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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Megragadva az igen kedvező tavaszi időjárást, nem
tétlenkedtünk, igyekeztünk az ütemtervbe foglalt
munkálatokat sorban és lehetőségeinkhez mérten
elvégezni. Többek között:
- a szeméttelep teljes területe és környéke el lett
takarítva, igazán nagy tér áll rendelkezésre, hogy
megfelelő módon és helyre kerüljön a szemét és a
hulladék, ennek érdekében, hogy ez huzamosabb
ideig így maradjon és a környékbeli földtulaj-
donosoknak ne okozzon bosszúságot. Megkérjük
tisztelt lakosainkat, hogy a lepakolást az eltakarított
rész belső felétől kezdjék, azaz a gödör szélénél.
Előre is köszönjük.
- folytatjuk az esővíz elvezető árkok és a közterületek
karbantartását, ez alkalommal a Becsei útban, a
Krivaja folyó és a Fő út közötti szakaszon zajlottak a
munkálatok.
- szükség szerint, szintén a Becsei útban került sor a
karbantartási munkálatokra (útpadka nyesés), az
ebből eredő felesleges földet a határutak feltöltésére
használtuk fel. Az idei év folyamán, településünk
több utcájában is sor kerül ilyen jellegű munkála-
tokra. Kihasználnám az alkalmat és megkérnék min-
denkit, akinek alkalom adtán felesleges, ennek a cél-
nak megfelelő törmeléke, földje adódna, jelent-
kezzen a Helyi közösség irodájában személyesen,
vagy a 024 4738 040 telefonszámon.
- mart aszfalt törmelékkel, lakossági kérvény alapján
töltöttük fel és szélesítettük az útpadka szegélyt a
Nyegos és a Temető utcákban.
- példamutató összefogásról, és tenni akarásról szólt
az a márciusi nap, amikor sor került az igen rossz

állapotban lévő határutak rendezésére, erről
bővebben olvashatnak a következő oldalak valame-
lyikén, azzal a helyesbítéssel, hogy a két részre osz-
tott munkagépek száma, együttesen tett ki 20-on
felüli létszámot. Köszönjük szépen minden
résztvevőnek, a szervezőknek az odaadó munkát!
- sikeresen pályáztunk a Magyarország-Szerbia IPA
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein
belül, amelyben többek között helyi termelőink és
nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az „Izida”
Anya és Gyermekvédelmi Egyesület tagjai is részt
vesznek, szerepet vállalnak, bővebben a következő
oldalon.
- kellemetlenül meglepődtünk, amikor eljutott hoz-
zánk az információ, hogy a Bácsfeketehegy és
Verbász közötti útszakaszon található fasort
elkezdték módszeresen kivágni, eltakarítani.
Haladéktalanul utána jártunk a dolognak, és sajnos,
(utólag) tájékoztattak bennünket, hogy a munkálatok
a törvénnyel összhangban zajlottak, zajlanak. A
hivatalos szervek által kapott közleményt, választ
szintén mellékeljük a Fecskében.
- a VMSZ IFI szervezete sikeres fásítási akciót
szervezett Kishegyesen és Bácsfeketehegyen,
településünkön az akcióba bekapcsolódott a Helyi
Közösség, valamint a Gazdakör, a Zöld Dombok és a
„Krivaja” Vadásztársaság tagjai is. Közel 500drb
facsemete került földbe, többek között az Európai út
menti fasor hiányos részei is kipótolódtak.
- a helyi lakosság nagyszámú érdeklődésének
köszönhetően, Kishegyes község is csatlakozott az
Ültess fát elnevezésű akcióhoz, melynek keretein
belül, kétéves magas kőrisek kerültek kiosztásra,
ültetési útmutatóval a Fő utca 32, közigazgatósági
épület parkolójában, udvarában.
- előkészületi tevékenykedést folytattunk
településünk, Bácsfeketehegy virágos kertjének
kialakításán (az Idea előtt), terveink szerint, amint az
időjárás engedi, közös munka akció keretein belül
kerülnek földbe a virágok.
Ami a hagyományos, április 30-ai tábortűz
szervezését illeti, sajnos egyelőre nem tudunk biztos
információval szolgálni. Amennyiben a járványügyi
rendeletek lehetővé teszik a rendezvény megtartását,
időben értesítjük lakosainkat.

Tisztelettel,
Juhász Attila



3

FECSKE

Karanténból jelentkezem!
Ragaszkodunk az életünk minden percéért akár
milyen nehéz, összetett is. Próbára tesznek bennün-
ket nap mint nap a gondok a bajok. Most ez a csúnya
Covid19 vírus próbálkozik összeomlasztani, megvál-
toztatni a családok terveit, a szeretteinkkel való
találkozás örömét. Meg kell állapítanom, hogy nagy-
on csúnya betegség. Sokan kételkednek benne...DE
IGENIS NAGYON CSÚNYA BETEGSÉG ha a saját
bőrén érzi az ember. Előreláthatatlan fordulatai van-
nak.
Nagyon megrendített bennünket az a tény is, hogy az
Izida titkára, mindenki Zsuzsi nénije, rövid de súlyos
betegség után itt hagyott bennünket. Nagy űrt ha-
gyott maga után, mint munkatárs is és mint barát is.
Örökké emlékezni fogunk rá!

Márciusban voltak szép percek is.
Egy hete még örültünk, hogy milyen szép alkotások
készültek a napközi foglalkozásokon, három
születésnapot is ünnepeltünk, boldogan énekeltük a
megszokott kis dalunkat. A napjaink tele örömmel
teltek el...és most az Izida egyesületben csak a
munkatársaink szorgoskodnak a felhasználóknak
becsukta egy ideig a kapuját.
Legyek pozitív? Megpróbálok de csak majd akkor
lesz igazi, ha a betegség elhagyja a családomat,
gyerekeimet, hozzátartozóimat és barátainkat.
Egy jó dolog is van, jelentem a virágok továbbra is
nőnek, habár késlelteti őket a hideg idő. Külön
értesítjük majd a kedves olvasókat, mikor nyitjuk
kapuinkat a virágkedvelőknek...addig is minden-
kinek JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

AZ IZIDA HÍREI

Kishegyes község önkormányzata a községi
falugazdász szolgálattal együttműködve az idén is
ingyenes talajminta vizsgálatot biztosít, a községbeli
gazdák számára. Fekete Andor falugazdász az akció kap-
csán elmondta, hogy az évről-évre megszervezik azt.

- A kishegyesi önkormányzat mezőgazdasági osztálya
minden évben 400 ezer dinárt biztosít a termelők számára,
hogy a talajanalízist el tudják végezni. A vizsgálatot a
Topolyai Mezőgazdasági Szakszolgálat végzi. Ez a
kezdeményezés azért is pozitív, mert egy-egy
növénykultúra termelési költségei így is igen magasak,
épp ezért fontos, hogy a termelők ne dobjanak ki
feleslegesen műtrágyát. A talajmintákat már át lehet adni,
vagy személyesen Topolyán a mezőgazdasági szakszol-
gálatban, vagy a falugazdász irodákban. Annyit kell tudni
a mintavételről, hogy egy egységnyi területről 5 mintát
kell venni, 30 centi mélyen, kb. egy maréknyi menny-
iséget. Az öt mintát össze kell keverni, hogy homogén
legyen, és ezt kell leadni vizsgálatra. Arra oda kell figyel-
ni, hogy a minta a parcella különböző részeiről származ-
zon. A minták mellé meg kell adni a termelő nevét, a par-
cella számát, és hogy milyen növénykultúra volt benne az
előző évben, illetve mit terveznek bele vetni az idén –
mondta el Fekete, majd arról is szólt, hogy ez az akció
iránt évről-évre igen nagy az érdeklődés. Meglátása
szerint egy adott területet nem kell minden évben kiele-
mezni, de 2-3 évente érdemes ellenőrizni.
- A talajanalízis iránt folyamatosan érdeklődnek a ter-
melők, mert ez egy pozitív dolog. Folyamatosan bátorí-

tom is őket, mert aki mezőgazdasággal foglalkozik, és
szeretné költséghatékonnyá tenni a termelését, annak
élnie kell ezzel a lehetőséggel – fogalmazott a
falugazdász.

A községi falugazdász szolgálat segítséget nyújt a ter-
melőknek a területalapú földtámogatás igénylésében is. A
kérelmek átadása március elején kezdődött, viszont akik
korábban már igényeltek, azoknak nem kellett kérelmet
átadniuk, mert automatikusan megkapták. Fekete
elmondta, hogy a termelők visszajelzései alapján már
sokan kézbe is vehették a támogatást. Akik a tavalyi
évben nem kaptak támogatást, azok e-mailen keresztül
kérvényezhetik. Erre még az egész április ren-
delkezésükre áll, számolt be a falugazdász, majd arról is
szólt, hogy akik már megkapták a támogatást, azok a
falugazdász irodákban elvégezhetik a gazdaság be-
jegyzésnek felújítását. Ebbe nem csak a parcella változást
kell belefoglalni, hanem az épp aktuálisan termesztett
növénykultúrát is. Az évenkénti felújítást egy részről a
törvény is előírja, másrészről pedig nem árt, ha mezőgaz-
dasági termelő naprakész információkkal tud szolgálni,
fogalmazott Fekete, majd hozzáfűzte, hogy a bejegyzés
felújítása nem vesz igénybe sok időt, bármikor
elvégezhető a falugazdász irodákban.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

FALUGAZDÁSZ HÍREK
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Határútrendezés
Bácsfeketehegyen a helyi közösség és a mezőgaz-
dasági termelők közösen rendezték a határutakat –
Folytatni és fejleszteni szeretnék a sikeres munkaak-
ciót
A bácsfeketehegyi kataszteri község területén
tagosítás folyt az elmúlt években, és még mindig nem
ért véget. Ez a folyamat azt is jelentette, hogy új
határutak lettek kijelölve, és a parcellák is tulaj-
donost cseréltek. Emiatt félreértések születtek, az
utak egyre inkább szűkültek, és romlott a minőségük
– mondta el lapunknak Juhász Attila, a bácsfeketehe-
gyi helyi közösség titkára.

– Mindez betudható annak is, hogy vidékről is van-
nak földbérlők, akik nem igazán alkalmazkodnak a
helyi szokásokhoz. Emellett az őszi munkálatok igen
elhúzódhatnak, gondolok itt elsősorban a cukorrépa-
betakarításra. Ez akár decemberig is eltarthat, és igen
mostoha körülmények között kell betakarítani és
elszállítani a répát. Mindezt óriási gépekkel végzik,

amelyek nagymértékben megrongálják az utakat. Az
elmúlt években a termelők igyekeztek helyreállítani

az utakat, de sajnos egy fecske nem csinál nyarat.
Látván, hogy mi a helyzet a határban, úgy éreztük,
hogy a termelőknek segítségre van szükségük, hogy
egy átfogó és kiterjedt akciót szervezzünk. Lassan
kikristályosodott, hogy önkormányzati forrásból, a
Bácsfeketehegyi Gazdakörön keresztül tudunk
üzemanyagot biztosítani a munkaakcióra. Beszéltünk
a termelőkkel is, akik szívesen vállalták, hogy részt
vesznek a határutak rendezésében – számolt be a
titkár, majd azzal folytatta, hogy végül sikerült meg-
valósítani az akciót.
– Két csapatot alakítottak ki a termelők, mindket-
tőben 20-20 traktor és munkagép vett részt. Az egyik
csapat a falu keleti, a másik pedig a nyugati oldalán
dolgozott. A magánkézben lévő mezőgazdasági bir-
tok két traktorral és munkagéppel segítette az akciót.
Emellett három vállalkozó is besegített, és mun-
kagéppel feltöltötték a nagyobb mélyedéseket, ahol
mindig megállt a víz. Fontos elérni azt az állapotot,
hogy a víz lefolyjon az utaktól. Hozzávetőlegesen 60
kilométer földes utat sikerült visszaállítani jó állapot-
ba. Az akció mellett szól az is, hogy nem volt olyan
földtulajdonos, aki panaszkodott volna, hogy az utak
visszaállítása őt károsította – mondta el Juhász, majd
arról is szólt, hogy a helyi közösség folyamatosan
követni fogja a határutak állapotát. Ez azért is fontos,
mert a nagy mélyedéseket, ahol a víz folyamatosan
megáll, nem tudták teljes mértékben rendbe hozni.
– Amint az ároktisztításból és az útpadkák
lenyeséséből megfelelő mennyiségű föld áll a ren-
delkezésünkre, azt kiszállítjuk ezekre a helyekre.
Emellett arról is megegyeztünk a termelőkkel, hogy
már őszre folytatni fogjuk a munkaakciót. A mostani
akció résztvevőit a bácsfeketehegyi Szarvas
Vadásztársaság és a Bácsfeketehegyi Gazdakör
szerényen megvendégelte. Ezúton is szeretném
megköszönni minden résztvevőnek és támogatónak,
hogy közösen megvalósítottuk ezt a munkaakciót –
hangoztatta a titkár, majd arról is szólt, hogy az akció
folyamatossá és sikeressé tétele érdekében a ter-
melők indítványozták egy gréder beszerzését. Erre
községi szinten is szükség lenne, a határutak karban-
tartásához – fogalmazott Juhász.

L.J.
Forrás: Magyar Szó
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Bácskai ízek, kalandok

2021. február l-én megkezdődött a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében a HUSRB/1903/31/0066 azonosító számú, BACRUTE című pályázat megvalósítása.

A pályázat keretében a kiskunmajsai járási településeken és a szerbiai Bácsfeketehegyen valósulnak meg tu-
risztikai célú programok és fejlesztések.
2021. évben projekt keretében a térség számára elkészül egy turisztikai tanulmány, mely magába foglal egy
tematikus útvonalat, amelyet végig járva a régió természeti és kulturális örökségivel, helyi termelőivel, helyi
termékekkel ismerkedhetünk meg.

A helyi termelők részére képzés kerül megszervezésre turisztikai és marketing témákban.

A pályázat kapcsolódik a hagyományos települési rendezvényekhez, fesztiválokhoz a helyi termékek, helyi
termelők népszerűsítése céljából. A nyár folyamán kézműves táborok megszervezésére kerül sor Szank,
Kiskunmajsa és Bácsfeketehegy településeken.
A pályázat keretében készül l egy digitális szakácskönyv, melynek célja a helyi termékek népszerűsítése mel-
lett, a felhasználási lehetőségeiknek ismertetése is. A helyi termékek népszerűsítését, a digitális szakács-
könyv megismertetését főzőműhelyek segítik, amely során helyi ételek elkészítésére nyílik lehetőség több
településen.

A projekt végére egy közös márkanévvel és arculattal rendelkező határmenti turisztikai térség kerül
kijelölésre, a két régió turisztikai szerepének erősítése céljából.

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg

Jó szomszédok a közös jövőért

Ez a cikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg
az lnterreg-I PA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország - Szerbia által. A cikk tartalmáért telj es mérték-
ben Szank Községi Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az
sem ilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és
/ vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző
tartalomnak.
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Lecsendesedés és újratervezés

A 2021-es év elején a járványügyi korlátozásoknak
megfelelően a művelődési egyesület is csendes
üzemmódban működik. Voltak rövidebb időszakok,
amikor felfüggesztettük a szakcsoportok
tevékenységét, és a folyamatos tevékenységek közül
csak az egyéni foglalkozások és a zeneiskolai oktatás
zajlott, március 22-től pedig a csoportos foglalkozá-
sok is megengedettek, azzal, hogy 9 m2 kell jusson
egy személyre, tehát a 10 fő fölötti csoportok a szín-
házteremben próbálhatnak. Áprilisra tehát minden
szakcsoport: a néptánc, a népi ének, a versmondás, a
mesemondás, a színjátszás, a könnyűzene gyakorlása
újra lehetővé vált. Persze még így sem zökkenő-
mentes minden, hiszen hol egyik-hol másik oktató
kerül karanténba, ugyanúgy, ahogy a tagok is. Nem
könnyű követni a változásokat, és nem könnyű dol-
gozni úgy, hogy nem lehet konkrét célokat kitűzni.
De hát most ez van, erről senki sem tehet, próbálunk
alkalmazkodni a helyzethez. És próbálunk nem
erőlködni, csak lehetőséget adni ahhoz, hogy a
gyerekek, a fiatalok együtt lehessenek különböző
alkotó tevékenységek kapcsán. Az elkülönülésnek,
az elmagányosodásnak nem sok jó hozadéka lesz.
Ugyanakkor az egészség megőrzése érdekében
igyekszünk minimalizálni a kontaktust.
Így például a tél végén a versmondónk online for-
mában dolgoztak Barta Júlia vezetésével, abban
reménykedve, hogy tavasszal be tudnak mutatni
élőben is egy kis összeállítást. Erre ezidáig nem
kerülhetett sor, ezért a magyar költészet napjára,
2021. április 11-ére elkészítették a versek
videófelvételeit, és ezeket a kis videókat osztottuk
meg a Facebook oldalunkon: óránként egyet-egyet.

A verseket Buzás Edina, Faragó Petra, Gál Lajos,
Hajvert Janka, Hajvert Zalán, Hegyellai Tamara,
Kerekes Tamara, Nagy Zsóka, Szatmári Lili, Vajda
Noa Pálma és Varkula Anna mondták el. A reper-
toáron Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Nemes
Nagy Ágnes és más remek magyar költők szövegei
szerepeltek – reméljük, hogy a közös műsorra is
hamarosan sort tudunk keríteni.
Mint ahogyan sor került a Soma amatőr színtársulat
élő bemutatójára is, 20212. március 12-én a szín-
házteremben. A színházak látogatásával kapcsolatos
előírások is többször változtak ugyan az elmúlt
időszakban, de lényegében lehet előadást tartani a
nézők számának korlátozásával, maszkviseléssel,
szabad ülőhelyek beiktatásával. A Soma új előadásá-
nak bemutatóját is így szerveztük meg, csak a
legközelebbi családtagok, meghívottak részvételével.
A csapat tavaly augusztusban kezdett dolgozni
Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című
regényének színpadi változatán, megújulva, megfia-
talodva, új erőkkel gazdagodva. A korábbi Soma-
tagokhoz (Fehér Etelka, Kormos Irén, Szukola Béla)
kilenc új szereplő csatlakozott – köztük egy kishe-
gyesi fiatalember is. Így állt össze a Kakuk Marci
csapata.
Szereposztás:
Kakuk Marci – Kerekes Zalán
Soma – Horváth Márk Bence
Pattanó Rozi – Vajda Noa Pálma
Méltósága – Fehér Etelka
Méltóságos – Szukola Béla
Tömpe Ambrus – Sztancsik Anzelm
Csuriné – Kormos Irén
Csuri Linka – Tokics Dóra
Bojnyik – Cucity Iván
Uccu Jóska – Szilágyi Roland
Gizus – Török Emese
Elemérke – Szél Márton

Zongora – Sárközi Noémi
Zenei munkatárs – Faragó Papp Boglárka
Szövegkönyv – Csernik Árpád
Szakmai konzulens – Virág György
Fény és hang – Simonyi Tamás
Rendezte – Hajvert Ákos

Reméljük, hogy hamarosan megismételhetjük majd
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a darabot, és minden érdeklődő színházkedvelő meg
tudja nézni élőben is.
Ugyancsak szép élményben volt részünk a néptán-
cosok részéről is nemrég, hiszen április 5-én, húsvét
hétfőn a nagyfiúk gyönyörűen, népviseletbe öltözve,
lovaskocsin járták végig a lányos házakat, és a feke-
ticsi hagyományokhoz hűen, vederrel locsolták meg
táncos párjaikat. Hogy biztos egészségesek legyenek
egész évben.
Ez a három megmutatkozásunk volt az elmúlt két
hónapban. Emellett az irodában egyre csak kattog a
billentyűzet, folyamatos a pályázatírás, a lehetséges
tevékenységi terület bővítésének tervezése, az
együttműködési lehetőségek megragadása. Megírtuk
a községi pályázatot az egyesület működésének
támogatására, majd a Tartományi Kulturális
Titkársághoz adtunk be pályázatot az év folyamán
esedékes rendezvényekre, a Tartományi Oktatási és
Kisebbségügyi Titkárságnál pedig három területen
volt lehetőség pályázni, így itt a meggynapi gyer-
mekprogramok, a nagykunsági alkotótábor és rend-
hagyó, kisebb résztvevő számmal is megvalósítható
közösségi programok kerültek átadásra. A belgrádi
Kulturális Minisztériumnál a Soma és az Akusztik
vendégszerepléseire pályáztunk, a Tartományi Sport-
és Ifjúsági Titkárságnál pedig a kialakulóban lévő
ifjúsági szakosztály képzéseire és közösségi akciói-
nak támogatására. Magyarországi forrásokat is
céloztunk, az egyik az Emberi Erőforrások
Minisztériumának ifjúsági pályázata volt – itt is a
fiatalok tevékenységeinek bővítésére kértünk támo-
gatást, a másik pedig a Hungarikum pályázat volt,
amelynek keretében egy települési gyűjtésre és a
gyűjtés nyomán egy háziasszony-kézikönyv
megírására és megjelentetésére írtunk meg egy fel-
terjesztést. Az ifjúsági pályázatok esetében
együttműködést tervezünk az Izidával, a

helytörténeti gyűjtés kapcsán pedig a Hagyományok
Háza Vajdasági Hálózatával. Tehát február-március-
ban ez a 9 pályázati anyag készült el, és ez számos
egyeztetést, és rengeteg papírmunkát kívánt. Április-
ban pedig, azaz jelenleg folyamatban van még öt
magyarországi pályázat (a Csoóri Sándor pályázatok
a néptánc, a népi ének, a népi hangszer és a népi tár-
gyalkotó kézművesség terén, valamint az EMMI-nél
egy hangszer- és hangtechnikai felszerelés-besz-
erzés), továbbá az itthoni lehetőségeket tekintve a
Magyar Nemzeti Tanács pályázatai. És közben is
folyamatosan figyeljük a felmerülő lehetőségeket –
hiszen az elmúlt években megsokszorozódtak a
szakcsoportjaink, most épp 14 aktív csoport van, és
ami prioritás számunkra, az az ifjúsági
tevékenységek fellendítése. Valamiért az elmúlt
évtizedben peremre szorult ez a korosztály, vagyis

ennek a korosztálynak a részvétele a közösségi és
kulturális területen. És bármennyire is fontos szá-
munkra a hagyományőrzés, valljuk be, hogy ha a
fiatalokat elengedjük, ha nem adunk nekik teret, ha
nem engedjük, hogy beleszólásuk legyen az őket
körülvevő dolgokba, akkor nem tudunk fejlődni,
lépést tartani és megújulni. Itthon, magyarként. És
egyáltalán… Éppen ezért jó, hogy az egyesület
2019-es, megújított alapszabályában számos olyan
pontot rögzítettünk, amely egy korszerű kulturális
értelmezést követ, amely nemcsak a hagyományőrző
és amatőr művészeti tevékenységet foglalja magába,
hanem egy sokkal tágabb mozgásteret enged a
közösségi megmozdulásokban. Mert így sokkal több
lehetőségünk van a pályázatok terén is. És ez most
nagyonis aktuális. Nemes Fekete Edit szabadkai
keramikusművész szavait idézem: „a kultúra az,
amely előrevisz, amely a közösséget összetartja,
segít eligazodni az értékek között, az életben”.

Hajvert L. Andrea
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A Kozma Lajos Könyvtár hírei

Március hónap során Zdenko Stricki szabadkai
fotóművész" JAZZIK" című kiállítását tekinthették
meg olvasóink a könyvtárban. Aki nem tudta szemé-
lyesen megcsodálni a jazz koncerteken készült
fotókat, virtuálisan is megtekintheti honlapunkon.

http://bacsfeketehegy.librarykh.org.rs/.../zdenko.../

Sajnos idén is elmaradt márciusban a járványhelyzet
miatt a Podolszki József Irodalmi Emléknap.
Reményeink szerint nyáron, Podolszki születés-
napján tudunk megemlékezni róla. Július 28-án
lenne 75 éves a már harmincöt éve elhunyt költő, író,
publicista.

Nagyon szeretnénk már ismét rendezvényeket tartani
gyermekeknek és felnőtteknek is: Ismeretterjesztő
előadásokat, könyvbemutatókat, kiállításokat, kon-
certeket, bábelőadásokat, kézműves foglalkozásokat,

jó lenne megtölteni élettel a könyvtár termeit...
Reméljük hamarosan ilyen eseményekről is beszá-
molhatunk. Addig is vigyázzunk magunkra és
egymásra is, és ha lehetőségünk van rá, olvassunk
sokat.

É R T E S Í T É S

Tisztelt polgárok,

Értesítjük Önöket, hogy a Bácsfeketehegy és Verbász közötti út rendszeres karbantartása során, az 10007

és 1508 csomópont között, a 11301 számú útszakaszon, eltávolítják az útszakaszra benyúló növényeket,

ágakat és fákat, az Utakról szóló törvény 68. szakasza 1. és 2. bekezdése 13. pontja értelmében. Mindez a

Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság utakért felelős felügyelőjének az Utakról

szóló törvény 105. szakasza 1. bekezdése 3. pontja alapján meghozott végzése szerint történik, mivel azok

veszélyeztetik, illetve veszélyeztethetik a biztonságos közlekedést. A felügyeletet a belgrádi Putevi Srbije

végzi, a munkálatok kivitelezői pedig az újvidéki Vojvodinaput és Bačkaput.

Határidő: tartós.

Bővebb információért kérjük hívja:

Tel.: 024/4730-010 vagy 024/4730-003

Gazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi, kommunális-ügyi osztály vezetője Kishegyes község

Oroszi Sándor
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„Engedd, hogy átöleljen Isten”

Március folyamán a nagyhét
eseményeit tanultuk a bácsfeketehe-
gyi vasárnapi iskolában. Örömünkre
sok gyermek gyűlt össze, és együtt
tekinthettünk be az Úr Jézus utolsó
földi napjaiba. Az utolsó vacsora és a
búcsúzás pillanatainak fontosságáról,
a lábmosásban adott alázatról és szol-
gálatkészségről tanultunk. Jézus akár-
miről beszélt, tanított, mindenben
példát adott, mindenben példaként
előttünk járt.
Következő vasárnap tovább vettük a
történetet, a nagypénteki
eseményekkel: hamis vádak, emberi
irigység és kapzsiság, és az emberi
gyűlölet tetőfoka: ”Feszítsd meg!” Jézus alázata és
véghetetlen szeretete az, mely a kereszten kimondja:
„Atyám bocsásd meg, mert nem tudják mit cselek-
szenek!”
Ez az a szeretet, ami ma is árad felénk a keresztről, a
meg nem érdemelt, számunkra felfoghatatlan, ki

nem fizethető szeretet, melyet csak elfogadni
tudunk, és meghajolni Isten hatalmas keze,
kegyelme és szeretete alatt. Engednünk kell, hogy
Isten az Ő jóságával, szeretetével körül öleljen ben-
nünket, engedjünk Isten közeledésének. Örömhír
számomra, hogy a mai bizonytalan világban, ahol
napról napra sok minden változik, Isten örök és vál-

tozhatatlan! Ő az egyedüli biz-
tos pont, menedék az
életünkben. „Boldog az az
ember, kinek szíve az Úrban
bízik!”
A feltámadott Úr legyen min-
dannyiónk őrző Pásztora,
legyen békességünk, hogy az Ő
kezében vagyunk. Engedjük,
hogy szeressen és átöleljen
Isten!

Halász Renáta

A húsvéti történet tanítása a vasárnapi iskolában
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„Bízom abban, hogy a növény- és állatvilághoz
hasonlatosan a Teremtőnk az emberi fajt is úgy alkot-
ta meg, és olyan öngyógyító képességgel bocsájtotta
útjára, hogy az bármilyen komolyabb betegség
nélkül élje le az életét, és amikor eljön annak ideje,
megöregedve ugyan, de sorsával megbékélve lépjen
a minden élők útjára.”
Remélem, hogy amikor a bácsfeketehegyi Fecske
falu - és havilap április - májusi száma eljut az
olvasóihoz mögöttünk lesz az idei tél, és a ter-
mészettel együtt bizakodva élhetjük meg az
újrakezdés lehetőségét, és örömét. Minden évszak-
nak megvan a maga öröme és hátránya, nekünk pedig
adott a lehetőség, hogy éljünk a széppel, és al-
kalmazkodjunk a kevésbé kellemes dolgokhoz.
Nem terveztem, de a sors úgy hozta, hogy ebből az
írásomból kimarad a kerti napló mivel nagyon bele-
felejtkeztem az életmódváltásommal kapcsolatos
eddigi tapasztalataim ismertetésébe. Sok új, az
egészségem visszaszerzéséről, és megőrzéséről
szóló, eddig sehol nem publikált, dologról próbálok
minél rövidebben beszámolni az érdeklődőknek.

Remélem, hogy lesz majd alkalmam a Fecske
valamelyik következő számában egyes most felvetett
témákról bővebben is írni.

Hagyjuk esni az esőt!
Szeretjük, vagy sem, célszerű alkalmazkodnunk az
adott körülményekhez, hiszen ha nem ezt tesszük,
akkor csak magunknak szerzünk problémát. Sok
felesleges idegeskedéstől, és stressztől tudunk
megmenekülni ha elgondolkodunk azon tudunk-e
változtatni a bennünket érintő, és bosszantó
eseményeken. Bármikor érhetnek bennünket
kellemetlen meglepetések, és csak rajtunk múlik,
miként éljük meg azokat. Véleményem szerint a vál-
toztathatatlan dolgokon nem szabad idegeskednünk,
túl kell rajtuk lépni, nem kell őket figyelembe venni.
Tudom könnyű ezt mondani, de ha jobban belegon-
dolunk, akkor megéri, hiszen teljesen felesleges azon
idegeskednünk, amin nem tudunk változtatni. Ha tet-
szik nekünk, ha nem, az eső esni fog amikor eljön
annak az ideje, és adottak hozzá a feltételek.

Van-e járható út?
A mai rohanó világunkban az idegeskedés,
stressz, álmatlanság, vagy a depresszió
leküzdésére egyszerű, és célravezető
megoldásnak tűnik, és ezért bevett gyakorlat-
tá is vált a különböző nyugtató tabletták
szedése. Saját példám alapján mondom, hogy
ez bizony zsákutca, nem igazán járható út,
hiszen a mesterséges feszültségoldók
általában komoly függőséget okoznak, idővel
gyakran veszítenek hatékonyságukból, és a
használati utasításukban is feltüntetik, hogy
számos igen komoly egészséget károsító mel-
lékhatásuk létezik.
Öt éve, amikor nyugdíjas lettem elhatároz-
tam, hogy életmódot váltok, megpróbálom
visszaszerezni, majd minél tovább megőrizni
az egészségemet. Úgy tűnik, hogy ez sikerül
is, hiszen amióta nekiláttam kertészkedni,
többet mozogni a természetben, tervezetten
és fokozatosan leadtam ötven kiló súlyfe-
lesleget, és ennek eredményeként minden
addigi orvosságomat sikerült elhagynom.
Legnehezebben a több mint egy évtizeden át
napi rendszeresen szedett, közismerten
komoly függőséget okozó nyugtatókat
tudtam lerakni, hiszen annak idején minden
reggel 0,5 mg Xalollal kezdtem, majd 2,5 mg
Lorazepámmal végeztem a napot. Nagyon
nehéz volt a leszokás, közel egy évig tartott a
küzdelem, de sikerült, és most már örömmel
mondom, hogy nagyon megérte gyógy-
növényekkel kiváltanom ezeket a gyógy-

AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS
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szereket.
Saját példámból kiindulva úgy gondolom, hogy kellő
akaraterővel és elszántsággal számtalan, egészségre
csak jótékony mellékhatással bíró, nyugtató, feszült-
ségoldó, jó alvást biztosító gyógynövénnyel tudjuk
sikeresen helyettesíteni a szintetikus gyógyszereket.
Az évezredes tapasztalat alapján számos ilyen hatású
gyógynövényt ismerünk, mint például a citromfű,
orbáncfű, szurokfű, macskagyökér, levendula, szagos
müge, kamilla, fekete ribizli levél, komlótoboz,
galagonya, golgotavirág, édesgyökér, hársfavirág,
rozmaring, stb. Ezek a feszültségoldó, és jó álmot
biztosító gyógynövények, valamint egymás hatását
erősítő keverékeik teák, tinktúrák, tabletták, és kap-
szulák formájában kaphatók, és fogyaszthatók.
Számos ilyen gyógynövényt magunk is megtermel-
hetünk. és szintén saját tapasztalat alapján mondom,
hogy bizony ezek a leghatásosabbak.

Bízom benne, hogy találtam megoldást!
Többféle gyógynövényt kipróbáltam, de számomra a
citromfű bizonyult a legeredményesebb nyugtató, és
jó alvást biztosító terméknek. Tudom, hogy sokan
mások már tea, vagy tinktúra formában fogyasztva is

elégedettek a hatásával, nekem azonban ez kevés
volt. Már több mint két éve, napi rendszerességgel,
reggel és este, joghurtba elkevert egy-egy csapott
evőkanálnyi finom por formájában kanalazom be a
saját termesztésű, kíméletesen szárított, konyhai
blenderben megőrölt, majd átszitált citromfűlevelet.
A világhálón eddig még nem találtam utalást arra,
hogy a porított citromfű fogyasztását ilyen dózisban
és formában ajánlanák, én két éve kipróbáltam, azóta
nap mint nap fogyasztom, semmilyen káros mel-
lékhatását nem tapasztaltam, nem szoktam rá, és ami
legfontosabb igen elégedett vagyok stresszkezelő, és
jó alvást biztosító hatásával. A citromfüvet aránylag
egyszerű a kertünkben vegyszermentesen megter-
melni, majd a konyhánkban finom porrá feldolgozni.
Kipróbáltam már a világhálón megrendelhető, és a
bioboltokban is igen kedvező áron kapható, kilós
kiszerelésű szárított citromfüvet, és elmondhatom,
hogy ha ízre, és állagra nem is, de a hatásában teljes
mértékben megegyezik a saját termékemmel.
A Fecske olvasóinak elmondom, hogy az életmód-
váltásom kezdetén sokféle gyógyfűből gyártott, nyu-
godt nappalt, és szép álmot hozó éjszakát ígérő ter-
méket kipróbáltam, de ezekkel a tablettákkal, kap-
szulákkal, tinktúrákkal, és teákkal nem voltam telje-
sen megelégedve. Számomra a hatásuk meg sem
közelítette az igen kedvező áron beszerezhető, és
könnyen megtermelhető porított citromfű hatását.
Gyanítom, hogy például a szódabikarbónához,
aszkorbinsavhoz, vagy éppenséggel a hidrogén per-
oxidhoz hasonlóan, azért nem kap elég figyelmet a
citromfű por egészségmegőrző és gyógyító szerepe
mivel más termékekhez képest túlságosan olcsó, és
rendkívül hatásos.

Minden betegség,
de nem minden beteg gyógyítható!

Egyértelműen hiszek a modern orvostudomány
betegségmegelőző, és gyógyító szerepében, hiszen
amikor ebben a rohanó világban ránk kényszerített
életmódunkkal már annyira tönkretettük a
szervezetünket, hogy csődöt mond annak egyedülál-
lóan eredményes öngyógyító képessége, akkor
bizony igen gyakran elengedhetetlenné válik a gyó-
gyszeres segélynyújtás és kezelés.
Mindamellett bízom abban is, hogy a növény- és
állatvilághoz hasonlatosan a Teremtőnk az emberi
fajt úgy alkotta meg, és olyan öngyógyító
képességgel bocsájtotta útjára, hogy az bármilyen
komolyabb betegség nélkül élje le az életét, és
amikor eljön annak ideje, megöregedve ugyan, de
sorsával megbékélve lépjen a minden élők útjára.
Sajnos nagyon letértünk az egészséges élethez vezető
útról. Életmódunknak köszönhetően teljesen nor-
málissá vált, hogy az évek múlásával különféle,
egyre életveszélyesebb betegségek törnek ránk, és
ezért életfogytiglani gyógyszerszedésre kény-



12

FECSKE

szerülünk. Nagyon sok egészségtelen, mondhatnám
azt is mérgező élelmet fogyasztunk, aránylag keveset
mozgunk, eltávolodtunk a természettől, elfelejtet-
tünk örülni az életnek, majd pedig bele nyugodva a
sorsunkba számtalan káros mellékhatással is bíró
gyógyszerrel próbáljuk visszaszerezni szándékosan
tönkretett egészségünket.
Bízom abban, és személyes példával is próbálom
bizonyítani, hogy sohasem késő életmódváltással
tenni egészségünk visszaszerzéséért, vagy további
romlásának megakadályozásáért. Hiszek abban,
hogy bármilyen betegség megelőzhető, és vis-

szafordítható, de abban már sajnos nem vagyok
annyira biztos, hogy akar-e minden ember azon az
áron meggyógyulni, hogy lemond addigi, betegséget
hozó, egészségromboló életviteléről. Ebben a mai
kifordított világban ránk tukmált életforma,
táplálkozási szokások nincsenek beszélő viszonyban
sem a szervezetünk génjeibe kódolt elvárásokkal, és
ennek eredményeként sajnos igen korán
tönkretesszük testünk és lelkünk öngyógyító
képességét, és mindennek következményeként
súlyos, igen gyakran életveszélyes betegségekbe
sodródunk.

Azért élünk, hogy együnk, vagy azért eszünk,
hogy éljünk?

Véleményem szerint életmódváltással ki tudunk
lépni a fogyasztói társadalom generálta ördögi kör-
ből. Ha van rá akaratunk, és teszünk is azért, hogy

kellő mértékben kitakarítsuk magunkból a lerakódott
mérgeket, akkor kellő lendületbe tudjuk hozni
szervezetünk öngyógyító képességét. Ha végigjárjuk
ezt az utat, akkor szervezetünk idővel magához tér,
és éreztetni fogja velünk, hogy mi jó és hasznos a
számára, miként táplálkozzunk, és éljük mindennap-
jainkat. Én például amióta tervezetten, és most már
mondhatom, hogy könnyedén csökkenteni kezdtem a
túlsúlyomat nem kívánom a főtt ételt, és nagyon jól
elvagyok a nyers, valamint a fagyasztással, szárítás-
sal, és fermentálással tartósított élelem fogyasztásá-
val. Szeretem például a gyümölcsöket, egyes zöld-

ségféléket, az igen egészséges kovászolt kenyeret,
házi kolbászt, sonkát, és szalonnát, valamint az
egészséges kecsketejből készített termékeket.
Természetesen, amikor a körülmények úgy hozzák,
én is szoktam kevésbé egészséges ételeket is
fogyasztani, de ez már egyre ritkábban történik meg
velem.
Sokszor, sokfele elmondtam már, hogy öt év alatt
tervezetten ötven kilót fogytam miközben a mai
észjárásomnak megfelelő finom ételeket eszek, sokat
mozgok, próbálom pozitívan fogadni, és megoldani
az óhatatlanul felmerülő gondokat, azért hogy a het-
venkedő éveimbe lépve is jól érezzem magam a
bőrömben.
Az elmúlt években rájöttem, hogy életmódváltásból,
valamint szervezetünk méregtelenítéséből, testsú-
lyunk rendbehozatalából felesleges tudományt gyár-
tanunk, vagy agyonreklámozott csodaszerekre és
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módszerekre pénzt költenünk. Akarni kell a vál-
tozást, és menni fog a dolog, hiszen szervezetünk, ha
szabadkezet adunk neki, tudni fogja a dolgát.

Ahhoz, hogy életmódváltással vissza-
szerezhessük az egészségünket elengedhetetlen
feltétel, hogy szerveinkből kitisztítsuk a bennük
évek-évtizedek alatt óhatatlanul lerakodott mére-
ganyagot. Erre több módszert is kipróbáltam és rájöt-
tem, hogy a méregtelenítésnek csak akkor van
értelme, ha azt minél egyszerűbben és folyamatosan
tesszük. Nincs semmi értelme gyors sikert ígérő
tisztító, vagy fogyasztó kúrába, diétába kezdeni,

vagy életmódváltásról álmodozni, amennyiben nem
hozzuk rendbe étkezési szokásainkat. A leghatásos-
abb méregtelenítő módszer a teljes életmódváltás,
tehát a változatosan táplálkozás, a feldolgozott és
tartósított élelmiszerek, a dohányzás, és a túlzott
alkoholfogyasztás mellőzése, a rendszeres mozgás,
és a stresszmentessé változtatott életvitel.

A máj szervezetünk méregtelenítő központ-
ja, a tisztítására az utóbbi időben minden este egy
kávéskanálnyi, joghurtba elkevert őrölt máriatövis
magot használok. A bioboltokban lehet vásárolni
kapszulába zárt máriatövis kivonatot, és hidegen
préselt máriatövis olajat, de én a kilós kiszerelésben,
kedvező áron kapható magot szoktam választani.
Otthon megdarálom, és a szervezetemre bízom, hogy
az őrleményből kiválassza a neki fontos
összetevőket.

Az emésztőrendszerünk tisztítását legegy-
szerűbben az egészséges, magas rosttartalmú, lehető-
leg nyers, vagy erjesztett, valamint minél kevésbé
feldolgozott ételek fogyasztásával tudjuk megvalósí-
tani. Nagyon lényeges, hogy gyakoroljuk az idősza-
kos böjtölést is, ami nálam azt jelenti, hogy naponta
reggel hét, és délután három óra között egyszer, vagy

kétszer étkezem, majd tizenhat óra pihenőt adok az
emésztőrendszeremnek. Ezt is könnyen meglehet
szokni, és a szervezetem bőségesen meghálálja, ha a
vacsorát sikerül kihagynom az életemből.

Veséink egészséges működése elképzel-
hetetlen napi minimum két - három liter folyadék
bevitele nélkül. Az ember nem kaktusz, hogy elle-
gyen víz nélkül, a dehidratált szervezet minden por-
cikája szenved, és könnyen megbetegszik. A tüdőm
karbantartására mindennap megiszok egy liter,
ízletesnek nem mondható gyógytea keveréket, a
gyulladások megelőzésére pedig vízben oldott, őrölt
borssal felturbózott kurkumaport szoktam esténként
inni. Mivel az ásványvizek nem egészségesek,
amikor csak tehetem, évek óta napi egy liter fekete
sungit ásvánnyal megtisztított, strukturált, élő
gyógyvízzé varázsolt, szódabikarbónával meg-
bolondított szűrt csapvizet szoktam még inni.

Szeretném azt is elmondani a Fecske olvasói-
nak, hogy naponta fogyasztok gyógynövényekből
készített érrendszertisztító tinktúrát is. A világhálón
bukkantam rá ennek a különben igen borsos áron
megvásárolható tinktúrának a receptjére, és úgy dön-
töttem, hogy beszerzem az általam nem termelt
összetevőit, és elkészítem az alkoholos kivonatot. A
tinktúra elkészítéséhez citromfűlevelet, cickafark
virágot, galagonyabogyót, rozmaringlevelet, arti-
csókalevelet, kurkumagyökeret, nyírfalevelet, és
fehér fagyöngyöt használok. Ezt a gyógynövénykev-
eréket tíz napig saját főzésű meggypálinkába áztat-
tam, leszűrtem, és most már hónapok óta reggel és
este iszok belőle egy-egy kortynyit. Bízom benne,
hogy ez a kellemes itóka jót tesz az egészségemnek,
eredményesen karbantartja az érrendszeremet és a
szívemet.

Van-e még titka az életmódváltásomnak?
Nem szeretnék unalmas lenni, de újra elmon-

dom, hogy hetven éves koromban bizonyára nem
érezném ilyen jól magamat a bőrömben, ha nem
kertészkednék unokáimmal a hat kvadrátos faluszéli
vegyszert nem látó gyümölcsösünkben, és nem
járnék heti rendszerességgel, most már több mint
három éve, egészségmegőrző és visszaszerző
állapotfelmérésre, valamint terápiára a szomszéd
faluban, Szeghegyen működő, rendkívül korszerűen
felszerelt, biorezonanciás kezelést is nyújtó alter-
natív gyógyászati rendelőbe. Érzem, hogy mindez
hasznomra válik, és bízom abban, hogy még sokáig
ily módon is sikeresen erősíteni tudom a vissza-
szerzett egészségemet.

Végezetül megvalósítható célként mindenk-
inek jó egészséget, betegség nélküli hosszú, és
boldog életet kívánok. Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az egészségünkre,
mert az egészségünkből csak egy van!

Pál Károly
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Feketics – Bácsfeketehegy-villamosítása
1900-tól 2020-ig röviden

Az 1900-as évek elején falunkba, Feketicsre
is be lett vezetve a villanyáram. A szekicsi-lovćenaci
villanytelepről vezették be az ott működő, akkoriban
modern villanytelepről. Akkori tulajdonos
Huncinger Hendrik, aki egy sváb-német vállalkozó

volt. Nagy generátorok fejlesztették az áramot.
Akkoriban nagy esemény volt a környéken nem sok
ilyen felszerelt „modern” villanytelep működött.
Több munkás dolgozott ott a szekicsi faluban. A
gazdagabb sváb lakosoknál már volt villany, a
világítást már használták.
Az oroszok bejövetele után Huncinger Hendrik
Feketicsen bujkált egy ideig Őri László padlásán a
Vasút utcában, majd sikerült neki kimenekülni nyu-
gat németekhez, mivel a svábok elűzték, vagyonukat
elvették, helyükbe montenegrói crnagoracok települ-
tek. A villanytelep dolgozói Feketicsiek lettek, Őri
László főgépész, id. Molnár Károly igazgató-ellenőr.
1950-es évek elején a villanytelep minden gépezetét
leszereltek, elvittek délre, nem tudni, hogy valaha
fel-e lettek szerelve.

Feketics és Lovćenac- Szekics, Verbászról kapott
áramot „Elektrovojvodina” néven, központja Bácska
Topolya volt. - most is így van.
Burai János és Bojtos Béla István volt megbízva a
falu villanyhálózatának karbantartásával.
Eleiben a villanyáramot csak világításra használták,
más fogyasztó nem is volt, esetleg néhol rádió. Sok
helyen árammérő sem volt, csak 2-3 villanyégő volt
beszerelve, 5, 10, 15, wattos szénszálas 110 voltos.
Ezeket „Pausál égőknek” hívták, fogyasztása ol-
csóbb volt. Gazdag házaknál több égő volt, ott már
mérték a fogyasztást. Sokan a villanyt luxusnak
vélték, vagy nem volt pénzük a bevezetésére de sok
utcában külső légvezeték sem volt. A villany
bevezetését csak iparral rendelkező villanyszerelő
végezhette az akkori szabályok szerint.
Az áramszolgáltatás este csak megszabott ideig volt,
kikapcsolás előtt háromszor jelezték, hogy
hamarosan nem lesz áram, gondoskodjanak a
petróleumlámpák meggyújtásáról, mely nem adott
annyi fényt, mint a villanyégő. Szaga volt, és drága
volt a petróleum.
Egy külön szál vezetéken voltak az utcai lámpák a fő
utcán, utcasarkokon, melyeket a faluház elől a kis-
bíró kapcsolt ki-be.
Az 1950-es években sok diák utazgatott vasúton
Szabadkára, Újvidékre. Az állomás messze volt,
korán jöttek a vonatok, tele voltak a kupéjok. A nyári
úton sárban, porban, hóban, sötétben gyalogoltunk,
nagy csomagokat vittünk, benne a heti élelemmel.
Panaszkodtunk az akkori vezetőknek a nagy
gyűléseken, melyek sűrűn voltak, párt vonalon,
melyre kötelező volt elmenni, hogy javítsák meg a
nyári utat az állomásig. Azzal nyugtattak bennünket,
hogy majd villamos járatot szerelnek az állomásig,
mint Szabadka-Palics között volt. Ezt a következő öt
éves tervbe ígérték, de végül elmaradt. Később
autóbusz helyi járattal lett megoldva Lovćenacon
keresztül. Itt jegyzem meg, hogy 1950-es években a
fő utcán „korzó” volt. Vasárnaponként délután, és
este nagy hangszórók voltak felszerelve, Német
Miklós rádiós gramofonjáról szólt a zene, a legújabb
magyar táncdalok, nóták „szívküldik”. A magyar
lányok-fiúk szórakozóhelye volt. Este tánc volt, de
csak 11 óráig, garda mamák kisérték a lányokat.
1945-ben a háború –felszabadulás után, és előtte sem
volt sok villanyszerelő mester a faluban, mert veszé-
lyes szakmának tartották. A sok iparos közül csak
Margit Bálintnak volt ipari engedélye a villany-
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szerelési munkára. Többször hívta kisegítő munkára
Hadadi Andrást, id. Tóth Sós Józsefet Kollár Jánost.
Én is dolgoztam vele a szabadkai 3 éves inaskodá-
som után.

1953-ban a református templomba világítást
szereltünk, megjegyzem, a templom közepén lógó
nagy lusztert Csoma Mihály asztalos és Bácsi
András kovácsmester készítették, ma is az világít.
Sok házban át kellett szerelni a régi vezetékeket,
mert elavultak, licnis pamutszigetelésű vezetékekre,
melyek kívül a falon csigákra (porcelán) voltak
kötözve, de meszeléskor, és ha vizet kapott, zárlatot
idézett. Több házban találtunk szénszálas 5, 10, 15
wattos égőt, mely pausálban lett megfizetve, ezek le
voltak plombázva, hogy ne cseréljék ki az égőt na-
gyobbra.
1950-es évtől a villanyszerelést „Bergman” csövek-
ben húzott vezetékek behúzásával csináltuk. A
padláson végig bevéstük a Bergman csöveket,
10x10cm-es fa elágazó dobozokba csináltuk a
kötéseket. Lámpák, kapcsolók felett ezeket lesaral-
tuk, védve a gabonáktól, egerektől. A villanyórát a
falba véstük faládába, oda biztosítót szereltünk. A fő
vezetékeket a villanyóráig nagyon szabályosan kel-
lett szerelni, hogy áram lopás ne történhessen, mert a
fogyasztás az óráig méretlen. Ez most is így van.
Később a Bergmancsövet lehoztuk a padlásról,

folyosó, gang, szobák falába vésve plasztik elágazó
dobozba pvc vezetéket húztunk a csövekbe. Az
előnye, hogy a csőben utána lehet húzni a vezetéket,
a falba, téglába vésni, létrán nehezebb volt dolgozni.
A Bergman csöves szerelést elhagytuk, PGP nevű
kábelok váltották fel, melyekkel most könnyebb dol-
gozni, szigetelésük jobb.
1974-ben a református templomban a Bergman
csövek helyett kábelokra lett átszerelve a világítás,
az orgonáig, szószékig, toronyig vezető kábelok. A
három fázis is be lett szerelve a lakásba, és a temp-
lomba.
Ezeket a munkákat munkaidő után végeztük, szeretet
munkának mondták. Több mester így dolgozott.
Én 1974-ben lettem megválasztva presbiteri tiszt-
ségbe, akkoriban nagy gond volt a harangozó munka
végzése. A presbitérium megkért, hogy próbáljam
meg a harangok villamosítását szerelni.

A harangok villamosításáról röviden
Nagy gond volt számomra ilyen munkát elvállalni,
de mégis elvállaltam, hogy munkaidőm után villa-
mosítom a három harangot. Fél év után megszólalt a
közép harang, három hónap után a nagy harang. Sok
munkát igényelt, több mester, egyén segített, eleiben
sok apró probléma volt. Most már jól működnek, a
nagy harang jelzi, hogy mikor van dél, vagy esti
takaró. Programátor kapcsolja, halottat, temetést kézi
kapcsolással jelzi a harangozó. 2020-as év végén a
régi toronyóra helyébe új, digitális óra lett fel-
szerelve, mely üti a negyed órákat, és új led világítja
a számlapokat. Az új digitális toronyóra fel-
szereléséhez a magyar kormány anyagi segítségét
köszönjük.
Ma már a villanyáram nagyon hasznos, szinte
nélkülözhetetlen az iparban, a háztartásokban.
Különböző áram feszültség van 30 000-től a 0,3
voltig. A magas feszültségek érintése halálos.
Manapság kevés a szakmát hivatalosan végző
mester. Sokan kitanulták az elméleti részét-iskolát,
mégis más téren dolgoznak.
A bácsfeketehegyi villanyszerelők összetartóak,
minden évben rendeznek közös találkozót. 1972-ben
kezdtük id. Paczal Lajosnál, majd a villanyszerelők
otthonaiban. Most, mivel sokan vagyunk,
vendéglőben tartjuk, 22-26 szaki mindig megjelenik,
a névsor szerint 10-15-en hiányoznak a villanyhoz
értő egyének.
Sokan ellesték a szakmát, egyedül is meg tudnak
oldani apró dolgokat.
Írásomat úgy kezdtem, hogy őseink féltek az
áramtól, ez ma is érvényes. Óvatosak legyünk!
Minden kedves olvasónak köszönöm,

Paczal Lajos
03.03.2021.
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Kakuk Marci útra kész

Idestova egy bő esztendeje, hogy a világjárvány ter-
jedésének csökkentésének érdekében hozott külön-
böző intézkedések, korlátozások gyökeresen
megváltoztatták mindennapjainkat. Az időközönkén-
ti enyhítések, feloldások az olykor túlzottnak vélt
szigorítások időintervallumai között próbálkoznak a
legtöbben folytatni – még ha csak rövid időre is – a
„normális” életben felvett, berögződött életformát.
A helyi Soma Amatőr Színtársulat is egy ilyen eny-
hítési hullámot igyekezett meglovagolni tavaly
szeptember végén, amikor hosszas darabválasztást,
egyeztetést követően megkezdődhettek az
olvasópróbák, ill. a szereposztás is megtörtént. A
darab rendezőjével, Hajvert Ákossal beszélgettünk
az indulásról, a próbafolyamatokról, a bemutatóról.

- Az egy elfogadott és köztudott tény, hogy a
társulat nagy előszeretettel vígjátékot szeret játszani.
A darabválasztáskor ajánlottam az Indul a bakterház
c. darabot, ám a társulat tagjai egyöntetűen elutasí-
tották, mondván a közelmúltban már több társulat is
játszotta. Így más darabok után néztünk és így került
kiválasztásra a Kakuk Marci című vidám hangvételű
darab – mondja mosolyogva az esetet felidézve
Ákos.

- Mivel 12 szereplős a darab így több szere-
plőre volt szükség, mint a társulat akkori létszáma
volt. Szeretem a kihívásokat, ám azonban itt igen-
csak bővelkedett, eseménydús volt a kezdet. Az
olvasópróbák kezdetén sikerült fokozatosan fellel-
nünk, beszerveznünk újabb egyéneket, akik a fiatal
nemzedékhez tartoznak. A járványügyi szigorítások

következtében megritkultak az összejöveteleink és
ezáltal időközben pár szereplő lemorzsolódott, akik
helyébe ismét keresnünk kellett újabbakat, majd így
alakult ki a végleges szereplőgárda. A csoporton
belül az életkor igen eltérő, más-más az érdeklődési
körük, életfelfogásuk, elhivatottságuk, ám ettől
függetlenül nagyon jó az összhang, az atmoszféra. A
próbák és minden egyes összejövetel jó hangulatban
telik, egymásnak adnak energiát, lendületet. Lelkes
csapat verbuválódott össze, jó velük dolgozni. A
kezdeti mozgáspróbák során számos gondolat, ötlet
hangzott el a színészek részéről, amelyet bele-
visznek, beleépítenek az előadásba. Ez tulajdonkép-
pen nem baj, hiszen így könnyebb számukra a játék.
Személy szerint én hajlamos vagyok a kompromis-
szumos megoldásokra. Valójában közös munka által
készül az előadás. Ezek a fiatalok között vannak
versmondók, néptáncosok, de olyanok is akik most
ismerkednek a színház világával, a színpad varázsá-
val.

A Soma Színtársulat 27 éves létezése óta minden
bizonnyal ez volt a leghosszabb próbafolyamat!?
Valószínűleg igen, azonban ellentétben a Hyppolit, a
lakáj c. darabbal, amely mindössze 76 nap alatt
készült el zenével, énekkel, díszletépítéssel. Sajnos a
világjárvány felülírja terveinket, szándékainkat.
Azonban ebből a nehézségből is tudtunk némi po-
zitívumot kihozni, ugyanis így lehetőségünk nyílt –
mivel bőven volt időnk – nem csupán egy-egy képet,
jelenetet többféleképp eljátszani, kipróbálni, hanem
a szerepbeli karakterek jellemeit, háttéréletét is
felépíteni, kielemezni, amely tudatában a szereplő

magabiztosabban, nagyobb átéléssel
tudja a szerepbeli figurát megformálni,
életre kelteni a deszkákon.

Meglátásod szerint a színtársulat
milyen hatással van a fiatalokra?
- Csakis pozitív hatást fejt ki a min-
denkori tagság körében. A közös munka
erősíti a csapatszellemet, a kihívások
megoldásokra ösztönöznek, viszont a
kemény munka eredményeként, amikor
szinte mozaik darabkákból összeáll az
előadás, s az által megélt sikerélmény
felemelő érzése. A színpad, a szereplés
minden bizonnyal jellemformáló
ráhatással is bír, ugyanakkor belső gátlá-
sok leküzdésére és önbizalom
erősítésére is kiváló. A társulat több

Beszélgetés Hajvert Ákossal, a darab rendezőjével
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mint negyed évszázados tevékenysége során több
fiatal is oly mértékben lett elkötelezettje a színját-
szásnak, hogy élethivatásul választotta. Ralbovszki
Csaba már hosszú évek óta a szabadkai Népszínház
oszlopos tagja, Hodik Annabella és Kőműves Csaba
az újvidéki Színművészeti iskola másodéves tanuló-
ja, és hogy ne kiabáljam el jelenleg is van a társu-
latunkban olyan fiatal, akit a színészi pálya gondola-
ta foglalkoztat.

Több darabot is rendeztél a társulatnál, s az
együttműködésünk során, mint Soma-tag óhatat-
lanul is felfigyeltem a kiváló meglátásidra, a

képzett „vonalvezetésedre”, amint egy-egy szín-
darabot az olvasópróbáktól a bemutatóig
végigvezettél, amelynek egy szervezetsége,
átláthatósága, szabályos íve van az egész folya-
matnak. Mi ennek a titka? – kérdeztem őszinte
csodálattal a mosolygós fiatalembertől.
- Valójában a szabadkai tanárképző egyetem
másodéves tanulójaként jött egy áttörés, amikor is
retarikát oktató Silling István tanár úr felfigyelt
beszédemre és előadás technikámra, majd feltette a
kérdést miért nem a színművészetit írtam be. A sors
egybeesése, hogy ezt követően hamarosan a suliban
megjelent Káló Béla fiatal színművész, aki az induló
színi tanodához toborzott jelentkezőket. Nem sza-
lasztottam el a lehetőséget. Itt alapoztam meg a szín-
játszáshoz való elkötelezettségemet. Hogyan megter-
vezni egy próbafolyamatot, hogyan mozgatni a
színészeket, hogy ne csupán papírszagú, hanem élet-
szagú legyen az előadás. Meglegyen az íve, legyen
konkrét mondanivalója. Az itt megismert, megtanult
dolgokat igyekszem hasznosítani a rendezés al-
kalmával.

Visszatérve az előadáshoz, 15 évvel ezelőtt a
topolyai Mara társulat mutatta be ezt a darabot,

amelynek te is szereplője voltál. Hogyan tekintesz
vissza az akkori darabra?
Szerettem azt a darabot játszani, öröm volt a társulat
tagjaival együtt dolgozni. Emlékképek is maradtak,
azonban most igyekeztem elvonatkoztatni, ugyanab-
ból a szövegből mást kihozni, ez volt egyik
elsődleges szempont. Ebben a munkában egy-egy
buktatónál segítségemre volt Virág György szín-
művész barátom, aki olykor az elhatározásaimban
megerősített. Az előadás során Zelkowitc Béla pár
zeneszáma is felcsendül Papp Faragó Boglárka és
Sárközi Noémi újabb zenei feldolgozásában, ill.
előadásában. Ezek a dalszövegek, mint pl. Tanul meg

fiam komédiázni, Az egyiknek
sikerül, a másiknak nem össze-
fonódnak a darab mondandójával,
ezért is éreztem szükségét a
darabba való beiktatásba.
Elvárásomnak és elképzelésem-
nek teljes egészében megfelel a
többfunkciós díszlet kivitelezése,
amelyet részben előző előadások-
ban használt elemekből, részben
újakból építettünk. Az előadás
során nagy jelentősége van a fény
effektusoknak, amelyek Simonyi
Tamás ügyességét dicsérik.
Továbbá a közös munkához nagy-
ban hozzájárult Tokics Etelka
akire a rendezői asszisztensi
teendők mellett a sminkes,
öltöztető feladatok is hárultak.
Igazi csapat munka.

A bemutató március 12-én volt idehaza. Mik a
további tervek?
Figyelembe véve a járványügyi szabályokat a bemu-
tatóra csupán a színészek, a technikai személyzet
családtagjai, rokonai kaptak meghívást. A
körülmények javulásával idehaza legalább kettő fel-
lépést tervezünk. Szeretnénk a környező, valamint
Vajdaság több településén is vendégszerepelni.
Készülünk Bácskertesre (Kupuszina), akikkel több
éves baráti kapcsolatot tartunk fenn. Mivel a jelenle-
gi társulat többsége fiatal, lehetőség nyílik a
Középiskolások Színművészeti és Filmművészeti
Vetélkedőre amely Zentán lesz megtartva. Az idei
esztendőben a színjátszók találkozójára Szajánban
került volna sor április elején, azonban ez az időpont
eltolódik, valamint esedékes, hogy a résztvevők
értékelése a szak zsűri által más formában történik,
mint ez idáig. Annyi bizonyos, hogy a társulat jó
„kondícióban” van és a mi Kakuk Marcink útra kész.
– mondotta a darab rendezője Hajvert Ákos.

Szukola Béla
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Sajnos a Covid-19 tovább tarol, mi meg játszva az
eszünket hivatkozva a demokráciára, mindenkit okol-
va, embertől, Istenig mindent/mindenkit átkozva,
nem tudjuk elviselni sorsunkat, közeli és távolabbi
embertársaink elvesztését. Itt a tavasz, húsvét,
valakik számára még április negyedike Magyarország
felszabadulásának ünnepe is (kitől, ki alá, miért), de
a sok gyászjelentés, már majdnem, csak érzéketlen
elfásult embereket értesít, hogy, na, hát, ez is? Ott,
vagyunk, ahogy egy régi zsidó átok mondta, eljön az
ideje, hogy az élők irigyeljék a holtakat, vagy majd-
nem ott.

Éppen, minden médiában emlegetik a WHO-t, a világ
egészségügyi szervezetet, hogy kíséri a helyzetet
világ szinten, de akkor, miért nincs mindenki számára
védőoldás, miért nincs kérdezés nélkül, mert minden-
ki élete fontos, még a mai modern demokrácia
ellenére is, csak úgy fukk-mukk adják be, ha meg
nem tetszik, akkor akassza fel magát. Így, más is meg
lenne védve, ami sokkal fontosabb, mint az egyéni
életünk (jelző nélkül). Szeressünk élni, legyünk
boldogok, adjunk másnak boldogságot a szereteten
keresztül. Ezt kaptuk létünkkel, igaz büntetésül meg
az önzést, a kapzsiságot…, próbáljunk nagybetűs
emberek lenni, adjunk, hogy kapni is tudjunk. Az,
hogy most egy ilyen pandémia, mármint egy
világjárvány teszi kevésbé unalmassá életünket, nem
először történik a világ történetében, mivel, hogy már
eddig is volt már, pestis, lépfene, kolera, himlő tífusz,
tüdőbaj, váltóláz, lepra, akinek ez nem elég, keresse
meg a többit, de valahogy túl lettek élve. Az igaz,
hogy a nagy többség nem élte túl, de valamelyik
ősünk túlélte, mert másként nem lehetnénk itt. Vagy
nem? Igaz az amerikai őslakosság pestis által való
kiirtása, sajnos tudatos volt odaszállított
kórokozókkal. Ez emberiességünk egyik szégyenfolt-
ja. Azóta sajnos van több is, de ez is túlélhető. Erre
céloz a cím, de a poén(oka)t nem akarom elsütni. Ne
mondhassák rám, hogy én mondtam. Hülye, azért
nem vagyok (nem reklám). Voltak, méghozzá itt
Európában társadalmi krízisek is. Ilyen volt
Angliában a földművesek földjeikről való elüldözése,
a juhtenyésztés helyhódítása miatt (fejlődés=valakik,
akinek lehet meggazdagodása). Így lettek a felsőb-
brendű amerikaiak. 

Az orwelli gondolatok szerinti mindenkitől egyen-
lőbbek. Hasonló volt az iparosodási Twist Oliverek,
majd a holocaust, és a genocídiumok, hogy jussunk el

napjainkig. 
Magyarországnak egy fertőzési nap több ezermilliárd
forintot és párszáz emberélet veszteséget jelent,
legalább is az uralmon levőknek. Nem akarják. Ezért
nem kívánják idehozni, beengedni, az ide potyára
betolakodó, de hozzánk semmi közük sem levő,
Napóleon ideje óta személyi okmányokat kötelező,
de ők nem birtokló idegen egyéneket. Azok az ide-
genek, a betelepítők már behozták nekünk, a krum-
plibogarat, a filokszérát, meg sok minden más örök
kiirthatatlan kártevőt, most meg klónozott
élőlényekkel akarnak bennünket finoman kiirtani e
világról a másságuknak való ellenállasunk miatt.
Miért? Mert nem szolgáljuk az ő istenüket, a tőkét.
Pedig a Kárpátmedence, már több mint ezerszáz éve,
vagy még újabb kutatók szerint, akik a történelmet,
nem uralkodók pénzéhsége alapján magyarázzák már
mindjárt a szlávok után (580) húsz évvel itt voltunk.
De mások vagyunk, kicsik vagyunk. Mások meg éhe-
sek a területünkre, pedig itt kapálni kell!

Ma mindennek, ökonak, bionak kell lenni. Így tudják
a zöldek, a neomarxisták drágán eladni a semmit.
Csinálják, termelik takarmány, vagy élelem helyett a
biodízelt, vagy bioetanolt, hogy védjék vele a
környezetet, de ez is széndioxidot termel az égésével,
sic. Igaz már megint Sárközi tanító bácsira kell
hivatkoznom, mert Ő azt mondta, hogy ha tízszer
annyi széndioxid lenne a levegőben, akkor öklömnyi
meggy, dinnyényi barack teremne. Igaz, mi kapkod-
nánk a levegőért, mintha a Mount Everestet akarnánk
meghódítani. Így is jó lenne, ahogy van, csak ne
ijesztgetnének, mindig valamivel. Amit akarnak,
drágítsák meg. Aki akarja, az vegye meg. Még az sem
izgat, hogy kell-e neki, vagy nem, legyen demokrá-
cia, legyen. Mellékesen, ha már mi vagyunk az utol-
só mohikánok, hagyják már leélni maradék életünket.
Életem végéig azért még van egy bakancslistám.
Akkor gondolkozzunk, sokak szerint minek.?

Bíró Csaba    

P.S:
Vannak protekciósok, akik túlélhetik a vészt is.
Mindig is így volt, és így is lesz?

(TOVÁBB BÚVIK A SZEG A ZSÁKBUL)

HA MÁS TEHETI, MI MIÉRT NEM?
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Tavaszi zöldségleves bulguros húsgombóccal
A bulgur, más néven “török rizs” a teljes kiörlésű
gabonák családjához tartozik, mely rostokban, vita-
minokban és ásványi anyagokban bővelkedik.
Készíthetünk belőle köretet, főzeléket, desszertet is.
Most egy tavaszias gombóclevest tesz tartalmasabbá
a bulgur.

Hozzávalók:

- kb. 450 gr. vegyes zöldség (murok, petrezselyem,
krumpli, borsó, 2-3 medvehagyma levél, zöldhagy-
maszár)
- 1 liter víz vagy zöldségalaplé
- 400 gr. borjú-sertés darált hús
- 1 nagy marék bulgur (kb. fél teáscsészényi)
- 1 tojás
- só, bors, petrezselyem ízlés szerint
- opcionális: 4-5 ek tejszín vagy tejföl

Elkészítése:

- Megfőzzük a zöldségeket nagyjából 1 liter vízben
vagy zöldség alap lében. Ha nagyobb darabokban
hagytuk, és például nem reszeltük le a murkot, és a
petrezselymet, akkor előbb ezeket főzzük 10-15 per-
cig, majd jöhet bele a többi zöldség. A krumplit is
kisebb kockákra vágjuk, a medvehagymát pedig
aprítsuk bele ízlés szerinti méretekben, majd főzzük
készre a zöldségeket. Ízesítsük sóval és borssal. Ha
nem szeretnénk, hogy sűrű legyen a levesünk,
használjunk több vizet, mindenki a saját tapasztalata
szerint.

- A darált húst összedolgozzuk a tojással, egy kisebb
csokor petrezselemyzölddel (ízlés szerint
használjuk), melyet apróra vágtunk, és az alaposan
megmosott, lecsepegtetett bulgurral. Ha szeretnénk,
hogy inkább a hús domináljon, akkor tehetünk
kevesebb bulgurt bele, 2-3 evőkanállal. Sózzuk és
borsozzuk, majd tetszés szerinti gombócokat for-
mázunk, és egy másik lábasban, fővő vízben, fedő
alatt, alacsonyabb hőfokon megfőzzük. Kissé meg-
nőnek majd a gombócok, amint főzés közben a bul-
gur megduzzad. Nem kell neki nagyon sok főzés,
vegyünk ki egyet, ha jónak ítéljük, törjük ketté, és
kóstoljuk meg, hogy puha-e már a bulgur.

- Tegyük a megfőtt gombócokat a zöldség leveshez,
és ha szeretnénk 1-2 percig főzzük össze kevés
tejszínnel vagy tejföllel, de magasabb zsírtartalmút
válasszunk. Ha tejföllel kavarjuk be, akkor előbb pár
kanál forró leves levével keverjük ki. Legvégén
pedig néhány csepp citromlevet vagy ecetet is
tehetünk bele, valamint apróra vágott zöldhagy-
maszárral díszíthetjük.

H.S.
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1998 februárjában jelent meg egy neves orvosi

folyóiratban, a Lancetben az a cikk, amely

megrendítette az emberek védőoltásokba vetett

bizalmát, olyannyira, hogy visszahozta a már szinte

véglegesen eltűnt  kanyarót és mumpszot. Egy angol

orvos,  A. Wakefield 12 autista gyerekkel végzett

tanulmányából azt következtetést vonta le, hogy a

gyermekeknek adott MMR hármas vakcinának köze

van a beoltott gyermekeknél megjelenő autizmushoz.

A gyermek szervezetének túlságosan megerőltető a

három gyengített vírus egyszeri beadása- állította

Wakefield. A beadás után esetekként egy bélbetegség

lehet a következmény, amelyből egyenes út vezet az

autizmushoz. A média felkapta a hírt, az író pedig

hamarosan sztárszereplő lett a Tv-ben, napilapokban,

bulvársajtóban. Wakefield arra bátorította a szülőket,

hogy az MMR-oltás helyett válasszanak nem kom-

binált oltásokat a három betegség ellen és ezeket

egy-egy év különbséggel adassák be. A szülők

válasza várható volt, ki ne védené gyermekét az

autizmustól. Sokan vevők lettek a javaslatra: míg

1994-ben az angol nők 90%-a megbízhatónak ítélte

meg az MMR- oltást, a 2000-es évek elejére már

csak 60%-uk gondolta így. A hír az MMR vakcina

megbízhatatlanságáról gyorsan terjedt a világhálón,

hamarosan világszerte drámaian lecsökkent a beadott

MMR- vakcinák száma. Ennek pedig rövidesen

meglett a negatív hatása: kanyaró és mumpsz járvány

ütötte fel a fejét számos országban, megteltek a gyer-

mekosztályok, a korábbi 50-60 esett helyett egy

országon belül, 2-3000-re nőtt a fertőző gyermek-

betegségek száma, a szövődmények pedig válság-

helyzetbe sodortak számos családot. Látva írásuknak

katasztrofális következményét, az író társszerzői,

szám szerint 11-en sorban elhatárolódtak

Wakfieldtöl. A Lancet óvatosabb volt: jókora késés-

sel,- bevárva a kontra-vizsgálatok végeredményeit-

12 év múlva vonta vissza a szóban forgó Wakefield

cikke. Időközben kitűnt, hogy a cikkszerző jókora

összeget kapott az autista szülőket képviselő

ügyvédektől, tanulmányában hamis adatokkal szol-

gált, meghamisította a kórlapokat és manipulált a

tanulmányi adattárral. A legfontosabb tény azonban

az volt, hogy a tizenkét év alatt lefolytatott mega-

vizsgálatok közül egy sem igazolta Wakefield állítá-

sait. Sajnos, ahogyan az lenni szokott, a késéssel vis-

Az oltásellenesség ártalma
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szavont cikknek úgyszólván semmi média-

visszhangja nem lett, akár a Wakefied- állításait

megdöntő tanulmányoknak sem. Nem csoda, hogy a

köztudatban ma is érezhető a Lancet baklövésének

destruktív hatása. A cikk íróját különben kizárták az

orvos-egyesületből. Ez az agyonmanipulált, hamis

tényekkel teletűzdelt cikk képezi még ma is, az

oltásellenesség fellegvárát, erre rakodtak rá az újabb-

nál-újabb, sok esetben az abszurditással vetekedő

állítások és légből kapott "teóriák", az ismerethiány

bizarr produktumai. Nem számit az sem, hogy néha

az ésszerűtlenség határát súrolják, hívek akadnak

akkor is.

Más oltásellenes álltások.  Felsorolni is nehéz

oltáselleneseknek egyéb kapaszkodó pontjait: a

védőoltások nem hatásosak, a fertőző betegségek

visszaszorulása nem a védőoltások eredménye, a ter-

mészetre kell bízni a gyermek gyógyulását a fertőző

betegségekből, súlyosak a védőoltás mellékhatásai,

az oltásban szereplő higany-stabilizátor káros a gyer-

mek szellemi fejlődésére, az oltást a gyógyszer-

gyárak találták ki, anyagi haszon érdekében. A chip

teória pedig azt szajkózza, hogy az oltással megjelö-

lik a gyermeket.  Szánjunk egy-egy mondatot, ezekre

a sok esetben képtelen állításokra.

Valóban néhány oltóanyag használt tiomerzált,

amiben olyan minimális mennyiségű higany van, ami

élő szervezetnek ártalmatlan. Az átfogó vizsgálatok

alapján ennek sem korai sem kései hatása nincs, a

beoltott gyermekekre. Ennek ellenére, kivonták a

tiomerzált az oltószerekből, hogy elejét vegyék a

támadásoknak. Egészségesebbek nem beoltott

gyerekek? Ez irányban is végeztek kutatásokat, az

állítás hamisnak bizonyult. Mint bármely gyógyszer

esetében természetesen a védőoltásoknál is előfor-

dulnak mellékhatások. Ezek azonban semmiképpen

nem nevezhetők súlyosaknak, szemben a kanyaróval

például, ahol a kockázat valóban jelentős. Mit mond-

hatnánk arra az állításra, hogy fertőző betegségek

visszaszorulása nem a vakcináknak köszönhető? Ma

már nincs himlő, gyermekbénulás, sikerrel

megelőzhető a tetanusz, a hepatitis B, influenza, ka-

nyaró, mumpsz, rubeola, a tuberkulózis és sok

meleg- égövi járványos kór. A gyógyszergyárak nem

szociális intézmények, természetes a profitra

törekvésük. A védőoltás is üzlet, a haszon azonban

korán sem akkora, ahogy azt egyesek híresztelik. A

WHO jelentése szerint az elmúlt években a védőoltá-

sok értékesítése mindössze 2-3 %-os haszonnal járt.

A beoltott emberek is megbetegszenek? Igen, az

oltóanyagok nem adnak 100%-védettséget, ellenben

hatásosan akadályozzák a fertőzés súlyosra for-

dulását. Illusztráljuk ezt a kínai vakcina hatásfoká-

val, amely országunkban jelenleg a leggyakrabban

használatos. Több kimutatás van, amely ennek a

hatásfokot 88-92% közzé teszi. Vegyük azonban azt,

amely többek szerint a legsötétebben lát, a brazil

tanulmányt, amely mégis a legfrissebb, legátfogóbb.

A kettőzött kínai vakcina csak 51%-an véd a Kovid

19. leggyengébb, enyhe influenza tünetekkel járó

formája ellen- - mondják a brazilok. Viszont a közép-

súlyos korona vírus betegségnél ez a védelem eléri a

90%-ot, a legsúlyosabb formát, azt tehát, hogy

lélegeztetőgépre kerüljön a kettős oltás után valaki,

100%-ban kivédi. A nem oltottaknál ezek az arányok

sokkalta rosszabbak, minden az immunrendszer pil-

lanatnyi helyzetétől függ. Mondják azt is, hogy a

védőoltással chipeket jutatnak szervezetünkbe.

Miért? Kinek jó az? Ezzel az eszelőséggel határos

"teóriával" nem érdemes foglalkozni. 

Összegezésként azt mondhatjuk, hogy az oltásel-

lenesség alapját az ismerethiány szüli, ami sajnos

súlyos egészségügyi problémákkal járhat. Az emi-

nens, jól ismert szakemberek szerepeltetését gyako-

ribbá kellene tenni a médiában, ez lenne a

legjárhatóbb útja az oltásellenesség ártalmatlanításá-

nak.    

Dr. Kerekes József
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RÉGI FÉNYKÉPEK FEKETICS ÉLETÉBŐL

Május 25-e volt Jugoszlávia egyik legnagyobb ünnepe. 1945-1987 között Josip Broz Tito volt államfő
születésnapját és az Ifjúság napját ünnepelte az ország. Hónapokon keresztül az egész országot bejárva a
staféta erre a napra futott be a Jugoszláv Néphadsereg stadionba, ahol színpompás ünnepség keretén belül
átadták Tito elnöknek vagy később az aktuális államelnöknek.
Staféta Feketicsen:

Falu elöljárósága a dísztribünön

Kántor Lalika a főstafétával.



József Orosz és Mendler Irén

Goran Olah és Snežana Adakalić

Molnár László és Bosnyák Elizabeta
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FECSKE

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-
063.          
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Dr. Kerekes József, Fekete Andor, Fekete
Tímea, Hajvert Lódi Andrea,  Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárközi Ottília, Sárközi István, Szukola Béla,
Szarka Zsófia, Juhász Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2021. április

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Molnár Lajos február 28, 45 évében

Vig Erzsébet szül. Lukács Erzsébet március 3,

71 évében

Jung József március 6, 55 évében

Vig Júlia szül. Híres Júlia március 14, 

77 évében

Csete Zsuzsanna szül. Kelemen Zsuzsanna

március 21, 66 évében

Ralbovszki Rózsa szül. Szilágyi Rózsa 

március 29, 69 évében

Pál István április 4, 70 évében

Branislav Lukić április 5, 58 évében

Varga István április 8, 91 évében

Garai Mátyás április 9, 80 évében

Szokola Zoltán április 16, 47 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Jagics László és Dudás Aranka kisfia Leó

L a z í t á s

Kuporgok a széken,
úgy érzem fekszem a réten.

Vadvirágok körülöttem,
fejemben nyüzsögnek a gondolatok,

mint réten a rovarok.
A természetben ellazulok,

a szobámban a falak rabja vagyok.

Szemeim lecsukódnak, 
érzéseim a székről felpattannak.

Kirohan a lelkem, hogy levegőt kapjon,
a testem csak maradjon,

maradjon a széken.
Képzeletben a réten fekszem
és csodás képek körülöttem.

A múlt a jövővel kéz a kézben
ellazít, eláraszt energiával.

Megfeszülnek izmaim, 
elzsibbad a lábam.

Kábultan nyújtózom a széken
és felébred testem a réten.

Bácsi (Vajda) Sára

Házasság kötések




