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HÚSVÉTI GONDOLATOK
„Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor
hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló
a ti hitetek is.” I Kor 15, 14
Elérkezve a húsvéti ünnepkörhöz az a gondolat foglalkoztat bennünket, hogy miről is szól a
húsvéti örömüzenet? Annyiszor hallottunk már róla,
de mégsem ismerjük eléggé. Miről is szól a húsvéti
üzenet? Arról, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi
bűneinkért, eltemették, feltámadott és sok-sok
embernek megjelent. Hitvallásunk a Heidelbergi
Káté tanítása szerint ezeknek az eseményeknek a mi
életünkre is hatása van. Az akkor történteknek ma mi
is hasznát vesszük. Bűnbocsánatot, üdvösséget, örök
életet nyerünk. A mi nevünk nincs feljegyezve a
Bibliába, mégis mi is beletartozunk azok sorába,
akiknek a feltámadott Jézus megjelent. Fontos tudni,
hogy Krisztus feltámadása valóságos történelmi
esemény. Szemtanúi voltak, 12 tanítvány látta és
beszélt vele. Az első pünkösdkor már 3000 ember
találkozott vele. Az azóta eltelt kétezer esztendő óta
pedig számtalan ember találkozott vele. Örömmel
gondolhatunk arra mostani húsvéti ünnepünkkor,
hogy most 2017-ben még milyen sok emberhez eljutott, és mennyire átalakította ezt az egész világot. A
megjelölt igeszakasz jellegzetessége, hogy maga Pál
apostol nem ismerte test szerint Jézust. Ő nem tartozott tanítványaihoz. Halálos ellenségük volt. Tűzzelvassal irtotta az ő követőit. Egyszer azután nagy fordulat állt be az életébe. Damaszkus felé menet
találkozott vele. Megszólította, legyőzte és
tanítványává tette. Olyan buzgó követője lett
Krisztusnak, hogy egyedül sokkal többet tett az
örömüzenet hirdetéséért, mint az a 12 tanítvány, aki
Jézus szavát hallotta és csodáit látta. Az apostolok
között a legkisebbnek tűnik, de mi tudjuk, hogy a
legnagyobb volt, mert arról vallott, hogy él a feltámadott Krisztus itt a földön, és hogyan gyűjti magának az igaz hitben megegyező és örök életre elválasztott sereget.
A mi mostani feladatunk tulajdonképpen az
lenne, hogy megnézzük, miképpen jelenik meg ma ez
a feltámadott Krisztus. Mielőtt erre kitérnénk,
vessünk egy pillantást az egyháztörténelem
eseményeire. Azt kell megvizsgálnunk röviden, hogy
a bibliai időtől kezdve eltelt időben miképpen élt és
éltette Krisztus az ő nevében munkálkodó keresztyéneket. Nagy Konstantin római császár
uralkodásáig három évszázadon keresztül minden
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eszközzel írtották őket. Vadállatok elé dobták,
keresztre feszítették, gályarabságra hurcolták,
börtönbe zárták. Szinte mosolyogva mentek a halálba. Éppen ez hökkentette meg a hitetleneket. Miféle
emberek ezek, hogy nem félnek a haláltól? Hogy
lehet az, hogy minél jobban üldözik őket, annál
többen vannak? Mindezeket figyelembe véve nyugodtan elmondhatjuk, hogy érthetetlen, titokzatos
dolognak tartjuk, hogy kétezer esztendeje tartó szakszerű és tervszerű üldöztetés ellenére is megvan ez a
feltámadott Krisztus élő szent teste, az egyház.
Temetéseken, a sírnál végzett szolgálatkor,
mindig az első korintusbeli levélből olvassuk fel a
feltámadás igéit, az örömüzenetet. Mindannyian
ismerjük ezeket az igéket. A Bibliai igét Krisztus
lelke megeleveníti, és felhasználja a mi vígasztalásunkra. Minden temetésen megjelenik nekünk ez a
feltámadott Krisztus, és reménységgel tölti meg
szívünket. Pál apostol a neki is megjelent, feltámadott Krisztusról mondja, hogy segítségével többet
tudott munkálkodni, mint a 12 tanítvány: feltámadásának az ereje képessé tesz minket, erőnket,
képességeinket meghaladó munka végzésére.
Mindannyian éreztük már, hogy olyan sokszor belefáradtunk a tevékenységünkbe, érezzük erőtlenségünket. Sokszor gondoltuk, hogy milyen jó lenne,
ha már vége lenne mindennek. Egyedül Isten
kegyelmének köszönhetjük, hogy vagyunk, akik
vagyunk. A mostani húsvét ünnepén nem vitatkozunk
azokkal, akik tagadják a feltámadást és az örök életet.
De bizonyságot teszünk arról, hogy ennek a feltámadott Krisztusnak sokat köszönhetünk. Benne
bízunk. Tőle erőt nyerünk. Azért imádkozzunk ezen
az ünnepen, hogy tudjuk elmondani: nekem személy
szerint is megjelent, engem is hívő emberré tett.
Ezekkel
a
gondolatokkal
kívánok
olvasóinknak és közösségünk minden tagjának
Áldott Húsvéti Ünnepeket!
Orosz Attila
református lelkipásztor
bácskai esperes
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Év eleji összefoglaló a Helyi közösség munkálatairól
Az elmúlt időszakban számos feladatot, tervet sikerült elvégezni, teljesíteni. Többek között:
-a Feketics Művelődési Egyesület kérvényének
alapján, a Bácsfeketehegy Helyi közösség
Tanácsának döntése értelmében, részt vállaltunk a
színházterem felújítási munkálataiban, melynek

közterületre kellett elültetni és ezután folyamatosan
gondozni, óvni. 350 drb meggyfacsemetét osztottunk
ki, és bízunk benne, hogy ezáltal nem csak a
környezetünket óvjuk, hanem településünk hírnevét
is sikerül öregbíteni a közeljövőben!
- esővíz elvezető (gyűjtő) árkot alakítottunk ki a
Becsei útban
- többszöri alkalom után, a Nagyberuházási Alapnál
pozitív elbírálásban részesült a beadott pályázatunk,
ezáltal a közeljövőben újraaszfaltozhatjuk: a
Népfront, a József Attila és a JNA utcáinkat!!!
- sikeresen pályáztunk a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kissebségi –
Nemzeti Közösségi Titkárságnál (Nyilas Mihály)
többnyelvű információs fatáblák elkészítésére,
melyeken testvértelepüléseink elnevezései és címerei
lesznek feltüntetve
- Helyi közösségünk az elmúlt évek folyamán, a mai
napig és a jövőben külön hangsúlyt és energiát fektet
a bácsfeketehegyi székhelyű civil szervezetek, az
keretein belül megfelelő állapotba került a 22. egyházközösségek, sportegyesületek működésének
Vajdasági Amatőr Színjátszó Találkozó meg- és programaktivitásaink megvalósítására. Ennek
szervezéséhez
keretein belül, többek között, egy, a focipálya meg- a Bácsfeketehegyi Helyi közösség Tanácsának
határozata alapján, akadálymentesített feljárókat
alakítottunk ki 4 intézményünknél: a színházteremnél, a tájháznál, a sportcsarnoknál, valamint a Helyi
közösség épületénél
- járdajavítás végeztünk a Dózsa György és a Tito
Marsall utcák sarkán
- megtörtént az elhalaszthatatlan tavaszi karbantartási
munkálat az információs fatáblákon, valamint a nyári
színpad újrafestése
- eltakarítottuk a szemetet a becsei út végétől a
szeméttelepig, az útszakasz teljes hosszában,
összeszedtük és elhordtuk a felelőtlenül szétszórt és
szándékosan nem a megfelelő helyre kihordott, leöntött szemet. Párhuzamosan a lánctalpas maga a jelölésére szolgáló gépet ajándékoztunk a Jadrán foci
szeméttelepet igyekszik rendeltetésének megfelelő klubbnak!
állapotba hozni. Ezúttal is megkérném lakosságunkat, hogy a különböző hulladékot, szemetet a Soraimat egy meghívással zárnám Bácsfeketehegy
kijelölt helyre szíveskedjenek kihordani, leönteni, apraja és nagyja felé, jöjjenek, gyertek minél namindezt környezetünk megóvása és a jövő gyobb számban a hagyományos „tábortűzre“ április
nemzedékének érdekében! Előre is köszönöm!
30-án, melyet az idén is a „Strandon“ szervezünk
- a Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsának meg!
határozata alapján, fásítási akciót hirdettünk meg,
melynek keretein belül, háztartásonként 3 drb fekeJuhász Attila
ticsi meggyfacsemetét lehetett igényelni, melyeket a
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KÖZÖSSÉGI HÍREK
Az elmúlt időszakban a Kishegyes Községben igen intézményeknek minden segítség jól jön. Kishegyes
felgyorsultak az események, próbálom a történéseket község ilyen szempontból igen jelentős segítséget
időrenben közölni.
kapott a napokban a tartománytól. A tartományi kormány több mint 6 millió dinárt hagyott jóvá a kisheFebruárban a Kishegyes község Községi tanácsa gyesi oktatási intézmények részére.
2017. február 10-én kiírta a NYILVÁNOS A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
PÁLYÁZATOT
1,3 millió dinárt, a kishegyesi óvoda közel fél millió
a programok és projektek támogatására vagy társtá- dinárt, a szeghegyi óvoda 3,5 millió dinárt, a bácsmogatására sport területén Kishegyes község 2017. feketehegyi óvoda pedig 1,1 millió dinárt fog kapni.
évi költségvetéséből Nyilt pályázat íródott.
Az, hogy ezek az összegek Kishegyes községbe letA pályázat 2017. február 10-től nyitott, Kishegyes tek kanalizálva, nagy mértékben köszönhető a
község 2017. évi költségvetéséről szóló határozattal e Vajdasági
Magyar
Szövetség
tartományi
célra előlátott eszközök elhasználásáig. A Községben érdekképviseletének és koalíciós partnerének .
működő összes klub, amely megfelelt a kritériumoknak sikeresen pályázott.
További pályázataink várnak még elbírálásra többek
között vizes és infrastrukturális pályázatok.
A Tartományi Nagyberuházási Alap és Kishegyes
község szerződést írt alá a nyilvános
pályázat útján történő eszközök kiu- A következő értesítés jelent meg minden ház
talásáról sport és közlekedési infra- postaládájában, melyben értesítenek bennünket, hogy
struktúra terén.
megalakult a Kommunális közvállalat.
A szerződés teljes értéke 22 596
505,38 dinár.
Az eszközök kiutalása két projekt
megvalósítására szánt a bácsfeketehegyi helyi közösségben.
Sport területű projektre 15 600 954,15
dinár szánt, amely lelátó kiépítésére
lesz fordítva a bácsfeketehegyi
sportlétesítményben és tornateremben.
Közlekedési területű projektre 6 995
551,20 dinár szánt, amely úttest rendezésére és megerősítésére lesz fordítva a Népfront, a JNH és a József Attila
utcában.
Sorrendben a 8. Községi Képviselő
Testület ülésén a napirendi pontok
között szerepelt a 2017. évi költségvetés módosítása, a Kommunál
Közvállalat Kishegyes 2017-es árjegyzéke valamint a Kishegyesi
Könyvtár alapítói jogának 50 százalékának a Magyar Nemzeti Tanácsra
való átruházása.
Az oktatás helyzetét ismerve elmondhatjuk,
hogy
az
oktatási
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AZ IZIDA HÍREI
lom növelése, beszédkésség fejlesztése, növénytermesztés, sport-rekreáció, stb.
A hosszú, téli napok után végre itt a tavasz. A már- A folyamatos szakmai fejlődés fontossá vált
ciusi hónapban sok napsütéssel és megfelelő szervezetünk életében. Célkitűzésünk, hogy szakemcsapadékmennyiséggel kezdtük a munkálatokat az bereink tudásukkal, tapasztalatainkkal és kreativitáIzida egyesület udvarában és az üvegházban. El
kezdtek újjáéledni a kertünk növényei és azt tartjuk,
hogy az időben, szakszerűen elvégzett kerti
munkákkal elősegíthetjük, hogy egész évben szemet
gyönyörködtetve fejlődjenek. Olyan évelő fűszernövényeket találunk meg az udvarunkban, amelyeket cserépben, kertben is nevelhetők és minden
konyhában belekerülhet az ételünkbe pl. a kakukkfű,
citromfű, zsálya, tárkony, menta, rozmaring, lestyán
a szurokfű stb. Az üvegházban pedig szebbnél szebb
virágok pompáznak ami közben meg is vehető!
Mondhatjuk megszerzésükkor, hogy különleges virágok, különleges emberektől van!
hozzájáruljanak
a
felhasználónk
Új szemlélettel a foglalkozásainkon azt szeretnénk sunkkal
elérni, hogy azok hatékonyabban szolgálják a fel- fejlődéséhez. A szakembereink fejlődése különböző
használókat, hosszú távú együttműködést szeretnénk képzésekkel, tréningekkel érhető el, ezért
elérni
az
iskolákkal,
pedagógusokkal, időközönként különböző, érdekes képzési programokat biztosítunk mindenkinek. Nagyon érdekes
környezetünkkel. Az oktatás, nevelés a napköziben
és tanulságos tréningen, a Vöröskereszt kishegyesi
egyéni és csoportos foglalkozásokon alapszik,
szervezetének képzésén és a Szerbia Caritas által
melyet szakembereink - pszichológus, gyógypedagószervezett képzésen vettünk részt március folyamán.
gus biztosítsák. Rugalmasabb, személyre szabott, a
felhasználók igényeihez alakított foglalkozásokat
Várunk mindenkit szeretettel, aki munkájával vagy
kínálunk, amelyben a szakembereink aktív
akár támogatásával segíteni szeretné egyesületet és
részvételére, napi tanítási gyakorlatukra számítunk.
ott működő napközis foglalkozásokat.
Foglalkozás típusok kínálata az egyesületben: írás,
Minden kedves olvasónak Kellemes húsvéti
olvasás számolás fejlesztése, zeneismeretek ünnepeket kívánunk!
fejlesztése, kézügyesség, finom motorika fejlesztése,
P.J.
szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, önbizaHatékonyabb szociális szolgáltatás!

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Lapunk legutóbbi számában részletesen beszá- sebbé ezt a szép és feledhetetlen alkalmat.
moltunk a gyülekezeti termünk felújítási
Orosz Attila
munkálatairól. Március 19-én vasárnap délelőtt
hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottunk ebből az
alkalomból. Az igehirdetés szolgálatát dr. Csete
Szemesi István nyugalmazott püspök úr,
gyülekezetünk korábbi lelkipásztora végezte a 105.
zsoltár alapján. Az istentiszteleten a hittanos
gyerekek is szolgáltak, Szél Márton harmadik osztályos tanuló énekelt, Kerekes Zsóka ötödik osztályos
tanuló pedig rövid orgonajátékkal tette ünnepélye5
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A NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

SPORT HÍREK

A nyugdíjasok nagy erővel készülnek a már
megszokott Prolom banja-i üdülésre májusban,
most osztják a propagandaanyagot, hogy
megkaphassák a wauchereket, ami foglalást és
fizetési garanciát biztosítják. Helyi kirándulásokkal
teszik még érdekesebbé, tartalmasabbá útjukat.
Bővebben a nyugdíjasok irodájában.
Az előrelátók már megrendelhetik a téli tüzelőt,
amit nyolc lefizetésre vásárolhatnak.
A Fecske minden kedves olvasójának kellemes
ünnepeket kívánnak

LABDARÚGÁS
Csapatunk a tavaszi fordulók meccseit játsszák pillanatnyilag az 5. helyen állnak, 11 győzelem 2 döntetlen és 7 veszteség után 44:25 + 19 – es gólaránnyal. Csak így tovább fiúk, hajrá Jadran
KÉZILABDA
A Jadran Elita női kézilabda csapatunk a tavaszi
fordulókban felemás eredménnyel szerepel és a
következő helyezést érte el az első liga északi csoportjában 16 forduló után 10 győzelemmel és hat
veszteséggel a gólarány 431: 412 + 19. Hajrá
lányok
TEKE
Tekézőink már több győzelemmel is meglepték
szurkolóikat, de még mindig nem játszanak kimagasló formában, szokták a pályát. Pillanatnyilag a
11. helyen állnak 4 megnyert 2 döntetlen és 15
elvesztett mérkőzés után.

IGAZOLTUK A MAGYAR KÖZÖSSÉG BIZALMÁT
A Magyar Nemzeti Tanács 2016. júliusi ülésén iskolánkat a kiemelt, különleges státuszú iskolák csoportjába helyezte.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra a különleges státusz.
Tanáraink, diákjaink a 2016/17-es iskolaévet már az új körülmények között működő iskolában kezdték,
törekedve, hogy igazolják a magyar közösség bizalmát.
Összegezve az eddigi törekvésinket, kiemelném, hogy diákjaink szép kultúrrendezvényeket szerveznek a
közösségünknek, részt vesznek a Művelődési Egyesület munkájában és támogatásában.
A minisztérium és egyéb szervezetek által meghirdetett pályázatokon kiválóan szerepelnek és szép
helyezéseket érnek el.
A legújabb a szanki testvértelepülésünk által meghirdetett Kányádi Versmondó versenyen, melynek védnöke
maga a költő volt, a felsős kategóriában 1. ás 2. helyet szereztük meg, az alsósaink közül 3. helyezésünk van
és két különdíjat is kiérdemeltünk.
Tanáraink minden pályázatot megragadnak, jobb taneszközökkel taníthassanak, ezért okos-táblákat,
kivetítőket, teleszkópot, távirányítású robotokat és egyéb taneszközt szereztek be, sikeresen pályázva a
Szekeres László alapítványnál, a Magyar Nemzeti Tanácsnál, a Tartományi Oktatási Titkárságnál.
Úgy hiszem, hogy jó úton haladunk és kiérdemeltük a közösség bizalmát és van helyünk a kárpátmedencében.
Bojtos Béla
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Fergeteges visszatérés
Hyppolit, a lakáj egyik a leglátogatottabb előadás volt a találkozón
Minden bizonnyal sokakat meglepett, még a
legelhivatottabb színházkedvelőket is a helyi Soma
színtársulat újjászerveződése és annak fergeteges
előadása a Hyppolit, a lakáj, amelyre március 22-én
került sor. Igaz, úgy lett meghirdetve, hogy nyilvános
főpróbát tart a társulat, így sokan úgy gondolták,
hogy a másnap kezdődő Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszók Találkozójának a nyitórendezvényén
nézik meg a hazaiak előadását. Sajnálatos módon
melléfogtak, ugyanis nem csak az előző napi előadáson nem volt ülőhely, hanem a megnyitó napján sem,
sőt álló hely sem jutott mindenkinek. Olyan sokan
voltak kíváncsiak - úgy helybeliek, mint a környező
települések színházkedvelői - hogy a mintegy 300
ülőhelyes színházteremben nemcsak ülőhely, de
állóhely sem jutott mindenkinek. így többen csalódottan tértek haza, várva egy újabb lehetőséget a
darab megtekintésére.
A meglepetések folytatódtak, ugyanis a társulat tagjai sem számítottak ilyen nagy érdeklődésre a közönség részéről, főleg nem két egymást követő előadás
alkalmával. Az sejthető volt, hogy a színdarabba
beépített, egykor nagysikerű és közkedvelt slágerek mint pl. a Jajj, de jó a habos sütemény, vagy a, Pá, kis
aranyom, pá, Köszönöm, hogy imádott stb - és a
zenekar muzsikája vonzani fogja az embereket. Na,
de ennyit!!!! Köztudott, a társulat az utóbbi pár évben
csupán tartalék lángon dolgozott. Két éve Hajvert
Ákos rendezésében egy Bacaccio-átirat készült a
Dekameronból Hőség címmel, tavaly pedig a
Művelődési Egyesület szakosztályaival karöltve
Hajvert Lódi Andrea rendezésében a falu 230 éves
évfordulójára készítettünk egy közös műsort. Az idei
darab rendezését - mindannyiunk szerencséjére, és
örömére - Ákos vállalta magára. A régi tagokon kívül
újjak, fiatalok is csatlakoztak, valamint egy kishegyesi vendégszínjátszóval egészült ki a Hyppolit, a
lakáj tíz fős szereplőgárdája. Az olvasópróbák január
6-án kezdődtek, s így csupán 76 nap állt rendelkezésünkre a szöveg, a mozgás és a dalok betanulására. Olykor heti négy-öt próbát is tartott a társulat, figyelembe véve az egyre közeledő március 22ét, a bemutató napját, amit óvatosságból nyilvános
főpróbának neveztünk el. Végül jól sikerült. Másnap
a megnyitón is jeleskedtünk, a zsűri is jól vélekedett
az előadásunkról. Kovács Frigyes színművész
értékelésének néhány gondolatát had idézzem, "...
abban a társulatban, ahol van egy ilyen Hyppolitot
(Szukola Béla) és egy ilyen Schneidert (Szabó
László) alakító színjátszó, ott ezt a szöveget kell
műsorra tűzni. Jeles emberek vagytok a faluban. Ezt

az előadást játszani kell még. Azt gondolom, hogy a
környező helységek is vevők lesznek rá"."Vígjátékot
komolyan kell játszani. Akkor lesz vidámság a
nézőtéren, ha komolyan vesszük a tréfát."
A bemutató követően még azon az estén a társulat
meghívást kapott Kishegyesre, Kupuszinára, Tordára,
Pécsre, majd másnap délelőtt érkezett Pataki András
a győri színház igazgatójának a meghívása.
Időközben meghívtak bennünket a tóbai és a topolyai
barátaink is, valamint Becséről és Zentáról is érkezett
megkeresés. Nagyon nagy megtiszteltetés ez a lelkes
kis csapatunk számára, de sajnos sem az időbeosztás
végett, sem az útiköltség nagysága miatt nem tudunk
mindenhova eljutni. A legközelebbi fellépésünk
Kishegyesen lesz április 29-én, idehaza pedig a terv
szerint június második hétvégéjén, a falunapi ünnepségsorozat keretén belül lépünk ismét a nagyérdemű
elé.
A sorrendben a XXII. Találkozót két hosszú
hétvégén szervezték meg, vagyis nyolc nap alatt a
közönség 17 előadást nézhetett meg, valamint a
gálaműsor keretében az Újvidéki Színház, a
Kovácsok című vendégelőadását. Maga a gála sok
meglepetést hozott, többek között számomra is. A
találkozó díjazottjai között a Soma színtársulatból
öten kaptunk díjat, illetve különdíjat. Fehér Etelka
WAX fodrász-szalon különdíját, Szabó László a
Magyar Szó egyéves előfizetését, Kőműves Csaba
(aki játszott a Kishegyesi Színjátszó Műhely csapatában is) a Tanyaszínház különdíját érdemelte ki,
Ádor Konrád (neki most volt az első színpadi bemutatkozása) a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének Szép Szó Tábor különdíját, valamint
Szukola Bélát a legjobb férfi főszereplőnek járó
Szilágyi László-díjal tüntették ki a Hyppolit
szerepének megformálásáért. Színpadi alakításomért
még soha nem érdemeltem ki egy nyúlfarknyi elismerést sem, most meg - 30 év után - hirtelen egy
fődíj került a tarsolyomba. Nem hiába, harmadszor
vagyunk házigazdái a találkozónak, de ez valóban
tele volt meglepetéssel. S, hogy a felsorolásból ki ne
maradjon még egy örömhír, még egy meglepetés. A
KASZT fesztivál igazgatójának egyik vendégszereplési meghívását a 2017-es Komlói Amatőr Színházi
Találkozóra a bácsfeketehegyi Soma színtársulat,
Hyppolit, a lakáj című két felvonásos színdarabja
nyerte el.
Szukola Béla
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Felhívás a X. Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozón való részvételre
Amennyiben a csoport szeretné magát megmérettetni
a Weöres Sándor fesztiválra, úgy az előadások ajánlott műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc,
felső tagozatosoknál 25 perc. Egy csoport egy
előadással nevezhet. Az országos fesztivált június 910-11-én szervezik meg Pécsett. Számunkra a legfontosabb a megmutatkozás, az együtt töltött idő és a
játék örömének biztosítása, ezért a bácsfeketehegyi
Magyar nyelvű, egyesületekben vagy iskolákban találkozó teljes értékű résztvevői lehetnek a megműködő gyermekszínjátszó csoportok (általános szabott időkorlátnál hosszabb előadások is, azzal,
iskolás korosztály) jelentkezését várjuk Vajdaság hogy ők nem juthatnak tovább.
minden részéről, műfaji és tematikai megkötöttség
nélkül. Célunk, hogy a fellépő csoportok megis- A jelentkezési határidő 2017. április 17. A nevezési
merkedjenek egymással, egymás munkájával, kap- lap letölthető a www.vmmi.org oldal Felhívások
csolataik megerősödjenek, a felkészítő tanárok pedig rovatából.
részletes szakmai elemzést kapjanak a zsűritől a
további szakmai fejlődés érdekében.
Bővebb információk a lodiandi@gmail.com e-mail
címen és a +381/62-566-234-es telefonszámon
A szakmai bizottság vajdasági tagja idén Béres Márta
(Hajvert L. Andreánál) kérhetők.
Junior
Prima-díjas
színművész
lesz,
Magyarországról pedig Achs Károly, a mezőtúri
Teleki Blanka Gimnázium magyar-, matematika- és Szakmai együttműködő partnereink a Magyar
drámatanára, és Nyári Arnold, a budapesti Drámapedagógiai Társaság (Budapest), a Vajdasági
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drá- Magyar Versmondók Egyesülete és a Vajdasági
Magyar Művelődési Szövetség. A rendezvénynek a
matanára.
Feketics Művelődési Egyesület biztosít teret.

A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság a
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai
együttműködésével idén 10. alkalommal hirdeti meg
Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóját, amelyet
2017. május 13-án és 14-én rendez meg
Bácsfeketehegyen. A Találkozó a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó vajdasági
selejtezője is egyben.

Vajdasági siker a Kárpát-medence egyik legnagyobb vers- és prózamondó versenyén
Bácsfeketehegyről két díjazott
József Attila születésnapját, április 11-ét megelőzően
tartottákmeg a hétvégén a József Attila XII. Nemzeti
vers-, énekelt vers és prózamondó versenyt, ahol
négyen képviselték Vajdaságot. A tatabányai rendezvény a legrangosabb szakmai találkozók közé tartozik, kétévente szervezik meg. A nemzeti döntőbe
11 előválogatón át vezetett az út, amelyre összesen
több, mint ötszázan jelentkeztek, ebből 28 produkciót hallgatott meg a zsűri. A döntőben minden
versenyzőtől három - a zsűri által kiválasztott - produkciót kellett bemutatni. A dr. Vasy Géza József
Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi
tanár, Kiss László Radnóti- és Csokonai-díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke,
Tóth Zsuzsanna Radnóti-díjas színházpedagógus,
előadóművész, Müller Péter Sziámi Köztársasági
Érdemrenddel kitüntetett, Pro Cultura-díjas költő,
énekes, Kollár Árpád Sziveri-díjas költő, műfordító,
a Fiatal Írók Szövetségének elnöke összetételű szakmai bizottság Dupák Fanni csókai (felkészítő: Tóth
Lívia), Hodik Annabella bácsfeketehegyi, Major Lili
kishegyesi (felkészítő: Molnár Krekity Olga)
versmondóknak különdíjat ítélt meg, míg a verseny
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győztese a bácsfeketehegyi Hajvert Ákos lett. A díjak
között könyvjutalmak, tábordíj és pénzjutalom is
szerepel. A rendezvényen a magyarországi
versmondók mellett Felvidékről, Erdélyből és
Vajdaságból voltak résztvevők. A versmondók szállását és étkezését a tatabányai Vértes agorája biztosította, míg az utazásukat, a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete támogatta.
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Kiosztották a VMÚE és a Podolszki József publicisztikai pályázat díjait
Bácsfeketehegyen kiosztották a Vajdasági
Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE) szakmai elismeréseit és a XX. Podolszki József publicisztikai
pályázat eredményhirdetésére is sor került. A vajdasági magyar irodalom és kultúra kiemelkedő
egyéniségeire is emlékeztek, valamint sor került egy
könyvbemutatóra is. Szerda Zsófia nyerte el a publicisztikai pályázat első díját és nyomtatott sajtó
kategóriában a VMÚE elismerését is megkapta.
Több esemény helyszíne volt ma Bácsfeketehegy. A
program a kora délutáni órákban koszorúzással és
megemlékezéssel kezdődött. Podolszki József, dr.
Vajda Gábor, dr. Bányai János, Szilády János,
Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza sírjánál helyezték
el a kegyelet virágait. A kultúrotthonban Herceg
János: Szikkadó földeken című könyvének bemutatóján a kiadványról Berényi Emőke, a könyv
szerkesztője és Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó
Intézet igazgatója beszélgetett. A bemutatót a Vicsek
Károly által rendezett Szikkadó földeken című játékfilm részletei kísérték. Ezt követően a színházteremben Lánc, lánc, eszterlánc… címmel a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesületének irodalmi-zenés
összjátékát tekinthették meg a megjelentek. A műsorban Csőke Noémi (zongora), Hodik Annabella,
Kőműves Csaba, Major Lili, Paulyuk Jenifer és
Szőke Rebeka működött közre, Csőke András és
Molnár Krekity Olga rendezésében. Ezt követően a
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚE)
szakmai elismeréseinek az átadása következett. A
szervezet elnökségének döntése értelmében idén
életműdíjjal Nagy Nándort (Újvidéki Rádió, magyar
szerkesztőség) tüntették ki, nyomtatott sajtó
kategóriában Szerda Zsófiát (Hét Nap, Szabadka) és
Varga Attilát (Magyar Szó, Újvidék); elektronikus
média kategóriában pedig a Kincsesládánk című
műsort (Pannon Televízió, Szabadka) díjazták. A
VMÚE legjobb pályakezdőnek járó elismerését
Kurcinák Árpád (Vajdasági RTV magyar műsorainak
szerkesztősége) érdemelte ki, a szórványdíjat pedig a
Csernyei Újságnak (Magyarcsernye) ítélte oda az
egyesület elnöksége. A díjazottakat külön-külön is
méltatták, majd Tóth Lívia, Léphaft Pál és Bencsik
István, a VMÚE képviselői adták át a díjakkal együtt
az alkalmi ajándékokat is. A Vajdasági Magyar
Újságírók Egyesületének elnöksége hetedik éve osztja ki szakmai elismeréseit.
Ezután került sor a XX. Podolszki József publicisztikai pályázat eredményhirdetése. Tóth Lívia a
zsűri tagjaként elmondta, hogy idén 14 pályamű
érkezett be, de ezek közül három nem felelt meg a
kiírásnak. A döntést pedig a három tagból álló zsűri
egyhangúlag hozta meg végül. Tóth Lívia, Máriás

Endre és Csordás Katalin zsűritagok két különdíjat is
odaítéltek: A családon belüli erőszak nem tabu című
írás szerzőjének, Vadlövő Gabriellának, a másikat
pedig a Halló, itt Mirjana című írás szerzőjénak,
Fehér Mártának. A különdíjasok elfoglaltságuk miatt
nem voltak jelen a díjkiosztón. A zsűri az első díjat a
Giccsparádé és parádés giccs – avagy Rokon Ilonka,
akinek Vass Szabolcs a becsületes neve című írás
szerzője Szerda Zsófia kapta. Az írás egy virtuális
személyről szól, aki valójában a közösségi oldalakon
éli életét és egy tipikusan vajdasági figurának
tekinthető. A második díjas alkotás szerzője Soós
Georgina. A címe: Akarsz-e játszani? és a Vedd el a
nyugtát és nyerj elnevezésű nyereményjáték a témája. A harmadik díjas alkotás címe: „A szamaras vittus
fia elment amerikába”, szerzője pedig Madár Anikó.
A harmadik díjas Madár Anikó „civilben” az Újvidéki Rádió újságírója. A Podolszki irodalmi pályázat
tekintetében pedig „visszaesőnek” tekinthető, hiszen
nem először pályázik, és nem először van ott a díjazottak között sem. Pályaművének már a címe is nem
mindennapi. A Vajdaság Mának adott exkluzív nyilatkozatában elmondta, hogy ez a cím lényegében
Tolnai Ottó Ne gyere vissza című versének egyik
sora. „Ez a vers jutott eszembe az interjúalanyomról,
aki valójában egy újvidéki születésű magyar
repülőmérnök. 30 éve Amerikában, Kaliforniáiban
él. Ott egy olyan repülőgépet tervezett és épített,
amely képes a vertikális, azaz függőleges fölszállásra. Nagyon különlegesnek találtam ezt a témát. De
azon belül magát az embert, a tevékenységét
szerettem volna bemutatni az itteni embereknek. A
történet tanúsága pedig elsősorban az, hogy az álmok
megvalósíthatók és hazánk szülöttére büszkének kell
lennünk” – mondta Madár Anikó. „Elsősorban olyan
térmakkal foglalkozok ilyenkor, amiket a rádiós
munkám során nem mindig tudok megragadni. De az
írott forma is kihívást jelent számomra, mert nem
mindennap gyakorolom. Szeretem az ilyen kihívásokat. Örülök a díjnak, mert egy visszajelzés, ami azt
mutatja, hogy többé- kevésbé helyt tudok állni ebben
a stílusban is” – tette még hozzá.
A rendezvény partnerei a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete, a Forum Könyvkiadó és a
Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete voltak. A
Podolszki József Irodalmi Emléknap a Magyar
Nemzeti Tanács kiemelt kistérségi rendezvénye.
Tóth Péter
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GONDOLATOK
Elég jó volt!
Bácsfeketehegyhez bármilyen formában
kötődő, és lakóit ismerő emberek döntő többsége
tudja, hogy a kun származását nem feledő, arra valami kicsit is adó feketicsi ember bizonyos formában
más mint a Kárpát-medence déli peremén őshonosként megkapaszkodó magyar közösségünk többi
tagja. Jellemzően keveset beszél, nem hivalkodik,
öltözködését, lakóhelyét és viselkedését illetően visszafogott, egyszerű, tisztességes, becsületes és megbízható. Szavának és tettének súlya van. Teszi a dolgát. Köztudott az is, hogy a feketicsi ember semmit
meg nem dicsér. Ami már annyira szép vagy
tökéletes, hogy azt nem illik szó nélkül hagyni, akkor
azt elég szép, vagy elég jó kifejezéssel illeti.
Témához kapcsolódó szókincséhez tartozik még,
többek között, a tűrhető, egyszer elmegy, illetve sokmás ehhez illő kifejezés is.
Most amikor legördült a függöny, és sikeresen végetért a Bácsfeketehegyen megrendezett
Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII.
Találkozója joggal kérdezhetik a bácsfeketehegyi
falu- és havilap a Fecske olvasói is, hogy miköze van
mindennek a színjátszásunkról megírandó gondolatokhoz, élményekhez és véleményemhez. Erre én
csak azt tudom mondani, hogy az amit a szemle előtt,
alatt és most a zárás után is láttam, hallottam, megéltem és tapasztaltam olyan szépnek és jónak tűnik,
hogy megéri a dicséretként megfogalmazható feketicsi kifejezések bármelyikét, sőt talán ennél is többet.
Úgy gondolom, örömmel állapíthatom - állapíthatjuk
meg, hogy a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési
egyesület 148 éves történelme során harmadízben is
méltó házigazdája volt nemzeti közösségünk színjátszása legnagyobb ünnepének.
Az eddigi Találkozók szervezői tudják,
hiszen velük is megtörtént ez a közösségépítő csoda,
hogy milyen nagy öröm készülődni a szemlére, várni
a fellépőket, örülni a sikeres fellépéseknek, majd
pedig megelégedettséggel nyugtázni a tényt, hogy
hála istennek legördült a függöny, mindenki arról
beszél, hogy sikeresen helytálltunk. Az ilyen csodák,
szabály szerint, nem történhetnek meg helyi színjátszó csoportok megszállott tagjai és vezetői nélkül.
Ők azok akik vállalják a felelősséget azért, hogy a
Találkozó betöltse szerepét, örömöt adjon a fellépőknek és a közönségnek, összekovácsolja, erősítse
közösségünket. Utat mutasson, reményt, erőt és
kitartást adjon a bejárandó úthoz, a szülőföld
szeretetéhez és a hozzá való ragaszkodáshoz. Ahhoz,
hogy betöltsük és megőrizzük a teret, őseink örökségét, magyar utódaink hozományát.
Valahogy így élem meg azt a huszonhárom
évet is amelyet a bácsfeketehegyi Soma amatőr színtársulat fennálását méltató kiállításon bemutatott tár10

gyi emlékek méltatnak. Ebben az időszakban huszonegy éven át elnöke voltam a Feketics
Művelődési egyesületnek, és csak a köszönet
hangján tudok szólni mindarról amit a Soma mindenkori tagjai és vezetői tettek azért, hogy jóhírét
keltsék és vigyék közösségünknek. Látva a társulat
idei előadását, annak sikerét úgy gondolom, hogy
megérte jóban, rosszban kitartani, tenni azt amit a
mindenkori időkben meg lehetett és meg is kellett
tenni, ahhoz hogy 2017 márciusában, és április első
napján, bízom benne, méltó szervezőként maradjunk
meg a Találkozó résztvevőinek emlékében.
Úgy gondolom, hogy az amatőr színjátszás
jelenléte és állapota egyik biztos fokmérője
közösségünk életrevalóságának, jövőbe vetett
hitének. Ezért azt kívánom, hogy mindazon magyarok által (is) lakott településen legyenek olyan
megszállott emberek akik hisznek ebben és tesznek
is azért, hogy társakat találjanak ahhoz, hogy színdarab szülessen amely nézőket vonz a színháztermeinkbe, egyesületeink nagy- és kistermébe, és mindenhova ahol otthon akarjuk és tudjuk érezni
magunkat. Megmaradásban és gyarapodásban hittel
bízó magyar közösségünk tagjaként.
Prosperitati II.
Amint már a bácsfeketehegyi Fecske falu és
havilap előző száma olvasóinak jeleztem részt vettem
a Prosperitati Alapítvány mezőgép pályázatán.
Február közepén született meg az erről szóló írásom
amelyben még arról elmélkedtem, hogy mintegy
négyezer pályázó vajdasági magyar emberrel mi is
türelmetlenül várjuk a pályázat eredményét. Azóta
már megjelent a névsor amely alapján a Prosperitati
Alapítány harmadik pályázati körében, egész pontosan 3799 nyertes pályázó kapott értesítést arról,
hogy a Magyar Kormány anyagi támogatásának
köszönhetően fejlesztheti gazdaságát, illetve vállalkozását.
Átböngésztem a nyertesek névsorát és örömmel vettem tudomásul hogy Bácsfeketehegyről 55
bejegyzett mezőgazdasági termelő és 5 vállalkozó
volt sikeres ebben a pályázási körben. Ez konkrétan
azt jelenti, hogy Bácsfeketehegyre ezúttal 39,8 millió
dinár, azaz mintegy 321.000 euró értékű vissza nem
térítendő támogatás érkezik ami, véleményem szerint
sokat fog jelenteni nemcsak a hatvan nyertes
pályázónak, hanem valamilyen formában minden
bácsfeketehegyi embernek. A nyertesek mezőgazdasági gépeket fognak vásárolni a támogatásnak
köszönhetően és ezeket a gépeket időről - időre bárki
láthatja majd falunk utcáin közlekedve és a határban
munka közben. A személyes érdekeltségtől
függetlenül úgy gondolom, hogy ezt látva nagyon
sokan arra is fogunk gondolni, hogy pozitív változás
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részesei vagyunk, van élet ebben a közösségben, itt is
lehet boldogulni.
Gondolom nem is kell mondanom, hogy
annak külön örülök, hogy a fiam és a feleségemmel
mi is a sikeresen pályázók között vagyunk, és két
nagykapacitású talajmegmunkáló eszközzel bővítve
a jelenleg még eléggé foghíjas gépparkunkat
próbálunk talpon maradni, mezőgazdasági termelésből megélni. Nem könnyű vállalkozás ez, hiszen aki
ezzel foglalkozik az nagyon jól tudja, hogy ebben a
szakmában is sokat kell dolgozni a megmaradásért.
Aki eddig nem hallott volna róla elmondom,
hogy sokak szerint nem egyszerű dolog nyertes
pályázónak sem lenni, hiszen eléggé komplikált
folyamaton keresztül kell sikeresen átvergődni, hogy
sor kerülhessen a szerződéskötésre, valamint az elnyert összeg visszaigazolására, a sikeres pályázat
elszámolására. Na de a semmi hátra, csak előre biztatásból kiindulva nincs más megoldás mint
nekiveselkedni, és sikeresen venni az akadályokat a
bonyolultnak tűnő folyamat minden szakaszában.
A nyertes pályázóknak április 6-ig kellett
további dokumentumokat benyújtani a Prosperitati
Alapítvány területileg illetékes irodáiba. Nem egyszerű ez a feladat sem, utána járást igényel, és sokan
ez alkalommal ismerkednek meg a pályázat
komolyságát erősítő váltó szabályos kitöltésének
kérdésével is. Sokad magammal én is az utolsó
napokra halasztottam a kért dokumentumok beadását, és ezért két alkalommal is sorban álltam az
utcán a Prosperitati topolyai irodája előtt. Első alkalommal öt óra hosszát amikor arra várakoztam, hogy
az iroda segítőkész, türelmes és kitartó fiatal alkalmazottai átnézzék a begyűjtött papírokat, másnap,
amikor már rövidebb volt a sor, pedig három óra
hosszát amikor átadhattam az interneten előzőleg
már feltöltött dokumentumainkat.
Sokan nem gondolnák, de számomra pozitív
élmény volt az idő amit várakozással töltöttem el.
Figyeltem a sorstársakat akik kivétel nélkül türelmesen várakoztak, beszédbe elegyedtek, és szemlátomást őszinte figyelemmel voltak egymás iránt.
Nem hallottam egy rossz szót sem arról, hogy már
megint sorba kell állni, a sor pedig nagyon lassan
halad. Senki sem zsörtölődött, okoskodott vagy lázított, hanem inkább azon voltunk mindannyian, hogy
miként lehetne minél jobb hangulatba lezárni a sikeres pályázattal járó aktuális feladatot.
Húsvéti ünnepek előtt, április 13-án
Szabadkán leszünk mind a közel négyezren, hogy a
Sportcsarnokban sikeres pályázóként aláírjuk a
szerződést a Prosperitati alapítvánnyal. Úgy tűnik,
hogy nem mindennapi, elég szép élmény lesz ez a
nap is az életünkbe, de erről majd megpróbálok
beszámolni az olvasóknak a Fecske következő
számában.
Kunhegyesen jártunk
Majdnem az Újra kunhegyesen jártunk címet
tettem a lentiekben következő mondataim elé, de
meggondoltam magam, hiszen a Kunhegyesen április

második hétvégéjén megforduló közel hatvan fős
bácsfeketehegyi különítmény tagjainak döntő többsége először volt ebben a nagykunsági városban. Ott
ahonnan a Feketehegy pusztát 231 évvel ezelőtt
benépesítő falualapító irredemptus őseink, részben
gazdasági kényszer hatására, de alapvetően saját
elhatározásból elköltöztek.
A Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
meghívására a kibocsájtó közösségbe utazó bácsfeketehegyi Feketics Művelődési egyesület tagjai
részt vettek a Hungarikum 2016 pályázat záró programjain, a Kun Módi elnevezésű népzenei és néptánc bemutatón, valamint az Értéket őrzünk - értéket
kínálunk című főző bemutatón, illetve a kun hagyományainkat bemutató kézműves foglalkozáson.
A bácsfeketehegyi csoport döntő többségét a
Mákvirág gyermek néptánccsoport tagjai alkották,
akik közül sokan először jártak Kunhegyesen, és nem
hagyhatták ki azt a lehetőséget sem, hogy vasárnap
délelőtt részt vegyenek az Istentiszteleten a kunhegyesi monumentális református nagytemplomban.
Nem volt egyszerű eljutni Kunhegyesre,
hiszen az indulás napján lépett életbe az Uniós rendelet amely megszigorította mindenki számára a
schengeni határok átlépését. Utólag, a kunhegyesi
kirándulás lezártával elmondhatjuk, hogy szerencsénk volt, hiszen úgy a csoportot szállító autóbusz,
mint a kísérő személygépkocsik jelentősebb
várakozás nélkül beléphettek Magyarország, és egyben az Európai unió területére. Valószínűleg az is
segített ebben, hogy másnap, a hazautazás napjára a
határátkelőkön kialakult torlódások miatt ideiglenesen visszavonták a rendeletet, és az autóbusszal utazó
csoport is vasárnap estefele szerencsésen hazaérkezett.
Öröm volt ezúttal is Bácsfeketehegyiként
Kunhegyesen lenni, új barátokat szerezni, bemutatni
magyarságunkat, megmaradásba vetett hitünket.
Öröm volt a hazatérés pillanata is hiszen él a remény,
hogy lesznek új alkalmak a találkozásra, egymás
erősítésére. Tovább él a hit, hogy őseink nem
tévedtek amikor Bácsfeketehegyen, a Kárpátmedence déli peremén kun kitartással megkapaszkodva közösséget alapítottak, és a Megváltónk
szeretetébe vetett rendületlen bizalommal tesznek
meg minden lehetőt és lehetetlent sorsunk jobbra fordulásáért. Mindannyiunk örömére.
Pál Károly
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
A VÁLASZTÁSOKRÓL
Túlélve az előző számunkat, mármint, hogy
„nem tetszik Trumpnak a frizurája”, és nem lettünk
megtámadva az USA-tól, lehet, hogy ha ez
megtörtént volna, és az pedig holtbiztos, hogy ők
győznek, akkor ma már az Amerikai Egyesült Államok egyik tagállama lennénk.(Egy naiv bosnyák vicc
aktualizálása) Semmi bajunk nem lenne, tombolna a
jólét, virágzana a demokrácia, csak néha, néha az
lenne a bajunk, hogy kit szidjunk, a kormányon levő
demokratákat, vagy a republikánusokat. Pedig, sajnos
mi itt vagyunk, ahogy egy belgrádi falfirka igazolja,
Szerbiában, annak ellenére, hogy közben megjött a
tavasz.
Bocsánat, a cím arra sugall, hogy itt a választásokról
lesz szó. Akkor legyen. Régebben tudtuk, valahogy
kapcsolva vagy a szökőévekhez, vagy a foci világbajnokságokhoz, hogy itt az ideje az aktuális választásoknak, szavazásoknak. Így volt azokban a szép
békebeli időkben, amit a mai csuda nagy demokráciában átkosnak illik nevezni. Volt amilyen volt, de
valahogy visszatekintve úgy érzem, hogy jobb és
könnyebb volt az élet, mint ma.
Többféle
választások
vannak:
országosak,
regionálisak, körzetiek, lokálisak, de még EU
szavazások is a tagállamokban. A szavazások lehetnek még államfőt, vagy más főmuftit törvényesítő
választások is, de lehet, csak sima csapatkapitány,
vagy osztályelnök ki/megválasztása. Ma úgy látszik
ez helyettesíti a régi zenés táncmulatságokat is, mivel
ma a szavazások, ha kell, ha nem vannak, de zenés
táncmulatságok már nincsenek.
Bocsánat, hogy a választásokat a szavazásokkal keverem, de a tőlem szakavatottabb szakemberek is
homályosan kezelik a témát.
Ma annyi választás van a világon, mint égen a csillag,
és a médiák szerint minket mindegyik érdekel.
Mindegyiket jól fizetett politikai kommentátorok
magyaráznak meg, pedig attól nem függ a tavalyi
zabaratás eredménye. Igaz, úgy beszélnek, a közönség anyanyelvén, hogy azt még véletlenül se értse
meg senki. Jaj annak, aki véletlenül megérti, mert az
felrobban a dühtől, hogy mindenkit totál butának,
hülyének tartanak. Ez mellett, ha az a szerencsétlen
„megértő” véleményt nyilvánít a dolgokról, ne
csodálkozzon, hogy a horoszkópjában ezután
állandóan negatív csillagkonstellációkat talál, és az a
munka, szerelem és az egészség területén meg is
valósul.
Nálunk is van évente egy-egy fontos szavazás, csak
nem tudom, hogy minek. Hogy mi az uralmon levők
célja azt sem tudom, de egy olyan pszichikai effektust érhetnek el vele, hogy a választásokat megutáltatják a néppel, és mivel nincs érvényességi küszöb,
így a törvényesen nem honorált szavazók, dönthetnek
a már fent említett szakemberek által beharangozott
12

eredményekről. Egyszerűen, ez olyasmi, mint amikor
az oviban minden játékot, Nagyokosék Butuskája, ez
Okoska csúfneve, nyer meg, de eljátszák a beígért
ajándékcsokiért és, ha kell tapsolnak is hozzá.
Mellékesen a választást Aleksandar Vučić nyerte
meg. Szerencsére az első körben, így nem lesz meggyalázva a húsvéti ünnepek lényege, a szeretet és a
békesség. Hogy ez miért volt, kinek kellett, én személyesen nem tudom, nem értem, mivel a haladóknak
kényelmes többségük van a törvényhozásban, ők
irányítják a végrehajtó szervet a kormányt, akkor
minek nékik az a csak protokolláris pozíció, ha csak
azért, mert hát csak. Amúgy az a gyanúm, hogy a
színfalak mögött készül valami, ami biztos, hogy nem
lesz jó számunkra, még annyira sem, mintha bejutnánk az EU-ba. Olyanok, mint mi, akik modern
középkori törzsrendszerben élnek és neolit technológiát alkalmaznak, mint modernt, az EU-ba való
belépéssel, törököt fognak.
Az idén egybeesik a gregoriánus és juliánus naptárt
használó keresztények számára a Húsvét, nem lesz az
ő ünnepük, és a mi ünnepünk. Meg fog ismétlődni a
csoda Becsén, ahol a két lelkipásztor, a katolikus pap
és az ortodox pópa, a főtéren együtt fogják celebrálni
az ünnepi szentmisét.
Ők már gondolkoznak...ők már választottak...
Békés áldott ünnepeket kívánok.
Bíró Csaba
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Tanuljunk meg segíteni
Világszerte,
Kelet-európában
pedig
különösen élénk vita tárgya, hogyan lehetne az
embereket megtanítani az újraélesztés alapismereteire. Ez érthető, ha ismerjük a hirtelen
szívmegállásból sikeresen újraélesztettek statisztikáját, ami országunkban, de a szomszédjainkat
is beleértve, nem tesz ki többet, 2-3%-nál, ami szinte
a teljes eredménytelenség határát súrolja, szemben az
Európai Unió egyes nyugati tagországaival, ahol a 30
%-ot is megközelíti. Abban azonban minden szakember megegyezik, hogy ezt mindenki könnyedén
megtanulhatja, és mindenkinek az érdeke lenne. A
szakemberek, - ellentétben azokkal az időkkel,
amikor magam is oktatóként működtem korházakban, iskolákban, klubokban, - újabban abban is megegyeztek, hogy nem célszerű a többnapos, sőt a
leszűkített 4 órás tanulás sem, legjobb gyakorlati
eredményt az ultrarövid 25 perces oktatás mutatott
ki. „Nem akarunk kis orvosokat nevelni, nem is
lehet, hiszen minél többre kell emlékezni, annál
többet felejthetünk el az időzavar perceiben”
állítják. Az újraélesztési protokoll az elmúlt két
évben gyökeresen megváltozott - természetesen a
laikus gyakorlatról beszélek. A legújabb protokoll a
végletekig leegyszerűsödött. „Minél kevesebbszer
szakítjuk meg a mellkas kompresszióját, annál nagyobb a túlélés esélye. Ilyenkor, arra gondoljunk,
hogy a kezünk a szív és bármikor megszakítjuk a
mellkas ritmikus nyomását, leáll a szív!”- adja meg
kiemelt szövegben az utasítást a legújabban elfogadott Újraélesztési protokoll. Arra is felhívja az
egészségügyiek figyelmét, hogy szorgalmazzák az
automatikus defibrillátor elhelyezését köztereken,
stadionokban, postákon, állami hivatalokban, olyan
helyeken, ahol sok ember gyülekezésére
számíthatunk. Az automata defibrillátor kezelése
ugyanis rendkívül egyszerű, a mellkasra helyezve
képes felismerni a szív fibrillációját, s csak akkor
engedi át az áramütést, ha arra valóban szükség van!
Az érthetőség kedvéért szavakban megkísérlek
bemutatni egy újraélesztést. Szívmegállás esetén az
illető mozdulatlanul fekszik, nem lélegzik, nem
reagál a mozgatásra, például arra, ha megrázzák. Ha
valakire illik a fenti leírás, a segítségnyújtó első
dolga megállapítani, hogy az illető eszméleténél vane. Hangosan kérdezze meg, hogy az illető jól van-e.
Ha nincs válasz, fordítsa az illetőt a hátára, és több
módon is igyekezzen megállapítani, hogy megállt-e a
légzés; nézze meg, hogy a mellkas mozog-e fel-le,
hallgassa a légzés hangját, és próbálja érzékelni a
légmozgást az illető szája előtt. Ha leállt a légzés, ne
bíbelődjünk az ütőér keresésével, ez ugyanis hosszabb gyakorlatot igényel. Ha a légzés leállt,
bizonyosak lehetünk, hogy a keringés is súlyosan
érintve van. A mentők értesítése az első teendő, majd

azonnal hozzá kell kezdeni a mellkas komprimálásához. A bordaívek kitapintásával haladjunk
a mellkas közepén található szegy (mell) csont alsó
harmada felé, helyezzük rá az egyik tenyerünket,
majd arra a másikat, és erélyesen, nyújtott karokkal,
kb. 5 centiméter mélyen nyomjuk le a szegycsontot,
amit rendszerint csak úgy teljesíthetünk megfelelően,
ha a teljes testsúlyunkkal a beteg mellkasára
nehezedünk. A kompressziókat kb.100/perc gyorsasággal kell ismételni, mindaddig, amíg a hívatásos
segítség meg nem érkezik. Nem kell félni az
esetleges bordatöréstől, spontán gyógyul ugyanis,
néhány nap alatt. Nem kell törődnünk a lélegeztetéssel, feledjük el a száj-szájra alkalmazott segélyt,
kitűnt, hogy ha a szívkomressziókat lealítjuk a
mesterséges lélegeztetés miatt, kisebb a túlélési
arány, mintha nem tesszük. Hihetetlenül hangzik, ám
orvosilag igazolt: ezzel az egyszerű beavatkozással
35-40 %-ra nőtt a túlélési arány a hirtelen szívmegállásoknál, feltéve természetesen, ha a szaksegítség is
hamarosan, 20-25 percen belül megérkezett. Ez
pedig még a mi körülményeink közepette is
elvárható.
Dr. Kerekes József
az intenzív terápia ny. főorvosa
Ötletek kisgyermekes anyukáknak-felnőtteknek
Végre itt a tavasz. Eljött a spenótfőzés ideje. Nagyon
egészséges, köztudott, hogy sok vasat tartalmaz,
mégis kevesen szeretik e kiváló tápértékű növényt.
Néhány trükköt szeretnék ismertetni, amivel
észrevétlenül betudjuk csempészni az ételünkbe, s
így a gyerekek kedvencévé vállhatnak.
Spenótos palacsinta
Tészta: 1 liter tej vagy víz, 2 tojás, pici só, egy kanál
cukor, 3 deci szódavíz, liszt amennyit felvesz
(közepes sűrűségű legyen), megmosott, apróra tépkedett spenótlevél. Mire megsül a palacsinta a
spenót is megpuhul benne. Érdekes színe lesz,
mégis észrevétlen marad. Bármivel lehet tölteni. Én
tej helyett vizet használok, mert tej allergiás az
unokám.
Spenótos pite
5 egész krumplit megfőzni, majd ha kihűl lereszelni. A spenótot külön megdinsztelni kevés olajon
vagy megfőzni. Amikor kihűl, apróra összevágni és
a krumplihoz tenni. Hozzáadni foghagymát vagy
dinsztelt apróra vágott vöröset, 2 tojást, 2 kanál
grízt, pici lisztet fél sütőporral. Mint a plyeszkavicát
kisütni.
Sós Ildikó
13

FECSKE

RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL

Ágoston Sándor lelkész által elindított gyermek-istentiszteleteinek szép hagyománya van már
9 évtizede. Húsvétkor a mai napig minden vallásórára járó gyermek alkalomhoz illő rövid verset, vagy versrészletet szaval a temetőben /rossz idő esetén a templomban/ szüleik, nagyszüleik
meghallgatásával.
Húsvéti csoportképek a temetőből néh. Sárközi Ferenc és néh. Szabó József kertésztől származnak.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gondolatok

Újszülöttek
Bordás Dániel és Bordás Tünde kisfiuk Boldizsár
Süli Attila és Süli Krisztina kislányuk Ella

Szél söpri az utadat,
borzolja hajadat,
borzolja hangulatodat.

Szilágyi Ferenc és Szilvia kisfiuk Ferenc

Vidd el szél a gondokat,
takarítsd ki a házakat,
hogy tiszta legyen a gondolat!
Nap ragyogja be az eget,
melegíti testedet,
melegíti a lelkedet.

Elhunytak

Nem jó, ha a nap éget,
kiszárad a növényzet,
délibábos a képzelet.

Rimec József február 22, 79 évében
Dudás Mária szül. Hadadi Mária február 27,
76 évében

Eső áztasd a földet,
a bútól ne hullajts könnyet,
szemed az örömtől legyen könnyes!

Maráz Zsuzsanna március 2, 91 évében

Ember, benned a tudat,
szélvihar, tűzvész, özönvíz sem árthat,
ha a küzdéshez meg van az akarat.

Faragó Éva március 2, 77 évében
Javoran Mária szül. Botlik Mária március 3,
56 évében

Bácsi (Vajda) Sára

Zvicer Ana szül. Piksijades március 8, 70
évében
Barović Danica szül. Nikolić március 14, 73
évében
Németh József március 16, 60 évében
Molnár Erzsébet szül. Barna Erzsébet március
18, 77 évében
Németh Lídia március 27, 76 évében
Savić Milka március 28, 76 évében
Id. Tokity István április 5, 76 évében
Vujović S. Nada szül. Dimić április 6, 70
évében

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bojtos Béla, Bertók Z. Tatjana, Benedek
Miklós, Hajvert Lódi Andrea, Hodák (Vajda) Judit, Dr. Kerekes József, Kórizs József, Kormos Ludrován Natália, Nagy
Erzsébet, Nagy Sára, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Brezovszki Andrea, Szukola Béla, Szarka Zsófia, Juhász
Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2017. április
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