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Falunap - Meggynap 2019
 A XV. Bácsfeketehegyi falunap

és a
XVI. Bácsfeketehegyi meggynapok programja

CSÜTÖRTÖK: (2019.06.06.)

Helyszín: Kultúrotthon terasza

18.00

Soma 25 éve

A bácsfeketehegyi Soma amatőr színtársulat 
könyvbemutatója és kiállításmegnyitója

PÉNTEK: (2019.06.07.)

Helyszín: Színházterem

10.00

Óvodások karneváli sétája

17.00

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A Zentai Magyar Kamaraszínház előadása. Zenés 
mesejáték. R.: Krizsán Szilvia (Sterija-díjas)

19.30

Mandragóra komédia magyar nyelven 

Előadja: a Soma színtársulat, R.: Ralbovszki Csaba

21.00 – 23.00

The Minds (Pécs, HU)

Rock koncert 

Helyszín: Nyári színpad

SZOMBAT: (2019.06.08.)

Helyszín: Kultúrotthon terasza

Egész nap:

BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY
 - meggy, méz és helyi termékbemutató, 

kézimunka-kiállítás, képzőművészeti és fogalmazási 
versenypályázatok megtekintése 

„Az én falum és a meggy” a Kultúrotthon teraszán

Résztvevők: Hestia - bácsfeketehegyi nők egyesülete, 
Török méhészet, Horkai gyümölcsfeldolgozó, Fekete 

Pincészet, Nikola Đurković Á.I., Pán Péter Iskoláskor E.I. 

Kirakodóvásár és egyéb szórakozási lehetőségek

A Gazdakör Mezőgazdászok Egyesülete, a civil 
szervezetek, vállalkozók és a községi idegenforgalmi 

szervezet bemutatkozása 
(jelentkezni Erdélyi Róbertnél / 060-4738-626)

Helyszín: Óvoda

09.00

Kunsági portrék, életképek a Kunok hazája 
című dokumentumfilm forgatási időszakából 

a kultúrotthon emeleti nagytermében
Fotók: Karácsony Sándor

10.00 – 11.00

Mulassunk!
A szabadkai Juhász zenekar gyermekkoncertje



3

Falunap - Meggynap 2019

10.00 – 14.30

Marhapaprikás főzőverseny

A szervezők 2000 dináros nevezési díj fejében 
csapatonként, 3 kg marhahúst, 3 db kenyeret, tüzelőt, 
hangulatos környezetet, valamint minden csapatnak 

nyereményt biztosítanak.
Jelentkezni: Radoslav Stojnović – TK „Jadran” 

(063 422 525) 
Jelentkezési határidő: 2019. június 5.

Helyszín: Nyári színpad

10.00 – 14.00

Meggykülönlegességek kóstolója a bácsfeketehegyi 
„Hestia” közreműködésével, 
és falunapi ingyenes lángos

10.00 – 12.00 

Zöldség- és gyümölcs szobrászat

Rácz Túrkevei Lajos és Gelei Tamás magyarországi 
mesterszakácsok közreműködésével

11.30 – 12.00 

Képzőművészeti és irodalmi pályázatok értékelése, 
emléklapok és dicsérő oklevelek kiosztása 

Rácz Túrkevei Lajos és Gelei Tamás magyarországi 
mesterszakácsok közreműködésével

18.00

Ünnepi köszöntő és kétnyelvű művelődési műsor

Fellépnek: a BMMHE tagjai, az általános iskola 
diákjai, az óvodások, „Izida”,a balettstúdió, 
KK „Dušan Car Silni”, „Njegoš” ME tagjai

A Bácsfeketehegy Helyi közösség 
„A falu legszebb háztájéka” elnevezésű pályázatának 

eredményhirdetése

20.30 - 24.00

Zenés utcabál a Nyári színpad előtt

Előadó: Stivi & Deki

22.00

Tűzijáték

VASÁRNAP: (2019.06.09.)

Helyszín: Bácsfeketehegyi Református templom

9.30

Ünnepi és tanévzáró istentisztelet

19.00

Előadás szerb nyelven
A ”Greda„ dráma stúdió előadásában

Helyszín: Színházterem

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényünkre!

Szervezők:
Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsa, 

„Zöld Dombok Környezet- és közösségfejlesztési 
Szervezet”, Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és 

Helytörténeti Egyesület (BMMHE)

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!
A rendezvény szervezője nem tartozik felelősséggel har-
madik személyek, vagyis a rendezvényen résztvevők és a 

vendégek viselkedéséért és tetteiért. 
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Helyi Közösség hírei

 Beszámolómat a mindenkit meglepő, egyik 
napról a másikra lezajló eseménnyel kezdeném. A 
nagytemetőben található kápolna (ravatalozó) kony-
hai része megülepedett, repedések keletkeztek falain, 
egyszóval használhatatlan állapotba került. Az első 
lépések megtétele után (az építészeti ellenőr feltér-
képezése után, a községi kommunális vállalat körbe-
kerítette a szóban forgó területet, épületet), megfele-
lő képesítésű  szakemberek lettek megbízva annak 
a tervdokumentációnak a kidolgozásával, melynek 
alapján elkezdődhetnek a felújítási munkálatok az 
épületen.  Mindezt természetesen az erre vonatkozó tör-
vényekkel összhangban kell megtenni, vannak külön-
böző határidők, előírások, melyeket szigorúan be kell 
tartani, ezért nem lehetett azonnal elkezdeni az első 
és legfontosabb lépést, azaz az épület alátámasztását. 
Bízom benne, hogy mire ezek a sorok nyomdafesté-
ket látnak, beindulnak a szükséges munkálatok.
Egyenlőre csak találgatni lehet, hogy mi okozhatta a 
fent említett jelenséget, természetesen ezt majd csak 
akkor tudjuk teljes bizonyossággal megtudni, amikor 
a sérült részt lebontják és hozzáférnek az épület alap-
jaihoz. 
-    hasonló a helyzet a Nikola Gyurkovity utcában 
is, ahol 12 méteren megsüllyedt az úttest, komoly ve-
szélyt jelentve a forgalomban résztvevő járművekre, 
személyekre. Ebben az esetben konkrétan a kivitele-
ző késik, a munkálatokat már meg kellett volna hogy 
kezdje, azonban tekintettel arra, hogy több lokáción 
is dolgoznak, kérelemmel fordult a határidő módosí-
tására, ami a munkálatok kezdetét illeti. Mivel válo-
gatni nem igazán lehet ilyen profilú vállaltok között 
(útkarbantartó és építő), ezt a kérelmet el kellett fo-
gadnunk. 

 Az olvasók és településünk lakosainak pedig 
szeretném megköszönni megértésüket és a mindkét 
esetet illető türelmüket!
-a községi kommunális vállalat rendületlenül végzi a 
közterületek, temetők karbantartását, a mindennapi 
vízhálózati problémák megoldását és a bejelentett la-
kossági észrevételek folyamatos elhárítását
-Bácsfeketehegy Helyi közösség tanácsának döntésé-
nek értelében, kamerával szereltettük fel a népszerű 
bácsfeketehegyi gólyák fészkét, ezáltal a közeljövő-
ben élő képben lehet betekintést nyerni egy gólyacsa-
lád mindennapjaiba, életmódjukba. Természetesen a 
projektről az állategészségügyi szakember véleménye 
is ki lett kérve, nem talált benne semmi kivetni valót, 
ami zavarná a gólyáinkat
-nagyban folynak az előkészületek a XV. 
Bácsfeketehegyi Falunap és a XVI. Bácsfeketehegyi 
Meggynapok szervezésén, amelyre 2019.június 6-9.
(csütörtök, péntek, szombat, vasárnap) kerül sor, a 
részletes program megtalálható a Fecske oldalain, 
kiplakátolva a hirdetőtálákon, facebook oldalunkon, 
a Dombos televízión stb.  
Programjainkra szeretettel várjuk Bácsfeketehegy ap-
raját, nagyját, ünnepeljünk mindannyian-közössen!
  A szervezők (Bácsfeketehegy Helyi közösség 
Tanácsa, „Zöld Dombok Környezet-és közösségfej-
lesztési Szervezet,Bécsfeketehegy Magyar Művelő-
dési és Helytörténeti Egyesület) nevében:

 Tisztelettel: Juhász Attila
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Április 21-én, húsvét vasárnapján délután tar-
tottuk Bácsfeketehegyen a hagyományos hús-
véti gyermekistentiszteletet. Hosszú évek óta a 
bácsfeketehegyi gyülekezetben ez az egyik legnépe-
sebb ünnepi istentiszteleti alkalom. Az idén sem volt 
ez másként, hiszen Orosz Attila helybeli lelkipásztor 
alkalmi igei köszöntője után közel hetven gyermek 
szavalatát hallgatták meg a szülők, nagyszülők és az 
érdeklődő gyülekezeti tagok. A versmondás közben 
a jól ismert húsvéti énekek is elhangzottak. Az idén 
folytattuk az elmúlt évben megkezdett és jól bevált 
programot, egészen pontosan azt, hogy néhányan a 
hittanos gyermekek közül, harmónika, hegedű, gitár 
valamint orgonajátékkal és szóló énekléssel is szol-
gáltak. Az énekek begyakorlása az idén is, Kaszás 

A református egyházközség hírei

Éva zenetanárnő, a gyülekezet kántorának vezetésé-
vel történt. Az ünnepi alkalom után a gyermekek át-
vehették a jelképes húsvéti ajándékot, a csokitojást.
     Május 12-én, vasárnap anyáknapi ünnepi istentisz-
teletet tartottunk. Az istentiszteleten felléptek gyüle-
kezetünk vasárnapi iskolásai valamint az ifjúsági cso-
port tagjai is, akik énekléssel tették ünnepélyesebbé 
alkalmunkat. Felkészítőjük Halász Renáta vasárnapi 
iskolai vezető volt. Az istentiszteletet felvételezte az 
Újvidéki Rádió is, amelyet szerkesztett változatban 
közre is adtak május 19-én a vallási műsorban.

Orosz Attila
lelkipásztor - esperes

HÚSVÉTI GYERMEKISTENTISZTELET ÉS 
ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉG BÁCSFEKETEHEGYEN
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Kozma Lajos könyvtár hírei

Eseményekben gazdag két hónap telt el a 
könyvtárban. Szerveztünk előadásokat, könyv-
bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat. Minden 
korosztály megtalálhatta az érdeklődésének 
megfelelő programot. 

 Április 2-án ismét Gazsó Orsolya sza-
badúszó újságíró volt a vendégünk, New York 
után most Hátizsákkal Dél-Amerikában cím-
mel tartott úti élménybeszámolót. Arról mesélt a 
bácsfeketehegyi közönségnek, hogy hogyan lehet 
úgy világot látni, hogy nem vagyunk milliomosok, 

hogy miközben készülünk az útra, mindenki le akar 
róla beszélni, mert a környezetünk szerint a világ 
egyik legveszélyesebb helyére készülünk, hogyan 
lehet biztonságban eltölteni egyedül 47 napot Ar-
gentínában, Chilében, Uruguayban és Brazíliában, 
milyen volt önkénteskedni az Ifjúsági Olimpián, 
és mesélt Dél-Amerika természeti csodáiról, állat-
és növényvilágáról, valamint különleges ételeiről. 
Mindezt képekkel és videókkal illusztrálva.
 A gyermek és annak nevelése mindig aktu-
ális téma volt – és lesz is. A gyerek a témája Pap 
Ágota Mi a gyerek? című könyvének is. A kötet az 
Életjel Kiadó gondozásában jelent meg. A Könyv-
tár szervezésében április 9-én 18 órától került sor 
Pap Ágota pszichológus könyvének bemutatójára. 
Vendégünk volt a szerző és Dévavári Beszédes Va-
léria, az Életjel Kiadó vezetője, akikkel Simonyi 
Gabriella pszichológus beszélgetett. Az esten köz-
reműködött Mess Attila színművész, aki részlete-
ket olvasott fel a könyvből, illetve előadta Szabó 
Lőrinc Lóci óriás lesz című versét.
 Tavaszi zsibongó: A tavaszi szünetben is-
mét szerveztünk gyermekfoglalkozást április 23-
25-ig. Minden nap mesét olvastunk, játszottunk, 

ÁPRILISI ÉS MÁJUSI HÍREK
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vetélkedtünk és kézműveskedtünk.
Április 24-én este G. Nagy Lilla Imola írónővel 
Szilágyi Ildikó beszélgetett a szerzőnő Délvidék 
titkai című könyvéről. Az írónő Amerikában, Kí-
nában és Európa számos országában is élt, sikeres 
modellkarriert maga mögött hagyva, nem törődve 
az anyagi világ által kínált csillogással, 12 év után 
anyaországi magyarként a Délvidékre költözött. A 
fiatal szerző könyve 2018-ban jelent meg. A könyv 
a trianoni magyarság sorsáról, a magyarság jövőjé-
ről szól; könyvét a fiataloknak írta, főleg azoknak, 
akik már elhagyták hazájukat, vagy ezt fontolgat-
ják. A könyv megjelenése óta számos bemutatóra 
került sor, nemcsak délvidéken, hanem az egész 
Kárpát-medencében.
 A könyvtárban május 8-án 19 órai kez-
dettel bemutatták a Vajdasági Magyar Újságírók 
Egyesületének legújabb, Maradék maradéka című 
kötetét, amely az egyesület 2017. évi riporttábo-
rában készült írásokat öleli fel. Az írások, beszél-
getések, fényképek helyszíne Újvidék, Maradék, 
Dobradó, Satrinca, Piros, Tiszakálmánfalva, Kar-
lóca, Tekia… A kiadvány egyben a Vajdasági Ma-
gyar Újságírók Egyesülete által elindított Délvidék 
felfedezése című sorozat harmadik kötete, mely a 
Magyar Nemzeti Tanács támogatásával jelent meg. 
A rendezvényen jelen volt Tóth Lívia, a VMÚE 
alelnöke és a kötet szerkesztője, Máriás Endre, a 
VMÚE elnöke és Kónya Sándor versénekes.

 Május 24-én este bemutattuk A mi sporthőse-
ink című kötetet, amelyet a Hét Nap gondozásában 
adtak ki, Tóth Tibornak, a Hét Nap újságírójának, 
sportszerkesztőjének írásait gyűjti egy csokorba. 
A könyvben interjúkat és riportokat olvashatunk a 
vajdasági magyar sportélet meghatározó alakjairól, 
amelyeket Szalai Attila karikatúrái illusztrálnak. 
Mester Gyula, Nikolics Nemanja, Saghmeister 
Gábor, Szilágyi Csaba, Világos Adrianna - a róluk 
szóló írásokat biztosan megtaláljuk a könyvben. 
Vendégünk volt a könyv szerzője: Tóth Tibor a Hét 
Nap újságírója, a beszélgetést vezette:  Bencsik Ist-
ván a szabadkai rádió nyugalmazott újságírója.
 Egy újdonság is elérhető ezentúl a könyvtár-
ban, a magyarországi Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az Elektronikus Információszolgál-
tatás Nemzeti Programján (EISZ) keresztül támo-
gatást biztosít a határon túli intézmények részére. 
Ennek révén díjmentesen igénybe vehető az az 
értékes adatbázis, ami óriási segítséget nyújt nem-
csak a kutatók, hanem a középiskolások és egyete-
mi hallgatók munkája során. A hálózathoz a hatá-
ron túli intézmények közül a Kishegyesi Könyvtár 
is csatlakozott, ezáltal a Kozma Lajos Könyvtárban 
is elérhetővé vált a körülbelül 5000 magyar e-kiad-
ványból áll adattár, köztük nagyon frissen megje-
lent kötet is.
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Izida hírei

“A kapcsolatok célja nem az, hogy általuk rálelj a tel-
jességre, hanem hogy általuk megoszd a teljességedet 
másokkal. Nem az, hogy felleld az örömöt, hanem hogy 
megoszd az örömödet. Nem az, hogy megtaláld a bol-
dogságot, hanem hogy megoszd a boldogságodat.”

Neale Donald Walsch

 А bácsfeketehegyi Anya és gyermekvédelmi egye-
sület „Izida’ ma már tizenhét éve működik és napközis 
foglalkozásokra, változatos tevékenykedésre nyújt le-
hetőséget. Az egyesület egyik legfontosabb célja mindig 
az volt, hogy a tagság szabadidejében hasznos elfoglalt-
ságot találhasson magának, azonban a rendszerbe néha 
nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik. Az 
új munkával kapcsolatos személyes elvárások feltárá-
sára, vagy olyan körülmények mellett kell működni 
amelyek az alapos, napi munka során derül fény, ame-
lyek hosszú távon mégsem megfelelőek.  Anyagi jellegű 
teendők is szerepet játszanak amelyekre nem vagyunk  
felkészülve, sokszor nehezen érinti úgy a szakembereket 
is és a felhasználókat is. 

Keményen hanzik és önző dolog is lenne, ha a nehézsé-
gek miatt, ami fellelhető munkánkban,  feladnánk vagy 
abbahagynánk az eddigi kiépített kapcsolatokat, az elért 
eredményeket. Hiszen a mérleg egyik oldalán ott vannak 
a személyes nehézségek,  a túloldalon pedig az a renge-
teg öröm, amit a napközis foglalkozások felhasználói, a 
barátaink okoznak nekünk. 
Pillanatnyilag, legnagyobb problémánk a munkaszo-
kás. Hajlamosak vagyunk rutinból, megszokásból elvé-
gezni a feladatainkat, és még ha az eredmény nem éppen 
a legjobb, akkor is meggyőzzük magunkat arról, mi-
ért kifizetődő a számunkra megtartani a rossz szokást. 
Ez viszont már probléma, nincs munkaszokás!  Kezdjük 
az elején: mit is értünk munkaszokás alatt? Én azt mon-
danám, hogy rendszeres munkavégzés, amely állandó-
an jelen van az életünkben. Tudjuk, hogy a munkát el 

kell végezni, nem hárítjuk el és a kötelességünknek kell 
éreznünk. Lehetünk az elsők között, akik a postaládát 
megnézzük reggelenként vagy mosollyal az arcunkon 
fogadjuk egymást és ne felróvásokkal kezdjük a napot. 
Nyújtsunk segítő kezet a rászorulóknak, ne vonjuk ma-
gunkat ki a feladataink elvégzése alól. Mindezzel elke-
rüljük a konfliktusokat  szokásainkból, amelyek hosszú 
távon ellehetetlenítik a hatékony munkavégzést. 
A nehézségek leginkább, gondolom én, anyagi jellegűek. 
Azon azonban lehet változtatni! Mindenkinek részt kell 
venni a munkába, adni kell a makszimumot és az ered-
mény nem marad el. A foglalkozások működnek továbbra 
és működniük is kell, utazgatunk is egy kicsit és igyek-
szünk részt venni a közösségünkben megrendezésre ke-
rülő programokba vagy éppen születésnapot ünneplünk. 

Papp Julianna
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Reggeli derékfájásaink

 Telefonos szemrehányás érkezett a szülőfalum-
ból, Feketehegyről. Egy régi barátom keresett fel, ki 
tudja már hányadszor. „Mindenről írsz,- mondta- csak 
az én bajomról kerülöd az választ” De hiszen, elmond-
tam telefonon, hogy a te panaszod egy idős kori ember 
mindennapos panasza, nem igen van más írnivaló erről- 
feleltem. A barátom azonban nem hagyta ennyiben, Ez 
nem olyan válasz- mondta-, amit tőled vártam.  
 Őszintén szólva több alkalommal is elővettem, 
majd mindjárt el is ejtettem ezt a témát. Van ettöl a „sem-
mi kis bajtól” fontosabb,- gondoltam. De most, amikor már 
túl vagyok a Magyar Szóban és más lapokban megjelent 
200-ik, a Fecskében pedig, ha jól számoltam a 70-ik 
betegség- ismertető irásomon, úgy érzem, nem szabad 
halogatnom. Lassan kiesik a toll (a  billentyűzet) min-
denki kezéböl s az ember, ha lehet, ne maradjon adós 
maga után. Igy tanitották a szüleink. Nos, a vége az lett 
a telefon beszélgetésnek, hogy megígértem neki, leírom, 
jobban mondva megpróbálom írásban is elmagyarázni, mi 
is történik velünk idősökkel (beleértve magamat is), 
amikor reggelente felkelnénk az ágyból, de alig tu-
dunk megmozdulni a derékfájástól, lábszárunk lemereve-
dik, nyilallik, szúr, és mindenünk  fáj mindaddig, míg „be 
nem járódik a testünk”.
 A felkelés utáni derékfájás szinte mindenna-
pos jelenség az időskorban, de elkezdődhet az 50-es 
évek után. Nagyon sok komoly betegség jár derékfájás-
sal, beleértve a csontritkulást, vesebajokat, daganatos 
betegségeket.  De egyik sem ad olyan tünetet, mint a 
gerincoszlopunk reumatikus csigolyaízületi gyul-
ladása, elváltozása, amit orvosi nyelven ízületi 
artrozisnak vagy még pontosabban Degenerativ lumbalis 

spondylosisnak hívunk. Fő jellemzője ennek az időskori be-
tegségnek a felkelés utáni derék-- és lábszárfájás, ami 
kb. félóra mozgás után megszűnik, és napközben úgy 
tudunk járni, dolgozni, hogy fájdalmat nem, vagy alig érzünk. 
Az ágyéki porckorongsérv is kezdeti stádiumban hasonló 
tünetet ad.  Leggyakrabban az 50 éven felüliek tapasz-
talják, de olyanok korábban is, akiknek nagy a testsú-
lyuk és túl puha ágyban szeretnek aludni. A fájdalom 
oka rendszerint a csigolyák izületi gyulladása helyén 
jelentkező vizenyő, azaz ödéma, amit az éjszakai moz-
dulatlanság miatti vérellátás hiánya idéz elő. Oka lehet 
még, az nyugtalan alvás, amikor is az éjszakai forgoló-
dás alatt, a gerinckötőszövetek és a gerinc izmai ella-
zulnak, ami a csigolyaizület megcsuszászához vezethet. 
Ez a csúszás, vagy ahogy a betegek nyelvén nevezzük 
becsipés, a csigolyakörötti idegek és izmok irritációjá-
hoz vezet, ami a fájdalmat okozza. Kis testmozgás után a 
vérellátás normalizálódik, s a fájdalom megszűnik.
 Mit tehetünk a reggeli fájdalmak ellen? Mindenek-
előtt azt tanácsolom, hogy kerüljük a fájdalomcsillapitó 
tabbletták szedését, hiszen a baj eltünik, mielött a 
gyógyszer hatna. Okvetlenül kell egy gerincröntgen 
vagy MR felvétel, ami a fenn emlitett diagnozist igazolja 
és kizárja a daganatos és más betegségeket. Használjunk 
keményebb fekhelyet éjszakai vagy nappali pihenéshez. 
Alvás előtt jó, ha 3-5 percet tornázunk, lábemelgetés-
sel, forgással és guggolással. Tornázás után maszírozzuk 
be hátunkat fájdalocsillapitó kenőccsel, személyesen 
elönyben részesitem a géleket. Gyorsan felszívódnak, 
nem hagynak foltot ruhán, ágyneműn. Ha autót veze-
tünk, az ülés ne legyen messze a kormánytól. És ter-
mészetesen, felkelés után, tekintet nélkül a mozgási 
fájdalmakra, tornázunk néhány percet, amivel a vér-
keringést beinditjuk és az izületek körüli  felgyült éj-
szakai idegvizenyőt megszüntetjük. Ne feledjük azt az 
örökérvényü igazságot, hogy csak addig mozognak vég-
tagjaink, amig azokat néha erővel is, fájásokkal együtt is 
mozgatjuk.
Végül, ha a fájdalom mindezek után sem múlna, keres-
sünk fel egy ortopédust vagy ideggyógyászt.

Dr. Kerekes József
az intenzív terápia ny. főorvosa
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Gazdakör hírei
Mint ahogyan minden évben az idén is megszervezte a 
Gazdakör a tagság számára az újvidéki mezőgazdasá-
gi kiállításra az utazást. A kiránduláson 37-en vettünk 
részt  és a barátságtalan idő ellenére is tartalmas napot 
töltöttünk el. Megtapasztalhattuk első kézből az új me-
zőgazdasági gépeket, kapcsolható eszközöket és beren-
dezéseket amik remélhetőleg a közeli jövőben meg is 
jelenhetnek a bácsfeketehegyi határban mivel a legtöbb 
gyártó kedvező feltételek mellett pályázható program 
keretein belül hírdette a termékeit. Kínálatból az idén 
sem volt hiány! A szervezők hatvan országból 1500 
résztvevőt vártak, akik az agráriumban elért legújabb 
vívmányokat ismertették a termelőkkel és a termelés-
szervezőkkel. Több konferencia, tanácskozás és üzleti 
fórum is volt a kiálítás keretein belül. 
Volt szerencsénk egy kisebb csoportal részt venni a 
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége támogatásá-
val a NAK Szántóföldi Napokon és AgrárgépShow-n 
Magyarország egyik legnagyobb szántóföldi rendezvé-
nyén, amely 2019. május 23-24. között volt megtartva 
Mezőfalván.
Időközben készülünk a meggy- és falunapokra is ahol 
a megszokott módon veszünk részt az eseményen. 
A gazdakör várja tagságát és a testvértelepülések 
küldötségeit, hogy tradicionális hangulatban együtt 
töltsük el az ünnepi rendezvényt valamint tartalmának 
növeléséhez is hozzá járuljunk.  
Mindeközben kint a földeken is derékan helyt kell állni. 
Az aszályos időszakot követően egy olyan csapadékos 
szakaszra érkeztünk el az évben ami komoly problé-
mákkal fenyegeti a sikeres termelést. Elsősorban a kalá-
szosokban jelentkeznek a gombabetegségek amit nehéz 
féken tartan az állandó esőzések miatt. Valamint a mun-
kálatok is lassan vagy inkább szakaszosan történnek. 
Az utóbbi évek termesztési praktikumában bekövetke-
zett változások erősíthetik a Fuzárium-fajok fellépését a 
kikalászolt gabonában: nőtt a kukorica-elővetemény je-
lenléte a forgóban. A nagy mennyiségű szármaradvány 
jelenléte, a kora tavaszi száraz és a virágzáskori meleg, 
nedves időjárás kedvező feltételeket teremt a domináns 
F. Graminearum, vagy az alacsonyabb hőmérsékletet 
kedvelő F. Culmorum megjelenésének. Mindkét kór-
okozó, akár alacsony (5-10%-os) fertőzöttség mellett 
is képes nagyon magas toxintermelésre, amelyet csak 
hatékony gombaölő szer kijuttatásával tudunk megaka-
dályozni. Fontos a kettős réses fúvóka alkalmazása, a 
nagy lémennyiség és a fedettséget elősegítő hatékony 

adjuváns használata is. Az a legjobb, ha a gyári készít-
mény tartalmazza a felszívódást, terülést segítő ada-
lékanyagokat. Sarkalatos pont az időzítés: csapadékos, 
párás időjárás esetén a BBCH -51-ben (kikalászolás) 
elvégzett védekezés lehet preventív a fertőzés szem-
pontjából, ugyanakkor a toxintermelés minimalizálá-
sára (ha addig nem védekeztünk) a BBCH-65 (teljes 
virágzás) az optimális. A fungicid megválasztásakor jó 
döntés lehet már bizonyított hatóanyag kiválasztása (pl. 
tebukonazol) és olyan kombinációs partner alkalmazá-
sa, amely kiváló kiegészítő hatóanyag a kalászszeptória 
(S.nodorum) ellen (pl. klórtalonil).A kikalászolás után 
párás, meleg időben a szár és a levelek mellett a ka-
lászon is megjelenhetnek a levéltetvek (pl. Sitobion 
avenae, Schizapis graminum), amelyek szívogatásokkal 
a kalász torzulását okozhatják, érdemes akár kontakt 
piretroiddal védekezni ellenük. Az őszi kultúrák szépen 
tudnak fejlődni, de aki nem tudta időben és megfelelő 
módon elvégezni a gyomírtást annak most a gyomok 
jelentik az egyik legnagyobb fejfájást. Kártevők közzül 
a drótférgek jelenléte okozza a legnagyobb gondot. 
Ezek a kártevők különösen jól érzik magukat a búza-
kukorica-napraforgó vetésváltásban, közepesen kötött 
és kötött talajokon. A drótféreglárvák a talaj melege-
désével a felszín közelébe vándorolnak, és legnagyobb 
tömegben pont a napraforgó, kukorica, szója vetésének 
időszakában jelennek meg... És ha már megjelentek, 
akkor táplálkozni is akarnak. A csírázó magot, szemet 
furkálják, vagy a kibújó rügyecskét, gyököcskét rágják, 
odvasítják, amivel a kórokozóknak is kaput nyitnak. A 
korai károsítás szinte észrevétlen marad, így sokan a 
vetőmagra fogják, hogy nem megfelelő csírázási erély-
lyel rendelkezett – de csak félreértik a tüneteket. A 
szikleveles, egy-két lombleveles állapotban a növények 
hervadása, pusztulása jelzi a drótféreg okozta károsulá-
sukat. A drótférgek védekezés nélkül minden táblában 
legalább 5-6%-os tőszámcsökkenést okoznak, amely 
ugyanekkora terméscsökkenést jelent a végelszámolás-
kor. Súlyosan fertőzött területeken a károsítás mértéke 
elérheti 25-50%-ot is.

Fekete Andor
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Falugazdász hírek
Megjelentek a Prosperitati Alapítvány új pályázatai: 

1. Falusi házak vásárlása
2. Földvásárlás
3. Zárt rendszerű, munkaintenzív növénytermesztés
4. Állattenyésztés
5. Többéves ültetvények
6. Kisfeldolgozók kapacitásának fejlesztése
7. Eszközbeszerzés
8. Szabványok bevezetése
9. Kezdő turisztikai vállalkozók támogatása
10. Meglévő turisztikai vállalkozások szálláskapacitásának fejlesztése

A pályázatok 2019. július 1-től – július 31-ig adhatóak be. Bővebb információ a www.prosperitati.rs  vagy a helyi 
falugazdásznál – Fekete Andor 069-5565626
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Akkor gondolkozzunk
AZ ANYAG NEM VÉSZ EL...

…, csak átalakul. Igen, lehetne a cím, még az is, hogy 
(politikai) marhavész tombol Európában, mivel, hogy a 
leggtöbb politikai párt úgy gondolta, és többnyire, ki is 
jelentette, hogy dögöljön meg a szomszéd (a másik párt) 
tehene, meg az is, hogy sok hűhó semmiért, vagyis úgy 
lesz, ahogy a gazdagok pénze akarja, vagy, jegenyefák, 
jegenyefák nem nőnek az égig, kis ország az kis ország 
a nagy meg nagy... 
Demokrácia, az van, de kinek a szolgálatában? Érvé-
nyes-e még/már az orwelli igazság, hogy vannak az 
egyenrangúak meg az egyenrangúabbak. Na, mi lesz 
majd május 26. után? (régebben május 25, nem 26, Titó 
születésnapja volt)
Mi is lehetne? Tartják-e a nagy országok az EU alapí-
tásánál és később konszenzussal  (teljes egyetértéssel) 
hozott alapszabályok és más határozatok minden sza-
vához, betűjéhez magukat, vagy keresnek valamilyen, 
a már fent említett úriemberek és barátaikhoz tartozó 
„fontos” emberek újabb, jobb, okosabb, igazságosabb, 
és nagyobb egyenlőséget hirdető gondolatokat és ezek-
hez akarnak csatlakozni, új Európát csinálni. Tehát az új 
Európa négy-öt nyelven nem tudó, semmihez sem értő 
liberális „szakemberei” fogják a száraz fából a maradék 
vizet kicsavarni.
Téma lehetett volna még a sarki(poláris) jég olvadása. 
Megolvad, mikor, mennyit fognak a tengerek vízszintjei 
emelkedni? Minket, a mi, pillanatnyi, 70-90 méter ten-
gerszint feletti magasságunk alapján, mennyire veszé-
lyeztet? Kell-e építenünk a bárkát, meg melyik jószágot 
visszük majd magunkkal? Kihagyjuk-e a szúnyogot, 
legyet, csótányt, patkányt, gyurcsányt(hogy ez milyen 
fajta, nem tudom, de káros) és más káros, de Isten által 
teremtett, élőlényt?
Vagy ezt össze lehet hozni a Föld aszteroida által való 
támadása elől való mentésétől kapcsolatban lévő előké-
születektől? Vagy ettől is az utókort kell megmenteni?
Miért ekkora a szaporulat, de a Föld nem bírja elvisel-
ni? Az ökológiai lábnyomunk már akkora, hogy valahol 
Európában júniusban, de valahol csak szeptemberben 
használjuk el azokat az Isten adta természetes kincsein-

ket, ami egész évre van kiszámítva.  Ugyan kik vágták 
ki a trópusi esőerdőket, miért, kinek a nevében, miért a 
mi kárunkra is? Miért mi a kis emberek, akik nincsennek 
megfizetve munkájukért kell, hogy fizessék az (k)árát az 
összes, ma már káros találmánynak „hasznos” dolognak, 
aminek semmi hasznát sem láttuk. Mikor fognak vala-
kik felelni tetteikért, és megfizetni a általuk tett károkért, 
vagy még azt helyrehozni(ha lehet), vagy jogos büntetést 
(is) fizetni. Sajnos, nem csak ezt nem tették meg, de még 
hasznuk is lett belőlük, meg magasabb fokozatot is kap-
tak a társadalmi rang(szamár)létrán...
Nem kérem, hogy a rám eső haszon, vagy kártérítés ré-
szét fizessék ki, de azt se hajtsák be rajtam, amiért nem 
vagyok felelős, mert az csúnya dolog lenne.  
Ez mellett az sem tetszik, hogy hülyének nézik a kisem-
bert, mindent le akarnak nyomni a torkán,... de meddig? 
Most esik az eső, de ez se jó, mert...
Érik a meggy, de sokan mondják, hogy van vele valami 
baj, kukacos, rohad... régebben nem volt vele más baj, 
csak szedni kellett. Volt belőle haszon, ma lesz e kinek 
eladni, foglalkoznak e vele vagy jönnek mások akik ba-
góért elviszik(megveszik), majd drágán eladják, minket 
meg ki fognak nevetni... Ez is úgy lesz mint a lakosság, 
hogy eltűnnek az itteni emberek innen...(igaz nem elő-
ször...)
A címben említett anyag nem vész el, csak átalakul a 
meggyre is érvényes, mivel, hogy átalakul kis helyen 
tárolható, jó pénzen eladható pálinkává...igaz, lehet e 
pálinkát főzni a beteg penészes, rohadt, kukacos meggy-
ből?
Akkor gondozzunk…

Bíró Csaba    
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 Mint már a közelmúltban hírül adtuk a helyi Soma 
színtársulat az idei évadra is egy újabb színdarabbal ké-
szült, történetesen Niccoló Machiavelli színműve alapján 
Háy János átiratában a Mandragóga című vígjátékkal. 
Időközben már több vidéki előadáson vannak túl, illet-
ve részt vettek az idei évben Bácskertesen (Kupuszina) 
megrendezett Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 
Találkozóján. A társulat ezúttal is hozta az előző évek-
hez híven a kiváló formáját - amikor is bezsebelték a 
legjobb férfi-, majd tavaly a legjobb női főszereplőnek 
kijáró díjat - az idén pedig hat díjban, illetve külön-
díjban részesültek. Kőműves Csaba Bence Callimaco 
szerepének megformálásáért, Hodik Annabella eb-
ben a darabban, valamint a Kert c. előadásban nyújtott 
alakításáért, illetve az előadás kosztümjeinek kivitele-
zéséért. Szukola Bélát ugyancsak a színészi alakításért 
és a díszlet igényes elkészítéséért jutalmazták, Szakács 
Tamás pedig az előadás színvonalas koreográfiájának ki-
vitelezésében kapott elismerést. A színtársulat pedig a 
Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházba csoportos 
előadás-látogatást érdemelt ki. Idehaza legközelebb jú-
nius 7-én pénteken este lépnek közönség elé a Meggy 
és Falunap ünnepség sorozat első napján. Délután fo-
lyamán kiállítás nyílik a Sárközi Ferenc Múzeum 
előcsarnokában a színtársulat emlékfotóiból, diplomá-
iból, elismerésiből, többek között kiegészítve jellegze-

tes színpadi kellékekkel. Ezt követően lesz bemutatva a 
könyv formájában megjelent Soma Napló, amely fel-
öleli az elmúlt 25 év fellépéseinek emlékeit - amelyet 
Ruzsity Triznya Márta kolléganőnk vezetett, majd 
halála után Szabó László vette át és folytatta az esemé-
nyek bejegyzéseit - kiegészítve a fellelt újságcikkekkel, 
fényképekkel. A könyv megjelentetésének ötlete Lacus 
agyából pattant ki, ám számos lelkes, tettre kész ember 
közös akarata, munkája kellett ahhoz, hogy ez - büsz-
kén mondhatjuk - könyv erre a jeles évfordulóra megje-
lenjen. Már az magában egy csodálatos dolog, hogy ebben 
a zaklatott olykor a puszta létért küzdő világunkban a 
társulat fenn tudott maradni, volt lehetősége, volt közös-
ségi akarat, szándék, hogy dolgozni, működni tudjon 
egy nemzetileg egyre fogyatkozó közösségben. Tele-
pülésünkön minden nemzettársunkat büszkeség tölthet 
el, hogy egy ilyen tematikájú könyv is megjelenhetett, 

25 éves a Soma színtársulat

mert ehhez valamennyien hozzájárultunk az elmúlt ne-
gyed évszázad során. Mert nem csupán a színpad desz-
káin játszó, énekelő, táncoló, muzsikáló, szavaló, olykor 
lámpaláztól égő arcú színészkedő emberek, nem csupán a 
rendezők, ügyelők, zenészek, technikai munkatársak, fű-
tök, takarítók, sofőrök járultak ehhez hozzá, és nem csu-
pán a szervezők, tervezők, az anyagiakat biztosítók, 
a lelkes támogatók (szponzorok) és persze nemcsak az 
a sok rajongó, színházlátogató ember, akik igen sok-
szor zsúfolásig megtöltötték a tágas - mintegy 300 ülő-
helyes színháztermünket - hanem ennek a könyvnek a 
létrejöttét mi mindannyian elősegítettük. Ez a mi közös 
sikerünk. Ez a mi összefogásunknak a közös eredmé-
nye, amelyre mindannyian méltóan büszkék lehetünk. 
Tudjuk, hitében, nyelvében, kultúrájában él a nemzet, ame-
lyet természetesen nekünk is tovább kell adnunk az 
utánunk jövő nemzedékeknek.

Szukola Béla
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Részlet a Márciusi reflexiók naplóból
       Podolszki Irodalmi Emléknap XXII. alkalommal 
Bácsfeketehegyen. Eddig egykori egyetemista -szo-
batársam, a negyvenévesen, fiatalon elhunyt költő és 
publicista minden emléknapján részt vettem, sőt ha 
jól számolom, négy posztumusz kötetét válogattam és 
jelentettem meg, tavaly pedig  a nevével jelzett pub-
licisztikai pályázat húsz éve kapcsán emlékkönyvet 
állítottam össze tiszteletére.  A személyes kapcsolaton 
túl fontosnak tartom, hogy  költői munkássága minden 
évben összefogásra 
serkenti a Kunságból származó embereket (az én csalá-
dom is innen ered), s minden évben van ennek az irodal-
mi emléknapnak apropóján fölmagasztosul. Pál Károly 
szervezte hosszú-hosszú éveken át e rendezvényt (is), 
közben fölújítva vagy inkább fölépítve egy olyan ott-
hont, amelyet minden vajdasági egyesület csak kíván-
ni tudna,vendégszobákkal, könyvtárral, helytörténeti 
gyűjteménnyel, bemutatásokra alkalmas termekkel...  
a versmondóknak és drámapedagógusok munkájának 
helyet biztosító helyiségekkel. Aztán ezt a szervezői  
munkát mára fiatalabbakra, Sárközi Istvánra és Hajvert 
Andreára bízta. Mai hozadéka? Egy újabb helytörténeti 
könyv  (hányadik is?– tizedik, tizenkettedik?), amelyet 
Kórizs József helytörténész, egyébként gyógyszerész 
Szilády 
János egykori  helybeli református lelkészről (1874–
1889)  írt. Az erre az alkalomra megjelent monografi-
kus kiadvány arról a lelkészről szól, aki életének utolsó 
tizenöt évét  töltötte a faluban, de nemcsak arról ma-
radt emlékezetes, hogy  Szász Károly püspök kérésére 
1885-ben megírta 
a feketehegyi egyház százéves történetét, hanem magas 
műveltségéről is, hiszen 1854-től Nagykőrösön Arany 
János tanítványa volt. Mestere hatására Tatárfutás cí-
men eposzt is írt, amelyet maga a tanára bírált el, di-
csérve eredeti ötleteit, nyelvi fordulatait és rímeit, majd 
véleményezését ezzel a mondattal zárta: „Korához ké-
pest illy compositio szép reményekre jogosít fel!” Ez-
után a Sorbonne-on tanult, majd Londonban Kelet-ku-
tatásokkal barátkozott. Közben elvégezte a teológiát,s 
olyan komoly prédikátorra fejlesztette ki magát, hogy 
1885-ben immáron Feketehegyre kerülve Budapesten 
jelentették meg  Egyházi beszédek című könyvét. Iro-
dalmi és írói ambícióinak egyik eredménye, hogy szin-
te elsőnek fordította szanszkrit eredetiből  a Rámájanát. 
Dicséretes 
helytörténeti munkaként könyvelhetjük Kórizs József 
könyvét, amelyet Orosz Attila helybeli esperes a szer-

ző közreműködésével mutatott be. Még egy, házasodá-
sa révén Feketicshez köthető személyről emlékeztünk 
meg ezen az irodalmi napon: Kossa Jánosról - Keck 
Zsigmondról, a nyelvészről, teológusról, nem utolsó-
sorban a Magyar Szó alapító főszerkesztőjéről.  Mind-
ez a művelődési otthon nagytermében történt, melynek 
falain megannyi ,mondjam így, izgalmas fénykép uta-
zásokról, amelyek azért  ismerősek, mert némelyeket  
a közelmúltban a Forum kiadásában megjelent Ivo 
Andrić: Jelek az út mentén kötetben láthattuk illusztrá-
cióképp. Itt eredeti nagyságukban e fekete-fehér  fotók 
még izgalmasabbak. S ahogyan a hegedűvel a kezében 
és fütyörészve tárlatmegnyitójában  mondja Miroslav 
Jovančić: Szerda Zsófia e művészi fényképei valóban 
utazásra serkentik a nézőjét. Nézem ezeket a fotókat, 
egyediek, konkrétak, mégis az általános valóságisme-
ret harmóniája vagy néha éppenséggel a disszonanciája 
vezet az értelmezésig és megértésig. 
Az igazi meglepetés pedig még csak  ezután követke-
zett. Gondolná-e valaki, hogy egy falusi amatőr szín-
ház színre viheti Machiavelli az 1500-as évek elején írt, 
Firenze életét megörökítő vérbő reneszánsz vígjátékát, 
a Mandragorát. Bevallom, félve ültem be a háromszáz 
férőhelyes helyi színházterembe, de meglepett, hogy a 
bejáratnál tolongás alakult ki. A nézők nyilván már tud-
tak valamit. Ralbovszki Csaba rendező ugyanis úgy ál-
lította be a darabot, hogy már már a színpadon vannak a 
színészek, tehát egy kocsmai jelentbe  csöppen a néző, 
és már folyik az iszogatás közbeni egyezkedés – Háy 
János átírásában az Egyesült Államok és a mexikói ha-
tár vigadójába áthelyezett történetében–, s ott a felszar-
vazott férj, Nicia, a korrupt pap, a jellemtelen kerítő, 
Ligurio és a szerelemre éhes Callimaco. S az átírás sze-
rint is minden úgy történik, mint a reneszánsz időben, 
azaz az ezerötszázas évek elején, csakhogy itt farmer-
nadrágot, cowboykalapot, coltot viselnek oldalukon a 
szereplők, még a pap is. Tehát a történet játszódhat akár 
a mában is. S hogy mi körül folyik e fergeteges, sok for-
dulatban bővelkedő vígjáték? Akörül, hogy a pénzes, 
de már nem mai gyerek ügyvédnek az a bánata, hogy 
szép fiatal felesége nem szül neki gyermeket. Hivatásos 
színházaknak is nagy falat e darab, de a nem is terem 
állóhelyeit is megtöltő közönség végig élvezi a játékot, 
s a végén tombol, ami, bevallom, nem mindennapi él-
mény is, ha úgy tetszik.

A szerző Bordás Győző
Forrás: Magyar Szó, 2019. május 4-5
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 Az idei évben is, - akárcsak már évek hosszú 
sora óta - majálisfát állítottak a Vajdaság utcában lévő tér 
szegletében. Az egész nap folyamán szitáló, cseper-
gő eső a kora esti órára, majálisfa állításának idejére 
alábbhagyott, így az összesereglett gyerekek szüleik 
kíséretében feldíszítették a sudár, mintegy nyolc méte-
res akácfát. Szalagok, virágok, italos üvegek kerültek a 
zöldellő lombok közé, majd az erős karú fiatal emberek 
emelték helyére a fiatal fát, amely a környák ékessége, 
büszkesége évről-évre. 

Majálisfa állítás a Vajdaság utcában

 A rövid ideig szünetelő eső lehetőséget adott, 
hogy a vállalkozó kedvű gyerekek kipróbálják ügyes-
ségüket a zsákban ugrálásban is. A szűkebb térségünk-
ben ritkaságszámban számító eseményt, hagyományt, 
meg kell tartanunk az elkövetkező nemzedék számára, 
ezért a tervek szerint jövőre színesebb programmal 
készülünk a már tradicionális májusfa állításra.

Szukola Béla
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Tudjuk, mitől lennénk boldogabbak - mégsem csináljuk

 Vágyaink között valószínű az első helyet foglalja 
el ez az ideális állapot, és valószínű, ha megkérdeznénk két 
embert, hogy számára mi a boldogság, nem ugyanazt a 
választ adnák, de lenne olyan is, aki nem tudna válaszolni 
erre a kérdésre. 
A boldogság nem egy pillanatnyi állapot, hanem folya-
mat, alapvető építőeleme ugyan a pozitív gondolkodásra 
való hajlam, de beleférnek az időszakos negatív érzések 
és gondolatok is. 
A kedves Olvasó is biztos gyakran ül le a tévé vagy a 
Facebook elé pihenés, szórakozás gyanánt. De vajon ezek 
a tevékenységek jó hatással vannak ránk hosszú távon?
A technika fejlődésével egyre inkább elkényelmesedünk 
és az aktív pihenés, mint egy nagy séta a szabadban vagy 
egy közös biciklizés a családdal, esetleg futás helyett 
a kényelmet választjuk. Kifogásokkal támasztjuk alá, 
hogy tettünk-vettünk eleget a nap folyamán, ennyi pihe-
nés aztán nekünk is kijár. 
Egy 2017-es kutatás azt a kérdést vetette fel, hogy meny-
nyire vagyunk tisztában azzal, hogy saját hosszú 

Tegyünk egy kis kitérőt: mi a boldogság?

távú lelki jóllétünk érdekében sokkal aktívabb életet 
kellene élnünk, és ha tisztában vagyunk ezzel, akkor 
miért választjuk a könnyebb utat, ami csak pillanatnyilag 
kellemes, de hosszú távon nem kifizetődő. 
A válasz nagyon egyszerű: lusták vagyunk. Ez a lusta-
ság nem olyan értelemben vett lustaság, hogy nem látjuk 
el a mindennapi kötelezettségeinket, amik a napi rutin 
részét képezik. Ez olyan lustaság, amikor tudatában 
vagyunk annak, hogy hosszú távon lelkileg és testileg 
is jobbat tennénk magunkkal, ha többet mozognánk, és ezt 
nem azért csinálnánk, mert muszáj, hanem azért, mert 
örömünket lelnénk benne.  
Gondolkodjon el a kedves Olvasó, mikor folytatott 
olyan tevékenységet utoljára, ami örömmel töltötte el, 
élvezte, és tudta, hogy hosszú távon jó hatással lesz az 
egészségére.

Perlaki Adriána
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XII. Gyermekszínjátszó műhelytalálkozó
BÁCSFEKETEHEGYEN

             Május 10-e és 11-e között került megrende-
zésre a XII. Gyermekszínjátszó műhelytalálkozó 
Bácsfeketehegyen. A szervezők ez alkalommal is a Vaj-
dasági Magyar Drámapedagógiai Társaság, a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Mű-
velődési Szövetség voltak.
 A tizennyolc vajdasági településről érkezett fiatal hu-
szonnégy előadást mutatott be. A műhelytalálkozó mot-
tója idén is az együttlét és a közös alkotás volt.  A be-
mutatott előadásokat háromtagú szakbizottság  értekelte, 
melynek tagjai Kaposi László drámatanár-rendező, Lip-
ták Ildikó színész-drámatanár és Béres Márta színművész 
voltak. Az idén először került sor a fellépő csoportok 
minősítésére előre meghatározott kritériumok alapján. A 
szakbizottság arany, ezüst és bronz minősítést ítélt meg. 
Arany minősítésben részesült a Palicsi Színjátszó Grund 
kis és nagycsoportja, a bácsgyulafalvi Ákombákom cso-
port, a kúlai Tini-Actors Junior és a topolyai Mosolycsa-
ló Gyermekcsoport. A szemle a Vörös Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó vajdasági selejtezője volt. 
Erre a találkozóra a Palicsi Színjátszó Grund nagycso-
portja jutott tovább a Rómeó és Júlia című darabbal. A 
műhelytalálkozó fellépői között voltak az Újvidéki Mű-
vészeti Akadémia másodéves színészhallgatói is, aki Az 
úgy volt című mesefüzérrel léptek színpadra.
A XII. Gyermekszínjátszó műhelytalálkozó támogatói 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Nemzeti Kultúrális 
Alap, Kishegyes község önkormányzata, a tartomá-

nyi művelődési titkárság, a tartományi oktatási titkár-
ság és a művelődési minisztérium voltak. A műhely-
találkozó együttműködő partnerei a Bácsfeketehegy 
Magyar Művelődési és Hagyományőrző Egyesület. a 
bácsfeketehegyi helyi közösség, a Nikola Đurković Ál-
talános Iskola, a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény 
és a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület voltak.
z
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Sport hírek

Csapatunk a Jadran, két fordulóval a versenyév befejezé-
se előtt a táblázat hatodik helyén áll 12 nyert, 10 vesztett 
és 6 döntetlen mérkőzéssel, 57 adott és 54 kapott góllal. 
Szép eredmény, köszönjük fiúk.

LABDARÚGÁS KÉZILABDA
Az első liga északi csoportjában a lányok elég jól 
szerepeltek,a hetedik  helyen 9 nyert, 12 elvesztett és 1 
döntetlen mérkőzéssel, -38 gólaránnyal. Sajnos sok ne-
hézség után, a tavaszi idény nem igen sikeres volt szá-
mukra, de csak előre lányok.

Tudjuk, hogy az iskolában nagyon sok tehetséges kis-
lány kézilabdázik. Május 5.-én megnyerték a pionírlá-
nyok szuper tornáját 10 győzelemmel, 1 elvesztett és 1 
döntetlen mérkőzéssel és 251 : 181 gólaránnyal. Bravó 
kicsik.

szerk.

TEKE
A Jadran teke klub, miután már itthon versenyezhet és 
edzhet, sajnos nem tudott elérni jó eredményt. Két győ-
zelemmel az utolsó helyen fejezte be a bajnokságot. 
Az idén is megszervezik a meggynapi tornát.

Gólyákról érdekességek
Miért áll a gólya fél lábon?
 A fél lábon állás gyakori jelenség a madárvilágban. 
Hosszú, kecses lábuk miatt - ide tartoznak az íbiszek, 
gólyák, gémek. Oly rendíthetetlenül állnak olykor egy 
lábon, hogy az embernek az az érzése támad, hogy órá-
kig képesek lennének ugyanazon a lábukon álldogálni. 
Pedig nem, ha kitartóak vagyunk, azt is megfigyelhetjük, 
hogy időnként váltogatják lábukat.
A kutatók szerint a fél lábon állás egyik oka minden bi-
zonnyal a pihenés: tömegét egyik lábáról a másikra he-
lyezve az állat elkerülheti bizonyos izmok elfáradását. 
Másrészt azzal, hogy a madár egyik lábát visszahúzza 
törzse mellé, és szárnya alá rejti, csökkenti a hő leadását, 
azaz képes ez által hőháztartását szabályozni. Időnként 
vízben is hosszú órákat álldogálnak egy lábon, különö-
sen melegben, így nagy valószínűséggel az állat ilyenkor 
hűti magát.
Egyes madaraknál megfigyelhető az is, hogy lábukat 
nem mindig a tolluk alá dugják, hanem csupán a támasz-
tó láb sarkához esetleg a lábtőhöz húzzák vissza. Ilyen 
esetben hőszabályozásról nehezen beszélhetünk, nagy 
valószínűséggel az állat csak pihenteti fél lábát.

Forrás: National Geographic
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Segíteni a rászorulókon

A Vöröskereszt kishegyesi községi szervezete e héten 
tartotta éves közgyűlését. Napirenden a tavalyi tevé-
kenységekről és pénzügyekről szóló beszámoló volt, 
valamint az idei elképzelések, tervek. Fontányi Andor, 
a Vöröskereszt kishegyesi községi szervezetének titkára 
arról számolt be lapunknak, hogy munkájukat a tavalyi 
évben több forrásból is pénzelték.
– Hatalmas támogatás volt számunkra a kishegyesi ön-
kormányzat, amely a szükséges kiadások 70 százalékát 
fedezte. Ebből tudtuk fizetni a munkások bérét és a nép-
konyhaprogramot. Emellett a Szerbiai Vöröskereszttől 
az egészségügyi minisztérium által szintén havi szintű 
támogatást kapunk. Ugyancsak fontos megemlíteni a 
magánszemélyeket, akik nagyban hozzájárultak a tevé-
kenységeink sikerességéhez. A tagsági díjak gyűjtéséből 
a tavalyi évben közel 100 ezer dinár jött össze. A hasz-
náltruha-program keretében pedig az emberek rendsze-
resen leadják a mások számára még használható ruhái-
kat. Ennek köszönhetően közel 120 családnak nyújtottak 
segítséget – mondta el a titkár, majd arról is beszámolt, 
hogy a tavalyi évben számos módon segítették a rászoru-
lókat. Természetesen nem tévesztették szem elől a szer-
vezet fő célkitűzését.
– A Vöröskereszt fő célja a szegények és a rászorulók 
segítése. Ezt a tevékenységet állandóan lehetne bővíte-
ni, szélesebb körben, magasabb szinten művelni. Mi a 
lehetőségeinkhez képest a maximumot nyújtottuk a ta-

valyi évben. A programjaink közül kiemelném a két leg-
tömegesebb aktivitásunkat, a népkonyhaprogramot és a 
csomagosztást. A két program felhasználói külön vannak 
választva, hogy minél több lakosnak segítsünk. A nép-
konyhaprogramra bárki jelentkezhetett, és 6 hónapon át 
heti 3 alkalommal kapott egy tál meleg ételt. A csoma-
gok elosztásánál a helyi intézmények és civil szerveze-
tek segítségével állítottuk össze a kedvezményezettek 
listáját. A népkonyhaprogram keretében 200 adag meleg 
ételt osztottunk ki, ami kb. 500 személyt érint, valamint 
300 csomagot kaptak a rászorulók, ami kb. 800 embert 
érint – számolt be a titkár, majd arról is szólt, hogy tavaly 
hosszabb kihagyás után ismét sikerült megszervezni a 
községi elsősegélyversenyt. Sikerült 6 és 12 órás elsőse-
gély-tanfolyamokat szervezni a munkaadók számára, va-
lamint betegápolói képzést is tartottak. A tavalyi évben is 
sikeres volt a véradóprogram, több mint 150 véradó vett 
részt a Vöröskereszt akcióiban. Összesen 210 egység 
vér gyűlt össze, ami sok esetben életet jelent. Fontányi 
a tevékenységek kapcsán kiemelte, hogy egyiket sem 
sikerült volna megvalósítani, ha nem segítenek a Vörös-
kereszt aktivistái.
Vöröskereszt kishegyesi községi szervezete az idei év-
ben is meg fogja valósítani a korábbi évek sikeres prog-
ramjait, számolt be a titkár, majd hozzáfűzte, hogy emel-
lett újításokat is szeretnének bevezetni.
– Tervben van a népkonyhaprogram fejlesztése, ami azt 
jelenti, hogy szeretnénk egy saját konyhát felszerelni. 
Emellett innovatív, időseknek szóló programokat fogunk 
szervezni, de külön hangsúlyt fektetünk a fiatalokra is. 
Ismerve a demográfiai problémákat, fontosnak tartjuk, 
hogy a fiatalokat mihamarabb bekapcsoljuk a szervezet 
tevékenységébe, ily módon önkéntes bázist biztosítva – 
fogalmazott Fontányi, majd végezetül arról is beszámolt, 
hogy céljuk minél több helyi szervezettel együttműköd-
ni. Külön kiemelte a Kishegyesi Nagycsaládosok Egye-
sületét, a Nők Kishegyesi Fórumát és a bácsfeketehegyei 
Izida Anya- és Gyermekvédelmi Egyesületet. Emellett 
több programot is szerveztek a nyugdíjas egyesületekkel 
és a cukorbetegség ellen küzdő egyesülettel. Az egész-
ségmegőrző programjaikban szorosan együttműködnek 
a község iskoláival és óvodáival, tudtuk meg a titkártól.

L.J.
Forrás:  Magyar Szó

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A VÖRÖSKERESZT KISHEGYESI KÖZSÉGI SZERVEZETE 
– SIKERES PROGRAMOK JELLEMEZTÉK A SZERVEZET TAVALYI ÉVÉT – 

INNOVATÍV ELKÉPZELÉSEK AZ IDEI ÉVRE VONATKOZÓAN
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Gólyák az interneten
KAMERÁT SZERELTEK FEL A BÁCSFEKETEHEGYEN KÖLTŐ GÓLYAPÁR 

FÉSZKÉHEZ. HAMAROSAN AZ INTERNETEN IS KÖVETHETŐ A GÓLYÁK ÉLETE.

Az egyik legkedveltebb madarunk kétségkívül a gólya. 
A népköltészetben is sok szó esik róla, és napjainkban 
is töretlen népszerűségnek örvend. Sajnos az egyre fo-
gyatkozó természetes táplálkozóhelyek miatt évről évre 
kevesebb gólya tér vissza hozzánk.
Kishegyes és Topolya községekben mindössze egy gó-
lyapár fészkel, mégpedig Bácsfeketehegyen, a teke-
pálya melletti kazánház kéményén. Bojtos Bélától, a 
bácsfeketehegyi helyi közösség tanácsának elnökétől 
megtudtuk, hogy ezek a gólyák hosszú évek óta vissza-
térő vendégek náluk.
– Tíz-egynéhány évvel ezelőtt telepedett itt le a gólyapár, 
és mindig ugyanarra a kéményre fészkelnek. Elejében 
ősszel lelökték a fészküket, mert a központi fűtés kémé-
nyére építkeztek. Ennek ellenére folyamatosan vissza-
tértek, ezért a magyarkanizsai madárvédő egyesülettől 
megérdeklődtük, hogy mit lehet tenni. Ők megadták egy 
fészektartó paramétereit, s ezt a kéményre helyeztük, így 
a kémény is üzemelhetett, és a gólyák fészke is megma-
radt. Azóta folyamatosan visszatérnek hozzánk, és itt 
költenek. Időnként belekukkantottunk a fészkükbe, és 
általában két-három fiókát nevelnek, de egy évben négy 
kis gólya volt benne. A kis gólyák őszre felcseperednek 
és elszállnak a szüleikkel, de sajnos nem térnek vissza 
hozzánk. Ezt igazán sajnáljuk, mert a szívünkhöz nőttek 
ezek a madarak, és szinte családtagként tekintünk rájuk. 
A park tele van gyerekekkel, fiatalokkal, és ők ott sétál-
nak köztük nyugodtan – számolt be a tanácselnök.
A bácsfeketehegyi gólyák tehát befogadó környezetre 
találtak, s a közelmúltban egy saját kamerát is kaptak. 
Bojtos elmondta, hogy testvértelepülésüktől kapták a ka-

mera felszerelésének az ötletét.
– A gólyafészkeket már több helyen is bekamerázták a 
világon, de történetesen magyarországi testvértelepü-
lésünkön, Kocséron is van egy gólyakamera az iskola-
udvarban. A múlt évben történt, hogy az egyik kisgólya 
megsérült, és akik az interneten nézik őket, szóltak, hogy 
baj van. Jöttek a madárvédők és megmentették az életét. 
Az is érdekes, hogy a kocsériak minden ősszel megjelö-
lik a kisgólyákat, így nyomon tudják követni a vándor-
lásukat. Tavasszal a helyi közösség tanácsa úgy döntött, 
hogy mi is kamerázzuk be a gólyafészket. Ez egy kicsit 
közelebb hozza hozzánk ezeket a madarakat, és olyasmit 
is látunk, amit egyébként sosem láthatnánk. A kamerát 
az erre vonatkozó szabványoknak megfelelően helyez-
tük fel, így egyáltalán nem zavarja a gólyákat. A kamera 
szögének beállítása különösen jól sikerült, a nap neki há-
tulról süt, és nagyon szép panorámaképet ad a gólyákról 
és a faluról. Ezt nem így terveztük, de az Úr így adta, 
hogy ilyen szép legyen. Nagyon reméljük, hogy ez a 
gyerekeknek és a felnőtteknek is érdekes lesz. A kocséri 
tapasztalat az, hogy naponta 5–10 ember megnézi a gó-
lyákat az interneten – számolt be a tanácselnök.
A gólyák életét hamarosan az interneten is követ-
ni tudják az érdeklődők. Bojtostól megtudtuk, hogy 
Bácsfeketehegy honlapja jelenleg fejlesztés alatt áll. Az 
új honlapot a falunapig fogják beüzemelni, s ezen lesz 
egy külön link a gólyakamerához. Ezen keresztül folya-
matosan lehet követni, hogy mi történik a gólyák fész-
kében.

L.J.
Forrás:  Magyar Szó
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Mit, mivel
VAJAS-MEGGYES 

PITE
Hozzávalók / 10 adag
- 40 dkg meggy
- 4 db tojás
- 20 dkg cukor
- 10 dkg olvasztott vaj
- 1 dl víz
- 1 teáskanál vanília kivonat
- 25 dkg finomliszt
- 1 teáskanál sütőpor
- 0.5 teáskanál szegfűszeg
- 1 teáskanál fahéj
- 1 csipet só
- 0.5 citromból nyert citromhéj

Elkészítés
1. A meggyet megmossuk, kimagozzuk.
2. Egy nagy tálban a tojássárgáját világosra keverjük a cukor-
ral, majd továbbra is folyamatosan keverve lassan hozzácsor-
gatjuk a vajat és a vizet, valamint hozzáadjuk a vanília aromát.
3. A lisztet, a sütőport, a szegfűszeget és a fahéjat összeforgat-
juk, és több részletben a tojásos egyveleghez keverjük.
4. A tojásfehérjét egy csipet sóval felverjük. Akkor tökéletes, 
ha a hab meg sem mozdul, amikor fejjel lefelé fordítjuk az 
edényt.
5. A tésztába reszeljük a citrom héját, majd óvatos mozdula-
tokkal, három részben hozzáforgatjuk a felvert tojásfehérjét 
is.
6. Egy kivajazott-kilisztezett tálba öntjük a tésztát, a tetejére 
pedig rászórjuk a meggyet. 180°C-ra előmelegített sütőben 
45-50 percet sütjük.

Forrás: nosalty.hu

FODROS-MEGGYES 
KEKSZTEKERCS

Hozzávalók / 4 adag
- 30 dkg kekszmorzsa
- 1 csomag vaníliás cukor
- 10 dkg porcukor
- 2 ek cukrozatlan kakaópor
- 4 ek kókuszreszelék
- 2 ek rum (vagy rumaroma)
- 1.25 dl meleg tej
- 20 dkg meggy

Elkészítés
1. A darált kekszet a kétféle cukorral összekeverjük. Ezután 
kétfelé osztjuk, külön tálakba.
2. Az egyik feléhez hozzáadjuk a kakaóport és 1 ek rumot, 
a másik feléhez pedig a 2 ek kókuszt és szintén az 1 ek ru-
mot. Mind a két részt annyi meleg tejjel összedolgozzuk, hogy 
könnyen formálható, összeállt tésztát kapjunk.
3. A kakaós és a kókuszos masszából is 6-6 „kígyót” sodrunk 
úgy, mintha nudlit készítenénk. Vigyázzunk, hogy mind a 2 
masszának megmaradjon min. az 1/4-e. Egy kiterített fóliára 
egymás mellé rakosgatjuk, felváltva a színeket (a fotó bal alsó 
sarkában látszik, hogy kell kinéznie készítés közben).
4. A maradék kókuszos és kakaós tésztából külön-külön vé-
kony, egyenletes lapot nyújtunk.
5. A kókuszos lapot rátesszük a csíkos kígyók tetejére, a kö-
zepére rászemezzük a kimagozott meggyet egy sorban. Majd 
feltekerjük szorosan a fólia segítségével.
6. A végén rátesszük a tekercsünket a kakaós lapra, és azt is 
körbetekerjük rajta úgy, hogy mindenhol lefedje a tekercsün-
ket.
7. A végén alaposan meghempergetjük kókuszreszelékbe, és a 
fóliába csomagolva hűtőbe tesszük.
8. Kb. 1 óra hűtés után szépen összeáll, és könnyen szeletel-
hető.
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FECSKETOLL
  ELKÍSÉRTEK A MADARAK

Felszálltak a madarak
mikor útra készen bezártam a kapumat.

A fáról röppentek fel,
az egyetlen ház előtti fáról

és úgy tűnt, hogy követik utamat.

Magasra szálltak, csapatban utaztak,
én alattuk gyorsan szedtem lábaimat.

Siettem, hogy elérjem a buszt
mely messzire vitt,

repült velem, mint a madarak.

Felnéztem az égre, mikor megérkeztem 
végre

és láttam, hogy elkísértek a madarak.
Na jó, most daloljatok végre,

mondtam, és ők éneklő csicsergéssel bú-
csúztak.

   Bácsi (Vajda) Sára
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Vanja

Ponorac Vidosava szül. Radovanović - április 10, 88. évében
Kiss Rozália szül. Király Rozália - április 16, 85. évében

Borbély Irén szül. Tóth Irén - április 22, 67. évében
Milena Grbić szül. Štrbac - május 7, 61. évében

Mártin János - május 9, 45. évében
Vera Stankova Bogetić - május 16, 87. évében

Garai János - május 16, 76. évében
Nagy Margit szül. Pál - május 20, 75. évében

Nadjgeler Petrana szül. Milić - május 24, 87. évében

Jung Johan és Zećiri Emanuela - 2019.04.18
Hodaj Beonit és Ljikaj Drenuša - 2019.04.18

Házasságkötések

  GÓLYA

Hajlik a fűzfa, földig fátyol,
Gólya a vízbe térdig lábol.

Most ide pillant, most odanéz,
Csőribe máris a békavitéz!

   Gryllus Vilmos
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