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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Minden év október 13-a a természeti
katasztrófák megelőzésének világnapja. Ennek függvényében közös programot valósított meg Helyi
közösségünk, a Caritas, a Dr. Martin Sándor
Egézségház , az Önkéntes és Hivatásos tűzoltó
testület képviselői, a kishegyesi Vöröskereszt tagjai,
valamint a Nikola Gyurkovity álltalános Iskola tanulói és munkaközössége.
Helyszín az iskola volt, ahol legelőször is a Caritas
képviselője üdvözölte a jelenlévőket, rövid bevezető
után megkezdődött az edukáció-előadás, arról, hogy
mit és hogyan kell cselekedni otthonainkban,
menthet az adott helyzetekben történő helyes cselekedet, megfelelő információk birtoklása, mint
például a:
-rendőrség telefon száma 192
-tűzoltóság telefon száma 193
- elsősegély hívó telefonszám 194
A szervezők nevében szeretném megköszönni az
előadóknak az alapos munkát, a résztvevőknek pedig
a fegyelmezett magaviseletet és az érdeklődést.

intézményekben földrengés, árvíz, tűs esetén.
Lépésről lépésre, a figyelmeztető jelzéstől a veszély
elmúlásáig. Ezt követően, a tanulók visszavonultak
tantermeikbe és a sziréna jelzése után elkezdődött a
szimulációs bemutató, amelyben egy földrengés
utáni következményeket elhárító mentőosztag
tevékenységét mutatták be, „sérültek” elsősegélyben
történő részesítésével. Nagyon fontos és életeket

-mint minden évben, az idén is szervezetten fog
megtörténni az avarelszállítás. Mivel ennek a
tevékenységnek a dátumát nagyban befolyásolja az
aktuális időjárás (meleg ősz, nem kezdődött el a
lombhullatás), egyenlőre nincs módomban pontosítani időbelileg, amint körvonalazódik, megfelelő
helyen és módon tájékoztatni fogjuk Önöket
.
-folyamatban van a szeméttelep őszi letakarítása,
sokadszorra megkérném az igénybe vevőket, hogy a
hulladékot, törmeléket és egyebeket ne az eltakarított
felület és az út menti övezetbe ürítsék le, hanem
értelemszerűen folyamatosan, a gödör peremétől az
út felé. Ezzel elérjük azt, hogy a magas költségű
munkálatokat ritkábban kell elvégeztetni, valamint
azt is, hogy a szomszédos földtulajdonosoknak
kevesebb bosszúságot okozunk és nem utolsó sorban
a környezetet is kíméljük.
Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI
munkatársaink készítik. Rendszeresen megemlékezünk a világnapokról is, programjaink aznap
ahhoz az eseményhez fűződnek. Példának, amit
eddig nem tudtunk szeptember 29 –én van a kávé
világnapja. Az első, a „kávézás élményét ünneplő
napot” 1983-ban tartották meg Japánban. A
kezdeményezés gyorsan globálissá nőtte ki magát. A
A nyári szünidő után rengeteg jól felhasználható és kávéházak ezen a napon világszerte akciókkal,
kiváló alapanyagot kaptak a napközis foglalkozáson különleges kávékkal, a boltok pedig nem mindennapi
résztvevő tagjaink. A nevelők tarka és érdekes ajánlatokkal várják a kávézás szerelmeseit. A felprogramokat biztosítottak a műhelyeken. használók, régi, kézi őrlővel őrölték a kávét, ami számukra nagyon érdekes volt.
Az üvegházban is aktívkodtak a fiatalok, árvácskát,
krizantémokat ültettek valamint a száraz kész fűszereket és gyógynövényeket dolgozták fel… szépítettük a környezetünket.
A “Konyhácska” munkája, vagyis a háztartástan óra
igen kedvelt aktivitás. Itt nagyon ügyesen, finomságokat készítenek a résztvevők, na persze a végén
mindent el is fogyasztunk. Az írás is gyakorolva lett,
ugyanis a recepteket leírták… majd az asztalterítés és
az étkezés szabályait is ismertették. Rámutatunk,

“Csak akkor élsz valódi életet, ha olyasmit csinálsz,
amivel szívesen foglalkozol - igazi elégedettséget nem
hozhat számunkra az élet, ha olyan tevékenységre
kényszerülünk, amit nem végezhetünk szívvellélekkel.”
Wallace D. Wattles

Mennyiségben és leginkább minőségben sikerült
színvonalat tartani az elmúlt időszakban. A napközis
csoport életében kevés változás történt, a helyszín
maradt Bácsfeketehegyen a Testvériség u.20. h.sz.
alatt. A munkában azonban a tagjaink életében jelentős újításokkal is találkozunk. Díjmentes tanácsadással bővült programunk ahol családoknak és
szülőknek van lehetősége tanácsért fordulnia hozzánk. A tanácsadás pszichológus jelenlétében
történik. Itt kell megemlíteni, hogy sok kérdéssel fordultak hozzánk eddig a családi nyugdíjak, ápolási és
hogy ne higgyük, hogy ezek a szabályok csak tárgondozási díjak megszerzése irányában.
A csoportunk órai anyagait és házi feladatait a saságban jelentenek kötelezettséget, ezeket az
3

FECSKE
étkezési normákat akkor is illik betartani, ha magára
maradt ember, az otthona kis zugának csöppnyi
étkezőasztalához ül.
A kreatív műhelyünk is újult, ugyanis sikerült egy
elektromos kerámiaégető kemencét beszereznünk,

amivel egy folyamat, a kerámia tárgyak készítése és
festése megvalósul a jövőben. Folyamatosan
hímezünk, szövünk, festünk a műhelyeken és nagyon
szép munkát készítenek fiataljaink.
A mindennapi testmozgás, sport sem maradt ki a
programból. Kihasználva a jó időt bócsa is előkerült,
tekézni is voltunk köszönve a KK Jadran klubnak,
Rade Stojnovićnak.
Ha már itt van az ősz, a végeláthatatlan kirándulások

és avar rugdosás időszaka, itt az ideje, hogy mi is felhívjuk a figyelmet a szabadtéri mozgás fontosságára.
Napjainkban a közös mozgás lélektani és társadalmi
szerepén túl a közösségi foglalkozásoknak fontos
szerep jut az aktivitás és a kreativitás kialakításában.
A mozgáson túl a szabadidős kirándulásokkal
kialakul a környezet és a természet iránti felelősség
tudata. Választásunk a kirándulásra a Kátai tanyára
került, ahol gyakorolhattuk a mozgás különböző formáját, séta, különböző sportszerek használata, hagyományőrzés, kürtöskalács készítése, tájház
megtekintése, környezetvédelem stb. Nagyon szép és
tartalmas napot töltöttünk el együtt a
házigazdáinkkal. Köszönjük a sokrétű programot a
Kátai családnak.
Még egy köszönettel tartozunk! Köszönjük a bácsfeketehegyi polgároknak, hogy részünkre gyűjtötték
a szörpös, vizes vagy más pillepalackról származó
kupakot. Összesen 125 kg gyűjtöttük össze együtt,
amit sikerült értékesíteni, a belőle származó
jövedelem 3.000 dinár lett.
Sok időt szentelünk a tisztaság, a higiénia megtartására. Bár a gyakorlása tehernek tűnik néha,
elengedhetetlen az egészségünk és jólétünk szempontjából ebben a vírusos időszakban.
A minőségi munka megvalósításakor, a napközis
foglalkozásokon fokozott figyelmet kell fordítanunk
a napi, higiéniai szabályok szigorú betartására,
folyamatosan követni és alkalmazni kell a
j á r v á n y v é d e l m i
intézkedéseket és mindez a
korona
vírus
járvány
megelőzése érdekében. A
munkánkban nagyon sokat
segít a JP Kommunal Mali
Iđoš- Közvállalat Kishegyes,
bácsfeketehegyi
részlege,
amely minden héten, nagyon
részletes fertőtlenítést végez
székházunkban. Köszönjük
ezt a kiemelten fontosságú
munkát.
P.J.
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A Kozma Lajos Könyvtár hírei
Mint tudják olvasóink, az idei Podolszki
József Irodalmi Emléknap a járványhelyzet miatt
elmaradt márciusban, de a szervezők úgy döntöttek a
XXIII. Podolszki József publicisztikai pályázat
ünnepélyes díjkiosztóját megtartják. Az ünnepségen
többek között jelen volt Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Kovács Károly tartományi
parlamenti képviselő, Sándor István, Kishegyes
község alpolgármestere és Sárközi István, a községi
képviselő-testület elnöke.

Az ünnepségen közreműködött Bede Barbara, a
Topolyai Zeneiskola tanulója gitáron és a Nikola
Đurković Általános Iskola versmondó diákjai:
Harangozó Kata, Hegyellai Tamara, Verbászi Adél és
Szebenyi Daniella.
Az idei zsűri tagjai Máriás Endre, a Vajdasági
Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, Tóth Lívia,

a Hét Nap főszerkesztője és a szervezők nevében
Csordás Katalin voltak. Az idei évben a zsűri mind
mennyiségileg, mind minőségileg elégedett volt a
beérkezett pályaművekkel, A pályázat érdekessége
az volt, hogy a járványhelyzet előtt kiírták és be is
érkeztek a pályaművek, tehát a jelenlegi helyzet nem
nyomta rá a bélyegét. A pályaművek zöme megfelelt
a pályázati kiírásnak, illetve nagyon érdekes témákat
választottak a résztvevők. Az örökbefogadástól
kezdve az elvándorlás is előtérbe került, és olyan társadalmi kérdéseket feszegető témák, amik

meghatározzák a mindennapjainkat itt Vajdaságban.
A pályázók között egyaránt voltak profi újságírók,
illetve lelkes amatőrök. Az első díjat Butás
Markovics Annamária érdemelte ki, aki interjút
készített egy olyan házaspárral, akik örökbe fogadták
a gyermeküket. A második díjas írás szerzője Fehér
Miklós, az elvándorlás kérdéskörét taglalta szubjektíven. A harmadik díjas Szerda Zsófia, aki ennek az
ellenkezőjével foglalkozott, tehát egy olyan személlyel készített interjút, aki Szlovákiából költözött
Vajdaságba, és hogyan tud itt beilleszkedni. A zsűri
3 különdíjat is megítélt: Bíró Tímea, Soós Georgina
és Kalinka Tamás írása érdemelte ki. A különdíjakat a Hét Nap, a Magyar Szó és a Vajdasági
Magyar Újságírók Egyesülete ajánlották fel.
Az este zárásaként Zsáki István festőművész
Vajdasági rögök elnevezésű kiállítását Móric Lajos
nyugdíjas rajztanár nyitotta meg. Az idei évben is a
rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács támogatta.
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Kultúr-háztáj ősszel
Legutóbbi helyzetjelentésünk óta a
művelődési egyesületben újraindult az élet,
járványügyi előírásostól, kézfertőtlenítőstől, mindenestől. Míg augusztusban csak a kisebb létszámú
csoportok, a Soma színtársulat és az Akusztik
zenekar próbált rendszeresen, szeptembertől az iskolakezdéssel
párhuzamosan
besűrűsödött
a
közlekedés a Tüzi udvarán. Elindult a zenedei
oktatás: a zongora és hegedű szakosok hangszeres
órái, valamint a szolfézs órák. A művelődési
egyesület gyerekeket mozgósító szakcsoportjainak
egy része átszerveződött, egyrészt a friss elsősök és
friss felsősök átigazolása, másrészt a túl nagy létszámú csoportok létrehozásának elkerülése
érdekében – a járványügyi előírásokkal összhangban. Így jelenleg a tavalyi 4 helyett most 5 néptánccsoport dolgozik:
ovisok Molnár Gabriellával;
1–3. osztályig a Sziporka, 4–5. osztályig a
Csuporka, illetve sértetlen maradt a Mákvirág és a
Kónya – Szakács Tamás szakmai felügyeletével,
Szebenyi László Kinga és Szakál Nikolett csoportvezetőkkel.
A népi ének- és a versmondó szakosztálynál is csoportbontásra került sor, így most ők is 2-2 csoportban próbálnak, külön az alsósok, külön a felsősök.
Ugyancsak újraindult a citera és a gyermekszínjátszás. Nem volt zökkenőmentes a próbarend
kialakítása, hiszen az iskolába 3 váltásba kezdtek
járni a gyerekek szeptemberben, és mire felfogtuk
volna, hogy na, akkor most ki mikor hol van, már
váltott az iskola, és kapkodtuk a fejünket előröl.
Próbálunk alkalmazkodni a három váltáshoz, a vegyes csoportokhoz, az utazó oktatókhoz, a zenedei
oktatás kapcsán még 5-6 másik település iskolai
beosztásához, és hát a termek számának
végességéhez. Ráadásul egy napban még mindig
csak 24 óra van. Ez itt a gond, Gazsi bácsi – mondaná erre jó szomszédunk, Feri.
Szóval most így van, ahogy van. Októberben folytatódott a mesemondás is, úgyhogy minden a régi.
Esetleg annyi új van még a szakcsoportokkal kapcsolatban, hogy aki szeretne, még csatlakozhat az
alábbi műfajokban: citera és gyermekszínjátszás. Ez
6

utóbbiból szeretnénk egy első-másodikosokból álló
kiscsoportot is indítani. Az még belefér a tüziórarendbe a gyerekenkénti heti 2-2 zongora, a 2
hegedű, az 1 szolfézs óra, a csoportonkénti heti 2
Aprócska, 2 Sziporka, 2 Csuporka, 2 Mákvirág, 2
Kónya, 1-1 népi ének, 1-1 versmondás, 1 színjátszás,
1 citera, 1 mesemondás mellé.
Ami a rendezvényeket illeti, hál’ istennek sikerült
pótolni néhány nyáron elmaradt eseményt. A
Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének Szép

Szó tábora és a Nagykunsági Alkotótáborunk
műhelysorozatok formájában kerül megszervezésre,
illetve a meggynapokra betervezett gyerekeknek
szóló profi színházi előadást is be tudtuk hozni. Ezek
a tartalmas hétvégék szeptember végén kezdődtek.
Szeptember 25–27-ig tartott a Szép Szó Műhely első
fázisa.
Október 3-án került sor a Nagykunsági
Alkotóműhelyek első foglalkozásaira – Tóth H. Vera,
Tokics Etelka és Nagy Lengyel Anikó kézműveseket
Végső Barbara segítette ki, Sárándi István a fafaragás
kezdő mozdulatait oktatta, a kishegyesi Kovács
Hanna népi gyermekjátékokat tanított, és
vendégeink voltak a csantavéri solymászok:
Petrovity Tibor és Ádám. A műhelyben mintegy
harminc helybéli gyermek vett részt. Az eseményt a
Tartományi Kulturális Titkárság és a Magyar
Nemzeti Tanács támogatásával valósítjuk meg.
Október 5-én, a Gyermekhét első napján vendégsz-
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erepelt a színháztermünkben a Zentai Magyar
Kamaraszínház, amelynek társulata A három aranygyűrű c. zenés mesejátékot mutatta be. A Nikola
Đurković Általános Iskola szervezésében a magyar
tannyelvű alsó tagozatosok mind csoportosan
érkeztek, így senki sem maradhatott le erről a szép
előadásról. Ez az esemény is ingyenes volt, a
Tartományi Oktatási Titkárság jóvoltából.
Október 7-én a felsősöket vártuk a színházba,
Hajvert Ákos tartott rendhagyó irodalomórát az aradi
vértanúkra emlékezve.
Október 9-én népzenei koncertet tartott Csonka
Ferenc és Zenekara, amely eseményen ugyancsak
szép számú gyereksereg jelent meg.
A Szép Szó Műhely második felvonása október
9–11-ig zajlott. Mindeközben két versmondónk,
Varkula Anna és Hegyellai Tamara október 10-én
részt vett a X. Tóth Ferenc Vers– és Prózamondó
Szemlén, amelyet Topolyán tartott meg a Kodály
Zoltán Magyar Művelődési Központ Aurora
Beszédművészeti Műhelye. Versmondóinkat Barta
Júlia készítette fel, és ezúttal is sikerrel: Hegyellai
Tamara 2. díjat nyert az 5. és 6. osztályosok
kategóriájában.
Ugyanebben az időszakban elkészültek a néptáncos
fiúcsizmák, jelenleg pedig a változó igényekhez
próbáljuk alakítani a kultúrotthon termeit, átrendezzük a régi könyvtártermet, várótermet és gardróbot
rögtönözünk a folyosón, hiszen az idei télen a tánccsoportok is itt próbálnak, előreláthatólag, a fűtés
egyszerűsítése miatt. Cipőtartók, fogasok felszerelése következik tehát. A tamburazenekar
Csantavérre készül tamburafesztiválra, a népi énekesek a Szólj síp, szólj! vetélkedőre, a versmondók a

Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Találkozóra. A
bácskossuthfalvi
Ady
Endre
Művelődési
Egyesülettel a kunsági népviselet elkészítését
egyeztetjük, készülünk egy évzáró műsorra, Soma
bemutatóra és a 235 éves letelepedésre való megemlékezést sem felejtjük el. A Magyar Nemzeti
Tanácsnál elnyert eszközbeszerzési támogatásnak
köszönve még ebben az évben be tudunk szerezni
néhány új mikrofont, és az Akusztik zenekar
számára ritmushangszereket.
S ha már az összegzéshez közeledünk, fontos elmondanunk, hogy éves működésünk Kishegyes Község
Önkormányzata és a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhető. Népzenei és néptáncos éves
programjainkat és beszerzéseinket a Csoóri Sándor
Alap teszi lehetővé, illetve hagyományőrző
eseményeinket a Tartományi Oktatási Titkárság is
segíti, a 235 év öröksége program keretében. Ami
pedig a közeljövőben várható: a Nagykunsági
Műhelyek következő időpontjai október 24. és
november 14. lesznek. Várjuk szeretettel a
gyerekeket!
Tervezünk Ringató foglalkozásokat babáknak és pici
gyerekeknek, tai chi órákat berozsdásodott végtagok
ellen felnőtteknek, egy táncházat, ezt-azt. Az
aktuális híreket a Bácsfeketehegy Magyar
Művelődési és Helytörténeti Egyesület Facebookoldalán találják.
Jó egészséget, hasznos időtöltést kívánunk mindenkinek.
H. Lódi Andrea, BMMHE
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Folytatni a megkezdett munkát
Beszélgetés Kishegyes község képviselő-testületének új elnökével

A választásokat követően, augusztus második
felében megalakult Kishegyes község községi
képviselő-testülete. Az új összetételben 12 helyet
kaptak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői, 12t a Szerb Haladó Párt képviselői és egyet a Szerbiai
Szocialista Párté. A testület elnöke Sárközi István
lett, a Vajdasági Magyar Szövetségből, aki a korábbi
összetételben a községi képviselő-testület titkára
volt. Az új házelnököt elsőként a testület megalakulását megelőző folyamatról kérdeztük.
– Egy rendkívüli hosszú választási folyamat lezárása
után, magas választási részvétel mellett megalakult a
képviselő-testület. A demokrácia mércéje szerint ez
komoly legitimációt jelent, és nagy felelősséget
érzünk a vállunkon, egyénileg és csapatként is –
fogalmazott az elnök, majd elmondta, hogy a
2016–2020-as és a 2020-ban kezdődő ciklust egymás
mellé kell állítani, mert nincsenek éles törések.
– A megkezdett munka folytatódik, és nem mondhatjuk azt, hogy tiszta vizet öntöttünk a pohárba.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Szűgyi
Istvánnak, aki az előző mandátumban, a VMSZ
színeiben töltötte be a képviselő-testület elnöki tisztségét. A VMSZ képviselői folytatják azt a munkát,
amit megkezdtek az előző mandátumban. A testület
munkájáról el kell mondani, hogy az elmúlt évektől
komoly közjogi változások irányítója volt. Egységbe
szerveztük három település kommunális feladatait,
egy közvállalaton belül. A szociális központ
községközi szervből önálló intézménnyé vált, ennek
a folyamatnak most vagyunk a végénél. Sikerült
elérni, hogy a bácsfeketehegyi és a kishegyesi
iskolák a Magyar Nemzeti Tanács számára kiemelt
intézmények legyenek, valamint a könyvtárnak társalapítója lett az MNT. Most szeretnénk elérni, hogy
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ezek az intézmények élni tudjanak ezekkel a státusokkal. A mostani ciklusban lezárult a népegyetem
felszámolása, ami az előzőben kezdődött meg.
Céljaink közül megemlíteném, hogy szorosabbra
szeretnénk fűzni az együttműködést a Szabadkai
Műemlékvédelmi Intézettel, és ezt szeretnénk
intézményesíteni. A legnagyobb feladata a képviselőtestületnek, hogy a 2019-ben meghozott új önkormányzati alapszabályt, valamint a 2020-ban meghozott képviselő-testületi ügyrendet életre hívja – számolt be Sárközi.
A képviselő-testület és a személyes céljairól az elnök
elmondta, hogy szeretné, ha a községi képviselőtestület a polgárok számára napi szinten
megszólítható intézménnyé válna.
– Külön fontosnak tartom, ha a községi képviselőtestület kezdeményezésére, a községi közigazgatással összefogva egy olyan jogsegélyszolgálata lenne
az önkormányzatnak, ami hosszú időn át támasza
lehetne a polgároknak. Ez a szerb nyelv mellett magyarul is elérhető lesz, ha megvalósul. Emellett
szeretnénk intézményesített és szervezett kapcsolatot
tartani a tartományi intézményekkel és a kormánnyal, és ugyanígy az országos intézményekkel és a
kormánnyal is. Magyar polgárként minden
lehetőséget meg fogok ragadni, hogy a magyarországi intézményekkel és szervekkel is felvegyük
intézményes formában a kapcsolatot. Szerbia az
előcsatlakozás folyamatában van az Európai
Unióval, ezért sok más önkormányzathoz hasonlóan
mi is igyekezni fogunk, hogy a szerepünkhöz mérten
megtaláljuk a helyünket ebben a folyamatban –
mondta el Sárközi, majd arról is szólt, hogy megváltozik a pénzügyi tervezés a következő időszakban.
– Az egy évre való tervezés helyett az ún. programtervezés fog életbe lépni. Tehát, ami az idén
ősszel és télen megvalósuló igyekezet tükröződni fog
a 2021–2023-as költségvetésben is. Az idei év megmutatta, hogy milyen radikálisan tud változni a világ
rövid idő alatt. Szeretnénk minden magyar és nem
magyar érdekeltségű intézménnyel szoros kapcsolatot ápolni, és úgy megalkotni a következő három év
költségvetését, hogy a lehetőségekhez mérten a maximumot adja – mondta az elnök.
Végezetül arról is beszámolt, hogy igyekszik majd
időszerű tájékoztatást adni a polgároknak a médián
keresztül. A legújabb kor követelményeinek
megfelelően erre fog törekedni a közösségi médiában
is, pl. a Facebook-on és más hasonló platformokon
keresztül.
Forrás: Magy Szó
L.J.
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Megnyílt a konyha
Új konyhát nyitott a Vöröskereszt kishegyesi
szervezete a népkonyhaprogram számára
Tegnap délelőtt (október 8) első alkalommal készült
étel a Vöröskereszt kishegyesi községi szervezetének
szeghegyi konyhájában. A népkonyhaprogram szempontjából előrelépés, hogy a szervezet saját konyhán
készíti az ételt a községbeli rászorulók számára.
Fontányi Andor, a Vöröskereszt községi
szervezetének titkára arról számolt be lapunknak,
hogy régi álom vált valóra az új konyhával.
– Három éve született meg a gondolat, hogy
Kishegyes község területén is szükség lenne egy
konyha kialakítására, ahol a népkonyhaprogram felhasználói számára helyben készítjük el az ételt. A

megvalósítás a Szerbiai Vöröskeresztnek és a kishegyesi önkormányzatnak köszönhető, a kivitelező
pedig a kishegyesi községi Vöröskereszt. A tavalyi
évben Szabadkán, előtte pedig Topolyán készült az
étel a népkonyhaprogram számára, úgyhogy a szakmai tapasztalat megvolt hozzá, hogy mi is kialakítsuk
a számunkra megfelelő feltételeket. Tavaly a tartományi Vöröskereszt jóvoltából kaptunk konyhai
felszerelést, amit most üzemeltünk be, ugyanis az
önkormányzat mostanra biztosított megfelelő
feltételeket a berendezések beépítéséhez. Nagyon
büszkék vagyunk, hogy sikerült egy olyan célt
elérnünk, amit három éve tűztünk ki magunk elé –
számolt be a titkár, majd arról is szólt, hogy a népkonyhaprogram 9 hónapon keresztül fog működni, és

heti 5 alkalommal osztanak ételt. Mintegy 200 rászoruló számára készítenek egy tál meleg ételt.
Ebben óriási segítséget nyújt az új konyha.
– A saját konyha azt is jelenti, hogy helyi termékeket
is fel tudunk használni, gondolok itt főként szezonális dolgokra. Mi egy kis konyhának számítunk,
ezért az elkészítéssel is tudunk variálni, különböző
ételkombinációkkal tudjuk változatosabbá tenni az
étrendet. A konyha lehetőséget ad arra is, hogy helyi
termékeket dolgozzunk fel, de a helyi termelők erről
még nem tudnak. Viszont felvesszük velük a kapcsolatot, mert a szezon lejártával a termékek szavatossága is korlátozódik. Nekünk pedig nagyon sokat
számítana, hogy a még használható termékeket a
Vöröskeresztnek adományoznák, mert így
segítenének a rászorulókon és ezek az élelmiszerek
nem a szemétben végeznék – mondta el Fontányi,
majd arról is beszámolt, hogy a népkonyhaprogram
úgy működik, hogy az alap élelmiszereket a Szerbiai
Vöröskereszt biztosítja. Ehhez jönnek hozzá a helyi
alapanyagok, noha a keret elég szűkös. Mivel a konyha most indul, ezért nehéz felmérni, hogy mit lehet
helyben beszerezni, de nagyon számítanak a donációkra is, fogalmazott a titkár, majd megemlítette,
hogy augusztus során a szabadkai Vöröskereszt
jóvoltából 2 tonna vöröshagymát kaptak. Ez
hűtőházból származott, rövid szavatossággal, de
önkéntesek segítségével feldolgozták, és így még
hosszú ideig használni tudják.
Október az idősek hónapja, ezért a Vöröskereszt
programjainak egy része rájuk fog irányulni.
Hagyományos programjuk az idősek látogatása, de
emellett egészségügyi megelőző programokat is
szerveznek számukra, tudtuk meg Fontányitól.
Emellett a község általános iskoláiban szervezni fognak elsősegélyképzést és egészségügyi megelőző
előadásokat. Az őszi idő beköszöntével állandó jellegű tevékenysége a Vöröskeresztnek a használt ruha
gyűjtése és osztása. Osztásra heti egy alkalommal
kerül sor, a szervezet szeghegyi központi raktárában,
csütörtökönként 15-től 17 óráig, számolt be a titkár.
Forrás: Magy Szó
L.J.

9

FECSKE

AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS
A bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap
2020. októberi számában is szeretném az érdeklődőkkel megosztani gondolataimat az életmódváltásom történetéről. Arról szólnak ezek a beszámolók,
hogy az elmúlt négy évben sikerült közel ötven kilót
lefogynom, semmilyen orvossággal nem élek, sokat
dolgozom, és a körülményekhez képest testileg és
lelkileg jól érzem magam a bőrömben. A ránk
következő év januárjában leszek hetven éves, a
jövőre nézve terveim vannak, megpróbálok minden
tőlem telhetőt megtenni azért, hogy az előttem álló
időben elkerüljenek a betegségek, és bízom abban,
hogy ez az elhatározásom elnyeri Teremtőnk tetszését.
Negyedik alkalommal jelentkezem ilyen jellegű írással a Fecske hasábjain, próbálom nem ismételni a
már leírtakat, az életmódváltásomról szóló őszinte,
legjobb szándékkal megfogalmazott gondolataim
bárki számára elérhetőek a következő címen az interneten:
http://www.feketics.com/indexhu.php?page=fecske&year=2020
Nem kívánok kőbevésett tanácsokat osztogatni, és
csak remélni merem, hogy a példámon okulva,
mások is megpróbálkoznak betegség nélkül élni.
Hiszek abban, hogy ami nekem sikerült az másoknál
is beválhat. Tudom, hogy nincs két egyforma ember,
és mindenkinek a saját útján kell járni, de örülni
fogok annak, ha írásaimmal segítek másokon.
Hiszek abban, hogy sohasem késő életmódot váltani
azért, hogy megőrizzük, vagy visszaszerezzük az
egészségünket. A betegség nem természetes velejárója az életnek, nem törvényszerű, hogy a kor előrehaladtával rendszeresen orvosságot kelljen szednünk.
Csak rajtunk múlik, hogy bármilyen betegség elkerüljön bennünket, és egészségben éljük le az
életünket. A végső stádiumot leszámítva minden
betegség visszafordítható, vagy megállítható, a
szövődményei semlegesíthetők, illetve enyhíthetők.
Hiszem, hogy a Teremtőnk nem gyártott selejtet, a
betegségeinkért csak önmagunkat, szándékosan
legyengített immunrendszerünket, és egészségtelen
életmódunkat okolhatjuk. Valószínűleg sokan
kételkednek ezekben a nem mindennapi, szinte
hihetetlennek tűnő állítások igazában, de kísérletet
teszek arra, hogy az előttem álló időben igazoljam
azokat. Számomra ez mindenképpen megér egy
próbát.
Életmódváltásom, és a fogyás
Amikor valamelyik régi ismerősömmel hosszú idő
után újra találkozom, sokan csak néznek rám, mások
pedig aggódva kérdik, hogy nem vagyok talán beteg,
hiszen nagyon lefogytam amióta nem láttak. Amikor
elmondom, hogy szándékosan csökkentettem négy
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év alatt közel ötven kilóval a súlyomat, és úgy érzem,
hogy van még rajtam felesleg, akkor próbálnak arról
meggyőzni, hogy tegyek le a tervemről, hiszen az
egészségem fogja ennek a kárát látni. Mások azt
kérdik, hogy milyen diétával sikerült leadni a súlyomból, és látom a szemükben a csodálkozást,
amikor azt válaszolom, hogy nem fogyókúrázom,
nem éhezem, és más módon sem gyötröm magam,

hanem igen sokat, és finomakat eszek azért, hogy
menjenek lefele rólam a felesleges kilók.
Négy évvel ezelőtt kezdődött ez a történet. Nyugdíjas
lettem, elhatároztam, hogy újra egészséges akarok
lenni, minél tovább örülni az életnek, családomnak,
gyermekeinknek, unokáimnak, és remélhetőleg azok
leendő gyermekeinek is. Úgy éreztem, hogy ennek
érdekében le kell fogynom, gyógyszereimet el kell
hagynom ha az átlagnál tovább szeretném élvezni a
nyugdíjas éveket, és a visszaszerzett szabadságomat.
Akkori tudásommal nagyon nehéz volt ez a váltás.
Az orvosságaimat saját szakállamra hagytam el, és
csak súlyos elvonási tünetekkel birkózva sikerült
megválnom a hosszú éveken át rendszeresen szedett
benzodiazepim hatóanyagú nyugtatóimtól. Nagyon
nehéz volt, de kibírtam, és hála Istennek sikerült
megválnom tőlük. Tudom, hogy sokan mások is
használnak ilyen, komoly függőséget okozó gyógyszert, ezért a Fecske egyik következő számában megpróbálom részletesen megírni az ezzel kapcsolatos
tapasztalatomat, és azt is, hogy mai ésszel miként
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próbálnám megkönnyíteni ezek elhagyását.
A fogyókúrába szintén igen tapasztalatlanul kezdtem
bele. Akkoriban úgy gondoltam, hogy elegendő
sokkal kevesebbet enni, többet mozogni, és peregni
fognak lefele rólam a felesleges kilók. Ez nem éppen
így történt, nagyon megszenvedtem az első húsz kiló
leadásával járó önsanyargatást, amelyet csak tetőztek
a nyugtatóim elhagyásával járó kellemetlen elvonási
tünetek. Elmondhatom, hogy ma sem szívesen
nézegetem a rólam készült akkori fényképeket. Közel
két évig tartott nálam ez az állapot, sikerült túlélnem,
és elmondhatom, hogy a mostani tudásommal és
tapasztalatommal ma ezt is másként csinálnám.
Mások okulására alkalomadtán erről is szeretnék
majd bővebben írni a Fecskébe.

nyedén elérem a célomat.
Úgy tartja a mondás, hogy nem azért élünk, hogy
együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Nálam ez
úgy működik, hogy tavaly tavaszra sikerült olyan
mértékben méregteleníteni a szervezetemet, hogy az
végre magára talált, és eldöntötte, hogy mit kívánjak
enni annak érdekében, hogy tovább erősödjön az
immunrendszerem, és az egészségem visszaszerzése
érdekében felgyorsuljon a fogyásom.

Gyógyszer nélkül gyógyulni, és egészségesnek
maradni
Hiszek abban, hogy az életben nincsenek véletlenek.
Oka volt annak, hogy életmódváltásba kezdtem, és
annak is, hogy a lányunk javaslatára, nem egészen
három évvel ezelőtt, a feleségemmel elkezdtünk
rendszeresen járni Katalin természet- és kvantumgyógyász szeghegyi rendelőjébe. Elejében hittem is,
meg nem is, amikor Karola lányunk arról beszélt
nekünk, hogy a szomszéd faluban létezik egy rendelő
ahol vissza tudják varázsolni a mosolyt az arcomra,
és megoldást lelünk más egészségügyi gondjainkra
is. Nagyon sokat köszönhetek - köszönhetünk annak
a segítségnek, amit ezeken a terápiákon kapunk
Katalin biorezonanciás módszerekkel is foglalkozó,
modern diagnosztikai, és terápiás készülékekkel,
országos szinten is nézve, kitűnően felszerelt rendelőjében. Életmódváltásom minden bizonnyal nem
lett volna ennyire eredményes, ha az elmúlt közel
három évben nem jön segítségemre Katalin a
széleskörű tudásával, emberségével és jóakaratával,
valamint a rendelőjében található korszerű
eszközökkel. Alkalomadtán megpróbálok erről is
részletesebben beszámolni a Fecske olvasóinak.
Étkezési szokásaimról
A bácsfeketehegyi Fecske előző számában jeleztem,
hogy hamarosan beszámolok a szervezetem
megtisztításához alkalmazott módszerekről, és
leírom azt is, hogy milyen számomra igen ízletes
ételekkel szoktam mindennap degeszre tömni a
hasamat ahhoz, hogy idén is könnyedén lefogyjak
legalább tíz kilót.
Örömmel jelentem, hogy terveim szerint legkésőbb
november végén biztosam kijelenthetem azt, hogy
négy év alatt ötven kilóval lettem könnyebb. Jelenleg
negyvenhét kilónál tartok, minden reggel mérem, és
a telefonomba feljegyzem a súlyomat, és semmi kétségem nincs afelől, hogy ezzel a tempóval kön-

Tavaly koranyáron a gyógyteákkal és más természetes, emberbarát módszerekkel megtisztított
szervezetem megsúgta nekem, hogy ezután már ne
kívánjak főtt ételt enni, kerüljem a húsokat, a kenyeret, az édességeket, és próbálkozzam meg azzal
is, hogy naponta csak nyolc órán át fogyasztok
nekem tetsző, bőséges és ízletes nyers és fermentált
élelmet, tizenhat órán keresztül pedig böjtölök, azaz
pihentetem a szervezetemet, nem terhelem semmiféle táplálékkal. Ha négy évvel ezelőtt valaki azt
mondta volna nekem, hogy az utóbbi két évben,
kisebb - nagyobb sikerrel, be tudom majd tartani a
fent leírt táplálkozási elvárásokat, akkor nem hittem
volna neki. Annak idején, ha tehettem, én is húst
ettem hússal, kívántam az édességet, és vacsora
nélkül talán még aludni sem tudtam volna. Hiszen mi
is lehet finomabb a főtt ételnél, ízletes sülteknél,
vagy a finom süteményeknél. Jelenleg még nem
mindig sikerül betartanom a szervezetem diktálta
szabályokat. Vasárnaponként jó étvággyal megeszem
a klasszikus, feleségem főzte ízletes ebédet, vagy
egyes hétköznapokon az elébem rakott kedvenc
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ételeimet, illetve az általam méltányolt cukrászdákban a nyolc-tíz gombócos fagylaltadagomat is, de ezt
követően mindig az jut az eszembe, hogy sokkal jobb
lett volna a szervezetemre hallgatnom. Valószínűleg
mások is átélték már azt az érzést, hogy elmegy az
erejük a kiadós, és ízletes vasárnapi ebéd után, mivel
a szervezetünk energiáját leköti a bevitt bőséges
táplálék emésztése.
Mindezt csak azért mondom el, mivel nálam az
étkezés tekintetében nincsenek kőbe vésett szabályok. Nem kívánom a főtt ételt, a kenyeret, a sülteket
és az édességet, de ha az alkalom úgy adja, az illem,
vagy a családi béke azt kívánja, akkor megszegem a
szervezetem szabta szabályokat.
Miből eszek sokat, hogy sokat tudjak fogyni

lizem. Feleségem hetente készít házi joghurtot, a
hűtőszekrényben félliteres tejfölös dobozokban
tároljuk ezt az aludttej állagú, a feldolgozatlan tehéntejtől sokkal egészségesebbnek mondott fermentált
tejterméket. A joghurtba esténként belekever három
evőkanálnyi darált diót, egy-egy evőkanál zabpelyhet, őrölt lenmagot, darált mákot és tökmagot, egy
kávéskanálnyi saját szárítású szőlőmag őrleményt,
fél-fél kávéskanál őrölt sárgabarackmagot, máriatövis magot, és szárított galagonyatermést, valamint
csipetnyi útifű maghéjat, és a ginkgo biloba fánkról
szedett megőrölt szárított levelet. Valamint az utóbbi
egy évben, a mindennapi stresszhelyzetek eredményes kivédésére, egy csapott evőkanálnyi finomra
őrölt citromfű port. Reggelre szépen összeérnek a
darált magvak a joghurtba, amit fel lehetne még turbózni valamennyi frissen szedett idénygyümölccsel,
málnával, földieperrel, szederrel, szőlővel, goji
bogyóval, stb. Én ezt általában nem teszem meg,
mivel szokásommá vált, hogy reggelente körbejárom
a kertünket, és végigkóstolgatom a szervezetem által
éppen megkívánt gyümölcsöket. Az így elkészített,
megunhatatlan házi müzlimet reggelente bekanalazom, és ha nem figyelek oda, akkor nagyon sokszor
másnap reggelig elvagyok étel nélkül. Természetesen
előfordul néha, hogy a müzlim egy-két összetevője
elfogy a házban, és kimarad a reggelimből, de azért
szerintem nem kell ecsetelnem, hogy regényt lehetne
írni az ily módon elfogyasztott magvak, és más
összetevők egészségemre gyakorolt sokoldalú,
jótékony hatásáról.

Az utóbbi öt évben minden reggel saját termesztésű fokhagymával kezdem a napot.
Megtisztítok egy - két gerezd fokhagymát, apróra
összevágom, és pohár vízzel, rágás nélkül lenyelem.
A gyomrom bírja, így elfogyasztva nincs illata, és
elűzi a náthát. Ezzel az egyszerű módszerrel igen
hatásosan tudom erősíteni az immunrendszeremet.
Az elmúlt öt évben egyszer fordultam háziorvosomhoz, régi jó ismerősömhöz dr. Celler Tiborhoz
megfázással, míg azt megelőzően minden télen
három-négy alkalommal is elkapott a lábon kihordott
tüdőgyulladás. Az immunerősítésen kívül a
fokhagymának, mint minden gyógynövénynek számos bizonyított, és kizárólag hasznos mellékhatása
van. Ezeket most nem sorolom fel, akit ez a téma
érdekel, az rákereshet az interneten.
Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy hetente - tízSzintén öt éve minden nap, télen-nyáron, naponta kovásszal kelesztett kenyeret szoktam sütni.
ugyanazt a számomra megunhatatlan ételt regge- Ezeken a napokon elmarad a szokásos müzli, mivel
ilyenkor fokhagymás tejföllel, és
sajttal megbolondított, tepsiben
sült kemencés lángost szoktunk
reggelizni. Hetente általában két
alkalommal házi szalámit is
szoktam kóstolgatni a müzli
előtt, mivel unokáim rendszeres
látogatása alkalmából az én
tisztem felszeletelni ezt a hűtőből
elővarázsolt, igen finom és
egészséges,
fermentált,
epeműködést serkentő hústerméket.
Hétköznapokon a reggelizés után
igen gyakran kimegyek dolgozgatni
a
gyümölcsösünkbe.
Általában
délben,
vagy
legkésőbb délután négy óráig
szoktam kint maradni, mivel hála
Istennek bírom a meleget, és sok
olyan munkát is találok, amit a
fák árnyékában, vagy a vejem
készítette kényelmes padon
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üldögélve tudok elvégezni. A gyümölcsösünkben
tavasztól késő őszig szinte mindig érik valamilyen
termény, földieperrel kezdődik a szezon, és én itt nap
mint nap rengeteg gyümölcsöt szoktam munka
közben elfogyasztani. Kizárólag mosatlanul eszem a
vegyszert nem látott, földről felszedett, vagy a fáról
leszedett gyümölcsöt, vagy például a paradicsomot
mivel a rajtuk található hasznos mikroorganizmusok
minden tekintetben jó hatással vannak az
egészségemre. Úgy tartják, hogy a szervezetünk
immunrendszerének nyolcvan százalékát az
emésztőrendszerünkben található hasznos mikroorganizmusok biztosítják, és az ő munkájukat nagyban
segítik a mosatlan gyümölccsel lenyelt földben lakó
cimboráik. Amíg a gyümölcsösben töltöm a napot

körte, szőlő, de gyakran szoktam paradicsomsalátát,
vagy ritkábban almaecettel megbolondított nyers
céklasalátát is ebédelni. Itt mondom el azt, hogy a
kenyérsütő napokon ebédre szoktunk pizzát, vagy
saját termésű steviával édesítve meggyes, illetve szilváslepényt is sütni.
A megtermelt gyümölcs egy részét eltesszük télire.
Ez nálunk úgy történik, hogy a kimagozott, és leturmixolt gyümölcsöt széles szájú üvegekbe töltjük,
majd a fagyasztóban tároljuk. A kimagozatlan
meggyet keskeny szájú ásványvizes üvegben szoktuk
lefagyasztani. Télen hétköznaponként a hűtőből
elővett gyümölcsökön kívül általában nagy adag sült
tököt, sült birsalmát, illetve igen gyakran az elmaradhatatlan téli szalámival körített savanyú káposztát
szoktam ebédelni.
Szabály szerint délután négykor mindennap beszüntetem az evést, és böjtölök, hogy legalább napi
tizenöt órán át regenerálódjon, tisztuljon az
emésztőrendszerem. Az utóbbi egy évben minden
este elalvás előtt, kevés joghurtba elkeverve, elszoktam fogyasztani fél evőkanálnyi citromfű port, mivel
ez nálam bizonyítottan egész éjszakára nyugodt
alvást, biztos visszaalvást, és kisimított álmokat
eredményez.

Az elmúlt két évben így néz ki a napi táplálkozásom.
Jól esik, kívánja a szervezetem a nyers és fermentált
ételeket, degeszre eszem magamat mindennap, jól
érzem magam a bőrömben, ha úgy adódik egész nap
bírom forgatni a kedvenc hosszúnyelű ásómat, és
ráadásul évente még tíz kilót le is fogyok. Tavaly óta
végre már hasra fogyok, és minden bizonnyal egy év
alatt többet is lebírnák adni a súlyfeleslegemből, ha
vigyáznék, és valamennyivel kevesebbet ennék.
Jelenleg ott tartok, hogy az életmódváltásomnak
köszönhetően négy év alatt ötven kilóval lettem könnyebb, és jövőre minden bizonnyal lefogok még
valamennyit adni a megmaradt súlyfeleslegemből.
Ez volna dióhéjban a fogyásom története. Nálam
bevált, működik, és megszoktam ezt az étkezési rendet, egyáltalán nem hiányoznak az évtizedeken át
fogyasztott, mai meglátásom szerint, egészségtelen
ételek az életemből. Bizalommal tekintek a jövőbe,
igen ritkán szoktam csapvizet inni, mivel a feleségem hiszek abban, hogy a Teremtőnknek is tetszik az amit
minden reggel két-három liternyi frissen főzött nap mint nap próbálok tenni önmagam, családom, és
gyógyteával szokott utamra bocsájtani. Egyáltalán a közösségünk érdekében.
nem mondhatók jóízűnek ezek a többféle gyógynövényből készített teák, de hűségesen megiszom Végezetül másoknak is csak ajánlani tudom az életőket mivel tudom, hogy a hasznomra válnak.
módváltást, mindenkinek megvalósítható célként jó
Hétköznaponként ebédre, amennyiben valamelyik egészséget, betegség nélküli hosszú és boldog életet
kedvenc ételemmel nem csap be a feleségem, nyers, kívánok. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásilletve fermentált ételt szoktam fogyasztani. Évszak- ra, vigyázzunk az egészségünkre, mert az
tól függően, általában egy liternyi gyümölcsöt szok- egészségünkből csak egy van!
tam ebédelni valamennyi kecsketúróval, vagy saját
Pál Károly
készítésű házi szalámival. Földieperrel kezdődik a
szezon, majd jön a meggy és a cseresznye, szeder,
málna, barack, szilva és a ringlófélék, dinnyék, alma,
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Villáminterjú az iskolaigazgatóval
A fegyelmezett viselkedés eredménye
Mindennapjaink – nyűgös – szerves részévé
vált a világjárvány, a Covid-19 vírus terjedésének
megakadályozására tett óvintézkedések, illetve
annak lelassítására, csökkentésére. A szál-, és orr
maszk használata már kezd belénk rögződni, igyekszünk használni minden közintézménybe való
belépéskor, valamint a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt is igénybe venni. Szűkebb pátriánkban ez
az egyszerű védekezési módszer elég hatásosnak
mutatkozik, természetesen ehhez mindannyiunk
részéről elengedhetetlen a fegyelmezett hozzáállás.
Azt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk, hogy
olykor nagyon kellemetlen a maszk viselése; félre
csúszik, a szemüveg bepárásodik tőle, kiszakad a
gumi, izzadunk alatta, és talán legkínosabb, amikor

folyamatosan hosszabb ideig kell viselnünk. A felnőttek többsége még valahogy tudatosan összpontosít és betartja az országos váltságstáb által előlátott
és javasolt intézkedéseket, ám vajon az iskolás
gyerekek, hogy bírják ezt a kényszerhelyzetet? E
felől érdeklődtünk Kanyó Istvántól a helyi általános
iskola igazgatójától.
- Elismeréssel kell szólnom tanulóink felelősségteljes magatartásáról, hiszen már az iskolába való
belépéskor öntudatosan felteszik, viselik a maszkot,
esetleg, akik elfelejti az az első figyelmeztetésre már
reagál. Az előcsarnokban (is) van felszerelve fertőtlenítőt tartalmazó doboz, a szünetről való
bejövetelkor az ügyeletes tanár pedig kézi flakonból
14

spricceli a kezükre a szert. Mondhatom a gyerekekben is tudatosult, berögződött az elővigyázatosság.
Milyen formában folyik a tanítás?
A fő tantárgyak tanítása az iskolában történik az
alsós tagozatok számára, míg a választott tantárgyak,
vagyis a hit-, a polgári nevelés, a szabad tevékenység
az pedig online, vagyis távoktatás formájában
működik. A tanító néniknek van közös Facebook
csoportjuk a szülőkkel ahol a feltett feladatra,
kérdésre a válaszokat a diákok massanger-en küldik
el. A felsős tagozatoknál hasonló a helyzet, annyi
eltéréssel, hogy ők a válaszokat google class roomba küldik el. Ez a módszer jól működik, a tavaszi
időszakban már bizonyított, bejáródott. A nagy létszámú tagozatokat kettéosztottuk, hogy a tantermekben a távolságtartás követelményének eleget tudjunk
tenni, így 11 csoportunk lett.
A tanárok gyakorlatilag egymás után két alkalommal adják elő ugyan azt a tananyagot.
Megterhelő ez?
Minden bizonnyal, ám a tanórák 45 perc helyett 35
percesre lettek csökkentve, így némileg ellensúlyozza a megterhelést.
A változékony, szeszélyes őszi időjárás
következtében könnyen kialakul 1-1 megfázás,
influenza. Mennyire nehezíti ez a körülmény a
szülök, a tanárok cselekvőképességét, döntéshozatalát?
Abban az esetben, amikor egy tanuló több mint öt
munkanapot hiányzik azt követően csupán orvosi
bizonylattal tud ismét bekapcsolódni az oktatásba.
Ezzel is igyekszünk megakadályozni a vírus
esetleges behurcolását az iskolába. Tudomásom
szerint a község területén nincs regisztrált vírusos
beteg, ám ennek ellenére mi az intézményünkben
továbbra is igyekszünk a szabályokat, előírásokat
maximálisan betartani, betartatni – nyilatkozta
Kanyó István a helyi Nikola Gyurkovics Általános
Iskola igazgatója.
Szukola Béla
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Baj esetén hívd a 193-at
Október derekán a bácsfeketehegyi helyi
iskola tanulói számára a kishegyesi község hivatásos
tűzoltói katasztrófavédelmi bemutatót tartottak. A
tízfős csoportban a Maronka Károly önkéntes
tűzoltói is jelen voltak, valamint a községi
Vöröskereszt munkatársai is hozzájárultak a földrengést követő, mentési folyamat legelemibb
teendőinek a megismertetésében.
Horvát Zoltán hivatásos tűzoltó parancsnok
elmondta, azért szükségesek az ilyen és ehhez hasonló ismeretterjesztő bemutatók, hogy a gyerekek
felkészültek legyenek bármely elemi csapás esetén, a
helyzethez megfelelően tudjanak viselkedni, cselekedni.
Sosem lehet tudni, hogy életünk során
milyen katasztrófa érhet bennünket, családunkat.
Legyen az tűzvész, vagy árvíz, esetleg földrengés és

ház szám) illetve mi történt, hányan vannak sérültek,
hogy ennek az adatoknak birtokában megfelelő
erőket mozgósítsunk az adott helyszínre. Ezt a
bemutatót valójában az iskola szabadtéri sportpályáján terveztük lebonyolítani, ahol minden bizonnyal látványosabb és emlékezetesebb maradt volna,
amennyiben az elképeléseink szerint a szirénázó
mentőautóval érkező ápolók vették volna át a tűzoltó
kollégák által a romok alól kimentett gyerekeket.
Azonban a kiadós esőzés sajnos ezt nem tette
lehetővé. Ugyanúgy elmaradt – remélhetőleg egy
későbbi időpontig – előadással egybekötött tűzvédelmi bemutató is, amely által a gyerekek megismerkedhettek volna a kézi tűzoltó palack helyes
használatával, amelyet szintén nagyon fontosnak tartunk.

ezekben az esetekben hogyan tudunk segíteni illetve
segítséget kérni. Erre igyekszünk felkészíteni a fiatalokat. A bemutató során többször is hangsúlyoztuk,
fontos, hogy tudják a tűzoltóság számát, a 193-t,
valamint a mentőszolgálat és a rendőrség telefonszámát. A telefonos kapcsolat létesítését követően el
tudja mondani hol van a helyszín (település, utca,

A község iskoláival jó az együttműködési
kapcsolatunk, hiszen egyazon cél vezérel bennünket;
a gyerekek minél hathatósabb felkészítése az élet
kihívásaira, viszontagságaira.
Szukola Béla
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KONFIRMÁCIÓ BÁCSFEKETEHEGYEN
Idén rendhagyó módon augusztus 30-án tarKöztudomású, hogy liturgikalilag a konfirtottuk meg a konfirmációi istentiszteletet
Bácsfeketehegyen. Eredetileg a pünkösd előtti vasár- máció három alapvető részből áll: kikérdezésből,
napra, május 24-re volt tervezve e jeles alkalom. fogadalomtételből és úrvacsoravételből. Mindhárom

Köztudomású azonban, hogy a járványügyi helyzet
ezt nem tette lehetővé. A konfirmandusokkal, a
szülőkkel és a presbitériummal közösen
megbeszélve döntöttünk az augusztusi időpont mellett. Idén 23 fiatal, 9 lány és 14 fiú tett tanúbizonysá-

közös vonása, hogy a gyülekezet jelenlétében kell
végbemennie. Gyülekezetünkben a fiatalok első
úrvacsoravételére a konfirmációt követő vasárnapon,
szeptember 6-án került sor, amikor az idei
újkenyérért adtunk hálát.

got hitéről. Ebből 16 bácsfeketehegyi és 7 kishegye- A képek Lakatos Jánosnak a Magyar Szó újságírójási fiatal állta körül az úrasztalát. Néhány éve sikerült nak a képei. A csoportkép szerzője Burján Anikó.
beindítani Kishegyesen is az iskolai hittanoktatást,
Orosz Attila
így azóta az ottani hatodik osztályt befejezett fiatlelkipásztor-esperes
alok is konfirmálnak Bácsfeketehegyen. Róluk tudni
kell, hogy kivétel nélkül mindegyiknek van bácsfeketehegyi református kötődése, így nagyon könnyen beilleszkednek az anyagyülekezet életébe.
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
Negyven évvel ezelőtt, a nyolcvanas évek elején, Lengyelországban, társadalmi krízis tört ki, a
Solidarnost szervezésében, Lech Walensaval az élen.
Felkeltek a lengyelek az ottani szocializmus ellen.
Mivel a szovjet blokkhoz tartoztak, azonnal az
orrukra koppintottak,(naná, hogy Ivánék, nem pedig
az amik, vagy a pápa) és hamar élelemhiány is lett az
országukban. A szolidáris magyar nép(sic), (tudjuk,
venger polják dvá brátánki…), mindjárt döntött is a
segítség szervezésében, és pillanatnyi megoldásként
egy vagon rétest küldtek az éhező lengyeleknek. Nem
ment az olyan könnyen, mivel Csehszlovákián
keresztül egy vasút sem volt szabad Lengyelország
felé, így Csapnál léptették ki a vagont és a
Szovjetunión keresztül kellett elküldeni a címzetthez.
Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel meg is
érkezett az áru, vegyes, magyar-lengyel bizottság
várta. Kinyitották a vagon ajtaját, s lett nagy
csodálkozás, a vagon üres volt. Nem teljesen, csak
egy cetli volt bent a fenti kottával. A fogadóbizottság
magyar tagja, egyből dúdolni kezdte, majd elénekelte
az „üzenetet”, hogy AKI NEM LÉP EGYSZERRE,
nem kap rétest estére. Ez a mai cikknek is a címe.
Tudom, már megint morognak, hogy ez meg most
milyen húzás, nem tudja, normálisan leírni, mi baja
van, nem kell mindenkinek a kottát ismerni... Kedves
olvasóim feketicsiek (a többség) vagytok. Igen, itt a
kultúrának és a szórakozásnak, méghozzá elég magas
szinten tradíciója volt/van. Vannak hivatásos énekeseink, akár az operában is, de ne felejtsük el, hogy a
fent idézett kottát már az elemi iskola harmadik
osztályában ismertük, tudtunk szolmizálni. Sokan
tudnak muzsikálni, zenélni, hangszeren játszani,
méghozzá kottából. Ha haragudtunk is rá, mert hajtott bennünket a zenekultúra alapjainak megismerésére, volt egy Krstić Júlia vagy mérgesen mondva Kántor Juli zenetanárnőnk. Muzsikálni Jankovics
Pista bácsitól, Kántor Laci bácsitól, Végső Jóskától,
meg a már említett tanárnőtől tanult meg a falu vájt
fülű lakossága.

Igen ilyen ok az a helyzet, amiben vagyunk, hasonló,
mint a fent említett vicc, mert a fent leírt történet, az
vicc volt és a rádiókabaré műsorában hangzott el,
mert ott lehetett. Akkor még nem volt demokrácia, és
így a politikai túlnyomás, hogy nehogy társadalmi
robbanás legyen a rádiókabaré túlnyomást szabályzó
szelepén keresztül irányították (onnan fentrűl).
Ma már van demokrácia! Minek, meg miért ilyen?
Elég lenne csak a rádiókabaré is. Túl sok a nem igazat
takaró szöveg és más életbevágó dolog. Ilyen, mint,
hogy a gazdagoknak nincs pénze, nekik nem kell a
tartozásaikat visszafizetni, ha valaki kap, azok csak
ők lehetnek. Így visszamenőleg, nem is volt olyan
rossz az, az, ún. átkos. Mi van ma. A demokráciában
mindig a kisebbet, és a gyengébbeket, akik, mert
muszáj, megállnak a saját lábukon is, bántják az
egyenjogúbbak… Nekik szabad, mert így döntöttek a
szűk bolsevista társaságukban… Aki meg nem lép
velük egyszerre, az bizony nem kap rétest estére, sem
jelképesen, sem a viccben, sem a valóságban. Pedig a
rétes nagyon jó, rossz gyereknek nem való. Ki
határozza meg, hogy ki a jó? Amibe megegyeztünk,
azt miért nem tartjuk be, ha nekik egyenlőbbeknek
nem tetszik?
Jó, valljuk be, hogy azért nem is mindig kapunk ki,
vagy állítanak bennünket a sarokba, de valahogy ettől
mindig görcsben a gyomrunk. Még gyomorfekélyt
kapunk, vagy az a céljuk, hogy a sok gyomorégési
olcsó gyógyszereiket, amik csak szenteltvíz hatásúak,
nekünk drágán eladják??? Mi meg csak tovább
böfögünk… Ez van.

Ez még semmi. Szimfonikus zenekarban, operában,
más híres zenekarokban, vagy egyedül játszó
zenészeink vannak, akik tehetségükkel, szorgalmukkal növelik falunk hírnevét. Nekünk nem az
újvidéki rádióban felhangzó truttyom-trutty
zenekarokban játszó zenészeink vannak.
Nem kevésbé fontos, hogy a falunak vannak
tudományos doktori fokozatot es más titulusokat
élvező, használó polgárai. Nem vagyunk buták, ha
pedig játsszuk a hülyét, annak bizony jó oka kell,
hogy legyen.

A korona vírus még megvan, mi meg várjuk a
védőoltást. Az amerikai négerek meg mindent rombolnak, mert azért fizetik őket a demokraták, azt
hiszik, hogy így nyernek Tramp ellen, de ez egyáltalán nem biztos….Na maradjon valami máskorra is.
AKI NEM LÉP EGYSZERRE…
Akkor gondolkozzunk

A világ, politikai stylistjei sem valami becsületes polgárok. Skart fércmunkáikból itt-ott felszakadnak az
elvarratlan szálak, mi meg nézhetjük a híreket.
Megéri. Ha jól odafigyel az ember ugyanazt az
örmény tankot, az azeriek mindennap felrobbantják,
meg viszont, és már megvan egy hete a fegyveres
összetűzés, emelkedik (minden drágul) az életszínvonal csak a résztvevők nem tudnak róla.

Bíró Csaba
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POLOSKA UTÁN KÖPÖNYEG
Több hullámban beköszönt a valódi ősz így
október vége felé, lassan lecseng a “poloskaőrület”,
mindenki megnyugszik és a legtöbben talán el is
felejtik, mennyi kellemetlenséget okoztak ezek a
számunkra bosszantó rovarok (kivéve a gazdák, ők
nem felejtik…).
Ez persze nincs így, a veszély nem múlt el, csak az
ősz és a tél ideiglenesen felfüggesztette. Tavasszal
újra indul az egész, és ne legyenek kétségeink afelől,
hogy a következő években újabb fajok fognak csat-

lakozni a poloskákhoz, ahogy történt ez a közelmúltban is. Van már az országban a poloskáéhoz fogható
károkozásra képes betolakodó, csak mivel az nem
olyan feltűnő, nem jelent meg a lakásajtóban, ezért
kisebb hírverést kapott.
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Milyen bio/környezetbarát készítmények vannak
a poloskák károsításának megelőzésére? Először
is meg kell néznünk ennek az új keletű inváziónak az
okait. Amikor városi háziasszonyok mindenfórumon
háborognak, hogy a lakásokban mennyire zavarják
őket ezek a büdös rovarok, akkor valakinek el kellene mondani már, hogy ez a vég kezdete. A klímaváltozás olyan fázisába lépett, hogy az afrikai és
délkelet-ázsiai fajok már képesek megélni
hazánkban. Az afrikai vándorpoloska és a márványpoloska csak az előretolt helyőrség. Az afrikai az

egyik leginvazívabb faj, amely most már nálunk is
keresi helyét és a táplálékát. A városi ember csak azt
látja, hogy 10 Celsius-fok alatt elkezdenek behúzódni a lakásokba, hogy átvészeljék a telet. Sajnos sikerül is nekik, egyre nagyobb számban. Nem egész
tíz éve kezdték hazánk meghódítását, mára pedig

FECSKE
letarolják a veteményest. A meleg égövi foltos
szárnyú muslica egyre nagyobb károkat okoz a
gyümölcs ültetvényekben, a néhány éve bekerült
szőlőkabócák – ami ellen elég körülményes a
védekezés. Persze beszélhetnénk az újonnan
megtelepülő szúnyog fajokról is, amelyek egyre több
betegséget hordoznak, amiket közvetlenül is
megkaphatunk. A védekezés többnyire szinte
Melyik
időszak
a
legfontosabb
a lehetetlen, mert a rovarölő szerek többsége olyan
védekezés/megelőzés céljából? Van-e értelme mérgező, hogy emberi környezetben használva naegyáltalán a nagyon alapos helyi védekezésnek, gyobb bajt is okozhat, mint maga az állat, ami ellen
ha egyszer a poloskák úgyis bárhonnan berepül- használjuk.
hetnek a kertünkbe? Nagyon jó kérdés, mert
valóban gyorsan mobilizálódik és leteszi a petéit. Növénytársítással is lehet esetleg hatékonyan
Érdemes azonban azt tudni, hogy csak a teljesen védekezni a poloskák ellen? Jelenleg ez a módszer
egyszínű fűzöld alak szaporodóképes, viszont sem ő, még nem kidolgozott, nincs még meg az a növény
sem a pete nem táplálkozik, ezért a rendelkezésünkre vagy növénycsoport, amire hatékonyan “át lehetne
álló szerrel nem pusztíthatók el. Sajnos a kifejlett csalogatni” a poloskákat.
alakot a kertben is csak mechanikailag tudjuk
Van-e értelme még most ősszel használnunk
megsemmisíteni.
ezeket a szereket a zöldségesben/gyümölcsösben,
Ha már megtörtént a baj, milyen környezetbarát vagy készüljünk inkább a következő szezonra?
készítmények vannak a poloskák elpusztítására? Mivel a kifejlett egyedek nem táplálkoznak, ezért
Jelenleg egyetlen ilyen készítmény van, a neve ilyenkor már értelmetlen a növények vegyszeres
NeemAzal, de ez csak növényen működik. Ha kezelése. Áttelelni és szaporodni pedig ezek a
kézzel, vagy porszívóval összeszedik akkor ecetbe példányok fogak jövőre. A jövő tehát a mi szemponszokták dobálni. A magyar növényvédelmi kutatók tunkból nem túl derűs, az invazív fajok viszont annál
már évek óta dolgoznak két nagyon hatékony jobban élvezik a globális felmelegedés és a globális
megoldáson. Az egyik egy csapda, amelyet otthon is közlekedés/szállítmányozás adta lehetőségeket. A
lehet majd használni, a másik pedig egy belső parazi- kísérleti stádiumban járó kutatások, mint a Magyar
ta, amely a poloskák populációját tudja alacsony Tudományos Akadémián zajló kísérletek, vagy az
szinten tartani. Remélhetőleg néhány éven belül Egyesült Államokban a poloska egyik eredeti természetes ellenségének, a szamuráj darázsnak a sponmegoldást nyújthatnak erre a problémára.
tán felbukkanása azért bizakodásra ad okot. Addig is
A dísznövényeket érheti komolyabb baj, vagy a tegyünk meg mindent legalább a poloskák számának
poloska probléma csak az ehető gyümöl- csökkentése érdekében. A hűvös időben lelassult
csök/zöldségek miatt gond? A biogazdálkodókat az állatokat mostantól könnyebb is begyűjteni. A
ehető növények érdeklik, de gazdasági kár is főként poloskák még 5-7 fokos hőmérsékleten is
azokon mérhető. Mivel a poloskák miatt a növények mozgásképesek, csak 1 fokon dermednek meg. A
termése válik fogyasztásra alkalmatlanná, ezért a kár hideg miatt az imádkozó sáskákra sem számíthatunk
leginkább ebben a formában jelentkezik. Sajnos már ilyenkor, marad tehát a papucs és az ecetes víz.
azonban a klímaváltozás futószalagon szállítja
Fekete Andor
felénk az ilyen csapásokat. A spanyol meztelen csiga
elárasztotta a térségünket. Van, ahol egy éjszaka alatt
minden kertészet tőlük szenved.
Egyelőre biológiai növényvédelemben csak egy nem
olajból előállított készítmény áll rendelkezésünkre,
de ez csak a növények felületén működik úgy, hogy
a rovar elfogyasztja. Amikor elbújik télre, akkor már
nemigen táplálkozik, tehát így nem tudjuk elpusztítani.
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Citromjoghurtos pite
karamellizált körtével
Az ősz nemcsak a sütőtökről szól, hanem sok más
ízletes idénygyümölcsről is. Ilyen pl. az őszi, aromás, lédús
körte, amelyből sütiket, krémleveseket, smoothiekat készíthetünk.
Hozzávalók:
- 220 gramm liszt
- 2 teáskanál sütőpor
- csipetnyi só
- 250 milliliter citromos joghurt (ha nem találunk, a
görög joghurt is jó lesz)
- 100 gramm cukor
- 3 darab tojás
- 2 csomag vaníliás cukor + 1 nagy ek barna cukor
- 1 dl étolaj
- 5 db érett, közepes körte
- 1 citrom reszelt héja
- 2 ek citromlé
- 1 ek liszt
Elkészítés:
- A körtéket meghámozzuk, és vékonyabb szeletekre vágjuk. Egy kisebb, hőálló edénybe beletesszük a 2
csomag vaníliás cukrot, a barna cukrot, majd olvadásig melegítjük. Ez után jöhetnek bele a körte szeletek,
és néhány percig kis lángon folyamatosan kevergetjük, amíg puha, krémes lesz. Szórjunk rá 1 ek lisztet, keverjük össze, és hagyjuk kihűlni.
- Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Egy piteformát vajazzunk ki. Vegyünk egy tálat, amelyben a lisztet, a
sütőport és a sót összekeverjük, egy
másik tálban pedig a joghurtot, a
cukrot, a tojásokat és a citromlevet
keverjük össze pár percen keresztül
kézi habverővel vagy mixerrel.
Óvatosan forgassuk bele a lisztes
keveréket. Ekkor lassan öntsük
hozzá az olajat, és addig keverjük,
amíg a tészta egynemű nem lesz.
Öntsük a masszát a piteformába,
helyezzük rá a krémes körte
szeleteket, és süssük 35-40 percig,
tűpróbáig. A tetejére darált diót is
szórhatunk.
H.S.
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Öt ország, öt védőoltása
Kedvezőtlen hírt kapunk a korona vírusos
járvány megfékezésének svéd mintájáról. Összehasonlítva a 2020-as év első hat hónapjának elhalászásait az elmúlt 100 évi elhalálozási számával, ebben az
északi államban, az idei első félév több mint 6000
fővel kiemelkedett, az elmúlt 100 év kimutatásaiból.
A nyájimmunitás messze elmaradt a vártnál, a
megszerzett 7,6 % édes kevés az őszre várható
második hullám leküzdésére. A svéd, különutasként
kezelt védekezés, amelynek atyja az ország fő epidemiológusa Anders Tegnell, tehát végleges kudarccal zárult. A passzív védekezési módszer, amit a
világ jóformán valamennyi országa ma is szorgalmaz, a távolságtartás, a szigorú higiénia, a maszka
használat és a "maradj otthon", akkor vezetne a
Covid 19-es járvány végleges megállítására, ha minden ember, szó szerint a világ 7,7 milliárd embere
betartaná legalább egy-két hónapon át. De sajnos,
úgy állunk ezzel, mint Arsen Dedic világszerte
ismert dalával, a „Kad bi svi ljudi na svetu…”-vel, a
mi arról szól, ha minden gyermek és minden felnőtt
nemet mondana a háborúnak, világunkban eluralkodna a béke. Ez utóbbiban még a fennálló "nyájimmunitás" sem segített mindmáig.
A rögös út. A világ a nehezebben járható, úgy is
mondhatnánk veszélyesebb utat választotta a járvány
leállítására, a soha nem látott gyorsasággal előállított
védőoltást. A médiák többnyire öt ország öt
védőoltásáról visszhangosak, amelyek közül egykettő akár ez év őszére, de valamennyi a jövő év elejére először sürgősségi, legveszélyeztetőbb populáció számára, kereskedelmi forgalomba kerülhet. Ez is
elképesztő gyorsaság, ha tudjuk, hogy egy valamire
való védőoltás kifejlesztésére és engedélyezésére
eddig 10 évet vártunk.
Legkorábban, augusztus közepén elsőként egy orosz
hírügynökség jelentette be a Sutnyik V. elnevezésű
védőoltás gyártásának kezdését. Ezt a gyorsaságot a
világ vezető szakemberei kétkedéssel fogadták,
mondván, az orosz szakemberek átugrottak néhány
kötelező kísérletet, közülük is a leglényegesebbet: a
nagy-létszámú (30-40.000) emberekkel végzett
teszteket és azok kiértékelését úgy pozitív, mint
negatív, azaz a mellékhatások számbavételének tekintetében. Az orosz tudósok azzal védekeznek, hogy
ma már meghaladtuk a múlt technikai nívóját, az
utóbbi évtized olyan biotechnológiai eszközöket
teremtett, amelyek akár tízszeresre gyorsítjuk a
kutatásokat. Messze vagyunk már attól a technikától,
- mondják-, ahogyan a BCG vakcinát 13 év alatt
létrehozták: a bacilus számára kedvezőtlen
epekivonatban szaporítva éveken át, amíg a korokozó
el nem vesztette virulenciáját. Hivatkoznak még a
SARS elleni védőoltás fejlesztésén elért tapasztala-

tokra. Putyin lányának vakcinázása a világ
szemében, se nem oszt, sem nem szoroz a védőoltás
megbízhatóságában. Mindent egybevetve a szakemberek kétkedését csak egy átfogó, minden részletet
felfedő tudományos publikáció közlése enyhítheti.
Másodikként engedélyezték Kínában az Ad5-nCOV
elnevezésű védőoltást. Szintén keveset tudunk róla,
még legtöbbet a China Dailly című pártlap árult el.
Ezek szerint, ötféle ellenanyaggal kísérleteznek,
amelyek közül az egyik egy kémiailag gyengített
vírust tartalmaz, mint hatóanyagot. Ezt a szert 2036
önkéntessel tesztelték, káros mellékhatásról nem
érkezett hír, de az eredményességéről sem sokat
tudunk. Augusztus közepén érkezett jelentés szerint a
kínai hatóságok hivatalosan elfogadták a fent megnevezett védőoltást kifejlesztő intézvény szabadalmi
kérvényét. Nem sokkal később megtudtuk, hogy
Szaúd Arábiában megkezdték a klinikai kísérletek
III: azaz utolsó klinikai kísérleti fázisát a szabadalmazott kínai vakcinával. De Brazília, Chile és
Oroszország is hajlik a kínai védőoltás széleskörű
tesztelésére.
Negyedikként szólunk a hozzánk legközelebb álló,
az Európai Unió által is támogatott, immár 300 millió példányban lefoglalt oxfordi védőoltásról. Az
oxfordi oltást az Egészségügyi Világszervezet is
támogatja, széleskörű tesztelése az amerikai, európai
és afrikai kontinens több államában folyik egyidejűleg, ami a kontinensek klímájának eltérő jellege miatt
elengedhetetlen. A Gyógykalaúzban már hírt adtunk
erről az ígéretesnek bizonyuló védőoltásról, amelynek nagy előnye, hogy várhatóan egyszeri oltást
igényel és ritka mellékhatásai ismeretesek, köznapi
gyógyszerekkel is könnyen kezelhetők. Az oxfordi
kutatok nyílt kártyákkal játszanak. Becsületesen
beismerik, hogy az oltóanyag gyors fejlesztését az
állatkísérletek kihagyása révén érték el, a WHO
egyedi engedélyével. Véleményem szerint ez az
oltóanyag áll legközelebb hozzánk, lévén, hogy európai országban élünk.
Végül említsük meg az USA-ban, a Pfizer és a
Modena gyógyszergyárak fejlesztés alatt álló vakcina-készítményeit is, melyek már késői, III. szakaszú
tesztfázisban járnak, és melyekkel már néhány száz
embert beoltottak. A korona vírus elleni védelemhez
ez esetben két oltás szükséges. A cégek már az árat is
megszabták, a két oltóanyag 15 dollárba kerül. Amint
látjuk, a kutatások szélsebesen zajlanak, de a média
híradásaival bánjunk csínján, minden ígéret ellenére
szerintem csoda számba megy, ha mi itt a balkáni
államokban elkezdhetjük a veszélyeztetett populáció
átoltását a jövő év február- márciusában.
Dr. Kerekes József
az intenzív terápia ny. főorvosa.
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RÉGI FÉNYKÉPEK FEKETICS ÉLETÉBŐL
Hét évtizedes tradíciója van a falunkban az újságkihordásnak. Kerékpárokon, nagy táskákban vitték minden
nap, bármilyen időjárástól eltekintve, a kihordók a megrendelőknek házaikhoz a Magyar Szót, későbbiekben
pedig a Mézeskalácsot, 7 Napot, Családi kört…
Feketics-Bácsfeketehegy újságkihordói a kezdetektől: Varga Bálint, Takács Sándor és felesége Juliánna,
Vajda Lajos és felesége Margit, Bácsi Bálint, Orosz István, (kishegyesi) Tóth István, Dudás Attila és felesége
Szilvia, napjainkban pedig Szukola Béla és felesége Erzsébet.

Id.Vajda Gábor a dohányárú, iskolaszerek mellett hazai és magyarországi újságokat és könyveket is árult
az Orjen nagykocsma mellett a téglából épült trafikban. Majd elbontották és egy bádogtrafik került a templom mellé. Itt Sárvári Ilona még németországi magazinokat is árult a hazai kiadások mellett. Őt Bányai
Mária váltotta le.

Az adatokat adta özv. Csete Józsefné Harangozó Julianna.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

KÉRLEK!
Bajram Beriša és Romana Žakula kisfia Emran
Szakáll Krisztián és Dorkó Annamária kislánya
Csenge

Kiültek arcodra az évek,
mély barázdát, árkot véstek.
Mosolyod mögé gondok rejtőztek,
felhőkarcolókká tornyosuló nyomasztó érvek,
bizonyítékok, hogy nehéz az élet.

Lénárd Zoltán és Krisztina kislánya Maja
Dragoljub és Nensi Marević kislánya Lorena
rdijan Kećaj és Đurđa Aksić kislánya Merjem
Baljdet Krasnići és Ana Kovačević kislánya
Silvija

Átlátok sziklafaladon,
látom, hogy egymagadban vagy.
Átjutok védőbástyádon
s ha akarom, szíved hallgatom,
zenéjére felragyog felettünk a nap.

Elhunytak

Arcomon is látszanak az évek,
könnyes, riadt szemeim téged néznek.
Nem lépek, nem gázolok érzéseidbe, félek,
félek a rideg, fagyos magánytól,
mert nehezen viselem a telet.
Kérlek, melegítse napod gyenge, fázós testemet!
Kelt.: 2002
Bácsi (Vajda) Sára

Zlatibor Simić augusztus 12, 71 évében
Deák Gabriella Csilla augusztus 9, 71 évében
Farkas Mihály augusztus 14, 64 évében
Pusztai Sándor augusztus 26, 57 évében
Borbély Erzsébet szül Híres Erzsébet augusztus 28, 59 évében
Németh László augusztus 28, 85 évében
Id. Kovács Mihály augusztus 28, 79 évében
Szabadi Etelka szül. Major Etelka augusztus
31, 58 évében
Ritec Zoltán szeptember 5, 44 évében
Lazor Cecilia szül. Ciganjik szeptember 16,
71 évében
Andrija Klać szeptember 20, 91 évében
Túri Ede szeptember 22, 52 évében
Szolga Ferenc szeptember 28, 66 évében
Id. Perlaki László szeptember 29, 70 évében
Maronka Mária szül. Molnár Mária szeptember 28, 56 évében
Danilo N. Beko október 1, 86 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, 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 2020. október
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