Később
az átélt izgalmaktól, és a karácsony bódulatától már
felengedve, fogyasztottuk el a finom ünnepi vacsorát,
és boldogan, szívünkben igaz szeretettel tértünk nyugovóra a jó meleg dunyha kellemes puhaságába.

nyugalmat árasztott. Csak bennem pislákolt a gyermeki türelmetlenség izgató lángja, a Jézuskára várva,
és lábujjhegyre állva, pipiskedve leskelődtem ki az
ablakon. Kilátásomat akadályozták a jégvirágok,
mint álomszép függönyök, és az ablaküvegre hulló
hópelyhek, amik mint apró ezüst csillagocskák
ragyogtak a hold fényében. Szemem elmerengett az
ereszcsurgáson csüngő vastag jégcsapokon, melyek
hosszú, hegyes orgonasípokhoz hasonlítottak, és
melyeken képzeletemben a fagyos szél, ünnepi
dalokat dúdolászott.
Akkor végre eljött a karácsony legszebb pillanata! Anyám lelkesen szólított be bennünket a
nagyszobába: - Gyertek gyerekek gyorsan, mert itt
járt a Jézuska! – Még végig se mondta, már futottunk
is sikongva, a boldogságtól újongva, futottunk be a
gyertyafénytől áhítatossá varázsolt nagyszobába. A

Ezeket a felejthetetlen gyermekkori karácsonyi estéket, anyámnak köszönhetem. Ő megtanított
szeretni, megőrizni, és tiszteletben tartani, a hagyományokban gazdag, legszebb, legmeghittebb
ünnepet. Megtanított rá, hogy megőrizzem, hogy
továbbadhassam gyermekeimnek, ezzel gazdagítva
lelkivilágukat, megértetve velük, hogy az életben
nagyon fontos az egymás megbecsülése, és az igaz
szeretet.
A jövőben is intsen, és óvjon minden rossztól, és
tanítson, neveljen bennünket minden jóra, az áldott
karácsony, a - ,,Szeretet ünnepe,,!
Hodák ( Vajda ) Judit
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A tökéletes orvos.
- Karácsonyi írás Orvos van jó, jobb és kevésbé jó,- tökéletes alkotott kétség, az ateisták nyelvét szólaltatja meg
orvosa az emberiségnek csak egy volt, van és lesz: bennünk.
Jézusunk, a Krisztus. Az ö mintáját próbáljuk
megközeliteni az orvoslásban is, immár két évezrede. Jézus gyógyításainak jelentősége nem múlik a mai
időkben sem. A mai gyógyítás alapelveit Ő rakta le
Jézus történelmi személyiségihez ma már nem fér az orvosok számára, az irgalmas szamaritánus pélkétség. Nincs komoly világi történelem-tudós, aki dabeszédének a felebaráti szeretetre utaló viselkedéskétségbe vonná Jézusnak, az embernek létezését mintája ma is kötelező, nem csak az orvosok, minden
mintegy kétezer évvel ezelőtt. Kérdések merülnek ember számára nézve. Az evangéliumi példákban,
fel azonban még ma is, ami azokat a csodatetteit nemcsak a beteg hite, hanem az érte közbenjáró
illeti, amelyek közzé a számunkra racionálisan személyé is épp oly hatású volt. A feltámasztott
felfoghatatlan és megismételhetetlen gyógyításai is Lázárért is nővérei könyörögtek, a naimi ifjúért az
tartoznak. És mindez történik egy olyan időben, és édesanyja. Ma is szívbe markoló az epilepsziás fiú
olyan társadalmi közegben, amikor gyógyítók, apjának könyörgése Márk elbeszélésében: „Hiszek,
gyógyszerek, korházak egyáltalán valamire való segíts hitetlenségemen." Jézusnak már ez is elég volt,
orvoslás nem működött, a betegekre a kirekesztés, a segített. Kimondhatatlan vigasztalás ez mindazokváros falain kívüli kiűzés várt. Ebben a fájdalmas nak, akik szívükkel még nem tudnak hinni, de
tehetetlenségben megjelenik Jézus, minden idők értelmükkel szeretnének. Magán a betegen is
legtökéletesebb orvosa, aki pusztán érintésével, rengeteg múlik a gyógyulási folyamatban, hogy hithangjával, tökéletes és gyors gyógyításaival vissza- tel, akarattal, kitartással és imádságos lélekkel
adja családjuknak, a táradalomnak a kirekesztetteket, legyőzze a betegséget, rokkantságot. Ugyanakkor
de Istenhez is visszavezeti azokat a betegeket, oktalanság lenne elvárni, hogy Jézus mindenkivel
akikről már mindenki lemondott. Olyan minőségi csodát tegyen, hiszen ezzel éppen az isteni tervek, és
tettek ezek, amelyet a mai modern és valóban fejlett elrendelés ellen dolgozna. A mai kor orvosainak arra
orvostudomány sem ma, sem a közeljövőben nem tud kell törekedniük, hogy az embert, mint fizikai, szellemegismételni Nagy öröm a ma keresztény mi és lelki lényt lássák és gyógyítsák, és ne csak
emberének is, hogy Jézus ma is mellettünk van, s egyes szerveinek a javulásával törődjenek.
tudjuk, hogy orvosaink kezét Ő irányítja, és mellettünk lesz „a világ végezetéig”. Természetesen bal- Reménykedni tudunk csak, hogy egyszer ebben is
gaság lenne azt gondolni, hogy minden betegségün- vissza tudunk térni a biblia áltál ránk testált jézusi
ket kigyógyítja Jézus, hiszen ez az isteni terv és gyógyítás képhez, amely mindig a teljes embert tarelrendelést ellen szólna.
totta szem előtt. Nem gyógyított „szalonbetegségeket”, mint a derékfájás, reuma stb. nem
Mi keresztények azt valljuk, hogy ha nincs azokhoz jött, akikkel kellemesen el lehet beszélgetni,
lehetőség a gyógyulásra, akkor segít a hitünk, a az és könnyedén kigyógyítani, hanem a kirekesztetIsten-adta örök életbe vetett hit. A Vigasztaló teket, legnyomorultabbakat kereste. Jézus tetteinek
megjött, és mellettünk van bármi, fenyeget bennün- utolérhetetlensége kitűnik abból is, hogy sohasem
ket. Ezt a hitet tanította Jézus, ezt is tőle kaptuk, ami használta fel gyógyításait „propagandisztikus" célra.
mérhetetlen kegyelem és öröm a mai ember számára, Alázatosan végezte szolgálatát. Nem kért bért, sem
aki hívő, aki Istenhívő. És mérhetetlen veszteség az ellenszolgáltatást, csak hitet. Ezt a jézusi alázatos
ateisták részére. Mi keresztények azt is valljuk, Isten szolgálatot vették át eleink a 16. sz. a reformáció
kezében van a mindentudás kulcsa, és csak azt évszázadában: Sztárai Mihály, Szkhárosi Horváth
hasznosíthatjuk, amit Tőle kapunk. Jézus maga így András, Szenczi Molnár Albert és mások, de említmutatkozik be a názáreti zsinagógában Ézsaiás a 61, hetnénk Kálvin és Luther példáját is, ők voltak a
l-ben olvasva: „Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az letéteményesei
a
reformáció
gyökereinek
Úr kent fel engem, Elküldött, hogy örömhírt vigyek vidékünkön és ezt a szolgálat hűséget vitték tovább
a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört Ágoston Sándor, Póth Lajos, Kis Antal és a többiek a
szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a ma már nem élő lelkipásztoraink közül. Az ő
vakoknak megvilágosítást…” Ezt mai szóval élve mintájuk ma is a követendő út számunkra.
úgy hívhatnánk: Jézus programbeszéde. Ha analizáljuk ezt a rendkívül összetett mondatot, kétségteDr. Kerekes József
len meggyőződhetünk arról, hogy a gyógyítások
az intenzív terápia ny. főorvosa
Jézus messiási küldetésének szerves részei.
Márpedig ha valami a krisztusi kegyelem szerves
része, annak tagadása vagy akár a gyógyításairól
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RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL
Bordás Attila:

A feketicsi széldarálók /részlet/

Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy a két
világháború között vidékünkön nem csak szélmalmok működtek, hanem ezeknek kisebb változatai, az úgynevezett széldarálók. Néprajzi gyűjtéseim során bukkantam rá ilyenekre, amelyeket a
szállási emberek szerkesztették a valódi szélmalmok
mintájára. Műszakilag azonban különböztek ezektől,
főleg abban, hogy a szélvitorla az egész “épülettel”
volt mozdítható a szél irányába.
Széldarálók csupán házi használatú gabona őrlésére,
darálására szolgált, teljesítőképességük megfelelő
szélerősség esetén napi kb. 2 zsák /egy mázsányi/
gabona volt. Főleg állati takarmányt, tehát kukoricát,
árpát, zabot daráltak. Búzát kevésbé, mert ezek a
szerkezetek finomabb őrlésre nem voltak alkalmasak.
Az emberi lelemény hozta őket létre. Mai szóval
élve, konstruktőre Németh László /1894-1974/ feketicsi parasztember volt, aki találmányát mindössze
nyolcvan centiméteres modellen kísérletezte ki. Az
elsőt fivére, Németh Sándor Vélity pusztai tanyáján
készítette, a másodikat a feketicsi Bordás Lajos, a

harmadikat pedig a szenttamási határban levő Lénárd
Ferenc szállásán.
Alapja egy kb. 2-2 méteres átmérőjű kör alakú, fél
méter magas cementmalterba rakott téglafal volt. A
téglafal felső peremére 5-6 cm vastagságú akácfát
építettek be kör alakban, amelynek felső pereme
gyalult volt. Erre a gyalult felületre feküdt rá az a
hatszöget alkotó gerendaszerkezet, amelyet hat, a
széldaráló középpontjában elhelyezkedő kocsipuskával, küllővel kötöttek össze. Ez a szerkezet forgatható volt és a legideálisabb szélfelfogó helyzet megtartására szolgált. Egy ember is elegendő volt a beállításához. Fordítógerendája semmiben sem különbözött a klasszikus, tornyos tipusú szélmalmokétól.
Magassága 4 - 4,5 méter, vitorlái kb. négyméteresek.
Belső szerkezete felülhajtós volt. Egy pár kő meghajtására szerkesztették valamennyit. Adót nem kellett
fizetni működtetéséért.
A széldarálók eltűntek a bácsfeketehegy határából. A
Némethék szállásáról a malomköveket Dorogi
Lászlóné Németh Juliánna a Sárközi Ferenc
tájmúzeumnak ajándékozta.

Németh Jánosné Szolga Judit Jucikával, Németh Zsófia és
Németh Sándorné Kovács Rozália Sanyikával a széldaráló előtt.

HELYESBÍTÉS: a Fecske 2016 október-novemberi számában a kis lány a medvetáncoltatós
képen nem Őri Lívia, hanem Gajodiné Heiler
Katalin. Elnézést kérek: Sárközi Ottilia
A széldarálónál Németh Péter és felesége Perlaki Zsuzsánna
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Jö j j ö n e l a z i g a z s á g
ünnepe

Újszülöttek
Újvári Roland és Tóth Anita kisfiuk
Újvári Tóth Patrik

Tiltakozik az ösztön, tiltakozik a tudat,
tilt jót, rosszat, engedélyez zavarosat,
zavarba hoz és zavart kelthet a titok,
rejtelmes titkolás mint titkos írás,
árnyékba burkolódzó bújdosás,
titokzatos horizont nem érhető és élhető igazság.
Megállíthatatlan az idő,
konok, erőteljesen rohanó,
a valóságot elfedett törmelékként magával sodró.
Hol a titokra fény derítő,
laza, színesbe öltözött ünnepi megnyugvás?

Halasi Zoltán és Halasi Molnár Anikó kisfiuk
Halasi Zalán
Stefan Žakula és Đevlije Žakula Beriša kisfiuk
Damijan Žakula
Valjdet Krasnići és Ana Kovačević kislányuk
Valjbona Krasnići
Dejan Baranovski és Dragana Baranovski
kislányuk Kalina Baranovski

Bácsi (Vajda) Sára

Idriz Krasnići és Albina Alija kislányuk
Medina Krasnići

FÉLELEM
Az élet szép, éld amíg élheted.
Majd ha vége, boldog legyen az
Ég veled.
Titkot mondok én neked, becsüld meg az életed.
Meg kell értsd a lényeget,
A fejedben tárold a képeket,
Nem lehetünk örökké részegek.
Félelem!
Miért kell hogy élj velem,
Kellene ellened védelem.
Kérlek ne légy itt velem,
Menj el, nem kellesz énnekem.
Megvéd tán' a félelem?
Túlsegít a nehéz éveken?
Lassan már egy lételem,
Lehet, hogy én tévedem,
De mégis jó a képletem.
El kell engedj engemet,
Hisz széttéped a lelkemet.

Csak kínzod a testemet,
Elfelejteted velem a régi
énemet.
Szívod a véremet,
Látom a kezemen a véreret,
Mikor írom a rímeket.
A tollal húzom az íveket,
Mintha rajzolnék képeket.
Miért is írnám tovább,
Ha a szavakkal megölöm a
lényeget.
Ha lenne valaki aki látná,
Az általam rajzolt kék eget,
Elhagyna a félelem.
Tudván, hogy ez a végzetem,
És már minden jó lesz
énnekem.

Elhunytak
Sípos Etelka szül. Szilágyi Etelka október 27,
57 évében
Özv. Fekete Jánosné szül. Vajda Julianna
november 18,
90 évében
Farkas Lajos november 20,
89 évében

T.T.

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bojtos Béla, Bertók Z. Tatjana, Benedek
Miklós, Hajvert Lódi Andrea, Hodák (Vajda) Judit, Dr. Kerekes József, Kórizs József, Kormos Ludrován Natália, Nagy
Erzsébet, Nagy Sára, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Brezovszki Andrea, Szukola Béla, Szarka Zsófia, Juhász
Attila, Verbászi Hajnalka. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2016. december
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