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VI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP
ÉS A

VII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA

PÉNTEK:

12.00
,,A VAJDASÁGI TURIZMUS MARKETING

STRATÉGIÁJA”
PREZENTÁCIÓ

Az észak bácskai gazdasági kamara és a bácsfeketehegyi
HK szervezésében

(A kultúrotthon nagyterme/)

16.00
AZ ISKOLA DIÁKSZÍNJÁTSZÓI ÉS A MŰVELŐDÉSI

EGYESÜLET GYERMEKCSOPORTJÁNAK SZERB
ÉS MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSAI

17.30
KISPÁLYÁS FOCI A KÉZILABDAPÁLYÁN 

(Szervező: Udruženje Mladih)
ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG A SPORTCSARNOK-
BAN (Szervező: A Bácsfeketehegyi Asztalitenisz Klub)

Nevezési díj az asztalitenisz bajnokságra 300din/fő 
Jelentkezni lehet a 062-635-075 vagy 063-8-514-923

telefonszámon

20.00
A muzslyai „Petőfi Sándor” Magyar Művelődési

Egyesület előadásában
,,FAROKTÓL FÖLFELE” (komédia) A

SZÍNHÁZTEREMBEN

22.00    
ROCK KONCERT a STRANDON 

Szervező: Strand Cafe - Krisztián Géza (063-1286194)

SZOMBAT:

9.00   
BABGULYÁS FŐZŐVERSENY A STRANDON. 

A szervezők a fejenkénti 150.00 dináros nevezési díj
fejében babot, húst, tüzelőt és hangulatos környezetet

biztosítanak az érdeklődőknek. 
FŐNYEREMÉNY EGY BOGRÁCS

Jelentkezni: Krisztian Gézánál (063-1256493) és

Krisztián Csongornál (062-63-50-73) lehet 2010. 06. 09-
ig

10.00
MEGGYMAGLÖVŐ VERSENY ÉS

ZSÁKBANUGRÁLÁS. 
A szervező: „Feketicsi fekete”civil szervezet, jelentkezni

Tóth Jánosnál lehet (064-1-197-791).

10.45
KÖZTÉRI RAJZOLÁS. 

Szervezők: Péter Pán Óvoda és az „Izida” Anya-és gyer-
mekvédelmi Társulat.

11.00
CSOCSÓBAJNOKSÁG

Krisztián Géza (063-1256493)

9.00    
VENDÉGFOGADÁS A KULTÚROTTHONBAN

,,BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY”
Termékbemutató, kézimunka-kiállítás és rajzkiállítás a

Kultúrotthon teraszán 
Szervezők: „Hestia” bácsfeketehegyi nők egyesülete és a

„Feketicsi fekete” egyesület.
KIRAKODÓVÁSÁR A STRANDON

Jelentkezni Orosz Kálmánnál lehet ( 063-74-039-03)
A CIVIL SZERVEZETEK, VÁLLALKOZÓK ÉS A

KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZET
BEMUTATKOZÁSA A STRANDON

KÖRHINTA, UGRÁLÓVÁR, KISAUTÓK ÉS EGYÉB
SZÓRAKOZÁSOK A STRANDON

10.00
A VI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP, VALAMINT

A 
VII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK

MEGNYITÁSA
A rendezvényt  Bojtos Béla, a Helyi közösség 

Tanácsának elnöke nyitja meg.

10.30
LÁTOGATÁS  A HORKAI CSALÁD MEGGYESÉBE,

2010. június 11. 12. és 13.
(péntek – szombat – vasárnap)
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valamint a VINUM LÓDI BOROSPINCÉBE

14.00   
EBÉD A MEGHÍVOTT VENDÉGEK SZÁMÁRA A

KULTÚROTTHONBAN

14.00    
A FŐZŐVERSENY ÉS A CSOCSÓBAJNOKSÁG

EREDMÉNYHIRDETÉSE A STRANDON

16.00
TANÁCSKOZÁS A MEGGYRŐL

/A  kultúrotthon nagytermében/

16.30-18.30
„DRAGO KONJEVIĆ” KÉZILABDA EMLÉKTORNA

(Kézilabdapálya-Sportcsarnok)

18.00
KUN motívumú kézimunka kiállítás a színház elő-

csarnokában

19.00   
KÉTNYELVŰ MŰVELŐDÉSI MŰSOR A

SZÍNHÁZTEREMBEN A BÁCSFEKETEHEGYI
FEKETICS MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET ÉS AZ

ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAINAK ÉS AZ
ÓVODÁSOK ELŐADÁSÁBAN

A KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS FOGALMAZÁSI
VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMLÉKLAPOK ÉS DICSÉRŐ OKLEVELEK
KIOSZTÁSA

A HELYI KÖZÖSSÉG „A FALU LEGSZEBB

HÁZTÁJÉKA” ELNEVEZÉSŰ
NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE

21.00 
2.OO ÓRÁIG TARTÓ ZENÉS UTCABÁL A

KULTÚROTTHON UTCÁJÁBAN 

22.00
TŰZIJÁTÉK

VASÁRNAP:

10.00
SZAKTANÁCSKOZÁS A KULTÚROTTHONBAN:
„AZ ÖNKÉNTES VÉRADÁS JELENE ÉS JÖVŐJE”
Az Önkéntes Véradók Szervezete Kishegyes Község

19.00 
A KRUŠČIĆI „LUČA” DRÁMASTÚDIÓ VÍGJÁTÉKA

A SZÍNHÁZBAN
„A SZERELEM KOCSIJA” (szerb nyelvű előadás)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
rendezvényünkre!

A Helyi közösség Tanácsa, a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület, a bácsfeketehegyi Zöld Dombok
Környezet-és közösségfejlesztési Szervezet, a bácsfeketehegyi Mezőgazdászok Egyesülete - Gazdakör, , „Feketicsi
Fekete”, Hestia – a bácsfeketehegyi Nők Egyesülete, Katicabogár a bácsfeketehegyi Nagycsaládosok Egyesülete, a
bácsfeketehegyi Általános Iskola, a Pán Péter Óvoda, a bácsfeketehegyi „Jadran” Kézilabdaklub, a bácsfeketehegyi
Udruženje Mladih, a bácsfeketehegyi Izida Anya-és gyermekvédelmi Társulat, a bácsfeketehegyi Preferánsz Klub, a
bácsfeketehegyi Asztalitenisz Klub „Feketics”, a Községi Vöröskereszt szervezete, az Önkéntes Véradók Egyesülete

Kishegyes Község
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AZ IZIDA HÍREI
A darts vagy pikádó igazi ügyességi
játék, melyet kortól, képességtől
függetlenül lehet játszani. Ebben a
szellemben tartottuk meg 2010. 05.
18-án az “Izida” Anya és gyer-
mekvédelmi társulat székhelyén,
Feketicsen a Testvériség utca 20.
szám alatt a Vajdasági Sport- és
Ifjúsági Titkárság és a Vajdasági
Pikádó Unió által támogatott sport-
találkozót. Ebben az évben a
Szenttamási “Gyöngy” civil szervezet
tagjai is részt vettek a találkozón.
Vidám hangulatban telt el a nap, ahol
a játék gépesített változata megkön-
nyítette a játékot. Itt a játék lényege
nem változott, viszont a verseny
menete leegyszerűsödött, hisz a játék
levezetését a gép saját maga végezte
el, látványosabbá és szórakoztatóbbá
téve ezzel a játékot. A tábla elhe-
lyezéséről, a dobások és számlálások
szabályosságáról Snežana Jovović és
Danko Dobrilović, a VPU tagjai gon-
doskodtak.
Meg kell említeni, hogy a testi és
értelmi fogyatékosok sport jellegű
tevékenysége hozzásegíti tagjainkat
a jó közérzet, a minőségi élet
eléréséhez, alkalmat ad a fo-
gyatékkal élők életminőségének,
életfeltételeinek javulásához. A
találkozó minden résztvevője pólót
kapott és diplomát.
Mindenki nagyon ügyes volt, azon-
ban mint mindig, most is voltak egy
kicsit ügyesebbek, ők serleget is kap-
tak.
1. helyezett Suada Bećiri
2. helyezett Miroslav Manojlović 
3. helyezett Benedek Adrián

Ahogy mondani szokják, együtt
vagyunk jóban is és rosszban is.
Együtt ünnepeljük a névnapokat,
születésnapokat is. A műhelyeinkben

készített tárgyakkal és az üveg-
házunkban termelt virágokkal
felköszöntjük az éppen születésnapos
tagjainkat és kedveskedünk nekik e
jelentős napon. Májusban Magó
Anasztáziának, Fejes Ágotának és
Bánszki Magdikának énekeltük el a
születésnapot köszöntő dalt. Még
egyszer 
Boldog szülinapot

A támogatók jelentőségéről,
fontosságáról sokat lehetne beszélni.
A Társulatunk nem létezne, ha nem
volna mindig egy jóakaró, aki együtt
érez egy olyan családdal, akik akár
hallás- és látáskárosult, kerekes
székes vagy tanulásban akadályozott
taggal próbálnak teljes életet élni. A
2010-es évben, hogy céljainkat elér-
jük, a munkánkban sokban segített a
Munka, foglalkoztatás és népjóléti
minisztérium (Ministartsvo za rad
zapošljavanje i socijalne politike),
valamint a Tartományi népjóléti
titkárság és a Telekom. Az általuk
támogatott projektek segítségével
fiataljaink kertészkedhetnek az üveg-
házban, virágokat, gyógynövényeket
és fűszernövényeket termelhetnek, és
mindezt akadálymentesen.
Kiépülőben van a rámpa, amely segít-
ségével minden termünk elérhető akár
kerekesszékben is. A munka azonban
nem működne, ha nem volnának
önkéntes fiataljaink, egyetemistáink.
Nagyon örülünk, hogy fiatal óvó
nénik, pedagógusok és egészségügyi
nővér is csatlakozott a munkánkhoz.
Köszönet Zecsevity Tatjanának,
Rontó Dominikának, Ocsenas
Julcsinak, Kocsis Antóniának és
Papp Boglárkának, hogy tarkaságot,
újat visznek be minden műhelybe,
foglalkozásba. Továbbá, hívunk min-
den fiatalt, hogy jöjjenek el hozzánk,
rajzoljanak, alkossanak együtt gyer-

mekeinkkel és fiataljainkkal.
Gondolom, mindannyian gazdagab-
bak leszünk egy tapasztalattal és talán
megismerve egymást, értékrendünk
pozitívan meg is változik.

A sok jó mellett mindig van csalódás
is. Sajnos a közmunkára kiírt
pályázatunk nem nyert támogatást.
Szerintem egy nem profitáló, civil tár-
sulat, amely szociális-humanitárius
tevékenységet folytat, más elbírálást
érdemelt volna. Egy olyan
szervezetben, ahol az értelmi és testi
fogyatékkal élő emberek oktatása és
nevelése, önállóságra tanítása a cél,
ahol önerőből nem fedhető le a
pedagógusok, nevelők, tanítók bére,
nagy segítség lett volna e pályázat. Az
állásbörzén, melyet a Foglalkoztatási
szolgálat (Nacionalna služba za
zapošljavanje) szervezett, azonban mi
is ott voltunk. Rossz látni, hogy men-
nyi fiatal szakember van állás nélkül
és ugyanakkor nálunk pedig ŐK
hiányoznak.

Érdekesség még, hogy május 26-án
Sremska Mitrovicán egy kiállításon
vettünk részt, ahol a kézműves ter-
mékeink mellett bemutattuk
Kishegyes község specialitásait is. A
kiállításon jelen volt a mezőgazdasági
miniszter is. Mi a meggyel kapcso-
latos termékeket, bort, pálinkát,
lekvárt, kompótot, na meg a csi-
gatésztát, pirospaprikát mutattuk be
az érdeklődőknek. Különlegesség
volt még a kecske szalámi, amit szin-
tén bemutattunk a polgároknak.
Köszönjük minden termelőnek,
hogy hozzájárult a programunkhoz
és a különféle finomságokból jut-
tattak szervezetünknek.

P.J.
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INGYENES APRÓHÍRDETÉS

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll apróhirdetéseiket ingyene-

sen megjelentetni a Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán megvételre keresnek

valamit, esetleg csak a figyelmet szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget az

elérhetőségükkel feltüntetve dobják be a „Fecske” postaládájába a Helyi közösség udvarán

(Testvériség utca 30.)  Továbbra is várjuk írásaikat, receptjeiket a: 

feketicsifecske@gmail.com címre Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal az, az írását a

fent említett postaládába dobhatja bele.

A GAZDAKÖR HÍREI

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A H.K. élén pályázat útján új titkárt
választottak a tanács tagjai.  Ezek
után Pusztai János helyett, ezt a
tisztséget Juhász Attila, közgazdász
fogja betölteni a következő négyéves
időszakban. A munkát május 24.-én
vette át. Sajnos a sok formai és

aktuális munka, meg a meggy és falu-
napok szervezése miatt nem bírta a
Fecske számára bővebb módon ki-
fejteni leendő munkásságáról való
elképzeléseit, céljait. Kérjük ezért
olvasóinkat, hogy legyenek türelme-
sek a következő számunk megje-

lenéséig, ahol bővebben megis-
merkedhetünk a H.K. és az EKO-
KOMUNAL leendőbeli céljaival,
feladat köreivel, az eddigi célok,
feladatok megvalósításának
lehetőségeivel.

szerk.

ÚJVIDÉKI NEMZETKÖZI
MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS

Voltunk, láttunk, meggyőződtünk

Sajnos keserű szájízzel emlékezünk
az idei jubiláris, 75. kiállításra, mivel,
meggyőződhettünk róla, hogy a
mezőgazdaság, olyan helyzetben van,
amilyenben a legkishitűbb gondo-
latainkban sem mertük gondolni,
hogy valaha is kerülhet. Igen mindig
azt mondják, hogy a
paraszt akkor is sír, amikor
jól megy dolga, de most
már nem sír, nem szól egy
szót sem, összeszorított
fogakkal végzi dolgát,
nem számol, számít(gat),
csak várja sorsa betel-
jesülését.
Ennek a sorsnak tükörképe
volt a kiállítás, ami régen
ünnepnek számított, még a
munkát is egy napra
megszakították a
mezőgazdászok, hogy
elmehessenek, meglássák
az új technológiát, nagy
hozamú gazdaságot

elősegítő és jobb jövőt megalapozó
növényeket, állatokat, ma sajnos ez
egy majdnem, hogy egy zsibvásárra
zsugorodott össze. Itt, ahol régen
csodával szemléltük az agrárium
mérhetetlen fejlődési lehetőségeit,
ma csak tengtünk, lengtünk, mint az
elázott reklámzászlók, fásultan men-
tünk csarnokból csarnokba, kiál-
lítótól, kiállítóig. 
Ez az ágazat, akarata ellenére finan-
szírozta ki a háborút, a rend-

szerváltást, az újgazdagokat, ma,
pedig ott van hagyva ebek harmadára,
de ha ez a paraszti makacsság eltűnik,
mi lesz a társadalommal?
A pavilonok félig el- vagy lezárva, a
kiállítók unatkoztak, hogy ne is említ-
sem a higiénia színvonalát.
Az, szép és magasztos volt, hogy a
társházigazda az idén Magyarország,
hogy elég szép számban itt voltak a
volt jugoszláv tagköztársaságok
képviselői, de a nagy világhírnevű

cégekből csak azok voltak jelen,
akiknek itt, már régóta képvise-
letük is van.
Amikor mi voltunk ott, a kiál-
lítóktól hallottam, hogy elég szép
számban vannak látogatók, de,
hát arra nem gondolt, hogy ebbe
nem csak az érdeklődés, hanem
az időjárás is közbejátszott,
vagyis, nem lehet a mezőn dol-
gozni?
Nem tudom, mivel a gazdasági
világválságnak sincs még vége,
de a megszorítások sem a
mezőgazdaságnak fognak ked-
vezni, lesz-e még kedvünk kiál-
lítást látogatni?

B.CS./O.K.
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Az ÚJ KEZDET – Kishegyes Szikics,
Bácsfeketehegy, településen élt dunamenti svábok és
azok leszármazottaival való együttműködést ápoló
polgárok egyesülete – Kishegyes, a falunap alkalmá-
val, találkozót fog tartani az itteni és a németországi
tagok számára. Meg fogják tárgyalni az eddigi
tevékenységeiket és azok eredményeit, majd a nyári
aktivitásaik egyikeként, vendégségbe fognak vinni
három fiatalt a községből, hogy legyen nekik al-
kalmuk megismerni az ottani életet. 
Bővebben a következő számunkban.

ÚJ KEZDET, NEUER
ANFANG

Értesítjük Kishegyes község mezőgazdasági ter-
melőit, hogy 2010.05.07-én megjelent a Hirdetmény
az állami tulajdonban levő mezőgazdasági
földterületekre vonatkozó nyilvános árverés első
körére Kishegyes községben. A jelentkezési
határidő 2010.06.14-e 12,00 óráig. A hirdetmény
szövege és a parcellákat ábrázoló térkép a
Községháza és a Helyi közösségek hirdetőtábláin
tekinthetők meg. További információk Bácsi
Gábortól kaphatók a Községháza 29-es irodájában
illetve a 024/730-166 telefonszámon.

KÖZSÉGI 
HIRDETMÉNY

HATÁR-UTAK RENDEZÉSE A KÖZSÉGBEN

Községünk minden településén megkezdték a
határ-utak és a fő dűlő-utak rendezését. 
Ahol szükséges, ott a földmérők a kataszteri adatokkal
összhangban újra mérik az utak szögét, szélességét,
nyomvonalát.

A munkálatokat Kishegyesen kezdték, Kisvasút
dűlő, bajsai,  moholi, sziváci utakon stb, de már eljutottak

Bácsfeketehegyre is. Az elsődleges útrendezést a Becsei
út aszfaltozott része utáni útszakaszon végzik, egészen a
felüljáróig, illetve a szeméttelep felé vezető úton. Ezek
után következnek a verbászi és kúlai dűlők és végül
Szeghegy.

Községünk pályázaton nyert támogatásból és az
állami földek bérbeadásból befolyt pénzösszegek egy
részét használja fel ezekre a célokra. 
A most kialakított utak néhol, 6-8-10 méter szélesek,
ezek újrarendezését évente meg kell ismételni, hogy
használhatóságuk fennmaradjon a legnagyobb méretű
mezőgépek közlekedésére.

F.H.
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MUNKÁLATOK AZ IPARI PARKBAN

Aki a napokban járt az
ipari park környékén láthatta
mekkora változások történtek az
utóbbi időben. Nem mindennapi
látvány az, ahogyan a malom falai
egyik napról a másikra kiemelked-
nek a földből! 

A napi 24 órás munkatem-
pó mindenképpen meghozza
gyümölcsét. Ám mindennek van
negatív oldala is, ha csak ideiglene-
sen is. Megnövekedett a forgalom a
faluban, és ezt mindenek előtt a
Becsei út lakói érzik meg
leginkább. Ez úton is szeretném

megköszönni megértésüket, és arra kérni
őket, legyenek még egy kis türelemmel,
mert ez az állapot nem fog állandósulni! 

A hónap végén befejeztük a kútház és az
aknák kiépítését, és már tervezzük is a
munkálatok folytatását a következő
fázissal. Június elején várhatóan aláírjuk a
szerződést a kivitelezővel a kútház elektro-
mos vezetékekkel való felszereléséről.

Bojtos I

KETTŐ ÉS EGY NEGYEDSZÁZAD
Immár 225 éve tapossa falunk őslakos
népe ezt a földet. Nem kevés idő, s ezalatt
bizony kijárt neki mindenből, jóból,
rosszból, örömből, bánatból egyaránt.
Sok válságos időszakot kellett a  falunak
túlélni, de túlélte. Ezt a mostani gazdasá-
gi mélyrepülést, amely nálunk több mint
valószínű sokkal tovább fog tartani, mint
máshol, szintén túl fogja élni, azzal a
különbséggel, hogy a lakosság
nemzetiségi összetétele jelentősen
megváltozik.
Népek jönnek-mennek ezen a tájon. A
svábokat és a zsidókat a második
világháború vihara vitte el innen. A
svábok még meg-megfordulnak errefelé.
Főleg az idősebb korosztály jön
emlékezni, de mivel ők is szanaszét
szóródtak a nagyvilágban, gyerekeik már
nem kötődnek ide. Mi lett a zsidókkal?
Nem hiszem, hogy az utóbbi 30-40 évben
valaki is megfordult közülük a zsidó
temetőben, jobban mondva annak helyén,
ahol a régen ledőlt héber és magyar feli-
ratú köveket teljesen benőtte a gaz.
Minket nem kell elüldözni. A mi népünk

felszámolja saját magát, ha csak valami
csoda folytán nem változik meg menta-
litása. Érdekes ez. Ebben nem vagyunk
egyedül. A második világháború után ide-
telepített montenegróiak ugyanebben a
cipőben járnak. Az ő gyerekeik is elván-
dorolnak és ők is rohamosan fogynak.
Mindezt tetézi a környezetünkben észlel-
hető elfuserált gazdaságpolitika, az a-
gyonpolitizált közélet, a folyamatos,

állandó kilátástalanság, létbizonytalan-
ság, stb. A mai rohanó világban az
emberek képtelenek küzdeni a
nehézségekkel szemben. Ha az öregeink
ilyenek lettek volna, már rég nem
lennénk. Az előbb említett nehézségek
ellenszerét sokan az elköltözésben látják,
pedig kevés ilyen termékeny része  van a
földnek, mint ez a mi szülőföldünk.
Tudták ezt az őseink is és harcoltak,
küzdöttek érte. Tehették, mert volt ben-
nük akarat, kitartás és tartás. Most az
MNT választás előtt, melynek kampányát
már szinte betegesen lengi körül a DP
hatalom vágyának szelleme, szükségünk
lenne az elődök erényeire. Milyen
demokrata az, aki mindent letiporva tör a
hatalomra? A kampányszövegeket olvas-
gatva megállapíthatjuk, hogy szinte min-
denki az anyanyelvi iskoláztatást tartja
egyik legfontosabb célnak. Ez rendben is
lenne, de hiteltelenül hangzik azok
szájából, akiknek gyerekei magyarorszá-
gi iskolákban tanulnak itthon is
elsajátítható szakismereteket. Ha ez így
folytatódik, nemsokára már nem lesz
kinek általános iskolai tagozatot nyitni,
az egyetemi képzésről pedig ne is
beszéljünk.
Mindenesetre nekem fenntartásaim van-
nak a leendő Nemzeti Tanácsokkal kap-
csolatban. Sokan  nagyon sokat várnak
tőle, de én attól tartok, hogy ez is olyan
félmegoldás lesz, mint a tartomány alap-
szabálya. Majd meglátjuk. Itt, de még
inkább a Dunától és a Szávától délre, nem

mindig úgy értelmezik a dolgokat, ahogy
mi azt elvárnánk. Az agresszív, min-
denáron hatalomra törő DP már rég nem
a Đinđić féle demokrata párt. Szerintem a
vajdasági magyarságot képviselő pártok-
nak nincs megbízható stratégiai partnerük
a szerbiai politikai színtéren. A kisstílű,
megalkuvó kényszerkoalíciók és megál-
lapodások nem viszik előbbre a ma-
gyarság ügyét. Most, hogy pártpolitikai
szempontból, önkéntes elhatározással
szabadúszó lettem, úgy érzem jól döntöt-
tem. Az értékrendről, emberi tartásról,
becsületről alkotott elvárásaim nagyon
eltérnek az egyes vezetők felfogásától.
Továbbléptem. Ennyi.
A Magyar Országgyűlés óriási szavazat-
többséggel fogadta el a kettős állampol-
gárságról szóló törvényjavaslatot,
melynek értelmében az ország határain
túl élő magyarok könnyített eljárással
kaphatnak magyar állampolgárságot,
amennyiben igénylik azt. Mivel most már
nekünk is van biometrikus útlevelünk,
amellyel szabadon utazhatunk az uniós
országokba, számunkra is inkább csak
erkölcsi elégtétel a kettős állampolgárság
megszerzésének lehetősége.
Mire a Fecske júniusi száma megjelenik,
addig már ismert lesz előttünk az MNT
felállása. Remélem sikerül egy jó
képességű, a magyarság érdekeit
képviselő Nemzeti Tanácsot alakítani,
amely képes lesz érdemi munkát végezni
és felelős döntéseket hozni.

Sárándi István
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PIROS, FEHÉR, ZÖLD…
Idén júniusban nemigen öltöznek
piros fehér zöldbe a bácsfeketehegyi
meggyfák, hiszen a virágba borult
fáinkat, április közepén, igencsak
megtréfálta a bolondos időjárás. Eső,
hideg, és köd is volt, a méhecskék,
jobb időre várva, fázósan összehúzód-
tak a biztonságot nyújtó kaptáraik-
ban, a szemet gyönyörködtető, illatos
virágok zöme pedig meddően, betel-
jesületlen küldetésük fájdalmával,
adta vissza rövidre szabott életét a
Teremtőnek. Kevés fát lesz értelme
körbejárni a fehérnépnek,
felmerészkedve a meggyszedő létra
közepére, esetleg a tetejére, bebújni a
zöld lombok közzé, szedni a meggyet
a nehezen telő vedrekbe, kosarakba,

és a nótabeli legények sem fognak
felmászni minden fára, hogy lerázzák
a meggyet babájuk rózsás kötényébe.

Nemszeretem világban élünk
mi most ezen a tájon, hiszen ha nem
terem a feketicsi meggy, akkor sok
családban nem lesz mit felkínálni a
vevőknek, hogy a nehezen szerzett
pénzecskével kipótolják a számtalan
sebből vérző házi költségvetést. Az
idén a szorgos háziasszonyok nem
tudnak egész évre elegendő gyümöl-
csöt eldunsztolni, és lefagyasztani, az
igazi feketicsi meggypálinkát ked-
velők táborának megalapozott
riadalmát pedig ne is említsem,
hiszen minek tetézni a bajt, azzal is,
hogy beszélünk róla.

No de papírra vetett soraim
elé biggyesztett címre tekintve, be
kell vallanom, hogy nem az idei meg-
gytermés körüli gondokról terveztem
megosztani gondolataimat azokkal,
akiknek felkeltette az érdeklődését a
piros fehér zöld szín említése írásom

legelején, de még a Beatrice együttes,
és Nagy Feró pörgő ritmusú
zeneszámának újbóli aktualitására
sem akartam felhívni a figyelmet. A
napok óta bennem motoszkáló,
megírásra váró írásom címével és
mondanivalójával más, piros fehér
zöld színhez köthető témáról ter-
veztem szólni. Eredeti szándékom az
volt, hogy arról beszéljek, miként
öltözött, kaméleon módjára, ezekben,
a Magyar Nemzeti Tanács
megválasztását megelőző napokban,
hetekben, piros fehér zöldbe számos
közéleti szereplést felvállaló szerbiai
magyar ember. Olyan ember kinek
kedvenc színe mostanság inkább a
sárga meg a kék volt, meg olyanok,

akik a nehéz időkben a
piszkosszürkét kedvelik, mivel úgy
gondolják, hogy az is tetszeni fog
magyarul nem beszélő kenyéradó
gazdáiknak.
Volna mit szólnom nekem is erről a
dologról, de nem teszem, hiszen még
csak pár nap, és elmúlik június 6-a,
amikor érdekelt magyar választópol-
gárként megválasszuk új összetételű
országos magyar önkor-
mányzatunkat, megvalósuló
autonómiánk letéteményesét. Bízom
benne, hogy ezen a választáson
egyértelműen a Vajdasági Magyar
Szövetség által megálmodott, dr.
Korhecz Tamás nevével fémjelzett
Magyar összefogás lista kapja meg a
lehetőséget, és a felelősséget az MNT
vezetésére a magyar választói névje-
gyzékre, döntő többségében a VMSZ
hívó szavára feliratkozó, több mint
138 ezer magyar választópolgártól.
Június 7-én pedig, amikor felkel a
nap, újra megritkul a közéleti szere-

plésben a piros fehér zöldet felvállaló
magyar emberek tábora, hiszen a
kígyóruhájukat levedlőknek nem sik-
erült a csel, nem tudták becsapni, és
megkiskorúsítani életrevaló szerbiai
magyar közösségünket.
Ezekben a választást megelőző
napokban, és hetekben a Magyar
összefogás listáján szereplő jelölteket
kísérő VMSZ-es politikusok
egyikeként én is, keresztül kasul jár-
tam Vajdaság magyarok által lakott
falvait, városait. Mentem, mivel úgy
éreztem, hogy mennem kell, és el kell
mondanom, hogy én, és a családom,
valamint a hozzám közelállók, a vaj-
dasági magyar emberek döntő több-
sége, miért fogja a szavazócédulán

bekarikázni az egyes sorszámot.
Sokfele jártam, ismerősökkel, és
ismeretlenekkel is találkoztam.
Elmondtam a gondolataimat a
Magyar összefogás szükségességéről,
igazáról, és céljairól, minden feltett
kérdést legjobb tudásom szerint
megválaszoltam. Udvarnoktól
Pirosig, Padétól Dobradóig sok
emberrel találkoztam, de ezúttal nem
róluk, hanem arról a közel ezer ma-
gyar emberről szeretnék szólni, akik
Bács községben élnek.
Egy éve járok rendszeresen ebbe a
megújult, magyar életre vágyó kis
magyar közösségbe ahol a magyar
választópolgárok egyharmada VMSZ
tag, és mintegy 90 százalékuk feli-
ratkozott a magyar választói név-
jegyzékre. Bács községben, akárcsak
a magyar feltámadást választó szom-
szédos Palánka községben, a ma-
gyarok többsége nem, vagy igen
gyengén beszél magyarul. Május
utolsó vasárnap délutánján, szerény,
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de nagy szeretettel csinosított, és
érdeklődéssel várt VMSZ irodát nyi-
tottunk Bács központjában, azt
követően pedig a megtelt Tűzoltó
otthonban lakossági fórumon beszél-
gettünk, zömében szerb nyelven,
magukat magyar embernek valló
ismerősökkel, és ismeretlenekkel,
közös, magyar dolgainkról, a magyar
összefogás szükségességéről.  
Nem mindennapi élmény szerb nyel-
ven is kimondott gondolatokkal, szer-
ből beszélő és gondolkodó fiatal, és
idős magyar emberekkel megtelt
VMSZ irodát nyitni, vagy lakossági
fórumon magyarul nem beszélő mag-
yar emberekkel szerb nyelven a meg-
maradásról, a jobb életbe vetett bizo-
dalomról, a magyar nyelv tanulásá-
nak és használatának szük-
ségességéről, és más, a magyar
mivoltunkat, közös céljainkat érintő

kérdésekről beszélgetni. Számukra,
és számomra nagyon fontosak ezek a
találkozások, hiszen kapaszkodót
jelentenek, azt, hogy van visszaút, az
asszimiláció fékezhető, megállítható,
sőt visszafordítható folyamat.
Este tíz órakor, amikor eljöttem tőlük,
csoportképet készítettünk a legki-
tartóbbakkal. Ők, bácsi, vajszkai,
palonai, és bogyani magyar emberek
még maradtak, magyar zenére tán-
coltak, és ki tudja, hogy milyen nyel-
ven, de megbeszélték a hallottakat, és
készültek arra, hogy június 6-án, a
szavazólapon a Magyar összefogás
lista előtti egyes sorszámot karikáz-
zák be.
Május utolsó vasárnapján, egy héttel
az MNT választások napja előtt, úgy
gondolom, hogy van értelme bízni a
Magyar összefogás, a megmaradás,
és a feltámadás erejében, értelmében,

és győzelmében, hiszen a
Megváltónk mérhetetlenül, és
töretlen hittel szeret minket, magyar
embereket, Szabadkától Újvidékig,
Zombortól Versecig, és Udvarnoktól
Bácsig.
A bácsfeketehegyi magyar emberként
pedig úgy gondolom, hogy van még
annyi meggypálinka tartalékunk,
hogy vendégszerető házigazda
hírnevűnk töretlenül megmarad, és
kitart az elkövetkező teljes értékű
meggyszüretig. Az idők végezetéig,
mondanám, mindaddig, amíg a
Teremtőnk önmagáról gondoskodni
tudó, életrevaló magyar nemzetet
akar látni mostani szálláshelyeinken,
magyar unokáink, leendő magyar
unokáinak otthonaiban, falvaiban, és
városaiban, és a mi portánkon is, itt
Bácsfeketehegyen. 

Pál Károly

BÚCSÚZÖM TŐLED…
„Búcsúzom tőled 15 évem, félfülű
mackó játék ország, mesevilág.
Apukát, anyukát csak arra kérem,
minden emlékem megvigyázzák.
Búcsúzni fáj, de lássák be végre, hogy
nagy vagyok már. Elmúlt, elmúlt
gyermekkorom, holnap már enyém a
város.”

Ezzel a dalszöveggel búcsúztunk
majd 40 éve az iskolánktól,
tanárainktól, iskolatársainktól, és
azóta is meghatódok, elérzékenyülök,
amikor a nyolcadikosok búcsúznak,
körbe járják az iskola tantermeit, bú-
csúzva az iskolától, ahol a betűvetés,
a közösségi élet alapjait kapták, az

első bimbózó szerelmet élték meg és
a kellő felkészítés után, életük egy
újabb szakaszához érkeztek, a
pályaválasztáshoz, amely életük
meghatározó döntése lesz.

A bácsfeketehegyi Nikola Đurković
Általános Iskola 55 végzős tanulója
május utolsó munkanapján búcsúzott
el tanáraiktól és iskolájuktól. Ez alka-
lomból az iskola tanulói ünnepi
műsorral köszöntek el végzős társaik-
tól, akik holnaptól már a nagybetűs
élet iskolájába járnak. Az iskola igaz-
gatója Bojtos Béla pedig további
kitartó, eredményes munkát kívánt
valamennyiüknek. 

Ünnepi beszédében kiemelte az elért
eredményeket, sikereket, amelyeket a
nyolc év oktatási idő alatt értek el a
ballagó diákok, akik közül heten
érdemelték ki a színkitűnő tanulók-
nak kijáró Vuk-díjat. A generáció
diákjai Nothof Zita és Mirjana
Marić lett. 

Szukola Béla
Fényképek: Perlaki Adrianna
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VALAMIT VISZ A VÍZ
Kíváncsian, érdeklődve, majd
elborzadva figyeltük, figyeljük a
televízióban megjelent képsorokat,
amely a már idestova egy hónapja
tartó esőzések által megáradt
patakok, folyók okozta pusztításokat,
károkat mutatnak be a szomszédos és
nyugati országokból. A híradók két-
ségbeesett, házukból kitelepített
emberekről, elárasztott ter-
mőföldekről, alámosott, megcsúszott
utakról, a vízgyűrű szorításában
vergődő települések lakóiról számol-
nak be, akikkel – emberbaráti
érzésektől vezérelve – mélységesen
együtt érzünk. Szűkebb
környezetünkben sem rózsásabb a
helyzet. A kitartó esőzések, az év-
szakhoz viszonyított hűvös, hideg
idő, az alkalmankénti jégverés a
gyümölcstermést megfelezte, a
kapásnövényeket a lapályos fekvésű
szántókon víz borítja, míg a kalá-
szosok jelentős része a többszöri
viharos, orkán erejű szél kegyetlen
pofozásától elfeküdtek. Kalász-
kalász az idén (szintén) drága lesz a
mindennapi betevő. A
jószágtenyésztéssel foglalkozó
gazdákat is jelentős kár érte, hiszen a
lekaszált here, fű – amely az első
kaszálás lévén a legdúsabb szénát
adja – jelentős része megrothadt és
felhasználás helyett a szemétre

került.
Bácsfeketehegy polgárainak az életét
is megkeseríti a szűnni nem akaró
eső, illetve a nagy mennyiségű
esővíz. Több utcában, utcaszakaszon
ahol az út magasabban van, mint a
lakóház és annak udvara az össze-
gyülemlett esővíz elárasztja azt,
valamint az emésztőgödröket is pil-
lanat alatt megtölti. Ezekben a
napokban, hetekben a traktorok nem

a határba igyekeznek –
hiszen az átázott,
megkelt földre még
gyalogosan sem lehet
lépni – hanem legtöbb-
jük tartálykocsikkal szi-
vattyúzza a megtelt
emésztőket és pincéket.
Az esővíz mellett a ta-
lajvíz is gondot okoz
településünk több ház-
tartásának, vannak, akik
á t s z i v a t t y ú z á s s a l
igyekeznek megfékezni
a vízszint növekedését. 
A minapi felhőszakadás
is jelentős mennyiségű
vizet zúdított ránk. A
Becsei utcában az össze-
gyűlt víztömeg erőteljes
sodrással érkezett a
Duna utca
végződéséhez, amely
egy része a járdán höm-
pölygött a Krivajba, míg
a jelentősebb mennyiség
az alig 3-4 évtizede épült
házak udvarain,

veteményes kertjein keresztül tört
utat a Krivaj felé. A környéken lakók
aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy közös
elhatározásukkal kérjenek segítséget
a Helyi Közösségtől a víz
megfékezésére, elirányítására. És
még mindig nem vagyunk ki a vízből.
Jelenleg is – június 2-án – szemerkél,

esik az eső, a meteorológusok pedig
az elkövetkező napokra is hasonló
időt jósolnak. A szólás szerint a
májusi eső aranyat ér, de viszont a
jóból is megárt a sok. Furcsa mód az
oly sokszor imába foglalt eső most a
gazdák, a szorgos kezű parasztem-
berek ellen tesz, megtizedeli,
megfelezi verejtékes munkájuknak
várt gyümölcsét, amely sokszor
amúgy is keserű ízű, s talán épp nekik
nem is igen marad mire a sok kivetett
dézsmát kifizetik. Azonban nemcsak
a szántó-vető ember sínyli meg ezt a
szélsőséges időjárást. Sokunktól
valamit elvitt ez a víz.

Szukola Béla
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KENDŐZETLENÜL
Mindig, úgy látszik, hogy én vagyok
az, az egyetlen ügyeletes
elégedetlenkedő, akinek valami nem
tetszik, vagyis a kákán is csomót
keresek. Ez még nem is lenne olyan
nagy baj más számára, csak én
magam kapnám meg érte a jelzőket,
vagyis mindenkinek meg lenne a
maga véleménye rólam, de a kutya ott
van elásva, hogy sajnos mindig,
igazam van, ami ha úgy nézzük nem
túlzottan jó. Rám sem, de a közös-
ségre sem. Az helyett, hogy végre,
amikor az államalkotó nem korlátoz
benne, hogy magunkkal a magunk
módján azt tegyünk, amit akarunk,
tehát a politika és az
erkölcs törvényes
keretein belül, mi
farkast kiáltunk, hogy,
de nem ad hozzá pénzt
(adna ő, de nincsen neki
szegénynek). Ez olyan,
mint amikor azt várjuk,
hogy a sült galamb a
szánkba repüljön, de
közben azért valaki
rágja is meg, hogy azt se
nekünk kelljen.  
Mire ki lesz nyomtatva ez az újság,
már meg lesz választva az új Magyar
Nemzeti Tanács. Megmaradt az a régi
szokás, hogy az egyik lista a másikat
nem tartja annyira „magyarnak” mint
önmagát, meg, hogy hát nem-e  a
központi államhatalmat fogja csak
kiszolgálni önös érdekeiért. A
listákon több vagy kevesebb egyházi
személy szerepel ebben a
„szekuláris”, demokratikus társadal-
mi rendszerben szükség van-e erre.
Jó, nekem is van lelkész és pap bará-
tom, akiért tűzbe tenném a kezem,
ezért inkább az tetszene, hogy avval a
fennkölt tevékenységgel foglalkozná-
nak, amire felesküdtek, a nép lelki
boldogulásával, sem, mint a szá-
mukra idegen, és tisztátlan napi poli-
tikával. Megjegyzem, hogy a történel-
mi egyházak, főleg az ortodox, kato-
likus és a muzulmán vallásúak, vala-
hogy nem mindig a saját dogmájuk
alapját, a ne ölj, ne lopj, ne… tartot-
ták be, hanem a mindenkori hatalom
kiszolgálói voltak. Először is akkor,
mikor Isten nevében, nevével, megál-
dották a fegyvereket, hogy ezekkel

bizonyítsák, hogy csak őnekik van
igazuk és csak az övéké a felsőb-
brendű áldás és akarat, a többi, pedig
alárendelt, vagy teljesen eltüntetendő,
ha nem tetszik az alárendeltség.
Miért? Mert Ők az erősebbek, az,
hogy valóban erősebbek-e az nem
mindig igaz. Nem bizonyosodunk
meg benne, mert, hát, kishitűen, vagy
nem tudva jogainkat, inkább elfogad-
juk az ő igazukat, és igába hajtjuk
fejünket, vagy elvándorlunk
szülőföldünkről, és így jó szolgálatot
teszünk minden ellenállás nélkül
hangoskodó elleneinknek.
Hivatalosan, mindenki a demokrácia

elveiért harcol, de sajnos, még senki
sem tudja, hogy mi is az igazi
demokrácia. Csak sejtjük, de úgy lát-
szik, hogy az emberi élet rövid arra,
hogy azt megpróbálja megvalósítani,
betartani. Tudjuk, hazánkban, mint
nemzetiség, az államalkotó nemzet
mellett kisebbség vagyunk, ezért
nagyon keményen kell küzdenünk
jogainkért, és fennmaradásunkért.
Mivel nincs olyan szerencsénk, hogy
etnikai tiszta közösségben legyünk,
így alsóbb szinten is kellene törődni a
kisebbségekkel, akik felsőbb szinten
többségiek. Nem csak a többségi
rendszer elvét gyakorolni, mert így
ahogy a testvériség-egység elve
megszűnt Titó halálával, csak többsé-
gi rendszert alkalmazzuk, ami
elégedetlenséget, ellenállást fog szül-
ni, és ez újból csak nekünk, nagyban
vett kisebbségieknek lesz rossz, mind
eddig mindig a történelem folyamán.
Igaz az államalkotók evvel kicsit sem
törődnek, mivel ők mint igazi több-
ség, mindig, mindent erőszakkal
akarnak megoldani.
Ezt, a jobb megelőzni, mint a bajokat
gyógyítani, elvvel kellene megoldani,

igen, sok korláttal, engedményekkel,
esetleg a régi jól bevált „kulcsrend-
szerrel”, de erre, vagy kedvünk,
akaratunk, vagy tudásunk és időnk
sincs.
Személyesen, annak ellenére, hogy a

törvény listás szavazást ír elő, én
egyéni jelölteket mérettetnék meg,
akiket ismerünk, ott, ahol szavazunk,
nem pedig, ismeretlen jóembereket,
vagy éppen azokat is egyazon listán,
akik miatt így nem fogunk rájuk
szavazni. Igen ez demokratikus
jogunk, de mégis a többségi elv
alapján, olyan polgárok is a Tanácsba
kerülnek, akik miatt a munka és az

eredmény megkérdőjelezhető
lesz.
Az Anyaországban radikális
politikai változás történt. Az
elmúlt húsz rendszerváltozási
év után, a választópolgárok
konkrétumokat szeretnének a
megélhetésükkel, jogaikkal,
megmaradásukkal, jövőjükkel
kapcsolatban. Holnaptól, azért
még nem lesz náluk kolbászból
a kerítés, de talán a skandináv

szociáldemokrata elveken alapuló
polgári világ megvalósítható elvei
felé indulnak. Sok sikert, szerencsét
de főleg kitartást és munkát kívánok
hozzá, hogy a hatása, hozzánk is,
mint a ragályos betegségé, átterjed-
jen.         
Ahogy megyek az utcán, elgondo-
lkodva, mivel bizonytalan a hol-
napom, mint sok polgártársamnak,
nézem, hogy az idén meggynapok
lesznek, de meggy nem igen.  Nem
annyi, amennyit elvárnánk, hogy
„kesereghessünk”, hogy, hát ki fogja
mindezt leszedni, meg hogy hát men-
nyiért, de hát senki sem fizet érte
annyit, amennyit megérdemelne ez az
árú, meg akkor mi marad a gazdának,
miből él meg? Most lehet, hogy
legalább annyi lesz, ahogy Nagy
Kálmán bácsi mondta, amikor a meg-
gyel kapcsolatos véleményét,
kérdeztem, hogy elég belőle annyi
amennyi a dunctba kell. Miért?, fag-
gattam én tovább, mivel, hogy
tudtam, hogy ha megnyílik a beszél-
getésre, mond valami okosat, amit az
én „iskolázott” agyam, úgy sem tudna
kitalálni, mire Ő azt mondta, hogy

“Tudjuk, hazánkban, mint nemzetiség, az álla-
malkotó nemzet mellett kisebbség vagyunk,

ezért nagyon keményen kell küzdenünk
jogainkért, és fennmaradásunkért. “
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sohasem volt jó, ha jó volt, így, hát ne
is legyen, mert az, nekünk, nem jó.
Nézem az itt-ott lassan pirosodó sze-
meket és látom, hogy nem csak a
gyerekek, de a felnőttek is az ágakat
sem kímélve csupálják, dézsmálják a
termést, ami még éretlen, a más háza
előtt, arról a fáról, amit nem is ők
ültettek. Szép ez? Egy kicsit sem, de
az utca szerintük mindenkié, tehát,
azt tesznek, amit akarnak, meg a
végek végén mi közöm hozzá, mivel,
én naiv, megkérdeztem, hogy mit
csinálnak és meg mertem jegyezni,
hogy ez nem feketicsi viselkedés.
Hol keressük a hibát? Talán abban,
hogy az utóbbi húsz évben, amikor a

világ egyik legnagyobb gazdasági
fejlődését produkálta, mi pol-
gárháború kolaterális áldozatai let-
tünk? Talán abban, hogy a volt rend-
szer erkölcsi normái, az oktatás és
nevelés nem volt jó, vagy magában a
rendszerben, mint ránk erőszakolt
formában? Ne. Önmagunkban.
Elhagytuk minden erkölcsi és emberi
örökségünket, amit magunkkal hoz-
tunk Kunhegyesről és amit az utóbbi
kétszázhuszonöt évi itt tartózkodá-
sunk alatt kaptunk, felváltva kény-
szeredett új bálványunkra, a pénzre,
amit az életünk és lelki üdvösségünk
megtartása elé helyezünk.
Mutogatunk másra, hogy ki a hibás,

de az helyett, hogy ítélkezünk, hogy
tovább is itt és boldogan élhessünk,
mégse tartunk össze. Ki felel majd az
utókor ítélőszéke előtt, amikor szá-
monkérik majd, hogy ki miatt vannak
lemaradva a világ jobb felében élő
sorstársaiktól?
Cikkemnek azt a címet szerettem
volna adni, hogy deklaratívan, tehát
kinyilatkoztatva, az ifjúságé a jövő,
de igaz-e ez ma így egyáltalán? Nem,
sajnos, talán a fentiek részben
rávilágítanak arra, hogy miért.
Igazam van? Igen!, Csak hát nincs
sem anyagi, sem politikai hátterem.

Bíró Csaba

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ HARMADSZOR

Május 15–16-án kétszázhatvannyolc diák
részvételével zajlott le a vajdasági gyermekszínját-
szók harmadik bácsfeketehegyi Műhelytalálkozója.
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a
Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság, és a
budapesti székhelyű Magyar Drámapedagógiai
Társaság szervezésében megtartott rendezvényen
két nap alatt tizenhét csoport lépett színpadra. A
benevezett csoportok száma valójában ennél na-

gyobb volt (huszonhárom), de különböző külső-
belső akadályok megjelenése folytán végülis tizen-
hét csapatnak sikerült megmutatkoznia. Hiányoztak
például a torontálvásárhelyiek, akik osztálykirán-
dulásra mentek; a ludasiak, akik nem készültek el a
darabbal; és a helybéliek is – akiknek csoportja a
találkozó előtt két héttel szétesett. A megfogyatko-
zott létszámú bácsfeketehegyi Mazsola csoport így
nem tudta bemutatni Kire ütött ez a gyerek? című
előadását, mellyel a találkozóra készült. A
„házigazda-csoport” hiánya ugyan vészjósló jel
lehet a helyi művelődési körképet illetően,

ugyanakkor a hozott előadások a vajdasági gyer-
mekszínjátszás élénk életét fémjelzik. 
Miután Csóré Róbert, Kishegyes község pol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket, kezdetét
vette a seregszemle. Önfeledt játékosságról adott
tanúbizonyságot a kulai Népkör Magyar
Művelődési Központ és a doroszlói Petőfi Sándor
Általános Iskola színjátszó csoportja, a kispiaci
Rosszcsontok és a Nagybecskereki Oktatási

Központ mindkét generációja. Erős közlési
szándékkal, komoly mondanivalóval lépett közön-
sége elé az adai Barapart és a Magyar Polgári
Kaszinó Diákszínjátszó csoportja – ez utóbbi társu-
lat jó hangú énekesekben is bővelkedett. A világról
vallott véleményüket vitték ötletesen színpadra a
temerini Petar Kočić Általános Iskola negyedikesei,
a csantavéri Hatbések és a kispiaci Színjátszó
Kölykök. Maguk írták életjátékuk szövegét és ját-
szották lendülettel a gunarasi Táltos csoport tagjai.
A doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési
Egyesület színjátszó csoportja érzékenyen, élő

A Nagybecskerekiek A nap sztárszínésze Törökkanizsáról
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zenei aláfestéssel mutatta be a helyi értékeket, a
törökkanizsai Ablak Színház tagjai pedig szi-

porkázó ötletekkel tették humorossá mesejátékukat.
Az óbecsei Csiribiri Társulat tagjai rendkívül erős
színészi jelenlétükkel, míg a szabadkai Fabula Rasa
Gyermekszínjátszó Grund tagjai izgalmas
látványvilággal bűvölték el a közönséget. A kortárs
irodalom világába kalauzolták a nézőket a bezdáni

Varázspálca csoport és a csantavéri Figurások,
egyéni megközelítésben. 
A látott előadásokra a műfaji sokszínűség, a meg-
valósításban használt ötletek eredetisége, a
sablonoktól való mentesség volt jellemző. A
felkészítő tanárok/színjátszó rendezők alkotó hoz-
záállása lehetővé tette a gyerekek számára, hogy
kedvükre alkossanak ők is. A találkozó zsűritagjai,
Hegedűs Jenő szegedi rendező, Varga Tamás és
Mess Attila színművész, a részletes értékelés
folyamán megerősítették őket ilyenfajta hozzáállá-
sukban, emellett felhívták figyelmüket a komplex
rendszerben való gondolkodásra, és számos konkrét
ötlettel segítették további útkeresésüket. A fellépő
gyerekek közösséggé kovácsolását a bácskossuth-
falvi Szabadidőszervezők Egyesületének tagjai vál-
lalták, akik mindkét napon kalandos játéksorral
örvendeztették meg őket.
A zsűri javaslata alapján idén a kulai Népkör
Magyar Művelődési Központ Tini Actors csapata

kap meghívást Budapestre az Országos Weöres
Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Gáláján való

részvételre. Június első hétvégéjén ők képviselhetik
Vajdaságot, Németh Ervin Ludas Matyi című darab-
jával, Pásztor József rendezésében. 
A találkozó támogatói a Szülőföld Alap, a Szekeres
László Alapítvány és a Nemzeti Civil Alap voltak.
A szervezők partnerei a lebonyolításban pedig a

Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete és
Feketics Művelődési Egyesület voltak. Remekül
helytálltak a szervezésben résztvevő fiatalok és
idősebb fiatalok: Tamás Krisztina, Kovács József,
Szalajevics Viktor, Szarka Áron, Fekete Ágnes,
Farkas Hajnalka, Csanak Andrea, Barta Júlia,
Szarka Éva és László, Tóth H. Vera, Hajvert Ákos,
Szatmári Melitta, és a kultúrotthonban serénykedők:
Tóth Lajos, Farkas Izabella, Farkas Erzsébet, Kádár
Gizella és Gajódi József.

Egymásra figyelésüknek és segítőkészségüknek
köszönhetően gördülékeny, tartalmas rendezvényt
sikerült megvalósítani. Remélhetjük, hogy
vendégeink – akik kísérő tanáraikkal együtt három-
százhuszonöten voltak – mindig szívesen térnek
vissza Bácsfeketehegyre.

l.a.

A Zomboriak Az egyik csantavéri csapat

Brémai muzsikusok Gondban a zsűri
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In vino veritas
Bácsfeketehegyen a Nyegos utca 36-os szám alatt
valódi kis földi Paradicsomra lel az ember.
Orvosság mind szemnek, mind léleknek. Takaros
kis házikó, melyet szőlő övez, és  amihez  ter-
mészetesen hasonlóan takaros  pince  is  tartozik.
Feltételezem, hogy az olvasók nagy  többsége  már
rájött, hogy  a “Vinum  Lodi”-ról van  szó. Méltán
büszkék lehetünk  rá, hisz  a  rengeteg  külföldi
látogató  mind  pozitív  élménnyel  hagyja el  a
pincét  és  falunkat.
A “Vinum Lodi”-ról Lódi Miklóssal beszélgettem,
amit most megosztok a tisztelt Olvasóval is. 

- A pontosság kedvéért, mikor alapították a
„Vinum Lodi”-t?
- Az első 2 hektár szőlőt még 1997-ben telepítettük,
a pince kiépítésére pedig 1999-2000-ben került sor.

-Régi álma volt, hogy Bécsfeketegyen szőlészettel
és borászattal foglalkozzon?
-Igen, és az idő is úgy hozta, hogy ebbe a munkába
fogtunk. Abban az időben az emberek többnyire
kereskedelemmel foglalkoztak. Minden kis garázs-
ból, kamrából vegyeskereskedés lett. Én ebben nem
láttam nagy jövőt, hisz Nyugaton a nagyk-
ereskedések mind elnyomták a kiskereskedéseket és
várható volt, hogy ez nálunk is bekövetkezik. Ebből
kifolyólag döntöttem amellett, hogy valamiféle ter-
melésbe kezdek. Így esett a választás a szőlészetre,
ami aztán magával hozta a pince kiépítésének szük-
ségességét. De, bevallom egy kicsit mindig is
álmodtam erről.

Abban az időben amikor mi belekezdtünk a vál-

lalkozásba, nagyon nehéz volt a helyzet az ország-
ban. Mi is akkor költöztünk haza Svájcból, amit
furcsállottak az emberek, hisz míg mások elhagyták
az országot mi visszajöttünk és ilyen nagy vál-
lalkozásba fogtunk. Nekem viszont soha nem a ha-
szon volt az első. Inkább az, hogy teremtsek
valamit, amire büszke lehetek nemcsak én, hanem
az egész falu. Továbbá, az állam felé is rendszere-
sen teljesítem kötelességemet, amit nagyon kevesen
tesznek meg manapság.

-Miért pont Bácsfeketehegyre esett választásuk?
- Nagyon erős kötelék fűz bennünket ide. Itt van
minden rokonunk, én is itt nőttem fel. Egyedül itt
érzem magamat igazán otthon. Mert itt érzem, hogy
tartozunk valahova. Mikor Svájcban, Luzernben
éltünk, ami a világ egyik legszebb városa, bizony
sokszor éreztem úgy, hogy szívesebben ülnék
otthon az árokparton. Így hát nem volt kétséges,
hogy Bácsfeketehegy lesz az, ahova visszajövünk
és letelepszünk.

-Milyen  érzés  volt, amikor az első fürt  szőlőt  a
kezében  tartotta  és  megtölthette  az  első  üve-
get  borral?
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-Nagyon  nagy  dolog  volt. Abban  az időben
Feketicsen  palackozott  bor   nem is  nagyon  volt.
Amikor  az  első  tartályok  meg  hordók  megtel-
tek, nagy büszkeség  töltött  el. Úgy éreztem si-
került valamit teremtenem. Valamit, ami újdonság-
nak számít, és amire  az  egész falu  büszke  lehet.
Sok  fénykép tanúskodik  arról, hogy nemcsak  az
én  örömömet  szolgálta  az  első  sikeres  év.
Később, a  kezdeti  próbálkozások  után,  mind
jobb  lett  a  bor  minősége  és  egyre  több tapasz-
talathoz  is jutottunk. Tanácsért nem tudtunk kihez
fordulni, mert ekkora mennyiségben  és  ilyen
technológiával  nálunk  még  nem  készített  senki
bort. Így  tehát  minden  iskolát  magunknak  kellett

kijárni. De  ma  már  eljutottunk  arra  a  szintre,
hogy  évi  harminc-negyvenezer liter  bort  tudunk
előállítani és  boraink  minősége sem  marad  le  a
külföldi  borokétól.

-Versenyeken  részt  vesznek-e?
-Igen. Részt veszünk  versenyeken, kiállításokon.
Az  újvidéki  Mezőgazdasági  kiállításon, a temeri-
ni  borkiállításon. Budapesten  a  Magyar  Borok
Házában  is  volt  már  kiállítva  borunk. Továbbá
részt veszünk  a  topolyai  Expo-n, Szabadkán
különféle  kiállításokon, Mitrovicán  a  Bor és
élelmiszeripari kiállításon  is  jelen szoktunk
lenni. Örömmel  és  büszkeséggel  mondhatom,
hogy  szinte  mindenhonnan  éremmel vagy  elis-
meréssel  térünk  vissza.

-Melyik  eddigi  eredményükre  a  legbüszkébb?
-Konkrétan  eredményről  nem  beszélhetek. Sok
borkóstolón  részt  veszünk. Egy  ilyen  szegedi
borkóstolóhoz  fűződik  egy  szép  emlékem. Ketted
magammal, Maurer Oszkárral  vettünk  részt ezen  a
rendezvényen. Boraink  a  jelenlevő  több száz
ember  nagy  tetszésére  váltak. Ez  számomra
sokkal  többet  jelent  bármilyen  éremnél vagy
elismerésnél. Örültem  a  lehetőségnek, hogy
bemutathattuk  borainkat és  ezáltal falunkat  is.

Milyen  tervei  vannak  a  jövőre? Szeretné-e
bővíteni  a  gazdaságot?
- Sajnos a  jelenlegi  gazdasági  körülmények
közepette  a  jövőre  nézve  még  nincsenek  na-
gyobb  terveink. Pénztelenség, bürokrácia miatt
nem tervezünk  bővítést, hisz  nem  tudnánk  gaz-
daságosan  tevékenykedni. Pedig nagy  szükség
lenne bővítésre  országos  szinten is, mert
Szerbiának  nagy  a  borbehozatala.
Mindezek  ellenére mi  igyekszünk  továbbra  is
olyan  szinten  nyújtani  szolgáltatásainkat,  ahogy
ezt eddig  is tettük. Továbbra  is  szívesen  fogadjuk
az  idelátogató  vendégeket. Az  idei  meggy-
napokkor, mint  minden  évben, az idén is  tárt
kapuk lesznek, szívesen  látjuk  az  ideérkezőket
borkóstolásra, pincelátogatásra.
Új  dolog  nálunk  a  látványszőlészet, mellyel az a
célunk, hogy  szebbé   tegyük  környezetünket. Új
honlapunk  is  készülőben  van, modernebb, bizton-
ságosabb és  hozzáférhetőbb lesz.
Végül  szeretném  megragadni  az  alkalmat, hogy
megköszönjem az  Önkormányzatnak  a  segítséget
a kezdetektől  mind  a  mai  napig.

sz.a.
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ÁGOSTON SÁNDOR PÜSPÖK EMLÉKEZETE

(1882-1960)

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról... kövessétek hitöket.“  Zsid 13, 7
Ötven évvel ezelőtt, 1960. június

23-án hunyt el Ágoston Sándor
(1882-1960), egyházunk alapító és
egyben első püspöke, kórógyi, eszéki
majd közel negyven évig feketicsi
lelkipásztor. Az idézett igerészlet áll a
bácsfeketehegyi református templom
szószéke alatt található márvány
alapú emléktáblán. Ez a tábla arra
emlékezteti a bácsfeketehegyieket,
hogy itt született, innen indult el,
majd ismét ide tért vissza, és itt élt és
szolgált közel negyven évig a
köztiszteletnek és közmegbecsülés-
nek örvendő püspök-lelkipásztor.
Különös hangsúllyal figyelmeztet
bennünket az idézett szentírási hely
elsősorban arra, hogy emlékezni
nemcsak jól esik, hanem mintegy
keresztyéni kötelességünk is. Tegyük
ezt meg most - az egyházi kiad-
ványaink mellett - lapunk vallási
rovatában is. 

Ágoston Sándor 1882. május 8.-án
született Bácsfeketehegyen.
Általános iskolai tanulmányait a
helybeli egyház által fenntartott
felekezeti iskolában végezte. Tíz éves
korában a kecskeméti gimnázium
növendéke lett, itt is érettségizett.
Ezután a Budapesti Református
Teológiai Akadémia hallgatója lett. A
lelkészi oklevél megszerzése után
Kórógyra került segédlelkésznek egy
idős lelkipásztor mellé. Később a
gyülekezet megválasztotta lelkipász-
torának. 1906-ban házasságot kötött
Tóth Erzsébettel, Tóth Sándor bács-
feketehegyi lelkipásztor lányával.
Isten házasságukat három leánygyer-
mekkel áldotta meg (Ilona, Rózsa és
Erzsébet), amelyek közül egy
(Rózsa) kicsi korában meghalt. A
lelkészi szolgálatban egy rövid eszéki
kitérő következett, amelyet ismét
kórógyi szolgálat követett. Apósa,
Tóth Sándor esperes halála után,
szülőfaluja meghívta lelkipásztorá-
nak. Ezt a tisztséget 1921 októberétől
haláláig töltötte be. Hamarosan ales-
peresnek, majd 1928-tól főesperes-
nek is megválasztották. Az új egy-
házalkotmány meghozatala után,
1933-ban püspökké választották.
Ebben a szolgálatban többszöri
újraválasztás után egészen haláláig

megmaradt. 1937-ben meghalt a
felesége. Később újból házasságot
kötött Kelecsényi Máriával,
házasságukat Isten két ikerfiúval
(Sándor és Zádor) áldotta meg. 

Ágoston Sándor  hirdette az Isten
beszédét több, mint ötven éven
keresztül. Ebből közel negyven évig a
bácsfeketehegyi református
gyülekezetben hirdette az evangéliu-
mi örömhírt.  Isten beszédét azonban
nemcsak szóval lehet hirdetni, hanem
tettekkel, életfolytatással is. Ágoston
püspök úr mindkét módon hirdette az
Isten beszédét. Lelkipásztori szol-
gálatának a legtermékenyebb korsza-
ka a feketicsen eltöltött szolgálati idő
volt. Itt alapította meg a Református
Árvaházat 1923-ban. A nevéhez
fűződik a Keresztyén Ifjúsági
Egyesület (KIE) elindítása is az
egykori Jugoszláviában. Kiépítette
egyházunk külföldi kapcsolatait.
Felvette a kapcsolatot a Református
Világszövetséggel, az Egyházak
Világ Tanácsával (EVT), a Bázeli
Misszióval stb. Ágoston Sándor az
egyházi iratterjesztésről sem feled-
kezett meg. Ezen a téren a leg-
maradandóbb alkotása az 1939-ben
Szabadkán megjelent új gyülekezeti
Énekeskönyv volt. Az említett
énekeskönyvet még ma is használja a
helybeli gyülekezet - ún. „régi

énekeskönyv“ néven. Egyházalapító
püspökünk nevéhez fűződik még a
havonta megjelenő egyházi lap: a
Magvető és az évenként megjelenő
Árvaházi Naptár is. Hittan könyvet írt
a gyerekek számára és annak le-
egyszerűsített változatát eljuttatta a
szórványgyülekezetekben élő gyer-
mekekhez. 1955-ben elindította - a
mái napig népszerű - az ifjúsági nyári
összejöveteleket, katekizációkat.
Szívügyének tekintette a lelkészután-
pótlás kérdésének megoldását. 1959-
ben teológiai szemináriumot
létesített, amely külföldi tanulási
lehetőségek híján oktatási intézmény
lett a leendő délvidéki lelkipásztorok
részére.

Ágoston Sándor nehéz időszakban
végezte a lelkipásztori teendőket és
az egyházkormányzás szolgálatát. Én
ugyan őt személyesen nem ismerhet-
tem, de tanulmányozva életútját,
meghallgatva az idősebb - főleg hely-
beli - nemzedék elbeszéléseit,
bizonyságtételeit, azt a következtetést
vontam le, hogy ő  a szó szoros
értelmében „elöljárója“ volt a
délvidéki reformátusságnak és a
bácsfeketehegyi gyülekezetnek is.
Elöljáró volt a hitben, a szolgálatban,
a példaadásban, az egyházkor-
mányzásban pedig a szeretet szi-
gorúságának eszközével járt elől. E
rövid megemlékezésben csak cím-
szavakban felsorolt rövid töredéke áll
előttünk az Ágostoni életműnek.
Annyit viszont mindannyian tudunk,
hogy nagyon sokat hagyott ránk
feketicsiekre,  Ágoston Sándor
püspök úr, „reformátori örökségül“.
Az, hogy mennyire tudtunk mi ezzel
hűségesen sáfárkodni, valamit is
megőrizni és továbbadni, a ma és a
jövő generációjának, ez már egy
másik kérdés. Ezzel már mi tartozunk
felelősséggel az Örökkévaló
Istennek. 

Áldott legyen Ágoston Sándor
püspök-lelkipásztor emléke közöt-
tünk.

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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További információért keresse fel irodánkat! 
Minden munkanapon 07,30-14,30 között, várjuk az érdeklődőket, földműveseinket és gazdálkodóinkat.

A Prowag csapata
Pályázatfigyelés, Tanácsadás,

Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 024/731-424

e-mail: prowag@gmail.com

Pályázat miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011–es tanévben magyarországi felsőoktatási
intézményekbe felvételt nyert szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára

Kiíró intézmény: Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma 
Beadási határidő 2010.augusztus 02.
Összefoglaló: A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot
hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe 
- nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, 
- nappali tagozatos mesterképzésre
felvételt nyert, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre jelentkező
szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára
Kik pályázhatnak: Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/2011-es
tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi
felsőoktatási intézménybe, vagy a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésére
jelentkezik.  

LABDARÚGÁS

JADRAN : PREPOROD  1:1
SZIKICS : ZSEDNIK    0:0

Ígéretünkhöz híven beszámolunk a
május 6.-i mérkőzésről, ahol a JAD-
RAN : PREPOROD  1:1, döntetlent
játszott.
Ez tulajdon képen azt jelenti, hogy a
mieink, egy kis sportszerencse
hiányában, mivel nem sikerült
kihasználniuk néhány nagyon szép
kidolgozott gólhelyzetet, nem
győzték le a nem civilizált, igaz csak
töredékükben megjelent
szurkolótáborral rendelkező, zsedniki
Preporodot.
Ez lenne cím első része, mit jelent a
második? Ezt a mérkőzést a vendég-
csapat szurkolóinak nem túl korrekt
viselkedésének híre előzte meg
Kishegyesről és Szikicsről, ahol ren-
detlenül viselkedtek, trágár, ocsmány
és nemzetiség ellenes tartalmú beki-
abálásaikkal tönkre tették a mérkőzés
értelmét és tettlegességet provokáltak
ki a hazai szurkolókból Szikicsen.
Nálunk a mérkőzés a magas veszé-

lyeztetettség miatt el is lett halasztva,
majd nagy rendőri védelem mellett a
vendég szurkolók számára incidens
nélkül lett lebonyolítva e sporte-
semény.
Ilyen még nálunk nem volt! Pár,
magának mindent megengedő
elkényeztetett, beképzelt, neveletlen
személy, tönkre tette egy falu, de ha
az előzményeket is tekintetbe
vesszük, egy község, sportba,
kultúrába, a Fair-plaiba vetett hitét.
Mit csináljunk? A fiatalok ne fociz-
zanak, mert egy másik csapat
szurkolói szerint, nem a sportered-
mény a fontos, hanem a hazai csapat
szurkolóinak provokálása, és így a
„rossz” szervezés miatt a pontok min-
den áron való megszerzése.
Betilthatnák a labdarúgást, mivel,
hogy az ilyen viselkedés eljutott a
legalacsonyabb amatőr, műkedvelő
szintekre is, de evvel, csak a fiatal-
ságnak tennénk rosszat, mert bebi-
zonyítanánk, hogy a rossz, mindig
legyőzi a jót.  

A labdarúgóklub értesíti a tisztelt
focibarátokat, hogy június 12.-én 17

órai kezdettel reviális jellegű
mérkőzést tartanak, a falunap al-
kalmából, a labdarúgó bajnokság
szimbolikus befejezésére.
Részt vesz a felnőtt és az öregfiúk
csapata.
Evvel a helyi csapat szeretne részt
venni a falu ünnepén és a sport jelen-
tőségét akarja kihangsúlyozni. 
A csapat szereplését a ligában a
következő számunkban ismertetjük.

BIRKOZÁS

Már megint nemzetközi szinten,
mégpedig Szlovákiában mutatták
meg a fiúk, hogy ki a legény a gáton.
Sebők edző kis csapata a következő
eredményt érte el:
FEHÉR ALEN és KUNTICS LEHEL
arany, FEHÉR ÁRON ezüst,
GELLEÁNYI LEONSZIÓ pedig
bronzérmet nyert.
Miért csak ennyien, csak mert a
szerény keret csak egy autó üze-
manyag térítésére futotta. Nem volt
hiába, mert a 16 csapat közül így is a
9. helyet foglalták el ilyen kevesen is.

szerk
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II.
A múlt számban elérkeztünk tehát a
szívelégtelenség harmadik, un.
dekompenzációs stádiumának
ismertetéséig.  
Ha ujjunkkal megnyomjuk a láb-
szárcsont feletti bőrt, sokáig meg-
marad a nyomás helye, ellentétben a
vesebajnál jelentkező pangásnál. Ha
még ezután is halogatjuk az orvosi
beavatkozást, megjelenik a folyadék a
hasüregben és végső soron a tüdőben
is, ami tűrhetetlen fulladást idéz elő.
A tüdőbe jószerivel akkor hatol be a
vizenyő, amikor a szív a pihenést
keresve, gyöngébb izomerőt fejt ki:
éjszaka, az első álom alatt. Ha netán
éjszaka látogathatnánk a kardiológiát,
azt tapasztalnánk, hogy igen sok
beteg ülve próbál aludni. Közismert,
hogy Roosevelt, aki hosszú ideig
szenvedett szívelégtelenségben,
évekig ülve aludt karosszékében. 

A gondviselés ajándéka a megfáradt
szívű embereknek: a digitális pur-
purea nevű növény.

Felvetődhet a kérdés, mi okozza a
szívelégtelenséget olyan nagy szám-
ban- tíz idős emberből kettőnél-, a
hetven éven felüli korosztálynál? A
betegség 90 százalékát a szívet
tápláló koronáris vérerek
meszesedése váltja ki, ami mai tudá-
sunk szerint a helytelen, a telített zsír-
savakban gazdag táplálékunknak és a
dohányzásnak következménye.
Előidéző okként szerepel a szívizom
vírusos gyulladása, de olyan bakte-
riális fertőzés következménye is
lehet, amelynek fókusza valahol a
szervezetünkben parázslik: egy rossz
foggyökér, ismétlődő torok és man-
dulagyulladás, homloküreg-gyulladás
stb. A diagnózist a fizikai vizsgálat,
az elektrokardiogram grafikája és a
szív ultrahangvizsgálata dönti el.
A szívelégtelenség gyógyítása.  Ami

a betegség kimenetelét illeti, rend-
kívül fontos, ráérezni a kellő időre,
amikor nem szabad többé passzívan
várakozni, hanem hozzá kell kezdeni
a szívelégtelenség kezeléséhez. A
legkedvezőbb pillanat az orvosunk

segítségét kérni, az első stádium
ideje, (l. Magyar Szó 20009. 03. 18.)
amikor is beáll a fulladás a lépcsőzés
közben, fizikai munka végzésekor, de
nyugalmi állapotban még panasz-
mentes a beteg. Szinte hihetetlen, a
szívelégtelenség gyógyszere
ismeretes és lényegében alig változott
300 éve! Már a 18. század orvosai
ismerték a piros és gyapjas
gyűszűvirágból készült kivonatot.
Ugyanakkor azt is korán felismerték,
hogy e növények anyagai rendkívül
veszélyesek, a hatásos és a mérgező
adag között szinte minimális a
különbség. Nem véletlen, hogy
ezeket a gyógynövényeket nem lehet
manapság tea formájában
megvásárolni, hiszen néhány csipet-
nyi eltérés a főzet készítésekor akár
halálos kimenetelű is lehetne. A
hatásért az ún. digitálisz glikozidok a
felelősek, amelyeknek legismertebb
képviselői a ma már tabletta for-
májában használt digoxin és digitox-
in. Ezek a természetes vegyületek oly
módon változtatják meg a szívizom
működését, amelynek következtében
a szív nagyobb mértékű összehúzódá-
sokra képes, ezáltal javul a keringés
és csökkennek a pangásos tünetek.
Ha valakinek ilyen szerek adása szük-
séges, akkor az nagy valószínűséggel
hosszú ideig, akár élete végéig is
megmaradhat. Emellett természete-
sen orvosaink kiegészítő gyógy-
szereket is írnak fel, vízhajtót, vér-
nyomáscsökkentőt, koronáris értágí-
tot stb. Nagyon fontos, hogy minden-
nap bevegyük a gyógyszert, és ne
hagyjuk abba önkényesen. Sokan
beleesnek abba a csapdába, hogy
amikor a digitálisz kezelés hatására
javul, vagy akár teljesen normal-
izálódik az állapotuk, akkor úgy gon-
dolják, hogy most már ideje megsza-
kítani a gyógyszerszedést. Ekkor
nagyon gyorsan, még veszedelme-
sebb formájában visszatér a baj.

Dr. Kerekes József, az intenzív terápia 
ny. főorvosa
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Továbbra is várjuk receptjeiket a: feketicsifecske@gmail.com címre

****MMIITT,,   MMIIVVEELL??****       
""AA  FFŰŰSSZZEERREEKK  BBIIRROODDAALLMMÁÁBBAANN""

A "Hestia Nők Egyesülete idén is finom süteményekkel, tortákkal várja a Meggynapon a vendégeket. Annyiban
különböznek majd a sütik az előző éviektől, hogy gondoltunk azokra is akik diétáznak, vagy diabetikusan étkeznek.

A meggy nem csupán nyersen, de feldolgozva is kedvelt gyümölcs. Antioxidáns-összetevőket tartalmaz, mégpedig
olyanokat, melyeket egyetlen más gyümölcs sem. Nem veszíti el ízét sem főzés, sem sütés során és remek pitéket,
tortákat, kalácsokat készíthetünk belőle. Diabetikus ételekhez is nyugodtan használhatjuk.
A receptek kipróbálásához sok sikert kívánok, 

Tóth Ilona

Meggyes kevert tészta, 
cukorbetegeknek, diétázók-

nak

Hozzávalók:

6 drb tojás
50 dkg liszt
25 dkg margarin
20 dkg édesítőpor
40 dkg kimagozott meggy
1 késhegynyi szódabikarbóna
csipet só
diabetikus vaníliás cukor a tetejére

Elkészítés:

A lisztet elkeverni a szódabikarbónával és
elmorzsolni a margarinnal. Az édesítőport
alaposan összekeverni a tojássárgájával, a
fehérjét kemény habbá verni és mindent kön-
nyedén összekeverni. Ezt a tésztát lisztezett
közepes méretű tepsibe önteni és a tetejét
megszórni a kimagozott meggyel.
Előmelegített sütőben kb. 25 percig sütni.,
tűpróbával ellenőrizni. Még melegen koc-
kára vágni és kb. 40 kocka lesz belőle.

1 kocka szénhidráttartalma 16 g
1 kocka energiatartalma 120 kal.

Meggyes muffin

Hozzávalók:

1 tábla ét csoki
10 dkg margarin
15 dkg liszt
15 dkg cukor
fél káv.kan sütőpor
2 tojás
meggy, ízlés szerint

Elkészítés:

A csokit a margarinnal gőz fölött össze-
olvasztani, majd hűlni hagyni.
A cukrot a 2 tojással habosra keverni. A kissé
lehűlt csokis vajat hozzáönteni. A lisztet, a
sütőport kevergetve a csokis-cukros
masszához adni. A meggyet lecsepegtetni,
majd a masszához adni. A muffin tálcákba
kanalazni, előmelegített sütőben alacsony
hőmérsékleten kb. 25-30 perc alatt kész.
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Fűszernövényekről általában

Fűszernövények termesztése nagyon
egyszerű, kevés helyet és kevés
energiát igényel – az eredmény pedig
kimondottan kielégítő, hiszen 1-2
csipet zöldfűszer miden ételt egyből
frissé varázsol.

Fűszernövény fajták: A fű-
szernövények két csoportba
oszthatók – mediterrán növények,
amelyek a meleg, száraz klímát ked-
velik, és azok a növények amelyek
nedves, gazdag talajban növekszenek
inkább.  A fűszernövények lehetnek
egynyáriak vagy évelők A legnép-
szerűbb fűszernövények a
következők:
•Egynyári fűszernövények: kapor,
koriander, bazsalikom, petrezselyem,
körömvirág, borágó, turbolya, böjtfű,
angyalgyökér, borsfű
•Évelők: snidling, édeskömény,
majoránna, menta, tárkony, oregano,
sóska, lestyán, torma, illatos ibolya
•Örökzöld évelők: babérlevél,
kakukkfű, rozmaring, zsálya, téli bor-
sika
Termesztés: Fűszernövényeket ter-
meszthetünk konyhakertben (külön
kialakított részben vagy egyéb zöld-
ségek között), virágládákban, cserép-
ben, függő kosarakban, fém vödrök-
ben stb. A mediterrán fajták napos,
száraz, jó vízelevezetéssel rendelkező
helyeket kedvelnek – ezért mindig
helyezzük őket napfényes teraszra,
erkélyre, ablakpárkányra, vagy
ültessük napos helyre a szabadföldi
talajba. Termesztésükhöz nincs szük-
ség nagy területre, akár egy lakásban
is nevelhetjük őket (de közel a fény-
hez) cserépben.
Talaj: A mediterrán fűszernövények
a termékeny, de szerves anyagokkal
nem túlkezelt talajt kedvelik. Az
ideális pH-érték számukra 6.5-7. A
legtöbb zöldfűszer íze jobb, ha napos,
száraz termőhelyen nő, ugyanis a
kivált illóolajok koncentrációja mag-
asabb lesz a melegen. Gazdag, nedves
talajban sokszor gyorsabban nőnek,
szebbek is talán, de kevesebbet virá-
goznak, és gyengébb lesz az
aromájuk. A menta, petrezselyem,
borágó viszont kimondottan a
gazdag, nedves talajt kedvelik, és

árnyékos helyen is remekül termeszt-
hetők.
Vetés: A fűszernövényeket vetése
megegyezik a zöldségfélék tech-
nikájával – a magokat vethetjük
közvetlenül a talajba vagy csíráztató-
ba. A palántákat azonban részleges
átültetéssel kell szoktatni, mielőtt a
kertbe kerülnek! Az élelmiszer-
boltokban vásárolt kis cserepes zöld-
fűszereket is el lehet ültetni a kertbe

vagy egy nagyobb cserépbe.
Kerti  ültetés: A fűszernövények
nem csupán hasznosak, de dekoratí-
vak is, így egy díszkertbe is remekül
passzolnak. Különösen a zsálya,
curry, édeskömény és a snidling
gyönyörűen mutat egy virágágy ele-
meként is!  A mediterrán fű-
szernövényeket mindig napos helyre
ültessük, olyan termőföldbe, amely-
nek jó a szabad vízelvezetése.
Vigyázzunk azonban azokra a fű-
szernövényekre, amelyek könnyen
szétterjednek – pl menta, citromfű,
kamilla – ezeket süllyesztett edény-
ben ültessük el vagy neveljük inkább
cserépben vagy egy elkülönített,
kiemelt virágágyban.
Cserepes ültetés: Fűszernövényeket
könnyen lehet cserépben és egyéb
edényekben nevelni, csupán arra kell
odafigyelni, hogy a virágföld soha ne
száradjon ki teljesen és az edény alján
legyen vízelvezető lyuk (érdemes egy

kis tányért az edény alá tenni). A
cserepes fűszernövények rendszeres
locsoláson kívül kevés törődést
igényelnek, de érdemes őket évente
átültetni, mindig egy kicsit nagyobb
edénybe. Üvegházban is lehet nevelni
őket, ezáltal akár egész évre  biz-
tosíthatunk friss fűszereket!

Tippek a fűszernövények ter-
mesztéséhez

•A palántákat ültetés előtt mindig lo-
csoljuk meg alaposan – ajánlatos
néhány percig pihentetni, hogy a talaj
jól átszívja a vizet. Ültetés után
ismételten jól locsoljuk meg.
•Fűszernövények remekül társíthatók
zöldségekkel, de virágágyak között is
jól mutatnak. Klasszikus párosítás
pl.a bazsalikom-paradicsom, uborka-
kapor, bab-borsikafű, rózsabokor-
snidling stb.
•A kényesebb fűszernövényeket
(babérfa, olívafa, tárkony, koriander)
télre vigyük be a lakásba. Ha ez nem
lehetséges, takarjuk be a növényt,
cserepet vagy mulcs-csal a talaj fel-
színét (ez lehet fakéreg).
•A cserepes bazsalikomot mindig
alulról locsoljuk meg, különben a kis
levelek bepördülnek és nem nőnek
tovább.
•A fűszernövényeket a növekedési
idő alatt tápanyaggal kell ellátni –
csakis bio tápanyagot használjunk, ha
étkezés céljából termesztjük őket! A
termőföld vagy virágföld is legyen
bio, ha lehet. Komposztot magunk is
tudunk készíteni házilag.
•A fűszernövények nem csupán
konyhakerti haszonnövények, de
díszítő elemek is lehetnek mind a
kertben és az otthonunkban is.
Különleges illatukkal a kertet és a
lakást is felüdíthetik.

A kulináris fűszernövények ter-
mesztése nem csupán dekoratív,
aromás és hasznos – de valójában
roppant egyszerű. 

Z.Tatjana
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Az Anyám Fekete Rózsa Magyar Nyelvű Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Találkozó XX. Alkalommal került
megrendezésre április 29. és május 2. között
Veresegyházán. A versünnepen határon túlról és az
anyaországból több mint 100 versenyző vett részt, mint-
egy 50-50%-os arányban. A társművészeteket is felvonul-
tató összművészeti találkozó helyt adott Edmund Varga
Ödön Tibor kiállításának, aki erre az alkalomra
megfestette a gála színpadképét, a 7x1,80 m-es tripti-
chont, amely a Kárpát medencét ábrázolja. Szokás szerint
a színházművészet is helyt kapott, a résztvevők láthatták
Domenico Cimarosa A titkos házasság című vígoperáját.
Részesei lehettek a Lisznyai Szabó Gábor zeneiskola
tanárainak és diákjainak zenei produkcióiban, valamint a
veresegyházi Gaudeamus Kórus előadásában annak a
mini koncertnek melyet a gálán mutattak be. A Duna
Televízió rögzítette azt a nem mindennapi eseményt, hogy
Csoóri Sándor Kossuth díjas költő a találkozó címadó ver-
sét, az Anyám Fekete Rózsát mondta el az ünneplőknek és
külön köszöntötte Anyám szavai című versével az édes-
anyákat. Pásztor Béla Veresegyház polgármestere anyák
napi köszöntőjét követően Szakonyi Károly Kossuth-díjas
író nyitotta meg a nemzetközi találkozót. Szále László
Pulitzer emlékdíjas publicista, az Anyám Fekete Rózsa
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a 80 éves
Csoóri Sándort. A gálaműsoron sor került a díjátadásra is,
idén a vajdasági különítmény három tagja részesült
díjban, Kancsár Larissza 3. díjas lett, Hajvert Ákos és
Berze Angéla pedig különdíjat kapott.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Irodalmi
Karaván című  rendezvénysorozatának májusi
felolvasókörútjának bácsfeketehegyi eseményére került

sor 2010. május 20-án 18 órakor a Kozma Lajos
Könyvtárban, amelynek vendégei a Székelyföld című
csíkszeredai kulturális folyóirat munkatársai, Lövétei
Lázár László költő, műfordító, a Székelyföld szerkesztő-
je, Fekete Vince költő, író, szerkesztő, György Attila
prózaíró, szerkesztő és Molnár Vilmos író, szerkesztő
voltak.

2010. május 26-án 17 órától, a bácsfeketehegyi Kozma
Lajos Könyvtárban, dr. Magyar Lóránt, orvos-mentál-
higiénés lelki gondozó Indulj és cselekedj! címmel tar-
totta meg következő előadását.

Idén nyáron is lesznek különféle fesztiválok. Idén is
megrendezésre kerül a Nyári Ifjúsági Játékok Zentán!
Időpont: 2010. július 20-24-ig. Hogy kiket is láthatunk-
hallhatunk majd? Rückwärts, Pokolgép, Beatrice,
Cozombolis, Depresszió, Edda, Cool Head Klan,
Nevergreen, Tankcsapda,  B II B,  Subscribe, Auróra,
Road, Ossian, Bárány Attila, Budai, TommyBoy,
Sterbinszky,  Kincses, Palotai, Garfield, Pat Duff.

Nem maradhat el a Dombos Fest sem, június 12-én sze-
zonnyitó MR2-Petőfi Rádió Határon túli turnéval rajtol a
Hegyalja, fellépők: Heaven Street Seven, Pannonia All-
Stars Ska Orchestra. Kezdés 21.00 óra. Maradt a Hamvas
Béla mottó: “Az életöröm nem tabu, hanem ráadás.” 

De lesz Zentán Madt Tábor, Bácsfeketehegyen
Nagykunsági alkotótábor, Kishegyesen Szép Szó Tábor,
jön a Tanyaszínház és még sok-sok lehetőség lesz a nyár
folyamán kikapcsolódásra.

borka

9. Ifjúsági Etno Tábor
Azt hiszem, itt az ideje, hogy végiggondold az idei nyaradat.
Ha még nem döntöttél, az idén is tedd le a voksod a 9. Ifjúsági Etno Tábor mellett a Vajdasági Magyar
Ifjúsági Központ (VMIK) szervezésében.
Minden 16 és 30 év közötti fiatalt várunk a péterrévei Horgász tanyára augusztus 10-17-ig, ahol a
kreativitásodnak csak te szabsz határokat.

Amit kínálunk: szórakozás, felejthetetlen napi programok, ahol játszva megtanulhatod a fafaragást,
kosárfonást, nemezelést, batikolást, gyöngyfűzést, üvegfestést, korongozást, lószőrékszerkészítést,
lesz még: photo-workshop, kovácsolás, csuhéjfonás, tűzzsonglőrködés. Délután iktass be egy kis
lovaglást, fürdőzést, csónakázást vagy mutasd meg képességeidet az ügyességi játékokban.
Ha pedig kifáradtál a nagy munkában, esténként lazíthatsz a tábortűz mellett, ahol gitárszóló és tűz-
zsonglőrök szórakoztatnak.

Dobj be a hátizsákba evőeszközt és a sátradat, a többit pedig mi biztosítjuk (reggeli, ebéd, vacsora,
sátorhely, foglalkozásokon való részvétel). Beugró 4000 din
Jelentkezési határidő: augusztus 5.
Több infó és jelentkezés a www.ifikozpont.org.rs címen vagy elérhettek bennünket a  065/44-03-297
(Adriana) és a 064/22-19-756 (Gábor) telefonszámokon. 
Email címünk: etnotabor@ifikozpont.org.rs
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Beyoncé: nagy fenék, még nagyobb önbizalom

A Destiny’s Child (fiatalkori, első együttese) üdvöskéje
mára a világ egyik legfelkapottabb énekesnője lett.
Méghozzá szólóban. Kedvenc előadói közé tartozik
Aretha Franklin, Tina Turner és Diana Ross, akiknek nem-
csak a dalaiért rajong, de zenei pályafutásukat is
követendő példának tartja. Rossz hír a férfi rajongóknak:
hamarosan bekötik az eddig szingli sztár fejét! Miután
szólókarrierbe kezdett, sikeresebb lett, mint valaha. De
minek is köszönheti? Természetesen remek hangjának is,
de talán még inkább formás, kerekded alakjának. Az
énekesnő büszkén vállalja telt idomait és méretes csípőjét.
Sőt, legtöbbször szándékosan választ olyan ruhákat, ame-
lyek kiemelik nőies testalkatát, főként széles csípőjét.
Fogyózni? Na ne! Azon sztárok egyike, akit soha nem
érdekelt hány kalóriát visz be a szervezetébe. Sőt! A film-
producerek kimondottan azért keresik, mert eltér a ma
szokványos anorexiás „look”-tól. Csoki barna bőre,
gyönyörű hajkoronája és formás popsija egyáltalán nem
mondható átlagosnak. Talán ezért akadt meg rajta a szeme
Jay-Z rapper-nek is, aki nemcsak zenei producere, hanem
évek óta a vőlegénye. Kapcsolatuknak eleinte nem sokan

örültek. Különösen az énekesnő szülei ellenezték a dolgot,
túl korosnak találták szemük fényéhez a nagy csábító
hírében álló zenészt. Tény, hogy több, mint 10 év van a pár
között, és Jay-Z már többször is félrelépett Beyoncé mel-
lett, mégis mindig egymásra találtak. Az elmúlt években
többször beharangozták esküvőjüket, de a mai napig nem
köttetett meg a frigy. Egy biztos, az eljegyzésen már túl
vannak, és akad olyan is, aki szerint már az esküvőn is.
Pletykák szerint mindig az énekesnő az, aki húzta-halasz-
totta a dolgot, mondván, hogy még túl fiatal az
elkötelezettséghez. 
Esküvő? Most már hamarosan! Fenn is tartotta állítását
egészen addig, amíg meg nem jelent a színen az egzotikus
szépségű Rihanna, a legújabb tehetség, akit szintén Jay-Z
istápol. Beyoncé sem vak, látta, mennyire elvarázsolta
kedvesét az ifjú hölgy, ezért úgy döntött, itt az idő párját
rövidebb pórázon tartani. A nagy nap pontos dátumot
azonban hétpecsétes titokként őrzik, nem szeretnék, ha a
bulvársajtó előre kifecsegné. Ám a rossz nyelvek szerint
már rég eladták az exkluzív jogokat az egyik legfelkapot-
tabb amerikai hetilapnak – és ezért a „hírzárlat”. Oscar?

Esküvő ide, vagy oda, Beyoncéért akkor is megőrül a
világ. A színpadon kívül a filmvásznon és kifutón is
feltűnik a szépség. Színészi tudását legutóbb a
Dreamgirls című filmben értékelhettük, amelyben
önmagát, azaz egy énekesnőt alakított. A film Oscar-
díjat kapott, igaz, nem Beyoncét érte az érdemdús
kitüntetés. Kevesen tudják, hogy saját ruhakollekciója
van, amelyet édesanyjával együtt terveznek és mutat-
nak be. Az énekesnő reklámozza családi divatcégüket,
amit még nagymamája alapított. A "The House of
Dereon" ruhakollekció. Beyoncé nagymamájának
idejéig nyúl vissza. Beyonce nagymamája Agnes
Dereon ugyanis remek érzékkel válogatott az anyagok
között, majd lánya Tina a kezdetektől készítette a fel-
lépő ruhákat Beyonce és testvére számára, így gyor-
san beletanult a szakmába. Az énekesnő elmondta, ez
nemcsak egy cég, hanem "ez örökség" a család
számára. Ezt szeretné tovább adni az új reklámkam-
pányban az egész világnak. A ruhakollekció igazán
modern és divatos holmikból áll, amiket az énekesnő
is előszeretettel visel fellépésen, és klipjeiben. Igazi,
friss fiatalos kollekció!
Ezenkívül a nagyobb divatcégek is lecsaptak rá, így
nemzetközi divatbemutatókon ringatja világhírű pop-
siját. Testvérével és egykori csapattársával, Kelly
Rowlanddel együtt alapítványt hoztak létre a Katrina
hurrikán áldozatainak megsegítésére, és fiatalok
számára épült szabadidő-központot is működtetnek. 
Teljes neve: Beyoncé Giselle Knowles
Születési idő: 1981. szeptember 4. 
Magasság: 170 cm
Súly: 68 kg

Fekete Tímea
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Nagy Tibornak és Zitának kisfiuk Simon

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.          
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Bojtos Irén, Fekete Tímea,  Kaszás Éva, Dr. Kerekes József, Lódi
Andrea, Molnár Károly, Nagy Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Pusztai János, Sárándi István, Szukola Béla, Szitás Angéla, Tóth János, Zečević Tatjana.
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2010. június.

AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

Pásztor József május 9, 58 évében
Varga Zsófia szül. Marecsko  május 16, 74 évében

FF EE CC SS KK EE TT OO LL LL

EGY ÉRZÉS SZÁRNYAL
Egy érzés szárnyal…..
levegőben milliónyi árny van,
kertem mélyén hallgatom zenéjük,
zsenge, halovány pír s tele fülünk, szemünk,
kora nyári csodaország
bennem s velem él a világ.

Egy érzés szárnyal…..
borzong az ismert újrakezdés,
mindig szebb és vonzóbb s kérdés,
hogy még hányszor ébred
a zöld bujaság pirosra érlelő gyümölcse,
ó, új élet tiszta kezdete.

Egy érzés szárnyal…..
langyosan, majd mindig melegebb
s felhevült testben forrón lüktet,
vérré válik, kitör belőlem
és madarakkal játszik a tiszta kék égen,
érzem szellő hintáztat a rózsáskertben,
éberen és álomban is van jövő bennem.

Bácsi (Vajda) Sára

UNIVERZUM

Nézem a fekete végtelent
és búsan ülök idelent,
de jó lenne odafent
beutazni a végtelent.

Nincs szebb, mint a csillagos ég,
ami nem ismer olyan szót, hogy vég.
Végtelen, hatalmas, csodálatos,
rejtélyes, bizarr, bámulatos.

Annál szebb dolog nincs is talán,
mint csillagokat kémlelni egy sötét éjszakán.
Hatalmassága megrémít,
szépsége elámít.

A végtelen ég olyan, mint egy fekete selyem fátyol,
ami lassan körbefog és elvarázsol.
A csillagok, mint pislákoló gyertyafények
mégis hatalmas örök rejtélyek.

A mi életünk csak egy porszem
a világűr végtelen légterében,
mégis e porszem sokat tehet
és egyszer talán elérheti az eget.

Verbászi Hajnalka

ÚjszülöttekElhunytak
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