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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Természetesen az év elején, a téli hónapokban sem ülünk ölbe tett kézzel, hanem kihasználjuk
az alkalmat, és megpróbálunk felkészülni az előttünk
álló időszakra, a ránk váró aktivitásokra. Ilyenkor
visszatekintünk az elmúlt periódusban elvégzett
feladatokra, munkálatokra, összegzünk, hogy mi az

az „ Izida” Anya- és gyermekvédelmi társulat
mikulás- és karácsonyi csomagjait, valamint a
december 15-én megrendezett hagyományos karácsonyi műsor társszervezői voltunk a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesülettel.
Szeretném felhívni a civil szervezetek, egyesületek

ami megvalósult, mi az ami még kivitelezésre vár.
Ezeknek a dolgoknak a függvényében elkészítjük az
aktuális évre vonatkozó terveket, amelyeket igyekszünk megvalósítani, véghezvinni. Amennyiben
kedves olvasónknak lenne ötlete bármilyen téren,
szeretnénk, ha azt megosztaná velünk, hisz azért
vagyunk, hogy a lakossági észrevételeket, ötleteket
képviseljük, felvállaljuk. Mindenképpen a relativitás
határain belül, lehetőségeinkhez mérten.
A decemberi hónap magába foglalta az ünnepekre
történő felkészüléseket, többek között településünk
és intézményeink megfelelő feldíszítését, ünnepi
műsorok szervezését stb.

vezetőségének, elnökeinek a figyelmét arra, hogy a
kishegyesi Önkormányzat az idei évben is kiírta a
pályázatot működésre és program aktivitásokra, mely
február 11-től március 22-ig van nyitva. Bővebb
információ a www.maliidjos.com oldalon található.
Az idén januárban folytatódott a múlt évi akciónk,
amit a községi Közlekedésbiztonsági tanáccsal
karöltve kezdeményeztünk tavaly novemberben, és
amelynek keretein belül újabb 20 gyermekülés került
szétosztásra, melyekre természetesen megfelelő
okmányok és űrlapok kitöltésével és átadásával
lehetett pályázni (www.maliidjos.com) . Az gyermekülések átadásakor képzést is tartottak a
megfelelő használatukról.

Ennek keretein belül, mint minden évben visszamenőleg, támogattuk a” Nikola Đurković” Általános
Iskola, a ”Pán Péter” Iskoláskor Előtti Intézmény és
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AZ IZIDA HÍREI
“Amikor változásról beszélünk, sokan valami hatalmas, radikális dologra gondolnak, holott az élet
döntő változásai apró, látszólag semleges átalakulásokkal kezdődnek.”
Raphaëlle Giordano
Az egyesületünk mindennapjaiban, működésében
gyakran történtek olyan változások, aminek nem
tudunk mindig örülni és abban az élethelyzetben
nehezen tudunk pozitívumként tekinteni – pedig a
változás legtöbbször a javunkat szolgálja. Amikor
rossz úton haladtunk, akkor ez egyfajta vészjelző,
hogy irányt kell váltanunk, nehezen vettük észre.
Rájöttünk, ha megtanulunk örülni a változásoknak,
akkor idővel ott találjuk magunkat, ahol lennünk
kell! Minden egyes változásban ott rejlik a lehetőség.
Lehetőség arra, hogy kimozdulj a megszokottból és
végre rálépjünk a megfelelő útra. Éveken keresztül
megtanultunk rugalmasnak lenni és így érkeztek
olyan lehetőségek, amikből csak reméljük majd profitálhatunk. Nehéz erre így tekinteni, ha nem éppen
pozitív a változás, de át kell programozni a gondolatainkat, és máris minden megváltozik.
Például, ha változás van a munkatársak biztosításában, pánik helyett, inkább át kell gondolni a
helyzetet. Szerintem minden okkal történik,
valószínűleg mást szánt nekünk a sors, valami sokkal
jobbat, amire utólag jövünk majd rá. Amennyiben
változtatni kell a programokat, el kell fogadnunk,
azzal is újat vihetünk be a mindennapjainkba, a cél
mindig az, hogy elfogadjanak bennünket, egy kicsit
több időt igénylő embereket a társadalomban.
Új munkatársaink a zenét, terápia formába hozták be
a mindennapjainkba.
Zeneterápiáról akkor
beszélünk, amikor egy tervezett folyamatban a
képzett zeneterapeuta annak érdekében használja a
zenét vagy zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia), hogy elősegítse a kommunikációt, kapcsolatokat, tanulást, kifejezést, mobilizációt. Ezek mellett
terápiás hatást gyakorol fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken. Felhasználjuk,
hogy a
zeneterápia segítségével, tagjaink
lehetőségeit feltérképezzük és a sérült funkcióit
helyreállítsuk, hogy az ŐK életminősége javuljon.
Pszichológusunk Milena hárfával mozgatta meg a
felhasználóinkat és munkájával rámutatott, hogy a
zeneterápia lényege a zenével történő tudatállapot-

változás.
Fontos célnak tűztük ki a felhasználóink finommotorika fejlesztését is melyet különböző játékokkal
érjük el. A finom-motorika fejlesztése nagyon fontos
a grafomotoros készség és a szem-kéz koordináció
kialakításához. Ezekkel a gyakorlatokkal erősítjük a
már kialakult jobb- vagy balkezesség és az ujjak
egymástól független mozgatását, igaz ha néha házi
készítményű gyurma segítségével is de megtesszük.
Ez az aktivitás elengedhetetlenül szükséges az
olvasás – írás elsajátításánál.
Egyéni és csoportos terápiákkal is segíteni igyekszünk a felhasználóinknak. Egyéni terápia során
kérdésekkel, valamint célzott technikákkal segít
kibontani a problémák hátterét, és feltárni a saját
belső erőforrásainkat amelyek talaján el tud indulni a
változás. Az 50 perces találkozásokra általában heti
rendszerességgel kerül sor, de ettől külön megegyezés szerint el lehet térni. A terápiás folyamataink
hossza egyénenként nagyon eltérő lehet. Van, hogy
néhány alkalom is elegendő lendületet tud adni egy
beragadt élethelyzetben, de általában ennél hosszabb
időre van szükség. Problémától és személytől függően néhány hónaptól akár évekig is tarthat egy
terápiás folyamat. Ennek a meghatározása a folyamat
elején a szakemberrel együtt történik, a mi
esetünkben a pedagógus és a pszichológus segítségével. Munkánkban jelen vannak a csoportos
terápia egyéb formái is, a tánc, a pszicho dráma, és
különféle kreatív csoportok.
A kreatív csoportok közül kiemelnénk a szövést,
hímzést, üvegre festést... és még nagyon sok ötlet
kivitelezését. Köszönjük munkatársainknak,
Ágoston Andreának Topolyáról, Major Mártának
Kishegyesről, Milošević Milenanak Újvidékről,
Aleksandra Bajićnak Verbászról és Benedek
Máriának, Kórizs Károlynak, Faragó Papp
Boglárkának
és
Csete
Zsuzsannának
Bácsfeketehegyről, hogy erős kézzel mutatják meg,
milyen fontos másokon segíteni. A békés élet három
pilléren nyugszik: egyszerűség, türelem és az együttérzés és akkor az eredmény napról napra végzett
munka árán el is érhető.
P.J.
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A GAZDAKÖR HÍREI
A legutóbbi Fecskében, még nem számoltunk be a múltév egyik lényeges eseményéről a
disznótoros, zenés bálról. Mire sor került rá,lapzárta
lett.
Mint az előző években is, most is nagy körültekintéssel fogtunk a hagyományőrző disznótoros helyi
különlegességek megvalósításához. Az asztalra
kerülő készítmények, visszaidézték a régi szép
időket. Különösen nagy sikert aratott a feketicsi
meggylekvárral és dióval töltött hájas kifli, a
mamáink receptje nyomán. Ez utóbbit külön köszönjük, a segítséget, a már jól ismert önzetlen kezeknek.
Finom Gazdakör bor és pálinka segítette a kb. 150
vendég jó hangulatát hajnalig. Ehhez járult még
hozzá a „Calipso” zenekar kitűnő muzsikája.
Utólag kiderült, nagy örömünkre, hogy a Gazdakör
bora a temerini megméretésen ARANYÉRMES lett.
Pár szóval az ezt követő téli napokról is beszámolnák.

is a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alaptól,
hogy megtudjuk, hogy mit tartogat, kínál az Alap az
idén számunkra.
A szerdai találkozókra lesznek majd beosztva különböző vetőmag forgalmazó vállaltok prezentációra
jelentkező szakemberei is.
A telet Mátyás napi hagyományos borkóstolóval
február 23.-án zárnánk le. Ezt az ünnepséget már
2002 óta megtartjuk és a bírálatok, véleményezések
mellett, baráti alapon hasznos tudást is szerzünk. Van
a tagságunknak két borbírója is, kiktől mindig
kérhetünk, mi hobby kisborászok, borkedvelők
aktuális eligazításokat. A temerini fesztiválon is
igénybe vették szaktudásukat.
Külön hírként megemlíteném, hogy
a
„Poljoprivrednik” újságban (januári szám), az
építkezési területeket (građevinsko zemljište) nem
szabad megadóztatni, sem vízelvezetési járulékot,
többet kivetni, mint a közönséges szántóföldekre...

Minden szerdán 18 órai kezdettel szakelőadásokat
szerveztünk. A topolyai Mezőgazdasági Intézet
szakemberi, számunkra igen fontos előadásokat tartottak. Beszámoltak minden növényi kultúra mintaparcellákon elért eredményeiről, különböző vetőmagfajták egyenlő talajfeltételek függvényében. Ez
nagyon fontos tényező, amikor arról van szó, hogy ki
tudjuk választani a számunkra legjobban termő
fajtákat.
Itt volt nálunk a szerdai előadások keretén belül dr.
Rózsa Péter technológus Zentáról, aki a modern és
klasszikus fogásokról tartott előadást a pálinkafőzés
területén.
Várjuk még egy szerda este keretén belül Ótott Robit

Minisztériumi kedvezményezés?
A továbbiakban számot vetünk az anyagiakról az
elmúlt 2018-as évben, ezt közösen értékeljük. Az
előzetes számításaink szerint jól gazdálkodtunk a
pénzforrásainkkal. Pozitív lesz az eredmény, amit a
Községi
Önkormányzatnak,
a
Vajdasági
Agráregyesületek Szövetségének és a Vajdasági
Mezőgazdasági Titkárság támogatásainak személyesen is köszönök. Márciusban kezdődik az újra regisztráció...konkrétumokat sajnos még nem tudunk.
(Annak ellenére, hogy a költségvetés többlettel
zár(t), újból a parasztot fejik?... szerkesztőségi megjegyzés)
OK
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Falugazdász hírek
Változott a szabályzat a bejegyzett gazdaságok
regisztrációjával kapcsolatban
A Földművelésügyi, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium közzétette a gazdaságok nyilvántartásba
vételére és a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
valamint a gazdaságok passzív státuszának feltételeit. A "Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében" 2018.
December 21 - én közzétett legutóbbi módosítások előírják a mezőgazdasági termeléssel ellátott kataszteri
parcellák kötelező regisztrálását. Nevezetesen, mivel a nyilvántartásba vétel önkéntes, a gyakorlatban

észrevették, hogy az egyes gazdaságok nem jelentenek minden olyan parcellát, ahol mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, annak érdekében, hogy elkerüljék a támogatásokhoz való joggal való visszaélés
lehetőségét. Különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy a gazdaságok nyilvántartásába vétele
megújításának kötelezettsége nélkül két év elteltével 2019 március 1. és április 30. között újra végre kell hajtani. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kérelmező felelős az adatok pontosságáért. Ezért, ha az év folyamán
megváltozik a bejelentett adatok, mind a státusz, mind a területek, a növénytermesztés vagy az állatállomány
tekintetében, a gazdálkodók kötelesek a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül jelentést tenni.
Ha megállapítást nyer, hogy a gazdaság nem jelentette be azokat a parcellákat, amelyeken mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, vagy hogy a helyszíni tényállás nem felel meg a nyilvántartásba bevitt adatoknak
elveszíti az aktív státuszát.

Szabályzat változása a 2019-es hízó jószágok vágóhídra való
eladás utáni támogatásnál
2019-es évben a 2018. október. 1-től - 2019. június 30-ig eladott hízó jószágokra, 2019. február 1-től - 2019.
július 30-ig adhatják át a termelők a Kérvényeiket.
Fontos változás, hogy EGY ÉVBEN 3-3 kérvényt lehet beküldeni, ami azt jelenti 3 kérvényt vágóhídra
eladott szarvasmarhára, 3 kérvényt sertésekre és szintén 3 kérvényt juh és kecske eladása után.
Szarvasmarhák esetében egy kérvénnyel minimum 3 jószágra lehet kérni a támogatást. A szabályzat nem
zárja ki, hogy egy kérvényhez több átvételi elismervény (prijemnica) legyen csatolva! 2019-es évre
vonatkozó támogatások: a területalapú támogatás 4000 din/ha, vágómarha 15000 din/db, vágó kecske és birka
2000 din/db ,vágó disznó 1000din/db. Bővebb információ a www.agrofin.rs/subvencije honlapon illetve a
falugazdász irodákban.
Fekete Andor
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Szakmai előadások a mezőgazdasági termelőknek
Elkezdődtek a mezőgazdasági termelők hagyományos téli szakmai tanácskozásai és előadásai
Bácsfeketehegyen a Mezőgazdászok Egyesülete Gazdakör és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége
szervezésében. Az idei évben is számos mezőgazdasági területet érintő témákkal fogadják a szervezők az
érdeklődőket Szerda esténként. Első előadás témája a pálinkafőzés hagyományos és új technológiai eljárásai volt Dr. Rózsa Péter technológus előadásában. A résztvevők itt megtudhatták, hogy mi is a különbség a
hagyományos és az un. modern pálinka közt . Ezt edukatívabbá téve meg is kóstolhatták a résztvevők a két
technológia végtermékét és véleményezhették, hogy kinek melyik pálinka tetszett jobban. Ezt követően a
hallgatóság választ kaphatott mindazon kérdésekre ami a jövőben a jobbnál-jobb pálinkákat fogja eredményezni a termelőknél.

Tervezett előadások:
-Február 6 - A „PSS” Topolya ismeretterjesztő előadása valamint beszámolója a minta parcellákon elért
eredményeikről
- Február 13 – NS Seme vetőmag bemutató.
- Február 20- Hagyó kft borászati, pálinkafőző és gyümölcsfeldolgozó berendezéseinek és a Maurer gép kft
gyümölcsfeldolgozó berendezéseinek bemutatója.
- Február 27- A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági és tartományi tisztviselőinek lakossági
fóruma a gazdaságok regisztrációiról és a 2019-es év támogatásairól, pályázatairól.
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Év eleji költségvetés-módosítás
Növekedett Kishegyes község éves költségvetése – Meghozták a
kommunális rendre vonatkozó szabályzatot

Tegnap délelőtt tartotta 26. rendes ülését Kishegyes
Község Községi Képviselő-testülete, jelenlegi
összetételében.
Az ülésnek a feltett kérdésekkel együtt 15 napirendi
pontja volt, köztük olyan lényegesek, mint a 2019-es
évi költségvetés módosítása. Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke ennek kapcsán azt nyilatkozta a médiának, hogy az év elején történő költségvetés-módosítás nem igazán számít szokványosnak.
– E szokatlan költségvetés-módosításnak pozitív oka
volt, december utolsó napjaiban a szerb kormány 25
millió dinárt utalt át községünknek. Mi már korábban meghoztuk a 2019-es évi költségvetésünket, és
ezt a 25 milliót is bele kellett építeni, ezért módosí-

tottuk a költségvetést ilyen korán. A
kormánytól kapott pénz nagy részét
a leendő szennyvíztisztító trafóállomásának kiépítésére fogjuk fordítani, illetve egyéb közművekre –
mondta el a kkt-elnök.
A képviselő-testület jóváhagyta a
kommunális rendre vonatkozó
javaslatot is. Szűgyi elmondása
szerint ez azért hozták, hogy a polgárok tisztában legyenek a kötelességeikkel.
– Ez a határozat azt szabályozza,
hogy polgáraink hogyan viselkedjenek a kommunális dolgok terén.
Ide tartozik a hó eltakarítása, a
házuk előtt lévő zöldterületek karbantartása, plakátragasztás, az árkok
tisztítása, stb. Ezzel a határozattal
mindezt szabályoztuk, és ezeket a
szabályokat minden háztartásba
eljuttatjuk nyomtatott formában. A
határozat büntetéseket is előirányoz
azok számára, akik nem tartják be a
szabályokat. A polgárok többsége
eleve betartja mindazt, amiről ez a
szabályzat szól, de sajnos vannak
negatív példák is – hangoztatta a
kkt-elnök, majd kiemelte, hogy elfogadták a
Komunál Közvállalat idei program- és pénzügyi tervét is. Ez azért lényeges, mert a közvállalat
bevételeinek 87 százalékát a piacról szeretné megvalósítani, és csak 13 százalékban támaszkodna
községi pénzekre. Ez azt mutatja, hogy a közvállalat
a saját lábára fog állni, fogalmazott Szűgyi.
A képviselő-testület jóváhagyta a Regionális
Hulladéktároló Kft. 2019-es évi ügyviteli tervét és
külön programját is.
L.J.
Forrás: Magyar Szó
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
Állítsák vissza az OPNI-t

OPNI, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet,
Lipót (mező), diliház, kovin, knezsevác, vagy csak ott
benn vannak a normálisok, vagy, a papíros, deklarált
dilisek, flepnisek..., vagy az egész világ rajta kívül
dilis? Még azért megjegyezném, hogy egy ilyen
magas tudományos fokon foglalkozó intézet, nagyon
magas nemzetközi szakdicséretekkel, 139 éves eredményes munka után lett megszüntetve 2007-ben. Ki
volt akkor hatalmon Magyarországon? Na ki? Gy.
Ferenc.
Hú, személyeskedek? Sajnos nem. Utána még volt a
devizahitel. Nem elég korrekten definiált
feltételekkel. Sokan, csak felszínesen nézték át a
„kedvező” feltételeket. Igaz a szólásszabadság leple
alatt, törvénytelen cselekedetekre serkentették az
információs eszközök a polgárokat, mert minden
médiából, TV, rádió, sajtó ezt szajkózta, mint, utolsó
és legjobb alkalmat életük jobbá tevésére...Kinek a
hasznára? S. György atyaúristen és földi helytartója
Gy. Ferenc és klikkje számára. Törvényesen. Igen.
Mivel az erkölcs nem része a modern neoliberális
törvényszolgáltatással, így erkölcsi alap nélkül az
igazságszolgáltatásból elveszett az „i” betű. De egy
legitim saját területén szuverén országban, kivéve a
kozmopolita világtönkretevőkön kívül a hazai
törvény által meghatározott fizetőeszköz szolgál minden belföldi transzakcióhoz. A hitelek lebonyolításához is, tehát az egész törvénytelen volt.
Sokat akart a szarka, de nem bírta a farka...
Ehhez kellett mint előzmény, az OPNI bezárása, hogy
így az egész ország OPNI lehessen. Sajnos nem
számítottak a két év múlva történő fülke forradalommal. Megbuktak. Bíztak benne, hogy olyan mocsadékot hagynak maguk után, amit nem tudnak az
utódok eltakarítani, amivel saját magukat is elveszejtik. Nem így volt.
Eleinte csak ovis módszerrel csinálták az úgy
kezdődött, hogy ő visszaütött, játékot, de ma már
mivel nincs OPNI, legitim ötödik hadosztály szerepet
játszanak demokráciára való hivatkozással. A
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választás a hiba, hogy az ember(ek)nek joga választani, de szerintem azért vannak a hatalmi szervek,
hogy az embereket megvédje önmaguktól. Valahogy
ehhez kellene az OPNI, mert emberi erkölcsös
tudományos módon az embert meg tudná védeni még
önmagától is. Az OPNI nagyon jó nevű intézet volt,
és az orientális bizánci filozófia ellenére meg is tudta
gyógyítani az odakerült betegeket, és visszaadta őket
a társadalomnak. ( mai szemmel, szegény betegek)
Sajtó, pardon összes média, igazságszolgáltatás,
oktatás, egészségügy..., ja és maga a politika (nekem
a jó napot kívánás is az) ma már nem az emberséget,
igazságot erkölcsösséget szolgálják. Többnyire. Aki
pedig nem ezt teszi arra az OPNI kezdetleges
eszközét, amit már nem használtak, a bolondinget
akarják ráhúzni.
Hm?
Nem fenékig tejfel a helyzet, nem kolbászból van a
kerítés, de mit vétettünk, hogy itt-is, ott-is, ilyen
ellenzékkel áldott meg bennünket az Isten. Adja vissza a megfelelő intézeteket és intézményeket is
hozzá. Ki az aki annak szolgál majd, aki a tisztséget
bizalommal neki adta? Ha nincs olyan, akkor a
kisebb rosszat válasszuk, ami, lehet, hogy nem csak
az intézeti begyógyszerezett rózsaszín álmok miatt,
jó, hanem igazán is jobb mint a „volt”, még ha az
ellenzéki demokratikus média ennek ellenkezőjét
állítják.
Úgy őszintén szólva félek. Nem magamat féltem, de
valahogy nem szeretnék semmi direkt átélt, vagy
Történelmi tv-n keresztül bemutatott eseményektől
rettegni, későbbi generációkat félteni. Amúgy, úgy
őszintén ki a fene gondolt ránk és vigyázott a világra
ami számunkra, mint az utókorra. Hogy egy kis
evolúció is legyen a dologban, nekik is hagynák egy
kis esélyt a természetes kiválasztódásra...
Akkor gondolkozzunk.
Bíró Csaba
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Az Izida látogatása községünkben a fogyatékkal élők
világnapja alkalmából
December 3-a a fogyatékkal élők világnapja.
Ez alkalomból községünkbe látogattak a bácsfeketehegyi Izida Anya-és Gyermekvédelmi Egyesület felhasználói.
A gyerekeket és a fiatalokat Marko Lazić községi
elnök, Kerekes Zoltán községi elnökhelyettes és
Szűgyi István a képviselő-testület elnöke fogadta. A
községi önkormányzat vezetői elmondták hogyan is
néz ki egy nap az önkormányzatban. A gyerekek
kérdésekkel fordultak vendéglátóikhoz.
Papp Julianna, az egyesület elnöke kiemelte a fogyatékkal élők világnapjának jelentőségét.
Elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja a jó kapcsolat ápolását és fenntartását az önkormányzattal
ahova nagyon szívesen látogatnak el.
A látogatás az Izida felhasználóinak alkalmi verses,
zenés-énekes előadásával zárult, de községünk
vezetőit meglepték egy saját termékekből összeállított ajándékcsomaggal is.

Évzáró rendezvények Bácsfeketehegyen
December 15-én került sor az immár ha- Szeressük egymást gyerekek című slágere, mely,
gyományos karácsonyi ünnepi műsorra a bácsfekete- mint üzenet, méltó befejezése volt az estnek, de az
évnek is.
hegyi színházteremben.
Belépéskor a nézők mézeskalácsot kaptak, amit
előzőleg a gyerekek kidíszítettek. Az egybegyülteket
Sárközi István, a bácsfeketehegyi Feketics
Művelődési Egyesület elnöke üdvözölte. A műsorban fellépett az egyesület összes szakcsopotja, a
legkisebbektől a legidősebbekig. A műsort követően,
az este állófogadással folytatódott, ahova a gyerekek
nagy örömére a Télapó is ellátogatott és ajándékkal
lepte meg a gyerekeket, akik versekkel, dalokkal
kedveskedtek neki.
December 30-án évzáró műsorként operettestre
került sor. Fellépett az algyői Parlando Énekegyüttes
és Borbély Jácint, csantavéri fiatal énekes. A
Parlando Énekegyüttes vezetője, Fábián Péter bemutatkozás gyanánt elmondta,hogy céljuk a magyar
operett hagyományainak ápolása és népszerűsítése.
Több, a közönség számára is ismert dal csendült fel.
Fábián Péter buzdítására pedig még a közönség is
dalra fakadt.
Az est záróakkordjaként, elhangzott Seress Rezső
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A Kozma Lajos Könyvtár hírei

könyvekből és kidíszítettük. Játékunk idén is folytatódni fog, januárban, a téli szünidei foglalkozás
első napján elkészítettük az új pecsétgyűjtőket is a
jelenlevőknek. Bárki csatlakozhat még játékunkhoz,
egyedüli feltétel, hogy könyvtárunk tagja legyen.

2018-as Betűfaló elnevezésű pecsétgyűjtő
játékunk díjátadására december 19-én került sor egy
közös karácsonyozással egybekötve. A 2018-as
évben 19 gyermekolvasónk gyűjtötte lelkesen a pecséteket, amiket minden elolvasott könyvért vagy

könyvtári rendezvényen való részvételért, aktivitásért
kaphattak. Annyira szoros eredmény született, hogy
4 egyenrangú díjat osztottunk ki. A díjazottak: Bede
Ivett, Molnár Virág, Perlaki Attila és Perlaki
László. A legfiatalabb pecsétgyűjtőnket különdíjjal
jutalmaztuk: Fekete Dorka. Minden résztvevő
emléklapot kapott. A kis megvendégelés után
közösen elkészítettük a könyvtár karácsonyfáját
10

A téli szünidei foglalkozásaink a magyar népmeséről
szóltak. Minden nap meghallgattunk a 100 magyar
népmese című új könyvünkből egy mesét, játszottunk a Magyar népmesék kártyajátékkal és a Túl az
Óperencián társasjátékkal. Kézműveskedtünk is, a
népmesékhez kötődő bábfigurákat készítettünk
papírgurigákból: királylány, királyfi, sárkány, arany-

hal, boszorkány készült az ügyes gyerekkezek által.
Vetélkedtünk is, melyik csapat ismeri jobban a
népmeséket. A tavaszi szünetben lesznek majd újból
foglalkozások, de addig is találkozzunk a könyvtárban és a rendezvényeinken!

FECSKE

FELHÍVÁS!
Podolszki József publicisztikai pályázat!
A bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület
Podolszki József Emlékbizottsága meghirdeti a 22.
Podolszki József publicisztikai pályázatot.
Az érdeklődők a következő műfajokban pályázhatnak eddig még nem publikált írásokkal: interjú,
jegyzet, glossza, tárca és karcolat.
A jelentkezési korhatár 40 év. A pályázat jeligés.
Kérjük a jeligék feloldását (elérhetőséggel együtt)
lezárt borítékban mellékelni!
A díjak:
1. díj: 20.000 dinár
2. díj: 15.000 dinár

3. díj: 10.000 dinár
A jeligével ellátott pályaműveket három példányban
2019. március 18-ig kell eljuttatni a következő címre:
Feketics Művelődési Egyesület
Podolszki József Emlékbizottság
ul. JNA 24/JNH u. 24.
24323 FEKETIĆ / BÁCSFEKETEHEGY
A pályázat eredményéről a 2019. március 28-ai
Magyar Szóból értesülhetnek az érdekeltek. Az
ünnepélyes díjátadás 2019. március 30-án 16 órakor
lesz Bácsfeketehegyen a Kultúrotthonban.

Bácsfeketehegyen, 2019.02.04-én leégett a Józsa család házának
tetőszerkezete a Dózsa György utcában. Az anyagi kár jelentős.
A család rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért minden jó szándékú
támogatás sokat jelent a bajbajutottaknak.
Az anyagi jellegű támogatásokat a család a következő
bankszámlaszámon fogadja:
Józsa Sándor – Dózsa György 104.
355-0003200565731-31 (Vajdasági Bank)
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Kutak és parkolóhelyek épültek
el Bojtos, majd arról is szólt, hogy a szokásos éves
programokat is megvalósították 2018-ban.
Megtartották a farsangi felvonulást és műsort, a faluA bácsfeketehegyi helyi közösség a múlt napi ünnepséget és a szokásos kisebb renévben több jelentősebb projektumon is dolgozott, de dezvényeket. A civil szervezetekkel is folytatódott a
a szokásos éves tevékenységeire is jutott idő. Bojtos jó együttműködés, közreműködtek a renBéla, a helyi közösség tanácsának elnöke arról szá- dezvényeken. A tanácselnök külön kiemelte a
molt be lapunknak, hogy jelentős előrelépések Feketics Művelődési Egyesületet, az Izida Anya- és
Gyermekvédelmi Egyesületet, a kun egyesületet, a
történtek a vízellátás terén.
nyugdíjas-egyesületet és a Hestia Női Egyesületet.
A helyi közösség idei tervei hasonlóak a korábbi évek terveihez.
Elsősorban a falu karbantartása és
fejlesztése a cél – mondta Bojtos.

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a
bácsfeketehegyi helyi közösség

– A múlt év úgy kezdődött, hogy két olyan utcát sikerült újraaszfaltoznunk, amelyek szinte járhatatlanok voltak, viszont igen forgalmasak. Sajnos még
sok ilyen utcánk van, amelyeknek egyes szakaszai
igen rossz állapotban vannak, s ezeket is szeretnénk
mihamarabb helyreállítani. 2018 elején nehézségeink
voltak a vízellátással, de azóta két új kutat létesítettünk. Az egyiket már üzembe helyeztük a kommunális közvállalattal közösen, és ennek köszönhetően jelentősen javult a vízellátásunk. Száraz
nyarunk volt, de mégsem küszködtünk vízhiánnyal.
Az iskola előtti kút teljesen tönkrement, helyette újat
fúrattunk és építtettünk, és hamarosan ráköttetjük a
vízhálózatra. Az óvoda előtt mindig sok volt a gépkocsi, amikor a szülők a gyerekekért mentek vagy
vitték őket, ezért az év vége felé parkolót alakítottunk
ki a helyi közösség oldalán. Ennek köszönhetően
zavarmentesebb lesz a közlekedés. A Kultúrotthon
előtt is építettünk egy parkolót, mert a rendezvények
alkalmával itt is gondot okozott a parkolás – mondta
12

– Nyilvánvalóan projektumaink
többségére pályázati pénzekre van
szükség. Épp ezért folyamatosan
készítjük a pályázatokat, vagy önállóan, vagy az önkormányzattal
közösen. Szeretnénk a színházat felszerelni vészvilágítással, oly módon,
hogy eleget tegyen minden előírásnak. A projektum már elkészült, és a
pénz nagy része is megvan, így az év
első felében ez megvalósulhat.
Ugyancsak az idén szeretnénk rendezni a művelődési egyesülettel
szembeni kis parkot. A terven már
dolgozunk, és pályázni fogunk rá. Az
ott lévő játszóteret áthelyezzük a színház és a
tekepálya közé, hogy védettebb helyen legyen.
Jelenleg lehetetlen megőrizni, mert folyamatos
rongálásoknak van kitéve, emellett azért is jobb hely,
mert a gyerekek innen nem tudnak kifutni az utcára.
A faluban lévő többi játszóteret is szeretnénk felújítani. Továbbra is pályázni fogunk az úthálózat karbantartására, mivel van néhány utcánk, amelyek igen
rossz állapotban vannak. Lehetőségeinket sajnos
nagyon korlátozzák anyagi körülményeink – számolt
be a tanácselnök, majd arról is szólt, hogy egy önkormányzati projektum keretében az idén
Bácsfeketehegyen kiépül a szennyvíztisztító, emellett az elsődleges szennyvízhálózatot is elkezdik
építeni – tudtuk meg Bojtostól.
L.J.
Forrás: Magyar Szó
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Amit nem szabad elfeledni
Művelődési Egyesület elnöke tartott előadást.
Előadásában ezt a szomorú eseményt több aspektusból is bemutatta.
Szerda este kezdetét vette az a három napos – Nagyapám, Sárközi Ferenc, helytörténeti kutatásait
rendezvénysorozat, amellyel a bácsfeketehegyiek a mutattam be egy helytörténeti előadás keretein belül.
170 évvel ezelőtti Mári-napi futásnak állítanak Ennek során foglalkoztam a Feketehegyere települt
emléket. A megemlékezés egy történelmi
előadással kezdődött, előtte Bojtos Béla, a
helyi közösség tanácsának elnöke nyitotta
meg a rendezvényt, majd felszólalt Kuris
István László, a kiskunhalasi képviselőtestület tagja, és Szabó András, Kunhegyes
polgármestere.
A megemlékezést azért pont január 23-án
tartották, mert 170 évvel ezelőtt a bácsfeketehegyiek ezen a napon menekültek el
Kiskunhalasra, az előrenyomuló szerb csapatok elől, mondta el Bojtos Béla tanácselnök.
– Most csak megemlékezünk arról, hogy
eleink elmenekültek, azt viszont meg fogjuk
ünnepelni, hogy visszajöttek. Háború volt és
féltették az életüket, ezért kellett elmenekülniük. Csak azt vitték magukkal, amit sebtében össze emberek életével, a kunságból való ideköltözéssel és
tudtak kapkodni, egy éjszaka alatt. A kiskunhalasi annak feltételeivel. Az első pillanattól az volt a
polgárok befogadták és fél éven keresztül etették vezérelvük, hogy maguk szerettek volna élni, saját
őket. Ezt azért fontos megemlíteni, mert háború volt, közösségben, saját határban, ahol senkivel nem kell
és az ottaniaknak sem volt semmijük. Az a nagy tett, közösködni. A sors viszont úgy hozta, hogy a
amikor neked sincs semmid, de mégis segítesz történelem során számos alkalommal kellett szommásokon. Ez olyan emberi és keresztényi cselekedet szédokkal együtt lakniuk. A sváb volt az a nemzet,
volt, amit nem szabad elfelejtetnünk soha – mondta akikkel a szabadságharcig együtt éltek. A Mári-napi
szaladás falunk életének egy tragikus pillanata, a
el Bojtos.
A kiskunhalasiak sem feledték a 170 évvel ezelőtti honvédek felhagytak a szenttamási sáncok ostromátörténéseket, mondta el Kuris István László, a val, és északra vonultak, mert Kossuth Magyarország
központi részének védelmét tartotta fontosabbnak
kiskunhalasi képviselő-testület tagja.
– Ilyenkor az első gondolat a köszönet, a bácsfekete- abban a pillanatban. 12 honvéd és nemzetőr maradt a
hegyiek felé. Már 170 év eltelt, de még mindig nem falu déli részén, ők egy 2 órás csatában mind életüket
felejtették el azt, amit annak idején a kiskunhalasiak- vesztették. Viszont utat biztosítottak a menekülőknek
tól kaptak. Hálát kell adni a Jóistennek, hogy jó – mondta el Sárközi, majd arról is szólt, hogy a bácsegészen
októberig
voltak
helyre irányította a bácsfeketehegyieket, amikor feketehegyiek
Kiskunhalason.
Visszatérve
nagy
pusztítást
és
temebajban voltak. A kiskunhalasiak akkor nemcsak a
tetlen
holtakat
találtak,
és
újjá
kellett
szervezniük
az
kapujukat, hanem a szívüket is megnyitották a bácsfeketehegyiek előtt – mondta el képviselő, majd arról életüket. Az egyik első intézkedés az oktatás
is szólt, hogy a Mári-napi futás kapcsán újraindítása volt. Ez is azt bizonyítja, hogy a jövőbe
Kiskunhalason is tartottak megemlékezést. A 170 év vetett hitük nagyon erős volt, fogalmazott Sárközi.
hosszú idő, de a kiskunhalasiakban még mindig
L.J.
ugyanúgy él, mint a bácsfeketehegyiekben, fogalmaForrás:
Magyar
Szó
zott Kuris.
A Mári-napi futás kapcsán Sárközi István, a Feketics

A 170 évvel ezelőtti Mári-napi futásra
emlékeztek Bácsfeketehegyen
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Bács Fekete Hegy
Változó világunk 2. rész
Mint ahogy az évszakok halkan, csendesen
váltogatják egymást, épp oly halk észrevétlenséggel
távoznak a közelmúltig még a szomszédságunkban
lakó emberek is. Utánuk csak a fájó emlékek maradnak, egy-egy gondolatnyi szóbeli említés, esetleg egy
ajándékba kapott tárgy, vagy akár egy múltbéli
tanács, útmutatás hozza vissza eltávozott szomszédjaink, utcabelijeink arcvonásait, intelmeit.
Megüresedett házak állítanak emléket a közelmúltig
még ott élő tulajdonosaiknak, akik lehetőségükhöz

Félrehúzódsz az út szélére, az önmaga által felsőbbrendű lénynek képzelt egyed útjából. A saját biztonságod érdekében.
Változik, folyamatosan változik minden. Itt, ebben a
faluban élők is. Nem tudni, lehet, hogy egykoron,
talán nem is oly sokára már a település neve is
megváltozik. Ki tudja, lehet, hogy a Bács Fekete
Hegy elnevezést kapja.

mérten igyekeztek rendben, tisztán tartani. Festették,
meszelték, a meglazult deszkát visszaszegezték, az
eltört cserepet kicserélték. Mára azonban némelyikbe
új lakók költöztek, akik a déli országrészből kerültek
nyugat Európa egyik-másik országába, majd az
államközi megegyezés alapján kényszerültek azokat
elhagyni és "hazatérni". Mint a veréb, amely minden
különösebb gondolkodás, érzelem nélkül elfoglalja a
fecskepár gondosan megépített, puha tollakkal bélelt,
oltalmat nyújtó fészkét. Változik a környezetünk,
nincs már itt egyik régi szomszéd sem, akivel a
köszönésen kívül tudtunk még másról is diskurálni,
olykor fél mondatból is, akár egy cinkos mosolyból
is megértettük egymás gondolatát. Megy, mi az hogy
megy, rohan, száguld az autó az utcában üvöltő zene
és "ének" kavalkád vinnyogását húzva maga után.

nálunk (is) a számlák. A víz, villany, TV, földadó,
szemét adó, a lecsapolási díj. Így kapásból ennyi, de
ha még aprólékosabban utánanéznénk tudnánk még
párat összeszedni, pl. helyi hozzájárulás, útadó,
pályadíj, sírfenntartási díj, telek adó, orvosi hozzájárulás (participáció), gyógyszer hozzájárulási díj
stb. Hiszem azt, hogy ez még nem a végleges lista,
hogy valójában milyen adókat és illetékeket rónak ki
ránk, és sajnos ez a tárház a jövőben egyre csak
gyarapodni fog. Ellentétben a családi bevételekkel
szemben, amelyből folyamatosan fizetni kell az
egyre halmozódó, feltorlódó számlákat. S, aki már
nem talál más kiutat, megoldást az kénytelen egy
olyan kényszermegoldást választani, amelyet nem
mindenki, illetve nem minden korosztályhoz tartozó
egyén repesve az örömtől hoz meg, hanem a szükség
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hajtja rá. Tette ezt az ősszel az ötvenpár évét taposó
közeli ismerősöm is, aki ahelyett, hogy az unokáival
töltené az idejét, játszva, okítva őket, kénytelen volt
külföldre távozni és ott munkát vállalni. Idős, beteg
ember gondozása, ápolása a munkafeladata, pedig
itthon a szüleit is, és a férje szüleit is ő gondviselte
egykoron a munkahelyi foglalatossága mellett. Nincs
párdon, a számlákat könyörtelenül ki kell fizetni.
Akár a kamatok kamatjával is. Akár valós a feltüntetett összeg, akárcsak hozzávetőleges, vagy éppenséggel légből kapott. A minap a szekrényben összegyűjtött számlák rendezése közben ismételten
tudatosult bennem, hogy mily nagy tékozlást
végzünk a feleségemmel a vízfogyasztás terén. Mi
ketten élünk a háztartásunkban, tartunk egy kocát, 22
tyúkot, egy kutyát, egy macskát és a múlt év utolsó
három hónapjában 10-10m3 vizet használtunk el
havonta. Az idei év januárjában a jeges, havas hideg
időjárás megtette a hatását, növekedett a családban
az alkoholos italok fogyasztása, így az elhasznált vízmennyiség csupán 8m3 volt. Visszatekintve a múlt év
szeptemberére, akkor 16, míg azt megelőzően
augusztusban 10, júliusban (írd és mond) 7, júniusban viszont 12m3 vizet használtunk el, májusban 22,
áprilisban 6, márciusi hónapra viszont kereken 75m3
elhasznált vízmennyiséget tüntettek fel, minden
értesítést, magyarázatot mellőzve, hogy esetleg
valamilyen korrekciót végeztek volna el az elszámolási rendszerben. Sajnálatos módon nem egyedi
esetről beszélünk, hanem nagyobb volumenű jelenségről van szó, amikor is a szolgáltató nagyobb
fogyasztásról szóló kimutatást, elszámolást kézbesít.
Ezek után szinte adta magát a lehetőség, hogy lecsapolási díjat vessenek ki a háztartásokra, s a (valótlan) nagy vízfogyasztást meglovagolva a múlt év
december végén Feketics utcáiban számos ponton
próbafúrásokat végeztek, talajmintákat szedve a
közeljövőben esedékes szennyvíz-elvezető hálózat
kiépítése céljából. Ezeknek az információknak a
tudatában nem kétséges, hogy a közeljövőben újabb
járulékok, díjszabások megfizetésére kényszerülnek
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll apróhirdetéseiket ingyenesen megjelentetni a
Fecskében. Szóval, ha eladnának valamit, netán
megvételre keresnek valamit, esetleg csak a figyelmet
szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott szöveget az
elérhetőségükkel feltüntetve dobják be a “Fecske”
postaládájába a Helyi közösség udvarán
(Testvériség utca 30.)

a polgárok. Hogy miből fizetik? Természetesen a
külföldi keresetükből.
Még tréfából sem merem megemlíteni, hogy a
papíron feltüntetett állítólagosan elhasznált vízmennyiség alapján remélhetőleg nem vezetik be a 12
éven felülieknek a kötelező úszótanfolyamot, a 18
felülieknek pedig a motorcsónak vizsgát, amely természetesen újabb anyagi megterhelést jelentene a
lakosság számára.
Éppen elkaptam a tekintetemmel azt a pillanatot,
amikor befordult az utcasarkon. Nehezen volt felismerhető, nem csupán a távolság miatt, hanem a
reggeli sűrű köd miatt is, amelyet szinte maga előtt
tolt lépésről lépésre, ahogyan közeledett. Az utca bal
oldalán megbújó házikók csendben tűrték a januári
hideg szorítását, míg az utca jobb oldalán a szántók
felöl a tél lehelete hömpölygött szinte körül ölelve
mindent, ködös fátyolba burkolva az útszéli bokrokat
és fákat. István egyenletes, kimért léptekkel
közeledett a kocsiúton a sarki házhoz, kezében a
szebb napokat is megélt bádog tejeskannával. A
kutya már rég felismerte az ismerős léptek neszét és
a kapun belül ide-oda szaladgálva nagyokat vakkantott, olykor hangos ugatással üdvözölve az egyre
közeledő jövevényt. Hangjából ítélve nagy testű
kutya lehetett, mert a téli csendet egyedül az ő
visszhangzó, a tájat szinte teljes egészében betöltő
hangja uralta. Ezt a csendes nyugalmat most a traktorok berregése sem szaggatta, tépázta meg, csupán
olykor egy-egy faluszélen lakó ember autójának halk
zümmögése fúródott a testes csendbe. Az éber
házőrző nem Istváné volt. A fiáé. A ház is, amely
védelme a kutyára volt bízva, mert gazdája külföldön
dolgozik. Istvánnal egymás közelébe értünk a kihalt
utcán, köszönésképpen a fejünkkel biccentettünk
egymás felé. - Hozod? - Hozom! Te is? - Kérdezett
vissza, már csak úgy megszokásból, mert jól tudta,
hogy én is hozom a kaját a lányom sárhegyi kutyájának.
Szukola Béla
Továbbra is várjuk írásaikat, receptjeiket a:
feketicsifecske@gmail.com címre
Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal az, az írását a
fent említett postaládába dobhatja bele.
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Tűzeset Feketicsen
Ismét összefogott a falu lakossága
Február negyedikén, hétfőn a délelőtti órákban Feketicsen tetőtűz keletkezett Józsa Sándorék
családi házánál, a Dózsa György utcában. Az első
híresztelések szerint a tűz a kény közeléből terjedt

szomszédok kezdték meg az otthontartózkodó két
női családtaggal, majd majd megérkezted a kishegyesi község önkéntes tűzoltó egységei is. A mintegy
három órás küzdelemben sikerült lokalizálni a tűz

szét a tetőszerkezet fa gerendázatára, amelyet az még nagyobb pusztítását, de ennek ellenére a lakó
északi irányból fújó szél még jobban felerősített és épület és az istálló tetőszerkezete megsemmisült. A
fokozta a tűz terjedését. Az oltást az összeszaladt főépület plafonrésze több helyen átázott, de szerencsére nem szakadt be, ellentétben az istállóval, ahol
beszakadozott a füstölgő, égő padlás. Az oltásban
résztvevő egyik tűzoltó alatt beszakadt a padlástér,
aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Az oltáshoz
érkező szomszédok eloldozták az istállóban lévő két
lovat, ám azok a füsttől és a tűztől félve nem mertek
kijönni az udvarra. A már-már kilátástalannak tűnő
helyzetben, pillanatokban érkezett haza Józsa Sándor
a munkahelyéről, amikor is az ő hangjára, buzdító
szavaira a két megrémült állat elhagyta az istállót.
A tűz esetet követő napokban önkéntes munkával,
összefogással megkezdődött az épület törmelék
eltakarítása, elhordása, valamint ezzel párhuzamosan
az adakozás is, az adományok felajánlása. A kishegyesi önkormányzat, a feketicsi helyi közösség, a
helyi Református Egyházközösség azonnali pénzbeli
16
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segítséget nyújtott, a Feketics M.E. szakcsoportjai valamint vállalkozók, mezőgazdasági termelők és
pedig közös, vegyes műsort adtak elő, ahol a jelen- számtalan segítőkész ember, aki szívügyének tekin-

lévő nézőközönség önkéntes pénzbeli adománnyal tette, hogy a lehetőségéhez mérten hozzájáruljon a
járulhatott hozzá a Józsa család házának ren- segítségnyújtáshoz.
oválásához szükséges anyagiakhoz. Ezen az estén a
községi elöljárókon kívül jelen volt a Feketicsről
elszármazott, Szabadkán szolgálatot teljesítő református lelkipásztor, Harangozó László a családjával,

Tíz nappal a tragédia után a falakra már elkezdték a
betongyűrűt önteni, amelyre pár nap elteltével
elkezdik a tetőszerkezet építését is, tudtuk meg Józsa
Sándortól aki ezúttal is a családja nevében is
megköszöni minden segítőkész ember munkáját és
pénzbeli adományát is, amely által elősegítik, hogy
mielőbb tető kerüljön a fejük fölé.
Szukola Béla
17
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Intellektuális edzőtermek
Betegségek
legyőzése,
mesterséges intelligencia, a Mars
kolonizációja. Lassan hétköznapi
dolgokká válnak, hiszen a technológia olyan ütemben halad,
hogy észre sem vesszük. Egyrészt
nem is akarjuk észrevenni, másrészt természetesnek tartjuk a
folyamatosan megjelenő innovációkat, harmadrészt képtelenek
vagyunk felfogni e fejlődést.
Amikor
fiatalkoromban
az
idősebbek arról beszéltek, hogy
bizony csak a legtehetősebb családoknak volt autója, tévéje és telefonja, ámultam magamban. Ámultam magamban és
nem értettem, hogy tudtak mindezen dolgok nélkül
élni, és miért nem tartják továbbra sem létszükségletnek. Huszonpár év alatt viszont nagyot változott a
világ.
Nem is olyan rég a családi asztalnál beszélgettek az
emberek, ma meg okostelefonok képernyői által
megvilágított arcokat látunk, és kínos csöndben
ülünk. Középiskolában találkoztam először internettel, amire egyáltalán nem volt szükségem, sohasem
unatkoztam: voltak barátaim, könyveim, nézhettem
tévét, hallgathattam rádiót, ha meg mást nem, felpattantam a bicajomra és egy jót bóklásztam.
Ha nem tudtam valamit, megkérdeztem, ha nem
tudtam valakivel azonnal beszélni, vagy találkozni,
nem estem kétségbe, hanem egy hét múlva is szívből
örültem a találkozásnak és meséltem el, mi történt
velem. Ma pedig, ha nem válaszol valaki azonnal az
üzenetünkre, paranoiásakká válunk és összeesküvéselméleteket gyártunk, ha kétpercenként nem nézzük
meg a közösségi oldalainkat, olyan elveszettnek
érezzük magunkat, mint a magánzárkában koplaló
rabok. Mobiltelefon és internet nélkül szinte már élni
sem tudunk. Nem is értem, miért hívjuk ezeket a
készülékeket telefonnak, hiszen alig használjuk
ezeket a lassan már érzelmeinket is értelmezni tudó
személyi asszisztensre hasonlító eszközöket erre a
már ósdinak tűnő kommunikációs módszerre.
Ha valamit nem tudtam megcsinálni, kiokoskodtam,
vagy addig próbáltam, míg nem sikerül, ma meg már
arra is oktatóvideókat keresünk a neten, hogy hogyan
verjünk falba egy szöget. Minimális energiabefektetéssel pillanatok alatt hihetetlen mennyiségű információra és tudásra teszünk szert. Legyőzhetetlennek
és mindenhatónak érezzük magunkat. Az első áram18

szünetig.
Nem azt mondom, hogy rossz ez a világ, de zavar a
kiszolgáltatottságunk. Amióta ember az ember, minden tudását arra használta fel, hogy kiterjessze
önmagát. Ennek a folyamatnak azonban ára van. Itt
nem arra gondolok, hogy a mesterséges intelligencia
miatt elveszítjük majd munkahelyünket, hiszen az új
technológiák új munkahelyeket is teremtenek, és új
lehetőségeket kínálnak az emberi munkaerő számára.
Már a közeljövőben a környezetünk és a technológia
közötti „digitális karmesterekké” válhatunk,
legyőzhetjük a betegségeket, meghosszabbíthatjuk az
életünket, okosotthonainkban kényelmesen élhetünk,
biztonságosabb forgalomban vehetünk majd részt,
más bolygóra telepedhetünk le.
Sokkal jobban zavar, hogy mindezért saját szabadságunkat adjuk fel. Miközben lépten-nyomon magánjogainkról beszélünk és a szabadságunkat tartjuk a
mai világunk legnagyobb értékének, öntudatlanul
ezekről mondunk le. A hálózatok, a gépek már
sokkal többet tudnak, és hamarosan még sokkal többet tudnak majd rólunk, mint mi magunk. Önként
hajtjuk fejünket rabigába, pedig történelmünk során
rengetegszer ontottunk miatta vért.
Mindez már nem a jó és rossz kérdése, hanem szükségszerűség. Ez a világ rendje, csupán abban
reménykedem, hogy nem fogunk szellemileg és
érzelmileg eltunyulni, máskülönben rabigában
maradunk. Talán itt az ideje olyan edzőtermek megalapításába fognunk, ahol izmaink helyett intellektusunkat és érzelmeinket dolgoztathatjuk majd meg.
Diósi Árpád
Forrás: Magyar Szó
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Gyereksarok
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Világra szóló magyar orvos siker születik?
Hónapok óta figyelemmel kisérem, annak a
magyar orvos csoportnak emberfeletti munkáját,
amely – szembeszállva a világ nagy korházainak elutasító megítélésével, megkísérli a lehetetlent. Az
orvos csoport tagjai, név szerint Dr. Csókay András

születik ezzel a sajnálatos adottsággal. Még ritkább a
szülés utáni túlélés, de ha ez meg is történne, amint
fejlődnek, teljesen ellehetetlenül az életük. Csókay
doktor a kétségbeesett szülőktől szerzett tudomást
arról, hogy a szétválasztó műtétet a világ ismert

és Dr. Hudák István idegsebészek, valamint Dr.
Pataki Gergely plasztikai sebész, három afrikai
országban, Nigériában, Ugandában, Kongóban és a
muzulmánok lakta, békés, ázsiai Bangladesben
tevékenykednek, orvos- misszionáriusokként. Az
említett orvosok a budapesti Semmelweis és a
Honvéd korház alkalmazottai, jórészt évi szabadságukat feláldozva vállalnak ingyenes misszionáriusi
munkát. Dr. Csókay egy bangladesi missziós úton
találkozott az akkor már két éves, fejjel összenőtt
ikrekkel. A testrészeikkel összenőtt, - ismertebb elnevezéssel: „sziámi ikreknél”-, kivételes ritkaságnak
számit a fejjel összenövés esete. Mindössze 2-3 %

korházai egytől-egyig elutasították. A nehézséget és
ebből kifolyólagos magas operációs elhalálozási
arányt a két gyermek közös érhálózatának
elválasztása adja. Elég egy érnek az elzárása, amely
mindkét agyat táplálja, ahhoz, hogy végleges
agykárosodás, sőt elhalálozás történjen.
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Különleges szakmai és műszeri felkészültséggel ez a
probléma még áthidalható lenne, a legnagyobb
veszélyt a koponya szükségszerű, esetekként akár
többszörös felnyitása jelenti mindkét egyénnél, a vérerekhez való eljutás érdekében. A nagy feltárási
terület kiváló alapja a fertőzésnek, s emellett a
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orvoscsoport kivívott magának a bangladesi ikrek
szétválasztásának műtéteivel. Olyan forradalmi újításokkal ajándékozták meg az orvostudományt, amelyek még az esetleges sikertelenség esetén is
tankönyvi adattá vállnak. És lenne egy harmadik is,
amely talán a legfontosabb: a Csókay -orvoscsoport
munkája életre keltette, előtérbe helyezte a semmelweisi gondolkodást, amelynek központjában az
emberi élet feltétlen tisztelete, megóvása volt.
Felidézi emellett azt a motivációt, ami annak idején
Egy magyar találmány segít. Csókay doktornak Semmelweis sajátossága volt: az igazság, a hit és az
eszébe jutott Hudák doktor világra szóló találmánya, erkölcs elsődlegességét.
amelynek lényege az erek szétválasztása egy katéter
segítségével. Ezt az ultra vékony műszert az Az előbbiek illusztrálásaként felidéznék olvasóimérhálózaton belül, tehát kopónyitások nélkül, a nak néhány mondatot Csókay dr. interjúiból.
combrészekből kiindulva jutatják el az agyi részekbe. „Álmomban sem gondoltam volna, hogy sziámi
Apró tömítőket helyeznek az erekbe, s ezzel lezárják ikreket elvállalhatok, de amikor megtudtam, hogy
a közös ereket. Dr. Hudák vállalta az operációt s a nem vállalták el, imádkozni kezdtem – a mai napig
múlt év februárjában kilenc órás, augusztusában vallom, hogy ima kell a tudományos ötlethez. Persze
pedig öt órás műtétekkel elvégezte a magyar orvos- ezt nyilván nem mondja minden tudós, de azt biztos
csoport
a
közösen
összenőtt
érhálózat mondja, hogy az elmélyülés vagy a meditálás nagyon
szétválasztását. A szétválasztás harmadik, leghos- fontos. A csendbe való visszalépés, a mélységbe való
szabb és talán legkritikusabb fázisa elvégzésére ez év eljutás, ahol találkozhatunk az igazsággal. A
január elején Budapestre hozták a bangladesi ikreket. keresztény (ember) viszont nemcsak a mélységben
Itt végzi majd el a csoport harmadik tagja, Dr. Pataki keresi az igazságot, hanem tudja, hogy konkrétan
Gergely plasztikai sebész, a bőr és a koponyán kívüli kihez megy – Krisztushoz. Az itt megtalált igazságok
lágyrészek: izmok, inak fokozatos nyújtását, amihez nemcsak hitigazságokat tartalmazhatnak, hanem
személyre szabott speciális szövettágító rendszereket morális igazságokat is. És a tudományos igazságok is
kell beépíteni. Ez a fázis igényli a leghosszabb időt, itt vannak. Az imádságba esik be az újító gondolat,
mintegy száz-százötven napot. Az agyi rész és a például, hogy hogyan oldj meg egy műtéti probkoponya végleges szétválasztására, és a koponyák lémát. Így esett be az, az ötlet is, hogy nem nyitott
végleges befedésére csak ezután kerülhet sor. Még műtéttel kellene elválasztani az ikrek ereit – ehhez
nem döntöttek az utolsó operáció munkahelyéről, az pedig megtaláltuk dr. Hudák Istvánt, aki érpályán
keresztül tudta szétválasztani az agyi ereket
ikrek mindaddig Budapesten maradnak.
egyedülálló módon. De még messze vagyunk a
Néhány gondolat, Dr. Csókay orvoscsoportjáról. végleges sikertől, több hosszú műtét áll előttünk”.
Nem szokásom orvoskollégák sikereiről írni, nehogy Csókay doktor egy szenvedélyes hangú interjúban a
reklámszövegként ítélkezzenek egyesek. Ezúttal legerélyesebben ítélte el az orvosi ellátás rákfenéjét,
azonban több ok is vezérelt e tudósítás megírására: a hálapénzt. Politikai akarat kell, és megoldható,
mindennap hallom, olvasom, hogy a magyar közélet mondotta.
nagy betege a magyar egészségügy, amivel messzemenően nem egyezek. Van egy-két rákfenéje, úgy Dr. Csókay mondataihoz nincs mit hozzátennem ,
igaz, az orvosi szolgáltatásnak, mégpedig a hálapénz csupán Jézus szavait idézem:” Legyen a te hited
és talán még egy, amit most igyekeznek rendezni, a szerint”.
sürgősségi ellátás. Az igazság az, hogy nem csak
Magyarország, az összes posztkommunista állam
Dr. Kerekes József,
szenved ezektől a rendszerbeli maradványoktól. De
az intenzív terápia ny. főorvosa
ebben szerintem a legnagyobb ludas az egészségügyi
ellátás pénzügyi- módszeri elbírálása, a mindenkori
politika részéről és persze a bátorság, hozzányúlni
egy több évtizedes torzulásnak.
szétválasztott fejrészeket nincs mivel újra befedni.
Hosszantartó plasztikai műtétek sorozata szükséges a
befedéshez, ami mind újabb és újabb tápot ad egy
fertőzésveszélynek. Emiatt az elhalálozási esély
ezeknél a műtéteknél jóval az 50 % felett jár. Az
neves korházak nem szívesen rontják hírnevüket
ekkora veszély tudatában. Hiszen a híres iráni vagy
torontói ikrek nemrégen az érhálózat elválasztásába
haltak bele.

A második kényszerítő oka ennek az írásnak nem
más, mint a világsajtó visszhangja, amit a magyar
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RÉGI DOKUMENTUM A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL
Az új strand építése a Becsei út mellett önkéntes munkaakcióval kezdődött

1962. február elsején.

Talicskat tolják Orosz Lajos és
Kálmán. 1962.01.22.-én
Fényképeket Sárándi István, Szilágyi
Ferenc és Garai Mátyás adták közre
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

V I L ÁG ?
Kinyílt a világ,
mint bélpoklos óriás,
éhezik, szomjazik,
energiát, tudást habzsol,
özönlik, kavarog a sokaság.
A tudatot nem mindig
nemes vágy hajtja,
örjöngő pusztítás tarkítja,
de fénylik, vakít a valóság.

Befogad a világ?
Hatalmas, ismeretlen, idegen.
Lesz-e valahol benne hazád?
Otthonra lel-e a sokaság,
vagy egymást letaszítva
a telhetetlenséget hajszolja,
és az elfáradt lét kibillen
az ismeretlenek világába?
Bácsi (Vajda) Sára

Burgazi Bujar és Škurte kisfiuk Sait
Szakács Szabolcs és Beáta kisfuk Aleks
Uka Džemailj és Demiri Aferdita kisfiuk Uka
Hamza
Krasnići Avdi és Selmani Makfire kisfiuk Krasnići
Eljmedin
Perović Nemanja és Perović David Donna
kislányuk Perović Jovana
Ivanović Marko és Maja kisfiuk Niko

N É M A S ÁG
Elcsitult a drága szív,
mely értünk dobogott.
Pihennek a munkás kezek,
mely értem annyit dolgozott.
Tudom, nehéz a sírhant,
de, még nehezebb a bánat,
vérző, fájó szívem
nemsokára meghasad utánad.
Az lettem ki szeme világát
és két kezét vesztette el,

Elhunytak

kertemben gyönyörű rózsák
helyett
vad növényzet terem meg.
Annak sem színe sem illata
nincsen,
itt hagytál szenvedni örökre
egyetlenem.
De eljő az idő, hogy újra
találkozunk...
Te az enyém, én a tiéd és
soha többé el nem válunk.
Szakács Géza

Házasságkötések
Szakács Lajos és Monar Tanja 2019.01.12
Garai Gábor és Füstös Melinda 2019.01.26

Klać Bosiljka szül. Ivanović december 13, 86 évében
Papp Julianna szül. Tarkó Julianna
december 14, 91 évében
Žmukić Olga szül. Banićević december 16, 84 évében
Józsa Julianna szül. Palánki Julianna
december 17, 91 évében
Boros Viktória december 18, 9
hónapjában
Fekete Julianna szül. Őri Julianna
december 21, 87 évében
Kovács Vera szül. Lukács Vera
december 27, 50 évében
Krisztián István január 9, 91 évében
Vidosava Samarđić szül. Petrović
január 11, 96 évében
Id. Balog Ferenc január 12, 76
évében
Kovács Károly január 13, 64 évében
özv. Koncz Dezsőné szül. Kovács
Lídia január 17, 90 évében
Vukmanov Gergely január 19, 71
évében
Celler Mihály január 26, 61 évében
Újvári Antal január 11, 62 évében

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Dr. Kerekes József, Fekete Andor, Kerekes
Zoltán, Orosz Attila, Papp Julianna, Sárközi Ottília, Sárközi István, Szukola Béla, Szarka Zsófia, Szakács Géza, Juhász
Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2019. február
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