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Bácsfeketehegy Helyi közösségi választások 2017.

Összhangban Bácsfeketehegy Helyi közösségének statútuma 29. szakaszával, 2017. november 16-
án kiírásra kerültek 2017. évi a Helyi közösségi választások, melynek időpontja 2017. december 17-e,
vasárnap. A bácsfeketehegyi Helyi közösség legfelsőbb, döntéshozó szerve a Helyi közösség Tanácsa. A
szavazás alkalmával Bácsfeketehegy település lakossága, négy körzetben választja meg a Helyi közösság
Tanácsának 15 tagját, az I. körzetből 3, a II., III. és IV. körzetből pedig 4-4 legtöbb szavazathoz jutó jelölt
kerül be a Tanácsba. A határozat, az elfogadása napján megjelenítésre került Kishegyes község Hivatalos
lapjában, illetve a bácsfeketehegyi Helyi közösség hirdetőtábláján.

A határozat a következő, választásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazza:
- a választás alkalmával a falu nagykorú lakossága a Helyi közösség tanácsának 15 tagját választja
meg, a település 4 választókörzetből áll, a jelöltek a saját lakóhelyük szerinti körzetben indulhatnak a
választáson,
- az I. körzetből 3, a II., III. és IV. körzetből pedig 4-4 legtöbb szavazathoz jutó jelölt kerül be a
Tanácsba
- a Helyi közösségi választások időpontja 2017. december 17-e, vasárnap, a szavazatokat 7,00 és
20,00 óra között lehet leadni a választópolgárok lakhelye szerinti szavazóhelyen
- a Helyi közösség választásokhoz kapcsolódó választási tevékenységek 2017. november 16-án
kezdődtek
A helyi közösségi választás a következő választási egységekben és szavazóhelyeken valósul meg
Bácsfeketehegy település területén:

A tanácstagnak jelöltetéséhez szükséges dokumentáció a Helyi közösség a választási bizottságnál volt
igényelhető!
Minden választópolgár írásos értesítést kap, amely a szükséges útmutatókat tartalmazza (körzet, szavazó-
hely, időpont, stb.). Tanácstagok a munkájukat bérmentesen, azaz önkéntes alapon végzik!

Bojtos Béla
Helyi közösség Tanácsának Elnöke
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A karácsonyi történet minden alakja olyan
közeli, annyira emberi, hogy nem szükséges hosszú
magyarázgatás a megértésükhöz. Mária egy asszony,
aki gyermeket vár, szül, gondoz, táplál. Édesanya,
amilyen még nagyon sok van ezen a földön. József
egyszerű ácsmester. Egy család eltartásának a gond-
ja nehezedik a vállára. Két kezével keresi a kenyerét,
tisztességes munkás ember. Nem valami földöntúli
emberek ezek, hanem hozzánk hasonlóak. Jobban
megértjük őket. Vegyük számba akár a pásztorokat.
Őrzik a nyájat éjszaka a mezőn. Jézus születési helye
sem valami mennyei palota, hanem egy nagyon
egyszerű istálló, ahol jószágok vannak. Igen, Isten
egyszerű embereket választott ki, hogy közöttük
megjelenjék az ő Fia. Az Ige, Jézus Krisztus, aki
öröktől fogva volt, emberré lett, hozzánk hasonlóvá
mindenben, kivéve a bűnt. Itt van Isten közöttünk, a
Máriák és Józsefek, a pásztorok, a mezőn és gyárak-
ban dolgozó emberek között. Nem az előkelő
palotákban, hanem nyomorult
istállókban, ahol az ember sok-
szor elhagyatottabb, mint a jászol-
hoz kötött jószág. Karácsonyra
nem a mennyben lakó
embereknek van szüksége, hanem
nekünk, akik itt e földön élünk.
Értsük meg, hogy nagy dolog
történt itt. Isten a földre helyezte a
mennyek országát. Elkezdett egy
történetet, amelyet itt folytat ezen
a földön. Nem mondhatjuk többé,
hogy Isten a mennyben van, mi
pedig itt a földön élünk. Nem mentünk még fel a
mennybe, de az lejött ide a földre, hogy senki ne
éljen tudatlanságban a mennyet illetően.

A karácsonyi történetnek vannak olyan sze-
replői is, akik kissé idegenek előttünk. Nemcsak
emberek szerepelnek benne, hanem angyalok is.
Nem értjük őket. Nem tudjuk mit kezdjünk velük.
Úgy tűnik mintha nem valóságos alakok lennének.
Angyalokat közülünk még senki nem látott itt a
földön. Nem tudjuk őket hova tenni, hogy kik is ők
valójában. Gyermekkorunk képzeletében még csak

megférnek valahogy, de mi már annyira
kézzelfogható világban élünk, hogy nem tudjuk
elképzelni sem őket. Úgy látszik, hogy Isten azért
adta őket, hogy, azért állította be a karácsonyi
történet szereplői közé, hogy egyszer már igazán ért-
sük meg: nem emberi képzelődés kitalált meséje,
hanem olyan esemény, amit nem tudunk soha megis-
mételni és megérteni. Nem is akarjuk mi megma-
gyarázni az angyalok személyiségét. Hát éppen ezért
állította ide őket az Isten, hogy titokzatos alakjukkal
emlékeztessenek Isten páratlan tettére. A menny
érkezett erre a földre. Itt megrendülve kell megállni.
Nem magyarázkodni és képzelődni, hanem
alázatosan meg kell állni és így kiálltani fel: Én Uram
és én Istenem.

A pásztorok megijedtek, amikor az angyalt
meglátták. Félelmük nemcsak abból származott,
hogy a sötétségben egyszerre nagy világosság

támadt, hanem onnan, hogy egy tel-
jesen ismeretlen teremtés előtt
találták magukat, akit eddig még
sohasem láttak. Lehettek emberek a
karácsonyi történet alakjai, Mária,
József, a pásztorok, a napkeleti böl-
csek. Szólhatott hozzájuk az angyal
üzenete, mégis nem az ember van a
karácsonyi történet központjában.
Isten volt az, aki leszálította a Fiát
erre a földre, ő volt aki
megkönyörült az embereken. Isten
van a központban. Az ember ebben

az esetben semmi. Még a föld is eltörpül abban a
nagy világmindenségben, amelynek ura és királya ez
a Jézus Krisztus.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok
olvasóinknak és közösségünk minden tagjának
Áldott Karácsonyi Ünnepeket!

Orosz Attila
református esperes

„És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az
Istent dicsérik és ezt mondják vala; Dicsőség a magasságos mennyekben az
Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” Lk 2, 13-14

ISTEN AJÁNDÉKA
(karácsonyi gondolatok)
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Terveink és ígéreteink szerint haladtak a munkálatok
az elmúlt időszakban településünkön.
- lakossági kérelem alapján, a Bácsfeketehegy helyi
közösség Tanácsának döntésének értelmében
elkészült a Temető és a Vasút utca sarkán az új ját-
szótér, számos gyermek és szülő örömére, melyet
önfeledten használnak a lurkók reggeltől estig. Itt és

most szeretném megköszönni azoknak a kis és szor-
gos gyermek kezeknek a rajzot, melyet örömükben
alkottak, hálájuk jeléül eljutattak hozzánk! Attól a
pillanattól kezdve irodánk dísze, büszkén mutogatjuk
mindenkinek, és bizony sokszor elég rávetni egy pil-
lantást, ami elég ahhoz, hogy feltöltődjünk pozitív
energiával és félredobva a sokszor legyőzhetetlennek
tűnő akadályokat, emelt fővel, újult erővel folytassuk
azt, amit vállaltunk: közösségünket megfelelőképpen
képviselni, fejleszteni és óvni!
- november 3-a és december 8-a közötti időszakban,

minden pénteken történt az ingyenes avarelszállítás
a községi kommunális vállalat által. Tekintettel a
zsákokba szedett avar mennyiségére, megesett, hogy
1 nap alatt fizikai lehetetlenség volt minden utcából
elszállítani, ezért hétfőnként fejezték be az
eltakarítást.
- befejeződött az urnatemető megépítése a
nagytemetőben.
- november 18-án szerveztük meg az ITTHON
BÁCSFEKETEHEGYEN, OTTHON EURÓPÁBAN
elnevezésű VI. kispályás labdarúgó tornát, melyen
testvértelepüléseink csapatai: Ruzsa(HU),
Zentagunaras (SRB), Torda(SRB) valamint a
házigazda szerepében a Bácsfeketehegy A és a
Bácsfeketehegy B csapatai mérték össze erejüket,
ami a sportszerű mérkőzések után a következő
dobogó állást eredményezte:
1. Zentagunaras

2.Torda
3.Bácsfeketehegy A
4.Bácsfeketehegy B
5.Ruzsa
Gratulálunk a résztvevőknek, Szakács Gézának
pedig megköszönjük a korrekt bíráskodást, ami kicsit

sem könnyű feladat egy ilyen sporteseményen!
- az ünnepek közeledtével, hagyományunkhoz híven,
a református templomnál elhelyeztük az Adventi
koszorút, valamint megkezdtük településünket
feldíszíteni alkalomhoz illően.
- sajnos igen sűrűn vagyunk tanúi annak a vandaliz-
musnak, melyet a hivatalos szervek nem igazán
tudnak, akarnak a megfelelő módon kezelni,
megakadályozni. Több alkalommal, folyamatosan
rongálják gyermekeink játszótereit, az eszközöket,
padokat, szemetes kannákat, tornaszereket, lámpa-
testeket, egyszóval mindent, ami útjukba kerül
ezeknek az állítólag “ismeretlen“ személyeknek...
nagyja részét sikerült megjavítani a
Kultúregyesületünkkel összefogva, rendeltetésüknek
megfelelő állapotba hozni.
Ezeket a tényeket mérlegelve, a közbiztonság
növelésének érdekében, a Bácsfeketehegy helyi
közösség döntésének alapján, térfigyelő kamerákat
helyeztünk el a Kultúrotthonra, a Színházteremre és
a Sportcsarnokra. Bízunk benne, hogy a várt ered-
mény nem marad el és az eddigi igen jelentős anyagi
eszközöket hasznosabb célokra tudjuk fordítani!
Év vége felé, betyár kötelességem visszatekinteni az
elmúlt hónapokra, helyi közösségünk idei, jelen-
tősebb beruházásaira, munkálataira. Többek között:
- halaszthatatlan felújításokat végeztünk el a
Kultúrotthonunkon, Színháztermünkön
- közintézményeinket mozgássérülteknek megfelelő
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feljárókkal láttuk el
- három utca: a József Attila, a JNH és a Népfront lett
újra aszfaltozva, összességében 1,9 km
- a vízellátás javulásának érdekében, megépült a
kútház, elvégeztük a rácsatlakoztatást a meglévő
hálózatra
- komoly fásítási akciót tudhatunk magunk mögött,
melynek köszönhetően 350drb feketicsi „PRIMA“
meggyfacsemete teszi szebbé, rendezettebbé
településünk közterületeit, utcáit
- és nem szabad megfeledkezni történelmünkről, ere-
detünkről, kultúránkról - a Falu és Meggynapok, a
Szüreti napok megszervezéséről, a táncosainkról,
tamburásainkról, színészeinkről, versmondóinkról ,
az iskolánkról, óvodánkról, egyházközösségünkről...
Mindez mellett, itt és most,tekintettel arra, hogy 2017
november 16-án kiírták a Bácsfeketehegy helyi
közösség tanácsnokainak a választását, melyre 2017
december 17-én kerül sor, ezt a visszatekintést 2013
decemberéig szeretném kibővíteni... azt is leírom,
hogy miért: azért mert akkor, 2013 december 15-én
azt IGÉRTÜK, hogy:
- fásítani fogjuk az utcákat, játszótereket
építünk,folytatjuk a piactér felújítását, ingyenes
avarelszállítást szervezünk, térfigyelő kamerákat
helyezünk üzembe a közbiztonság növelése
érdekében, javítjuk járdáinkat, útjainkat, mindezt

MEGVALÓSITOTTUK!
Ezen felül: megépült a NYÁRI SZINPAD, befe-
jeződött a közvilágítás bővítése, leköveztük a
Verbászi út és a Becsei út faluba vezető szakaszait,
felújítottuk az Eko-kutat, elkészítettük a tervdoku-
mentációt a meglévő vízhálózat cseréjére, informá-
ciós fatáblákat helyeztünk ki, árkokat tisztítottunk és
alakítottunk ki, megépült a MŰFÜVES PÁLYA és
végezetül, de nem utolsó sorban - támogatjuk az
újszülötteket, művelődési-, nyugdíjas és sporte-
gyesületeinket, valamint az ifjúsági- és civil
szervezeteinket.
Az előbbiek megvalósításában komoly szerepet vál-
laltak tanácsnokaink, akik önkéntes munkájukkal,
hazafias érzésekkel dolgoztak, igyekeztek mega-
lapozni az előrehaladást, a jövőt. Tekintettel arra,
hogy minden munkában a folyamatosság a fontos,
nélkülözhetetlen a tervek teljesítéséhez, tisztelt
olvasónk: 2017 december 17-én SZAVAZZUNK A
MAGYAR KÖZÖSSÉGET KÉPVISELŐ, ITTHON
BÁCSFEKETEHEGYEN, OTTHON EURÓPÁBAN
polgári csoport jelöltjeire!

Minden kedves olvasónknak, áldott
Karácsonyi ünnepeket és békés, egészségben gazdag
Boldog Új évet kívánok a Bácsfeketehegy Helyi
közösség és szerénységem nevében!

Juhász Attila

A NYUGDÍJASOK HÍREI

Miután megemlékeztek a kilenc nyolcvanéves
tagjukról szolíd ajándékkal szeptemberben és a rá-
szorultaknak tisztasági csomagot juttattak évi köz-
gyűlést fognak tartani 2017 december 28.-án 14,00-
kor a Kultúrotthonban.

A megszokott jelentések után, új elnök és elnökségi
választás lesz, mivel egészségi okokból, az elnök,
Szolga Etelka lemondott, de amíg ereje megengedi
aktív fog maradni,
A közgyűlés után tradicionálisan a nyugdíjasoknak
az IZIDA tagjai fognak kedveskedni, karácsonyi-
újévi műsorukkal. Kérjük tagjainkat, hogy a műsort
önkéntes adománnyal köszönjék meg, amivel segí-
thetik az IZIDA áldásos tevékenységét.

Minden tagunknak és a Fecske olvasóinak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívá-
nunk.

A VÖRÖSKERESZT HÍREI

Az idén is, mint már eddig is a községi Vörös
Kereszt segélycsomagokat osztott ki november 27-
én 60 szükséget szenvedő felhasználónak, közben
november 8-tól 33 felhasználnak 55 adag főtt ételt
oszt ki hetente háromszor.

December 9-én a nyugdíjas otthon kocsmájában vér-
cukor, ingyenes vérnyomás ellenőrzés lesz, vegyük
szeretettel adott szolgáltatásukat, lehet, hogy egy
komolyabb bajt előzhetünk meg pár perc időtöltés-
sel.
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AZ IZIDA HÍREI

Sokszor úgy érezzük az Izida egyesület
munkatársai, hogy lábunk alól kicsúszik a talaj.
Sokszor úgy érezzük, hogy a napközis foglalkozás
működése a létezés szélén áll, úgy érezzük, hogy
értelmetlen az igyekezetünk, az együttérzés a fel-
használókkal és azok családjaival. Kétségbeesett
emberként állunk sokszor a mindennapi problémák
és programok előtt, azonban újból és újból rá kell
jönnünk arra, hogy igenis nemes feladatot kaptunk,
hogy segítsünk a rászorulóknak, örömöt szerezzünk
minden felhasználónknak és a dolgokat rendben
vezessük tovább. Sokszor sajátos módszert alkal-
mazunk: megmutatjuk, milyen is lenne életünk az
áldozatos tevékenységek nélkül a közösségünkben.

Ilyen célból különböző programot szervezünk az
egyesületünkben. Közelmúltban háromnapos
kézművestábort tartottunk meg, ahol a résztvevők
különböző kézműves technikát sajátítottak el.
Batikolást, illatos kispárnák készítését tanulták meg a
résztvevők, mézeskalács készítésének a technikájával
ismerkedtek meg. Volt még fazekas foglalkozás is,
ahol szakemberünk a korongozás rejtelmeibe vezette
be a résztvevőket. Az ezt követő kiállításon pedig
bemutattuk embertársainknak az itt készült tár-
gyakat.

Új programot is vezethetünk be egy projekt
jóvoltából melyet az Ausztrál Nagykövetség és a
Holland embertársaink támogatnak. Ezzel a projekt-
tel nagyon nagy előrelépést valósíthatunk meg,
ugyanis a látássérült emberek számítógép-
használatának módját, illetve a speciális szüksé-
gleteit ismerhetjük meg. Célja a projektnek az infor-

matikai írástudás terjesztése a látássérült emberek
körében és a részükre megfelelő számítógép be-
szerzése. Segítséget e kérdésben az újvidéki Milan
Petrovic Általános Iskola és Középiskola szakem-
berei és munkatársai nyújtanak. A fent megemlített
programok ismertetése után mégiscsak egy nagy

tanulság formálódik ki bennünk, egyértelmű: az élet
szép, és élni igenis érdemes! Kijelenthetjük nagy
odafigyeléssel és nyugodt lelkiismerettel mindezt,
még ma december 3-án, a fogyatékkal élők világ-
napján alkalmából is. Az egyesületünk a világnap
alkalmából több programban vesz részt.
Jótékonysági koncerten voltunk Topolyán, december
1-én melyet Kis Bácska szklerózis multiplexben
megbetegedetteket tömörítő civil szervezet
szervezett a világnap alkalmából. December 2-án
Kishegyesen vendégszerepelünk egy színdarabbal,
majd az egyesület napközis foglalkozásban résztvevő
felhasználók az Önkormányzat hagyományos ünnepi
fogadására készülnek melyre Kishegyesen, december
4-én kerül sor.

Érezzük a Karácsony és az Új Esztendő
közelségét is, a Holland jóakaróink a téli időszakra,
nagyon meglepték az Izida napközi felhasználóit.
Télire mindenkinek meleg lábbelit biztosítottak, a
napköziben pedig szobapapucsokkal ajándékozták
mega a rendszeresen odajáró tagokat. Hála, öröm és
köszönet van minden felhasználónk szívében!

P.J.

Az élet szép, és élni igenis érdemes!
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A legutolsó jelentkezésünkben a Fecskében,
már a kalászosok betakarítása után, igencsak
pánikszerű félelem fogott el bennünket, a nagy for-
róság és esőhiány miatt.
Az után, hogy a kalászosok is cca. 20% alultel-
jesítettek a téli nedvességkészlet hiánya miatt, láttuk
már augusztus végén, hogy a kapások, mint a szója,
is sokkal kevesebbet fognak teremni, mint a sokévi
átlag.
Ennek tudatában hozzáláttunk a földműves
szövetkezet szakembereivel egy tízéves elemzéshez
a 2006-2016 időszak hiteles könyvviteli adataiból. A
10 éves termésátlag alapján és a csapadékmennyiség
hiánya miatt a terméskiesés a következő módon
alakult:
BÚZÁBÓL 20%-kal
NAPRAFORGÓBÓL 17%-kal
CUKORRÉPÁBÓL 45%-kal
KUKORICÁBÓL 62%-kal
SZÓJÁBÓL 63%-kal
kevesebb termett.
A csapadékmennyiség mindössze az átlagos 44%-a
volt. Ugyanilyen ered-
ményeket kaptak a
topolyai község szakem-
berei is.
Tudatosítottuk a község
vezetőivel is a mezőgaz-
daság siralmas állapotát
(vesztességeket), de eddig
nem volt semmilyen vis-
szajelzés vesztességeink
enyhítésével kapcsolat-
ban... Sajnos felsőbb
körökben sem reagáltak
eddig érdemlegesen.
Legjobban azok a kister-
melők, kisgazdaságok
kerültek nehéz helyzetbe,
akiknek terményben kellett volna törleszteni a hitelre
megvett újratermeléshez szükséges vetőmagot,
műtrágyát, üzemanyagot, szolgáltatásokat, bérletet.
Keservesen, de a kedvező időjárás jóvoltából,
megoldottuk az őszi vetést. A kalászosok mellett
olajrepcét is vetettünk, ami az utóbbi időben a mi
„piacgazdaságunk” szerint, anyagilag pozitívan
értékelt, csak az a kérdés, hogy meddig?
Pozitívan kell arról a megállapodásról szólni, amit

községünk kötött, a Topolyai Mezőgazdasági
Állomással, a talajminták díjmentes elemzéséről.
Érdekes adatokhoz jutottunk a talaj tápanyag ellá-
tottságáról, a humusz 97%-ról. Saját tapasztalatom
az eredmények alapján, hogy túladagoltam a fosz-
fortartalmú műtrágyát, míg a humusztartalmat
talajbaktériumokkal fogom növelni.

Vidámabb perceink is voltak az elmúlt időben. A jó
hangulatú szüreti napokon a jó bor mellett társ-
szervezőként a Gazdakör is részt vett. A finomra si-
került birkapaprikást még most is emlegetjük.
Időközben minőségi szőlőt szüreteltünk, amiből,
most már november 18.-án, finom kísérő itala lett a
hagyományos disznótoros-báli vacsorának.
Sajnálhatja, aki nem kóstolta meg a hagyományos
ízeket egészen a hájas kifliig.
Most majd arra fogunk törekedni, hogy megosszuk
egymás között a tapasztalatainkat ilyen rendhagyóan
száraz évben mint az idei volt, az agrotechnika, vető-
mag növényvédelem területén. Szakembereket is ter-
vezünk hívni, hogy tanuljunk tőlük, hogy öntözés

híján is valahogy eredményesebbek lehessünk ilyen,
vagy hasonló száraz, forró esztendőkben.
Remélve a szebbet és jobbot, az előttünk álló évben

Békés, áldott Karácsonyi ünnepeket
és boldog Új évet kívánok.

O.K.

A GAZDAKÖR HÍREI
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Így, év vége felé közeledve az ember szeret
visszatekinteni a mögötte álló évre. Ennek
szellemében íródik ez a cikk is.
Ami Községünket illeti mozgalmas hónapok állnak
mögöttünk. Májusban befejeződtek a munkálatok a
bácsfeketehegyi körforgalomnál. Ezzel megoldódott
a körforgalom megvilágítása, valamint a horizon-
tális és vertikális út jelző rendszer felszerelése. A
munkálatok értéke 5,5 millió dinár. A
pénzeszközöket a Tartományi Energetikai,
Építkezési és Közlekedési Titkáság biztosította.

A korábbi évek hagyományához hasonlóan,
Kishegyes község vezetői ünnepi fogadáson
üdvözölték a legsikeresebb diákokat. A generáció
tanulói oklevélben részesültek valamint egy évre
szóló ingyenes buszbérletet és egy egynapos kirán-
dulást kaptak. A generáció legjobbjainak a bács-
feketehegyi Végső Vivienn, a szeghegyi Aneta
Maretić és a kishegyesi Hodolik Enikő bizonyultak.

A nyár elején megkezdett felújítási munkálatok a
kishegyesi Ady Endre Kisérleti Általános iskolában
és a bácsfeketehegyi valamint szeghegyi óvodákban
sikeresen befejeződtek. A munkálatok
kivitelezéséhez szükséges összeget a tartományi kor-
mány biztosította. Az hogy ezek az összegek
Kishegyes községbe lettek kanalizálva, nagy mérték-
ben köszönhető a Vajdasági Magyar Szövetség tar-
tományi érdekképviseletének és koaliciós part-
nerének.

Az iskola kezdés alkalmából Kishegyes község
vezetői fogadták az iskolába induló kisdiákokat és
szüleiket. Az oklevél mellett minden elsős 3000
dinárt is kapott. Az idei évben községünkben 104
első osztályos diák van. A Község és a Felsőoktatási
titkárság jóvoltából mindhárom település kisdiákjai
iskolatáskát is kapott.

A Tartományi Nagyberuházási alapnak és községünk
sikeres pályázásának köszönhetően, szeptemberben
három utca is aszfaltozásra került. Így most már a
Népfront, a JNH és a József Attila utcák teljes
hosszukban fel vannak újítva és meg vannak
erősítve. A munkálatokra 6 995 551,20 dinár let
fordítva.

Októberben, a gyermekhét alkalmából Kishegyes
község Képviselő-testülete tanácstermében fogadták
községünk három általános iskolája
Diákparlamentjének tagjait. A diákok ez alkalommal
kérdéseket tehettek fel a helyi önkormányzat
vezetőinek és alkalmazottainak. Betekintést nyerhet-
tek az önkormányzat munkájába.

Kishegyes község kommunális vállalata jelentős
felújítási munkálatokat végzett az elmúlt időszakban
Bécsfeketehegyen. Több száz méter új fővezeték lett
lefektetve illetve kiépült egy új kútház is ami hoz-
zájárul a falu jobb vízellátásához orvosolva ezzel a
már évek óta tartó vízellátási gondokat a faluban.

Magyarország és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásával új gázfűtésű rendszert vásárolhattunk
a bácsfeketehegyi Kultúrotthonba. Az idei évben tel-
jes felújításra került a Színházterem is a Helyi
Közösség segítségével.

Novemberben Kishegyes Község Sportszövetsége
Kishegyes község támogatásával gyermekolimpiát
szervezett 4-12 éves gyerekek részére. A játékokat
nyílt óra előzte meg, amelyen a gyerekek megis-
merkedhettek a gyermekjátékok programjával.

A Kishegyes Község napja alkalmából rendezett
ünnepi Képviselő-testületi ülésen, községünk
testvérönkormányzati szerződést kötött a ma-
gyarországi Gádoros Nagyközséggel. A testvérön-
kormányzati szerződést Kishegyes Község nevében
Szűgyi István a Községi Képviselő-testület elnöke,
Gádoros Nagyközség nevében pedig a kishegyesi
származású Maronka Lajos polgármester írta alá.

Lassan belépünk az ünnepi időszakba, ennek
ellenére a munka folyik tovább, hogy a jövő évet is
hasonló sikerekkel tudjuk lezárni.
Minden kedves bácsfeketehegyi poglárnak békés,
boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
Új évet kívánunk!

Kerekes Zoltán

KÖZÖSSÉGI HÍREK



9

FECSKE

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

REFORMÁCIÓI ÜNNEPSÉG

BÁCSFEKETEHEGYEN

Október 29-én, vasárnap hálaadó ünnepi isten-
tisztelet keretében is megemlékeztünk
Bácsfeketehegyen a reformáció 500. éves évfor-

dulójáról. Az istentiszteleten Csáti Szabó Lajos a
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini
Egyház püspöke hirdette az igét. Az istentiszteleten
köszöntöttük gyülekezetünk korábbi lelkipásztorát,
Csete Szemesi István nyugalmazott püspököt 80.

születésnapja alkalmából. Erre az alkalomra jelent
meg Csete püspök úr „Só, világosság, hegyen épült
város” című könyve a Forum Könyvkiadó gondo-
zásában. A könyvet Bordás Győző író, publicista és
ifj. Virág Gábor a Forum Könyvkiadó igazgatója
mutatták be.
Az istentiszteleten több közéleti személy is részt

vett. Az anyaország képviseletében Pirityiné
Szabó Judit a Nemzetpolitikai Államtitkárság
kapcsolattartási főosztályvezetője is jelen volt
és köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.
Ünnepi köszöntőt mondott még Hajnal Jenő a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Vitéz lovag
Dr. Bogner István nyugalmazott egyetemi
tanár a Szent György Lovagrend képvise-
letében.
Mindenképpen szükségesnek tartom kiemelni,
hogy a bácskai egyházmegye valamennyi
gyülekezetéből és szórványgyülekezeteiből is
eljöttek testvéreink erre az alkalomra. A mai
rohanó világban ritkán van alkalmunk
találkozni egymással és együtt ünnepelni.

Hálát adunk Istennek ezért a lehetőségért, és azért is,
hogy erre az alkalomra elkészülhetett a kívül és belül
is teljesen felújított gyülekezeti termünk.

Orosz Attila
lelkipásztor-esperes

S P O R T
Labdarúgás

A Jadrán az őszi idényt az 5.helyen fejezte be 27 ponttal 8 nyert, 3 döntetlen és 3 vesztett mérkőzéssel. A
gólarány 39:27 , +12.
Csak így tovább fiúk.

Kézilabda

A Jadrán Elita, női kézilabda csapata 10 forduló után 7 győzelemmel, 3 vereséggel 14 pontot gyüjtött és
a 4. helyen áll a gólarányuk 306:286, +20.
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Összetartás és magyar közösségi értékeink mel-
lett való kiállás vagy a megvesztegetésnek és
önmagunk kiárusításának való engedés? Magyar
helytörténetünk, épített örökségünk, keresztény
egyházunk, civil szervezeteink és közéleti
érdekérvényesítéső képességünk megvédése vagy
érdektelenség és magyar közösségünk
megosztásának megengedése? Képesek vagyunk
az itt élő magyarság történelmében sokadik alka-
lommal talpra állni és jövőképet építeni magyar
észjárás szerint vagy önmagunkon kívül minden-
ki másban hibát keresve elveszni? Bácsfeketehegy
vagy Feketić? Mérlegen magyarságunk,
nemzetben való gondolkodásunk, közösségért
való kiállásunk, és minden, ami fontos falunkban.

Időszámításunk szerint a második évezred
második évtizedének végéhez közeledve

Bácsfeketehegy újratelepülésének 232. évében mér-
legen a bácsfeketehegyi magyarság önrendelkezése
és a történelem számos próbáját kiálló település kor-
mányzásának joga. Szól mindez fejlődési
lehetőségekről és gondokról, magyarságunk
megvédéséről vagy eladásáról, közösségi-, csalá-
donkénti-, egyénenkénti gazdasági törekvések támo-
gatásáról vagy saját közösségünkről való gon-
doskodás hiányáról.
A bácsfeketehegyi magyar közösséget 2017. decem-
ber 17-én az ITTHON BÁCSFEKETEHEGYEN-
OTTHON EURÓPÁBAN elnevezésű polgárok cso-
portja képviseli, amelyre a magyar emberek által
aláírt támogatói nyilatkozatok adnak alapot.
Nehéz leírni, nehéz átgondolni és nehéz felsorolni

mit jelent számunkra a helyi közösség intézménye.
Mindent annak a fényében tudnánk megközelíteni,
hogy ameddig létezik valami, addig azt hisszük,
hogy annak létezése teljesen természetes dolog és az
jár nekünk. A valami elvesztése után szoktunk észbe
kapni, hogy édes Istenem... Fogcsikorgatással és
könnycseppek hullatásának kíséretében jönnénk rá,
hogy eddig sem járt ki ez a magyar közösségnek csak
úgy önmagától, de minden alkalommal kiharcoltuk.
A bácsfeketehegyi helyi közzösség közjogi értelem-
ben véve a református egyházköség vallási vezetői
szerepe mellett a világi vezetése településünknek.
Ahogyan az ember is két lábon áll, úgy a
közösségünknek is két lábon kell állnia. Két lábon
állást a mi esetünkben sokszor csak a magyarokat
segítő kéz oltalmazza.
A nemzetegyesítő Magyarország Kormánya közjo-

gi, gazdasági, művelődési, oktatási és felsorolhatat-

lan sok egyéb területen és módon áll ki a Kárpát-
medencében élő és az anyaország határain túlra sza-
kadt magyarságért. Magyar Nemzeti Tanácsunk az
elmúlt évben iskolánknak és könyvtárunknak is
kiemelt státuszt biztosított. A Feketics Művelődési
Egyesület nagyapám, Sárközi Ferenc, nevét viselő
helyi múzeummal bővülhetett. A vajdasági magyar
amatőr színjátszók szemléjének megszervezése
során teljesen felújítottuk a színháztermünket. A
vízzel kapcsolatos évtizedes gondokat egy új kúttal
és a hálózat részleges cseréjének elindításával
orvosoltuk, bízva abban, hogy a jövő év során nem
jelentkeznek a mindenkire kihatással levő vízügyi
gondok. Pályázat útján felújításra kerültek a legkri-
tikusabb utcáink. Református egyházközségünk a

ITTHON BÁCSFEKETEHEGYEN - OTTHON EURÓPÁBAN
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vagyon-visszaszármaztatás során újból birtokba
vehette az elkobzott szántókat. A Prosperitati
Alapítvány gazdasági fejlesztési pályázatai sorban
nyílnak. Egy a valóságban folytatott beszélgetés
során teljes bizonyossággal tudom állítani, hogy
félbeszakítanának és higgadtan vagy mérgesen azt
mondanák, hogy soha ilyen nehéz még nem volt.
A szerbiai valóságban élünk, és a többségi nemzet
által vezetett ország gazdasági, társadalmi, szociális
törekvéseinek és hibáinak vagyunk kitéve. Ezzel tel-
jesen tisztában vagyok. A soha nem volt nehezebb-el
viszont nem tudok egyezni. Őseinknek a
letelepedését követő években a török elleni háborúba
kellett beszolgáltatni az első búzatermést, és újból
császári kölcsöngabona függésbe kerültek. Az elmúlt
két évszázad minden háborúját és minden
nyomorúságát kibírta ez a közösség. 1849 fagyos
januárjában házaikat sorsukra hagyva menekülni
kellett Kiskunhalasra. A több hónapnyi távollét után
egy felégetett, megsemmisített és több nemzetiség
által módszeresen kifosztott tájra érkeztek vissza a
falu magyarjai. Mit érezhettek akkor a visszatérők?
Nehéz elképzelni. Annyi biztos, hogy összeszorított
foggal újjáépítették az életüket. A lakosságot meg-
tizedelő kolerajárvány is végigsöpört a tájon.
Számos alkalommal jelent meg a külföldi munkavál-
lalási hullám. Lehetne sorolni és tételesen
összegezni az őseinket ért megpróbáltatásokat.
A magyarság sorsfordító pillanatokban való össze-
fogása megmaradást biztosított. Viszont nem
menekülhetünk a múltba és nem szabad a valóságot
sem lila ködbe burkolva láttatni. Európától kezdve a
legkisebb településig mindig vannak a fejlődést
serkentő és a fejlődés gondolatát csírájában elfojtó
törekvések. Egyénileg és közösségileg is tartozunk
valahova, tartozunk a saját családjainknak jót akaró
közösséghez vagy az ellenünk dolgozó erők
vonzáskörébe. Az Európa szót megemlítve kikerül-
hetetlen a külföld szó leírása. Minden ember legter-
mészetesebb törekvése, hogy önmagának és család-
jának egzisztenciát teremtsen. Tesszük ezt itt
Szerbiában vagy Európa számos másik országában.
Az EU alapelvei között szerepel a szabad munkavál-
lalás lehetősége az EU tagországaiban. Ne felejtsük
el viszont, hogy ezt is magyarságunknak köszön-
hetjük. EU útlevelet sem Belgrád adott. Lehetne ezt
több tíz oldalon fejtegetni, de az biztos, hogy sehol
sem könnyű helyt állni. Kihívás itt dolgozni
Bácsfeketehegyen, és munkát vállalni ott,
Európában. Egyedül az önmagunkról és
környezetünkről való gondoskodás feladásához nem

kell bátorság.
2017. december 17-én egyéni szavaztok

összessége dönti el Bácsfeketehegy következő négy
évének világi irányítását. A bácsfeketehegyi magyar
közösséget az ITTHON BÁCSFEKETEHEGYEN-
OTTHON EURÓPÁBAN polgárok csoportja
képviseli. Mi nem fegyegetünk. Mi nem
vesztegetünk. Mi nem fogunk törvénytelenül pénzt
kínálni a szavazatokért. Mi a vesztegetés és a valót-
lan ígéretek tárháza helyett a polgárok szemébe
tudunk nézni és minden megoldható közösségi és
egyéni kérdésben a valós lehetőségek határain belül
rendelkezésre állunk. Érdekeltek vagyunk egy a
Magyarország Kormánya által támogatásra érdemes,
a szerbiai valóságban magyar ügyeket felvállalni
tudó közösségben. Európa egyik legjobb termőtalajú
vidékén újból jövőképet kell kovácsolnunk, és új
alapokra helyezni a falunkat érintő örömöket és
bánatokat. A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési
Egyesület tevékenységének módosításával a jövő év
elején egy felmérést fogunk készíteni a magyar
családok által készített piacképes termékekről és
közös erővel stratégiát alkothatunk a helyi vi-
szonyokat is figyelembe vevő lehetőségekről. Van,
egy vajdasági viszonylatban is, különösen szép és
felszerelt Kultúrotthonunk. Otthont ad ez a
művelődési életünknek is, és ha közös akaratot
tudunk kifejezni, akkor a gazdasági életünknek is.
Engem a nagyszüleim hagyatéka, a művelődési
egyesületünk tagságának kultúrához való töretlen
ragaszkodása és az itt élő magyarság jogaiért való
kiállás mozgat. Önben és Benned is megvan a
falunkhoz való kötődés személyes vonatkozása.
Legyen helyén a szívünk, és 2017. december 17-én
támogassuk az ITTHON BÁCSFEKETEHEGYEN
OTTHON EURÓPÁBAN polgárok csoportját!
Vigyázzunk Bácsfeketehegyre, vigyázzunk egy-
házunkra, vigyázzunk a művelődési és oktatási
jogainkra és helyezzük új alapokra a gazdasági
törekvéseket! Különösen vigyázzunk a helyi
közösségünkre, mert bizony abból nincs másik!
Magyarságunk megmaradásában bízva kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánok!

Tisztelettel,
Sárközi István okleveles jogász,

Kishegyes Község Képviselő-testületének titkára,
Vajdasági Magyar Szövetség,

Bácsfeketehegy, 2017. december 3.
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A november derekán kézbesített októberi hónapra
vonatkozó villanyszámlák nagyon sok bácsfeketehe-
gyi háztartás lakóinak óriási meglepetést okoztak.
Nem is csoda, hiszen legtöbb esetben a villanyóra
állásnál és a befizetendő összegnél nem a valós
értékeket tüntették fel, hanem találomra, légből
kapott összegeket írtak be, esetenként tényleges
fogyasztástól jelentősen nagyobb, nem egy esetben a
dupláját, vagy többszörösét az elhasznált árammen-
nyiségnek. Az elégtelenséget, a közfelháborodást

kiváltó problémát az
idézte elő, hogy az eddig
jól működő, bevált módsz-
ert módosították, mi-
szerint az áramszolgáltató
gazdasági okok miatt nem
volt hajlandó a továbbiak-
ban is magánszemélyeket
szerződtetni a villanyórák
leolvasására, hanem a
saját alkalmazottait -
elvonva őket a hálózat

felújításáról és karbantartásáról - irányította át eme
egyszerű feladatnak tűnő munka elvégzésére. A ren-
delkezésükre álló rövid időből nem futotta arra, hogy
akit nem találtak otthon azt újból felkeressék, nem
ismerik a lakosokat, nem tudják ki-mikor van otthon,
esetleg melyik ablakon kell kopogni, mert ami igaz
az igaz legtöbben nappal is zárva tartják a kapukat.
Mivel valamit csak be kellett írni, így kerültek ilyen
fiáker számok a számlákra a fogyasztók nagy
bosszúságára. Ebből következett a telefonálás a
topolyai áramelosztó központhoz, ahonnan átirányí-
tották a belgrádi kollégáikhoz, akik meghallgatva a
betelefonáló panaszát orvosolták a problémát és
napok múlva már meg is érkezett a kijavított számla,
amelyet már nyugodtan - ne mondjam, szinte öröm-
mel (mégis csak a felét kell) - be is fizethetünk.

Lapterjesztői mivoltomból eredően napi szinten
járom településünk utcáit, és természetszerűen
találkozom emberekkel, ismerősökkel, akikkel
olykor pár szót is váltunk. Az utóbbi időben, főleg,
amikor kézbesítették a vízfogyasztásról szóló szám-
lákat igen aktuális volt ez a téma is (akárcsak a vil-
lanyszámláké). Az emberek többsége irracionálisan
magas fogyasztásra apelláltak, amelyet szerintük
képtelenség lett volna elhasználniuk. B.R. arra
panaszkodik, hogy ketten élnek egy háztartásban és

mégis 13 köbméter (13.000 liter) vízfogyasztás áll az
egy havi számlájukon, míg volt olyan hónap is
amikor csupán 2 köbméter vízfogyasztással volt ter-
helve. P.J. mint mondta egyedül él a háztartásban és
képtelenség, hogy elhasználta a számlán feltüntetett
vízmennyiséget. Most legutóbb le sem olvasták! V.I.
úgy fogalmazott, hogy ő a kora végett képtelen a
vízóra aknába lemenni és leolvasni az óraállást pedig
jól jönne neki is az 5%-os árkedvezmény a szerény
nyugdíja mellett.
Bizonyára kevesen tudják és bizonyára keveseket is
érdekel, hogy 2017 márciusától a Helyi Közösségtől
a kishegyesi székhelyű Kommunál Közvállalat vette
át a vízhálózat karbantartását, a vízfogyasztás meg-
fizettetését. A közvállalat igazgatója egy korábbi
nyilatkozatában kifejtette,
hogy valójában egy egyéves
átmeneti folyamatról van
szó. Ugyanis a törvény
értelmében a vízfogyasztást
havi jelleggel kellene
leolvasni, ami ilyen mini-
malizált légyszámú alkalma-
zott esetében képtelenség,
így csupán időszakos
leolvasást tudnak elvégezni,
amely 2018 márciusáig tart.
Gyakorlatilag akkor egy egész évi vízfogyasztási
adattal rendelkeznek majd, amelyet hónapokra szé-
tosztva megkapják az adott háztartás havi átlagvíz-
fogyasztását, s függetlenül, hogy a közvállalat alkal-
mazottjai leolvasták a vízórát vagy sem, az akkor
kézbesített számlán az adott hónapra egy reális, elfo-
gadható mennyiség fog szerepelni. Remélem ezzel a
kis információval sikerül tiszta vizet önteni a pohár-
ba.

Beigazolódott a M.E. vezetőségének és a Soma szín-
társulat tagjainak az elvárása, amikor október 28-ra
negyed ízben is beiktatták a repertoárjukba Hyppolit,
a lakáj című zenés, dalos vígjátékuk bemutatását
idehaza Bácsfeketehegyen. Azt valamennyien
reméltük, hogy csak lesz valamennyi közönség, de
azt álmodni sem mertük, hogy ezúttal is megtelik a
mintegy 280 ülőhellyel rendelkező színházterem. Az
ezt követő bezdáni előadás - és a házigazdák barátias
fogadása - kiváló volt, de ugyancsak teltházas
közönség előtt játszottunk november folyamán
Törökkanizsán és Oromon is. Decemberi hónapra

MORZSÁK
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Havonta legalább egyszer, de olykor kétszer
is rányitottam. A kiskapu felett elhelyezett tagbasza-
kadt kolomp zörejjel jelezte a jövevény érkezését,
amely elhaló hangját a három kutya éktelen
hangzavara váltotta fel. Leginkább valahonnan az
udvar egyik vagy másik szegletéből, vagy éppen a

kerti fák közül csitítgatta a kötelességtudó, a szol-
gálatban már megvénült kutyákat, mert mindig
mozgásban, munkában volt. Állandóan tett-vett dol-
gozott a ház körül. Ilyenkor mindig behívott. Lépj
beljebb, majd odaadom a pénzt. Mennyi lesz most?
És én mondtam, négy vagy történetesen ha öt
csütörtök volt, akkor az 500 dinárt tesz ki, mert
valójában a hónap folyamán kézbesített hetilap árát
jöttem megfizettetni, így hónap utolján, olykor átc-
súszva már a következőbe. Míg előkereste a pénzt

kérdezett, érdeklődött a lányomék felöl, akik a
közelmúltig a szomszédságában laktak, míg nem ők
is rákényszerültek, hogy idegen országban találják
meg boldogulásukat. Minden ilyen alkalommal,
találkozáskor volt valami újabb témája, elbeszélni-
valója, amit nagyon szívesen meg is hallgattam, mert

úgy éreztem arra - olykor akár - fél órára
is kiléptem a valós világból és az általa
elbeszélt események, történések vissza-
repítettek a múltba betekintést nyerve
emberi sorsokba, megpróbáltatásokba.
Szerettem ott ülni a kandalló mellett lévő
fásládán, vagy a konyhában az idő koptat-
ta, megroggyand hokedlin, úgy hallgatva a
történeteit a behavazott száláson töltött
gyermekéveiről, vagy esetleg a háza alatt
húzódó pincebarlang eredetéről és az élete
egyéb részleteiről. Ezek a társalgások
erősen emlékeztetnek a nagyanyámmal
való beszélgetésekre, s talán Zsuzsa
néniben is valamiképpen a nagyanyám
gondolkodásmódját, észjárását vélem
felfedezni, felidézni.
Egy alkalommal nagyon elkeseredetten,
szinte sírva fogadott - Hallottad! Az én
unokám is megbolondult! Ő is el akar
menni külföldre. Hiába marasztalom,

hiába mondom, én már nem bírom ellátni, gondozni
a lányait, a dédunokáimat. Idős vagyok én már
ehhez. Hajthatatlan. S valóban két hónap elteltével,
már azzal köszönt rám, hogy az ő unokája is kiment,
majd azt követően alig két hónap múlva a férje és a
két lánya is követte. - Egyedül maradtam. Karcsi
bátyád régen maghalt, Karcsi fiam is, harmadéve a
menyem, az egyik unokám évek óta kint van
külföldön, most a másik is elment. Zsuzsi lányom
hív, menjek, pakoljak oda hozzájuk Pacsérra, jobb

nem fogadtunk el egy meghívást sem, pedig érkezett
újból jó pár. Hívtak bennünket Szenttamásra,
Bajmokra, Csantavérre, ma pedig Tortára invitáltak
bennünket a februárban esedékes Tordai Napok meg-
nyitó ünnepségére. Társulatunk igyekszik minden-
hová eljutni ahová hívják, igaz, több korábbi
meghívásnak is még eleget kell tenni. A társulat tag-

jai ezekben a napokban, egészen pontosan december
1-én összejövetelt tartottak amelyre meghívták a
bácsfeketehegyi származású Ralbovszki Csaba szín-
művészt, a szabadkai Népszínház tagját, akit
felkértek, hogy az új évadban vállalja magára a ren-
dezői tisztséget.

Szukola Béla

Letűnt idők nyomában
Beszélgetések Varga Zsuzsa nénivel
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lesz nekem is, neki is. Míg bírom magam én nem
megyek innen sehova.

A gyűjtő szerepében
Talán van már három éve is, amikor először szólt,
hogy szóljak a Családi Körösöknek, hogy neki meg-
van az összes kiadott Családi Kör, amennyiben
érdekli őket, szívesen nekik ajándékozza. Fél év
elteltével ismét megemlítette., az újságkötetek most
már aggatnak, útban vannak, ő felhordatja a padlás-
ra amennyiben nem viszik el. Az újbóli kérésemet a
szerkesztőség felé azzal toldottam meg, hogy egy
riportot is készíthetnének az idős asszonnyal, aki
ilyen szenvedélyesen gyűjti - kizárólag - a Családi
Kört. A szerkesztő elnézést kért, de mivel egyhamar
nem lesz útjuk Bácsfeketehegy felé a riportot írjam
én meg, az újságot pedig egy adódó alkalommal
elszállítják. Időközben magát a lapot ez év nyarán
eladták. Az új szerkesztőség figyelmét is több ízben
felhívtam erre a nem mindennapi gyűjteményre,
amely gyakorlatilag a lap indításától a mai napig
minden példányt tartalmaz, ami a lap 22 éves
létezése alatt napvilágot látott. Október végén tel-
jesedett be Zsuzsa néni több éves álma, sikerült a fel-
becsülhetetlen és mondhatni (magánkézben)
egyedülálló gyűjteményt átadni a Családi Kör
szerkesztőségének, amelyet a lap igazgatója Kókai
Péter vett át.

Színházi kellékes és ruhatáros
Ez év februárjában már javában zajlottak a Hyppolit,
a lakáj című vígjáték próbái, amikor már be kellett
szerezni a előadáshoz szükséges korabeli bútorokat,
tárgyakat, ruhákat, cipőket. Agyaltunk, gondolkod-
tunk, lótottunk-futottunk ki merre látott, de így is
volt még híja a kellékeknek. Eszembe jutott Zsuzsa
néni, hogy az előző nyáron több ízben is ruha
kiárusítást tartott a háza előtt. Hajvert Ákossal, a
darab rendezőjével fel is kerestük Zsuzsa nénit,
akinek el is mondtuk mi szél hozott bennünket.
Nevette a találékonyságunkat, mondván jó a szi-
matunk, mivel őt már máskor is felkeresték egy és
másért a korabeli színtársulat tagjai. - Mindig is
szerettük a színházat Karcsi bátyáddal együtt,
segítettük is az előadásokat ahogy csak tudtuk.
Jöttek ezért is azért is, elvitték kölcsönbe, de felit
sem hozták vissza, vagy eltört, vagy elkallódott.
Úgyhogy megfogadtam semmit sem adok kölcsön.
Amire szükségetek van válasszátok ki és vigyétek, a

színtársulatnak ajándékozom. Ezt követően
betessékelt bennünket egy hosszú folyosóra, ahol
végelláthatatlan fogasokon női ruhák, kosztümök,
kalapok, férfi felöltők, nadrágok, nyakkendők,
esernyők, különböző lábbelik sorakoztak. A bőség
zavarából felocsúdva azért csak tudtunk mintegy bő
fél órai duskálás, válogatás után kiválasztani
holmikat, amelyeket úgy ítéltünk meg, hogy
használni tudjuk a színházban. Örömmel köszöntünk
el Zsuzsa nénitől, aki osztozott örömünkben, hogy
tudott segíteni nekünk.

Késleltetett kiszakadás
- Aranyoskám! Elsejétől ne hozd nekem az újságot!
Meglepetésemből mire szóhoz jutottam volna már
folytatta is. Vasárnap jönnek Zsuzsi lányomék értem,
elvisznek magukhoz Pacsérra. Féltenek, nehogy elc-
sússzak, nehogy valami baj érjen. Pár nap múlva
üzenetet kaptam, hogy azért csak vigyek még egy
újságot. Azzal a gondolattal léptem be hozzá a
kapunk, hogy talán valami okból kifolyólag mégsem
megy el. Annak ellenére, hogy már október vége felé
jártunk, a nap is inkább világított, mintsem
melegített, kint találtam az udvaron, amint két botra
támaszkodva figyelte a szomszéd munkáját, amint
egy kiszáradt fát szedett ki. - Azt gondoltam, hogy
itthon még megvárom a jövő héten esedékes nyugdí-
jat - mondta teljes elhatározással a hangjában.
Örülök neki, válaszoltam mosolyogva. A következő
csütörtökön bizonytalan mozdulattal nyúltam a
kapukilincs felé, amelyet mégis lenyomtam, és
meglepetésemre kinyílt a kapu. Kezemben a kedvenc
újságjával léptem be a jól fűtött konyhájába, ahol a
szomszédasszonya társaságában kávézott. - Gyere-
gyere kérsz egy kávét, vagy inkább pálinkát! Hát
nem hozták meg a tűzifát, pedig már mikor megren-
deltem! Azt még megvárom és ha nem lesz köd,
akkor kedden jönnek a lányomék értem!
Az ősz folyamán tudomásom szerint itthon csak egy
nap volt köd, de az sem azon a keddi napon.

Utószó
Egy jó hete, még az eső előtt láttam. amint a szom-
széd Zsuzsa néni háza mögött lévő meggyfák leveleit
gereblyézi össze, majd zsákba rakja. - Mit tud
Zsuzsa néniről! - Kérdeztem tőle. - Jól van. Ott is
veszi a Családi Kört, de üzeni, hogy a Fecske újabb
számait mindig küldjük el neki.

Szukola Béla
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Gyermekhéten sok élményben volt részem.
Első nap aszfaltrajzolás volt. Kedden sportnap,
szerdán iskolavásár, csütörtökön édes nap, pénteken
pedig felléptünk.

Az első napon Viola, Stefi és én rajzoltunk egy nagy
várat krétával. Második nap sportoltunk, az-az
kötelet húztunk, zsákba ugráltunk és a kanálba vittük
a tojást. Én nem ugráltam zsákba, mert azt nem
annyira szeretek, de helyette kötelet húztam, amibe

sajnos nem nyertünk. A csoport az ügyességi játék-
ban győzött. Ennek nagyon örültünk. Szerdán a
vásáron kalácsot, cukorkát, szörpöt és játékokat árul-
tam. Ezekből elég sokat el is adtam, de én is vettem
a többiektől valamit.

Violával, Bettivel és Tamival egymás mellett árul-
tunk, ez nagyon jó volt. Csütörtökön egy gyümölcsöt
kellett vinni és abból nagyon finom gyümölcssalátát
készítettünk. Ezt aztán meg is ettük.

Pénteken felléptünk. Az
elsősök is a gyermek-
szövetség tagjai lettek.
Szép ajándékkal leptük
meg őket.
Nagyon jól éreztem
magam és örülök, hogy
ebben az élményben
vehettem részt.

Bede Barbara 4.b

Gyermekhéten történt
(fogalmazás)
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Újra jelentkezem
Bízom benne, hogy a bácsfeketehegyi Fecske

falu- és havilap olvasóinak, vagy legalább az olvasók
egy részének feltűnt, hogy az elmúlt néhány szám-
ban nem jelentkeztem a papírra és az internet világa
által biztosított közösségi terepre vetett gondo-
lataimmal. Ennek több oka is volt és ezek szorosan
kötődnek nyugdíjba vonulásom tényéhez, valamint
az önként választott és vállalt életmódváltásomhoz is
amely eredményeként rengeteg más elfoglaltságot
találtam magamnak.

Újra jelentkezem és ennek egyik oka az,
hogy egész életemben közélettel is foglalkozó
emberként, ma újra késztetést érzek arra, hogy az
érdeklődőkkel megosszam a december 17-én
esedékes bácsfeketehegyi Helyi közösségi választás-
sal kapcsolatos gondolataimat. A másik, számomra
szintén fontos ok pedig arról szól, hogy meg-
próbálom az előttem álló időben közzétenni mindazt
a tapasztalatot amelyet az életmód váltással kapcso-
latosan megéltem - megélek.

Bevezetőként ennyit. Kívánom, hogy írá-
saimnak legyen olvasója, és ezúttal is mindenkinek
áldott, békés karácsonyt, boldogabb új esztendőt
kívánok.

Itthon és Otthon
Aki ismer az tudja, hogy az elmúlt időkben,

és jelenleg is próbálok tenni azért, hogy segítsek
mindazoknak akik a környezetemben, és sokszor
azon túl, velem egy csónakban eveznek. Közéleti
szerepvállalásnak is hívják ezt az állapotot ami csak
úgy jön az ember életében és kitart mellette jóban és
rosszban is.

Közéleti szerepet vállalni nem mindég
leányálom, hiszen akárcsak a személyes életünkben,
úgy a közéletben is vannak buktatók, sokszor
megoldhatatlannak tűnő helyzetek amelyekből csak
a nincs lehetetlen, csak tehetetlen elv következetes
betartásával tudunk továbblépni.

Azt sem titkolom, hiszen alapítóként volt és
ma is van közöm hozzá, hogy a Vajdasági Magyar
Szövetség tagjaként elkötelezett híve vagyok annak,
hogy magyarként való megmaradásunk és
boldogulásunk előfeltétele annak, hogy értelmes

célját lássuk életünknek. Itthon is Bácsfeketehegyen,
és otthon is Európában.

Csak akkor van esélyünk magyarként meg-
maradni és boldogulni falunkban, vagy bárhol a
nagyvilágban, ha nem feledkezünk meg arról, hogy
az ősi fészek megtartó ereje ezer szállal
Bácsfeketehegyhez köt bennünket, és remélem az
utódainkat is. Bíznunk kell abban, hogy a Teremtőnk
végtelen szeretete nem véletlenül rendelt számunkra
azt a sorsot amelyben vagyunk, és mindennapjaink
megéléséhez adjon erőt a tudat, hogy a szülőföld
hazahív és hazavár.

A lényegre térve szeretném elmondani és
kérésként megfogalmazni, hogy 2017. december 17-
én, a bácsfeketehegyi helyi közösségi választás
napján tegyünk hitet arról, hogy magyar közösség
tagjaként egyaránt akarunk boldogulni itthon
Bácsfeketehegyen, és otthon Európában is.

Kérem - kérjük, hogy ezen a napon, Advent
második vasárnapján, menjünk el mindannyian a
szavazóhelyre és adjuk a voksunkat azokra a jelöl-
tekre akik neve mellett azt is írja, hogy Itthon
Bácsfeketehegyen, Otthon Európában.
Szavazzunk rájuk, hiszen ebben a faluban csak így
tudunk tenni azért, hogy magyarként megmaradjunk
és boldoguljunk. Ne legyünk restek, érdektelenek
vagy megalkuvók, hanem szavazzunk a VMSZ által
támogatott jelöltekre, hiszen ha mi ezt nem tesszük
meg, akkor azok akarata fog érvényesülni akiknek
nem biztos, hogy az Itthon és az Otthon ugyanazt
jelenti mint nekünk.

A december 17-i szavazáson válasszuk az
Itthon Bácsfeketehegyen - Otthon Európában
lista jelöltjeit, szavazzunk és közös akarattal adjunk
esélyt a magyarként való megmaradásunkhoz és
boldogulásunkhoz.

Itthon is, és Otthon is. Tegyünk azért, hogy
így legyen. Legyünk elegen, hiszen ez csak rajtunk
múlik!

Bácsfeketehegyi magyar
haladók

Sohasem arról voltam közismert, hogy a nem
szól szám, nem fáj fejem elvet követve próbáltam
volna, közéleti szerepvállalóként példát, vagy irányt

GONDOLATOK
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mutatni, és javaslatot tenni azoknak akik kíváncsiak
voltak és vannak a véleményemre. Az egyenes
beszéd, a jószándék és a jóakarat igazában hiszek,
ezért megpróbálom ezúttal is bizonyítani mindenk-
inek, hogy csak így élve van értelme földi
ittlétünknek.

Nem teszek, nem tehetek másként most sem
amikor Bácsfeketehegyen Helyi közösségi választás-
ra készülünk. Arra az eseményre amelyen december
17-én, az elkövetkező négy évre, eldöntsük kik
fogják a falunkban meghatározni településünk, és
ezen belől a magyar közösségünk szerepét.

Szót emelek, hiszen tudomásom és
bizonyítékom is van arról, hogy Bácsfeketehegyen a
második és a negyedik választási körzetben jelenleg
összesen öt helybeli magyar ember a Szerb Haladó
Párt támogatásával, de névlegesen egyéni -
"független" jelöltként próbálja becsapni családtag-
jait, szomszédjait , ismerőseit. Csak ők tudják, hogy
miért, mennyiért és kinek a rábeszélésére vállalták,
hogy a Szerb Haladó Párt többi bácsfeketehegyi
jelöltjével egy listán szerepelve szerezzék be a
jelölésükhöz szükséges dokumentumokat, a támo-
gató aláírásokat, és természetesen az elkövetkező
időszakra vonatkozó viselkedési szabályokat.

Könnyű Katát táncba vinni, ha maga is
akar menni, tartja a közmondás, de ennek ellenére
csodálkozom közülük többeken is, hogy miért vál-
lalták el azt, hogy megpróbálják gyengíteni magyar
közösségünk érdekérvényesítő szerepét. Tudom és

elfogadom, hogy a másként való gondolkodás nélkül
soha és sehol nincs esélye a fejlődésnek, de azt is
tudom, hogy hazugságra alapozó szerepvállalóként
nem lehet jobbítást elérni.

Sokat gondolkodtam azon, hogy a bács-
feketehegyi Fecske 2017 decemberi számában leír-
jam-e annak az öt magyar jelöltnek a nevét akik vál-
lalták a szégyent, hogy álruhába öltözve, önálló
jelöltként próbálják becsapni a választókat a decem-
ber 17-én esedékes Helyi közösségi választáson.
Végül is úgy döntöttem, hogy ezt most még nem
teszem meg, hiszen szeretnék esélyt adni nekik arra,
hogy meggondolják magukat, és még időben
leiratkozzanak arról a listáról amelyre magukat önál-
ló jelöltnek hazudva felkerültek. Mivel most még
nem késő.

Bízom, és hiszek abban, hogy a december
17-i bácsfeketehegyi helyi közösségi választásokon
a magyar választók elsöprő többsége az Itthon
Bácsfeketehegyen - Otthon Európában elnevezés-
sel fémjelzett, a VMSZ által támogatott jelöltekre, és
nem a haladók listáján szereplő, és az általuk
támogatott, úgynevezett "független" jelöltekre fog
szavazni.

Várom - várjuk a fejleményeket. Folytatása
következik.

Pál Károly

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

...no, de ne már...

Ezt szoktuk mondani, meg még hozzá a hom-
lokunkra is csapunk, ha néha olyat látunk, hallunk,
vagy észlelünk, ha valami már mégis csak sok,
sokkol, meglep bennünket. Néha még meg is csípjük
magunkat, hogy elhiggyük-e, vagy ne..., de legtöbb-
ször igen, úgy van ahogy látjuk, halljuk.

Képzeljék el, megszólalt Soros György, hogy Ő
bizony nem bűnös az ellene felhozott rágalmakban,
mivel, hogy Ő, aki meg is teheti, jót akart tenni a
magyar népnek, hogy majd a jövőben ne legyen
semmi problémájuk a gazdasággal, életükkel, mert
most rossz úton járnak.

Ki merre mászkál S. György véleménye szerint,
ki(k)vezeti(k) őket, mármint a népet, vagyis a liberó-
sok szerint annak kisebb részét? Ja a liberósok
(liberális, szabad demokrata és hasonszőrű ellenzék),
akiknek, mint a beszélő kibicnek semmi sem drága,
S. György pénzére ácsingózva, mindent megtesznek,
hogy saját hazájukat lejárassák. Mi ez, ha nem más,
mint hazaárulás! Színt vallottak. Pedig, ha eddig
kibírták és S. György pénze is bírt türelmesen várni,
hogy spekuláns, bűnös módon szaporodjon, miért
nem várhatnának tavaszig, a következő parlamenti
választásokig, mert ha, ismétlem, ha nyernek,
törvényesen végezhetnék ármányos tevékenységüket.

Egy jó tanács. Magukkal, saját (jó?) ötleteikkel kel-
lene kell(ene)  foglalkozniuk, s nem más lejáratásá-
val, meg, hogy a külföldi sajtó, aki pénzért, de min-
dent, de mindent lehoz, azt írja, hogy az aktuális ural-
mon levők becstelen, törvénytelen dolgot végeznek, a
világbéke ellen. Igen, a világbéke csak a szép-
ségválasztáson nyerő szöszik szájából hangzik hitele-
sen. Igen, mert ők  „szőkék”. Törődjenek magukkal,
mivel olyan oktatással foglalkozó jelöltjük van, kinek
a szép feneke mellett nincs idegen nyelv vizsgája,
hogy érvényes legyen az egyetemi diplomája, és a
többi is hasonló. Dolgozzatok, bizonyítsatok, ne
csak, mint az ovisok a másikra árulkodjatok, talán
lesz, ha már nem késő, valamilyen eredménye.

Nem csak ott vannak furcsaságok, de itt is előfordul
egy két dolog, amitől ugyanígy reagálunk. Hágában
elítélték Ratko Mladić-ot, méghozzá népirtásért élet-
fogytiglani börtönbüntetést kapott. A reakciója rá

jellemző volt üvöltözve tiltakozott és a taláros tanács-
ot elküldte… délebbi vidékekre. Többszörös pálfor-
dulásos elnökünk nyomatékosan megkérte népét,
hogy ne tartsanak szimpátia tüntetéseket az elítélt
mellett, és nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy
sporteseményeken ne foglalják nevét szurkolói rig-
musaikba. Nicsak, nicsak, a Partizan szurkolói meg-
fogadták tanácsát, mérsékeltek voltak, a csapat
győzött és most az Európa ligában fog kitelelni. Nem
gondoltam volna soha, hogy ez az eredményesség
titka. Ja és ez mellett különböző nemzetközi
fórumokon sem néznek bennünket páriáknak. Lehet,
hogy hat év múlva megépül a Budapest-Belgrád
vasútvonal is, és talán azt is megoldják, hogy ne
tapossa el a kétszáz kilométeres sebességgel haladó
vonat a demokratikusan  a vasút mellett kapargáló
tyúkjainkat (mert a butája ott akar).

Egy boszniai horvát generálist is elítéltek Hágában,
de Ő nem törődött bele, és kijelentve, hogy Ő nem
háborús bűnös megmérgezte magát. A TV nem azt
firtatta, hogy ez a tett, hőstett vagy nem, hanem, hogy
hogyan jutott a gyilkos méreghez és mi volt a
hatóanyaga.

Az év legfontosabb ünnepei előtt állunk, biztos sokan
azt gondolják, hogy nem illik politizálni, akkor pedig
fogadják e sorokat a régi jó szilveszteri kabaré
helyett.

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, és
boldog új esztendőt kívánok.

U.I.: Kellemes ünnepeket kívánok a magyarul
beszélő, magasan szakképzett bevándorló keresztény,
törvényesen kijelölt határátkelő helyen bejött leendő-
beli polgártársaimnak is. (tudják a Szívküldiből: „a
család többi tagjának is kellemes vasárnap délutánt
kívánok”) 

Bíró Csaba 
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Amikor Kölcsey Ferenc1823 januárjában
szatmárcsekei magányában megírta a himnuszt, a
nemzete sorsán aggódó költő első kivánalma Isten
felé a "jókedv"-re derítés volt. "Isten áld meg a ma-
gyart jókedvvel...."...írja, mindannyiunk által ismert
költeményében. S ezt a gondolatot a későbbiekben
megerősíti a víg esztendő elvárásával. Azt is tudjuk,
hogy e sorokat 1823 január hónapjában rótta papírra,
tehát méltán gondolhatjuk, az új év kezdete, - az a
nap amit emberemlékezet óta, lelki-testi
megújulásként élünk meg, - ihlette meg költőnket.
De miért is teszi Kölcsey ilyen előkelő helyre
nemzetének jókedvre derítését? Lett volna megannyi
elkívánnivaló a nemzet felemelkedése érdekében: a
szabadság, a gazdasági jólét, a nemzet szellemi
felemelkedése, a béke, az együttgondolkodás, össze-
tartás, a megbékélés, a józan döntések egyéni és
közösségi szinten.. Ha azonban belegondolunk abba,

hogy az ember jókedve két dologtól  függ, mit érez
magában és milyen a környezete, akkor
rádöbbenünk, hogy ez a szó  milyen mélységes tar-
talommal bír. Az orvostudomány is bizonyítja, hogy
külön tartománya van a jókedvnek az
egészségünkben : a vidámság és a jókedv  a leg-
erősebb fegyver a betegségek ellen. Csak az
egészséges ember élheti meg felhőtlenül a jókedvet és
fordítva, csak a jókedvvel bíró ember törheti meg a
betegség szorítását. Félpercnyi vidám nevetés 45
percnyi teljes nyugalomban töltött pihenésnek felel
meg.  Ha nevetésben tör ki valaki, az felér három
perc aerobikkal, tíz barátságos mosoly pedig tízperc-
nyi intenzív evezéssel.  Az örömet, a boldogság
megélési lehetőségét,  a minőségi, az elviselhető létet
rejti magában. Azt, hogy amit elképzelünk, néha-
néha megvalósítható legyen. Szakadjon meg a
vereségek láncolata, borúra jöjjön a derű. "Ideje van
. . . a nevetésnek.” Ezt figyelte meg bölcs Salamon
király majdnem háromezer évvel ezelőtt (Prédikátor
3:4). Nem kevésbé igaz ez napjainkban is. A nevetés
képessége Istentől kapott sajátosság, ajándék attól a
Személytől, akit a Biblia „boldog Istennek” ír le
(1Timótheus 1:11). Nem szabad azonban összekev-
erni a jó humort a komolytalansággal és az ízléste-
lenséggel. 

„ A humor segítségével az emberek elnézőbbekké
válnak, jól meg tudnak küzdeni a bosszúsággal, és
fizikailag meg elmebelileg jó egészségnek örven-
denek” — jelenti ki Sueli Damergian, a Săo Pauló-i

Egyetem professzor asszonya. 

Jómagam 37 hosszú esztendőn át az intenzív osztály-
on kezeltem a korház legsúlyosabb betegeit. Az
orvos sincs fából, rendszerint hazavittem az ottani
tragikus történéseket, álmatlan éjszakákat élve át.
Orvos kollegáimat meglepte, mikor megtudták, hogy
a szombat estéket az úgynevezett  "muskátli-zenés"
termekben töltöm, ahol a 3+2 , Lagzi Lajcsi és
hasonló zenekarok öntötték a vidámságot  és amor-
tizálták a megkeserült mindennapokat.
Meggyőződésem, hogy nem élem meg az öregek
korát, ha nem ezt teszem. A távolság és a korom ma
már rám húzta a szobafogság kényszerzubbonyát.
Nem igen enged kimenni, utazgatni,  de annyit még
igen, hogy örömmel kövessem az internet jóvoltából
mindazt amit a falusi, elsősorban pedig szülőfalum, a
Feketehegyi Művelődési Egyesület fáradhatatlan,

szorgalmas és talpraesett vezető emberei tesznek.
Tánc, vidámság, összejövetelek, utazások, szín-
darabok megszervezését,  és megannyi más örömet
sugárzó dolgot hordoznak a tarsolyukba. Ha a tisz-
taság fél egészségnek számit, akkor azok az
események amelyek örömet, okoznak, jókedvre
derítenek, az egészségünk másik felét jelentik.
Legyen az akár egy jóízű beszélgetés, mozgás, amit
örömmel végzünk, egy jó kabaré, színdarab, bármi.
Igen, az Ember tragédiáját hagyjuk a hivatásos szín-
házaknak, falusi egyesületeink maradjanak elsősor-
ban az öröm  és a szórakoztatás eszközei. A háborús
napok után előadott Mágnás Miskának ma is emlék-
szem minden dalára. Talán nem hangzanak el ezek-
ben színdarabokban és összejövetelekben világot
megváltó gondolatok, nem is ez a céljuk. Hordozóik
azonban egy mindennél fontosabb dolognak: a
jókedvnek, ami egészségünk egyik tartóoszlopa s
aminek segítségével hasznosan tudjuk tölteni nap-
jainkat, ha keserít is az élet.  Egy jókedvűen eltöltött
este, megsemmisíti tíz szomorú nap emlékét. Így kell
ezt csinálni, az előttünk álló új évben is. 

Ha énekeljük összejöveteleken, templo-
munkban a magyar himnuszt, Kölcsey himnuszát,
jusson eszünkbe, hogy bár a jókedv Isten ajándéka,
mitőlünk függ annak gyakorlati alkalmazása;
egészségünk megőrzése és épülése érdekében.

Dr. Kerekes József 
az intenzív terápia ny. főorvosa

"Hozz rá víg esztendőt.."

“Csak az egészséges ember élheti meg felhőtlenül a jókedvet és
fordítva, csak a jókedvvel bíró ember törheti meg a betegség

szorítását. “
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RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL

KÁNTÁLÁS:
Egy évszázaddal ezelőtt a nagyobb fiúk az otthoni  karácsonyfa  állítását követően  csoportokban
szervezkedve megindultak kántálni a faluba. Ismerősök háza ablakai előtt elmondták a kántáló szöveget és
türelmetlenül  várakoztak, vajon a bentiek megjutalmazzák e őket pár krajcárral?
Sajnos néha elfajultak a dolgok. Ha nem kaptak jutalmat a gazdától, még az ablaküveget is beverhették, vagy
más kántálós csoportokkal összetűzésbe kerülhettek a megszerzett, vagy meg nem szerzett krajcárokért.
Mindez szilveszterkor megismétlődött más kántálós szöveggel.
Amikor Ágoston Sándor, mint új lelkipásztor, megérkezett Bácsfeketehegyre /1920/, látva a kántálások rossz
végét, a következő évben betiltotta és helyette a karácsonyi esti istentiszteletet követően minden gyermek fris-
sen sült fonott kalácsot és apró ajándékot kapott. 
A karácsonyi fonott kalács a mai napig része a református egyházunk nagy ünnepének, szinte a
Bácsfeketehegy értéktárát képezi.

Képeket közreadták: özv.Varga Károlyné Balog Zsuzsánna és Pál Lajos /Népfront utca/.

ELTŰNT TÉLI SZOKÁSAINK:

HÉBLIZÉS:
Disznótor valamikor otthon kizárólag a családtagok
segítségével bonyolódott le. Az esti vacsora kisebb
lakodalomnak is megfelelt, hiszen részt vettek rajta a
rokonok és a szomszédok is.
Vacsora ideje alatt olykor-olykor  megverték az
ablakot a  héblizők /2- 3 távolabbi rokon vagy
ismerős/. Mondókával ösztökélték a háziakat, hogy
kóstolót adjanak. 
Héblizők rossz ruhában, kormozott arccal felismer-
hetetlenségig maszkírozták magukat, botokkal döröm-
böltek. A  háziak pedig túl akartak járni az eszükön.
Meg akarták tudni a hébliző kilétét, be akarták csapni
őket csutkával töltött hurkával, kolbásszal. A jó mulatság váltakozó szerencsével végződött. Volt olyan is,
hogy a héblizők bosszantásból magukkal vitték még a maradék disznótoros káposztát vagy sült kolbászt is.
/Sárközi Ferenc: Múltból merítettem I.kötete nyomán/

Disznótor id.Pál Lajosnál.
/Disznó farkát fogni szerencsét hoz! /

Karácsony az első osztályosoknál 1902-ben. Ezeknek a fiúknak még biztosan volt részük a kántálás
élményében.
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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. december

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Barna Mária szül. Horváth Mária 
október 16, 69 évében

Simić Ž. Ljubomir október 19, 61 évében
Capar Petrica november 14, 91 évében

Perlaki Mária szül. Rápóti Mária novem-
ber 15, 78 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Németh Norbert és Németh Furmic Klaudia

kisfiuk Norbert

Tüskei Béla és Celler Veronika kisfiuk 

Tüskei Ákos és Tüskei Balázs

Losonci Imre és Zsuzsanna kisfiuk 

Máthiász Kolos

Ritec Zoltán és Anita kisfiuk Nikola

Bekim Šalja és Csete Emília kisfiuk 

Šalja Valentino

Stojanović Marko és Milena kislányuk Marija

Lučić Dejan és Knežević Slađana kislányuk 

Lučić Elena

Tóth Ákos és Marina kislányuk Léna

Jovanović Radovan és Kovačević Radmila kisfiuk

Jovanović Branislav

V E R S  K A R ÁC S O N Y R A

Előttünk az emberi  sorsok tükörképe,

egyforma arcok barázdált térképe.

Utak sok-sok irányba futnak,

de nem tudjuk hova jutnak.

Szemekből sugárzik az egyén értéke,

szívekben rejtőzik a kincse.

Utunkra kőt hajít az élet,

fülünkbe átkokat suttog az ének.

Fáradt, remegő ujjak görcsös ölelése,

Istenhez könyörgőn roskadunk térdre.

Harcban állnuk élettel, halállal,

csak a „teremtőnek” tartozunk hálával.

Könnyek potyognak némán a földre,

hitünkből észrevétlenül mosoly kel életre.

Bácsi (Vajda) Sára



Fotó: Szukec


