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Helyi Közösség hírei
Irásom legelején szeretnék két fontos információt megosztani az olvasókkal: Önkormányzatunkal karonfogva,
sokszori próbálkozás után, eredményesen pályáztunk a
Tartományi mezőgazdasági, erdészeti és vizügyi titkárságnál a BF 4es kút furására (az iskolával szemben) a kútház
megépitésére és felszerelésére. Jelentős önrészt vállaltunk
ebben, a munkálatok kezdete reményeink szerint hamarosan elkezdődnek.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti KisebbségiNemzeti Közösségi titkárságnál többnyelvű központi információs fatáblák kihelyezésére sikerült anyagi
forrást biztositanunk, a projektet december 15-ig kell
megvalósitani.
Ezen felül, továbbra is igyekszünk a községi komunális
válalat munkáját segiteni, hatékonyabbá tenni, és
természetessen lakosságunk észrevételeit, bejelentéseit
érvényesülni. Bármilyen információt a 024 4 738 813as
telefonszámon lehet bejelenteni, megérdeklődni.
Az idén immár XIV.alkalommal rendezzük meg
a Bácsfeketehegyi Falunapot és XV.alkalommal

a
Bácsfeketehegyi
Meggynapokat,
melyet
falunk messzeföldön hires és kiváló gyümölcsének, a
bácsfeketehegyi Prima feketemeggynek szentelünk. Ezt
a nemzetközileg is igen ismert rendezvényünket, a helyi
közösség alapszabályzatának értelmében, valamint a helyi közösség tanácsának döntése alapján, minden év június második hétvégén, az idén ezt június 08.-09.-10.én
szervezzük meg. Nagyon nagy segitségünkre, támogatásra
vannak ebben a civil szervezeteink, kultúreggyesületünk,
vállalkozóink és természetesen lakosságunk. Nemhiába
tartja a közmondás: összefogásban az erő!
Ennek az összefogásnak az eredménye az a 3 nap, amikor
felzsong településünk, megmozdul falunk apraja-nagyja,
idős és fiatal egyaránt. Felelevenitődik kultúrális múltunk,
jelenünk és jövőnk: fellépnek iskolásaink, óvodásaink,
tánccsoportjaink, zenészeink, versmondóink, szinészeink,
vendégeink és igy tovább. Külföldi testvértelepüléseink
delegációjai öregbitik és viszik világgá létezésünket, vendégszeretetünket, szokásainkat......
Tisztelettel: Juhász Attila

A református egyházközség hírei
beli áltaslános iskola hittanóráin történt meg. A konfirmált fiatalok a május 20-i pünkösdi ünnepi istentiszteleten vettek első alkalommal úrvacsorát. A református
gyülekezet életében ez a legnagyobb ünnepség. Idén is
nagy volt az érdeklődés, a konfirmációi istentiszteleten
több mint 400 –an, a pünkösd első napi úrvacsorával egybekötött istentiszteleten pedig 200-an vettek részt. Hálát
adunk Istennek ezért az alkalomért. A jelenlegi létszám,
a gyülekezet folyamatos fogyatkozása ellenére is jó reménységgel tölt el bennünket. Azt jelzi, hogy van létjogosultsága és jövőképe is református népünknek.
O. A.

Április 2-án, gyülekezetünk volt a házigazdája a bácskai egyházmegyei
presbiteri
– gondnoki konferenciának.
Mintegy nyolcvan presbiter,
gyülekezeti tag vett részt a
konferencián Bácska egész
területéről. A nagyobb és
kisebb (szórvány) gyülekezetek is képviseltették magukat. Meghívott előadóink,
Dr. Békefy Lajos Ph. D. református lelkipásztor, közíró,
szociáletikus, a Presbiter c. újság felelős szerkesztője és
felesége, Dr. Békefy-Röhrig Kaludia református lelkipásztor voltak. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével
a Magyar Református Presbiteri Szövetség két jeles képviselője is, Dr. Szilágyi Sándor tiszteletbeli elnök és Váci
Gábor titkár. Jelen volt a Szerbiai Református Keresztyén Egyház elnöksége, Halász Béla püspök és Székely
Károly főgondnok is.
Az idén május 13-án került sor Bácsfeketehegyen
az általános iskola hatodik osztályát befejező fiatalok
konfirmációi fogadalomtételére. Az elmúlt tanévben
összesen 21-en, 13 leány és 8 fiú készültek fel a konfirmációra. Idén ketten Kishegyesről is csatlakoztak a
helybeli konfirmandusokhoz. Az ő felkészítésük a hely-
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Konfirmáció Bácsfeketehegyen

A református templomban huszonegy fiatal vált a gyülekezet felnőtt tagjává, miután az ünnepi istentiszteleten tanúbizonyságot tettek hitükről és tudásukról.
Ünnepi öltözékben az esperes vezetésével vonultak be
a konfirmandusok a templomba, ahol a gyülekezet állva
köszöntötte őket. A 12-13 éves fiatalok a teljes szentírásból és a református hitvallásból kaptak kérdéseket, amelyekre a gyülekezet előtt válaszoltak. Szilágyi Roland,
Bácsfeketehegy: „Mi a valláskönyvből tanultunk, ezen
belül a Heidelbergi Kátét, Isten törvényeit és még néhány
éneket mellé.”
A református templomban huszonegy fiatal vált a gyülekezet hitbéli felnőtt tagjává, közülük ketten kishegyesiek.
A konfirmáció sok tanulást, előkészületet igényelt. Ezzel a
fiatalok hitben nagykorú tagjaivá válnak egyházuknak, de
szavazati jogot majd csak tizennyolc éves korukban kapnak. Lukács Nikolett, Bácsfeketehegy:
„Már egy hónappal előtte elkezdtünk készülni és folya-

matosan tanultuk a szövegünket meg, hogy ki mit mond,
és egy héttel előtte minden nap bejöttünk délután, hogy
gyakoroljunk. A konfirmálás nekem azt jelenti, hogy az
egyház felnőtt tagjai leszünk, vehetünk Úrvacsorát, de
szavazni még nem szabad.”
Az ünnepi istentiszteleten a kikérdezést fogadalomtétel és áldás követte. A konfirmálók a Szentírás egy
példányát és emléklapot kaptak. A konfirmáció hitbéli
megerősítést jelent. Orosz Attila, református esperes,
Bácsfeketehegy: „A gyermekeket még kiskorukban
megkereszteljük, ez egy elsőfokú megerősítés, aztán
megerősítik a gyermekek fogadalomtételüket, hogy a
konfirmáció alkalmával Krisztusnak hűséges tagjai,
anyaszentegyházunk szintén hűséges tagjai lesznek, és
a harmadik, szerintem a legfontosabb, mikor a mennyei
édesatya erősíti meg őket ebbéli szándékukban.”
A konfirmálás a református hitélet egyik legnagyobb
eseménye, a többségében református bácsfeketehegyi
közösségben Vajdaság-szerte a legtömegesebb ez az
egyházi ünnep.
Forrás: pannonrtv.com
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Nyugdíjasok hírei
Új elnök a nyugdíjasoknál
nőnapi ünnepséget szerveztünk a nyugdíjas hölgyek számára,
és a közelmúltban nyélbe ütöttük nyugdíjasaink rehabilitációs
üdülését is Prolom Banjában. Éppen most folyik a nyugdíjasaink fizetett Prolom Banja-i üdülésének a megszervezése –
számolt be az új elnök, majd azzal folytatta, hogy munkája
során súlyos nehézséggel is meg kell küzdenie.
– Idestova 5 hónap elmúltával még mindig nem kaptam aláírási jogot a községi nyugdíjas szervezet elnökétől. Emiatt a
mai napig a korábbi elnök asszony írja alá a hivatalos papírokat, s ez gyakran hoz igen kellemetlen helyzetbe. Nemrég
zajlott le a községi nyugdíjas egyesület vezetőségének ülése, s
ezen előrelépés történt ez ügyben. Remélem, hogy hamarosan
megoldódik ez a probléma, és lesz aláírási jogom – fejezte ki
reményét Szabó.
A tervekről szólva az elnök elmondta, hogy hamarosan sor kerül egy egynapos kirándulásra, amit a községi nyugdíjas egyesület fog fizetni. Különféle vetélkedőket és játékokat fognak
szervezni a nyugdíjasok számára, emellett tekézési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődőknek. Azt is megtudtuk tőle,
hogy nincsenek jó anyagi helyzetben.
Aktív élet zajlik a bácsfeketehegyi egyesületben.
– Teljes egészében a tagsági díjakra támaszkodunk, ebből fizetni tudjuk a telefont, a fűtést és villanyszámlát. Egyéb kiadásokra is jut belőle, pl. hivatalos út esetén a Bácsfeketehegy–
Topolya út árát megtérítik az elnöknek, de pl. ha Kishegyesre
megyek át, azt a saját zsebemből kell fizetni. Ha a községi
nyugdíjas egyesület úgy dönt, akkor talán a jövő évtől megnövelhetjük az éves tagsági díjakat, mert ez így nagyon kevés. Ha
pályázunk, akkor azt a községi nyugdíjas egyesületen keresztül tudjuk megtenni, mivel mi nem vagyunk jogi személyként
bejegyezve. Nyertes pályázat esetén a pénz az ő folyószámlájukon keresztül jut el hozzánk. Kisebb összegű kérelemmel
nyugodtan fordulhatunk polgármesterhez és az önkormányzat
vezetőségéhez, eddig még nem utasítottak vissza bennünket,
és hiszem, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. A tartomány
rendszeresen utal át támogatásokat, de az a községi nyugdíjas
egyesület számlájára érkezik. Ebből sajnos sem tavaly, sem az
idén nem kaptunk semmit. Reméljük, ez nem marad így hosszú
távon – hallottuk Szabó Lászlótól, a Bácsfeketehegyi Nyugdíjas Egyesület új elnökétől.
Forrás: magyar szó

Az év eleje óta új elnöke van a Bácsfeketehegyi Nyugdíjas
Egyesületnek Szabó László személyében. A korábbi elnök
súlyos betegsége miatt kényszerült lemondásra. Az egyesület
azóta számos eseményt szervezett, de nehézségek is adódtak
a mindennapi tevékenységek során. Az új elnök elsőként arról számolt be lapunknak, hogy az egyesületnek szép számú
tagsága van.
– Az egyesületnek kb. 230 bejegyzett tagja van, miközben a
faluban nem egészen 400 nyugdíjas él. A tagok 200, illetve
300 dináros tagsági díjat fizetnek, a nyugdíjuk összegétől függően: 15 ezer dinár alatt 200, felette pedig 300 dinárt. Ennek
ellenében részt vehetnek az egyesület által szervezett rendezvényeken és kirándulásokon. Amellett, hogy kirándulásokat
szervezünk a tagjainknak, életbiztosítást is köthetnek nálunk,
valamint folyamatosan rendelhetnek rajtunk keresztül tűzrevalót részletfizetésre, legyen szó fáról vagy szénről. Ez kedvezményt jelent a nyugdíjas számára, és valamelyest gyarapítja az egyesület kasszáját is. Ami a tevékenységeinket illeti,
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Pezsgő civilélet Kishegyesen
Kishegyes község költségvetésében idén 2,8 millió dinárt
különítettek el a civil szervezetek támogatásra. Első körben
mintegy 2 millió dinárt osztottak szét a polgári egyesületek
működésének támogatására, illetve a különféle rendezvények,
programok társfinanszírozására.
Kishegyes község önkormányzata az idén is pályázati úton
támogatja a község területén tevékenykedő civil szervezeteket. A pályázaton nyertes polgári egyesületek képviselőivel
Marko Lazić községi elnök írta alá a szerződéseket. Összesen
16 egyesület 23 projektjét támogatják több mint 2,04 millió
dinárral a költségvetésből. Sándor István, a civil szervezetek
támogatását odaítélő bizottság tagja elmondta, hogy három
ülésen mérlegelték, melyik egyesület mennyi támogatásban
részesüljön. A pályázatot március 1-jén írták ki, mert azt
megelőzően az egyesületek tavalyi elszámolását várták. Csak
olyan egyesületek beadványát fogadták el ugyanis, melyek
el tudtak számolni hivatalosan is a tavaly odaítélt eszközök
felhasználásával. Az egyesületek általános tevékenységeire,
valamint programok megvalósítására is lehetett pályázni. A
Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság például működéséhez 40 ezer, míg a gyermekszínjátszó-szemle megszervezésére 110 ezer dinárt kapott. A Dombos Polgári Egyesület
a Dombos Fest megszervezéséhez 200 ezer dináros községi
támogatást kap. A Krivaja Vadásztársaság terepjáró-gépjármű
beszerzésére kért költségvetési támogatást és 360 ezer dinárt
ítéltek oda. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a
működésre 60 ezer dinárt kapott, rendezvények szervezésére pedig még ugyanennyit. A bácsfeketehegyi Zöld Dombok
Egyesület a Fecske néven megjelenő helyi lap kiadására 90
ezer dinárt kapott, míg a szüreti napok és a borásztalálkozó
megszervezését a költségvetésből 50 ezer dinárral támogatják.

igényeltek és kaptak is a működési költségekre, ebből pedig
a tűzoltóotthon udvarát szeretnék rendezni. A pénz az anyagi
költségekre lesz elegendő, a kivitelezéshez pedig a tagság önkéntes munkával járul majd hozzá. A programokra viszont 70
ezer dinárt kaptak. Ebből különféle versenyekre, szemlékre,
bemutatókra utaznak. A budapesti hagyományőrző tűzoltóversenyre idén is szeretnének eljutni, hiszen már négy alkalommal ott voltak. Emellett tervben van a horvátországi Karancs
tűzoltóinak a meglátogatása. A Baranya-háromszög szívében
fekvő település önkénteseivel két hete írtak alá együttműködési szerződést.
Kerekes Zoltán, a községi elnök helyettese elmondta, hogy lényegében ugyanannyi pénzt szánnak a civileknek, mint tavaly
és az egyesületek is hasonló programokra kértek támogatást.
Kiemelte a civil szerveződés fontosságát, a polgári egyesületek által szervezett közösségépítő rendezvények és programok jelentőségét is. A költségvetésben összesen 2,8 milliót
irányoztak elő a támogatásukra, ebből most 2 milliót már szét
is osztottak. Azt is elmondta, hogy az egyesületek vezetőit
szeretné arra biztatni, hogy a hagyományos és népszerű rendezvények és programok mellett innovatív jellegű projektekkel jelentkezzenek.
Forrás: www.vajma.info
Tóth Péter

Kerepes Árpád, a KINCSE Nagycsaládos Egyesület elnöke
elmondta, idén 15 éves a szervezet, ezt a jubileumot is szeretné megünnepelni. Az egyesület 50 ezer dináros támogatásban részesül a hagyományőrző disznóölés megszervezéséhez,
gyermekprogramokra pedig 30 ezer dinárt kapnak. A Kátai
Polgári Egyesület természetvédelemmel és a kulturális értékek terjesztésével foglalkozik. Kátai Annamária elmondta,
hogy 20 ezer dinárt kaptak működésre, de tervben van egy
családi nap megszervezése, amire utólag pályáznak majd. A
Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület nevében Szügyi
István elnök írt alá a szerződést. Elmondta, 100 ezer dinárt
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Izida hírei
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Elhunyt Albert János

Néhány évvel ezelőtt azonban Albert János kilépett zárt világából. Beszéltek, írtak róla. Az történt ugyanis, hogy a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség rangos
elismeréssel, a Magyar Életfaj díjjal tüntette ki az elfelejtett, idős színművészt. A szövetség nem feledkezett meg
róla, számon tartotta, és a vajdasági magyar színházművészet terén végzett több évtizedes, áldozatkész tevékenysége elismeréseként ítélte oda a díjat Albert Jánosnak.
Albert János a topolyai Járási Magyar Színházban
kezdte pályafutását. Bonviván és táncos komikus, a zenés
vígjátékok, operettek „motorja” - mondogatták a kritikusok. Albert János már pályája elején jelezte azonban, hogy
nem csupán a „szórakoztató” műfajban érzi otthon magát.
Nem. Albert János a komoly társadalmi drámákban is otthon érezte magát. A művészember ott, Topolyán a Zsákbamacska című operettől Shakespeare Hamletjének topolyai
bemutatójáig (a Hamlet c. műben Laertes formálta meg
emlékezetesen) olyan utat járt be, amely messzemenően
meghatározta pályáját.
Albert János személyében rendkívül tehetséges
színésszel gazdagodott a vajdasági magyar színjátszás. Ezt
a későbbi színházi évadok minden tekintetben igazolták.
Erre az igazolásra már a Szabadkai Népszínházban került
sor. Albert János ugyanis 1959-ben, amikor megszűnt a
topolyai Járási Magyar Színház, a Szabadkai Népszínház
magyar társulatához került. S ott a már érett és kiforrott
művészember nagyon hamar a rangos szabadkai együttes
legfoglalkoztatottabb tagjainak egyike lett.
Nehéz lenne felsorolni mindazokat a színpadi
műveket, amelyekben Albert János lehetőséget kapott a
megmutatkozásra. Színészi feladatait minden alkalommal
egyszerű, közvetlen kifejezőeszközökkel oldotta meg. Ki
kell emelni még a művészember magasfokú tudatosságát
és művészi lelkiismeretességét.
Tizenhét évvel ezelőtt találkoztam utoljára Albert Jánossal Bácsfeketehegyen, az Elfelejtett arcok, emberek című
könyvem bemutatóján. Ott voltak akkor a nyugdíjas színészek: Karna Margit, Süveges Eta, Kasza Éva, Ferenczi
Jenő, Medve Sándor és természetesen Albert János. Arról a könyvbemutatóról, Albert János fellépéséről, a következőket jegyeztem fel naplómba: Albert János megy
ki a színpadra. Fergeteges taps. Szinte beleremegnek a
színházterem falai. Még élek, még itt vagyok! - köszönti
a közönséget elcsukló hangon János. S énekel úgy, mint
valamikor régen. Ütemes taps kíséri. Az emberek, a nézők
elfelejtik, hogy hosszú évekig nem látták, nem találkoztak
vele, nem énekelt nekik. Most ott van a sínpadon. S ez a
legfontosabb. János érzi, hogy ragaszkodó szeretet nyúlik
feléje, hogy ott a reflektorfényben valami csodálatos melegség önti el a szívét. S zúg, zúg a taps!
Faragó Árpád
Forrás: Magyar Szó

Április folyamán döbbenettel értesültünk Albert János
nyugalmazott színművész haláláról. Bácsfeketehegyen a
rokonain kívül, egykori iskolatársai, ismerősei, tisztelői
adták tovább egymásnak a szomorú hírt. A fiatalabb nemzedékek közül itthon is bizonyára a tevékenysége, színpadi alakításai révén, esetleg hírből ismerték, ennek ellenére
őszinte tisztelettel adóztak emléke előtt.
Albert János 1935 augusztus 30-án született
Bácsfeketehegyen, alig tíz évesen látott életében először
színházat Szabadkán, amely oly nagy hatással volt rá, hogy
huszonévesen már a topolyai színházban Dimitijevics
Mara társulatában játszott, majd a szabadkai Népszínház
Magyar Társulatának oszlopos tagja lett. Ezzel a két társulattal szinte az egész Vajdaságot bejárta, a legkisebb,
legeldugottabb településeken is ismerték a nevét és mindig nagy szeretettel várták az újbóli előadását. A táncosénekes-komikusi szerepek mellett drámai szerepkörökben
is feledhetetlen alakításokat nyújtott.
Az alábbiakban Faragó Árpád nyugalmazott színművész írását közöljük, amelyben Albert János utolsó
Bácsfeketehegyi színházi fellépését idézi fel.
Szukola Béla

S zúg, zúg a taps!
Albert János (1935-2018) emlékére

Elment, itt hagyta ezt a nem embertípusú világot
a vajdasági színházlátogatók egyik legnépszerűbb színművésze, Albert János. Nyugdíjaztatása után nemigen hallottunk róla. Csendesen, visszavonultan élt családjával. S
valljuk be őszintén, meg is feledkeztünk a művészről!
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Majálisfa a Vajdaság utcában
lett gyerekek és felnőttek egyaránt Végső Bodonyi Szuzanna
tanárnő helyszíni történelmi összefoglalójában. Ezt követően
került sor az otthonról hozott szalagok, lufik, italos üvegek
felkötözésére, majd a már feldíszített majális fa felállítására.
Ez az alkalom is kiváló lehetőség a közösségi élet megtartására, s egyben a fiatalok érdeklődésének serkentésére a
hagyományaink megőrzésének terén. Egy-egy ilyen jellegű
rendezvénynek a programját minden bizonnyal lehet bővíteni újabb ötletekkel, s a jövőben is szükséges népszerűsíteni,
hogy minél többen kapcsolódjanak be, minél többen érezzék,
hogy részesei egy letűnőben lévő, ujjaink között elfolyó néphagyomány megmentésén, átmentésén fáradozó csoportnak.
Szukola Béla
A helyi Vajdaság utcának a kiszélesedett részénél egy kis tér
alakult ki a lakóházak ölelésében. Egykoron a tér alsó szegletében csordogált egy hűsítő vizű ártézi kút, amelyet Csete-ártézinek, majd Benedek-féle kútnak is hívtak, mivel történetesen
Benedek Pali bácsi háza előtt volt. Későbbiek során alig tíz
méterrel távolabb egy kerekes kutat állítottak a lakosság szolgálatába, idővel azonban a vízhálózat tömeges igénybevételével lassan háttérbe szorult, míg nem meg is szűnt a funkciója.
Olykor egy-egy játékban, szaladgálásban eltikkadt suhanc fut
oda a téren kialakított játszótérről, abban a reményben, hogy
ezúttal az eszeveszett gyorsasággal megforgatott vaskerék a
mélyből a felszínre emel egy kis felfrissülést hozó vizet. A
nyugdíjas éveit töltő két kút szomszédságában kapott helyet
a majálisfa, amely értelemszerűen május hónap folyamán díszeleg a téren, évről-évre megszépülve, megújulva, ahogyan a
természet is teszi minden tavasz előn.
Az idén is április utolsó napján a környéken lakó emberek és gyerekek jöttek, hogy a sudár, mintegy 8m magas
akácfát feldíszítsék, ahogyan azt egykoron eleik is tették. Igaz
akkoriban a faluban számos helyen állítottak májusfát, viszont
mára már a község területén csak itt maradt meg ez a régi
szokás. Hogy mit szimbolizál, miért is állítottak egykoron májusfát, ezekre a kérdésekre kaphattak választ az egybesereg-

Majálisi mulatságok
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Bácsfeketehegyen nincs szervezett majálisozás, ellenben majális előestéjén már évek óta közös tábortűzgyújtáson vehetnek részt az érdeklődők. A Feketics Művelődési Egyesület, a
bácsfeketehegyi helyi közösség és a Zöld Dombok Polgárok
Egyesülete szervezésében az idén is sor került az eseményre, de ezúttal nem a strandon, hanem a nyári színpadnál. Az
érdeklődőket kirakodóvásár és élőzene várta, a gyerekeket
pedig ugróvár, körhinta, póni és számos édesség. A fiatalok
körében igen népszerűnek bizonyult a piactér mellett felállított ördöghinta.
Kishegyesen az idén nem volt szervezett majálisozás, de a
helyi közösség megszervezte a babgulyásfőzést. Ez igen népszerű a kishegyesiek körében, épp ezért előre kellett ételjegyet
vásárolni. Az életosztásra a labdarúgópályán került sor, ahol
értesüléseink szerint 130 adag babot osztottak ki. A helyszínen számítógépről zene szólt, így többen is a helyszínen, a
gesztenyefák árnyékában fogyasztották el a hagyományos
majálisi babot.
L.J.
Forrás: Magyar Szó

Díszvilágítást kaptak a templomok Bácsfeketehegyen

Neked mondom, Feketics
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Akkor gondolkozzunk
A PÉNZ (NEM) AZ ISTEN… !?
(Avagy,

miért szegény a világ

több,

mint 90%-a)

a gazdaság is változásokon ment keresztül, így a vallásilag
is megreformált területeken, Svájcban, Angliában, a Németalföldön, az egyházakban is változások történtek, megszűnt a
dogmatizmus, és nem a születés, hanem az anyagi javak birtoklása elősegítette a harmadik rend, a polgárság kialakulását.
Igen, ám, de az emberek, mégsem tértek a Krisztusi keresztény útra, a javak igazságos elosztásának útjára, hanem, látva,
hogy egy kis gondolkodással, kihasználhatják mások tudatlanságát, más hasonlóan gondolkozókkal saját helyzeteiket,
és vagyonukat kihasználva, a többséget elszegényesítették.
Mivel, hogy a pénz a csere alapja, ami a munkán alapuló értéket jelenti, az üzérkedés, a mohóság a szegények munkájának
kihasználása nem teremtett gazdasági egyensúlyt, megkezdődtek az Újkor gazdasági válságai. Legtöbb háborúval végződött, majd a világ és annak kincsei újraelosztás alá kerültek.
Sajnos még az ember is, a nincstelen, árucikké vált. Így van
ez manapság is, csakhogy ez a mai politikusok szép szavú szájából, ahogy ma illik törvényesen és demokratikusan hangzik
el, mint igazság.
Érdekes dologra figyeltem fel, hogy többen, mármint tekintélyes tudással rendelkező, társadalmi tudományokban jelentős
jártassággal bíró, egyének, nem bulvár helyeken (sajtóban)
publikálnak a címben található témáról. Van, aki, csak ös�szegezi, vagy következtetés(eke)t von le mások tudományos
munkáiból, vannak, akik saját szemszögükből világítják meg
azt.
A történelmet ismerve, vizsgálva, mai életünknek, sokkal kényelmesebbnek, élhetőbbnek, könnyebbnek, igazságosabbnak
kellene lennie, mint, ahogy azt a címben említett néparány,
sajnos semmilyen szempontból sem igazolja.
Honnan is induljak ki a téma taglalásában? Induljak-e direkt
a tízparancsolatra nem is túlzottan burkoltan utaló címre, ahol
tudjuk, hogy Istenünk helyett, más semminemű, sem anyagi
sem lelki, sem személyes helyettesét, ne tiszteljük, ne imádjuk. Na, és mi a helyzet manapság? Sokunknak, mégis a pénz
az Istenük, életük célja, az helyett, hogy egy kitűnő eszközként, életük jobbrafordulására, saját maguk boldogulására
fordítanák.

Eddig többféle társadalmi rendszerben, „izmusban” volt része az emberiségnek. Ma nem tudjuk, hogy milyen izmusban
élünk, de a nagy világösszeomlástól tartva a jobb jövő reményében, kialakulhatna egy becsületesebb, biztonságosabb.
Mindenki számára élhetőbb rendszer, ahol minden ember
nyugodtan élhetne a saját munkájából, nem félve a holnaptól.
Még mindig nincs válasz a nagy szegénységre, de azt is
mondhatjuk, hogy nagyon sok is van, de egy sem az igazi,
esetleg csak részben, tehát, nincs. Sokan a politikai pártok és
politikusok a zászlójukra tűzik ki jelmondatnak a szegénység
legyőzését, de ettől tovább nem sokra jutnak el. Hogy, hogy?
Akkor miért választottuk meg őket, ma már demokratikus
módon? Ők már miért nem felelnek semmiért, ha a népnek
felelnie kell munkájáért, és még el is veszítheti azt? Miért
csak egy gyilkosság tudja megfosztani kiváltságos helyzetétől
a politikust és annak támogató csoportját. Miért nem funkcionál a demokrácia, vagy nem is létezik? Ez is olyan áltatás,
mint a szociális igazságos rendszer meg annak tiszta formája
a kommunizmus?

Tudjuk, hogy amikor a kereszténység hivatalos, uralkodói (?),
vallás lett, a harmadik rend, a papok tudásukkal (írás) visszaélve magukat kiváltságos helyzetbe emelték, a tudatlan néppel szemben, az anyagi javakat és a pénzt azoktól , mint nem
szükséges és Istentől káros javakat a saját és a feudálisok számára eltulajdonították. A reneszánsz korszakában megindult
a tudományos felvilágosodás korszaka, evvel együtt a vallás
megreformálása is. Erre az időre tehető a liberalizmus megjelenésének is az időszaka. Több, tudományos, változás mellett

Nem orwelli egyenlőket és egyenlőbbeket kívánok, de a lehetőségeket arra, hogy munkához jusson képességei szerint mindenki, de képességit is fejleszthesse, hogy többet és jobban
tudjon megvalósítani, a munka értelmes szükséges és emberi
legyen.
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Ne vonjunk le vakon következtetéseket, ellenőrizzük le hírforrásainkat, ne essünk ki ennek hiányában hülyének, mert azt
írta az újság, ez volt a TV-ben. Játékszerek, eszközök más
kezében ne legyünk, emberek vagyunk. A Júdás pénz nem éri
meg az árát… nézzünk előre is… akkor gondolkozzunk.
Bíró Csaba

Bepillantás az orvoslás jövőjébe

Szennyelvezetővé vált a Krivaja
Az utóbbi évek során szinte gyakorlattá vált, hogy a Krivaja
folyót szennyelvezetőként használják. Teszik ezt már ipari
szinten, elsősorban Topolya déli részén lévő üzemek, amelyek
vezetőségeinek olcsóbb olykor a fikazsebből kifizetni a nevetséges büntetést, minthogy szem előtt tartva a környezetvédelmi szabályokat és megfelelő szűrőrendszert kiépíteni, felszerelni. Tehetik, mert a már hosszú évek óta szélmalomharcot
vívó önkormányzatok, polgári megmozdulások és tiltakozások ellenére sem tudnak érdembeli eredményeket elérni ellenük. Olykor az elkeseredéstől kifakadók már úgy érzik, hogy
a jogrendszer is a védőszárnyai alatt babusgatja az „ismeretlen
tettesek”-ként feltüntetett, aktív, nagyüzemi szennyezőket.
A kishegyesi önkormányzat legutóbbi feljelentésére
a tartományi környezetvédelmi felügyelőség a válaszában a
törvényes előírásokra hivatkozik, amely értelmében a szen�nyezést előidéző üzemek 2025-ig, illetve esetenként 2040-ig
kötelesek környezetvédelmi tervet kidolgozni. A válasz egyáltalán nem nyugtatott meg senkit, sőt heves felháborodást
váltott ki és a kishegyesi község mindhárom településén a
polgárok aláírásgyűjtésbe kezdtek, amelyet a helyi közösségek is támogattak. Ennek eredményeként Kishegyesen 1007,
Bácsfeketehegyen 500, Lovćenácon pedig ----------- gyűlt
össze.

13

Az utóbbi időben a szennyezettség még fokozódott
és a folyó színe már teljesen elveszítette a zöldes-barnás színét
és szürkévé vált, olykor már inkább fehér, a bűze pedig nemcsak a környéken érződik hanem jelentősen szélesebb körben
is. A polgárok bíznak abban, hogy széles összefogással, közös
erővel megtudják gátolni a Krivaja folyó további szennyezését, a nagyon-nagyon optimisták pedig abban, hogy Szerbia
az EU-s csatalakozásával ez a kérdés is megoldódik.
Szukola Béla

Hyppolit, a lakáj után Kitty Flin
Mindkét címszereplő a legjobb főszereplőnek kijáró díjban részesült

Számtalan esetben előfordult már valamennyiünkel, hogy
szeretnénk az idő kerekét megállítani, esetleg visszapörgetni, hogy akár egy kis időre is a múltba visszacsöppenjünk,
kilépve a felgyorsult, elanyagiasodott világunkból. Amen�nyiben önben is fellángolt ez a vágy, jöjjön el a helyi Soma
színtársulat egy 150 évvel ezelőtt megtörtént, valós eseményt
feldolgozó színpadi előadására! A mintegy másfél órás időutazás során a kedves néző megismerheti a két bosztoni, Tom
Jonson és John Tomson előkelő kasszafúrókat, a két éber, „jó
szimatú” nyomozót, Pittet és Pattot, a túlbuzgó fiatal feltalálót, az érdekházasságra készülő hotel igazgatót, az elismert orgazda özvegyét és annak drogos húgát, valamint a segítőkész
recepciós lányt Kitty Flint. Az események kavalkádjában fellelhető a laza humor, a helyzet komikumok, ám a másfél millió dolláros szajré körüli bonyodalmak feszültséget, izgalmas
fordulatokat visznek a történések láncolatába. (Ezért biztonsági okokból a nézőtérre tilos fegyvert bevinni.) A hatalmas
zsákmány elosztását a kasszafúrók végül párbaj által döntik
el. Egy nem mindennapi párbaj révén. Egy szerelmi párbaj
által. Az a nyertes, akit udvarlása során megkedvel és szerelmével kitüntet a csinos Kitty Flin. S, hogy a legvégén ki is az

igazi nyertes? Természetesen a színházkedvelő közönség, aki
jelenlétével megtiszteli a Soma színtársulat előadását amelyet
Ralbovszki Csaba színművész rendezett.
A társulat az idei XV. Bácsfeketehegyi Meggynapok
és XIV. Falunap rendezvénysorozat programjának keretében
június 8-án, pénteken este mutatja be ismét idehaza a darabot.
A szervezők igyekeznek kiküszöbölni a múltbéli hiányosságot
- amikor is a darab bemutatója során a mintegy 300 ülőhelyes
színházteremben megközelítőleg 50 néző állva kísérte figyelemmel a zenés-táncos betéttel spékelt, happy and-el végződő
bulvár krimit. S, a reklám után következzen egy (kis) öndicséret. A társulat tagjain érződik, hogy összerázódtak összeszoktak az elmúlt 3-4 év során, hiszen tavaly sikerült kiérdemelni
a Hyppolit, a lakáj c. darabbal a legjobb férfi főszereplőnek
kijáró díjat és még öt különdíjat. Az idén pedig Nagykikindán
megrendezésre kerülő Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók
XXIII. Találkozóján a darab címszerepét alakító Hodik Annabella érdemelte ki a legjobb női főszereplő díjat, a Kitty Flin
szerep megformálásáért, ezen kívül a társulat még két különdíjban részesült.
Szukola Béla

Régi fényképek feketicsi lakosok életéből

1950-ben két cipészüzem is dolgozott Feketicsen.
Az egyik üzem: OBUĆARSKA RADIONICA »JADRAN«
FEKETIĆ. 1950.június 24-én a munkavezető Maslovski Blažo,
könyvelő Martinović Risto, cipészek: ... urović Ivo, Bjelica Milo,
Miranović Blažo, Gloš Filip, Ritev Jakab, Bojtos Dezső, Kóris János, Hegel Lénard. Király Erzsébet herihter, az inasok pedig: Veta
Lajos, Milašević Slavko, Teslić Ljubica voltak.
A másik üzem: OBUĆARSKA ZADRUGA ZA IZRADU I
PRODAJU , FEKETIĆ:
Dorogi József könyvelő, Sárosi Teréz pénztárnok, Csibri János elnök, cipészek: Marecskó Márton, Kórizs József, Barna Mihály,
Szolga Sándor, Egyedi János, Kecskeméti Mihály, Bányai György,
Bene László, Kovács Péter, Ubornyi János, Rápóti János, Fehér József, Fekete János, Kovács Károly, Szabó Erzsébet steper, Juhász
Anica herihter, az inasok: Majoros János, Fehér György, Rápóti Erzsi, Szilágyi Lidia, Sápi József, Pál Lajos, Kórizs Árpád, Végső
János és Pásztor József voltak 1950.június 23-án. Az üzemük idők
folyamán több helyen is dolgozott: a főutcán, a mai Duo-Commerce
helyén, a piactér helyén levő épületbe, ami volt máskor posta, színházterem, tánciskolát ott tartották. Végül pedig elkapták a régi községháza épületét és mint ANTILOP dolgozott tovább már modern
gépsorokon.
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A kép a valamikori Borovo cipőüzlet
előtti időben készült. Balrol Kovács
Károly, Csibri Anica Egyedi János és
a szélén Barna László. Állnak, balról
Csibri János, jobbrol a szélén Bányai György. Az utolsó sorban balról
id Kórizs József kötényben , francia
sapkában és mellette id.Kovács Péter
állnak.
A másik képen a Cipésszövetkezet
előtt /most pékség, és pénzváltó van
ott főutcán / Alsó sor jobbról balra
Egyedi László, Fehér József a második sorban Bányai György fehér
kötényben , a feketében Csibri János
Fényképek forrása:
néh. Fehér Józsefné Sárosi Teréz
és Kórizs József

Fecsketoll

Anyakönyvi hírek

NÉMÁN

Újszülöttek

Szeretem hallgatni a harangszót,
még sem vagyok ott, ahol a harangok.
Nem lépem át ódon falakba zárt kapuját,
nem énekelem hangosan dalát.

Delve Stir és Jasmina Pilip fiuk
David
Šinka Ričard és Sandra fiuk
Andrej
Dorkó Dániel és Annamária lányuk
Adél
Kećaj Ardijan es Aksić Đurđa fiuk
Ramadan
Bánszki Attila és Szabó Melitta fiuk
Attila
Harangozó Attila és Adél fiuk
Attila
Đorđe Tatomirov es Majoroš Marija fiuk
Filip
Kórizs Csaba és Krisztina lányuk
Violetta

Gondolatban egy kőpadon ülök,
összekulcsolt ujjaimban duzzadó erők,
röpítenek a búgó harangokig,
lelkem némán dúdolja imáit.
Nem vagyok ott ahol a harang szól,
lágyan ringó érzés a távolból,
összeköt múltat, jelent, jövőt,
egyszer majd én is megjövök.
Bácsi (Vajda) Sára

Gyereksarok

Házasságkötések

Dorkó Dániel - Ritec Annamária - 2018.03.06.
Stojanović Niko - Čvorak Ivana - 2018.03.17.
Samardžić Vladimir - Jurić Vijoleta - 2018.04.11.
Stojanović Marko - Ignjić Aleksandra - 2018.04.27.
Agusztinov József - Benedek Anita - 2018.05.12.
Dobi Attila - Pál Anita - 2018.05.26.

Elhunytak
Id. Koncz László április 19, 71. évében
Szilágyi Lídia szül. Harangozó Lídia április 25, 87. évében
Molnár János április 29, 61. évében
Fórizs Franciska szül. Fekete Franciska május 17, 85. évében
Ifj. Paczal Lajos május 12, 51. évében

Apróhírdetések
- Eladó egy kukorica daráló, nagy villany motorral és egy
vasgórét elajándékoznék, lekell bontani, és elvinni.
Telefon: 024/4739-151

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: 024/4739-063.

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
659.3 (497.113)

E-mail: feketicsifecske@gmail.com
Folyószámlaszám: 310-8659-38
www.feketics.com
Tördelés: Szabó Tímea. 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. június.
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