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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Kihasználnám az alkalmat és megköszönném
elsősorban a VMSZ által támogatott, Itthon
Bácsfeketehegyen, otthon Európában polgári csoport
jelölteinek, a saját és a kollégáim, valamint a magyar
közösség nevében a bácsfeketehegyi lakosoknak a
támogatást, amiről 2017.december 17-én tettek
bizonylatot! Most is bebizonyosodott, amit mindannyian tudunk: összefogásban az erő! Erről az összefogásról szólnak az eredmények, az a tény, hogy 15
tanácsnokból – 12 a magyar közösséget képviseli!
Természetesen, a legfontosabb mindannyiunk
számára, hogy az eddigi eredmények továbbra se
maradjanak el. A lehetőségekhez mérten történjenek
fejlesztések, működjenek a sport, a civil, a kultúregyesületek, hatékonyan oldódjanak meg lakosaink
észrevételei, panaszai - ezért van szükség arra, hogy
többségünk legyen, amikor ezeket az érdekeket kell
képviselni!

va)
2. Szitás László 250 szavazattal (megválasztva)
3. Molnár Sándor 245 szavazattal (megválasztva)
4. Harangozó Gyöngyike 242 szavazattal
(megválasztva)
5. Stojanović Goran 201 szavazattal
6. Dapčević Aleksandra 198 szavazattal
7. Miranović Risto 195 szavazattal
II. KÖRZET
1. Bojtos Béla 270 szavazattal (megválasztva)
2. Gombos László 248 szavazattal (megválasztva)
3. Losonci Sándor 226 szavazattal (megválasztva)
4. Konc Orsolya 225 szavazattal (megválasztva)
5. Bertók Lajos 168 szavazattal
6. Nothof Károly 114 szavazattal
7. Szilágyi Ferenc 112 szavazattal
8. Tokity István 111 szavazattal

A Bácsfeketehegyi Helyi Közösség Tanácsa tag- I. KÖRZET
jainak megválasztásában elért eredmények 2017. 1. Škeljić Dragan 229 szavazattal (megválasztva)
XII. 17-én:
2. Stanišić Tanja 228 szavazattal (megválasztva)
3. Matijašević Milijana 217 szavazattal (megválasztIV. KÖRZET
va)
1. Id. Kerekes János 334 szavazattal (megválasztva) 4. Fehér Etelka 88 szavazattal
2. Id. Kórizs József 321 szavazattal (megválasztva)
A Helyi közösség szabályzatával összhangban, az
3. Horkai Zsolt 310 szavazattal (megválasztva)
alakuló ülés 2017.december 28-án lett megtartva,
4. Dávid Márta 296 szavazattal (megválasztva)
amelyen egyhangúlag Bojtos Béla lett megválasztva
5. Kuntics József 135 szavazattal
az elkövetkező négy évre a Helyi közösség Tanácsa
6. Lukić Branislav 97 szavazattal
Elnökének.
7, Hodak Vlado 74 szavazattal
Nem maradt más hátra, eredményes, sikeres munkát
kívánok mindannyiunknak, természetesen mindenről
III. KÖRZET
rendszeresen tájékoztatjuk az olvasókat!
1. Kórizs Joszip(József) 328 szavazattal (megválasztJuhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI
Átlagos vagy sem, de mindenki csak ember….
Kishegyes községben több intézmény közös gondja a
szakemberek elvándorlása és az egyre növekvő szakemberhiány. Sajnos ezt a problémát most már az
“Izida”egyesületen belül működő napközis
foglalkozás is megérezte munkája folyamán. A múlt
évben több hónapon keresztül ingyenes, akkreditív
előadásokon képeztünk ki több szakembert, pszichológust, gyógypedagógust és mire mondhatnánk,
hogy képzett szakemberek foglalkozhatnának tag-

jainkkal, egy érzékeny embercsoport oktatásával,
nevelésével és ugyanakkor felkészítené őket az önálló életre, nem történik meg. Miért is? Több esetben
szükség van a béremelésre is, azt a mostani módon
nincs lehetőségünk kigazdálkodni, így nem történik
meg egyszerűen ugyanis a fiatal szakképzett

munkaerő elvándorol. Nagyon nehéz megfelelő szakembereket biztosítani. Igaz, mint az egyesület
elnöke meglepetésre számítok, szerintem vannak
még olyan emberek akiket az oktatási etikai kódex
(egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását meghatározó alapelveket és elvárásokat

meghatározó, és ezek érvényesülésének elősegítése
céljából elfogadott szabályok ) vezérelnek és nyitottak új, eredményes munka felé fordulni, akiket nemcsak az akkreditív igazolások megszerzése vezérelvagy a gyakorlat megszerzése az egyesületünkben
végzett munka alatt, ami megakadályozza majd az
elvándorlástól. Remélünk egy olyan program megvalósítását amely előidézi majd ezen a területen
működő, (szociális szolgáltatásban – pszichológus,
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gyógypedagógus, szociálismunkás, személyi kísérő játékokban vettek részt, sportoltak, főztek, tanultak,
stb.)
szükséges
szakemberek
képzését szavaltak, énekeltek tagjaink és természetesen a
közösségünkből.
szülinapok is megvoltak tartva.
A három megfelelő szakember bérét a Kishegyes Most éppen a farsangi hangulat, majd a Valentinközség költségvetéséből származó eszközökből biztosítjuk, mely a 2018-as évben, közérdekű human
tevékenység programjai/projektjei támogatására lett

odaítélve egyesületünknek, pályázat útján.
Köszönjük a községnek, hogy ezzel hozzájárul az
egyesületünk munkájához és továbbra is igyekezni
fogunk, hogy megszépítsük a különleges bánásmódot igénylő személyek életét!
Ezekben a napokban is csere történt a szakembereink foglalkoztatásában. Új akkreditált pedagógus kezdte meg munkáját nálunk, reméljük még
sokáig fog dolgozni körünkben és sok új dolgot hoz

hozzánk munkájával.

napi programok aktuálisak. Nagyon sok féle módon
készítünk farsangi maszkokat amelyek hozzátartoznak a farsang ünnepéhez. “A farsangi álarcok fontos
része és különös jelentőséggel bírnak ebben az
időszakban, viselője inkább félelmetesnek szeretne
tűnni, hogy elűzhesse a gonosz szellemeket, vagy
akár a telet, betegségeket, és azonosulhasson a jó
szellemekkel.”
Párhuzamosan a fiúk nagyon készülnek a szerelmesek napjára is. Ezt az ünnepet nagy tiszteletben
tartjuk mivel a tagságunk nagyobb része fiatal és a
szerelem, szeretet nagyon foglalkoztatja őket. “Szent
Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a
lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje.
Az angol szász országokban Valentine (Bálint)
napján (február 14-én) tartott Valentine's Day (magyarul: Bálint-nap) ünnepe a 20. századvégétől van
jelen.”Ez a nap alkalmából vendégségbe is
készülünk Szenttamásra, ami már tradicionális
esemény, ami a a szocializációs folyamatainak
központi eleme, a napközin belüli és kívüli világ
értékeinek folyamattá válása, ami azt eredményezi,
hogy körzetünkben mennyire fogadjuk el embertársainkat akik egy kicsit mások az átlag emberi sorstól.

Fontos szem előtt tartani - átlagos vagy sem, de mindenki csak ember!
Na elég a panaszból, mind ezek a problémák mellett,
P.J.
a napközis foglalkozások sikeresen megvoltak tartva
az elmúlt két hónapban is. A felhasználóink megtalálták helyüket a programokban még új felhasználó
is csatlakozott a kiscsapathoz. Csoportos, fejlesztő
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A GAZDAKÖR HÍREI
A legutóbbi Fecskében azt ígértük, hogy a leendőbeli téli szerda estéket arra fogjuk felhasználni, hogy
tapasztalat csere folyamán hogyan legyünk eredményesebbek a vetőmag kiválasztásától kezdve a
többi agrotechnikai alkalmazásokon keresztül egy
ilyen szélsőségesen mostoha gazdasági év után.
Jó alkalom adódott mindjárt az első szerdán a
Topolyai mezőgazdasági Állomás szakembereinek
tanulmányi eredményeinek megismerésére. Ugyanis
sikerült egyforma feltételek mellett megfigyelni
különböző mezőgazdasági kultúrák vetőmagjaik
alkalmazásánál a mostoha időjárás hatásait, amit mi
is személyesen tapasztaltunk itt a Telecskai dombok
lejtőin. Felméréseinket a szója, kukorica, napraforgó,
cukorrépa és a kalászosok között végeztük majd
összehasonlítva a szakemberektől kapott nyomtatott
adatokat saját tapasztalatainkkal, rájöttünk, hogy van
még mit tenni a sikeresebb eredményekért. Itt
kihangsúlyozottan gondolok a már említett vetőmagok kiválasztásáról, tápanyagok adagolásáról, és
más agrotechnikai fogásokról. Mint ahogy már le lett
írva az intézet szakemberei is alátámasztották
személyes
tapasztalataikkal,
kibővítve
a
növényvédelmi tudnivalókkal is a helyszínen január
17.-én. Egy hét múlva is január 24.-én is hasznos
tudnivalókkal gazdagodtunk. Megismerkedhettünk,
egy eddig csak kevéssé ismert kukorica fajtával,
mely a 2017-es évben való körülmények mellett is
szépen mutatkozott. A további szerdákon is
szeretnénk gazdatársainknak bemutatni olyan ter-

mékeket és munkamódszereket, amelyek mint az
elmúlt évi mostoha körülmények között is optimális
terméseket biztosítanak.
Szőlész-borász tagjaink viszont nem panaszkodnak.
Mennyiségileg kevesebb termett, de a sok napsütés
és meleg nagyon jó minőséget adott a szüretkor.
Engedjék meg, hogy dicsekedjek, a Gazdakör bora
ezüst érmet nyert a temerini Kertbarátok versenyén
résztvevő borminták között.
Most már készülünk a hagyományos Mátyás napi
borkóstolóra február 24.-én. Reméljük, hogy most is
sikerül
megszerveznünk
mindannyiunk
megelégedésére.
Minden termelőnek eredményes gazdasági évet
kívánok.
O.K.

A NYUGDÍJASOK HÍREI
Mint már említettük múlt számunkban december 28.-án elnökváltás történt az egyesületben. Szolga
Etelka egészségi állapota miatt kellett, hogy lemondjon tisztjéről. Köszönjük eddigi odaadó munkáját, és jó
egészséget kívánunk. Utódja Szabó László, Lacus lett, ki, mint ahogy ismerjük odaadó lelkiismeretes munkával fogja irányítani az egyesületet.
Most a szokásos tagságrendezés bonyolódik az egyesület irodájában, de a továbbiakról is szeretnénk informálni a tagság elégedettségére. A hirdető tábla az iroda előtt sok dologra felhívhatja a figyelmet.
Jó és eredményes munkát kíván az új elnöknek a szerkesztőség.

5

FECSKE

SPORT
Kézilabdázok, kapus vagyok, válaszolta Albert Flóra, amikor
megkérdeztem, sportol-e. Mivel, hogy édesapja futballozott, a bátyja
szintén és még ez mellett birkózott is, az eredményeiről még a Fecske is
beszámolt.
Mivel, hogy az iskolában, már az alsósokkal kezdett foglalkozni Prnjat
és Konjević Peko, így a kislányok, már az alsós tagozatokon kezdtek
kézilabdázni, majd így később a JADRAN ELITE korosztályos csapataiban kezdtek játszani. A kézilabdát Flóra másodikos-harmadikos
korában kezdte.
Eleinte a 2003-as korosztályban, mint beállós és középső irányító játszott hatodikos koráig, de amikor két éve egy rossz esés miatt megsérült
a kapusuk beállt védeni. Azóta véd. Szereti és eredményesen csinálja.
Ma már a JADRAN ELITE felnőtt csapatának második kapusa csapattársai dicsérik talpraesett helytállását.
Szorgalmasan edz, mivel örömét leli a sportban, és szeretettel csinálja.
Sok sikert kívánunk a sportban és a tanulásban is, mivel, hogy kitűnő tanuló.

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
KARÁCSONYI GYERMEKISTENTISZTELET BÁCSFEKETEHEGYEN

a hittanos gyermekek közül, orgonajátékkal és szóló
énekléssel is szolgáltak. Az énekek begyakorlása az
idén is, Kaszás Éva zenetanárnő, a gyülekezet kántorának vezetésével történt. Az ünnepi alkalom után
December 17-én, advent harmadik vasárnapján a gyermekek átvehették a karácsonyi csomagot és a
délután tartottuk Bácsfeketehegyen a hagyományos hagyományos fonott kalácsot.
karácsonyi gyermekistentiszteletet. Hosszú évek óta
a bácsfeketehegyi gyülekezetben ez a legnépesebb Ezúttal is értesítjük az érdeklődőket, hogy a gondnoki hivatalban megvásárolható a 2018-as Református
Évkönyv 350, 00 dináros áron, valamint Dr. Csete
Szemesi István nyugalmazott püspök úr „Só, világosság, hegyen épült város” c. könyve is 500, 00
dináros áron.
Orosz Attila
lelkipásztor-esperes

ünnepi istentiszteleti alkalom. Az idén sem volt ez
másként, hiszen Orosz Attila helybeli lelkipásztor
alkalmi igei köszöntője után közel százhúsz gyermek szavalatát hallgatták meg a szülők, nagyszülők
és az érdeklődő gyülekezeti tagok. A versmondás
közben a jól ismert karácsonyi énekek is elhangzottak. Az idén újdonságnak számított, hogy néhányan
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A kilencven éves Juli néni
Születésnapon Papp Juli néninél
Valahogy fel sem tűnt, hogy már hónapok
óta, de talán már egy éve is lehet, hogy nem futottam
össze vele. Legutóbb is a tőle alig 5-6 háznyira lévő
boltocskában láttam, ahol egy pár almát és valami
édességet vásárolt. Gondolom az unokáknak, pontosabban a dédunokáknak, de meglehet hogy éppen
az időközönként nála megjelenő falugondnoknak.

tisztelet.
Január derekán a már mélyen a nyugdíjas éveit
taposó szomszédja hívott fel telefonon. - Te ide
figyelj! Vasárnap lesz Juli néni 90 születésnapja
megünnepelve. Gyere el, készíts már pár fényképet
róla a Fecskének. Megteszed! Három óra megfelel?
- Természetesen, ott leszek - válaszoltam kissé
meglepetten. Szerény ajándékkal léptem be a
jól fűtött szobácskába, ahol ezúttal a szomszédok alkották a vendégsereget, ugyanis a családi ünnepség előző nap volt megtartva. A kedélyes hangulatban óhatatlanul is szóba került
egy-két múltbeli esemény is, többek között a
falugondnokság által szervezett kirándulások
is.

Mert míg falugondnoki minősítésben dolgoztam,
nála is kéthetente megjelentem és apróbb munkafeladatokat végeztem el a ház körül. Vegyszerrel
gyomirtóztam az udvart, fákat gallyaltam, aprófát
hasított, árkot tisztítottam, vagy éppen a bevásárlás
alkalmával gyógyszert is hoztam. Amire szükség
volt. Az őszinte köszönetét gyakran egy-egy almával, vagy egy banános csokival, vagy ami éppen
kéznél volt azzal egészítette ki, szabadkozásom
ellenére is. Innen az ismeretség, az egymás iránti

- Emlékszel, amikor a palicsi állatkertben
nézelődtünk, sétálgattunk,egyszer csak nagy
hirtelenséggel esni kezdett az eső, látnotok
kellett volna azt a rémületet, ahogyan a sok
idős ember próbált menedéket találni a zivatar
elől a gondnokok segítségével. Amilyen gyorsan jött olyan gyorsan el is ment a zuhancs, mi
meg ott folytattuk a nézelődést ahol abbamaradt - meséli az orra alatt nevetgélve Juli néni,
az ő megfáradt rekedtes hangján. Másik évben
a topolyai tóhoz mentünk kirándulni. Béla ott
fényképezte egyiket-másikat, mondom csinálj
rólam is egy képet. Le is fényképezett, de a
mai napig nem kaptam meg a fényképet.
Lehet, hogy nem is volt a gépen film? kérdezi mosolyogva felém fordulva, görcsös
mutatóujjával a levegőben megdorgálva. Nem bizony! Most sincs, de azért mosolyogjon, hogy szép legyen a kép! Előkerült a hidegről a torta is, illetve kettő is, az egyiken még
ott díszelgett a 90-es szám - gondolom így egyszerűbb volt mintha az éveknek megfelelő számú
gyertyát raknak a tortára - azt is lefényképeztem az
ünnepelttel együtt. A torta finom volt, jól sikerült,
remélem a fényképek is. Születésnapja alkalmából
erőt, egészséget kívánunk a 90 éves Juli néninek.
Szukola Béla
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Kutya dolgok
Január folyamán az állatorvosok, az
állategészségügyi technikusok a településeken
megkezdték a kutyák kötelező védőoltását. Az előző
években ez idő tájt sok kutyát gazdáik kicsaptak az
utcára, ily módon igyekezve elkerülni az oltás költségeit. Manapság az utcákon kóborló kutyák
számából azt gondolnánk, hogy egész évben folyik
az oltási akció. Valójában tudjuk, hogy ez nem így
van. Egykoron az oltási időszakot követően a kóbor
kutyák létszáma valamelyest megcsappant, manapság azonban már ez sem így van, az állatok száma
inkább növekvő tendenciát mutat. Ezt támasztja alá
az egyik helybeli polgár állítása is, miszerint január
folyamán az egyik faluszéli utcában egy ismeretlen
kombi állt meg, majd a sofőr a hátsó ajtót kinyitva
több mint 10 kutyát engedett szabadon. A szemtanú
ledöbbenve figyelte a falka mozgását, elfeledkezve
az autó regisztrációs tábláját leolvasni, csupán annyit jegyzett meg, hogy verbászi. Egy másik eset is
azt bizonyítja, hogy nem csak a saját kutyáink miatt
vagyunk kutyaszorítóban, hanem az importált ebek
végett is. A napok óta a környéken bóklászó kutyust
az egyik háziasszony magához édesgette, majd
amikor a védőoltást feladni készülő szakember
ellenőrizte van-e azonosító chipje, kiderült a

kutyától a verbászi illetőségű Feketicsen dolgozó
gazdája igyekezett ily módon megszabadulni.
Hogy hogyan lehetne, milyen átfogó megoldást,
intézkedést kellene foganosítani, hogy ezek a gondok, problémák csökkenjenek, esetleg idővel
megszűnjenek minderről Juhász Attilával, a Helyi
Közösség titkárával kerestük a választ.
- Az önkormányzat minden évben mindhárom
településre közbeszerzési pályázat útján igyekszik
megfelelő céget, vállalkozót keresni a kóbor ebek
befogására, elszállítására. Sajnos ezekre a pályázatokra már évek óta nem jelentkezik senki. A
környező nagyobb településeken, úgy a verbászi,
mint a topolyai befogadó központ is túlterhelt, így
képtelenek plusz szolgáltatást magukra vállalni.
Minden bizonnyal egy nagyon összetett problémával
állunk szemben és gondolom, hogy nem túlzok, ha
azt mondom országos szintű kérdés vár megoldásra.
A média által láthatjuk, olvashatjuk a közösségek
vezetőit vagy a jogszabályok szigora, vagy az újabb
befogadó kutya menhelyek kialakításának
nehézségei hátráltatják. Esetünkben igyekszünk
minden törvényes eszközzel stabilizálni, illetve
csökkenteni a kóbor állatok számát. Egyúttal
szeretném a polgárok figyelmét is felhívni, hogy
lehetőleg ne kezdjenek magánjellegű, tetlegelésbe
fajuló akcióba, ugyanakkor arra is kérek mindenkit
ne etessék az utcán tartózkodó kutyákat. Idővel
megszokják, s amikor nem kapnak elegendő mennyiségű ételt képesek erőszakhoz folyamodni, hogy
megszerezzék a táskákban lévő élelmiszert. A
közelmúltban az egyik húsbolt elárusítója panaszolta, hogy több vásárló az üzlet előtt és környékén lévő
kutyáknak vásárol csirke aprólékot amit szétoszt
közöttük. Az ilyen jó szándéktól vezérelt cselekedet
nem oldja meg a kutyák sorsát, csupán odaszokatják
őket, ami minden bizonnyal rossz reklám is lehet az
adott üzletnek. Minden bizonnyal az is nagy mértékben csökkenti a kóbor kutyák számát, ha a gazdáik
igyekeznének állandó jelleggel a kapun belől tartani
őket, esetleg, ha igénybe vennék az állam által is
támogatott ivartalanítást. Minden bizonnyal egy
ilyen tudatos, közösségen belüli magatartással és
összefogással tudnánk megfelelő eredményt elérni.
Szukola Béla
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Lendületben a színjátszók
Január első napjaiban a helyi Soma műkedvelő színjátszó csoport berkeiben elkezdődtek az új
színdarab olvasó-, mozgáspróbái. A hosszú darabválogatást követően egy kortárs szerző, Hamvai
Károly Kitty Flynn című két felvonásos szerelmes
bulvár krimijét viszik színre Ralbovszki Csaba színművész rendezésében. A cselekmény igaz történeten
alapszik, az 1870-es években egy világra szóló
bankrablást követően két bosztoni kasszafúró
érkezik egy londoni hotelba, ahol osztozni akarnak a
másfél millió dolláros szajrén. Egymás iránt már egy
szikrányi bizalom sincs - hiszen a hosszú hajó út
során 8 alkalommal törtek egymás éltére - ezért egy

Soma társulat majd másfél órás előadását amelyben
a drámai fordulatokon kívül bensőséges, - olykor
szerelmi - érzelmek kerülnek előtérbe, de zenés táncos produkció is helyet kap a kilenc szereplő által
bemutatásra kerülő darabban. Az itthoni bemutatkozást április 11-re tervezik (szerdai napra), mivel
április 13-án, pénteken a XXIII Vajdasági Magyar
Amatőr Színjátszók Találkozóján vesznek részt
Nagykikindán. A társulat tagjai időt, energiát nem
kímélve tanulnak, készülnek a szerepbeli figurák
jellemének, karakterének minél hitelesebb megformálására, hiszen a tavalyi Hoppolyt, a lakáj című
előadásukba befektetett munka is meghozta az ered-

nem mindennapi párbajra hívják ki egymást. Egy
szerelmi párbajra. Az a nyertes, akit udvarlása által
megkedvel és szerelmével kitüntet a csinos szállodai
recepciós lány, Kitty Flynn. S, hogy a legvégén
valójában ki is az igazi nyertes? Természetesen az a
színházkedvelő közönség, aki ezúttal is megtekinti a

ményt. A szemlén öt díjat érdemeltek ki, köztük egy igen rangos - a legjobb férfi főszereplőnek kijáró
Szilágyi László díjat, és ami a legfontosabb a
vendégszereplések során is az előadásaikat teltházas
közönség fogadta.
Szukola Béla
9
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GONDOLATOK
Helye van e vidéknek és népnek
valahol
Az idei évben március 17-én kerül sor a Podolszki József
Irodalmi Emléknapra. Hiszek abban, hogy a bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap számos olvasója, akár itt
helyben akár a széles nagyvilágban, követi ezt az
eseményt, és a róla szóló beszámolókat. A 2018-az évben
sorra kerülő 21. Emléknapon minden bizonnyal könyvet
fogunk megjelentetni az elmúlt 20 év történéseiről.
A könyvben, többek között, megjelentetjük az elmúlt 20
év nyertes pályamunkáit, a díjazottak névsorát, válogatást
az itt elhangzott megemlékezésekből, és közzéteszünk
Podolszki napon készült fényképeket is.
A bácsfeketehegy Fecske februári - márciusi számában,
rendhagyó módon, előzetesként szeretném ily módon is
nyilvánosságra hozni beszédem szerkesztett változatát
amelyet a XVIII. Podolszki József Irodalmi Emléknapon
mondtam el 2015. március 21-én a bácsfeketehegyi
Kozma Lajos Könyvtár falán felállított emléktáblánál.
"Tisztelt ünneplő közösség, kedves megjelentek!
A 18. Podolszki József Irodalmi Emléknap egyik
szervezőjeként szeretném megköszönni a lehetőséget,
hogy a bácsfeketehegyi Podolszki emléktábla előtt állva
megfogalmazhatom és elmondhatom az eseményhez
kapcsolódó gondolataimat. Teszem ezt arról a helyről
amelyről már annyi jeles irodalmár - közéleti szerepvállaló, rendezvényünk névadójának pályatársa, szólt az
eseményre évről - évre összesereglő közösségünk tagjaihoz. Mint a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési
Egyesület két évtizedes elnöki múlttal bíró, leköszönőben
levő vezetője bízom abban, hogy az elkövetkező évek
márciusaiban erről a helyről a kortársak mellett egyre
gyakrabban fognak szót kapni azok a fiatalok is akik ma
itt vannak, és azok is akik majd az elkövetkező időkben
lesznek itt, hogy tegyenek közösségünk fennmaradásáért,
és boldogulásáért.
Ünnep ez a mai nap, 2015. március 21-e, a József naphoz
legközelebb eső szombat, amikor itt Bácsfeketehegyen,
immár közel két évtizede, újra összegyűltünk, hogy
megemlékezzünk Podolszki Józsefről, a korán elhunyt
költőről és publicistáról, Bácsfeketehegy szülöttjéről.
Azonban nemcsak ez a szép, bátorítást és a jövőbe vetett
hitet erősítő napsugaras, kellemes tavaszi időjárás teszi
ünnepivé a mai napot, hanem annak a reménye is, hogy
ma újra bizonyítunk és nyomot hagyunk arról, amiről a
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mögöttem levő emléktábla szövege is tanúskodik.
"helye van e vidéknek és népnek valahol", így szól a talán
legismertebb Podolszki idézet a bácsfeketehegyi
Kultúrotthon újonnan emelt épületektől leszűkült
udvarában, az 1869-ben alapított Kozma Lajos Könyvtár
falán található márványtáblán. Azon az emléktáblán amelyet a Podolszki József Irodalmi emléknap megálmodói,
az egyik alapító tag Kelemen László - Pipacs
közreműködésének köszönhetően, Tóth János szenttamási kőfaragó mester műhelyében készíttettek, és 18
évvel ezelőtt az utcai bejárat melletti, akkoriban is eléggé
szűkös könyvtártermünk falára helyeztek.
Köszönet hangján kívánok ma szólni Podolszki József
helybeli és vidéki barátairól és pályatársairól akik
megálmodták és létrehozták Emléknapunkat, amely nemcsak az ő Jókájukról, hanem - kinyilvánított szándékuk
szerint - mindazokról is szól, akik Bácsfeketehegy szülötteként, vagy Bácsfeketehegyhez kötődőként irodalmárként is nyomot hagytak magyar közösségünk
életében. Sokan közülük ma is itt vannak, és hiszem azt
hogy jóleső érzés tölti el őket azért hogy részesei lehettek
- lehetnek egy olyan közösségépítő, és megtartó folyamatnak amely újra és újra egybegyűjti ezen a helyen a
Bácsfeketehegyieket
és
a
Feketicshez
Bácsfeketehegyhez kötődő barátainkat. Köszönet illeti
mindazon alapítókat is akik már csak lélekben lehetnek
itt, hiszen az élet sora és rendje szerint a minden élők
útján eltávoztak közülünk. Név szerint külön szeretnék
köszönetet mondani a néhai Szabó Józsefnek és dr. Vajda
Gábornak akik, sokan másokkal együtt, elévülhetetlen
érdemet szereztek az Emléknap gondolatának megfogalmazásában és megvalósításában.
Tisztelt ünneplők!
Az elmúlt közel két évtizedben a Podolszki emléknapok
apropóján sokan megfordultak nálunk Bácsfeketehegyen.
Vajdasági magyar közösségünk irodalommal foglakozó
tagjainak döntő többsége fontosnak tartotta, hogy jelenlétével emelje rendezvényünk színvonalát, sokan közülük
kezdetektől fogva rendszeres résztvevői irodalmunk bácsfeketehegyi ünnepének. Ugyanígy a köszönet hangján
szólok közösségünk azon közéleti szerepvállalóiról is
akik fontosnak tartották és tartják, hogy elfogadják a
szervezők Bácsfeketehegyre invitáló meghívását.
A Podolszki József Irodalmi Emléknap programjának a
kezdetektől fogva egyik legjelentősebb eleme a publicisztikai pályázat amelyen a szerzők interjú, jegyzet,
glossza, tárca és karcolat formájában írt művekkel jelent-
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kezhetnek. Emléknapunk névadója fiatalon, negyven éves
korában távozott el a földi életből, és ennek emlékére a
pályázatunkra azok munkáját várjuk akik még nem léptek
be életük ötödik évtizedébe. Bízom abban. hogy
Emléknapunk huszadik évfordulójára olyan alkalmi kiadványt tudunk az asztalra tenni amelyben felsoroljuk a
díjazottak nevét, és újraolvashatjuk a bírálóbizottság tagjainak tetsző legjobb írásokat. Itt mondom el azt is, hogy
még a kezdetekben elfogadtuk Tóth Lívia javaslatát és
úgy döntöttünk, hogy publicisztikai pályázatunkra riporttal nem lehet jelentkezni. Ez azért van így mivel az ilyen
jellegű pályaműveket a padéi Takáts Rafael Magyar
Kultúrkör Közegellenállás című riportpályázatára várjuk
amely sokunk közös barátjának Keszég Károly (19541997) újságírónak, a Napló hetilap főszerkesztőjének állít
emléket.
A helyi szervezőkön kívül a Podolszki József Irodalmi
Emléknap társalapítói és támogatói a Magyar Szó, a Hét
Nap és a Képes ifjúság voltak. Ezek azok a médiumok
amelyekben Podolszki József írásai megjelentek. Erről a
helyről szeretnék, többek között, köszönetet mondani
Bordás Győzőnek, Dudás Károlynak és Tóth Líviának
akik az említett médiumok akkori képviselőjeként, és
aktív közreműködésükkel ma is nevükkel fémjelzik és
emelik bácsfeketehegyi rendezvényünk színvonalát és
jelentőségét. A témához kapcsolódóan a Fórum
Könyvkiadó nevét is említenem kell, hiszen ennek az
intézménynek köszönhetjük Podolszki József posztumusz köteteinek megjelenését, és reményeink szerint az
Emléknapunk jelentőségét emelő újabb kiadványok

napvilágra kerülését.
Ugyanígy szeretnék a köszönet hangján szólni a bácsfeketehegyen székelő Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesülete tagjainak, valamint alapító és mostani
elnökéről is, hiszen Molnár Krekity Olga és Hajvert
Ákos, illetve a bácsfeketehegyi Podolszki Versmondó
Kör mindenkori tagjai elévülhetetlen érdemmel bírnak,
mivel nélkülük nem múlhatott el egyetlen Emléknapunk
sem.
Erről a helyről, újabb neveket említve, köszönetet megfogalmazva kellene szólnom sokan másokról is akik
munkája és támogatása nélkül a Podolszki József
Irodalmi Emléknap Bácsfeketehegyen nem lehetne vajdasági magyar közösségünk irodalmi ünnepnapja. Ezúttal
nem teszem ezt, hiszen a név szerint említettekkel együtt
ők azok akik nem köszönetért, hanem azért teszik a dolgukat ezen a vidéken, hogy nyomot hagyjanak magyar
közösségünk utánunk jövő nemzedékeinek.
Tisztelt ünneplő közösség
" ... valahol helye van e népnek s vidéknek leárnyékolt
végek de világítanak" üzeni nekünk, és utódainknak is
Podolszki József a Leárnyékolt című versében. Kívánom,
hogy ez a mai ünnepnap szép emlékként maradjon meg
emlékezetünkben, és a Podolszki József Irodalmi
Emléknap mindenkori szervezői és résztvevői találjanak
erőt a megújulásra és az ünneplésre.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Bácsfeketehegy, 2015. március 21-én."
Pál Károly

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen megjelentetni a
Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán
megvételre keresnek valamit, esetleg csak a figyelmet
szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget
az elérhetőségükkel feltüntetve dobják be a “Fecske”
postaládájába a Helyi közösség udvarán
(Testvériség utca 30.)
Továbbra is várjuk írásaikat, receptjeiket a:
feketicsifecske@gmail.com címre
Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal az, az írását a
fent említett postaládába dobhatja bele.
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
Prekariátus-ról
A prekariátus szociológiai és közgazdasági kifejezés,
mely a precarious bizonytalan és a proletariátus szóvegyítésével keletkezett a jelenlegi kapitalizmus osztályhierarchiájában legalul elhelyezkedő, az utóbbi
évtizedekben kialakult, növekvő létszámú társadalmi
osztály, melyet munkásosztály viszonylagos biztonságához képest állandó létbizonytalanság jellemez,
mivel tagjai sem folyamatos, teljes munkaidős
munkahellyel, sem ennek megfelelő jövedelemmel
nem rendelkeznek. Ezen társadalmi osztályhoz tartoznak a tartós munkanélküliek, részmunkaidőben,
alkalmi- vagy idénymunkában foglalkoztatottak, akik
a biztos jövedelem hiányában a társadalom szociális
ellátórendszerére, különféle segélyekre és egyéb
ellátásokra szorulnak. A prekariátus sajátos társadalmi rétegeit képezik a munkahellyel még soha nem
rendelkezett, fiatal, tartós munkanélküliek, a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, a rokkantak és
egészségileg károsodottak, hajléktalanok csoportjai.
A prekariátus kialakulása a 21. századi Európa
komoly társadalmi problémájává vált, de nem kifejezetten európai jelenség, Japánban például 20 millió
felett van a prekáriusoknak megfelelő freeterek lélekszáma.
Guy Standing, brit közgazdász elemezte elsőként ezt
a keletkezőben lévő osztályt a Policy Network
„agytrösztje” számára készített munkájában és
Prekariátus: az új, veszélyes osztály (Precariat: The
New Dangerous Class) című későbbi könyvében,
melyben a társadalmi probléma megoldására a feltétel nélküli alapjövedelem (unconditional basic
income) bevezetését javasolta.(vikipédia)
...na, erre véletlenül akadtam rá, nem is lett volna rá
szükségem, ha nem lenne ilyen valós probléma a mai
valós életünkben. Igen nem lehetett semmilyen eddigi kész sablonba begyömöszölni ezt a problémát,
helyzetet, egyetlen eddigi társadalmi kaptafára sem
lehetett ráhúzni e mai fenomént. Nevezzük neo rabszolgatartó rendszernek, modern feudalistáknak, a
kapitalizmus fasizmus és a szocializmus legújabb
csökevényes kacsának. Nem, ez sajnos ez az amire
ráakadtam és perikariátusnak hívják, bár ne is lenne,
és ki se találták volna.

kommunizmus, amennyire szükséged van..., vagy a
szocializmus, vagy a német (skandináv) szociáldemokrata, munkáért fizetés jár, mármint Lukács
10.7., vagyis méltó a munkás a maga bérére... Nem,
azt a csicskázó, magát az Atyaúristentől is többnek
tartó fogja meghatározni, vagy csak mint koldusnak,
vagy kezet nyaló kutyának járó alamizsnát, koncot
odadobni, odalökni. Ma egy tojótyúknak is joga van,
arra hogy, hogyan éljen, milyen körülmények között,
nem ketrecben, hanem szabad viszonyok között,
stressz mentesen tojja le tojását, minden korlátozás
nélkül. Mi van az Emberrel, ja az csak ember, legyen
meg minden tudása, tehetsége, képessége, nem kell,
hogy törődjön, jogaival, fizetésével, de tudjon hajlongani. Ha nem tudott volna róla, hogy teljesen meg
kell alázkodnia, és boldogan kell nyugtáznia, hogy
még csak annyira értékelik, hogy megrugdossák...
akkor a kutya, a macska a szurikáta (valamilyen
hülye modern házi kedvenc) többet ér tőle...
Kétszáz valahány évvel ezelőtt, Őseink idejöttek
„föld és pusztaszerzés végett”, hogy sorsuk jobbra
forduljon, valahol, valamin, ami a sajátjuk lesz, majd
túléltek mindent, a napóleoni háborúkat, negyvennyolcat, első és második világháborút, majd ezeket a
kilencvenes éveket... ma meg mennek, legalább
Bécsig, és ott mit találnak, de itt már semmit sem
hagynak.
De, a csicskázók itt maradtak, és aki nem ment,
megy, el az itt lesz perikariátus... szerintem a Sorosféle Európa is ilyen, és ez lesz. Amerika, az harcol
Trump ellen, de úgy látszik, hogy az ottani neoliberósok nem akarnak befektetni a sok tőkéjükből, amiből,
nem fognak tudni tovább fiaztatni, mert nem fizetnek
bért a munkásoknak, ezért majd úgy, mint az európaiak tönkre mennek, de ezzel szemben a fent említett
csúnya frizurájú Trump a hazai munkaerőt akarja
alkalmazni, hogy megmaradjon (mármint Ő, vagyis
Amerika), az olcsó menekült, vagy neokolóniális
helyett... Azok is még meddig vállalják. (Többnyire
nem hülyék), mellékesen a tavalyi világprofit ami kb
negyede volt az összterméknek, azaz, az össznép 23% kezében van, 80% pedig éhezik...
Telünk sincs, igaz nincs hideg, de a tüzelő fogy, mi
lesz majd, ha jön a betakarítás ideje... nem lesz
munka...se píz, se posztó,...

Régen az erősebb, vagyis a nagyobb husángú..., majd
később az ékesebben szóló, vagy utána, aki mindenkinek ki tudta magyarázni a sajtot a szájából Valami miatt, nem szolgáltunk már rég rá soruralkodott, de ma, ki hatalmazott fel, hogy uralkodjon sunkra???... akkor gondolkozzunk...
a másik felett, egy tökkelütött a fáról ritkán lejáró
unintelligens, magát az őslényektől ősibb jogokkal
Bíró Csaba
felhatalmazott és elhalmozott egyedet, hogy kénye –
kedve csicskázzon, akit kedve tart.
Igen, ma ez van, sajnos, nincs semmi hasonló,
valamelyik, volt idealista rendszerrel, ha nem is a
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Csökkenti-e az akupunktúra a vérnyomást?
A tradicionális orvostudomány ma is
kétkedve tekint a keleti gyógyászat vívmányaira, így
az akupunktúrára is. Pedig az alternatív orvoslásban
ma már szerte Európában, így nálunk, Szerbiában is
igen előkelő helyet biztosított magának ez az ősi,
több ezer éves kínai gyógymód. Ha előnyeit
számításba vesszük, nincs miért csodálkozni e
tényen, hiszen szemben a gyógyszeres terápiával,
mentes minden mellékhatástól, kevés az a betegség
melyre nem alkalmazható, nem függ a beteg
legyengült fizikai állapotától, nem feltételez
hosszadalmas laboratóriumi elővizsgálatokat, fájdalommentes, nem utalnak egy mellékpanaszoddal
(ha vérnyomásod mellett prosztata panaszaid is vannak például) újabb
orvos-specialitához stb.
Az
akupunktúrás
kezelésnek igen kevés
az
ellenjavallata,
gyakorlatilag az alternatív kezelésformát űző
orvosok,
az
akut
sebészeti-,
fertőző-,
belgyógyászati- és a
rákos
megbetegedéseket, valamint
az elmebajok agresszív
formáit kivételezik e
terápiás eljárás alól. A
drog és alkohol elvonó
kúráknál is inkább
kiegészítő
szerepet
játszhat, mai felfogás
szerint kétséges eredménnyel. Ami kimaradt
azonban a néhány felsorolt ellenjavallatból,
az még mindig nem
kevesebb, mint 75-80
százalékát képezi a
jegyzett orvosi betegséglistának. Az orvostudomány
éppen ezt a korlátlanul széleskörű felhasználhatóságát kérdőjelezi meg az akupunktúrának, de
legfőbb ellenérve a kínai gyógymód bizonyítékainak
hiányában van. A nyugati, tehát a tradicionális
orvoslás ugyanis csak akkor engedélyez új gyógyszert, új orvosi eljárást, beavatkozást, ha kísérletek
sorozatai igazolják ezek hasznosságát. Mi több, a
kísérleteknek legalább három vizsgálóhelyen, azonos
körülmények, és feltételek mellett kell lejátszódniuk,
biztosítva nemzetközi ellenőrzés lehetőségét, és
dupla vak vizsgálati módszert alkalmazva. Ez magyarán szólva azt jelenti, a beteg, de az orvos sem
tudja melyik a hatástalan (placebo), és melyik a vizs-

gált szer. Sajnálatos mód, az alternatív kezelési formák ritkán állják ki a tudományos medicinának ezt
az elengedhetetlen próbakövét, elsősorban a vizsgálatok óriási költsége miatt. Tudtommal ilyen alapos vizsgálatot elvétve végeznek, éppen ezért a szakemberek, de a betegek érdeklődésére is számíthat az
Amerikai Kardiológus Társaság honlapján közölt
kimerítő tanulmány. A betegcsoport 140 enyheközépsúlyos magas-vérnyomású betegből állt és 6
hónapig tartott, 24 órás méréssel. A kontroll-csoport
tagjai fals kezelést kaptak, azaz, a szúrások nem a
„hipertónia-pontokat” értek, hanem véletlenszerűen
más helyeket. Emellett, a gyógyszeres kezelést is
mindkét csoport folytatta. Kiderült, hogy az un. aktív,

a hipertóniás pontokat felhasználó csoportnál igen
jelentős 7.3 Hgmm szisztolés és 4.0 Hgmm diasztolés esést találtak. Igaz, ez a vérnyomás esés a
kezelés leállításakor nyomban azonnal visszaállt a
kezdeti mértékre. Ez azonban ne feledjük, a gyógyszeres kezelésben is, ha nem is aznap, néhány nap
múlva bekövetkezik. Az eredmény mindenesetre
figyelemreméltó, habár a szerzők továbbra is hitelt
tesznek a gyógyszeres kezelés mellett s csak, mint
esetleges és nem feltétlen kiegészítő terápiát javasolják az akupunktúrát, azt is csak az enyhe-középsúlyos hipertóniás betegek esetében.
Dr. Kerekes József, az intenzív terápia ny. főorvosa
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RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL

ELTŰNT TÉLI SZOKÁSAINK:
Téli időben, a mezei munkák megszüntével, Feketehegy-Bácsfeketehegy határában álló több mint 200 szálláson nem szűnt meg az élet. Gyakran 8-10 szállásról is összegyűltek az emberek egy-egy tanyára
TANYÁZNI. Már nappal elkezdődött a vendégeskedés és sokszor a késő éjszakába is belenyúlt a beszélgetés
a régmúlt időkről, aktuális mezőgazdasági témákról. Borozgatás mellett könnyen ment muzsikálgatás,
mulatás, tánc, dáridó.

Pacal Béni /x/, Bene István, Nagy József, Szolga Sándor, Király Lajos Szűcs Sándor, Fehér Mihály muzsikálgatnak a Pacal szálláson

A faluban sem volt unalmas az
élet.
Elmentek
egymáshoz
,,tanyázni” az emberek, disznótorba, megünnepelték a névnapokat.
Volt evés-ivás, muzsika, szinte
jobb volt mint a lakodalomban,
mert oda csak a meghívottak
mehettek. Hétvégek sem voltak
unalmasak. A Bede Mihály, Budai
János, Bútor János és Kasza
Mihály kocsmáikban hajnalig állt a
bál
tambura vagy rézfúvós
zenekarral.
Bál a Bútor kocsmában
Fényképeket néh. Pacal Lajosné Böndő/Kántor / Zsuzsánna és Bútor Gábor adták
14
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ANYAKÖNYVI HÍREK

NINCS SEHOL HÓ

Újszülöttek
Stefan Žakula és Đevlije Žakula Beriša kislányuk
Radmila Žakula

Nincs sehol hó,
talp alatt csikorgó,
nincs „angyalt” rajzoló.
Csak fagyos föld, úton poroló,
takaratlan, téli álmát alvó.

Torma József és Benedek Márta kisfiuk
Torma József
Pál Ferenc és Uglár Szamanta kislányuk
Pál Katarina

Nincs sehol hó,
ágakat vattába burkoló,
nincs jégvirág ablakról fonnyadó.
Csak fázós, kopár szántó,
ölében gyenge magzatát ringató.

Elhunytak
Kiss József december 6, 72 évében
Id. Horkai András december 20, 97
évében
Albert József december 24, 64 évében
Bertók Dénes december 26, 38 évében
Pásztor Erzsébet szül. Farkas Erzsébet
január 1, 82 évében
Id. Pál Ferenc január 1, 87 évében
Brajtvizer Johan január 3, 88 évében
Dančo Gordana január 9, 63 évében
Id. Bata Lajos január 10, 51 évében
Szécsényi Hedvig szül. László Hedvig
január 11, 70 évében
Vukotić Janka Milka szül. Knežević
január 11, 70 évében
Ifj. Balog Imre január 15, 43 évében
Radović Gospava szül. Pravilović január
18, 96 évében
Tomislavka Samarđić szül. Bulajić január
24, 70 évében
Id. Fehér Sándor január 26, 67 évében
Miranović Lila Milanka szül. Milanović
január 27, 78 évében
Petar Bajić január 30, 75 évében
Bánszki Pál február 6, 79 évében
Pál Lídia szül. Pető Lídia február 8, 85
évében
Papp Ferenc február 9, 70 évében
Szakács Erzsébet szül. Balgavi Erzsébet
február 11, 65 évében

Nincs sehol hó,
kövér hópelyhekben hulló,
nincs gyermekzsivajtól visszhangzó.
Csak unalmas vakáció,
eldobott, lyukas fazék hóember fejéről való.
Nincs sehol hó,
jégcsapos, eresz alól olvadó,
nincs csizma hóbuckákban baktató.
Csak mese, emlékeket álmodó,
régi évekről, amikor derékig ért a hó.
Nincs sehol hó,
a téli táj elfeledett, változó,
nincs az égbolton havat varázsoló.
Csak szürke nehéz felhőtakaró
s mögötte készenlétben a tavaszhívogató.
Bácsi (Vajda) Sára

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bojtos Béla, Hajvert Lódi Andrea, Hodák
(Vajda) Judit, Dr. Kerekes József, Kórizs József, Kormos Ludrován Natália, Nagy Erzsébet, Nagy Sára, Orosz Attila,
Papp Julianna, Pál Károly, Brezovszki Andrea, Szukola Béla, Szarka Zsófia, Juhász Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a
P.S. Print & Design nyomdában 2018. február
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