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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
- Befejeződtek a munkálatok a József Attila, a JNH
és a Népfront utcák újra aszfaltozásán, melyek ter-
mészetesen a tervdokumentációval összhangban,
különböző fázisokon keresztül történtek. Ez alapul
szolgált egyeseknek, hogy komoly „szakmai hoz-
záértéssel” kritizálják, közösségi oldalakon
ócsárolják ezt a komoly befektetést, véleményem

szerint, településünk, lakosaink számára igenis jelen-
tős és kézzel fogható beruházást. Tudomásom
szerint, a házat is az alapoktól kezdik építeni és utána
fokozatosan jutnak el a mesterek a tetőszerkezet fel-
rakásáig. Ezért kellett először a nagyobb lyukakat
szanálni, az egyenlőtlenségeket legyalulni stb. - kom-
mentálták is a „szakik“, hogy ez csak – idézem -
lukazás, nem munka, ez nem újra aszfaltozás stb.
Az, amit leírtunk, megígértünk - meg is történt! A
három szóban forgó utca ÚJRA lett aszfaltozva! És
természetesen tovább dolgozunk azon, hogy a többi
utcát is felújítsuk, településünket élhetőbbé, szebbé,
otthonosabbá tegyük!

- Felépült a kútház a Szőlősor utcában található fura-
ton, folyamatban van a felszerelése, sahtok
kialakítása, valamint az elektromos hálózatra való
rákötés.

- Elkezdődtek a munkálatok
az urnatemető megépítésén,
várhatóan október hónap
folyamán el is készül.

- Magyarországi testvér-
településünk, Kocsér város
vállalkozói kerestek meg
bennünket, immár másodízben (ugyanis a tavalyi
évben szőnyegeket adományoztak), felajánlásukkal,

hogy 30 darab műanyag, EU szabványos gyermeká-
gyat ajándékoznak decemberben a Pán Péter
Iskoláskor Előtti Intézmény bácsfeketehegyi
óvodájának. A hírt Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi
Helyi közösség Tanácselnöke osztotta meg a kollek-
tíva tagjaival, akik nagy örömmel vették tudomásul,

hiszen nagy szükség van ezekre a kellékekre. Előre is
köszönjük!

- Értesítjük lakosainkat, hogy a Bácsfeketehegy
Helyi közösség az idei évben is megszervezi az
ingyenes avar elszállítást. A részletekkel hamarosan
jelentkezünk. Óvjuk környezetünket, ne égessük a
falevelet!

- Vidám hangulatban, hangos énekszóval és sok tán-
cos lábú résztvevővel zajlottak a 46. Szüreti Napok
és a 16. Szőlész- és Borásztalálkozó, melynek
keretein belül az idén is sor került a hagyományos
birkapaprikás főző versenyre. Több mint 20 bogrács
alatt pattogott a tűz, szorgoskodtak körülöttük a sza-
kácsok, igyekeztek elkészülni főztjükkel a
mintaszedés idejére.

Mint az előző évek során, így az idén
is, a promóciós birkapaprikást Lódi
Gáspár, Szitás László, Mártin
Sándor és Dorkó Dániel főzték,
amely a visszajelzések alapján na-
gyon ízletesnek bizonyult!
Köszönjük szépen nekik az odaadó,
felelősségteljes munkájukat!

Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI

Ami fontos egy ép ember életében, az pont ugyan
olyan fontos a sérült életében is.

Az ember mozgatója a társadalmi közösséghez tar-
tozás, a munkahely, az iskola. Természetesen fogy-
atékos emberek sorsa jelentősen nehezebb, hisz
folyamatosan lényeges segítségre szorulnak. A
hétköznapi életben a fogyatékosokkal és a fo-
gyatékosságokkal szemben gyakran téves előítéletek,
emberileg helytelen elutasítások, leértékelések fogal-
mazódnak meg. Ezek mögött a hibás nézetek mögött
leggyakrabban téves ismeretek, társadalmi
előítéletek lappanganak, melyek megnehezítik a szi-
tuáció elszenvedőinek életét mind az iskolában, mind
a munkában. Az alapfokú oktatásban nagyon sokat
számít, hogy a fogyatékos gyermeket megfelelően
neveljék, hogy felkészítsék képességeihez mérten a
későbbi feladatai elvégzésére, illetve sokat jelent a
megfelelő foglalkozás a személyiségformálásában,

mely későbbiekben nagy segítségére lehet a
boldogulásához az élet legkülönfélébb területein.
Az integráció kikerülhetetlen igény mindkét érintett
fél részéről, ezt tudatosítani kell.

Fogyatékosság meghatározása
„A fogyatékosság, eredetét tekintve orvosi fogalom,
mint ilyen, valamilyen betegség lezajlása után fenn-
maradt, orvosi eljárásokkal már nem befolyásolható
kóros állapotot jelent. A gyógypedagógia
tevékenységi körébe tartozás megjelölésére valóban
nem adekvát, túl tág fogalom, és egyben túl szűk is.”
Értelmi fogyatékosság - „Legalapvetőbb jellemzője
az értelmi funkciók elsődleges sérülése.”
Érzékszervi fogyatékosság -Ide tartoznak a szem-,
hallás- és testi fogyatékosok.

Beszéd fogyatékosság - A beszéd rendellenességei
rendkívül sokfélék.
Testi/ és vagy mozgásfogyatékosság - Fő tünete a
mozgásfunkció sérülése.

Halmozottan fogyatékosság - Itt több fogyatékosság
együttes jelenlétéről van szó.
Községünkben adott a lehetőség, hogy fogyatékkal
élők napközi ellátása biztosított. Ez nagyon
fontos!Az Izidában élvezik is mindannyian az
ottlétet, ahogy körbenézünk a szobákban, tornaóra
után, mindenkinek ég a keze alatt a munka. Maja
éppen az asztalnál sző, Tázi pedig gyöngyöt fűz,Tina
egy gyönyörű párnát hímez. Anti ki állandóan
átveszi a szót, a gyógynövényekkel bajlódik. Vikica
hangoskodik egy kicsit és éppen írogat, mellette
Ágika festeget. Miki szájharmonikáján muzsikál,
Heni üvegre fest Krisztina pedig verset szaval. Ha
rákérdezünk, megerősíti mindig mindenki, hogy
rendben van minden. Színházban járunk, sportolunk,
szavalunk és színdarabokat készítünk,lovagolunk,
kugliznunk, főzünk na persze tanulunk is sokat.
Szakembereink , pszichológus és pedagógus
valamint önkénteseink biztosítsák a színvonalas
foglalkozásokat.
Most éppen, hónapokon keresztül készülünk a 12.
„Záporka” vers- és prózamondó találkozóra melyet
október 21-én tartunk meg, Mindenki érzi
fontosságát a hasonló rendezvényeknek. Ha
megkérdezzük őket, hogy miért, majd egy hangon
felelik “a társaság miatt, a versenyzés miatt, az
együttlét miatt, és látni a régi barátokat.”

P.J.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A közelmúlt egyházközségi eseményeiből

két fontosabbat szeretnék kiemelni.
2017. szeptember 24-én tartottuk a hagyományos

tanévnyitó istentiszteletünket. Az ünnepi isten-
tiszteleten jelen volt meghívott vendégként Jerasz
Anikó a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó
Bizottságának elnöke is, aki alkalomhoz illő ünnepi
beszédet is mondott.

Szeptember 29-én „Az örökség” címmel

verses-zenés összeállítást hallhattak az érdeklődők
Arany János műveiből templomunkban.
Közreműködtek: Török Noémi Aranypáva nagydíjas

népdalénekes, valamint Tóth Péter Lóránt és
Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondók.

Október 29-én, vasárnap 9.30 perces kezdet-
tel hálaadó ünnepi istentiszteletet tartunk a
reformáció 500. évfordulója alkalmából.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az
ünnepi alkalomra.

Orosz Attila

A VÖRÖSKERESZT
HÍREI

Ahogy a DombosTV, a nyugdíjas otthon klub
helységében meghirdették, szombaton, október
7.-én meg is tartották a lakosság vércukor
szintjének és vérnyomásának ellenőrzését.

Martinović doktor néni tudatta velünk, hogy a
negyvenhét megjelent polgár közül tizenket-
tőnek kellett ajánlani, hogy keresse fel válasz-
tott orvosát.

Szerk.

Kézilabda
A női JADRAN kézilabdacsapat a három
meccséből az első mérkőzését nem játszotta le
a másik kettőn felemás sikert ért el. SPAR-
TAK-JADRAN 26-22, JADRAN-RAVAN-
GRAD 34-27. Most 2 meccsből 1 győzelem-
mel és 1 vesztességgel 56:63 +3 gólaránnyal 6.
helyen állnak.

Labdarúgás
A JADRAN a szabadkai ligában 8 mérkőzés
után a 8. helyen áll 3 nyert, 3 vesztett meccsel,
2 döntetlennel végződött, 15:18 -3 gólaránnyal
11 megszerzett ponttal.

Teke
A JADRAN teke klub az 5. forduló után az 5.
helyen áll 7ponttal 3 nyert 1 döntetlen és 1
elveszített mérkőzés után. Legjobb ered-
ményeiket a 3. fordulóban érték el ahol
Groman László és Andrijašević Srđan is a for-
duló csapatában voltak,
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Idén második alkalommal voltunk ebben a
programokban gazdag táborban 2017. augusztus 2-
tól 6-ig. A Siloam nevű központban volt a táborhely.
Kunhegyesi, jánosi és bácsfeketehegyi gyerekek vet-
tek részt. Mi tizenketten mentünk két kísérőtanárral.
Bika Lídia és Kanyó István felügyelt ránk. Öt nap
alatt szoros baráti kapcsolatok alakultak ki, amelyek,
remélem, soha nem szakadnak meg.
Minden napot a reggeli tornával kezdtük, és a vacso-

ra utáni áhítattal zártuk. Első nap a kunhegyesi
fürdőben hűsöltünk, mindannyian nagyon jól éreztük
magunkat. Este ismerkedős szalonnasütés volt a
program.
Második nap délelőtt a fiatalabb korosztály reformá-
tus táborát látogattuk meg, és jót játszottunk.
Délután újra elmentünk strandolni.

A harmadik nap Poroszlóra utaztunk, és megis-
merkedtünk a hatalmas Ökocentrummal. Délután
lementünk a Tiszára fürödni és evezni. Evezés
közben csodaszép tavirózsákat és hattyúkat láttunk.
Ez a nap csodálatos volt. Este diszkót szerveztek
nekünk, aminek nagyon örültünk, és jól is éreztük
magunkat.
A negyedik napon délelőtt akadálypályák és népi

játékok vártak minket. Délután Szolnokra utaztunk
moziba, majd fagyiztunk, és kosárlabda meccsre
mentünk, élőben nézhettük, hogy játszanak a
hírességek. Az utolsó közös este ki mit tuddal zárult.
A jánosiak, a kunhegyesiek és a bácsfeketehegyiek
külön-külön produkcióval készültek. Végül azoknak,
akik népdalt énekeltek, meg kellett rajzolniuk a tábor
címerét.
Az utolsó napon a gondolat ellenére, hogy haza kell

mennünk, kihasználtunk minden percet, hogy együtt
lehessünk. Reggeli után templomba mentünk, és
elénekeltük azokat a dalokat, amelyeket áhítaton
tanultunk. Templom után visszamentünk a tábor-
helyre, és az ebédet követően könnyes szemmel bú-
csút vettünk egymástól abban a hitben, hogy még
számtalan alkalmunk lesz viszontlátni egymást.

Köszönet a szervezőknek, a vezetőknek, akik
lehetővé tették, hogy részt vehessünk egy ilyen fe-
lejthetetlen táborban, és hogy új barátokat találhas-
sunk.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Török Emese, 8. b

Kunhegyesen jártunk
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A szüreti napok fáradalmaiból még alig
felocsúdva, máris egy újabb egész hétvégés progra-
mon vehettek részt a bácsfeketehegyi néptáncosok.

Az idei évben igazán elmondhatjuk, hogy a kitartó és

sok munkának lassan beérik a gyümölcse, hiszen tán-
coslábú gyermekeink ebben az évben számtalan
helyre kaptak meghívást, ahol büszkén képviselték
kicsiny falunkat. Ez a hétvége azonban csakis róluk
szólt.
A Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület
2017-ben is megszervezte az immáron ha-
gyományosnak mondható Palicsi Magyar
Sokadalmat, melyre szeptember 16-án került sor.
Feketicsről 45 gyermek utazott el erre a színes és
igen színvonalas eseményre. A gyermekeket a
Vigadó nagyteraszán kiállított gyümölcsök és zöld-
ségfélék, a sétálón méz- és virágkiállítás, kézműves
kirakodóvásár, és kisállat-kiállítás fogadta. Ezt
követte a Sátoraljaújhelyről érkező gólyalábas
Garagulya komédiás együttes előadása, akik egy
mulatságos vásári komédiát mutattak be. A gyer-
mekek körében ez a program hatalmas sikert aratott,
hiszen felénk ilyen előadást nem gyakran lehet látni.

Az előadást követően összegyűltek a különböző
helységekből érkező tánccsoportok, és felvonultak a
palicsi sétányon. Megközelítőleg 300 táncos vonult
végig a Palicsi- tó partján. A közös séta a Nyári szín-
padnál ért véget, ahol folytatódott a nap további
programja, hiszen a jelenlevő csoportok egy- egy
tánccal tették színesebbé a műsort. A néptáncosokon

kívül fellépett még a
Juhász zenekar, a
Mendicus tamburazenekar
és a Bahorka Társulat, akik
egy improvizatív népi jel-
legű színházat alkotnak. A
nap végére egy táncházat
szerveztek, ahol lehetőség
nyílt a gyermekek számára,
hogy más csoportokkal
együtt táncoljanak, énekel-
jenek és érezzék a néptánc
szeretetének összetartó
erejét.
A szombati nap színes
programjaitól feltöltődve
vasárnap újabb lendülettel
indultak a gyermekek
Zentára, ahol az I. Szent
M i h á l y - n a p i
Táncháztalálkozón vehet-
tek részt. Az egynapos

Egy hétvége a tánc jegyében
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nagyrendezvényen felléptek és oktattak Vajdaság
kiemelkedő népzenészei és néptáncosai, koncertet
adtak a Kárpát-medencéből meghívott
vendégzenekarok, ahogyan a legnépszerűbb vajdasá-
gi bandák is.
A délelőtt és a koradélután a gyermekekről szólt. A
Furfangos csudavilág játékpark várta őket hordólo-
vaglással, béka ugratóval, tandem sítalppal,
gólyalábakkal, ördöglakatokkal, logikai játékkal,
lyuklabirintussal, légágyúval, célbadobóval valamint
számos más ügyességi játékkal. A programok vál-
tozatossága kielégítette minden korosztály érdek-
lődését: a játszóházban megismerkedhettek népi

játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, hangszer-,
mesterség-, viseletbemutatók voltak
megtekinthetőek. Ugyanakkor be lehetett kapcsolód-
ni a néptánc- és a népdaloktatásba is, ahol Vajdaság
kiváló énekesei és néptáncosai tanítottak.

A gyermekek között mindenki megtalálta az érdek-
lődésének megfelelő programot. Voltak akik a
vetélkedőkben vettek részt, mások a népi játékokat
próbálták ki, de a közös táctanításon minden gyer-
mek kivétel nélkül részt vett és nagyon élvezte. A
színes események kavalkádjának, sajnos a rossz idő
vetett véget, ami miatt nem tudtunk a program végéig

maradni. Egy azonban biztos, a
gyerekek az egész hétvégét nagyon
élvezték, és rengeteg olyan program-
ban vettek részt, melyek egy életre
emlékezetesek maradnak.

Ez a kétnapos program természetesen
nem valósulhatott volna meg, ha nin-
csenek olyan vállalkozó szellemű fel-
nőttek, akik időt és energiát nem
sajnálva vállalták, hogy felügyelnek
gyermekeinkre. Ez úton is szeretnénk
minden kísérőnek, és vezetőnek
megköszönni az önzetlen segítséget.
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Mikor alakult az Alapítvány és milyen konkrét
célkitűzései vannak?

A magyar kormány 2015. novemberében jelentette
be, hogy 50 milliárd forintos gazdaságfejlesztési
programot indít a Vajdaságban, mely a 2016-2018-as
időszakra vonatkozik. Ezt történelmi áttörések tekin-
tjük, hiszen ilyen mértékű gazdasági illetve agrártá-
mogatásban soha nem részesültek a vajdasági ma-
gyarok. A gazdaságfejlesztési programban a leg-
nagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, a turizmusra,
valamint a kis- és közepes vállalkozások
fejlesztésére helyeztük.

A Prosperitati Alapítvány 2016. február 1-én kezdte
meg hivatalosan a működését mint vajdasági magyar
regionális és közösségfejlesztési alapítvány, mely
önkéntes, nem kormányzati és nonprofit
alapítványként működik. Az Alapítvány
meghatározatlan időre alakult közhasznú célok
jótékony elvégzésére, fő célja pedig a Vajdasági
Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési

Stratégiájának megvalósítása. Ezen kívül, a vajdasá-
gi magyarok segítése mellett, a programnak fontos
hozadéka az is, hogy a külföldi befektetők által
Szerbia is megerősödjön, illetve közelebb kerüljön
az Európai Unióhoz. A program az úniós, a ma-
gyarországi és szerbiai törvényeknek is megfelelően
működik, teljes átláthatósággal. A pályázati rendszer
eredményei már észrevehetőek a vajdasági gazdasági
életben.

Az Alapítvány 8 területi irodával kezdte meg
működését Szabadkán, Topolyán, Zentán,
Zomborban, Magyarkanizsán, Nagybecskereken,
Óbecsén és Temerinben. Később irodát nyitottunk
Pancsován is, mely kezdetben csak információs iro-
daként szolgált, mára viszont teljes jogkörrel ren-
delkezik.

A pályázati rendszer is sokat fejlődött az elmúlt más-
fél évben, hiszen a kezdeti papíralapú rendszer után
ma már online pályázati rendszert működtetünk,
melyben regisztrációt követően elérhetővé válik a

Riport Juhász Bálinttal, a Prosperitati Alapítvány
ügyvezetőjével



9

FECSKE

pályázás, illetve a pályázati űrlap kitöltése. A
pályázók minden szükséges dokumentumot fel kell,
hogy töltsenek elektronikus formában, majd a térsé-
gi irodában papíron is be kell nyújtani azokat.

Hogyan fogadta a Vajdasági Magyarság az
anyaországi projektet?

A program az első pályázati körtől kezdve nagy nép-
szerűségnek örvend a vajdasági magyar polgárok
körében. Kezdetben az emberek bizonytalanok
voltak, ami a pályázást illeti, hiszen nagyon sokuk-
nak ez előtt nem volt lehetősége, bátorsága megpá-
lyázni a kínálkozó támogatásokat. Mivel a pályázás
és a pályázat lebonyolítása is magyar nyelven folyik,
ez nagyban megkönnyíti a pályázást a legtöbb hazai
pályázathoz képest, hiszen nincsenek nyelvi
nehézségek. Az emberek az első kiírásokon még
kissé kétkedve adták át a pályázataikat, de miután
látták, hogy milyen nagy számú nyertes került ki az
első körben a pályázók közül, felbátorodtak. Ma már
szinte nincs is olyan magyar ember Vajdaságban,
akinek a családjában, rokonságában vagy baráti tár-
saságában valaki ne nyert volna a Prosperitati
Alapítvány valamelyik kiírásán.

Szerencsére a program egyre nagyobb sikernek
örvend, egyre több a nyertes pályázó, egyre több az
érdeklődő, egyre több a megkeresés a pályázók
részéről. A program sikerét bizonyítja az is, hogy az
első pályázati körben beadott pályázatok közül,
Orbán Viktor miniszterelnök úr és Pásztor István
elnök úr között lezajlott egyeztetés eredményekép-
pen a forrás függvényében támogatott pályázatokra
is biztosította a támogató a szükséges
pénzeszközöket, majd forrás bővítés keretében támo-
gatásra került mindenki, akinek a szakmai mini-
mumként meghatározott 40 pont feletti pontszáma
volt, és a pályázata tartalmilag és formailag megfelelt
az előírt követelményeknek.

Legszembetűnőbb azonban a III. pályázati kör volt
az, ami bebizonyította, hogy mekkora szükség van
erre a programra, illetve milyen sok vajdasági mag-
yar igényli az Alapítvány támogatását, hiszen rekord-
számú közel 4000 pályázó közül, közel 3800
nyertessel kötött támogatási szerződést az
Alapítvány.

Lezajlott az első 3 kör. Milyen eredményekről
beszélhetünk?

A 2016-os évben az Alapítvány három pályázati kört
írt ki, melyek összesen 18 pályázati kiírást tartalmaz-
tak. Az I. pályázati kör kiírására 2016. január 31-én
került sor, melyben 10 kiírást jelentetett meg az
Alapítvány. A pályázatok II. köre 2016. április 3-án
került kiírásra 5 kiírással. A második körben kiírásra
került pályázatok az első kör tapasztalataira épültek,
s aszerint kerültek kiírásra, amit a terepen tapasztal-
tunk a lakossági fórumok és más rendezvények alkal-
mával, illetve amit az Alapítványhoz beérkező meg-
keresések alapján tapasztaltunk.

Az első három körben az Alapítványhoz több mint
7000 pályázat érkezett be, melyből közel 6200
pályázatot támogattunk. A pályázók közel 87 %-a
kapott támogatás, azaz 10 pályázóból 9 nyertes.
Összegben kifejezve megközelítőleg 4 milliárd dinár
támogatást jelent, azaz kb. 33-34 millió euró.

Tavalyi évi működésünkkel és a stratégiai
kifizetésekkel az első két kiírási körben teljes
mértékben elszámoltunk. A harmadik pályázati kör
elszámolása folyamatban van, hamarosan az is
lezárul.

Bácsfeketehegy, valamint Kishegyes Község lako-
sai milyen eredménnyel pályáztak az eddigi

kiírásokon?

Kishegyes Község lakosai nagy sikerrel pályáztak az
Alapítványnál, hiszen az eddigi három pályázati kör
során beadott 266 pályázatból 241 volt támogatott.
Ez 90%-os siker, ami több, mint 165,5 millió dinár
értékű támogatást jelent a község lakosai számára.

Mivel magam is részben bácsfeketehegyről, részben
kishegyesről származom, külön öröm számomra,
hogy a község lakosai ilyen szép számban pályáztak
és nyertek, hiszen meg kell ragadni minden
kínálkozó lehetőséget arra, hogy a községben fel-
lendítsük a gazdasági életet. A mezőgazdaságban az
eszközparkok bővítése, a vállalkozások
alapeszközeinek bővítése, a vállalkozó kedvű fia-
talok támogatása, a föld- és házvásárlás segítése
mind elengedhetetlenek a magyar közösség
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fejlődése, megmaradása érdekében.

A bácsfeketehegyi lakosok az eddigi három pályáza-
ti kör során 110 pályázatot adtak be, melyből 99 volt
támogatott. A 99 támogatott projektre az Alapítvány
összesen több, mint 69 millió dinár támogatást biz-
tosított.

Milyen várható pályázati témakörökről tudna
beszámolni olvasóinknak?

November végéig, egészen pontosan november 30-ig
van nyitva a IV. pályázati kör, melyben 3 kiírásra
lehet pályázni. Ezek: a mezőgazdasági és gazdasági
fejlesztések kombinált támogatása, falusi házak
vásárlását célzó vissza nem térítendő támogatás
illetve mezőgazdasági földvásárlási hitel kamattámo-
gatása.

A mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kom-
binált támogatásának célja vissza nem térítendő
támogatás folyósítása és kamattámogatott hitel
felvételének támogatása vajdasági bejegyzett
mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók és vál-
lalkozások számára, technológiai felszereltségi szint-
jük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a
meglévő kapacitások jobb kihasználása, a foglalkoz-
tatás növelése, valamint a beszállítói kör
kiszélesítése céljából. A vissza nem térítendő támo-
gatás teljes keretösszege 6.000.000.000,00 forint
(HUF) dinár (RSD) ellenértéke.

A falusi házak vásárlását célzó vissza nem térítendő
támogatás célja vissza nem térítendő támogatás
folyósítása falusi házak és a hozzá tartozó telek,
valamint gazdasági udvar vásárlásához Vajdaság
Autonóm Tartomány területén házaspárok, élettársi
életközösségben élők és kiskorú gyermekét vagy
gyermekeit egyedül nevelő szülő számára. Mivel az
előző házvásárlási kiírásnak igen nagy sikere volt a
fiatal párok körében, így e kiírás teljes keretösszege
620.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár
(RSD). A pályázatonként megítélhető támogatás
összege nem haladhatja meg az 3.100.000,00 forint
(HUF) dinár (RSD) ellenértékét. Ha a maximális
támogatási összeggel számolunk, a keretösszeg 200
falusi ház megvásárlására elegendő. Az előzőekhez
képest némileg változott a házvásárlásra vonatkozó
szabályzat. Az egyik legfontosabb változás ezzel

kapcsolatban, hogy eltöröltük a telek alapterületére
vonatkozó kitételt, valamint, hogy ebben a körben
már gyermekét egyedül nevelő szülő is pályázhat. Ez
azért fontos, mert szerettünk volna az egyedülálló
szülőknek is lehetőséget biztosítani a házvásárlásra,
hiszen ők általában még nehezebb helyzetben van-
nak, mint a házasságban vagy élettársi kapcsolatban
élő társaik.
Harmadik kiírásunk jelenleg a mezőgazdasági föld-
vásárlási hitel kamattámogatása, melynek célja
kamattámogatás folyósítása mezőgazdasági föld-
vásárlási hitelhez Vajdaság Autonóm Tartomány
területén. A pályázat teljes keretösszege
4.500.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár
(RSD) hitel, valamint a hozzá tartozó kamattámo-
gatás összege a kereskedelmi bank hitel-
előminősítésével összhangban.

A kiírások részletes ismertetése lakossági fórumokon
zajlott. Összesen 11 ilyen eseményt szerveztünk meg
Vajdaság különböző településein. A lakossági
fórumokon tapasztaltak alapján a IV. pályázati kör
kiírásai iránt is nagy lesz az érdeklődés, mivel mind-
egyik esemény teltházas volt.

A továbbiakban szeretnénk olyan pályázatokat kiírni,
amelyek azokat az egyéni termelőket, mezőgaz-
daságból élőket céloznák meg, akik elsődleges
mezőgazdasági terméket, nyersanyagot állítanának
elő a már kiválasztott, illetve a jövőben kijelölendő
integrátorok számára, hogy azt feldolgozzák, és
késztermékként a piacra juttatják. Az integrátorok
összefogják majd a családi gazdaságokat és segítik
azokat, hogy nagyobb mennyiségben és jobb
minőségben állítsanak elő nyersanyagot. A jövőben
szeretnénk elérni, hogy az integrátorok és a családi
gazdaságok együttműködése megerősödjön, hiszen
kölcsönösen szükségük van egymásra a meg-
maradáshoz. Célunk az integrátori rendszer
kiépítése, illetve a gazdaságok és az integrátorok
hosszú távú együttműködésének megalapozása.

Folyamatosan dolgozunk rajta, hogy a potenciális
pályázók igényeit szem előtt tartva, valamint az eddi-
gi tapasztalatokat figyelembe véve tökéletesítsük a
pályázati rendszerünket, illetve pályázati sza-
bályzatainkat.

szerk.
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Késő ősszel, amikor már a nap sugarai is
erőtlenné vállnak, amikor egyre gyakrabban felhős,
borús nappalok kísérik végig napjainkat, amikor már
a bokrok alján az egyre szaporodó sárgás-barna lev-
elekkel egyre gyakrabban játszadoznak a szellő-
gyermekek fel-fel kapva őket a magasba, megpör-
getve egyszer-kétszer-százszor, majd bedobják a
szomszédos kertben már gömbölydedre
duzzadt fehér krizantémok közé.
Reggelente, amikor halk eső
kopogtat az ablakpárkány
bádoglemezén, s aki erre
sem ébred fel egy-egy
szellő sietve rázza meg
az utcai redőnyt. Nem
kedvelem ezeket a
napokat, ridegek,
hidegek, szeszélye-
sek, az ember
mogorvává, idegessé
válik, nincs kedve
semmi dologhoz,
pedig jajj de sok ten-
nivaló volna még a
ház körül, a kertben, a
határban, a téli
zimankó, a fagyok
beállta előtt. Az elmúlás-
ra emlékeztetnek, valami
befejeződött, valami véget
ért, s úgy érzem mintha nem-
csak a természetben, hanem a
lelkemben is valami véget ért, valami
lezárult. Ilyenkor az emlékek is egyre
sűrűbben jönnek elő, - olykor tudatosan - a
szomorúság pedig lassan-lassan képes olykor
letargiává erősödni. Ilyen napom is van. A már
említett kiváltó okoktól ezek száma nagyban függ, de
november másodika, a Halottak napja közeledtével
egyre több ilyen szomorúsággal, bánkódásokkal
dúsított napom van. Mert rájuk emlékezek, az eltávo-
zott családtagokra, rokonokra, barátokra,
ismerősökre. November másodika, ezen az egy
napon szinte kivétel nélkül, aki csak teheti felkeresi a
sírkerteket, temetőket, hogy emlékezzen, lerója
kegyeletét, hálát mondjon, vagy esetleg egy ki nem
mondott kései szót, gondolatot rebegjen el a sírban

nyugvó fejfájánál, amit annak éltében elmulasztott
megtenni. A halottak iránti tiszteletből messze
vidékekről is érkeznek családtagok, leszármazottak,
hogy szebbnél szebb virágcsokrokkal szépítsék,
ékesítsék szeretteik örök nyugvóhelyét. S amilyen
nyugtalan, érzelmektől felkorbácsolt lélekkel állnak
meg a sírhantnál, ezeknek a napoknak az időjárására

is többnyire vonatkozik ez a zaklatottság, a
viharos erejű szél, amely olykor éjsza-

kánként kísértetiesen képes csapkod-
ni egy-egy kiskaput, pajta ajtót,

vagy éppen süvítve igyekszik
behatolni az ajtó-ablaknyílá-

son a lakásba, esetleg eső
kíséretében csap le a
vidékre.
Ezen a napon legtöbbünk
lelkében sír az emlék,
fájóan sír az eltávozott
családtag, rokon, jó
barát emléke. Nekem is
fáj a nyáron a 60.-ik
életévét alig betöltő
gyermekkori barátom
távozása, s e sorok írása

közben (este 9 órakor)
érkezett telefonos értesítés

is megdöbbentett és fájdal-
mat okozott, melyben közlik,

hogy idős betegeskedő szom-
szédasszonyunk - aki szinte

családtag volt - a mai napon elhunyt.
Fogyunk. Amikor templomukban halottra

harangoznak mindig elszorul a szívem, ismét
egyel kevesebben vagyunk. Augusztus végén,
szeptember elején nagyon sűrűn szóltak a harangok,
majd 8-10 nap egymást követően olyannyira
fogyunk, hogy olykor egy halott után egy üres - lakó
nélküli - ház marad. November másodika a Halottak
napja. Ezt az egy napot szenteljük nekik és látogas-
sunk ki örök nyugvóhelyükhöz egy-egy csokor virág-
gal. Ám év közben ne feledkezzünk meg a
karnyújtásnyira lévő, mellettünk élő családtagokról,
rokonokról, jó barátokról. Szánjunk rájuk is egy
napot. Ők is hálásak lesznek.

Szukola Béla

Egy nap
Akiért a harang szól
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Az idei száraz esztendő minden bizonnyal
emlékezetes marad a mezőgazdasági termelők
számára, hiszen a jelentős terméskiesés

következtében minden bizonnyal komoly anyagi
bevételtől estek el, amelyet még súlyosbítanak a vis-
szaesett terményárak is. Az őszi termény betakarítás

jó ütemben halad a feketicsi határban, - amely az
alacsony hozamoknak is és a mind több nagy kapa-
citású mezőgépeknek tulajdonítható - sőt mondhatni,

amennyiben jelentősebb csapadék nem késlelteti a
munkákat lassan be is fejeződik a kukorica és a cu-
korrépa szedése a parcellákon. Azonban sok gaz-
daságban ezt követően kezdődnek a problémák,
ugyanis az adók és egyéb járulékok, esetenként az
árendák kifizetése után marad-e kellő anyagi háttér
az őszi munkálatok, a szármaradványok
eltávolítására, szántásra, illetve az őszi vetésű
gabonafélék magágy előkészítésére és vetésére.
Minden bizonnyal többen is a hitelek különböző for-
máiban látják a megoldás lehetőségét. Van, akik a
pénzintézmények kínálta kölcsönök nyújtotta
lehetőséget választja, van aki a felvásárló állomások
által biztosított vetőmagot, műtrágyát igénylik, ame-
lyet a jövő évi termésből fizetnek vissza.
Ennek apropóján látogattunk el a 2001-ben alapított
szikicsi Merkur terményfelvásárló állomásra, ahol a

Amikor minden segítség jól jön
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családi vállalkozást vezető tulajdonos, Mrvajević
Dragan fogadott bennünket.

- Az idei őszi mezőgazdasági munkálatokra mi is
időben felkészültünk és különböző magházakból

beszereztük a gabona vetőmagot, amelyből több faj-
taválasztékkal rendelkezünk. Évek óta már gyakor-
latunkká vált a mezőgazdasági termelők ilyen jellegű
hitelezése, főleg, hogy több mint öt éve
ideköltöztünk az új telephelyünkre, ahol a tároló
tornyok mellett tágas raktárépületekkel is ren-
delkezünk. A vetőmagokon kívül különböző, erre
szakosodott vegyi művektől többfajta műtrágyával
(alap és fejtrágya) is rendelkezünk, amelyeket szin-
tén forgalmazunk, akár azonnali fizetési
lehetőséggel, akár a betakarítás utáni terményelszá-
molás alkalmával. Évek során igyekeztünk korrekt,
kétoldalú, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a
kishegyesi község mindhárom településén
tevékenykedő termelőkkel. Az átvett terményért járó
összegért a gazdáknak nálunk nem kell hosszú ideig
várakozniuk, mi a legrövidebb időn belül igyekszünk
az elszámolást elvégezni és a pénzt átutalni, olykor
akár 2-3 napon belül is. Minden bizonnyal az átvevő
telephelyünket a gazdák szempontjából egy előnyös,
megfelelő helyen, jól és könnyen megközelíthető
környezetben létesítettük. Szikicset és a vasútál-

lomást összekötő szilárd útburkolatú út mellett,
magától a településtől mintegy 2km-re helyezkedik
el az átvevőhely, amely gyakorlatilag kint van a
határban. Így számos termelő földutakon, dűlőu-
takon tudja odaszállítani átadásra a terményét, illetve

idő szempontjából is előnyükre válik. További ter-
veink között szerepel az üzemanyag ellátás biz-
tosítása a velünk együttműködő gazdák számára,
amelyet szintén a betakarított terményük
jövedelméből tudnak törleszteni.

Szukola Béla
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Elkezdődött az őszi színházi évad is és a
hivatásos színházak berkeiben már javában zajlanak
a próbák, illetve a bemutatók és az előadások is. A
műkedvelő színjátszók valójában most, vagy ezután
kezdenek hozzá a munkához, ők ugyanis a szabad
idejüket (vagy olykor-olykor az idejüket teszik
szabaddá e célból) szentelik eme tevékenységnek,
amikor már a kinti, elsősorban a mezőgazdasági
munkák java része már befejeződött. A helyi Soma
felnőtt színtársulat háza táján ezen az őszön több vál-
tozás - mondhatni meglepetés - is történt. A társulat
létezése, vagyis 23 év óta az idén lesz először színre
tűzve az előző évadban játszott színdarab, ami azt
jelenti, hogy a társulat tagjai együtt maradtak, attól
függetlenül, hogy jelenleg is több egyetemista erősíti
a csapatot. A másik különlegesség, - szinte hihetetlen
- hogy már szeptember elején megkezdődtek a
próbák, hogy a több mint két órás időtartalmú szín-
mű szövegét, énekét újraismételjék és azt kifogásta-
lanul tudják bemutatni október 15-én a bezdáni
közösségnek. A meglepetések tárháza ezzel még nem
merült ki, ugyanis a színtársulat tagjai a művelődési
egyesület (M.E.) vezetőségével egyetemben felbuz-
dulva az itthoni háromszori teltházas látogatottságon,
úgy gondolták, hogy egy újbóli, negyedik itthoni
előadást is beiktatnak a repertoárjukba. Szeptember

28-án, szombaton 19 órai
kezdettel ismét bemu-
tatják a Hyppolit, a lakáj
című zenés, énekes szín-
darabot. Sárközi Ferenc
tanító bácsi rendezésében
1975-ben és 1976-ban a
János Vitéz című három
felvonásos zenés
daljátékot négyszer,
illetve háromszor, vagyis
a két évadban hét alka-
lommal mutatták be
itthon, Feketicsen, a 24
előadásból. (Egyszer volt
Budán kutyavásár.) Az
itthoni fellépés után,
november 12-én
Törökkanizsán lép a
nagyérdemű elé a társulat,

Hyppolit, a lakáj ismét színre lép
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de ezen kívül várják őket Zentára, Kupuszinára is, a
magyarországi testvértelepülésre Rúzsára is. A társu-
lat tagjai szívvel lélekkel dolgoznak, tanulnak, kulis-
szát építenek, bontanak, hétköznap esténként, de

újabban már vasárnap délutánonként is bejárnak a
próbákra, azzal a céllal, hogy minél több meghívás-
nak tudjanak eleget tenni. Minden bizonnyal nagy
hatással volt a csapat tagjaira az idei Vajdasági
Magyar Amatőr színjátszók Találkozója során
kiérdemelt öt díj is, amely egyike a legjobb férfi
főszereplőnek kijáró Szilágyi László-díj volt. Sajnos
az utaztatás költségei már meghaladja a M.E. anyagi

teherbírását és ezért már korlátozott a vidéki fel-
lépések száma, valamint a már említett tanulók,
illetve munkaviszonyba lévők szabadidejétől is függ
egy-egy bemutató.

Attól eltekintve, hogy Hyppolit járja a maga kis
rögös útjait Vajdaság települései között, már az új
darabválasztáson is kell gondolkodni, méghozzá jó
színdarabon, mert a közönség igényli és elvárja a
minőséges, jó színdarabot.

Szukola Béla

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét mód-
jukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen megjelentetni a

Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán
megvételre keresnek valamit, esetleg csak a figyelmet

szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget
az elérhetőségükkel feltüntetve dobják be a “Fecske”

postaládájába a Helyi közösség udvarán
(Testvériség utca 30.)

Továbbra is várjuk írásaikat, receptjeiket a:
feketicsifecske@gmail.com címre

Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal az, az írását a
fent említett postaládába dobhatja bele.
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… csak, hogy megint nehogy, vagy még úgyse...

Vagyis, a kishitűségről van szó, mert amerre
csak nézek, lépek, mindenhonnan csak ez rontja a
napomat, kedvemet, nehogy én is a hatása alá kerül-
jek. Úgy látszik ez ragályosabb minden eddig ismert
betegségnél, és félek attól, hogy beleesek, és boldo-
gan fogom várni, hogy egy jól tervezett, kirándulás,
vagy akármi más egy rövid eső, vagy egy kitérőút
miatt, mert, hát az eredetileg kiválasztott le van zárva,
boldogan tönkretegye a hangulatomat.
Ma már mindenki úgy kezdi, hogy hiába, meg úgyse,
ha mások, meg akik
határoznak (még az esőről
is), nem akarják, akkor
hiába...
Ki vagyok én? 
Kik azok a mások?
Kik azok akik a
Mindenhatótól is többnek
tartják magukat, amúgy
Vele, tudtommal jóban
vagyok. Ezt, vagyis
hitemet, nem adom, nem
veheti el senki, soha,
semmi áron.
Fontos-e, hogy ki, kicsoda,
vagy, hogy magáról mit
képzel? Igen is, meg nem is. Tőlünk függ, mi ki
vagyunk, kinek érezzük magunkat, ki akarunk, vagy
szeretnénk lenni. Először is hinnünk kell magunkban,
munkánkban, annak eredményében, célszerűségében,
eredményességében. Igen előbb gondolkozni kell
(már megint?), hogy, ha már valamit teszünk, annak
eredménynek kell, hogy legyen, a célnak, oknak kell,
hogy legyen. Sokszor már szó volt róla, hogy a divat,
más majmolása, nem kell mindenféle képen előnyös-
nek lennie számunkra, ha netán másnak  hasznot hoz
az neki jó. Lustaságból, könnyebb megoldás, utólag
másra való hivatkozással, igazoljuk sikertelenségün-
ket, középszerűségünket.
Többnyire a természeti erőkkel sem vagyunk jóban,
de hát, ha időben esik az eső, hó, süt a nap, nincs
kártevő rovar rágcsáló, akkor már előre tudjuk, hogy
akkor a termékek árával lesz baj. Valahogy mindennel
amivel foglalkozunk, azt kényszerből csináljuk.
Olyan is a végeredmény. Valahogy befektetett munka
nélkül szeretnénk sokat keresni. Ilyen csak a szeren-
csejátékban van, de mivel kishitűek vagyunk, nincs

szerencsénk.
Nem a szerencse, a sors, meg, hogy a másiknak miért
van, neki miért sikerült, kell, hogy legyen az
irányadó, az életünkben. Mi magunk kell, hogy
legyünk, amivel, bocsánat, akivel összehasonlítjuk
magunkat. Igen, mennyit értünk el a tegnaphoz vi-
szonyítva, akaratunk erejével, szorgalmunkkal, saját
józan paraszti gondolkozásunkkal. Mit tettünk jót,
jól, magunknak, de ami ettől is többet jelent, másnak,
esetleg a nem mindig hálás közösségnek? 

Higgyék el megéri haladni
előre, ha kell az árral is
szemben, nem pedig csak a
sodrás kényére-kedvére
magunkat hagyva, egy-
szerűen, jellemtelenül ve-
getálni. Mivel a legnagyobb
hőségben azon siránkoztunk,
hogy nehogy korán
beköszöntsön a hideg és
kelljen fűteni, mert azt, hogy
fogjuk túlélni. Itt van az idén
már szeptemberben fűteni
kellett. Kell ez nekünk? A
bajt előre kikárogjuk
magunknak. Mit tegyünk

mást? Csak azon szórakozzunk, keserű kárörömmel,
hogy nicsak-nicsak, a nagy globális felmelegedés
minálunk korai lehűléssel kezdődik? Valahogy már
nem tudok hinni a Nagy Tudósok, Buta Nézők
számára csinált műsorának, mert nem tudom ki fizeti
őket, de azt tudom, hogy a hőmérőm, meg a bőröm
ingyen jelzi, hogy a globális felmelegedés nem az
idén fog bekövetkezni. 
Régebben más volt. A terveket meg lehetett hozni, és
becsületes, korrekt munkával azt meg is valósítani, az
eredményt pedig jó beosztással újraértékesíteni, ami
meg felmaradt elfogyasztani. Igen akkor még
lehetett, hogy a következő termelési körhöz való
újratermelési nyersanyagot félretegyék, ha több lett
bővíthették termelésüket. Ma már nem vagyunk
olyan régi módiak, nem divat tervezni, csak kishitűen
károgni.

Akkor gondolkozzunk

Bíró Csaba 
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Szegény ember a 19. századig alig, a 20. század
elejéig ritkán részesült tejitalban. A 2. világháború után, a
nagyüzemű tejtermelés gyökeres változást hozott.
Literszámra fogyaszthatta bárki, s elévülhetetlen közkin-
csünké vált a tudat, hogy a tejtermékek fogyasztása
egyenértékű az egészséges életvitellel. Az aranykornak
azonban újabban mintha megrendült volna a fundamentu-
ma. Egyre több a kifogás a tejtermékek ellen, s ezek közül
még a legártatlanabb az allergikus reakció kiváltása,
legkeményebb pedig a mell-, prosztata és vastagbélrák
kialakulásának elősegítése. 

A tej és a rák. Nézzünk szembe, mindjárt a legsúlyosabb
váddal, a tejfogyasztás és a rákos daganatok összefüg-
gésével. A félelmet az a tény okozza, hogy az USA-ban
1994 óta engedélyezik a tejelő marhák injekciós kezelését
génmódosított növekedési hormonnal. Az USA Élelmi-
szer 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 hor-
mont egy kisebb mennyiségben, de injekcióval 10 szeres
nagyságra emelik szintjét. A hormonnak azonban még
ebben a nagyságban 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 %-al magasabb a tejhozam, s a tehenek kisebbfajta
tejgyárakká válnak. A bökkenő azonban a független
kutató laboratóriumok jelentéseiben van: a hormon
ugyan közvetlenül nem okoz rákot, de mint nem kívá-
natos 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 védő- mecha-
nizmusok mibenlétét, nem garantálhatják, hogy a ma
ismert 15-17 vékonybélbetegségnél a meggyengült hor-
mon-áteresztési védőháló minden esetben sikeres lesz. A
dilemmát fokozza a hormonterápia alkalmazása során fel-
szaporodott tőgygyulladás a teheneknél. A farmer kényte-
len antibiotikumokkal kezelni a tejelő marhát, ami nagy
koncentrációban megjelenik a tejben és csökkenti az
ember ellenállási szintjét az alkalmazkodó-képes baktéri-
umokkal szemben. Mindez óvatosságra kényszerítette az
Európai Unió orvosgárdáját és Kanadával, Ausztráliával
egyetemben, mindmáig sikerrel tiltja a hormonkezelést és
a tej-importot. Szerbia, mint az Európai Unió felé orien-
tált ország, jelenleg biztonságban van ebből a szempont-
ból. Jó tudni, hogy a tejtermékek a legszigorúbb több
lépcsős felügyeleten esnek át minden európai országban.
A tej rákellenes tulajdonsággal bír. Ellentétben a gén-
módosított hormon nem túl megnyugtatóan tisztázott
szerepével, már 20 éve orvosilag alaposan ellenőrzött
bizonyítékok vannak a tejtermékek rákellenes tulajdonsá-
gairól. Nevezetesen a tej természetes tartozékai a linolsav,
az omega-3 és a tejsavó, legyen az pasztörizált vagy UHT,
eredményesen gátolják a bőr, a gyomor, a mell és a

vastagbélrák terjedését úgy a kezdeti, mint a terjedési sza-
kaszban, de akadályozzák a leukémiás megbetegedést is.
A vizsgálatok még tovább folynak, de az előnyök már
világosan kimutathatók. Azt is tudjuk, a jótékony linol-
savból és omega3-ból több van a legelésző (alpesi)
tehenek magasabb zsírtartalmú tejében. 
A tej és a csontritkulás. Kikezdhetetlen- bár próbálkozá-
sok vannak- az a sokszorosan kimutatott tény is, hogy a
tej, legyen magas hőkezeléssel csírátlanított UHT vagy
kezeletlen, kitűnő kalcium, -foszfor-  és káliumforrás.
Ismeretes az összefüggés a testmozgás és a táplálkozás
között a felnőtté válás éveiben. Az orvostudomány az
utóbbi években pontosított: az első 20 év a fontos az
emberi csonttömeg kialakulásában, ha elértük a 30. évet
javítani már nem tudunk a csontok 50 %-os kalciumszint-
jén, csak fenntartani. A kellő kalciumbevitel viszont az
első 20-30 évben magas biztonsági fokot nyújt az öregko-
ri csontritkulás ellen, azzal a feltétellel, hogy kellő test-
mozgást és D vitamin bevitelt biztosítunk
szervezetünknek.  Önmagában tehát a tej fogyasztása nem
elég, az újabb kutatások tükrében. Nem mellékes a tej
utóbbi időben felfedezett védő-gyógyító hatása sem a
fogszuvasodás ellen.
A tej egyéb hatásai egészségünkre. A pasztőrözött és az
UHT tejhez hozzáadott mikrobaellenes aktív anyagok,
gátolják az öregedés folyamatát és az érelmeszesedést. Ez
utóbbi tulajdonságuk egyben a vérnyomás emelkedést is
fékezi. A japánok tudósok 22 évig tartó vizsgálata azt
mutatta ki, hogy a rendszeres tejivóknál-, ami napi fél
litert jelent- 50 százalékkal kevesebb az agyvérzés.
Magyar kutatoknak köszönhetjük azt a 2002-ben közölt
adatot, miszerint a tejben lévő szfingolipid növeli a „jó”
HDL koleszterint. Ez utóbbi különleges jelentőséggel bír,
hiszen az orvostudomány alig ismer olyan anyagot, amely
nem felbolygatva szervezetünk koleszterin-egyensúlyát,
csak a HDL –re hat serkentően.

Van egy terebélyesedő mozgalom, amely propagálja nyers
tej ivását. Legyűrve a bennem is felsejdülő gyermekkor
nosztalgiáját, ki kell mondani, a fertőzés kockázata mind
a mai napig fennáll, jól ismerkedjünk meg a fejés
körülményeivel, mielőtt a sajtárból csészénkbe
merítenénk a frissen fejt tejet. Végszóként állapítsuk meg:
lehet tej és tejtermékek nélkül is élni, kellő odafigyeléssel
a mindennapi táplálkozásban, s emiatt senki sem találja
magát az élet árnyékos oldalán. Ugyanakkor, kár kön-
nyelműen elvetni az emberiség évezredeken keresztül
őrzött táplálkozás-kultúrájának azt a gyöngyszemét,
amely a bölcsőtől az aggkorig egyik legbiztonságosabb és
legharmonikusabb táplálékunk.  

Dr. Kerekes József 
az intenzív terápia ny. főorvosa

Éltet vagy árt a tej?
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RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL
Az 1892. évi rendeletek tárában a m. kir. kereskedelemügyi minister körrendelete szerint Feketehegyen /B.-
Bodrogm./  május 5.-én és október 30.-án legyen országos vásár, szombaton pedig piac.
1878-ban elvégzett tagosítás után a  legelők megszűntek és a jószágokat a falu déli bejáratnál elterülő le-
gelőre hajtották ki minden nap, a koplalóra. Itt tartották meg a verbászi kövesút, Újsor, Nikola Đurković,
Petőfi Sándor utca által közbefogott területen a vásárokat,  szombaton pedig, a Budai kocsma mellett, a
jószágpiacot.
A vásáron megjelentek a környék iparosai, kereskedői, jószágtenyésztők és a cenzárok. A gyermekek a
cukrászokat, bazárosokat, céllövöldét, ringlispilt és ördögmalmot, idősebbek a vendéglősőket  keresték fel
legszívesebben. Bede, Bika, Budai, Farkas, vidékről: verbászi, szenttamási  vendéglősők sátrai a köves úttal
párhuzamosan lettek felállítva. A lacikonyhák illata és a zenészek muzsikái messziről csalogatták a láto-
gatókat.
Iparosodással az 1970-es  évek végére mind inkább gyérült a vásár látogatottsága, míg teljesen megszűnt. A
területet beépítették.

Reggeli készülődés vásárra a 1960-as
években

Sátorbontás után a vásártéren. 
Zenészek Burai Károly, Farkas Mihály,
Vajda József, Vajda Florenc, vendégek

Bíró Imre és Német János tanítók

A képeket és adatokat Farkas Mihály /Becsei út/ és Kórizs József /Kis Ernő utca/ adták.
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-
063.          
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,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2017. október

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Ciceri Gyula augusztus 21, 77 évében
Ódor Erzsébet szül. Palcsók Erzsébet

augusztus 19, 74 évében
Szakács Katalin augusztus 28, 82 évében

Zelizi Julianna szül. Török Julianna
szeptember 1, 46 évében

Id. Gáspár Lajos augusztus 29, 83 évében
Id. Orosz János augusztus 30, 79 évében

Kelava Saša szeptember 5, 45 évében
Szebenyi Szuzanna szül. Paul Szuzanna

szeptember 22, 82 évében
Bakos Katica szül. Brezovszki Katica

szeptember 24, 81 évében
Manojlović Judit szül. Tamasi Judit

szeptember 28, 75 évében
Balogh Mária szül. Vida 
október 11, 79 évében

Juhász Jusztina szül. Gálik Jusztina
október 11, 93 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Berger László és Berger Ágnes kislányuk Dorina

Szebenyi János és Katalin kisfiuk Zalán

Nikolić Marko és Nikolić Marina kisfiuk Vuk

Ritec József és Ritec Natália kislányuk Tímea

Zorjani Adnan és Šermina kislányuk Fatime

Tomić Slobodan és Kokrehel Izabella kisfiuk

Dragan

Ő s z  v a n

Már reggel érzed, amikor sóhajod meleg lehelet,

a fejedre húzott paplan még elrejt,

és kuckód zugából erőt kell venned,

hogy biztasd magad: most már felkelek.

Felülsz az ágyon, de nem úgy mint nyáron,

mert nehezen mozog az izom csontodon,

és arcod nem ragyog a beszűrődő napon,

csak lehorgasztott fejjel tépelődsz a gondokon.

Mikor felállsz és kinézel az ablakon,

a szitáló esőben a levelek már nem élénk zöldek a fákon,

és a fakóságot még nem váltotta át az őszi tarkaság,

talán ezért van benned olyan értetlen szomorúság.

Este újra érzed, gondolataid elviselése mind nehezebb,

a kinti világ már egyre sötétebb,

és árnylat alakokat rejt a szürkület,

majd szobád sarkában érzékeled didergő énedet.

Bácsi (Vajda) Sára




