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Krimi, vígjáték, bácsfeketehegyi módra
A Kitty Flynnt imádta a közönség
Hatalmas sikerrel, zsúfolásig megtelt színházteremben mutatta be Bácsfeketehegyen legújabb
darabját a helyi Soma Színtársulat. Idén is
vígjátékkal örvendeztetik meg a bácsfeketehegyi és a
környékbeli közönséget, Hamvai Kornél: Kitty
Flynn, szerelmes bulvárkrimi két felvonásban című
darabja került a repertoárra Ralbovszki Csaba, a
Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagja
rendezésében. A pénzéhes, érdekházasságot kötni

Népszínház Magyar Társulatának tagja vállalata a
rendezést, aki bácsfeketehegyiként maga is alapító
tagja volt a Soma színtársulatnak. „Csináltam egy
pici kasztingféleséget, szituációs gyakorlatokat, és
nagyon örültem annak, hogy láttam potenciált, hogy
szuperek a gyerekek, az időseket pedig ismertem, és
ebből kellett összemixelni egy szereposztást, ami
szerintem sikerült is.”
A bácsfeketehegyi színház zsúfolásig megtelt, a
közönség élvezte a darabot, vastapssal jutalmazta a
társulat munkáját. Szukola Béla, vezető, Soma
Színtársulat, Bácsfeketehegy: „A bácsfeketehegyi
közönség visszamenőleg évekre, évtizedekre mindig is
jobban kedvelte a vígjátékot, a komédiát, talán azt az
elvet, mottót tartva szem előtt, hogy van a nagybetűs
életben elegendő bú és bánat, legalább, mikor eljönnek erre a másfél, két órára a színházba, akkor érezzék jól magukat, önfeledten, és megszűnjön körülöttük a külső világ.”
A bácsfeketehegyi Soma Színtársulat legközelebb

készülő szállodaigazgató, a balekot
kereső szállodatulajdonos-nő és
orgazda, a féltékeny húga, a feltaláló
londinerfiú,
két
ügyefogyott
nyomozó, két sármos egymással
vetélkedő bankrabló és a bájos, az
igazit kereső mindenes lány, Kitty
Flynn – ők a Soma Színtársulat legújabb darabjának szereplői. A
szerelmes bulvár krimi jellem- és
helyzetkomikumban is gazdag.
Hodik Anabella, tag, Soma
Színtársulat, Bácsfeketehegy: „Már
az olvasópróbáknál nagyon tetszett a
darab, nagyon jókat nevettünk minden egyes április 13-án pénteken a Vajdasági Magyar Amatőr
olvasópróbán, aztán mikor végre feltettük a szín- Színjátszók
Találkozóján
mutatkozik
be
padra, akkor is láttuk, hogy ez azért ütni fog, úgyhogy Nagykikindán a Kitty Flynn című vígjátékkal.
gőzerővel próbáltunk, én is igyekeztem a szöveget is,
meg a tőlem elég távol állót megfogni.”
Forrás: Pannon RTV
A Feketics Művelődési Egyesület vezetőségének
meghívására Ralbovszki Csaba, a Szabadkai
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AZ IZIDA HÍREI
Együtt!
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az
"ünnepek ünnepe". Idén húsvétvasárnapot és
húsvéthétfőt április 1-én és 2-án ünnepeltük és nem
is akárhogyan. Az ünneplésünket még emlékezetesebbé tettekét nagy események, az egyik hogy az
Izida egyesület képviselőit a Vajdasági televízió
(RTV Vojvodina 1 ) fogadta vendégül az ünnepi, élő
műsorforgatására. Nekem külön nagy megtiszteltetés, öröm és élmény volt, hogy ilyen körülmények
között, együtt ünnepeltük meg a születésnapomat is.
Nagyon megható volt számomra, hogy a
szerkesztőség a televízió zenekara és énekesei fellépései közben gratuláltak. Be kell vallanom, minden
alkalommal a körülöttem lévő embereket mosolyra
fakasztja a tény, hogy ezen a különös napon, április
1-én születtem. Előfordul, hogy az embernek éppen
pocsék napja van. Egyszerűen felkel reggel az ágyból
és ballábbal kel fel, sokszor semmi kedvünk nincs
semmihez és egy kedves gesztus megváltoztatja az
egész napunkat vagy az életünknek egy szakaszát. Ez

történt velem is! Talán ez is a húsvét varázsa! A
család együtt, ha néha nehéz perceink is voltak a
múltban, örültünk egymásnak, kis ajándékokkal kedveskedtünk egymásnak, azonban eszünkbe jutottak
szeretteink, akik már nem lehetnek velünk.
Az Izidában a napközis foglalkozásokon is
készültünk húsvétra. Tojásokat festettünk különböző
technikával díszítettük őket, kis történeteket hallgattunk meg és versikéket tanultunk a locsolkodásra.

Mozgalmasak voltak napjaink mint mindig!
Hímeztünk, tanultunk, virágokat is ültettünk az üvegházban, ha bár az időjárás nem kedvezett eddig
nekünk. Lesznek szép cserepes virágaink, pl. dália,
verbéna, szegfű, petónia, szulfínia, nyári margaréta,
bársonyvirág (büdöske), mézvirág, sziklakerti
növénykék, muskátli (futó és törpe ) még egy kis
árvácska és százszorszép, kerti sarkantyúka stb.
A közösségünkben, az Izidában, a működőképesség
feltétele a tagok bizonyos viselkedési szabályok, normákat követése. Vannak nehezebb esetek is amikor a
közösség tagjainak a magatartása kiszámíthatatlan,
akkor az együttműködés lehetetlenné válik és ebben
az esetben az együttműködés nagyobb szabályozottságot kíván. Ezeket a szabályokat a vezetőség
a nevelőkkel együtt alakítja ki. Hisszük, hogy a tagjaink, a normák által összehangolt magatartása adja a
közösség viszonyainak a működés stabilitását amire
minden nevelő, felhasználó és a vezetőség is igyekszik munkájukban. Erre lett rámutatva a közelmúltban megtartott évi közgyúlésen. Az egyesületben változások is lettek eszközölve amivel reméljük, hogy a
jövőben a pozitív, sokoldalú, hasznos programokat
valósíthatunk meg. Egyben ismertettük a zárszámadás pénzügyi kimutatásait is ami a 2018-as évben
pozitív volt.
P.J.
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A GAZDAKÖR HÍREI
Véget értek a szerda-esténkénti elemzések a
mezőgazdaságot sújtó száraz-forró időjárás negatív
hatásairól. Próbáltunk egymás tapasztalataiból
okosodni, de esőt nem tudtunk csinálni.
Ezek után, apró fogásokra kell koncentrálni, amelyek az esőhiányt nem tudják pótolni, de némileg
enyhíteni tudják veszteségeinket. Ide tartozik a vetőmag kiválasztása, a vetésidő megválasztása, talaj
előkészítés, növényvédelem, tápanyag utánpótlás,
levéltrágya,stb.
Most meg már sajnos a jól elázott földekre nem
tudunk rámenni, még április elején sem. Ez újabb
kihívások elé állít bennünket, amit nem is kerestünk.
Mindezek előtt az optimális idő megválasztása az
egyik legfontosabb.
Mindenesetre jobb és ígéretesebb az átázott talaj,
mint az egy évvel ezelőtti, és reméljük, hogy
tisztességesebb gazdasági évet zárhatunk.
Meg kell még említenem, hogy nagy érdeklődéssel
hallgattuk meg a PROSPERITATE alapítvány
pályázati lehetőségeit mezőgépek beszerzésére
„integrátorok” segítségével. Megértettünk mindent,
de nekünk van néhány kérdésünk az integrátorok
felé amire talán kapunk majd választ is a következő
találkozásokon.
A téli események közé tartozik a Mátyásnapi borkóstoló, amit szintén eredményesnek mondhatunk.
Hatvannyolc borminta volt a közönség elé tárva kóstolásra, értékelésre, ami azt jelenti, hogy vidéki barátaink, bortermelők, szép számban megjelentek

bormintáikkal. A Gazdakör tagsága és a szervezők
örömére úgy döntöttük, hogy a siker kötelez és e rendezvényt hagyományápolóvá tesszük.
Még mellékesen meg kell említeni, hogy az
ellenőrző bizottság átnézte, és rendben találta a
pénzügyi-költségvetési ügyeinket, az igazgatóbizottság pedig jóváhagyta március 20.-án.
Terveinkben szerepel, hogy részesei legyünk a
közügyeknek, de továbbra is a legfontosabb a
mezőgazdaság sorsa és jövője.
O.K.

2 DIMLJENI VRAT
0.9-1.1.KG
0.9-1.1.KG
Mint mindig valamilyen kedvezményes árú be- 3 VIRŠLA VAKUM
4
DIMLJENA
PEČENICA
0.9-1.1.KG
szerzésére tettek szert a nyugdíjasok vezetősége,
0.9-1.1.KG
most a MATIĆ újvidéki húsfeldolgozó tartós ter- 5 ŠUNKARICA
Az
első
csoport
2.500,a második 3.500.mékeire tettek szert alkalmi áron részletlefizetésre.
dinárba kerül. Részletlefizetésre.
További
együttműködések a civil szervezetekkel,
1 ALPSKA SALAMA
0.8 KG
Izidával, Hestiával, a Cukorbetegek helyi
2 HAMBURŠKA SALAMA 0.8 KG
egyesületével, Vöröskereszttel.
3 SRPSKA KOBASICA
1 KG
A községi nyugdíjas szervezet kishegyesen sport4 PARISKA SALAMA
1 KG
napot
és teadélutánt szervez, a mieink is részt
5 POSEBNA - PARIZER
2 KG
vesznek.
6 SLANINSKA KOBASICA 1 KG
A Prolom Banja kirándulás is tervben van, csak más
7 VIRŠLA VAKUUM
1KG
formában.
8 JETRENI NAMAZ PAŠT. 1KG
Továbbra is rendszerezik a tagsági listát, segítik a
1 ČAJNA KOBASICA
0.9-1.1.KG
fürdőbe bejutásra a kérelmeket...

A NYUGDÍJASOK HÍREI
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A MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET HÍREI
A Művelődési Egyesület által szervezett márciusi
események:
- Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma – A
nemzet választ
- Hangszeres népzenei továbbképzés tamburásoknak
- Szekérszínház – A forradalom előestéje
- Podolszki József Irodalmi Emléknap

- Csurai Milán, tamburabőgő, nagybőgő a
Danubia Tamburazenekar zenésze
A jelentkezés feltétele csupán az volt, hogy elhivatottak legyünk népzenénk elsajátítására. A kurzus
ingyenes volt, étkezést és szállást a vidékről
érkezőknek a Feketics Művelődési Egyesület biztosította.
A képzésen tanári segítséggel gyerekek tanultak
Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma – dalokat játszani, mint például a „Feketicsi ragyás
A nemzet választ
csárda” és „Aki kettőt-hármat szeret. A résztvevők
nagyon élvezték a közös tanulást és a képzés végén
A nemzet választ címmel tartott 2018. március 3-án egy közös zenélés formájában adták elő, amit megés 4-én képzést Bácsfeketehegyen a VMSZ Ifjúsági tanultak.
Fóruma.
A képzés fő célja az volt, hogy az Ifjúsági Fórum
Szekérszínház – A forradalom előestéje
tagjai első kézből kapjanak információkat, mind a
magyarországi támogatásokról, mind Szerbia és a Bácsfeketehegyre is ellátogatott a leányfalui
más országok közötti együttműködésről. Ezen infor- Szekérszínház az 1848/1849-es szabadságharc és
mációk birtokában tudjanak beszélgetni az itteni forradalom 170. évfordulója alkalmából. Elődadásuk
fiatalokkal arról, hogy miért érdemes elmenni az címe A forradalom előestéje, mely az 1848. március
április 8-i szavazásra és arról, hogy egy olyan kor- 14.én este a Pilvax kávéházban történteken, valamit
mányra van szükség, mely a nemzet egészében gon- Petőfi és felesége, Szendrey Júlia között elhangzott
dolkodik.
beszélgetésen alapszik.
A rendezvényen több neves előadó tartott előadást Az előadást válogatta és színpadra alkalmazta Póka
különböző témákban. Mint például:
Éva.
Juhász Bálint, Fejsztámer Róbert – A nemzet Az előadást Bácsfeketehegyen 2018. március 15.-én
fejlődése és védelme, Pásztor Bálint – Szerbia és tekinthették meg az érdeklődök 19:00 órai kezdettel
Magyarország viszonya, Pásztor István – Vajdasági a színházteremben.
magyar közösség 10+10 éve, Fremond Árpád, Őri
László – Kampányban a nemzet, Kovács Elvira – A
Podolszki József Irodalmi Emléknap
magyar nemzet az EU-ban, Jerasz Anikó – MNT a
Kárpát – medencében.
Március 17-én délután a rossz idő ellenére is
megemlékeztek a bácsfeketehegyi temetőben
Hangszeres népzenei továbbképzés
Podolszki József, dr. Vajda Gábor, dr. Bányai János,
tamburásoknak
Szilády János, Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza sírjánál, majd a Kultúrotthonban folytatódott a proBácsfeketehegyen a Feketics Művelődési Egyesület gram. Podolszki József: Magas szelekben című verés a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a sét Vajda Noa Pálma mondta el, majd Gobby Fehér
Hagyományok Háza vajdasági hálózatának szakmai Gyula emlékezett meg a költőről és megkoszorúzták
partnerségével a tambura-hangszercsalád muzsiku- a Podolszki-emléktáblát.
sainak szervezett 2018. március 10-én és 11-én Kormos Róbert kishegyesi festő Délvidéki
mesterkurzust.
barangolások című kiállítását Móric Lajos nyitotta
Tanárok:
meg. A folytatásban születésnapja alkalmából
- Csurai Attila, a bajai Danubia Alapfokú köszöntötték Bordás Győzőt, aki a napokban töltötte
Művészeti Iskola tamburatanára, aki a Nyíregyházi be a 70. életévét. Az idei Emléknapra megjelent a
Főiskolán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Podolszki József-emlékkönyv –A publicisztikai
népi pengetős tanszakán szerzett tanári diplomát.
pályázat húsz éve címmel. A könyvet Bordás Győző,
- Busi Béla, tamburakontra, a Danubia a könyv szerkesztője és Virág Gábor, a Forum
Tamburazenekar zenésze
Könyvkiadó Intézet igazgatója mutatta be. A kötet
5
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tartalmazza többek között az elmúlt évek díjazottjainak jegyzékét és a nyertes írásokat, megemlékezéseket Podolszkiról és gazdag fényképanyagot.
Dudás Károly és Tari István felolvasták a könyvben
szereplő megemlékezésüket Podolszkiról. A
könyvbemutató után a szervezők emléklapot adtak át

Barta Júliának megköszönve az elmúlt 20 év
szervezőmunkáját.
Vicsek Károly Csillag és kereszt című filmjének levetítését követően A cenzúra egykor és ma címmel
egy beszélgetést hallhattunk, melyben a rendezőt
Orosz Attila református esperes kérdezte.
18 órakor a színházteremben Hajnal Jenő, az MNT

elnöke és Dudás Károly, a VMSZ Tanácsának az
elnöke is méltatta a rendezvényt. Az eredményhirdetést és a díjátadót alkalmi műsor előzte meg, Arról
akarok mesélni címmel a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesületének verses-zenés előadása
Molnár Krekity Olga rendezésében. Közreműködött:
Alács Varró Emese, Bácsi Virág, Kanyó Natália,
Szabó Rebeka, Vajda Noa Pálma és Vanka Réka.
Zongorán játszott Alács Varró Emese. A tanulókat
Barta Júlia, Molnár Krekity Olga és Szúcs Budai
Klára zongoratanárnő készítette fel. A fellépőket
megajándékozta a Solymosy Könyvesház.
6

A XXI. Podolszki József publicisztikai pályázatra
idén 29 pályamunka érkezett. A Tóth Lívia, ifj. Virág
Gábor és Csordás Katalin összetételű zsűrinek kétszer annyi pályaművet kellett elolvasni, mint tavaly.
Tóth Lívia szerint a zsűrinek nehéz dolga volt, mert
valóban színvonalas alkotásokat küldtek be a fiatalok. Első díjas lett a Mi nem nyaralunk, hanem
fesztivált szervezünk című írás, melynek szerzője
Maletaški Krisztina. A második díjat a Csak a
döglött hal úszik az árral című írás kapta, melynek

szerzője Szerda Zsófi. Mindkét alkotás interjú. A
harmadik díjat Beke Ottó, A vesztesekért című
jegyzete kapta. Két különdíjat ítélt oda a zsűri, a
Forum Könyvkiadó Intézet különdíját az …Én
szerencsés ember vagyok, hiszen azért fizetnek,
hogy olvassak című írás kapta, szerzője Orovec
Krisztina; a Vajdasági Magyar Újságírók
Egyesületének különdíját pedig az Álomtól a megvalósulásig című írás kapta, melynek szerzője Ficze
Hédi.
A rendezvény partnerei a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete és a Forum Könyvkiadó
voltak. A Podolszki József Irodalmi Emléknap a
Magyar Nemzeti Tanács kiemelt kistérségi rendezvénye.
(Kecskés Endre fotói)
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SPORT
KÉZILABDA
A Jadran Elita női kézilabdacsapatunk az északi első ligában a 15. fordulóban legyőzte Temerin csapatát 37:27 arányban. Most a táblázat 3.
helyén áll, 11 győzelemmel, 4 vesztett mérkőzéssel, 22 ponttal (eggyel
kevesebb, mint a második), a gólarány 476:414 +62.
Gratulálunk lányok
LABDARÚGÁS
A Jadran férfi focicsapat a szabadkai ligában a 21. fordulóban 3:0
kikapott a Bajsa első helyen álló vendégcsapatától. A táblázaton 9
győzelemmel 5 döntetlennel és 6 elvesztett mérkőzéssel a gólarány
42:38 +4 32 ponttal a 6. helyen áll.
Hajrá Jadran

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
HÚSVÉTI GYERMEKISTENTISZTELET
A versmondás közben a jól ismert húsvéti énekek is
BÁCSFEKETEHEGYEN
elhangzottak. Az idén újdonságnak számított, hogy
néhányan a hittanos gyermekek közül, orgonaÁprilis 1-én, húsvét vasárnapján délután tartottuk játékkal és szóló énekléssel is szolgáltak.
Bácsfeketehegyen a hagyományos húsvéti gyermekistentiszteletet.
Az énekek begyakorlása az idén is, Kaszás Éva zenetanárnő, a gyülekezet kántorának vezetésével történt.
Az ünnepi alkalom után a gyermekek átvehették a
jelképes húsvéti ajándékot, a csokinyuszit.
Orosz Attila
lelkipásztor-esperes

Hosszú évek óta a bácsfeketehegyi gyülekezetben ez
az egyik legnépesebb ünnepi istentiszteleti alkalom.
Az idén sem volt ez másként, hiszen Orosz Attila
helybeli lelkipásztor alkalmi igei köszöntője után
közel nyolcvan gyermek szavalatát hallgatták meg a
szülők, nagyszülők és az érdeklődő gyülekezeti
tagok.
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Brazil lányból magyar menyecske
Beszélgetés a Bácsfeketehegyi Pásztor házaspárral

Január utolja február eleje a farsangolás időszaka,
amikor farsangi felvonulásokat, bálakat szerveznek,
amelyről a média igyekszik minél terjedelmesebben,
színesebben beszámolni. A már közismert velencei
karnevál mellett az utóbbi években a mohácsi
busójárásról is egyre gyakrabban olvashatunk a
hazai sajtóban, a televízió és persze az internet
jóvoltából pedig láthatjuk a mára már világviszonylatban elhíresült Riói karnevál ezer arcú kavalkádját.
S, ha már Rió, akkor a legtöbbünk gondolatmenetébe
már Brazília neve ugrik be, majd ezt követően
óhatatlanul a kávé fogalma is. Esetemben azonban
még egy gondolat villant a tudatomba. A közelmúltban hallottam, hogy a szomszédos utcában lakó
Pásztor fiú Brazil lánnyal tért haza. Azzal a reménnyel kértem tőlük találkozót, hogy általuk többet
megtudjak a Brazíliai karneváli szokásokról,
eseményekről. Beszélgetésünkre február első napjaiban került sor Pásztor Dániel szüleinek házában,
ahol jelenleg kettesben élnek feleségével, Maria De
Lourdes Julia Costa Cruzzal. A fiatal asszony
kizárólag portugálul beszél, így a férje tolmácsolása
révén sikerült kérdéseimre választ kapni. Mindenek
előtt Danitól a megismerkedésük körülményeiről
érdeklődtem.
- Évekkel ezelőtt kerültem ki Brazíliába, Joao Pessoa
(Zsoao Peszua) városába, ahol egy négyéves időtartalmú teológiai képzésen vettem részt, ahol missziói
szolgálatra is felkészítik a hallgatókat. A nővérem,
Krisztina már több mint egy éve ott tartózkodott, így
a beilleszkedésem valamivel könnyebb is volt. Az
8

első félévben a portugál nyelv elsajátításán fáradoztam, majd ezt követően került sor a négy éves
kurzusra, amelyet három és fél év alatt sikerült befejeznem. Julia édesanyja az intézmény konyháján
dolgozott ahová gyakran a lánya is elkísérte, majd
később ő is beiratkozott az iskolába. Itt ismerkedtünk
meg és szerettünk egymásba - meséli a nyílt, őszinte
tekintetű fiatal ember. Az esküvőnkre is az
intézményben került sor, ahol az egyházi szertartás
mellett a polgári esküvőt is megejtettük. Egy hónappal hamarabb lettem nős mint, ahogy a diplomát
megszereztem - teszi hozzá mosolyogva. Míg a férje
beszélt Julia süteményt és cukorkát tett az asztalra, s
időközben a kályháról sem feledkezett meg, száraz
akácfa hasábokkal buzdítva a meleget adó lángokat.
- Számodra mennyire volt nehéz a beilleszkedés,
hiszen Brazíliában más éghajlati viszonyok
uralkodnak, valamint Bácsfeketehegyet - akár
Vajdaság megannyi települését - több nemzeti
etnikum is lakja?
- Több mint egy éve érkeztünk, épp a téli időszakban,
amikor hosszantartó hidegek, fagyok voltak.

Számomra ez nagyon szokatlan volt és nehezen
viseltem el. Hacsak tehettem nem mozdultam ki a
meleg szobából, de szerencsétlenségemre akkor kellett számos iratot is beszerezni, így mégis csak sokszor kint voltam a dermesztő hidegben - mondja
nevetve, elővillantva hófehér fogait. Kissé furcsa,
hogy az emberek itt a faluban több nyelven beszélnek, igaz egyiket sem értem - teszi hozzá egy nagy
kacaj közepette. Jelenleg magyarul tanulok, ami nem
épp könnyű, de ezen felül más nyelvet is szeretnék
megtanulni.
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a táncról és a zenéről szól. Táncolni, vigadozni
inkább a fiatalok, középkorosztály jár el. Egyre
többen otthon, családi környezetben, a rokonság, a
barátok körében ünnepelnek ezen a munkaszüneti
napon. Különösebb, jellegzetes ételt nem készítenek
erre az alkalomra, rostélyoznak, vagy esetleg fekete
babból készült ételeket tálalnak fel. Érdekes mód
Brazília déli részéből ilyenkor sokan utaznak az
északi országrész nagyobb településeire a karnevált
megnézni, részt venni benne, délen ugyan is erősebb
európai behatás, így nincs olyan méretű kultusza ott
a karneválnak.
- A te családodban hogyan ünnepeltek?
- Amennyiben nem vagyok túl indiszkrét, - A szüleim fiatal korukban eljártak táncolni, ám
megkérdezném milyen családból származol?
mostanában otthon jövünk össze a családtagokkal,
rokonokkal. Főzőcskézünk, beszélgetünk, kisétálunk
- Persze, persze. Egy átlagos vallásos, munkás az óceán partra. Normális keretek között ünneszülők harmadik gyermekeként születtem. Összesen pelünk. Személy szerint nem vagyok a túlpörgetett
heten vagyunk testvérek, négy lány és három fiú. karneválozás híve, vallási értékek miatt, a jó oldala
Szüleink nagy szeretetben, elsősorban az emberi hogy ilyenkor összejövünk, de vannak akik túlzásba
értékek megbecsülésére, a jó és a rossz, a helyes és a viszik megfeledkezve az emberi viselkedési norhelytelen dolgok felismerésére neveltek bennünket, mákról magáról a valós világról. Tudomásom szerint
a legjobbat adva, mint ahogyan azt általában a szülők a karnevál nem is kimondottan brazil eredetű, a közteszik. Tíz éves koromban sajnos elveszítettük édes- tudatban egy ünnepnek számít, a pontos, hiteles ereapánkat - aki, egy műtéti beavatkozást követően detét nem is tudni, ugyanúgy a küldetését sem. Egy
hunyt el - s, így édesanyánkra nagy felelőség és fela- ünnepség amely vélhetően Portugáliából ered.
dat hárult a család együttmaradását és megélhetését
illetően. Ebben anyánknak nagy segítségére volt - Számtalan hazai fiatal Európa nyugati orszáelsősorban a legidősebb nővérem, Eunice (Euniszi), gaiban keresi boldogulását, megélhetését. Ti hogy
aki főleg a legkisebb testvéreink körül szor- tervezitek közös jövőtöket?
goskodott. Ami a családom származását illeti,
tudomásom szerint anyai ágon dédmamám és annak Mi mindenképpen idehaza, ezen belül is itthon
felmenője Brazil indián őslakos volt, míg apai Bácsfeketehegyen szeretnénk élni, dolgozni és a
részről a portugál eredetet véljük tudni.
szolgálatban tevékenykedni, attól függetlenül, hogy
- Az átlagos brazil családok hogyan ünnepelnek a
karnevál ideje alatt?
- Valójában két féle karnevál van. Az egyik, amely a
turistáknak és a külvilágnak szól, ez a San Paolo-i és
a rió-i, amelyen a szamba iskolák tagjai rendezett
formában vonulnak fel, különféle zenés-táncos produkciókat bemutatva. A látványosságban túlzsúfolt,
színes kavalkád sajnos elmaradhatatlan résztvevői a
szinte meztelen nők és férfiak is. A másik féle pedig
ami az átlag emberek körében jobban elterjedt az
nem a látványos kiöltözésen, nem is a meztelenségen
alapszik, hanem csupán a szórakozásról, elsősorban

valószínűleg minden nehézség nélkül tudnánk akár
Portugáliában is ugyan úgy beilleszkedni - válaszolja mély meggyőződéssel a hangjában Dániel, aki
egyébként szobafestői szakközépiskolát végzett.
Julia is igenlően bólogatott, majd hozzáfűzte Azonkívül, hogy a magyar nyelvet tanulom, magyar
ételek elkészítését is igyekszem elsajátítani.
Paprikást már tudok főzni - mondja széles mosollyal
az arcán.
Szukola Béla
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KI VÉRT AD, ÉLETET AD
Mi a vér? Szervezetünk legfontosabb eleme.
Cseppfolyós szövet, ami az érrendszeren keresztül
eljut testünk minden sejtjéhez, tápanyagot és az
életet jelentő oxigént szállítva neki, majd onnan a
salakanyagot és a szén-dioxidot, a szervezetből a
megfelelő szerveken keresztül eltávolítja. Tehát,
nagyon fontos, az életet jelenti. Ezt mindannyiunknak tudnia kellene. A vért mesterségesen nem
lehet előállítani, így csakis egymástól, humánus
embertársunktól kaphatunk, ha valamilyen okból
szükségünk van rá.

Ennek az Önkéntes Véradók Szervezetének a
Vöröskereszt humanitárius szervezeten belül tagja
Szakács Géza.

Igen Géza barátom meghallotta a hívó szót, majd
gondolkodott és odatartotta karját tessék, én is
segíteni akarok valakin, akinek szüksége van rá. Más
is megtette ezt, pl. jómagam is 23 alkalommal, de ezt
Géza 168 alkalommal tette, azért nem többször mert
hatvanötödik életévét hamarosan betölti, és nálunk e
kor után többet nem fogadják el, mivel a szervezet
regenerálása lelassul. Na, erre őszintén mondhatjuk,
Hogy ma kevesebb rizikó nélkül élhessünk, és hogy ilyen az élet. Mindezt ingyen, térítésmentesen
életünk nem csak a véletlen szerencsétől függjön tette. Így dolgozott a Szövetkezetben, ahol a helyi
meg kellett szervezni, alapítani az önkéntes véradást. focicsapat legtöbb játékosa. Eleinte, mint fizika
munkás, majd később, mint éjjeliőr.
Így tudta legkönnyebben egyeztetni
a
munkát
a
sportbeli
kötelezettségével, a kapusi poszt
betöltésével 1964-1999, majd a
kapusok edzésével 2016-ig. Az
eredményességét a csapatnak,
melynek
Ő volt az utolsó védőbástyája
otthonában több érem és diploma
igazolja. Itt is mint a véradóknál,
jelképes nyugdíjba került. Ez mellett a néptánccsoportban és az
amatőr színészek között is fellépett,
a Párizsi Vendégben és a János
vitézben, testvérei hangszeren játszva vettek részt falunk kulturális
tevékenységében.
Ma már csak a Vörös Kereszt
humanitárius szervezetben aktív, ott
még nem nyugdíjazták. Mint
nyugdíjas állandón tevékenykedik
valamit, tudjuk neki a pihenésre
nincs ideje.
Géza, köszönjük amit eddig tettél,
biztos, hogy humánusan gondolkodó fiataloknak példaképe
lehetsz.
Csibe
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Az első interaktív tábla az iskolánkban
2017 decemberében megérkezett a tábla. Az interaktív táblát a műszaki teremben helyezték el. Ezt a táblát
a Magyar Nemzetközi Tanácstól kaptuk.

Nagyon megörültünk, amikor megérkezett, és nagyon meglepődtünk, amikor a tanár bácsi elmesélte a tudnivalókat a tábláról. A táblán el lehetett végezni fizikai, kémiai, matematikai és geometriai műveleteket. A
táblának vannak inaktív részei is, például a nyelvek használata. Az osztályból páran ki is próbáltuk. Nagyon
izgalmas a használata, és szinte mindenki jelentkezett, hogy kipróbálhassuk. Rajzoltunk, számoltunk,
mértünk rajta, a periódus rendszer feltalálóira is rákerestünk, megkerestük a világtérképen az országokat és,
hogy milyen elemek tartoznak abba az országba. A táblát lehet újjal és egy ceruzával irányítani. Köszönjük
a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy ilyen nagy ajándékkal gazdagította iskolánkat, és reméljük, hogy számtalan alkalom lesz a tábla használatára. 8.b
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
Soli Deo gloria
egyedül Istené a dicsőség
(A soli Deo gloria latin kifejezés, jelentése: „egyedül
Istené a dicsőség”. Egyike az öt solanak, melyek a
reformátorok hittételének összegzésére szolgáltak a
reformáció alatt. Gánóczy Sándor szerint Kálvin
számára ezek közül a soli Deo gloria elv a legelső és
a leglényegesebb.
A kifejezés azt fejezi ki, hogy minden dicsőség
egyedül Istennek jár, az emberek (pápa, szentek,
Mária stb.) dicsőítésének kizárásával. Ezzel a reformáció elvetette a Mária-kultuszt és a szentek és ereklyéik tiszteletét is... (Wikipédia))
Igen, Orbán Viktor ezt mondta a szavazási eredmények kihirdetése után, és bízok benne, hogy ezt
igazán és őszintén is gondolta.
Mi is volt, mi történt, eddig? Először is 1998-ban,
váratlanul esett az ölébe a hatalom, becsületesen a
demokrácia értelmében kormányzott, de naivan,
mivel nem csinált nagytakarítást az állami pozíciókban, nem tisztította meg a médiumokat is, mivel azok
(sajnos nem hivatalosan) hatalmi szervek, meg is
buktatták az ál-baloldaliak és a „demokraták”. Majd
nyolc év után mikor már mindent, ami az életünkben
fontos volt a liberális demokrata kozmopolita elvek
alapján „európaivá” tettek bennünket és az országot
görög módon tönk szélére juttatták, visszavette.
Komoly munka és két mandátum után újra választásokra került sor, demokratikus (nem idézőjelben)
törvényes módon, és megnyerték. Indul az egymás
utáni harmadik mandátum. Ja, meg kell jegyeznem,
mind kétharmados parlamenti támogatással, többséggel.
Mit is jelent most (végleges eredményhirdetés előtt)
ez számbelileg is. Először is Magyarországon ma van
kb. 8,5 millió választópolgár, ebből szavazott 70%
ami megint egy 5,5 millió polgár, a Fidesz kétharmados többséggel megnyerte a választásokat, ami a civil
számtan szerint több, mint 3 millió szavazatot jelent.
Az ellenzék is létezik, akik most még nagyarányú
vesztesekként szerepelnek, mást állítanak: szerintük
ők 2,6 millió szavazatot kaptak, amíg a Fidesz 2,4
milliót, tehát győztek. Ha ez így is lenne az egyszerű
matematika alapján a választási számtan, ami
törvényesen is érvényes és mást mond, mivel a
Parlamentbe nem bejutó (ez aztán a magyaros
szöveg) pártokra és egyéni képviselőkre leadott
szavazat a bejutottak között lesz elosztva, arányosan,
az elért eredményeik alapján. Én sem értem, de így
volt és van, tehát, ha okosan nyernek egyes egyéni
választóhelyeken, kevesebb szavazattal, kevesebb
szavazattal is lehet nyerni, főleg, ha a vesztes táborban több párt között forgácsolódnak a leadott, de nem
nyerő voksok. Na, nem mellékes plusz még a határon
kívüli magyar állampolgárok (akik mi vagyunk)
szavazatai is.
12

Hogyan is zajlott ez a választás?
A lebonyolítás eléggé csendesen, normálisan zajlott
le, a kampánycsend hiánya ellen. Az előkészületek
mutatták be, hogy még nem vagyunk érettek a XXI
századi demokráciára. A kampányok, a korteskedés,
borzasztóbb volt, mint egy Jókai regénybeli feudális
gondolkodású korban, majdnem mondhatnám,
balkáni. Mindenki kivetkőzött emberi mivoltából,
kígyót-békát kiáltott ellenfelére (nem ellenségére),
hogy minél jobban eleget tegyen a csoportja, pártja,
által
választott
„negatív
kampány”
követelményeinek. Így, ha az ellenjelölt nagyanyjának kereke lett volna, biztos ő lenne a trolibusz. Nem
részletezek, nem lenne, sem etikus, sem esztétikus,
csak a jobb taktikával és a médiumoknak köszönve
elültetett program(ok) nyert, csak nehogy ez a
győzelem piruszi legyen.
Mi is a valós helyzet egy kibic szemszögéből? A jobb
győzött? Igen. Ha igen, akkor minek rá pazarolni
szót, április 8. után jön április 9. Igen ám, de a kibic
már látott olyan csodát, hogy 2000 október 5. után itt
minálunk, még ma sem virradt meg október 6. Ki
győzött, a jobbik (pardon, nem a párt)? Nem, de nincs
tőle jobb, vagyis, ha lenne is, akkor nem állt be a
szorítóba megmérettetni magát.
A választás után bennem, mégis felcsillant a remény,
mivel a győztes fél új kormányzást ígért, szükséges
változásokat, a nép számára, mivel tudjuk, hogy a
miniszter latinul szolgát jelent, tehát, jó, az eddigitől
jobb szolgálatot várunk, pont a választóik érdekében.
Ha a pozitív változások bekövetkeznek,... és nem
fogunk belerokkanni akkor köszönet a győzelemért...
biztosabb jövőért... a remény hal meg utoljára...
Akkor gondolkozzunk.
P.S.
Tisztelt Soros György, ha már olyan nagy hatalmú,
biztosítsa manapság, vagyis a közeljövőben, hogy
szerény személyem Budapesten a New York
kávéházban, ha lehet a művészi galérián egy bécsi filter kávét fogyasszak egy Eszterházy szelet mellett
pipázva reggeli 11 órakor (nem a bulleward) sajtót
lapozva, a szomszéd asztalnál egy költő írjon verset,
a roma zenekar pedig a Rollin on the river-t játsza
diszkrét hangerővel, rajtam zsirardi kalap Pierre
Cardin fehér selyempuplin ing, legyen nyakamban
kézzel festett kínai selyem sál boémesen megkötve,
tengerésztiszti sötétkék zakóban, kopott Lewis 635
farmerben, lábamon elegáns charlston fekete lakk,
simi cipő.
Ha ezt nem tudja megvalósítani, akkor meg mit pattog?
Bíró Csaba
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A főzelék és a mangalica, mint hungaricum
magyar kontinentális étrend alapanyaga,
amely elbír akármilyen feltétet, már régtől
fogva adott: nemzeti konyhánk egyedülálló
különlegessége –nevezhetjük nyugodt lélekkel hungaricumnak – a zöldségből készült főfogás, a sűrített
formájú főzelék. Más népeknek megfelelő szavuk
sincs sűrített főzelékeinkre, a német Gemüse (zöldség) például csak az alapanyagra utal. Nemzeti
leleményességünket dicséri, hogy számtalan termékből készítik háziasszonyaink: zöldbabból, borsóból,
krumpliból,
tökből,
spenótból,
lencséből,
káposztából, kelkáposztából, brokkoliból, sárgarépából, karfiolból, sárgaborsóból és megannyi
másból. A főzelékeink értéke sokoldalú: magas a
rosttartalmuk, amely nemcsak a székrekedés kínos
szindrómáját orvosolja, hanem gátolja a koleszterin
és a zsírok nagymértékű felszívódását, akadályozza a
vastagbéltumor kialakulását, növeli a teltség-, jóllakottságérzetünket. Főzelékeink alapanyagainak vi
tamintartalma is közismerten magas: B1-, B2-, B6-,
C-, K-vitamint, folsavat a napi ajánlott mennyiségben tartalmaznak, különösen, ha gőzben vagy
párolással készítjük el őket, lehetőleg rántás nélkül.
Jelentős a kálium-, magnéziumtartalmuk is, vasat
viszont a paraj és a sóska kivételével a kelleténél
kevesebb találhatunk bennük, és az a kevés sem
hasznosul szervezetünkben fehérjeforrás nélkül. A
száraz hüvelyesek kivételével főzelékeink energiatartalma alacsony (30–140 kcal/100 g), zsiradéktartalmuk elhanyagolható, szénhidrátból a burgonyában
van a legtöbb.
Adatok vannak a XVI. századból, hogy szépanyáink
konyhájában gyakran szerepelt a főzelék. Ünnepeken
sűrűbb, köznapokon hígabb alakjában, hetente
legalább egyszer pedig feltéttel ízesítve, a főzelékhez
egyszer-másszor körítés is kijárt: sült hús, kolbászfélék, rántott gomba, keményre főtt tojás, amit
éppen az éléskamra kínált, de a főétel nem a feltét,
hanem mindig a főzelék volt. A gasztronómia magyaros értékeit és gyakorlati megoldásait
nagyanyáink még ismerték, az új idők családtipró
gyakorlata azonban jócskán szétzilálta ezt az örökségátvitelt. A sertéshús dominanciáját a 150 éves
török hódoltság óta jegyzik, ezt az állatot a török el
nem hajtotta, de adóban sem fogadta el. A disznóhús
a XX. század 70-es éveiben elvesztette nimbuszát a
koleszterinszegény kontinentális étrend hirtelen
feltörésekor. A kontinentális ember, lett légyen bácskai vagy alföldi, váratlanul vákuumban találta magát,
ha orvosi javaslatok szerint akart táplálkozni. A
kilencvenes években azonban úgy tűnt, enyhül
reménytelennek látszó helyzetünk. Spanyol üzletemberek jó minőségű, kellemes aromájú, szaftos comb-

A

húst keresve elvetődtek Magyarországra, belekóstoltak és beleszerettek a mangalica húsának zamatába. A spanyol érdeklődés egy csapásra fellendítette a
mangalicatenyésztést, és ezzel egy időben erős hátszelet kapott a kontinentális étrend iránti kutatás is. A
jó ízű és jó minőségű mangalicacombhús alapja lett a
világhírű spanyol serrano sonkának, amelynek kilogrammjáért akár 40 eurót is elkérnek.
Megjegyzendő: 1973-ban a mangalica védetté nyilvánítására az utolsó pillanatokban került sor,
Magyarországon ebből a fajtából már csak 43 (!)
kocát találtak, a modern nyugati hússertés teljesen
kiszorította falusi óljainkból. A 90-es években egy
hirtelen felbuzdulásban, de hiányosan elvégzett laboratóriumi felmérés arról akarta meggyőzni a
fogyasztókat, hogy a magyar konyha rátalált a
hiányzó láncszemre, megszületett a magyar főzelék
ártalmatlan feltétje, ami vetekszik az agyonreklámozott halételek minőségével.
Tényleg ártalmatlan? Sokan még ma is úgy tudják, a
mangalica zsírja és húsa koleszterinszegény, szalonnája jótékony zsírösszetételének köszönhetően könnyebben emészthető, amiben elméletileg lenne is
némi igazság, ha az eredeti, makkoltató rideg tartásban nevelik, és hagyják az állatot a saját ütemében
növekedni. „A sertéshúsok, illetve -szalonnák zsírsavösszetétele általában az állat étrendjétől, azaz a
takarmányozástól
és
a
takarmány
zsírsavösszetételétől függ” – állítják a szakemberek. A
nagyüzemű tenyésztés azonban a minőség kárára
megy. Az elmúlt 10 év kutatásai kimutatták, hogy a
jelenleg tenyésztett mangalicák karajának, hasa aljának, szalonnarészeinek koleszterinszintje 20–66
százalékkal magasabb, mint a nyugati hússertésé,
csupán a combrészek tekinthetők – „biorészeknek”
– . A magas zsírtartalom miatt rendszeres, illetve
nagy mennyiségben való fogyasztása a fenti adatok
ismeretében (a szív- és érrendszeri betegségek jelenlegi nagyságrendjében) vidékünkön megfontolandó.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy a zsírtartalom a
mangalica húsában példátlanul finom eloszlású,
„márványos”, húsának lédússága és porhanyóssága
miatt a gasztronómiai élvezet összehasonlíthatatlan
bármely más nagyüzemű hússertésével. A Pick szalámi, a gyulai és a csabai kolbász hírneve a mangalica
ízének köszönhető. Kis mennyiségben senkitől el
nem tiltható nagyapáink élményének megélése.
Fogyasztása ma még óvatosságra int, de van remény
arra, hogy a tenyésztés nemesítésével, a tudományos
ajánlások betartásával belátható időn belül az
egészséges táplálkozás állandósult részévé tehető a
mangalicahús fogyasztása.
Dr. Kerekes József
az intenzív terápia ny. főorvosa
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RÉGI FÉNYKÉPEK A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL
Letelepüléstől, 1785-től az új iskola megnyitásáig a mai Testvériség utca 19. szám alatt mindig iskola
működött. Kezdetben csak a fiúk iskolája volt, később már vegyes osztályok voltak. Az itt 1916-tól dolgozó
és lakó Barta Gábor tanító úrról a nép Barta iskolának nevezte el. Az 1960-as években itt kapott helyet a
zeneterem, rajzterem és a technikaterem. A technikaterem és műhely 4 helységből állt. A tanterem falain szerszámok voltak, az órákon általában az asztalos szakma rejtelmeit sajátíthatták el a diákok barkácsolással. A
szenes kályhán mindig rotyogott-gőzőlgött az enyv a ragasztáshoz. Egy külön kis helységben gyűjtötték a
diákok elkészült munkáit. Az elméleti oktatásra nem nagy hangsúly volt fektetve. Ám volt egy sötét kamra
is a kis fényképészek részére, ahol elő lehetett hívni a filmeket, fényképeket, épp mint az igazi
fényképészeknél a 60-as években.

1941-ben Barta Gábor tanító úr az 1932-ben született osztályával

A Barta iskola 1979 után az Antilop cipőgyár
tulajdonába került. Összeépítették a régi
községházzal és a KIE épületével. A termelés és a
vállalat megszűnésével, valamint a vagyon
visszaszármaztatási törvény lehetővé tette és
visszakerül a valamikori fiúk iskolája, azaz a
Barta iskola a bácsfeketehegyi református egyház
tulajdonába.
Berger Antal és Bányai János tanító bácsik analitikai mérlegen készítik a sötét kamra kellékekeit.
Fényképeket adták: id.Margit István és Bányai János
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ANYAKÖNYVI HÍREK

NEM ÉRDEMES

Újszülöttek
Fehér Csaba és Fehér Bezeg Anita kislányuk
Dorina

Vannak pillanatok, amikor a düh és méreg
tombol belül mélyen,
s mint vulkán tör fel,
de mire felér, már halk régen.
Felszínre nem jut, mert ereje kevés,
csak a torokban bugyog
és az egész test lángol, ég,
szétfolyva az erekben
gőzmozdony kerekeként dohog.
Majd kedves gondolat röppen át az agyon,
csintalan szellőtől libabőrödzik a test,
jó érzésként bizsereg, hulláma elfojtja a tüzet.
A tomboló vulkán kihűl, hamuvá válik,
tudatosodva, hogy a méreg hirtelen pusztítása
hiábavaló, nem érdemes.

Milo Milojko és Tamara Milojko kislányuk
Zara
Borbély Sándor és Borbély Dianna kislányuk
Kata
Beriša Fljurim és Hatiđe Krasnići kisfiuk
Elvedin Beriša
Pál Gergely és Bácsi Mónika kislányuk
Pál Viktória
Dejan Vasilić és Maja Vasilić kislányuk
Dunja
Ljumni Krasnići és Eljvana Krasnići kislányuk
Bukurija
Ország József és Ocsenás Júlia kislányuk
Ország Valentina

Bácsi (Vajda) Sára

Elhunytak
Németh Irén szül. Márkus Irén február 24,
61 évében
Zdimirovics Péter március 5, 74 évében
Škeljić S. Slavko március 9, 65 évében
Tóth Károly március 11, 82 évében
Borbély Sára szül. Kiss Sára március 12,
67 évében
Martinović Zlatana szül. Pjošta március
29, 80 évében
Id. Ficze István április 2, 75 évében
Pavlović S. Soka szül. Škundrić április 5,
89 évében
Id. Fehér Lajos április 8, 80 évében

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bojtos Béla, 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. április
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