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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
- Elkezdődtek a teljes körű felújítási munkálatok a
kápolna konyhai részén, a szóban forgó helység
lebontása megtörtént, a talaj és az alap megerősítése
után következnek a kőműves, ács, víz, elektromos és
egyéb tevékenykedések. A kivitelezés befejezése az

egyben melegedőként is használhatják a szolgáltatás
felhasználói a folyosót és a helységet.
- Az enyhe időjárásnak köszönhetően folytatódnak a
munkálatok a szennyvíztisztító építésén.
- Aláírásgyűjtési akciónak (petíció) voltunk
szervezői a Bácsfeketehegy¬-Szeged közötti
autóbusz járat visszaállításának érdekében (ugyanis
megszüntették egyik napról a másikra…), a tárgyalások folynak, bízunk benne, hogy a várt eredmény
nem marad el.

időjárási és egyéb feltételekkel összhangban február
végére, március elejére várható.
- Mint minden évben, a Nikola Gyurković általános
iskola és a Péter Pán iskoláskor előtti intézményeket,
a Helyi közösség tanácsának döntése értelmében a
karácsonyi csomagok összeállításához szükséges
hozzávalók megvásárlását támogattuk a gyermekek - Több helyen is szünetelt a közvilágítás
számára.
településünkön, melyet a lefagyott nedvesség súlya
alatt letöredező faágak-gallyak okoztak, az időjárás
- Örömmel tettünk eleget az Izida Anya és normalizálódásával a hibákat sikerült helyreállítani.
Gyermekvédelmi Egyesület kérelmének, melyben a
hagyományos „Záporka ” vers és prózamondó ver- - Folyamatban van a Helyi közösség 2020-as
seny megszervezésének költségeiben részt vállalt a munkatervének a kidolgozása, melyben az általános
Helyi közösség, minden résztvevő és szervező feladataink mellett helyet foglalnak mindenképpen
nyertesnek tudhatta magát a rendezvény gálaestéjén. azok a projektek, melyek a vízhálózat teljes körű
felújítását, utcák aszfaltozását, központrendezést, tér
- A Helyi közösség tanácsának döntése értelmében, a kialakítást a nyári színpad körül stb. tartalmazza.
székhelyünk épületén nyílászárók cseréjét és a fűtés
bővítését végeztük el a Vöröskereszt által használt
Juhász Attila
részen, ugyanis itt történik a használt ruha és lábbelik szervezett válogatása, valamint hétfőtől péntekig a
főtt étel szétosztása a népkonyha keretein belül, ezért
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AZ IZIDA HÍREI
Reménnyel és tervekkel nézünk a jövőbe.
“Egy csecsemő csak mosolyog: nem mérlegeli, ki
méltó a mosolyára és ki nem. Mi is újra tanulhatnánk mosolyogni, még mielőtt bármit megítélnénk.”
Stephanie Dowrick
Bár hosszú múltra nem tekint vissza egyesületünk
/ 17 év /, igyekezetünk az eddigi munkánkban mindig
az volt, hogy a fogyatékkal élő személyek érdekeit
képviseljük, vagy a napközis foglalkozást alakítsunk

hatósági ellenőrzés mellett is működhet. A cél elsősorban a társadalom közös szükségleteinek
kielégítését szolgáló tevékenység folytatása, a mi
esetünkben a szociális szolgáltatás. A működést
nehezítette éveken keresztül az a körülmény, hogy
habár az önkormányzat alapvető kötelessége és
érdeke, hogy feladataikat költséghatékony módon
oldja meg, hiszen a közpénzekkel való gazdálkodás
fontos és e feladatok rendszerint alulfinanszírozott,
mégis az önkormányzat és a civil szervezetünk célja
azonos volt mindvégig.
A feladatok ellátása terén egyfajta párhuzamosság
keletkezett, ami esetenként problémákat okozott,
lassította ezzel a szolgáltatás fejlődését. A civil

ki részükre mint a szociális szolgáltatás egyik formája.
Az évek folyamán, munkatársaink egyre
minőségesebben végezték feladatukat. Kiinduló gondolatunk is mindig az volt, hogy a munka amit
végzünk, a szociális ellátás biztosítása, az állam
egyik legfontosabb feladata, azonban szükség van az szervezet azonban van egy nagy előnye, hogy képes
együttműködésre önkormányzat, helyi közösség viszonylag gyorsan reagálni az új kihívásokra, a helyi
adottságok változásaira, ezért az együttműködés
területei és tartalma folyamatosan fejlődik.
Az új esztendőben megcéloztuk a gondtalan,
folyamatos működés megvalósítását, hogy:
a szolgáltatási struktúra minőségi és mennyiségi fejlesztése érdemben
megvalósulhasson egy stabil és biztonságos finanszírozási és működtetési rendszer,
egy olyan rendszer megalapozása ahol minden fogyatékossággal élő ember dönthet a sorsáról,
és a társadalom megbecsült tagjaként tartja
környezetünkbe.
P.J.

szintjén. Az egyesületünk, mint civil szervezet
szerepe mindjobban megnőtt azonban szigorú
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A Kozma Lajos Könyvtár Hírei
A 2020-as évet téli szünidei gyerekfoglalkozással
kezdtük január 8-10-e között Csordás Katalin
könyvtáros vezetésével. Minden nap mintegy húsz
gyerek vett részt a játékos munkában, érdekes
könyveket ismertek meg, kézműveskedtek,
vetélkedtek és társasjátékoztak.
2019-es Betűfaló pecsétgyűjtő játékunk díjátadására
január 10-én került sor. A tavalyi évben már 31 gyer-

EISZ-en keresztül. 2020-ban a kedvezményezett
intézmények az alábbi kiadói adatbázisokhoz, és így
8000 e-könyvhöz férhetnek hozzá:
Attraktor Kiadó (Szaktárs felület, 243 kötet), Balassi
Kiadó (Szaktárs felület, 886 kötet), Gondolat Kiadó
(Szaktárs felület, 756 kötet), Kortárs Kiadó (Szaktárs
felület, 174 kötet), Kossuth Kiadó, Kronosz Kiadó

A jelen lévő díjazottak
mekolvasónk gyűjtötte lelkesen a pecséteket, amiket (Szaktárs felület, 144 kötet), L'Harmattan Digitális
minden elolvasott könyvért vagy könyvtári ren- Adatbázis (Szaktárs felület, 1527 kötet), Mentor
dezvényen való részvételért, aktivitásért kaphattak. Kiadó (Szaktárs felület, 633 kötet), MeRSZ
A tavalyi évben a legtöbb pecsétet összegyűjtő (Akadémiai Kiadó, 502 kötet), Napvilág Kiadó
gyerekek névsora: Kórizs Sarolta, Barna Anasztázia, (Szaktárs felület, 371 kötet), Osiris Kiadó (Szaktárs
Hajvert Zalán, Hajvert Janka, Krisztián Emese, felület, 1755 kötet), Szaktudás Kiadó (Szaktárs
Fekete Dorka, Varkula Anna, Bertók Franciska és felület, 323 kötet), Typotex Interkönyv (Typotex
Perlaki László. Minden résztvevő emléklapot kapott. Kiadó, 647 kötet). A fentiek mellett hozzáférést bizJátékunk ebben az évben is folytatódik, minden régi tosítanak az Akadémiai Kiadó Szótárai, illetve a
és új gyermekolvasónkat szeretettel várunk! Bárki Tinta
Kiadó
SzóTudásTár
adatbázisához.
csatlakozhat játékunkhoz, egyedüli feltétel, hogy Könyvtárunkban is díjmentesen igénybe vehető ez az
könyvtárunk tagja legyen.
értékes adatbázis, ami óriási segítséget nyújt nemKedves olvasóink! Az Innovációs és Technológiai csak a kutatók, hanem a középiskolások és egyetemi
Minisztérium (ITM) égisze alatt működő Nemzeti hallgatók munkája során.
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Másik fontos hírünk, hogy könyvtárunk átköltözik a
2020-ban is biztosítja a határon túli magyar Bányai János Emlékház épületébe, hamarosan már
intézmények számára az e-könyvek hozzáférését az ott találhatnak meg bennünket.
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Jótékonysági évzáró műsort tartottunk
Bemutatkoztak a művelődési egyesület új szakcsoportjai is
2019. december 28-án tartotta meg évzáró műsorát a
Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti
Egyesület. Az önkéntes adományokból befolyt
összeget (56.850 din) a bácsfeketehegyi Helyi
Közösséggel együttműködésben Orosz Rózsa
néninek ajánlottuk fel, aki egyedül, nehéz
körülmények között neveli unokáját. A műsornak a
segítségnyújtás mellett célja volt az is, hogy
méltóképpen emlékezzünk meg a közösségi
művelődés 150. évfordulójáról. Hogy tudatosítsuk és
közösen ünnepeljük, hogy a feketehegyi embernek
150 éve töretlenül igénye van arra, hogy gondozza,

pedig a Bethlen Gábor Alap segítette, melynek
keretében meg tudtuk valósítani a szakcsoportok
bővítését. Így történhetett meg, hogy a 2019-es
évzárón az egyesület tizenkét csoporttal mutatkozott
be teltházas közönség előtt. A szülők, nagyszülők,
rokonok támogatása, gondoskodása, odafigyelése,
kitartása, áldozatvállalása nélkül természetesen mindez nem történt volna meg. Ők azok, akik küldik,
hozzák, viszik a gyerekeket a próbákra, programokra,
megveszik a fellépő cipőt, nadrágot, harisnyát,
keményítik és vasalják a szoknyát, hajat fonnak,
masnit kötnek, folyamatosan cuccolnak valamit.

Váltáscipő, víz, zsebkendő, próbaszoknya, pulcsi,
vasaltruha vállfán, nejlonban, táncos cipő szatyorban. Nincs pénz új pulcsira, de fellépő nadrágot a
föld alól is kerítenek. Egyik gyerek, másik gyerek,
van ahol harmadik gyerek. Egyik jön, másik megy,
egyik előtte éhes, másik utána éhes. Így megy hétről
hétre. Jönnek-mennek. Otthon vasalni kellene, vacsorát főzni, kinőtt ruhát szelektálni. Mindezt félreteszik, tévét kikapcsolják, mennek a gyerekért.
A 2019-es évben a művelődési egyesületben folyó Ilyenek a feketicsi szülők.
munkához sokan csatlakoztak csoportvezetőként, A gyerekek a tüzibe, színházba érve gyors puszit
kisegítőként, önkéntesként, és tevékenykedő tagként. kérnek anyától, hátat fordítanak neki és már fogják is
Anyagi és politikai támaszt is kaptunk, számos egymás kezét, futnak megölelni a csoportvezetőiket,
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, támogatta és izgatottan várják, hogy mi lesz a mai játék, mi lesz
tevékenységeinket Kishegyes Község Önkormányza- a mai tánc, nóta, mese, vers. És csillog a szemük.
ta, a Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi titkárságok, és Magyarország Kormánya is: a néptáncos és A decemberi évzárón az alábbi szakkörök mutatták
népzenei tevékenységeket a Csoóri Sándor Alapon be félévi munkájukat:
keresztül. A külhoni magyar gyerekek éve jegyében 1. A korábban is működő csoportok: Soma Amatőr
beadott Itt vagyok otthon elnevezésű programunkat Színtársulat (vezető: Szukola Béla és Kovács
ápolja, gazdagítsa kultúráját. És hogy ez az igény
egyáltalán nincs elveszőben, sőt, egyre erősebb
gyökereket ereszt, még inkább ünneplésre méltó. A
150 éves hagyomány erősíti tartásunkat, ugyanakkor
felelősségvállalásra is kötelez – hogy az elődök útját
folytatni kell. Dicsekvési cél nélkül, tárgyilagosan
megállapíthatjuk, hogy ezen az úton van kibe
kapaszkodni, van kivel együtt menni.
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József), Szakács Tamás néptáncos szakmai
vezetésével a négy tánccsoport: Aprócskák (csoportvezető: Molnár Gabriella, kisegítő: Bede
Noémi), Sziporka (csoportvezető: Szebenyi László
Kinga, kisegítő: Bede Noémi és Szakál Nikoletta),
Mákvirág (csoportvezető: Szebenyi László Kinga,

továbbá: dr. Tóth Anita, aki a műsort vezette;
Simonyi Tamás, aki a technikát szolgáltatta; a
Simonyi virágüzlet a dekoráció kiegészítésével,
Szukola Béla, mint Télapó; a dekorszakkör önkéntesei: Horváth Renáta és Zoltán, Nagy Lengyel Anikó,
Tokics Etelka, Faragó Papp Boglárka, Harangozó

kisegítő: Szakál Nikoletta), és a Kónya.
Szólótáncosok közül fellépett Bertók Franciska, aki
kiemelt aranyat nyert ősszel a szabadkai gyermekszólótáncversenyen, és Losonczi Ferenc, aki arany

Adél, Török Noémi, Ács Tímea, Fekete Tímea,
Koncz Orsolya – akik a kultúrotthon és a színházterem dekorálásán dolgoztak. A fotókat Szarka
Zsófia készítette, a kamerafelvételt Kókai József.

díjas lett ugyanitt. Továbbá a felnőtt tamburazenekar (Sárközi István vezetésével), és a haladó
versmondók közül Vajda Noa Pálma, aki a korosztályának fődíját nyerte el az idei Dudás Kálmán
versenyen (felkészítője: Barta Júlia).
2. Az új csoportok: Kispacsirták, népi ének csoport
(Török Noémi vezetésével), kis versmondók (Barta
Júlia vezetésével), kis színjátszók (Hajvert L.
Andrea vezetésével), citera szakkör (Kelemen Zsolt
vezetésével), Akusztika énekcsoport (Faragó Papp
Boglárka vezetésével).
3. Vendégeink voltak a Péter Pán óvoda keretében
működő balett stúdió növendékei és a szabadkai
Duhaj banda.
A műsor méltó megvalósításához hozzájárultak

Az ünnepi műsort ünnepi állófogadással zártuk a
kultúrotthonban, melyhez Fekete-bort, Lódi-pálinkát
és Lódi-féle háziportékát szolgáltunk fel, Hajvert
Ákos koordinálásával. A muzsikát a tamburazenekar
és a Duhaj banda felváltva szolgáltatta. A fellépő
gyerekek télapócsomagjait a községi önkormányzat
biztosította.
Az összefogás szép példája volt ez az esemény.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult vagy részt
vett benne! Reméljük, a jövőben is sok hasonlóban
lehet még részünk.
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A művelődési egyesület munkatársai nevében:
H. Lódi Andrea
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A Református Egyházközösség Hírei
MEGÉRKEZETT A BETLEHEMI BÉKELÁNG VAJDASÁGBA
Az elmúlt év december 19-én a bácsfeketehegyi

tiszteleten

részt

vett

dr.

Szegedi

Piroska

református templomban került sor a betlehemi Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulbékeláng központi vajdasági átadó ünnepségére. A

ja, Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési

békeláng 1986 óta jut el ilyen formában a Kárpát- Szövetség elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács és
Kishegyes Község Önkormányzatának elöljárói is. A
szervező a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
volt, amelyet Gabona Ferenc elnök és Farkas
Zsuzsanna alelnök képviselt. Szép számban megjelentek a cserkészek is Vajdaság számos településéről,

medence különböző településeire, intézményeibe és
gyülekezeteibe. Az esemény ökumenikus istentisztelet keretében történt, amelyen Nt. Orosz Attila a
bácsfeketehegyi gyülekezet lelkipásztora és bácskai
valamint a helybeli gyülekezet tagjai is.
Az ökumenikus istentisztelet keretében ismertették a betlehemi békeláng rövid történetét, valamint
alkalmi művelődési műsor is volt, amelyben
közreműködtek a Petőfi program ösztöndíjasai,
Mitru

Barbara

Temerinből

és

Szabó

Nóra

Maradékról. Az ökumenikus alkalom végén került
sor a békeláng átadására.
esperes, valamint Ft. dr. Orcsik Károly adorjáni

Orosz Attila

plébános hirdették az igét, imádságot és alkalmi

lelkipásztor-esperes

köszöntőt mondott még Ft. Brasnyó Ferenc kishe-

Képek: Lakatos János

gyesi esperes-plébános. Az ökumenikus isten7
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Gazdakör Hírek
Nagyon sok termelőt érint az a tény, hogy a településünk közvetlen közelében elhelyezkedő szántóföldek építkezési területként vannak nyilvántartva. Ezen területek soha nem voltak igazából építkezésre
szánva illetve a jövőben sincs kilátás arra, hogy új lakóövezetek fognak létrejönni. Mindaz mellett, hogy
helytelenül vannak ezek a területek nyilvántartva, hatványozottan több a rájuk kiszabott adók és járulékok.
Ezen célból kereste fel a tavai évben a Gazdakör a községi elnököt egy kérelemmel, hogy a Község szüntesse
meg ezen területek építkezési területté minősített besorolását valamint ezzel együtt a megadóztatását is
ehhez mérjék. Kérelmünk meghallgatatásra került és pozitív elbírálásban részesült, ami azt jelenti, hogy a
2020-as évtől a szóban forgó területeket nem fogja terhelni extra adó. Köszönet azon termelőknek, akik
aláírásukkal támogatták a kezdeményezést, a Gazdakör elnökségének és tagságának valamint a községi
VMSZ munkatársainak akik segítették az ügyünket.
Továbbra is folytatódnak a téli szakmai előadások a megszokott időpontban Szerda esténként 18.00
órai kezdettel. Az előadások témáiról érdeklődhetnek a falugazdász irodában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Falugazdász Hírek
ÉRTESÍTÉS A 2020-as HÍZÓ JÓSZÁGOK VÁGÓHÍDRA VALÓ ELADÁS UTÁNI
TÁMOGATÁSRA!
2020-as évben a 2019.július 1-től - 2020. június 30-ig eladott hízó jószágokra
2020. február 1-től - 2020. július 31-ig adhatják át a termelők a kérvényeiket.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK:
Szarvasmarha 15.000,00 dinár/darab,
Sertés minimum 10 darab, 1.000,00 dinár/darab,
Juh és kecske minimum 10 darab, 2.000,00 dinár/darab.
Fontos ez évben is tudni, hogy EGY ÉVBEN 3-3 kérvényt
lehet beküldeni, ami azt jelenti 3 kérvényt vágóhídra eladott
szarvasmarhára, 3 kérvényt sertésekre és szintén 3 kérvényt juh
és kecske eladása után.
Szarvasmarhák esetében egy kérvénnyel minimum 3 jószágra
lehet kérni a támogatást.
A szabályzat nem zárja ki, hogy egy kérvényhez több átvételi
elismervény (prijemnica) legyen csatolva!
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Zenei programokat tartottunk december-január folyamán
A művelődési egyesület ezen a télen három zenei programot valósított meg, egyik a zenedéseink bemutatkozó
koncertje volt december elején, másik egy komolyzenei
újévi koncert, harmadik pedig a Juhász zenekar januári
gyermekkoncertje. Mindhárom alkalom szépszámú
közönség előtt zajlott le.
Híreltük már, hogy 2019. szeptemberétől a Topolyai
Zeneiskola bácsfeketehegyi zongora- és hegedű szakos
diákjai már nem utaznak a tanórákra – a tanárok jönnek
ki, és a kultúrotthonban folyik az oktatás. Ide járnak
szolfézsra és zeneoviba is. Sajnos a harmonika és a gitár
szakos tanulók továbbra is utaznak, de reméljük, hogy
idővel nekik is biztosítani tudjuk majd a helybeni oktatást.
Elindult tehát az ősszel falunkban is az oktatás, és december 10-én a kultúrotthonban Diákkoncertet tartottak a
helyi zeneiskolások. 16 zongora szakos, 2 harmonika, 5
hegedű és 3 gitár szakos diák, a négy zeneovis, és egy
bácskossuthfalvi vendég diák mutatkozott be. Nagyon
büszkék lehetünk erre a szép létszámra, ha tudjuk, hogy a
zenei nevelés milyen óriási pluszt jelent a gyerekek
fejlődésében. Akiből nem lesz zenész, az is sokat nyer, és
nemcsak zeneileg. Számos kutatás bizonyítja, hogy a
hangszeren való játék többek között fejleszti az összpontosítást, a koncentrációt, pozitívan hat a memóriára.
Javítja a gyerekek felfogóképességét, memóriáját és
összpontosítási készségét, melyek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek az iskolában. És még sorolhatnák a
pozitív hatásokat. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy
a diákkoncertre összegyűlt közönségben megerősödött a
remény, hogy lesz még Feketicsen zenész utánpótlás… A
vér nem válik vízzé…

Január 5-én egy nagyon szép koncertnek lehettünk
házigazdái, a topolyai Melódia kamarazenekar Újévi koncertjének. Itt már a végcélt láthattuk, profi, akadémiát
végzett zenészeket és haladó tanulókat. A repertoárban a
klasszikus szerzemények mellett musical- és filmzene
átdolgozásokat is hallhattunk. A zenekar vezetője, Gál
József elmondta, szívesen jönnek jövőre is, hiszen
Feketicsen van közönség, van igény a zenére.
Január 17-én stílust váltottunk. A Juhász zenekar népzenei
gyermekkoncertjét szerveztük meg, ami most is a
megszokott jókedvvel, energiával párosult, a gyereksereg
együtt táncolt, énekelt a zenekarral, majd a koncert után
Szakács Tamás és Fábián Mónika, a szabadkai Talentum
Egyesület táncosai tartottak táncházat. Ezzel hivatalosan
is megkezdtük a második féléves munkát a szakcsoportokkal.
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A művelődési egyesület várható rendezvényei a 2020-as évben
Vannak olyan események, amelyeknek már
így az év elején is tudni lehet az időpontját, ezeket
szeretnénk megosztani most az olvasókkal. A további rendezvényekről pedig akkor, amikor már pontosabb információk lesznek.
Február 14-én, pénteken 19.30-kor a színházteremben Az ének megmarad c. versszínházi előadását
mutatja be a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesülete. Fellép Fehér Farkas Hajnalka, Hajvert
Ákos, Kormos Irén, Szakács Tamás és Török Noémi.
Február 15-én, szombaton délelőtt 10-11.30-ig
farsangi kézműveskedésre várjuk a gyerekeket a
kultúrotthonba.
Február 23-án, vasárnap délután 4 órára farsangi
jelmezes mulatságra hívjuk a gyerekeket, melyre a
kis versmondók alkalmi műsorral is készülnek.
Márciusban lesznek húsvéti kézműves foglalkozások.
Márciusban lesz egy tavaszi zeneiskolai koncert.
Április 24-én, vagy környékén koncertet tart

egyesületünk Akusztika énekcsoportja.
Áprilisban várjuk a Zentai Magyar Kamaraszínház
legújabb mesejátékát, A három aranygyűrű c.
előadást Crnkovity Gabriella rendezésében.
Május
9–10-én
szervezzük
meg
a
Gyermekszínjátszók XIII. Műhelytalálkozóját.
Június 12–14-ig tart a Falunap és Meggynapok rendezvénysorozata.
Június 20-ra tervezzük a művelődési egyesület
évadzáró műsorát, ahol minden szakcsoport fellép.
Július elejére tervezzük a Nagykunsági Alkotótábort.
A Kisvizsga július 11-én lesz.
Július második felében várjuk a Tanyaszínházat.
A Nagyvizsga augusztus 15-én lesz.
Szeptember 12–13-án lesznek a Szüreti napok.
December 31-én ismét az A.N.T. zenekarral várjuk
az új évet.
Szeretettel várjuk a látogatókat rendezvényeinkre!
BMMHE
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Bácsfeketehegyiek Budapesten
Mága Zoltán hegedűművész újévi koncertje
A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat
keretében Mága Zoltán Liszt Ferenc díjas világhírű
hegedűművész október 21-én a bácsfeketehegyi
református templomban tartott koncertet, amelyre
mintegy 700 helybeli, illetve környékbeli volt
kíváncsi. Ezen a koncerten hangzott el a népszerű
hegedűművész részéről a szeretetteljes meghívás,
200 embert meghív a január elsején megtartandó
újévi koncertjére a Papp László Budapest
Sportcsarnokába.

Útközben több alkalommal is megálltunk rövidebbhosszabb időre, így bő hat óra hosszát tartott az
utazás, amely igen jó hangulatban telt el. A koncert
fantasztikus volt, megöregedtem, de hasonló
felemelő érzésben még nem volt részem. Számomra
megható volt, hogy az ajándékcsomagban lévő vörös
borral köszönthettük egymást. A külhoni és az
anyaországi magyarokkal emelhettem magasba a
poharam és ihattunk mindanyiunk egészségére az
újév első napján.

Idehaza megkezdődött az érdeklődők névsorának
összeállítása,
valamint
az
odautaztatás
körülményeinek megszervezése. A jelentkezők
január elsején féltizenkettő-tizenkettő óra között
gyülekeztek, majd indultak el a magyar fővárosba.

Ifj. Harangozó Lajos és felesége, Zsuzsi is részese
volt ennek a feledhetetlen élménynek.

Kollár János az utasok egyike volt, aki így számolt
be az átélt eseményekről.
- Az autóbuszunk nem a legközelebbi határátkelőn
ment át, hanem Zombor felé vettük az irányt és ott
jutottunk át a határon. Ahogy azt megtudtuk a
sofőrtől, ne okozzunk torlódást a határátkelő helyen,
ugyanis Vajdaságból nagyszámú autóbusz szállította
az embereket erre a koncertra. Valóban így mi is elkerültük a hosszú várakozást az átkelés során.
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- Az utazást követően csupán csak rövid időnk
maradt, alig fél óra a levegőzésre és már lassan indulhattunk is be az arénába elfoglalni a helyeinket a hét
órakor kezdődő koncertra. Az ügyelők nagyon
készségesen útbaigazították a csoportunkat, hogy
melyik szektorba van a mi ülőhelyünk lefoglalva,
hogyan tudunk odajutni. A stadion lelátói, nézőtere
szektorokra volt osztva, ami a jegyen is fel volt tüntetve, minden a legapróbb részletekig ki volt dolgozva. Óriási szervezői munkát igényelt, hogy egy
13.000 ezres tömeget ilyen szépen, zökkenőmentese
tudjanak kezelni. Aki esetleg állva maradt, udvariasan megkérték foglaljon helyet a jegye által kijelölt
helyre, hogy senki elől ne takarja el a
kilátást. A bácsfeketehegyiek a
hatalmas színpaddal szembeni
lelátón kaptak helyet, ahonnan jól
tudtuk követni a színpadon történő
eseményeket – mesélte Lali és
Zsuzsi
lelkendezve,
olykor
kiegészítve a másik gondolatát,
mondandóját. A színpad két oldalán
lévő gigantikus kivetítő segítségével
még jobban láthattuk a fellépőket.
Fenomenális volt a színpad mögötti
paraván, ahol látványelemekkel
gazdagították, tették színvonalasabbá az amúgy is fergeteges koncertet,
amelyet szinte lehetetlen szavakba
önteni, mert azt a felemelő érzést
meg kell élni. A koncert első felében
– amely mintegy két órás volt –
komolyzenei összeállítás kapott
helyet, amely nekem személy szerint
nagyon tetszett – mondja Lali.
Máskor is szerettünk volna elmenni
hasonló rendezvényre, de eddig valahogy nem jött össze. Most nagyon

FECSKE

örülök, hogy ezen részt vehettünk. Különben is a
magyar ember fülének a hegedű hangja melengető
érzés.

Tünde. A koncert nagy szépen volt felépítve, neves
vendégelőadókkal kiegészülve és nagyon jó hallható,
élvezhető, sokszínű előadást láthattunk. A
szervezőket csillagos ötös illeti, szinte mindenre
Bede Tünde és férje Zsolt, a háromgyermekes há- gondoltak, még az a hatalmas sportcsarnok is fűtve
zaspár két lányukkal, Noémivel és Ivettel vett részt volt, valamint a mozgáskorlátozottaknak is volt
ezen az életre szóló eseményen.
külön kijelölt hely.

- Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt, hogy részt ve- Az utazás nehézségeit felvállalva a 89 éves Molnár
gyünk ezen a koncerten, ugyanis egy ilyen színvon- Károly is csatlakozott az 52 fős bácsfeketehegyi
alas és egyben költséges rendezvényen való részvétel különítményhez. Az átélt élményekről így nyilatko-

egy öt fős család számára ez jelentős anyagi kiadással járna. Magának a koncertnak egy fantasztikus
sajátos hangulata volt, amelyet csupán élőben lehet
megélni, amely teljes egészében áthatja az embert,
amelyet sem tv, sem egyéb képernyő nem tud átvinni, átadni, annak a 13.000 magyar embernek a
szívverését, érzelmi tónusait. Az ülőhelyek mindegyikén apró ajándékcsomagok voltak elhelyezve
amelyekben egy kincses kalendárium és vörösbor
volt. A koncert első részének befejezéseként a himnusz hangjai csendültek fel, amelyet állva énekelt a
tömeg, akik az anyaországiakkon kívül felvidékről,
Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból érkeztek, és
mi mindannyian együtt emeltük poharunkat és kívántunk minden jót az új esztendőben – meséli
átszellemülten Tünde és Zsolt. Mindhárom
lányunkhoz közel áll a zene, - Anett zeneiskolába jár
– gyakran hallgatják is a Mága Zoltántól ajándékba
kapott CD lemezt. A koncertról való kijövetelkor
Ivett már afelől érdeklődött hogyan lehetne jövőre is
eljönni az újévi koncertra – mondja mosolyogva

zott:
- Az életem talán legszebb eseménye volt ez a koncert. El vagyok ragadtatva a gazdag, színvonalas
műsortól, amely két részből állt. Az első részben
klasszikus zeneszámokat halhattunk, amely során a
14 éves ifj. Mága Zoltán, a Zeneakadémia rendkívüli
tehetségek képzőjének másodéves hallgatója is fellépet. A szünetet követően modern, más stílusban
előadott zeneszámok szerepeltek, valamint közismert
vendég előadók, énekesek és zenészek is bemutatkoztak. A műsor ezen részében lépett fel Mága
Zoltán lánya is aki csodálatos hangjával, énekével
kápráztatta el a jelenlévőket. Gratulálni tudok, hogy
az Isten ilyen tehetségekkel áldotta meg a Mága
családot, általuk pedig minket. Köszönjük nekik.
Köszönjük Mága Zoltán hegedűművésznek a
meghívást, hogy részesei lehettünk ennek a felejthetetlen előadásnak.
Szukola Béla
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Aranyos borok
Beszélgetés és borozgatás Pál István borásszal
Az utóbbi években a bor kezdi visszaszerezni
az egykori népszerűségét szűkebb pátriánkban is,
háttérbe szorítva a mesterséges alkoholos italokat. A
közelmúltban több vajdasági illetve szerbiai borrend
is alakult a kulturált borfogyasztás propagálása
céljából, valamint szakmai tapasztalatok, ismeretek
továbbadásának és hasznosításának céljából. Ezt a
tevékenységet igyekszik megerősíteni, illetve felhívni a figyelmet a bor egészségmegőrző hatására a
számtalan borbemutató, a borversenyek, amelyek
egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a temerini
Vince-napi borverseny és borkóstoló, amely mára
már nemzetközi tekintélynek örvend. Az idén XXIII.
Alkalommal szervezték meg ezt a nagy tömegeket –
túlzás nélkül mondhatjuk a borásztársadalmat
(borászokat és borkedvelőket egyaránt) – megmozgató rendezvényt, amelyre ezúttal hat országból 777
borminta érkezett, amelyet fajtánként osztályozott a
nemzetközi összetételű bírálóbizottság. A bácsfeketehegyi borászok is szívesen vesznek részt, láto-

részt vettem, igaz akkor mint látogató, majd azt
követően már 15 éve rendszeresen eljövök, elhozom
a boraimat értékelésre. Az első érmét a bronz fokozatot a rajnai rizlingemmel érdemeltem ki, amely igen
stimulálóan hatott az akkor elkezdett hobby
tevékenységemre.
Szaklapok,
szakkönyvek
tömkelegét olvastam, tanulmányoztam át, amelyekből – elsősorban dr. Petar Cindrić professzor kötetei
által – sikerült olyan szellemi tudásra szert tennem,
hogy a gyakorlatban is sikeresen tudtam alkalmazni
és a boraim többsége ma már a megmérettetéseken is
„dobogós” helyezést érnek el. Tevékenységem
kezdetén az eszmei ismereteimet, tudásomat többek
között Horváth László temerini borász, borbíró
segítette a gyakorlatban is alkalmazni. Úgy látom,
hogy minden borkóstolón, borásztalálkozón tud tanulni, fejlődni a kollégák, a borászok tapasztalatait,
véleményeit meghallgatva. Az való igaz, hogy a
világhálón ezzel kapcsolatban rengeteg útmutatás,
információ található, amely bizonyára nagy mértékben elősegíti a szőlészek és borászok tevékenységét.
gatnak el Temerini Kertbarátkör által, megszervezett Egyesek külön ágazatnak tartják a szőlészetet és a
megmérettetésre. Pál István is már hosszú évek óta borászatot. A gyakorlatban ez valójában hogy
rendszeres résztvevője a borfesztiválnak.
van?
- Bizonyára célszerűbb külön foglalkozni a
- Emlékezetem szerint már a negyedik rendezvényen szőlészettel, akárcsak a borászattal, mert mindegyik
12
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egy külön ágazat, amelyek önmagában is kellő szakmai ismereteket kíván, ám meglátásom szerint
hatékonyabb amikor a borász önmaga végzi el a
növényvédelmet, kíséri végig a vegetációs folyamatot egészes a szüretig. A szőlészet a pice küszöbéig
tart, azt átlépve már borászatról beszélünk. A jó bor
készítése nem a pincében kezdődik, mint ahogy azt

helyről érdemeltek ki.
Ez idáig hol méretteted meg a boraidat?
- Felbátorodva a kezdeti sikereken, s nem utolsó sorban a feleségem rábeszélésére különböző borversenyekre is beneveztünk, így külföldre is elkerültek a boraink. Magyarországra és Romániába is, ahol
– számunkra is kellemesen meglepően – érmes
helyezéseket értünk el. Bánáthegyesen (Idjos) 2012ben szűzborral – az újonnan telepített szőlő első terméséből készült bor – értük el a rendezvény legtöbb
pontszámát és kaptuk meg a nagy aranyserleget.
A borászatban is nagy előrelépések észlelhetőek,
amelyek elősegítik a minőségi borok előállítását.
- Valóban, az utóbbi egy-két évtizedben hatalmas
fejődésen ment keresztül a borászat is, gondolok itt
elsősorban a tároló hordóktól kezdve a palackozásik,
valamint a széleskörű szakmai fejletségre is, amelynek betudhatóan kiváló fehér és vörösborokat
tudunk készíteni, ám a jelenlegi hobby borászok,
illetve a kisebb borgazdaságok képességei egy
bizonyos szintig terjed, mivel technológiai
felkészültségük korlátozott.

A minőségi borok érdemei

Borral kapcsolatos további terveid?
- Minimum megőrizni ezt a minőségi szintet, illetve
sokan gondolják, hanem a metszéssel és ezt a újabb szellemi potenciál növelésével a minőség még
fejődési szakaszt végigkíséri az ember, így saját ter- magasabb szintre való juttatása. Minden bizonnyal az
melésű szőlőt dolgoz fel, amely kihat a bor hab volna a tortán, ha boraim valamelyike a temerini
minőségére, mivel szőlővásárlás esetén nem tudhatja borversenyen kiérdemelné a legmagasabb pontszámilyen minőségű borra számíthat.
mot – válaszolta Pál István, helyi borász, akinek
igyekezetét, hozzáértést számtalan elismerés és ranVisszatekintve a tavalyi esztendőre az időjárási gos díjak igazolják, és persze a kiváló borok, ameviszonyok milyen hatással voltak a termés lyek széles palettáját végigkóstoltuk a késő estig tartó
mennyiségére és minőségére?
beszélgetésünk során.
- A tavalyi kései fagyok nem ártottak a tőkéknek,
Szukola Béla
amelyeket igyekszem jó kondícióban tartani, a
Fotó: Pál István
tőkéket „betakarom”, rezerva fagy csapot hagyok és
a metszésre is odafigyelek, ez mind alapkövetelmény. A nyár folyamán volt egy esős periódus, amikor kellő időben kellett alkalmazni a permetezést és azt szükségszerűen megismételni. Az eredmény nem maradt el, egészséges szőlőt szüreteltem,
amely mennyiségével és minőségével is elégedett
vagyok.
Az idei temerini borversenyen milyen borokkal
vettél részt?
- Chardonay-al, rajnai rizlinggel, kék frankossal,
amelybe került egy kis merló is az íz világ
bővítésére, valamint kizárólag kék frankosból készült
rose-val. Igen erős mezőny volt, rengeteg borminta
érkezett, úgy, hogy a nemzetközi zsűri 20 nagy
aranyérmet, 142 aranyérmet, 289 ezüst-és 220 bronz
érmet, valamint 106 elismerést ítélt oda a résztvevő
borászoknak. Bácsfeketehegyről ketten vettünk részt
a borversenyen, és a boraink mindhárom dobogós
13

FECSKE

Nagyberuházások éve Kishegyes községben
Visszatekintés 2019-re – Nagy tervek a vízszolgáltatás és a temetők kapcsán
A kishegyesi önkormányzat számára igen
mozgalmas volt az elmúlt év. A szokásosnál jóval
nagyobb költségvetéssel kezdte az évet, amely aztán
többször is változott – mondta el lapunknak Szűgyi
István, a községi képviselő-testület elnöke.
– Kishegyes község önkormányzata több mint
egymilliárd dináros költségvetési tervezettel kezdte
meg a 2019. évet, ez azonban az év végére 861 millióra módosult. Tudni kell, hogy a községi költségvetés általában minden évben 500 millió dinár
körül alakult, ami a múlt évben majdnem megduplázódott. Ennek az az oka, hogy a 2019
októberében
megkezdődött
a
községi
szennyvíztisztító építése. Ez tartományi pénzből
folyik, viszont nekünk be kellett építeni a községi
költségvetésbe. A 2019-es költségvetés összeállításakor azt az utasítást kaptuk a tartománytól, hogy
460 millió dinárt foglaljunk bele. Ebből azonban 260
milliót ki kellett vennünk, mivel csak 2020-ban valósul meg – mondta el Szűgyi a költségvetés kapcsán.
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ, ÖNTÖZŐCSATORNA
A kishegyesi önkormányzat számára az elmúlt év
legnagyobb beruházása a községi szennyvíztisztító
építése volt. Természetesen emellett több kisebb
beruházás is megvalósult – számolt be a községi
képviselő testület elnök.
– A legnagyobb pénzügyi beruházás a községi
szennyvíztisztító építése volt az elmúlt évben, amely
várhatólag másfél év múlva készül el. Emellett 24
kisebb-nagyobb beruházás történt még a 2019-ben.
Az önkormányzat saját eszközökből 3 traktort
vásárolt a kommunális közvállalat számára. Erre 5
millió dinárt fordítottunk. A kishegyesi általános
iskolában teljesen felújult a diákmosdó, amire tartományi eszközökből 4,8 millió dinárt fordítottak.
Ugyancsak tartományi pénzekből folytatódott a
Kúla–Kishegyes öntözőcsatorna építése. A múlt év
végére a munka 98 százaléka elkészült, az idén pedig
Potok-völgyben megépül a zárógát, és elkezdik
feltölteni az ide tervezett víztározó tavat.
Bácsfeketehegyen nagy ütemben halad a Bányai-ház
felújítása, erre 48 millió dinárt költöttek különböző
forrásokból. A Bácsfeketehegy melletti körforgalomnak elkészült a világítása, amire 5,5 millió dinárra
volt szükség. Több parkoló is létesült, többségük
Bácsfeketehegyen, ez 4,2 millió dinárba került,
valamint kisebb útfelújítások folytak községi szinten
3 millió dinárból. Mindenképpen említést érdemel,
hogy az önkormányzat a civil, a művelődési és a
sportegyesületek munkáját olyan módon próbálta
finanszírozni, hogy zavartalanul tudjanak működni –
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mondta el Szűgyi, majd kiemelte, hogy a múlt évben
történt meg először, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a földművesek számára. Ennek nagyon pozitív visszhangja volt, épp ezért az idén sokkal
komolyabb összeget fordítanak erre a célra.
TEMETŐK, VIZVEZETÉK-HÁLÓZAT
Az önkormányzat a 2018 végén megvásárolta mindkét kishegyesi temetőt, amit a múlt év elején a községi közvállalatnak adott át gazdálkodásra. Ennek
köszönhetően a temetkezési feltételek a község
mindhárom településén egyformák – hangoztatta a
községi képviselő-testület elnöke.
Az önkormányzatnak komoly fejlesztési tervei is
vannak a temetőkkel kapcsolatban, a Nyugati
temetőbe korszerű követelménynek megfelelő ravatalozót fognak építeni. Hamarosan beszerzik a szükséges építkezési engedélyeket, és ezt követően
pályázni fognak a kivitelezésre – számolt be Szűgyi,
majd hozzáfűzte, hogy saját eszközöket is befektetnek ebbe a projektumba.
Az önkormányzatnak az idén több komoly terve is
van a vízszolgáltatás terén – tudtuk meg az elnöktől.
– 2020-ban szeretnénk megkezdeni a községi
szennyvízhálózat építését is. Ezt tartományi forrásból fogjuk finanszírozni, amire komoly ígéretet kaptunk. A községi vízvezeték-hálózatot is próbáljuk
ezzel párhuzamosan felújítani, amihez ugyancsak
tartományi segítségre számítunk. A község területén
levő kutakat, amelyek az vízszolgáltatást biztosítják,
saját víztisztító berendezéssel fogjuk felszerelni, így
minőségi ivóvizet tudunk biztosítani, egyedül az
elöregedett csöveket kell kicserélni. Úgy gondolom,
hogy nagy léptekkel tudunk haladni abba az irányba,
hogy mindenki megfelelő minőségű ivóvízhez
juthasson – fogalmazott Szűgyi.
L.J.
Forrás: Magyar Szó
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Lezárult egy eredményes év
Bácsfeketehegyen 2019-ben a problémák orvoslása mellett fejlesztették a
közvilágítást és a vízszolgáltatást is
Bojtos Béla, a bácsfeketehegyi helyi
közösség tanácsának elnöke arról számolt be
lapunknak, hogy véleménye szerint az elmúlt évben
igen sikeresen dolgozott a helyi közösség.
– Rengeteg problémát oldottunk meg a múlt évben,
vagy jelenleg is megoldás alatt állnak. Az egyik legnagyobb gondunk a temetőben lévő kápolna egy
részének megsüllyedése volt. Ez a munka nagyon
nehezen indult, mert nem volt jelentkező a
kivitelezésre a közbeszerzésen, majd hiányzott a
szükséges összeg a munkálatokhoz. Jelenleg minden
megvan, és zajlik a munka. A rendbetételt az is lassítja, hogy rossz idő vagy temetés idején nem folyhat a
munka. A múlt évben három parkolót építettünk
azokon a helyszíneken, ahol úgy láttuk, hogy nagy
szükség van rájuk. Nyilván többre is szükség van, de
ez volt az első lépés, és a megkezdett munkát folytatni fogjuk. Az óvodánál és a református templomnál létesült egy-egy parkoló, ezeket hétköznap együtt
tudják használni gyereküket szállító szülők, hétvégén
pedig a templomba járók – számolt be a tanácselnök
a legjelentősebb beruházásokról, majd azzal folytatta, hogy a helyi közösség számos egyéb gondot is
orvosolt. Több helyen, ahol a fák gyökerei
megemelték, megjavították a gyalogjárdát. Ez a
munka az idén is folytatódik, mert több helyen is
jelentkezett ilyen jellegű probléma. Sikerült kátyúzni
az utakat, jelenleg pedig folyamatban van a Dózsa
György utcának az aszfaltozása. Itt az úttest nagyon
rossz állapotban volt, már nem lehetett kátyúzni,
ezért döntöttek az újraaszfaltozás mellett – hangoztatta Bojtos. A munka megkezdődött, s most várják a
megfelelő időjárást, hogy folytathassák.
VÍZELLÁTÁS, KÖZVILÁGÍTÁS,
NYÍLÁSZÁRÓK
A vízellátás szempontjából nagy jelentősége van
annak, hogy az iskolánál üzembe helyezték a BF4-es
kutat – számolt be a tanácselnök. Ennek köszönhetően a falu nyugati részében a nagyon meleg és
száraz időszakban is lesz víz. A közvilágítást a szükséges karbantartás mellett sikerült bővíteni is,
ezenkívül a helyi közösség épületét is felújították.
– Lámpaoszlopokat és lámpákat helyeztünk ki olyan
helyekre is, ahol korábban még sosem volt. Ez a
munka az idén is folytatódik, mert szeretnénk mindenki számára megfelelő állapotba hozni a
közvilágítást. A helyi közösség épületében nagyon
rossz állapotban voltak az ablakok, ezeket korszerű
műanyag ablakokra cseréltük, ennek köszönhetően
az épület hőszigetelése is jelentősen javult. Emellett
az épület akadálymentesítése is elkészült – számolt

be Bojtos.
A bácsfeketehegyi helyi közösség a múlt évben is
segítette az iskolát és az óvodát. A tanácselnök
elmondása szerint igyekeztek olyan dolgokat biztosítani számukra, amire szükség volt. Az év végén egy
kis újévi édességgel lepték meg a gyerekeket.
Ugyancsak az elmúlt év hozadéka, hogy újraásták az
árkot a Verbászi úton. Ezen a szakaszon már régóta
nem volt árok, mert az évtizedek alatt betömődött –
fogalmazott Bojtos, majd azzal folytatta, hogy a helyi
közösség támogatta a Komunál Közvállalat traktorutánfutó vásárlását is.
TERVEK
A helyi közösség az idén egy új játszótér létesítését
tervezi – számolt be a tanácselnök. A
Kultúrotthonnal szemben parkot fognak létesíteni,
maga a játszótér pedig a színház és a tekepálya között
kap helyet. Ez a helyszín jól elhatárolt és könnyebben megfigyelhető, ami a gyerekek biztonsága
szempontjából lényeges. Emellett kevésbé lesz kitéve
rongálásoknak – fejezte ki reményt Bojtos, majd
arról is szólt, hogy a meglévő játszótereket is
szeretnék felújítani, mert folyamatos rongálásoknak
vannak kitéve. Továbbá a labdarúgópályánál is
szeretnének létesíteni játszóteret, mert igény
mutatkozott rá.
A tanácselnök végezetül kiemelte, hogy a bácsfeketehegyi helyi közösség csatlakozott és támogatja
a kishegyesi Szó-Beszéd lap aláírásgyűjtését, amellyel a Szeged–Bácsfeketehegy autóbuszjárat visszaállítását követelik. Bácsfeketehegyről sokan járnak
iskolába vagy dolgozni az anyaországba, ezért valós
igény létezik erre a járatra – fogalmazott Bojtos.
L.J.
Forrás: Magyar Szó
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AKTUÁLIS PÁYÁZATOK
START-UP Indulást ösztönző támogatás
mezőgazdászoknak
– Mezőgazdasági beruházásokra: a tejtermelés,
hústermelés, tojás előállítás, gyümölcs-, szőlő-, zöldség- , gomba- és virág termesztés valamint a
méhészet területén. (bejegyzett mezőgazdasági termelők)
– Feldolgozásra: tej-, hús-, gyümölcs-, zöldség-,
szőlő-, olajnövények, fűszer-, aroma- és gyógynövények, méhészeti termékek, termesztett gombák,
vadon termő gyümölcsök feldolgozása területén.
(vállalkozók, jogi személyek)
– Kis sörüzemek fejlesztésére (vállalkozók, jogi
személyek)
Pályázhatnak: bejegyzett mezőgazdasági termelők
(2020.január 1-je után bejegyzett), vagy azok a
személyek akik a szerződés megkötéséig bejegyzik a
gazdaságukat
(18 évesnél idősebb és 40 évesnél fiatalabb természetes személyek, vállalkozók valamint jogi
személyek)
Azon személyek nem pályázhatnak akiknek az
állandó lakhelye a következő székvárosokban találhatóak (Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek,
Pancsova, Versec, Sremska Mitrovica, Kikinda,
Zombor)
Pályázati keretösszeg: 270.000.000,00 din
Megpályázható összeg: min 500.000 din, max
1.500.000 din
Az adó nélküli összeg 90%-át térítik vissza.
A pályázathoz üzleti tervet kell benyújtani!
Beadási határidő: 2020. február 21.
Kiíró: Tartományi Mezőgazdasági,
Erdőgazdálkodási Titkárság

Víz-

akiknek a gazdaságában min 20 max 500 méhcsalád
van
Pályázati keretösszeg: 25.000.000,00 din
A támogatás mértéke a beruházás értékének, adó
nélküli összegének 50%-a, illetve 60%-a amennyiben a pályázó 40 évnél fiatalabb vagy nő.
Megpályázható összeg: min 50.000 din, max
300.000 ill. 330.000 din
Előszámlával (200.000 dinár felett) vagy számlával
lehet pályázni
Kiíró: Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és
Erdőgazdálkodási Titkárság
Beadási határidő: 2020. február 28.
Pályázat fóliasátrak felszerelésére a 2020-as
évben

1. Fóliasátor szerkezetek beszerzésére (alumínium,
horganyzott acél, acél és műanyag)
2. Többéves, többrétegű fólia beszerzésére
3. Árnyékoló fólia beszerzésére
4. Árnyékoló háló beszerzésére
5. Csepegtető öntözőrendszer, mikroöntözőrendszer
beszerzésére
6. Tápoldat rendszer beszerzésére
7. Asztalok a palánták előállításához
8. A CO2 szubsztrátum hőmérsékletének és a levegő
nedvességtartalmának mérésére szolgáló műszer
beszerzésére
9. Fűtőrendszer beszerzésére
Az adó nélküli összeg 60%-át térítik vissza,
ha 40 évnél fiatalabb és nő, illetve a nehezebb
mezőgazdasági körülményű területeken 70%-át.
Min. megpályázható összeg: 60.000 din max
és 2.100.000 dinár (2.310.000 dinár)
Előszámlával (300.000 dinár felett) vagy számlával
lehet pályázni.

Pályázat méhészeti beruházások
társfinanszírozására a 2020-as évben
• Új méhcsaládok beszerzésére
• Méhészeti felszerelés beszerzésére: kaptárak, konténerek
• Méhészeti termékek feldolgozására szolgáló
eszközök és felszerelések beszerzésére
• Méhészeti termékek csomagolására és raktározására szükséges eszközök és felszerelések beszerzésére
Pályázhatnak: bejegyzett mezőgazdasági termelők,
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Pályázhatnak: Bejegyzett mezőgazdasági termelők,
akiknél max 0.49 ha fóliasátras terület van bejegyezve a gazdaságába.
Kiíró: Tartományi Mezőgazdasági,
Erdőgazdálkodási Titkárság
Beadási határidő: 2020. február 21.

Víz-

és

Bővebb információ a falugazdász irodában vagy a
069-5565626-os telefonszámon.
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AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS
Nem tartom valószínűleg, hogy a bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap 2020 évi első számának
az olvasói ne hallottak volna erről a régi magyar közmondásról, és személyes példával ne tudnák bizonyítani annak örök igazságát. Mégis ha körülnézünk
családunkban, és környezetünkben sokkal nagyobb
azoknak a száma akik valamilyen betegséggel küzdenek, mint azoké akik hisznek abban, és tesznek is
azért, hogy tökéletes egészségben éljék le az életüket.

Gondolatok az életmódváltásról
Hetvenedik életévembe lépve egyre jobban
tudatosodik bennem annak az állításnak az igazsága,

hogy a Teremtőnk mindanyunkat úgy indított el az
életbe, hogy azt bármilyen komolyabb betegség
nélkül éljük le, és a mai átlagos életkort bőven
meghaladva, az újbóli feltámadás reményében bízva,
egészségesen lépjünk ki belőle. Valahogy úgy mint
amikor a tél beállta előtt, egy szép őszi reggelen a
falevél lehullik a fáról. Elfogadva annak
bizonyosságát, hogy az elmúlást új kikelet követi,
elégedetten hiszen megtette a dolgát, gyümölcsöt termett, mag maradt utána.
Ha belegondolok, akkor azt kell mondanom, hogy
régebben nem így gondolkodtam. Aki ismert az
többé-kevésbé tudja miként éltem az életem, nem
sokat vigyáztam az egészségemre, és viseltem annak
minden következményét.
Négy évvel ezelőtt amikor nyugdíjas lettem úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom életmódváltással

visszaszerezni az egészségemet. Nem volt egyszerű,
hiszen évtizedeken át nap, mint nap több mint ötven
kiló súlyfelesleget cipeltem magammal, bizonyítottan komoly függőséget és következményeket okozó
gyógyszereket is szedtem.
Nem volt könnyű a négy évvel ezelőtt
elhatározott életmódváltást megvalósítani, de úgy
érzem sikerült. Három éve elhagytam minden gyógyszeremet, egy megfázást kivéve egyszer sem kellett
orvoshoz fordulnom, negyven kilót leadtam a testsúlyomból. Ebben az évben azt tervezem, hogy még
legalább tíz kilót lefogyok, miközben sokat fogok
enni és dolgozni, hogy minél jobban érezhessem
magam a bőrömben.
Két év kihagyás után alapvetően azért jelentkezem
újra írással a bácsfeketehegyi Fecskében, hogy
elmondjam az egészséges életmóddal kapcsolatban
szerzett eddigi tapasztalatomat mindazoknak akit ez
érdekel. Olyan dolgokról szeretnék beszámolni amik
nálam beváltak, segítettek rajtam. Természetesen
amit leírok azt nem tartom kőbevésett igazságnak,
hiszen nincs két egyforma ember, és ezért, ha akarja,
mindenkinek saját magán kell megtapasztalnia, hogy
miként maradhat, vagy válhat újra egészségessé.
Amennyiben erőm, és tudásom engedi megpróbálok
a Fecske elkövetkező számaiban is beszámolni az
életmódváltásomhoz kapcsolódó fejleményekről.
Különböző témákban szeretném tovább adni az általam tapasztaltakat, az étkezésről, a mozgás
igényéről, és a pozitív gondolkodás gyakorlásáról
szólnak majd ezek az írások.
Természetesen írni fogok a kertészkedésben
szerzett tapasztalataimról is, hiszen ez a tevékenység
nekem nagyon sokat segített abban, hogy megtaláljam az utat amely reményt ad számomra ahhoz, hogy
komolyabb betegség nélkül éljem az életem. Mindezt
úgy szeretném megfogalmazni, hogy minél több
ember találjon benne önmaga számára is alkalmazható hasznos információt, hiszen ez nekem is
segíteni fog az egészségem megőrzésében, és visszaszerzésében. Aki érti, az tudja, de egyszer mindenkinek megírom azt, hogy ez mit jelent.
Hiszek abban, hogy soha sem késő belevágni az életmódváltásba, és megpróbálni megőrizni, vagy visszaszerezni az egészségünket. Az évek múltával változnak a lehetőségeink de, véleményem szerint, nem
törvényszerű az a meglátás, hogy a korral együtt jár a
betegség, és életünk végéig gyógyszert kell szednünk. Ezt szeretném saját példámmal is bizonyítani.
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Bízom benne, hogy sikerülni fog, és ennek
érdekében megpróbálok mindent megtenni. Egy
próbát gondolom, hogy megér.
Mindezzel természetesen nem akarom azt
mondani, hogy nincs szükségünk az orvostudományra, és annak elhivatott művelőire, hiszen bármilyen egészségesen is próbáljuk élni az életünket,
mindég adódhatnak olyan események, és alkalmak
amikor orvosi segítség nélkül a szervezetünk nem
tudja meggyógyítani önmagát. Nem tisztem, és
szándékom, de elegendő tudásom sincs ahhoz, hogy
a gyógyszerek döntő többségének deklaráltan számos, és káros mellékhatásáról beszéljek, hanem
ellenkezőleg saját példámon szeretném bizonyítani
azt, hogy életmódváltással sokat tehetünk azért, hogy
gyógyszerek nélkül is egészségesen éljük életünket.
Számomra nagyon fontos az orvostudomány

fejlődése, és bízom abban, hogy az egészségügyben
dolgozók mind több időt, és lehetőséget kapnak, és
szereznek maguknak arra, hogy gyógyítás mellett és
helyett elsősorban az egészséges élet megőrzésében
segítsék az embereket. Hiszek abban, hogy az
egészséges, és az egészsége megőrzésére, és visszaszerzésére törekedő embert egész életében, a halála
napjáig, elkerülik a betegségek, és abban is, hogy
egyedül saját szervezetünk rendelkezik annyi, és
olyan tudással ami tartósan megvédhet, és kigyógyíthat bennünket a ránk törő betegségekből.
Minden esetben saját hibánkból betegszünk meg, a
modern gyógyszerek ideig – óráig segíthetnek, de a
tartós megoldás szervezetünk védekező rendszerének
megerősítésében, és karbantartásában rejlik. Hiszek
ebben az állításban, és bízom abban, hogy a
Teremtőtől kapok lenhetőséget ennek a
bizonyítására.
Mondok erre egy példát. Negyvenes, ötvenes
éveimtől kezdve minden télen, három – négy, vagy
akár öt alkalommal is, krónikus bronchitisemnek,
egészségtelen életmódomnak köszönhetően gyógyszerekkel kezelt, de lábon kihordott tüdőgyulladást szoktam kapni. Ezzel szemben az elmúlt négy
évben, orvosi tanácsra, és segítséggel, mindössze egy
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alkalommal, kellett antibiotikummal visszafordítanom a kezdődő tüdőgyulladásomat mivel igen
veszélyes kórokozó telepedett meg a szervezetemben. Természetesen a betegséget előidéző vírusok, és
baktériumok engem is folyamatosan kerülgetnek,
időnként be is fészkelnek a szervezetembe, de
mindeddig természetgyógyász, és nem konvencionális módszerek alkalmazásával sikerült semlegesítenem őket, kiváltva ezáltal a káros mellékhatásokat is hordozó modern gyógyszereket. Jelenleg
azon is munkálkodom, hogy visszafordítsam a
krónikus bronchitisemet, mivel hiszek abban, hogy
bármilyen betegség elkerülhető, és ha időben
reagálunk, akkor minden betegségből kitudunk gyógyulni.
Az
életmódváltással
kapcsolatban,
lehető
legrövidebben megfogalmazva, három dolgot tartok
nagyon fontosnak. Az első az egészséges étkezés, a
második a minél több mozgás, a harmadik pedig a
pozitív gondolkodásmód. Szeretnék minderről részletesen írni az elkövetkezőkben. Annak a
reményében teszem ezt, hogy személyes példám
bemutatásával tudok másoknak segíteni, tudatosítani
azt, hogy egészségünk megőrzése, vagy visszaszerzése egyedül a mi felelősségünk, kizárólag rajtunk múlik, hogy bármilyen betegség nélkül éljük az
életünket.

Gondolatok a kertészkedésről
Aki ismer az tudhatja, hogy a kertészkedés gondolata és gyakorlata sohasem állt távol tőlem, családunkban generációkon át hagyománya volt annak,
hogy kertet, szőlőt, és gyümölcsöst is művelünk.
Véleményem szerint, mindenki számára adott a
lehetőség, hogy a kertészkedés valamilyen formáját
gyakorolva közelebbi kapcsolatba kerüljön a természettel, és a teremtés egészségre gyakorolt
jótékony hatásával. Kertészkedni lehet egy virágcserépben is, csak akarat kell ahhoz, hogy a teremtés
csodáját gyakorolva ily módon is tegyünk
egészségünkért.
Nyugdíjba vonulásom után sok szabad időm lett,
mivel úgy döntöttem, hogy amennyire csak lehet
kivonulok a közéletből, átengedem a teret a fiataloknak. Tudom, hogy ilyen korban már nehezebben
tudunk változni, más elfoglaltságot kerestem és találtam is magamnak. Nekiláttam kertészkedni, és az
életmódváltásomhoz kötődően úgy döntöttem, hogy
vegyszermentes élelmet fogok termelni a családomnak. A vegyszermentes termelés nálam azt jelenti,
hogy semennyi káros hatású permetszert, vagy
műtrágyát nem használok.
Minden ami ilyen körülmények között megterem a
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kertünkben a lehető legegészségesebb táplálék, és
hiszem hogy sokat segített abban, hogy jelenleg semmilyen orvosságot nem kell szednem, és az elmúlt
négy év alatt sikerült, bízom benne tartósan, megszabadulnom több mint negyven kiló súlyfeleslegtől.
Az elmúlt évben bevezetett új étkezési szokásom
pedig azt fogja eredményezni, hogy nagyon sok saját
termesztésű egészséges élelmet fogok elfogyasztani
azért, hogy kitűnően érezzem magam a bőrömben, és
bármilyen formájú önsanyargatás nélkül, tervezetten,
újabb tíz kilót lefogyjak. A Fecske hasábjain megfogom írni fogyásom történetét, mivel szeretném
bemutatni az érdeklődőknek, hogy nekem miként
sikerült speciális diéta, vagy éhezés nélkül lefogynom.

Néhány szó a batáta termesztéséről
Kertészkedésem másik célja az, hogy megpróbálok
vegyszermentesen olyan, környékünkön nem hagyományos növényeket is termeszteni amelyek termését, adott esetben, ellehet adni azoknak a vásárlóknak akik szintén szeretnék megőrizni, vagy
visszaszerezni az egészségüket. Jelenleg úgy látom,
hogy a batáta, vagy más néven az édesburgonya az
egyik olyan növény amelynek termesztésére adott
nálunk is a lehetőség. A világhálón sok információ
található a batáta termesztéséről, valamint az
egészségre
gyakorolt
jótékony
hatásáról.
Vegyszermentesen is termelhető, igen ízletes, változatosan elkészíthető, laktató de nem hizlal,
immunerősítő, kisbabák egyik ideális tápláléka, és a

cukorbetegségben szenvedők is nyugodtan
fogyaszthatják
Nagyobb áruházakban szinte egész éven át nálunk is
vásárolható batáta, és az elmúlt három év alatt azt
figyeltem meg, hogy a hazai termesztésű édesburgonya csak néhány hónapig kapható, az év nagyobb
részében amerikai, marokkói, vagy spanyol batátát
árulnak. Az elmúlt évben Karola lányom népes
családjával is bekapcsolódott a batáta termesztésébe,
és nagy örömömre azt állapították meg, hogy van
kellő érdeklődés a vegyszermentesen termelt édesburgonyánk iránt.
Nem egyszerű a batáta termesztése, sok kézimunkát
igényel de ahogy nekem sikerült hiszem, hogy mások
is megtudják termelni az édesburgonyát. Ha valaki
saját maga állítja elő a batáta palántákat, akkor a termesztése gyakorlatilag február közepétől novemberig tart, de a tárolásának is megvannak a betartandó szabályai. A Fecske egyik következő
számában szeretnék majd beszámolni részletesebben
a tapasztalataimról, ezúttal csak röviden leírom az
érdeklődőknek a februárban és márciusban esedékes
teendőket.
Az édesburgonya termesztése a gumók csíráztatásával kezdődik február közepétől. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy a közepes nagyságú gumókat
félbevágjuk, a vágott végükkel, három fogpiszkáló
beszúrása után, vízzel töltött pohárba helyezzük úgy,
hogy a gumók alsó fele a vízben legyen. Világos
helyen, húsz-huszonöt fokon tartjuk. Mintegy egy
hónap után megjelennek az első csírák amelyeket
leválasztunk amikor elérik a mintegy tíz centiméteres hosszúságot. A letört csírákat vízzel töltött
pohárban, vagy földben május közepéig tároljuk. A
májusi fagyok elmúltával az addig hajtott gyökereket
eltávolítjuk a palántákról, és kiültetjük őket a szabadföldbe. Ajánlott a bakhátas és öntözéses termesztés,
de erről majd az elkövetkezőkben fogok írni.
Remélem, hogy mostani írásom is olvasóra talál a
bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilapot fellapozó
helybeliek körében, de gondolom, hogy a világhálón
is megtalálják az érdeklődők. Nem a reklám helye,
de itt is elmondom, hogy további, témával kapcsolatos beszámolóim fellelhetők a facebook oldalamon
is, és az ott található elérhetőségek bármelyikén
szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk
magunkra, egymásra, és az egészségünkre, mert az
egészségünkből csak egy van!
Pál Károly
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Kedves Bácsfeketehegyiek!
Varga István vagyok, Budapestről írok
Önöknek.
Pontosabban
Budapest
XV.
kerületéből,még pontosabban Rákospalotáról, amelyet több más Budapest környéki településsel együtt
az 1950. január 1-én létrehozott Nagy-Budapesthez
csatoltak.
Rákospalota, melynek története néhány ponton
hasonlít Bácsfeketehegy történetéhez, a Honfoglalás
kora óta lakott, melyet több régészeti lelet is
bizonyít. Írásos formában 1347-ben említik először
Palota néven. A XIV. századra a terület legnagyobb
és legjelentősebb faluja lett: a lakosság földművelés-

nalnak Rákos-Palotán is volt megállója, amely
rövidesen a főváros kedvelt kirándulóhelyévé vált.
Egyre-másra nyíltak az éttermek, szórakozóhelyek.
A környék vonzotta azon tehetősebb embereket is,
akik itt könnyen megközelíthető, kellemes pihenőhelyet találtak. Az 1800-as évek végétől gyári munkások sokasága telepedett le a Pestinél olcsóbb
lakhatás és akár házépítési lehetőség miatt. A felduzzadt lakosság miatt szükségszerű volt a falu
fejlesztése is, amely szinte magával hozta, hogy
1871-ben nagyközségként ismerték el. A fejlődés
nem állt le. Parcellázások, a közvilágítás kiépítése,
közvetlen lóvasút, majd villamos kapcsolat

Betók Mihály, felesége Szőke Zsuzsanna és gyermekeik,
balról Zsuzsanna, Erzsébet, Mária és András
sel, állattenyésztéssel foglalkozott. A török idők alatt
teljesen elnéptelenedett és csak az 1700-as évek elején kezdett el újra benépesülni. Az első betelepülők
Nógrád megyei reformátusok voltak, de rövidesen
megjelent a katolikus lakosság is, majd az 1750-es
évek közepén felvidéki evangélikus családokat
telepített be a falu akkori birtokosa. A település
szépen fejlődött, nem kis részben a főváros közelségének köszönhetően, ahol a megtermelt zöldséget,
gyümölcsöt értékesítették. A falu gyarapodását
segítette, hogy az 1846-ban átadott első magyarországi, Budapestet Váccal összekötő vasútvo20

Budapesttel mind-mind a további gyarapodást szolgálta, ami oda vezetett, hogy Rákospalota 1923-ban
városi rangot kapott. Ennek ellenére Rákospalota,
legalábbis annak törzsökös lakossága megtartotta
paraszti életmódját, továbbra is a zöldség- és
gyümölcstermesztéssel foglalkozott az állattenyésztés mellett. Egyes családok még napjainkban,
a Budapestbe történő integrálódás 70 éve után is
művelik a földjeiket, lovat, sertést tartanak. A téli
időszakban szinte nincs olyan hétvége, hogy valahol
ne lenne disznóvágás. Bár a népviseletet a hétköznapokban már nem hordják, de hébe-hóba még elő-
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kerül a sublót fiókjából. A méltán híres Rákospalotai
Szilas Néptáncegyüttes életben tartja a régi táncokat,
a Rákospalotai Örökségünk Egyesület elkötelezetten
végzi a helyi hagyományok megőrzését és továbbvitelét, szervezésükben rendszeresen megrendezésre
kerül a Szüreti Felvonulás és Bál.

néhányan visszatértek Palotára, oda házasodtak és
élték tovább az életüket (őket illették a "feketicsi"
előnévvel a palotai anyakönyvekben), de a többségük gyökeret vert az "új földben".

Tudom, hogy a Bertók családnév még most is él
Bácsfeketehegyen. Talán a másik kettő is vagy ha
Jogosan merülhet fel a kedves olvasóban, hogy miért nem is, abban egészen biztos vagyok, hogy leszáris írom le mindezeket mi közük mindezekhez a bács- mazottak vannak a lakosságban.
feketehegyieknek. Talán több is, mint gondolnák!
Amatőrként genealógusként hosszú évek óta Érdekes része lehetne a majdani könyvnek a palotai
foglakozom a tősgyökeres rákospalotai családokkal, ősök és ma élő bácsfeketehegyiek közötti leszárazok családfáival és régi fényképek archiválásával. mazási vonalak összeállítása. Ezt egyedül nem
Tevékenységem eredményeit felhasználva 2017-ben tudom megcsinálni, de ha van erre érdeklődés és
jelent meg A Rákospalotai Evangélikus Egyház segítő szándék Bácsfeketehegyen, akkor állok elébe
története és képes családfák, majd tavaly a Katolikus a kihívásnak.
eredetű rákospalotai családok képes családfái c.
Tisztelettel: Varga István
könyvem. Jelenleg a református rész összeállításával
Facebook oldalam:
foglalatoskodom. A református anyakönyvi bejehttps://www.facebook.com/istvan.varga.39982631
gyzésekben gyakran előfordult, hogy a családnevek
E-mail címem: vicurlie@gmail.com
előtt előneveket használtak, amelyekkel az azonos
nevű személyeket különböztették meg. Ilyen
előnévként több családnál is olvasható a "feketicsi"
beírás. Próbáltam kideríteni, hogy mire is
!
vonatkozhat az a szó és így jutottam el
Értesítjük azokat a polgártársainkat, akiknek
Bácsfeketehegy honlapjára, ahol megtaláltam Jan
Boerrigter úr genealógiai gyűjteményét. Az adatokat
szántóföldje, gyümölcsöse, szőlője olyan
böngészve nem tartott sokáig, hogy ismerős neveket
területen van (a falu szikicsi végén, és a hűtőház
találjak. Békési, Bertók, Csikós, Tóth, Varga.... mindmind előfordulnak a palotai anyakönyvekben.
mögött) mely építészeti területté lett nyilvánítva,
Tüzetesebb vizsgálódás után kiderült, hogy az 1780amire sokkal magasabb vagyonadó van kiróva,
as évek végén több palotai család is
Bácsfeketehegyre költözött, nevezetesen
hogy jelentkezzenek mielőbb a Gazdakör

FELHÍVÁS

Békési István és felesége Csánki Judit, öt
gyermekével
Békési Sámuel és felesége Tenke Erzsébet,
két gyermekével
Bertók István és felesége Molnár Zsuzsanna,
három gyermekével
Bertók János és felesége Kazi Erzsébet, két
gyermekével
Tóth András és felesége Csikós Katalin,
három gyermekével
Tóth Mihály és felesége Szabó Katalin, négy
gyermekével

irodájába… Fekete Andornál.
A községi Adóhivatalban határozat született-e
magasabb vagyonadó nem megfelelő kivetésének
megszüntetésére

a

tulajdonosok

együttműködésével. Kérjük, fogadják el e segítséget, még ha nem is túlzottan nagy. Hogy ki az
érintett, az, az adópapírján, mint építkezési
területi vagyonadó tételt találhat, és kaphat segítséget a megoldáshoz.
A Gadazdakör elnöksége

Bertók János felesége 1793-ban bekövetkezett halála
után hazaköltözött, a többi család gyermekei közül
21
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Magyar meséskönyvet gyermekeink
kezébe
Hálás a szívünk a magyarországi „Könyvet a
szórványba” kezdeményezésnek, mely a külhoni
magyar családok támogatására jött létre. E szervezet
adományát immár második alkalommal fogadjuk
nagy örömmel és hálaadással. Karácsony előtt a
kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium
intézménye és növendékei gyűjtötték számunkra a
szebbnél szebb mese és ifjúsági könyveket. Az
adomány célja, hogy magyar könyvet, irodalmat
olvasva a gyermek jobban elsajátítsa anyanyelvét, a
magyar kultúrát, hagyományt.
Hogy számunkra mit jelent ez az adomány? A gyermekek örömkiáltása, egy-egy könyvre való rácsodálkozása mindent elárult. Többször feltevődött a
kérdésük: ezt vissza kell hozni? A szülők felől is
érkezik a köszönet és a hír, hogy gyermekeik örömmel forgassák, olvassák a könyveket.
Hálás a szívem, hogy gyermekeinknek ilyen nagy
értékű ajándékot tudunk továbbadni. Reméljük a
jövőben is, mint Gyermekmisszió munkatársak
tudjuk ezt a szolgálatot folytatni és örömet szerezni a
gyermekeknek. Karácsonykor Bácsfeketehegyen a
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helyi általános iskola 1.-4. és 8. osztályos tanulói,
valamint a vasárnapi iskolába járó gyermekek és
ifjak között lettek szétosztva a gyermek és
mesekönyvek.
„Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha
valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” Filipi 4,8
Halász Renáta
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
AZ EMBERI HÜLYESÉGEKRŐL,
avagy, miért volt,van, vagy lesz így/úgy
Az összes bajt, problémát le lehetne írni viccelve, adomázva, de sajnos sokan akkor azt mondhatnák, hogy nincs is semmi baj, probléma az
életünkben, dolgozzunk, hallgassunk. Ha jó megy
sorunk, akkor se hallgassunk, hanem törekedjünk,
hogy még jobb legyen. Miért ne? Ha lehet? Meg kell
próbálni…
Manapság, az idő, akár meteorológiailag, akár, mint
egzakt fogalom, ami megfoghatatlan, de mégis elmúlik, folyik, kifolyik kezünkből, olyan amilyen…,
fájóan ellenünk dolgozik. Semmi sem jó, és mindig
rosszabb, borzasztóbb lesez. Az emberek elidegenednek egymástól, jobbat, többet akarnak, könnyebben,
esetleg munka nélkül, mert hát másnak, lehet, hogy
lehet. Életünk, olyan, amilyen, Mindenki maga, és
úgy oldja meg problémáit, bajait, ahogy tudja. Igen,
nem a fertőző betegségek, a nemi bajok az intimitás,
mivel, másnak is árthat, hanem valakinek az anyagi,
szellemi gazda(g)sága, vagy annak hiánya. Erről, ha
nem tudsz segíteni, ne is beszélj róla senkivel, mert
az a beszélgetőtársadnak fájhat is. A közmondás azt
mondja, hogy a szegény ember vízzel főz, de arról,
már nem szól, hogy mivel melegít. Az időjárásnak
köszönve, mivel, nem fújt a szél és a füst minden
illattal (bűzzel) itt maradt, meg tudtuk fejteni, egy kis
fantáziával, hogy mivel fűt, min melegszik a lakosság
zöme. Ilyen napon is valami miatt ki kell menni az
utcára az emberek közé, mivel nem alhatjuk át a telet,
mint a medve, találkozunk embertársainkkal, kik
szintén nincsenek túl rózsás hangulatban, a
köszönésen kívül, csak neutrális témákról társalognak. Vitát kezdek:
-De kicsi a világ, mondom, mire, visszakérdeznek,
hogy, hogy értem?, Tulajdonképpen ez az ausztrál
bozóttűz, nem érzitek?, a bűze, mintha ideérződne?
Na és ha ideérződik? Nagyobb terület ég, mint
Magyarország. De nem fog az egészségünkre negatív
hatással lenni?, tovább én, mire egy eddig csak
sandán vigyorgó járókelő elküld, melegebb éghajlatra, hogy már ezen a témán is szórakozom…
Igen, mert a liberósok, a zöldek, kritizálják, a kormányzó ausztrál konzervatív jobboldalt (ott is,…),
hogy miattuk van ez a borzasztó természeti csapás. El
is hiszem, mivel több részletet nem ismerek a témával kapcsolatban, meg hát egye fene a más macskáját,
csak a mienket hagyja békében (ahogy a mondás…)
Valahogy, nézem tovább a napi híreket, öt-hat tv adón
keresztül, mire meg is lett az eredménye is.
Beszélnek a károkról, és közben említenek egy ottani
farmert is, hogy neki nem égett le a farmja, mivel az
őslakósok szokásai alapján, a bozótot és az
aljnövényzetet rendszeresen felégette. A hírnek itt
még nem volt vége. Szegény farmer nem örülhetett
szerencséjének, mivel az ottani lokális zöld önkormányzat az általuk hozott törvény alapján megbün-

tette tetteiért. Tehát, következtetek, az erdőtüzek
okozója az új „zöld” törvény, hogy tilos az őslakosság
szokásai alapján égetni az aljnövényzetet, biztos
azért, mivel azok nem végeztek el semmilyen
környezetvédelmi témájú oktatást…. A tűz tovább ég.
A Krivaja, régebben, a Bácsér, nekünk csak a Bara,
olyan amilyen, szennyezett, piszkos, büdös, néha jobban, néha kevésbé. Lehet, hogy majd javul a helyzet,
de ahogy látom, nem fönt Topolya felett építenek
szennyvíz tisztítót, hogy oda gyűjtsék bele a szennyezett tisztítandó használt vizet, hanem itt a falu
után, ahol már nincs több szennyező.
Németországban láttam a megoldást a Maina folyón
Frankfurtnál. Amikor már olyan szennyezett volt e
folyó vize a hatvanas évek közepén, hogy fényképet
lehetett benne előhívni, a baj orvoslásához láttak. A
nyolcvanas évek elejére megoldották, a város felett
engedték bele a szennyvizet, ami már nem volt káros,
a város alatt pedig vették fel az ivó vizet… A folyón
új városi strandot avattak. Ekkor voltam véletlenül
ott, és tudtam meg a történetet. Ja, a völgyben iszaposodó Bara mellé a szikicsi dombra meg csatornát
emelnek, hogy azon keresztül hozzák ide a
Kanálisból a szükséges valamilyen vizet, pumpákkal
(ahhoz energia is kell, milyen?), továbbítva…
Régebben a Barában halak voltak, és a gyerekek is
fürödtek…
Még egy valamit nem értek. Nyitott társadalom! Hol
funkcionál, milyen, azoknak jó e? Na, ha mindent
tudni fogunk róla, akkor is elutasíthatjuk, mint a többi
itt már nálunk több kárt okozó többi –izmust is.
Valahogy a legtöbb kritikát az Anyaország a
Hollandoktól kapja az utóbbi időben. Gondolkozok,
hogy mi van ott nincs itt, ami annyira piszkálja a
csőrüket.
Hogy nem levegőbe beszélek (írok), voltam
Hollandiában, aztán úgy paraszt ésszel gondolkodni
kezdtem, hogy mi is az a nyitott társadalom. Voltam
Amsterdamban, láttam, amit máshol nem. Ott tulajdonképpen a kirakatban ülnek pucéran hölgyek, nyitott lábakkal, hát úgy gondolom, ez kell, hogy legyen
az a híres, modern nyitott társadalom… ami nálunk
nincs. Maradiak vagyunk. Nem értjük. Tőlünk még
maradiabbak a rigómezei siptárok, kik a kilencvenes
évek közepén, a nyitott Soros társaságtól nem
fogadták el az ingyenes fogkrémet és fogkefét,
nehogy megmérgezzék a gyerekeiket ezek a modern
nyugatiak. Ők sem bíztak már benne.
Nem akarok maradi maradni, de nem izgat az sem,
hogy heteroszexuális, keresztény fehér képződménynek is tarthatnak, mivel magamat az igazság
kedvéért, csak simán lezbinek tartom.
Na, akkor gondolkozzunk…
Bíró Csaba
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Monte Cristo szendvics
A Monte Cristo szendvics az amerikaiak körében egy közkedvelt szendvics, amely a franciák Croque
Monsieur (sajtos-sonkás) melegszendvicsére hasonlít, de ez bundáskenyérként van elkészítve. Bár szendvicsről beszélünk, nagyon finom, kiadós és még mutatós is. Reggeliként, vacsoraként és a nap bármely szakában
fogyaszthatjuk, nem fog csalódást okozni!

Hozzávalók:
- 8 szelet toast kenyér (lehet "sima" kenyér is,
csak vékonyabb, puhább legyen)
- kb. 140 g gépsonka (8-10 szelet)
- kb. 140 g reszelt sajt (trappista, ementáli stb.)
- vaj a kenéshez
- 2 tojás
- 50 ml tej
- 50 ml tejszín
- 1 ek. olaj a sütéshez
- 1 ek. vaj a sütéshez

Elkészítés:
- A toast kenyerek egyik oldalát vékonyan megkenjük vajjal.
- Szendvicsenként halmozzuk az egyik kenyérre a reszelt sajt felét.
- Tegyük rá a gépsonkát, hogy szépen befedje, de ha lehet, ne lógjon ki majd a szendvics közül.
- Jöhet rá a reszelt sajt másik fele.
- Tegyük rá a szendvics másik kenyerét, vajas felével a sajtra, és egy kicsit nyomkodjuk le.
- Egy tálban verjük fel a tojásokat, adjuk hozzá a tejszínt és a tejet, és azzal is keverjük össze.
- Egy tapadásmentes serpenyőben alacsony lángon olvasszuk fel a vajat az olajban.
- A szendvicseket mártsuk a tejszínes-tojásba mindkét oldalukon, épp úgy, mintha bundáskenyeret
készítenénk.
- Egy spatula segítségével fordítsuk meg, és süssük a másik oldalon is kb. 2 percig, amíg szép arany
színűek lesznek.
Tipp: minden szendvics egyik szelet kenyerét vékonyan megkentem mustárral (sok helyen így készítik),
talán még finomabb így. A megkent mustáros részére jön majd a sonka és a sajt.
H.S.
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Ünnep utáni gyomorégés.
Az elmúlt ünnepsorozatok hiszem sokunknak
megviselték a gyomrát. Az ember hajlamos a
munkanélküli napokat nassolással tölteni, kirúgni a
hámból ivással, evéssel. Magam sem vagyok kivétel,
családtagok, rokonok, barátok látogatása örömünnep
a szívnek, veszélyforrás a gyomornak. A pálinka, a
bor, az édes süteményfélék bizony nekem is
gyomorégést
okoztak,
kínos
éjszakákkal.
„Gyomorégés? sipszoda!” elevenedett fel bennem az
álomtalan éjszakákban a negyvenes években annyiszor halott reklámszövege. De mi az ördög lehet az a
sipszoda? Soha, ez ideig nem néztem utána.
Feketicsiek ezt a szót nem használták. Hát nem más,

érzéssel párosul. Az alvást is teljesen kizárja, ha nem
teszünk ellene valamit. Sokan ilyenkor szívinfarktusra és asztmás betegségre gondolnak. A kóros visszaáramlást rendszerint lefekvés után észleljük, a horizontális testhelyzet ugyanis elősegíti a záróizom
elernyedését. Nemcsak az éjszakai pihenésünk
zavara a tét. Ha gyógyszer nélkül marad hosszabb
ideig a savas tápanyagok visszaáramlása, fekély
keletkezik a gyomorban, ami a rákos megbetegedés
táptalaja lehet. Meg kell tehát szüntetni azonnal a
gyomorégést, beteg gyomrunknak segítségre van
szüksége, s mint ahogy minden mást, ami, vagy aki
segítségünket kéri, nem hagyhatjuk a sorsára, mert a
halogatás előbb-utóbb megbosszulja magát.

Miként kezeljük? Legelőnyösebb és legegyszerűbb
ma is a 100 éve használatos sipszoda, azaz a szódabikarbóna használata. Oldjunk fel egy kávéskanálnyit egy pohár vízben, és igyuk ki egy hajtásra. Az
oldat lúgos kémhatása megszünteti a túlzott savas
kémhatást és stabilizálja a gyomrunk pH- értékét.
Étkezés előtt vagy után egy órával igyuk meg. A
gyomorba érve a szódabikarbóna olyan kémiai reakciót indít, melynek hatására só (Nacl) széndioxid és
víz szabadul fel. A széndioxid böfögéssel távozik, a
só és a víz nem ártalmas. Hamarosan érezzük a szer
áldásos hatását, gyomrunk segítséget kapott az
emésztés folyamata felgyorsul, a savvisszaáramlás
megszűnik. A patikákban recept nélkül kaphatók,
tabletta formájában más gyógyszerek is, úgynevezett
antacidok, amelyek szintén ajánlhatók. Különféle
gyári neveken futnak, de lényegében gyenge bázikus
mint nátrium bikarbonát, mondja a google, amit a hatású szerekről van szó, amelyek magnézium
szüleim egyszerűen bika (r) bonának hívtak. Régi vegyületeket, nátriumot és bizmutot tartalmaznak.
gyógyszere tehát a gyomorégésnek, ma is vetekszik Érdemes ismerni az egyéb savcsökkentő praktikákat:
sok modern tablettaformával is. Magyarországi emeljük fel az ágyunk fejvégét 15-20 cm-rel, korpatikákban ma is sípszóda tablettát kínálnak, ha tyolgassunk hideg vizet, rágjunk el néhány kemény
bikarbonátot kérnél.
kekszet, száraz kenyeret, fogyasszunk főtt vagy
héjában sült burgonyát.
Nézzük, mi az okozója a gyomorégésnek. A gyomor
és a nyelőcső között egy záróizom működik, amely Semmiképpen nem ajánlatos azonban, a szintén
megakadályozza a gyomorsav által megemésztett recept nélkül kapható Controlok tabletta szedése az
táplálék visszaáramlását. Ha azonban „túlesszük” egyszeri gyomorégések esetében. Ez a gyógyszer
magunkat, vagyis hirtelen túl sok szénsavas ugyanis leállítja a gyomor savképződését, ami
folyadékot és zsíros étel fogyasztunk, a gyomrunk- hosszabb használat esetén komoly gyomorbetegséget
ban pangás áll elő, mivel a gyomorsavunk képtelen idézhet elő. Csakis orvosi ajánlással használjuk, nem
feldolgozni a bevitt táplálékot. A pangás (a felfujt túllépve az orvos által előirt dózist és időt. Másnap,
lufihoz hasonlóan) folyamatos nyomást gyakorol a tartsunk egy napos diétát, kevesebb kávét, teát, kólát,
záróizomra, minek következtében az elernyed és cukrot, fűszeres ételeket és persze semmiféle alkovisszaengedi a nyelőcsőbe a gyomorsavat és a félig holt sem fogyasztva.
emésztett ételt. A savas visszaáramlást, a mellcsont
alatt kellemetlen nyomásként, gyomorégésként,
Dr. Kerekes József,
savas szájízként észleljük, ami böfögéssel, köhögésaz intenzív terápia ny. főorvosa
sel, fokozott nyáltermeléssel, nem egyszer fulladási
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RÉGI FELVÉTELEK A FEKETICSI
LAKOSOK ÉLETÉBŐL
Amatőr színjátszás aranykora az 1960-as években volt. Csárdáskirálynő, Mit susog a fehér akác és a
Zsindelyezik a kaszárnya tetejét zenés színdarabok mindegyikében az eredeti plakátok szerint több mint 30
szereplő vett részt a zenészeken és a kísérő személyzeten kívül. A rendezést a Tűzoltó Egyesület vállalta
magára. Az akkori főszereplők közül néhányan:
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

VÁ R T É R Z É S E K

Horkai Zsolt és Edit kisfia Kristóf Natán
Kecskeméti Ernő és Takács Emma kislánya Zita
Bircsár Norbert és Mónika lányaik Lana és Léna

Nem várom, hogy felkeljek,

Martinović Milan és Jasna kisfia Jovan

kint kopár árnyak,

Ritec Dŕvid és Szabň Klaudia kislŕnyuk Kiara

sejtető ködös reggelek

Zselyke

és rideg érzések ébresztenek.

Már várom, amikor majd felkelek,

Elhunytak

aranyban úszó fények,

Ilija R. Obradović december 12, 67 évében

álombéli szép valóság

Jelena Gajdašević szül. Davidović

és meleg érzések ébresszenek!

december 11, 90 évében
Németh Zsófia december 16, 91 évében

Bácsi (Vajda) Sára

Ludrován László december 23, 67 évében
Boro Samarđić december 24, 59 évében
Dapčević R. Vladimir december 31, 91 évében
Dudás Lajos január 2, 79 évében
Bánszki Etelka szül. Révész Etelka január 2,
73 évében
Id. Pál Sándor január 4, 91 évében
Balog Judit szül. Burai Judit január 17,
78 évében
Stanko Knežević január 22, 77 évében
Őri József (Zečević Zoran nevelőapja)
január 27, 89 évében
Milica Stojanović január 28, 92 évében
Szabó János január 29, 63 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, Dr. Kerekes József, Fekete Andor, Fekete
Tímea, Hajvert Lódi Andrea, Kerekes Zoltán, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárközi Ottília, Sárközi István,
Szukola Béla, Szarka Zsófia, Juhász Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2020. február
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