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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Szép számú fellépővel és résztvevővel
tudhatjuk magunk mögött a 47. alkalommal megtar-
tott Szüreti Napokat, 17. Szőlész- és borász-
találkozót, valamint a 7. Kun hagyományőrző
találkozót. Számos csapat, pontosabban 23, mérte
össze szakácstudományát az idei birkapaprikás főző-

versenyen, 4 nagy kotlában főztek kifogástalan ízű
promóciós paprikást Lódi Gáspár, Szitás László,
Martin Sándor és Dorkó Dániel, amit itt szeretnék
nekik megköszönni a szervezőbizottság nevében.
Jövőre is felkérjük őket erre a kicsit sem könnyű fela-
datra!
- mint ahogy az előbbi számban már említettem, terv
szerint folytattuk az EPS topolyai részlegével
közreműködve, az elektromos vezetékekbe belenőtt
gallyak levágását a következő utcákban: Vajdaság,
Jovan Zmaj, Koszovó, Hős, Duna, stb. Az úttest felé
hajló, a forgalmat akadályozó gallyak és eltakarítá-
suk is megtörtént a Temető, a Július 13, és a Hős
utcákban.
- a nyári útkarbantartás keretein belül, a községi

kommunális vállalattal közreműködve, több utcában
és a határban is megtörtént a földes és kövezett utak
újraegyengetése, szélesítése, valamint az esetlegesen
feleslegessé vált anyag elszállítása. Többek között
ennek köszönhetően sikerült a szeméttelephez vezető
szakaszokat normalizálni ( Jadrán - szeméttelep,
Becsei út - szeméttelep), az Újfaluig a határ utat és a
következő utcák szakaszait: Bolmán, Nyegos és
Szőlősor.
- a Petőfi Sándor és a Nikola Đurković utcák közti
útszakasz, eső által kimosott részeit kővel pótoltuk
- újból emlékeztetném lakosságunkat, hogy a Helyi
közösség épületében továbbra is gyűjtjük újra-

hasznosítás céljából a PET és ÜVEG palackokat!
Hangsúlyoznám fontosságát a környezetünk és a ter-

mészet óvásának! Ne essen nehezünkre a megfelelő
helyre leadni azokat a hulladékokat, feleslegessé vált
tárgyakat, eszközöket, melyeket még újra fel lehet
dolgozni!

Tisztelettel,
Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI

Az igaz barátok nem tartogatnak titkokat egymás
előtt, csak meglepetéseket későbbre.
William Paul Young
“A barátság összetett, támogató emberi viszony és
egyben a legszebb dolog a világon, de mikor elhagy-
nak, a legfájdalmasabb is. A barátság sokszor indul-
hat hervadásnak, és csak az igaz barátok képesek
együtt maradni, támogatni egymást a bajban vagy
éppen a sikereknek együtt képesek örülni.” A barát-
ság erejét éreztük az elmúlt időszakban is az
Izidában, sok baráttal találkoztunk
Nagybecskereken, Zentán, Magyarkanizsán,
Belgrádban és még Horvátországban is. Különböző
sportnapokon és közösség építő találkozókon
bővítettük baráti köreinket. Meg kell nyíltan mon-
dani, élveztük minden percét és szívesen emlékezünk
vissza az emlékekre. Sokat jelent munkánkban az
együttérzés. Az együttérzés erőfeszítésre ösztönzi az
embereket, hogy segítsenek mások fizikális vagy
érzelmi fájdalmán vagy sérülésén. Nehéz perceken
mentünk keresztül az elmúlt hetekben. Az egészségü-
gyi ellenőrzés alkalmával kimutatott hiányok, a

tűzvédelmi valamint a villámelhárító rendszer
kiépítése sok ember összefogásával sikeresen
megoldódott. Nagy köszönettel vagyunk a Kishegyes
község önkormányzatának, holland támogatóinknak
és önkénteseinknek akik az említett együttérzés ered-
ményekén segítettek egyesületünknek, hogy a prob-
lémák megoldódjanak.
Köszönjük mindenkinek az együttérzést, támogatást!

P.J.

XIII. ZÁPORKA
Vers- és Prózamondó Találkozó

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete, az
IZIDA Anya- és Gyermekvédelmi Társulat és a
bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület
meghirdeti a XIII. ZÁPORKA Vers- és
Prózamondó Találkozót 2018. október 20-án
Bácsfeketehegyen. A találkozóra várunk minden 6.
életévét betöltő, speciális tagozatra járó, inkluzívan
tanuló értelmileg és tanulásban akadályozott gyer-
meket és fiatalt, aki egy verssel, mesével részt
szeretne venni rendezvényünkön.

Jelentkezni: „Izida” Bácsfeketehegy 24323,
Bratstva 20., tel: 024/4739-141,
email: izidafeketics@gmail.com

Bővebb információ: Barta Júliánál telefonon:
024/4738-003

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a nevet,
életkort, kategóriát („Szivárvány” (tanulásban
akadályozott), „Napraforgó” (értelmileg akadály-
ozott) csoport), címet (emailt), iskolát, felkészítőt,
elmondandó mű címét és szerzőjét.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Túl vagyunk a 47. Szüreti napokon és a 17.
Szőlész- Borász találkozón. Birkapörkölt, családi
hangulat, ízletes szőlő és finom borok mellé a
művelődési egyesület hagyományos zenés táncos
felvonulása párosult. Sajnos a mulatozásra nem sok
okunk volt, hisz az idei esztendő nem kedvezett a
szőlészeknek. A márciusi fagy komoly károkat oko-
zott az ültetvényekben és a későbbi időjárás sem
kedvezett. A Szőlész- Borász találkozó keretein
belül szakmai évértékelőt tartott Sípos Tibor és
Fekete Andor, ahol az érdeklődőknek bemutatták a
2017-2018-as évjáratot hónapokra bontva hidrome-
teorológiai, morfológiai és agrotechnikai szempont-
ból. Az értékelő vége baráti beszélgetéssel zárult a
résztvevőkkel ahol is elhangzott az igény, hogy a kis,
közepes és hobby szőlészek-borászok sűrűbben
találkozzanak az év folyamán ahol is megoszthatják
egymással tapasztalataikat és megvitathatják az
aktuális teendőket. Igyekszek a jövőben ennek a
kezdeményezésnek eleget tenni.

Hatalmas kihívások elé állította a szőlősgazdákat az
idei év. A fagykárt követően a helyes metszésmód
meghatározása is sokaknak fejfájást okozott.
Mindezek mellett a sok csapadék a munkálatokat is
hátráltatta valamint a gombabetegségeknek ked-

vezett. De ne csak panaszkodjak, mivel aki meg
tudta őrizni azt a kevés termést amit a tőkék ki tudtak
nevelni azok az idei évben is kiváló minőségű borral
tudtak feltölteni a pincéket.

Mindeközben a földeken
is serényen dolgoznak a
gazdák. Befejeződött a
szója és a napraforgó
betakarítása és kezdődött
a kukoricatörés. A
médiában azzal az infor-
mációval találkozni,
hogy ezek a termények
rekordtermést hoztak az
idén Vajdaságban.
Természetesen ez nem
fedi teljesen a valóságot,
de abban kiegyezhetünk,
hogy szép termést tudnak
betakarítani a gazdák.

Fekete Andor

A GAZDAKÖR HÍREI
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A Kozma Lajos Könyvtár hírei

Augusztus végén egyhetes gyer-
mekfoglalkozáson elbúcsúztattuk a
nyarat a vakációzáróval. Sok szép dol-
got készítettünk a gyerekekkel:
ejtőernyőt, szélforgót, vázát, kastélyt,
madáretetőt. Minden nap megis-
merkedtünk egy könyvvel és jókat tár-
sasjátékoztunk.
Szeptemberben meglátogattak bennün-
ket az ovisok, Molnár Gabriella óvónő
hozta el a csoportját, hogy megis-
merkedjenek a könyvtárral.
Októberben megérkeztek hozzánk
testvérkönyvtárunk ajándékkönyvei.
Berze Lajos, a veresegyházi Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár igazgatója hozta
el nekünk.
Október 3-án a Kossa Lajos Magyar
Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub volt a
vendégünk a Hunyadiaktól a Fekete seregig című
előadásukkal. Az előadók Ricz Péter és Kunkin
Zsuzsanna voltak, Miklenovics Aranka pedig a korra
vonatkozó nyelvi és művelődéstörténeti
szemelvényeket olvasott fel. Bevezetőt Farkas
Zsuzsa, az egyesület elnöke tartott. Az előadás

keretében a közönség megtekinthette a budapesti
Magyarság Háza Bibliotheca Corviniana című kiál-
lítását.
Régi könyvek vására - október a könyv hónapja a
könyvtárban, a könyvtár kiselejtezett és ajándékba
kapott gyermek és felnőtt szép- és szakirodalmi
könyveiből könyvvásárt tart a könyvtár nyitvatartási

idejében. Jöjjenek és keresgéljenek kedvükre.
Október 11-én 18.30 órai kezdettel dr. Horvát-
Militicsi Szabolcs tart előadást Lambaréné –
kórház az esőerdő mélyén címmel. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt.

Továbbra is zajlik a Pecsétgyűjtő játékunk a
gyerekek részére, minden elolvasott könyvért és min-
den könyvtári rendezvényen való részvételért pecsét
jár. Év végén a legtöbbet összegyűjtők ajándékban
részesülnek.

Csordás Katalin
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A hagyományokhoz hűen, az idén is sor
került a szüreti napok megünneplésére. A 47. alka-
lommal megtartott rendezvény sorozat szeptember
7-től 9-ig tartott egybekötve a 7. Kun ha-
gyományőrző találkozóval.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei szüreti napi
program is gazdag volt és kikapcsolódást ígért min-
den korosztály számára. A rendezvény pénteken este

indult táncos-dalos színházi előadással. Szerémségi,
bánáti és dél-bácskai néptáncegyüttesek és nép-
dalénekesek fellépése indította az idei szüreti
napokat.

Másnap reggel 9 órai kezdettel sor került a már
hagyományos szüreti felvonulásra a falu utcáin. A
táncosok a piactérnél, a Vinum Lódinál, a kerekes
kútnál, a Koncz családnál és a Kultúrotthonban

adták elő táncaikat, énekeiket. Mindeközben a nyári
színpad előtt birkapaprikás főzőverseny kezdődött és
négy bográcsban főtt a falu paprikása, amit 250 dinár
ellenértékben megvásárolhatott az éhes látogató. De,
aki éhséget nem tudta leküzdeni a paprikás
elkészültéig, ingyenes lángossal csillapíthatta
éhségét. A hangulatot emelte a fáradhatatlanul
zenélő zenészek muzsikája. 11 órakor sor került a
szőlészek és borászok évértékelő megbeszélésére. 9

órától 13 óráig íjász és kun játékok bemutatója volt
illetve íjász verseny a gyermekek részére a Bácsér
Szabad Íjász Egyesület szervezésében. A kisebbek
pedig arcfestést is kaphattak a nap folyamán.
A háromnapos rendezvény sorozatot ünnepi isten-
tisztelet zárta, vasárnap 9:30 órától a bácsfeketehe-
gyi református templomban.

Szüreti napok és Kun hagyományőrző találkozó Bácsfeketehegyen
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A nyári szünidő után, szeptember 7-én a
kishegyesi községi Képviselő - testület megtartotta a
soron következő 21. ülését.
A tanácsnokoknak 17 napirendi ponttal kapcsolatban
kellett döntést hozniuk. Ezek között volt néhány igen

jelentős.
A legfontosabb napirendi pontok egyike az önkor-
mányzat által alapított intézmények és a rendőrőrs
fűtési rendszerére vonatkozott. Ezzel kapcsolatban,
Szűgyi István, a képviselő-testület elnöke elmondta,
hogy egy olyan projektumról van szó ami az önkor-
mányzat és egy magáncég közreműködésével fog

megvalósulni. Az önkormányzat pályázat útján talált
partnerre, aki majd gázkazánokat szerel be a közin-
tézményekbe. Itt gondolunk a község területén lévő
általános iskolákra, a kishegyesi és szeghegyi
egészségházakra illetve a rendőrőrs épületére. A

gázkazánok helyettesítik az eddigi, naftával
és mazut tüzeléssel működő kazánokat.
Hogy a projektum megvalósuljon, az önkor-
mányzat szerződést köt egy magáncéggel,
aki a projektum beruházója. A szerződés 20-
25 évre szól és ez idő alatt a magáncég fogja
biztosítani az intézmények fűtését, a jelen-
leginél kedvezőbb áron.
A képviselő-testület továbbá határozatokat
fogadott el az iskoláskor előtti közin-
tézmények és általános iskolák hálózatáról.
Elfogadásra került a köztisztaság fenn-
tartásáról szóló határozat módosítása is,
mivel a korábbi határozatból kimaradt

néhány büntető intézkedés.
Mivel a község mindhárom általános iskolája isko-
laszékének megbízatása lejárt, a képviselő - testület
felmentette az eddigi iskolaszék tagjait és kinevezte
az új iskolaszéket négy éves megbízatási időszakra.

Forrás: Magyar Szó

Ülésezett a kishegyesi községi Képviselő-testület

Vöröskereszt hírei
A községi Vöröskereszt a télre való

előkészületként a faluban 100 csomagot osztott ki.
Szeptember 28.-án egyetlen feltétel volt, hogy ki
kellett fizetni 100 dinárt, mint tagságdíjat.

A csomag tartalmazott:
10 kg 500-as lisztet
2 l olajat
1 kg rizst
2kg babot

1 kg sót
2 kg cukrot
1 kg száraz tésztát 2x 500 gr
5 db pástétomot 15 gr
5 db vagdalt húst
5 db szardínia halkonzervet 125 gr

A higiéniai csomag tartalmazott:
3 kg mosóport
1 l folyékony mosószert
3 db szappan
1 l hajsampon
2 db 125 ml fogkrémet
1 csomag 4 toalettpapírt
1 csomag 5 db borotvát
1 db 300 ml borotvahabot

Az egységes csomagokat a szociális és Munkaügyi
Minisztérium állította össze.

szerk.
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Falugazdász irodák nyíltak Bácsfeketehegyen és Kishegyesen

Tisztelt mezőgazdasági termelők!

Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége koordinálásával és
Magyarország Agrárminisztériuma támogatásával 2018 Szeptemberétől Bácsfeketehegyen és Kishegyesen
Falugazdász irodák nyíltak. A Falugazdász szolgáltatás a termelők részére ingyenes és célja, hogy segítséget
nyújtson a termelőknek az új gazdaságok regisztrálásában és meglevőek módosításában, segítséget nyújt az
agár és vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő ügyintézésben, tájékoztatást nyújt a
gazdálkodók részére a támogatások feltételéül szolgáló jogszabályi kötelezettségekről, egyéb információkról,
folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati
döntésekről, valamint az egyes támogatási, pályázati lehetőségekről. Munkaidő a termelőkkel minden
hétköznap 8.00-12.00 közt Bácsfeketehegyen Hétfőn, Szerdán és Csütörtökön a Helyi Közösség
épületében(Testvériség út. 30) és Kishegyesen Kedden és Pénteken a Helyi Közösség épületében (Főút 34).

Fekete Andor okl. Agrármérnök – Falugazdász
Tel.: 069/55-65-626 , email:feketeandor87@gmail.com
www.vgazda.com

Kezdődik az új évad
Szinte észrevétlenül surrant be az idei ősz az

életünkbe, nem csak az őszi termények betakarításá-
nak a végéhez közeledünk, hanem már a reggeli
hőmérséklet is egyre később melegszik fel. A helyi
Soma színtársulat tagjai is azon kapták magukat,
hogy ismét a szövegkönyvet szorongatják, vagyis
készülnek az új évadra. Igaz ez meglepő, hiszen ilyen

korán még nem kezdtek el talán a társulat létezése óta
az új színdarab betanulásával. Megelégelték, hogy
minden évben szinte az utolsó pillanatban kezdjenek
neki eszeveszett iramban a tanulásnak. Már szeptem-
ber végére kézhez kapták a szövegkönyveket és bein-
dultak az olvasópróbák. Az utóbbi pár évben a társu-
lati tagok kiléte változatlak, sőt a tavaly jól debütált

rendező személye is változatlan
maradt. Az idén is Ralbovszki
Csaba a szabadkai Népszínház tagja
áll a rendezői pulpituson. A körültek-
intő darabválasztást követően
Niccoló Machiavelli színműve
alapján Háy János által írt
Mandragóra című előadást iktatták
be a repertoárjukba. A bő egy órás
előadás a romantika, a szerelem, a
vágyakozás, a fondorlat érzelmi
kavalkádjának a keveréke, avagy a
szomszéd füve mindig zöldebb,
mottó elvén alapszik. A tervek
szerint a bemutatóra januárban kerül
sor.

Szukola Béla



9

FECSKE

A VPR TANULMÁNYI NAPJA BÁCSFEKETEHEGYEN

Szeptember 29-én tartotta tanulmányi napját és évi
közgyűlését a Vajdasági Pax Romana római katolikus
értelmiségi fórum. A korábbi évek gyakorlatához
híven most is ökumenikus istentisztelettel kezdődött
a tanulmányi nap, amelyen Ft. Paskó Csaba kelebiai
plébános a VPR
elnöke, valamint Orosz
Attila helybeli refor-
mátus lelkipásztor –
esperes végezték a
szolgálatot.

A Vajdasági Pax
Romana keresztény-
keresztyén értelmiségi
szervezet idén ünne-
pelte fennállásának 25.
évfordulóját. Ebből az
alkalomból jublileumi
könyvecske jelent
meg, amely összefoglalja az elmúlt negyed század
jelentősebb eseményeit.

Idén is neves előadókat hallhatott a közönség: Dr.
Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Apátság emeri-
tus perjele: „Európa – családok nélkül?” címmel tar-

tott vetítéssel egybekötött, érdekfeszítő előadást. Ezt
követte Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos
Egyesületek Szövetségének elnöke „Családok az
újabb kihívások tükrében” című előadása. A délutáni
előadó Ft. Mgr. Paskó Csaba kelebiai plébános volt,

aki „Egyház és
közösségépítés csalá-
dok nélkül elképzel-
hetetlen” címmel tartot-
ta meg előadását.

Az előadásokat a
szokásos évi közgyűlés
követte, amelyen
megtörtént a tisztújítás
is. Paskó Csaba eddigi
elnököt ismét
megválasztották a
szervezet élére. A
korábbi elnököt, dr.

Bogner Istvánt pedig örökös tiszteletbeli elnöknek
választották meg.

Orosz Attila

TANÉVKEZDŐ ISTENTISZTELET A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Az idei évben szeptember 16-án tartottuk meg a
már hagyományosnak mondható tanévnyitó ünnepi
istentiszteletünket. Rendszeres templomba járó
gyülekezeti tagjainkon kívül jelen voltak még a hely-
beli általános iskola diákjai és tanárai is. Meghívott

vendégként jelenlétével megtisztelt bennünket a
Magyar Nemzeti Tanács képviseletében mgr. Hajnal
Jenő elnök úr is, aki alkalomhoz illő beszédet is mon-
dott Bojtos Béla iskolaigazgatóval együtt. Az isten-
tiszteletet a hittanos gyerekek alkalmi műsora tette
ünnepélyesebbé.

O. A.
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KINEK KELL(ETT) EZ A CIRKUSZ

Figyelem ezt az EU-s hülyeséget (máshogy nem
tudom nevezni), nem azért mert az esetet nem tartom
méltónak, hogy téma legyen, de valahogy, ahogy a
kabaréban mondták, igen, igen, de nem ez az igazi.
Jó, mi a demokrácia?

Igen az, amikor megegyezünk, hogy valami, vala-
hogy legyen, és azt betartjuk. Erre mindenki azt
mondja, hogy ilyen a világon nincs sehol, és még
sokan hozzáteszik, hogy nem is lesz. Jó, de akkor mi
van? Demokratikus diktatúra? Ha, igen, akkor azok
akik bevezették, miért nem jelentik be, vagy kiáltják
ki, mint a szocializmust, és akkor tudjuk, hogy mi
van. Sajnos, ilyent senki sem mer megtenni, mivel a
demokrácia szent? intézményére hivatkozva, megját-
szva magát, mindenkit, pardon, azt akinek nincs
annyi pénze, hogy valakinek nézzék, hülyének tart. 
Ez Európa?

Akkor miért kell belépni, amikor még dohányozni
sem szabad nyilvános helyen. Igaz, szerintem, csak a
nyilvános WC és a nyilvános ház a nyilvános, mivel a
többi, vagy állami vagy magántulajdonú hely vagy
terület. 

Ez mellett azt is hittem, hogy a matematika nem poli-
tika, de az EU-ban az lett, mint láttuk a 693-nak a
2/3-a nem 457, hanem már a 448 is lehet (ha kell).
Igaz nekünk minden relatív, mivel Albert
Einstein volt a vejünk, de azért nála is volt
valamilyen rend-szer. Itt is van. S.
Gyuri bácsi pénzének mindenhol
igaza van. Most így, máskor, majd
máshogy, de mindig csak neki
szabad, hogy igaza legyen.
Mikor tanuljuk meg már
végre?

Általános felmelegedés, víz
men-nyiség, minőség. Igaz a
cipőnek sem jó, de ez is
divatos téma, körítve azzal,
hogy az utókorra is kel gon-
dolnunk. Nekünk, de ki volt
az, az előrelátó, még
Nostradamus sem, pedig neki
valahogy úgy jövünk, mint
valamilyen utókor, gondoltak-e
miránk?

Szerintem nem, de ma már mindenre kell
gondolnunk. Az állatvédők miatt az állatokra,
környezetvédők miatt a környezetre, de valahogy aki
legközelebb áll hozzánk az ombudsman, akinek az

emberi jogokat kellene védenie, de hát ő meg soha
sincs a mi oldalunkon.

Visszatérnék az elejire...
Ez elsőfokú jelenet, volt. A másodfokon már teljes
egyetértés kell, hogy legyen, de hát Magyarország
képviselői nem fogják mindannyian megszavazni S.
Judith irományait, mivel, nincs annyi valóságalapja
sem, mint e kis iromány. Ez mellett  még van egy még
felsőbb fok is, ahol már az állam és kormányfők
szavaznak, de ismerve a mai érintetteket, azok maguk
ellen ezt nem fogják megtenni.

Cirkusz a koszovói helyzet is. Igaz meg lett ígérve a
nyugdíjasoknak, hogy a jutalékuk, amit
megérdemelve „élveznek” vissza lesz állítva az
ország kisegítésére elvett megcsorbított összeg előtti
állapotra, de hát nehogy valami „fontosabb” „állam-
biztonsági” esemény történjen ott délen, és minden a
rendkívüli állapot áldozata legyen. Na,... ennek sem
lehet előre örülni. Lehet-e ma valaminek is???

Még a cirkusznak nincs vége, nem értem, hogy
amikor nem mindenkire  érvényesen a világ-
kereskedelmi szövetségben egyezkedni kezdtek a
vámokról, védővámokról, és más közönséges
emberek által utált kiegészítő állami jövedelemszerző
befizetendő bőrnyúzó terhekről, és azok megszün-

tetéséről, hogy ma már nem is kellene, hogy
legyenek, újból megindultak a

kereskedelmi háborúk. 
Igen! Miből élnének meg az

országok, ha nincs dohányzás,
nincs vám, csökken az adó,

mert a nép ezt akarja, az
uralkodók meg örökösen a
helyükön maradni?
Maradjunk a cirkuszi
metaforánál, mármint,
hogy ne változzon ami
már megvan, mivel az
öreg majmot nem lehet új
grimaszra betanítani.

Nem hajolt még meg a
cirkuszigazgató, a

bűvésznek van még valami
az üres tarsolyában, a bohó-

cokon még mindig lehet nevetni,
és az oroszlán sem harapta le az

idomár fejét.

Akkor gondolkozzunk...

Bíró Csaba 
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Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjuk-
ban 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.)

Továbbra is várjuk írásaikat, receptjeiket a:
feketicsifecske@gmail.com címre

Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal az,
az írását a fent említett postaládába dobhatja

bele.

NAGYBOLDOGASSZONY

Valahogy úgy érzem magam, mintha abban a mesében

lennék főszereplő, ahol a béka hallotta, hogy patkolják a lovakat,

odament és ő is felemelte a lábát. 

Nagyboldogasszony, katolikus ünnep, a bokaiak meg eddig

ateisták voltak..., na erre már lehet építeni a tradíciót. Nem is akár-

milyen, hanem az ortodox juliánus naptár szerint augusztus 28.-át.

Volt is nagy eszem-iszom, dínom-dánom, és, hogy más legyen a

többi ünneptől egy halfőző versennyel indították. Jeligés volt a

megmérettetés, hogy nehogy részrehajlással gyanúsítsák a zsűrit.

Sem szikicsi, sem helybéli nyerte meg a kupát, hanem egy bezdáni

csapat. Igen, mondhatnánk, hogy a bezdáni halpaprikás a világ

legjobbja... de azért egy kis cinizmussal be kell vallani, hogy

"feketicsiek" a nyertesek. Tarkó Attila csapata nyert, mivel sógora Török Ivica volt a főzőmester, felesége

csinálta a tésztát, kisebb fia Trisztán pedig vette át a serleget. 

Így igazságos és mégis helyi lett a majd tradicionális halfőző verseny első nyertese.

csibe

Eladó egy kukorica daráló nagy villany
motorral!

Telefon: 4739-151
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A hasnyálmirigy, orvosi nyelven pankreász, méltat-
lanul keveset emlegetett szervünk.  Leginkább a vér-
cukorszint szabályozásához kötődik
emlékezetünkben, pedig feladatát tekintve központi
szerepe van az emésztési folyamatban.
Akár legenyhébb betegsége, az idült gyulladás is

hosszan tartó életminőségi romláshoz, komolyabb
formája pedig halálos kimenetelhez vezethet. Tegyük
hozzá, nem valami ritka, elvétve előforduló kór,
nincs olyan hét, amikor ilyen beteget nem ápolnának
bármely vajdasági kórház intenzív osztályán. A
betegség tipikusan kötődik az ünnepekhez, olyan
vidékeken, ahol a túlevés és túlivás gyakori. Állami
és vallási ünnepek alatt megháromszorozódik azok-
nak a száma, akik a hasnyálmirigy gyulladásos
tüneteivel orvosi segítséget kérnek.

A hasnyálmirigy szerepe szervezetünkben pótol-
hatatlan: megbújva a hasüreg leghátsó részében, a
gyomor és a belek mögött, a mindössze 12-14.cm-es
mirigy az emésztési folyamat karmesterének számít.
Ha kiesik szerepköréből, az emésztés kaotikussá
irányíthatatlanná válik, ami képes végveszélybe
sodorni életfontosságú szerveinket. Nem csak a
zsíremésztés fő irányítója, itt termelődnek a fehérjék
és a cukrok emésztési enzimjei is. Ismeretes, hogy a
gyomorban a savas közeg az uralkodó, ám a vékony-
bélben nem indul meg az ételek emésztése, amíg a
gyomorból érkező táplálék nem válik lúgossá. Nem
is kis változásról van szó; a gyomor Ph 2-es savas
közegét, nagy mennyiségű nátrium bikarbonát ter-
melésével bázisossá - pH 8.-ra - kell a   has-
nyálmirigynek alakítania, de emellett vezérli a vér-
cukor szintet és egy másik hormonja segítségével a
gyomorsavképződést is irányítja.

Az idült hasnyálmirigy -gyulladás. Igen gyakori,
vajdasági viszonyok között úgyszólván nép-
betegségnek tekinthető a hasnyálmirigy krónikus
gyulladása (pancreatitis chronica). Elsősorban a túl-
zottan zsíros, nagy mennyiségű táplálék fogyasztása
az eredendő ok. Ilyen esetekben a hasnyálmirigyben
termelt enzim mennyisége egyszerűen nem elegendő
az emésztéshez, eltolódik a belek sav-bázis egyen-
súlya, s a beteg puffadásra, „teltségre”, fájdalomra
panaszkodik a köldök tájékán. Ez eleinte csak
átmeneti nehézséget okoz, az egészséges szervezet
már másnap helyreállítja a belek emésztőképességét.
Ha azonban a „túlevés” túl gyakorivá válik,
károsodik a mirigy szövete, teljesítőképessége
beszűkül s az elégtelen emésztés krónikus formát ölt.

Nemcsak a túlevésnek, a túlivásnak is nagy szerepe a
krónikus hasnyálmirigy gyulladás kialakulásában.
Az alkohol és az epekövek is egyféleképpen
károsítják a mirigy működését: elzárják, eleinte csak
részlegesen a pankreász bélbe türemlő vezetékét,
megakadályozva az emésztőnedvek kifolyását a
patkóbélbe. A tünetek jellegzetesek: az emésztőned-
vek hiánya miatt állandósul az evés utáni puffadás, a
hányinger és a köldöktáji fájdalom. A széklet zsír-
fényű, a beteg rohamosan veszti étvágyát, súlyát,
hiszen minden evés kemény fájdalommal jár. Az
inzulintermelés csökkenése miatt a cukorbaj tovább
rontja életminőségét. A diagnózis a laboratóriumi
leleteken és az ultrahang vizsgálaton alapszik.

A kezelés során az első lépés a kiváltó ok megszün-
tetése: az alkoholfogyasztás teljes megszüntetése
illetve, köves elzáródás esetében sebészeti bea-
vatkozás szükséges. Mivel a mirigy károsodása min-
den esetben visszafordíthatatlan, második lépésként
a betegnek állandó diétát kell tartania. Az étkezést
naponta 5-6 részre kell osztani, a súlyvesztés miatt
legyen kalória dús, de a napi zsírbevitel ne haladja
meg a 60-80 grammot. Amennyiben a széklet a diéta
mellett is zsíros, a betegnek hasnyálmirigy enzimeket
kell szednie.

A heveny hasnyálmirigy gyulladást a mirigy
kivezető csatornájának teljes elzáródása okozza.
Hirtelen, éles nagyfokú övszerű fájdalommal indul a
köldök magasságában, amely napokig nem múlik.
Ha az elfolyás akadályozása tartós, a mirigyben fel-
gyülemlett enzimek saját sejtjeik ellen fordulnak,
elkezdik a mirigy szövetét emészteni. Az enzimek
hamarosan berágják magukat a véráramba, és a
hasüregbe, ahol általános vérmérgezési tüneteket
okoznak. A nem szűnő hasi fájdalom, a dobszerűen
felpuffadt kemény hasfal, az állandósuló hányinger, a
széklet és a szelek leállása olyan jellemző vészjelek,
amelyek a hasnyálmirigy önmagát emésztő folya-
matára utalnak és azonnali kórházi kezelést igényel-
nek. 

Dr. Kerekes József, 
az intenzív terápia ny. főorvosa

A hasnyálmirigy gyulladás
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Gyereksarok
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A minap egy kellemes meghívást kaptam, Őri
Sándor invitált meg egy születésnapi ünnepségre, -
egy nem mindennapi eseményre - vegyek részt én is
Sárossy Irma néni 100. születésnapjára rendezett kis
összejövetelen. Szerény ajándékkal  kezemben
léptem be a takaros kis házikó nappali szobájába,
ahol már pár közeli ismerős, egy-két távoli rokon, a

helyi nyugdíjas egyesület elnöke, valamint Irma
nénit gondviselő Őri család tagjai társalogtak az
ünnepelttel. Pillanatokkal később megérkezett Orosz
Attila ref. lelkipásztor is, majd a jókívánságokat,
gratulációkat követően rövid áhítat hangzott el és pár
alkalomhoz illő zsoltárt énekeltünk el. A jó hangu-
latú társalgást fényképezkedéssel tettük emlékezete-
sebbé, valamint egy-egy szelet finom tortával. Arról
a szándékomról, hogy Irma nénivel akkor ott a
helyszínen készítsek riportot életútjáról, pályájáról
pár mondatot követően letettem, ugyanis mindenki
vele óhajtott beszélgetni, kérdezni, a múltat, a közös
emlékeket újra felidézni, átbeszélni. S ez így is van

rendjén. Meg különben is nem mindennap száz éves
az ember lánya. Apropó, azt hiszem ide kívánkozik
az a megjegyzés, Irma néni szülei jóval a 90 feletti
kort megérték, s még egy érdekesség, amikor ő
született az apai nagyapja akkor volt száz éves. 

Szóval egy következő alkalomkor beszélget-
tünk Irma nénivel Őri Zsolti társaságában, aki olykor
egy-egy adat kiegészítésével, felfrissítésével
igyekezett pontosítani a hosszú évek során
megkopott emlékek, események felidézését. 

- A Sárossyak nemesi származású család volt és
Erdélyből telepedtek ide. Nagyapámnak hat fia volt,
apám annak idején Maradékon és környékén több
mint 500 holdon gazdálkodott. Én is ott születtem, a
négy elemit és a négy gimnáziumot követően az ipari
szakközépiskolát Újvidéken végeztem el. Egy var-
rodában helyezkedtem el, majd irodai munkakörben
dolgoztam. 

Az Ön fiatalkorában milyen szórakozási
lehetőségek voltak?
- Abban az időben Újvidéken volt katolikus és refor-

Száz év az élet tengerén

Látogatóban Sárossy Irma néninél
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mátus kör ahol a fiataloknak összelehetett jönni, volt
ott szavalás, éneklés, táncolás. Szombatonként bálat
szerveztek, csinosan felöltöztünk és mentünk táncol-
ni. Nagyon szerettem táncolni, főleg a keringőt
szerettem és persze a tangót. 

Bizonyára a sok táncos legény közül sokan
udvaroltak, vagy legalábbis szerettek volna
udvarolni magának?
- Igen, - mondja mosolyogva, oly átszellemült arccal
és érzéssel a hangjában, mint aki még maga előtt látja
a fehér és piros krepp papírokból font szalagokkal
feldíszített tánctermet, s hallja Johann Straus Kék
Duna keringőinek dallamait, melyre egykoron lábuk
önkénytelenül is libbentek az agyonra taposott
deszkapadlón - a vőlegényemet is itt ismertem meg. 

Összeházasodtak?
- Három nap múlva szerelt volna le, amikor... - vála-
szolta szinte maga elé suttogva kissé rekedtes hang-
on. Átéreztem a bánatát, a ki nem mondott szó súlyát,
a beállt csend üzenetét. Megjelent egy könnycsepp
majd a másik is, a másik szememben. Megértettem,
a háború. 

Úgy tudom több nyelven is beszél? - vettem fel
újból a beszélgetés fonalát.
- Igen, a gimnáziumban franciát tanultam, kisgyerek
koromban pedig a szomszéd sváb kislánytól németet
tanultam. Mink laktunk a Sárossy malomban (a
Dózsa György és a Marsall Titó sarkán állt, amit pár

éve lebontottak) ők pedig át elemben ami akkor sváb
kocsma volt (később a Jadrán épülete a mezőgaz-
dasági szövetkezet irodája szerk. megj). Életem
során az angol nyelvet is sikerült elsajátítanom.

Hogyan alakult az élete a továbbiakban?
- Újvidékről a Topolya-i Járáshoz kerültem, irodai
munkára ahol Moravica, Pacsér, Bajsa településekkel
voltam megbízva. Időközben apám és keresztapám
fatelepet létesített, ahol önszorgalomból a könyvelői
munkát én láttam el. 1972-ben mentem nyugdíjba.
Irma néni nagyon szeret olvasni, jobban, mint tévézni
mondja Zsolti. Igen, így van, még ma is szeretek
olvasni illetve már csak olvasgatok. Egykoron rend-
szeresen járattam a Magyar Szót, a Hét Napot, a
Családi Kört és pár külföldi lapot is. Szívesen eljár-

tam a színházi előadásokra is
és hosszú éveken át a reformá-
tus hitközösség aktív tagja
voltam, minden vasárnap részt
vettem az Istentiszteleten,
amíg az egészségem engedte. 

Nem szeretnék indiszkrét
lenni, milyen kapcsolat fűzi
Önt a Őri családhoz?
- Őri Etelka szülei és az én
szüleim jó kapcsolatban
voltak egymással, olyannyira,
hogy tőlük az öt gyerek közül
szerették volna valamelyiket
örökbe fogadni, mivel nekem
nem volt testvérem. Végül erre
nem került sor, ám a jó kap-
csolat megmaradt a további-
akban is köztem és Etuka,
illetve családja között, így let-
tek ők a gondviselőim -
mondta egy széles mosollyal

az arcán, Zsolti felé biccentve a fejével -. 

Köszönöm a beszélgetést, erőt és egészséget
kívánok a továbbiakban - köszöntem el idős
vendéglátómtól a kapuban -.
- Köszönöm a jókívánságot, gyere máskor is egy jót
beszélgetni - válaszolta kacagva, miközben egy
rakoncátlankodó ősz hajtincset simított a helyére,
amelyet az őszi lenyugvó nap sugarai fényükkel
bearanyoztak.

Szukola Béla
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GONDOLATOK NEMZETÜNK TÖRTÉNELMI
SORSÁRÓL, EURÓPAI SZEREPVÁLLALÁSÁRÓL,
SAJÁT ÉLMÉNYEKRŐL ÉS A MAGYAR NEMZETI

TANÁCS FONTOSSÁGÁRÓL!

Az első világháborús katonai bukás századik
évfordulójához közeledve közösségként meg kell áll-
nunk és számba kell vennünk a magyarság történel-
mi sorsát, a pillanatnyi európai léptékű iránymutatást
és a Magyarország Kormánya által támogatott vaj-
dasági magyar közösség érdekérvényesítési
lehetőségeit. Bevezető gondolatként felidéznék egy
különösen elgondolkodtató történelmi pillanatot,
amely egy vajdasági magyar faluban játszódott le.
Tisza István, Magyarország egykori miniszterelnöke
1918 őszén elsődleges úti céljától eltérve megállt a
már akkor is szórvány számba vett Maradék
településen. A valóság teljes súlyát a vállán hordozva
szólt a maradéki magyar közösséghez. A lakosság
tudtára adta a háború elvesztését és arra kérte őket,
hogy őrizzék meg református hitüket és ma-
gyarságukat. A trianoni békediktátum a kor felfogása
szerint halálra ítélte Magyarországot gazdasági és

erkölcsi értelemben. Egy ezer éves népet akartak
leseperni a történelem asztaláról. Tisza István úton
Budapestre a következőket gondolhatta magában:
Száz év múlva lesz-e még a magyarnak Európát for-
máló történelmi felelőssége? Száz év múlva lesz-e
még magyar szó a Kárpát-medencében? Száz év
múlva lesz-e még a magyarságához ragaszkodó
egyetlen ember is a Délvidéken?
Időutazást kell tennünk a magyar nemzeti független-
ség legnehezebb történelmi eseményeihez, hogy
megérthessük, mi az, amink van és mit akartak
elvenni tőlünk. I. Szulejmán szultán hadereje a ma-
gyarság belső megosztottságának pillanatában
legyőzte a Magyar Királyságot és így 1526 esztende-
jét követően különböző birodalmak kézről kézre
adták országunkat. A mohácsi vész után a török és
német érdek gazdaságilag kifosztotta a vidéket,
valamint megfelezte annak lakosságát. A török
erőszakos hatalomszerző vágy Európa nyugati felére
való kiterjedésének éveiben jött létre a Szent Liga. Az

1860-as évek közepén összefogott néhány nagyha-
talom a török kiűzésére. A harcokból jelentősen
kivették részüket a magyar vitézek, de az 1699-es
karlócai békekötésre mégsem hívtak meg egyetlen
magyar képviselőt sem. Az oszmán birodalom áta-
dott minket a Habsburgoknak. Az 1848-49
eseményei fényes csillagként ragyogtak a magyar
égbolton, de az osztrák kérlelésre bevonuló orosz
hadsereg újból rányomta a pecsétjét a szabadság
kivívásának folyamatára.  Évtizedek alatt érlelődött a
soha nem látott méretű első világégés. Egyedül Tisza
István miniszterelnök ellenezte a hadüzenetet. Jól
tudta, hogy annak világháború lesz a következménye.
Aztán jött Trianon, ahol az Európa jövőjét író hatal-
mak nem vették figyelembe a magyar nép sorsát. Az
egyetlen következő reménysugár 1940-ben a II.
Bécsi döntés megszületése volt. Reményt adott az
elvesztett területek visszacsatolására. A második

világháborútól napjainkig számított évtizedek is
hasonló megpróbáltatásokat hordoztak magukban.
Minden nehézség ellenére Magyarország létezik, és
száz esztendő elmúltával újból történelmünket for-
máló európai léptékű iránymutatás hordozója.
Európa jövőjét óriási kérdőjelek körvonalazzák.
Összedől, mint egy kártyavár és az általunk ismert
formájában eltűnik a történelem mélyére vagy
újrafogalmazza önmagát? Európa jövője az Európai
Egyesült Államok államszerkezet vagy a független
nemzetek összessége? Az egy férfi és egy nő
egészséges egysége képezi a társadalom alapját
jelentő családot vagy a gyermekáldást nem ígérő torz
kapcsolatok? Európa népei mélyreható és erős gyö-
kerekkel kapaszkodnak a kulturális örökségükhöz
vagy mindent elfelejtve a globális szürkeségbe vágy-
nak? Mi magyarok tiszteletben tartjuk a más
kultúrákat, de ezzel párhuzamosan miért várják el
saját kultúránk feladását és egy másik kultúrának
való behódolást? A Sargentini-jelentés mentén

“Egy ezer éves népet akartak leseperni a történelem asztaláról.”



17

FECSKE

Magyarországot újból kirekesztenék az európai dön-
tésekből? Ki állt ott Nándorfehérvár vára alatt,
amikor a nyugati világ az oszmán hódítás hírétől is
nyárfalevél módjára remegett? Magyarország
megvédte határait a múltban és teszi ezt e sorok
írásának pillanatában is. Magyarország illegális
migránsok százezreit állította meg. Más országok
miért akarnak bevándorló országgá válni?
Magyarország iránytűként lép ki újból az európai
folyamatokat befolyásoló színtérre. Jövő májusban
az Európai Uniós választásokon az emberek dön-
tenek kontinensünk jövőjéről. Egy keresztény
alapokat megtagadó, az iszlámnak teret adó, migrá-
ciót őrült módjára támogató, nemzeti színektől
mentes Európát választunk vagy a Magyarország
által képviselt álláspont szerinti független,
keresztény nemzetállamok összességét?
Elérkeztem ahhoz a ponthoz, amelynél az előzőek-
ben leírt európai és nemzeti szintű kérdések fe-
szegetését követően saját gondolatokat is illik leírni.
Ahhoz, hogy megértsem és a Fecske oldalaira
leírhassam a vajdasági magyar autonómiatörekvés
helyzetét, bizony ki kell lépni a mindennapokban
megélt környezetemből. A tisztánlátáshoz néha el
kell menni távolabbra, hogy visszatekintve a délvidé-

ki magyar közösségre és a falumra, lássam, merre
van a merre. Kárpátalján jártam pár napja. Az ukrán
határőr fölényeskedése és szemében látott szikra
egyértelművé teszi számomra, hogy nemzetbiztonsá-
gi kockázatként tekintettek rám a határ átlépésének
pillanatában. Csongor Református Egyházközségbe
tartó utamon Munkács váránál is jártam. A több mint
száz esztendős macskaköves utakon és járhatatlanul
elromlott betonozott szakaszokon felértékelődik az
emberben a Szenttamás vagy Verbász felé vezető út.
Felnézve a várra látja az ember az óriási ukrán zász-
lót és a legújabb hírek szerint a magyar emlékművet
ukrán címerre készülnek lecserélni. Szemmel látható
a szegénység és a házak közötti üvöltő társadalmi
különbségek. Megérkezve Csongor településre mégis
egy másik emberi világba lépünk be. Ott a reformá-
tus „áldás békesség” köszönés nem ment ki a divat-
ból, akarom mondani nem ciki a fiataloknak sem.
Egy teljesen megtelt református templomi isten-
tisztelet után alkalmam volt megismerkedni Sopron

polgármesterével, aki éves szinten egy nagyobb
beruházást vállal fel a megyei jogú város nevében. A
valóságba csak a szomszédos településen táncot
oktató barátom szavai rántanak vissza. Könnyesnek
tűnő szemmel mondja, hogy az ukrán katonaság
csapatokat telepít újból a már egyszer kiürített
kaszárnyákba. Harmadszor volt alkalmam
Kárpátalján járni és minden adandó alkalmat
kihasználok arra, hogy újból visszamehessek. Élő
példája annak, hogy az anyaország határaitól távol
szakadt és minden lehető módon nyomorgatott
nemzettest csendes kitartásában magyarabb, mint
sokan közülünk. A háborús közhangulattól átszőtt
vidékről nehéz úgy eljönni, hogy az ember ne
érezzen együtt az ott élő emberekkel. Egy jó erős
kézszorítással és a következő szavakkal vettünk
egymástól búcsút: „Isten tartsa meg a délvidéki ma-
gyar közösséget! Szerencsés utat!” Az őszinteségük
és a mi pillanatnyi körülményeinktől többszörösen
nehezebb helyzetben való megmaradásba vetett hitük
elkápráztat és csendességre int. Megérkezve haza
belegondolok, hogy a Trianont követő századik
évhez közeledve mi történik Bácsfeketehegyen.
Magyarország Kormányának támogatásával megújul
a református templom, munkálatokat végezhettünk a

színháztermen. Épül a magyar nyelv vajdasági szín-
téren történő megőrzését célul kitűző Bányai János
Irodalmi Alapítvány. Az általános iskolánkban és
könyvtárunkban a Magyar Nemzeti Tanács a ma-
gyarsághoz köthető alapítói jogokat vett át. Óvodánk
részt vesz a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ramban. A magyar nyelv hivatalos nyelvhasználatban
van és számos nagyobb médiaház mellett a Fecske
lapból is tájékozódhatunk magyar nyelven. A
Prosperitati Alapítvány fejlesztési lehetőséget ad az
arra vállalkozóknak. A legösszetettebb kérdéskört
sem szabad megkerülni. Magyarország állampol-
gáraiként élhetünk az előző mondatokban jelzett
támogatásokkal, de ugyanez a dokumentum ad
lehetőséget a külföldi munkavállalásra is. Könyvnyi
mennyiségű fejtegetést lehetne írni erről. Ez az
évszázad egy újabb kihívás elé állít bennünket,
melynek során mindenkinek van szerepe a családja
boldogulásának és a magyar nemzet megmaradásá-
nak terén. Kellően bátornak kell lenni ahhoz, hogy

“A legösszetettebb kérdéskört sem szabad megkerülni. “
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valaki elmenjen az idegenbe és az alapoktól kezdve
belevágjon a munkába. Ahhoz is kellően bátornak
kell lenni, hogy valaki itt boldoguljon falunkban és
községünkben. 

Csak az önmagunkról való lemondáshoz és a
tétlenkedéshez nem kell bátorság. A külföldön
munkát vállalók a magyarságuk megőrzéséből nem
engedhetnek! 

A Bácsfeketehegyen élők a magyar társadalmi
környezet életben tartásából nem engedhetnek!
Páratlan példája ennek a helyi közösségi választá-
sokon önmagunkért történő kiállás. Ebben a faluban
továbbra is minden lehullott falevélért, felújításra
váró játszótérért, felújítás előtt álló útért a magyar

közéletnek kell felelni. Ezt a terhet nem adhatjuk át
másnak.

A Magyar Nemzeti Tanács felvállalt feladata volt az
elmúlt négy évben és feladata marad az
elkövetkezőkben is, hogy a vajdasági Magyar
közösség tagjait meghallgassa, érdekeit, kéréseit,
igényeit és szükségleteit közvetlenül megismerje,
segítse és támogassa, és, hogy Magyarország
Kormányának az elkövetkező négy évre megfogal-
mazott céljaihoz illeszkedve hozzájáruljon kisebbsé-
gi közösségünk biztonságához, pozicionálásához a

közép-európai együtt gondolkodásban, mégpedig a
családok támogatásának, a versenyképes tudás
megszerzésének és a munkaalapú társadalom
megteremtésének terén. Olyan időket élünk, amikor
a dolgok leegyszerűsödnek. Egyértelművé válik min-
dannyiunk számára, mi az, ami igazán fontos dolog
az életünkben: családunk, gyermekeink, otthonunk,
munkánk, kiszámítható előrehaladásunk,
egészségünk, emberi méltóságunk, szabadságunk,
kultúránk, hitünk, szülőföldünk, hazánk és
nemzetünk. És ha mindezt meg kell védenünk, jól
tudjuk, nem vagyunk egyedül. Egy egész nemzet áll
mögöttünk. 2018 áprilisában ugyanis úgy döntött
Magyarország, a Délvidék, a Kárpát-medencés a
világmagyarsága, hogy egy nemzet vagyunk, és az is
maradunk szülőföldünkön, közös hazánkban: a

Kárpát-medencében, Európában és a nagyvilágban.
A november negyedikei nemzeti tanácsi választáson
induló Magyar Összefogás jelöltjeként arra
szeretném kérni Önöket, hogy szavazatukkal támo-
gassák a Magyar Összefogás listáját!

Tisztelettel,
Sárközi István

Magyar Összefogás
Bácsfeketehegy, 2018.10.15. 
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Idén, augusztus 13-17-e között 23.
alkalommal került megszervezésre a
Nagykunsági Alkotótábor, melynek a
Művelődési Egyesület biztosított otthont.

A tábor létrejöttének eredete az 1995-
ös évre nyúlik vissza, amikor is a kunhegye-
siek meghívták a bácsfeketehegyieket a saját
táborukba, ahol kun hagyományokat és
kézművességet oktattak, ezt követően
Bácsfeketehegyre is eljöttek. Ekkor szervezték
meg közösen az első tábort azzal a céllal, hogy
ápolják a közös hagyományokat.

Maguk, a feketicsiek is a
Nagykunságból települtek erre a vidékre,
büszkék származásukra, nagykunoknak érzik
magukat. Szívügyüknek érzik, hogy az ottani

tájra jellemző kézműves hagyományokat ápolják és
továbbadják a jövő nemzedékének.

A táborban főleg helybéli gyerekek vet-
tek részt, de kishegyesről is érkeztek néhányan.
A gyerekek örömmel és érdeklődve vettek részt
a tábori foglalkozásokon. Itt olyan kézműves
tevékenységekkel ismerkedhettek meg,
melyekkel ma már máshol nem találkozhatnak.

Az idei tábor mottója az újrahasznosítás
volt. A foglalkozások mindennap reggel kilenc-
től este hatig tartottak. Közben tartottak
játékidőt, valamint napi rendszerességgel Török
Noémi népdaléneklésre tanította a gyerekeket.
A tábor vezetője Tóth Harangozó Vera volt, aki
a kezdetektől vezeti a tábort, valamint a folt-
varrás technikájával ismertette meg a
gyerekeket. A táborban tanultak még

gyöngyfűzést és szövést Nagy Lengyel Anikótól,
népi játékokat Tokics Etelkától.
Oktatóként részt vett még a táborban
Major Márta és Fehér Gizella. A
gyerekek megismerkedhettek még a
kun hímzés, a batikolás, a papírfonás,
az üvegfestés technikáival is.
Csoportokban dolgoztak, mindennap
más-más foglalkozással ismerkedhet-
tek meg. A tábor utolsó napján,
augusztus 17-én, pénteken a
foglalkozások befejeztével a szülők
megtekinthették gyermekeik egész
hetes alkotásait.

Az idei tábor megszervezését
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a
Magyar Nemzeti Tanács, a Szekeres
László Alapítvány, a helyi közösség
és az önkormányzat is támogatta.

XXIII. Nagykunsági Alkotótábor
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A Mindenszentek ünnepe a katolikus egyház
saját ünnepe, ami a történelem folyamán összekap-
csolódott az ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány
ünneppel is, amelyet azonban már az ókereszténység
korában krisztianizáltak. A Samhain pogány ünnep
jelentette a kelta népek számára az újév, valamint a
tél és a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy az ünnep
éjszakáján az előző évben meghalt emberek lelkei
összezavarhatják az élők életét, mivel az év során

elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándorolnak át a
holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt
és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlá-
sukat. A keresztény közösségek a hetedik századtól
kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani
az elhunyt valamennyi katolikus szent tiszteletére.
Így a pogány halottakra emlékező ünnep
Mindenszentek ünnepeként élt tovább. 

Britanniának Rómával való kapcsolata idején több, a
kelta ünneppel rokon római ünnep is egybemosódott,
habár nem az őszi napéjegyenlőség körüli időpont-
ban tartották. A római Feralia a holtak emléknapja
volt, melyet február 13-21. között ünnepeltek.
Virággal díszítették a sírokat, ételeket és sót

helyeztek rájuk. Ideje alatt bezárták a templomokat,
s nem kötöttek házasságot. Úgy hitték, hogy az
elhunytak lelke ezekben napokban feljön a sírra, s
fogyaszt az ételekből, mert szünetelnek az alvilági
büntetések és a manesek (manes = elhunytak lelkei)
is pihennek. Február 22-én pedig minden római
család megülte a caristiát, a kölcsönös szeretet
ünnepét és egymást megajándékozva, vidámsággal
oldották föl a Feralia komorságát. A másik római

ünnep a Pomona-nap volt, Pomonának a gyümölcs-
termésért felelős isteni szellemnek, a gyümölcsfák és
kertek istennőjének, numennek az ünnepnapja. 
A kereszténység elterjedésekor az őskeresztény
gyakorlat az volt, hogy a Biblia kijelentéseivel ellen-
tétes ünnepeket nem fogadtak el, így lehetőség
szerint a keresztény szokásokat a pogány
ünnepekhez igazították azok elsorvasztása helyett.
Így ez a pogány ünnep a keresztény mindenszentek
ünnepe lett (omnium sanctorum). III. Gergely pápa a
8. században a korábban május 13-án ünnepelt Szűz
Mária és a mártírok (dedicatio Sanctae Mariae ad
Martyres) emléknapját november 1-jére helyezte át.
Írországban az október 31-éről november 1-re vir-
radó éjszaka az All Hallow's Eve, „Mindenszentek

Mindenszentek
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éjszakája” nevet kapta. November első napja volt a
keresztény ünnep napja, All Saints' Day (All
Hallow's Day, „Szentek napja”). Később ez a kettő
sok helyen összemosódott. 
A keresztény Keleten már 380-tól megtartották az
összes vértanú ünnepeként. A nyugati keresztény
egyházban 609-től ünneplik, attól az évtől, amikor
IV. Bonifác pápa Rómában átvette és május 13-án
Mária és az összes vértanú tiszteletére felszentelte az
eredetileg a pogány istenek tiszteletére épült
Pantheont. 

A 8. században III. Gergely pápa tette a "Szent
Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvalló-
nak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes,
igaz embernek" emléknapjává. 835-ben IV. Gergely
pápa a mindenszentek ünnepét november 1-jére
helyezte és egyetemes ünneppé tette, Jámbor Lajos
frank császár pedig az egész Frank Birodalomban
hivatalosan is elismertette. 

A hagyomány szerint VI. Leó bizánci császár ter-
jesztette ki az ünnep hatályát a vértanúkról minden
szentre, miután templomot emeltetett szent életű
felesége emlékére. Mivel azt nem engedték, hogy a
templomot a császárnénak szenteljék, León úgy dön-
tött, hogy a mindenszenteknek dedikálják. 

Sok európai országban – köztük Magyarországon és
valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az

emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hoz-
zátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mé-
cseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a
halottak napján. A gyertya fénye az örök világossá-
got jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a
"temetők nagy keresztjénél", a "mindenki
keresztjénél" elimádkozzák a mindenszentek
litániáját, és megáldják az új síremlékeket.
Magyarország egyes vidékein régebben harangoztat-
tak is a család halottaiért. Magyarországon a sírok
virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19.
század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. E

szokást nem csak a kato-
likusok, hanem a
protestánsok és a nem
hívők is átvették. Mivel a
krizantém fehér és színes
változatai Mindenszentek
és Halottak napja körül
nyílnak, Magyarországon
leginkább ez a virág az,
amivel a sírokat díszítik.
Az Ipoly menti falvakban,
ha valaki nem tud elmenni
a temetőbe az otthon gyújt
gyertyát a halottja
tiszteletére. Régebben azt
figyelték, hogy kinek ég el
hamarabb a gyertyája, mert
a népi hiedelem szerint az
hal meg előbb a családban
akié előbb elalszik.
Vannak, akik a
gyertyagyújtás szokásáról
kereszténység előtti erede-

tet feltételeznek. Ők azt tartják, hogy azért gyújtanak
lángot a sírokon, hogy a tévelygő lelkek melegedni
tudjanak a gyertyák lángja mellett, illetve, hogy vis-
szataláljanak sírjaikba, és ne nyugtalanítsák az
élőket.

Míg a Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban
az összes üdvözült lélek emléknapja, a reformátu-
soknál nem egyházi ünnep sem a halottak napja, sem
a mindenszentek, mert helytelennek ítélik a katolikus
halotti kultuszt, és a katolikus szenteket sem ismerik
el. Az evangélikusok megtartják a Halottak napját, de
a Mindenszentek ünnepét nem, bár elismerik a szen-
tek létezését. A reformátusoknál a Halottak napi
szokások a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű és
katolikus hatásra kialakult szokás.

Forrás: wikipedia.org
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FECSKE

RÉGI DOKUMENTUM A FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL

Tiloló asszony Majális 1946.05.01.-ben a kendergyári munkásokkal

A névsor tolmácsolásában segítettek Rápóti Bálint, felesége Sára és Kelemen János.

Fénykép forrása: Őriné Vas Juliánna.
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FECSKE

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-
063.          
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Csordás Katalin, Dr. Kerekes József,
Fekete Andor, Kerekes Zoltán,  Orosz Attila, Papp Julianna, Sárközi Ottília, Sárközi István, Szukola Béla, Szarka Zsófia,
Juhász Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2018. október

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Radović Milan augusztus 13, 

72 évében

Id. Dudás András augusztus 23, 

80 évében

Bezeg Illés augusztus 31, 67 évében

Pece Mária szül. Németh Mária

szeptember 12, 68 évében

Id. Molnár Ferenc október 9, 

80 évében

Račman Zdenka szül. Jelušić

október 13, 59 évében

FECSKET O L L

Újszülöttek

Elhunytak

Boros Andor és Lénárd Mildred Amanda

kislányuk Boros Viktória

C S A K  VÁ RO M

Ősz volt, esős, szeles,
csak arra emlékszem, hogy mind elmentetek.

Volt aki örökre elhagyott,
és „TI” is messzire utaztatok.

Álltam magányosan a ház előtt,
a szél lelkembe markolt s adott erőt,

vitt, vitt utánatok,
azóta is a távolból veletek lakok.

Most ismét tombol a szél,
rázza a kopott ablakkeretet,

hordja, viszi a száraz leveleket,
és előkotorja az őszi érzéseket.

A ház előtt felelevenednek az emlékek,
én csak állok és várom, 

hogy az álom valósággá váljon 
és a szél elhozzon „Titeket”.

Bácsi (Vajda) Sára

Házasságkötések

Simonyi Julianna és Szakács István 2018.07.28

Vajda Imre és Nothof Zita 2018.08.04

Kórizs Tibor és Delonga Ilona 2018.08.11

Vajda Csaba és Szabó Tímea 2018.09.1

Dávid Donáld és Bálin Renáta 2018.09.22

Molnár Dejan és Víg Valérija 2018.09.22




