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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

A községi Komunál Kishegyes Közvállalattal
közreműködve, több munkálatot sikerült elvégezni
az elmúlt időszakban, többek között:
- Sor került a Nikola Đurković Általános Iskola előtt
lévő parkoló lekövezésére.
- A BF04-A/17-es kútház elkerítése a törvényes
előírásoknak megfelelően.

- A keskeny és igen rossz állapotban lévő temetőbe-
járat helyére elkészült és rendeltetésének
megfelelően beépült egy új vaskapu.
- Két paddal bővült a Temető utcában lévő játszótér.
- Önkormányzatunkkal közösen parkosítottuk a
Dózsa György utcában található zöld övezetet (a
valamikori nagymalom helyét).
- Mindezek mellett elkezdődött a zöld övezetek kar-
bantartása, kaszálása, szeméttelenítése, egyszóval
településünk tavaszi rendezése. Ezzel párhuzamosan
történt és még folytatódni fog a szeméttelep karban-
tartása (a munkálatokat félbe kellett szakítani, mivel

ismeretlen elkövető - elkövetők felgyújtották a hul-
ladékot és a temérdek mennyiségű és az egészségre
káros füst miatt félbe kellett szakítani a munkagép
üzemeltetését). Szeretném megkérni lakosainkat,
hogy részben a hulladék szelektálását végezzék el,
mielőtt olyan dolgokat is a kukába dobnának, mint
például a műanyag flakonok/PET, valamint bármi-
lyen üveget, ugyanis ezeket az imént említett alapa-
nyagú tárgyakat a helyi közösség udvarában gyűjtjük
össze és továbbítjuk az újrahasznosítási folyamat
felé. Azokat, pedig akik saját járművel szállítják a
hulladékot a szeméttelepre, külön megkérném, hogy
a leürítést a folyamatossággal összhangban tegyék,
azaz minél közelebb a gödör pereméhez, tekintettel
arra, hogy ezáltal nem záródik el a megközelítési
útvonal, valamint időbelileg ritkábban kell
szerződtetni a lánctalpast, ami jelentős anyagi meg-
takarítást eredményez.

- Mint ahogy azt a kommunális vállalat illetékesétől
megtudtuk, a Nikola Đurković utcában a fővezeték
meghibásodása okozta a vízellátási gondokat több
ízben is településünk nyugati oldalán. Feltehetőleg az
úttest rongálódását is, amit majd a fővezeték cseréje
során lesz lehetőség meglátni. Tekintettel arra, hogy
az elvégzett javítás a megfelelő és nehezen besz-
erezhető alkatrészek hiányában átmeneti jellegű,
ezen az útszakaszon rövid időn belül várható a teljes
felújítás. A vízellátás időközönkénti szüneteléséért
megértésüket köszönjük!
- Mint miden évben, az idén is április 30-án sor kerül
a hagyományos tábortűz megszervezésére, amelyre
mindenkit szeretettel várunk!

Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI

“Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél,
légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s
csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj,
amit szeretnél!”

Paulo Coelho

Az Izida egyesületnek nappali szolgálatként
működik melynek a feladata, hogy a fogyatékkal élő
emberek nappali intézményi ellátását biztosítsa.
Az intézmény működési engedélye, napi 10 fő
ellátására ad lehetőséget amely függ a munkások
(egy akkreditált munkás és két szakember) biz-
tosításától.
Ellátási területe: Bácsfeketehegy és Kishegyes

község 3 települése.
A szolgáltatás felhasználóink számára szociális,
egészségi, mentális állapotának megfelelő napi
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi

igényeknek megfelelő közösségi programokat
szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott for-
mában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető módon működjön. Az napközi rendelkezik
közösségi együttlétre, pihenésre, személyi
tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel
melegítésére, elfogyasztására alkalmas he-
lyiségekkel.
A szolgáltatások legfontosabb alapelvei: egyénre
szabott bánásmód, normalizáció, önálló életvitel
elősegítése.
Az intézmény szolgáltatásai:
- Étkezés biztosítása
- Szabadidős programok szervezése, kulturális-,

sport-, és szabadidős programok.
(A szervezett programok lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a felhasználók egyéni adottságainak és
érdeklődési körének megfelelő rekreációs területek
kerüljenek feltárásra, amelyek siker élményt nyúj-
tanak számukra és segítik személyiségük kibon-
takozását.)
- A felhasználók utaztatása.
- Információnyújtás és tanácsadás.
Az önálló döntések meghozatalához, életvezetésük-
ben az információk értelmi képességekhez adaptált
átadása, a támogatott önálló életvezetés, hivatalos
ügyek intézésében való segítségadás lehetőséget biz-
tosít az ellátottak számára az önálló életvezetésre, az
én hatékonyság megélésére.
- Egyéni és csoportos képességfejlesztés.
Személyre szabottan és csoportos formában az
egyéni gondozási tervekben kitűzött célok eléréséhez
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szükséges képességek fejlesztése valósul meg a
különböző terápiás foglalkozásokon:
1.Kommunikáció és beszédfejlesztés -
A kommunikációs foglalkozások célja, hogy ellátot-
tak képessé váljanak környezetük megértésére, saját
gondolataik elmondására, kérni és jelezni, felkészül-
jenek arra, hogy esetleges konfliktusaikat más

emberekkel közösen megoldják.
2.Kézműves foglalkozások -
A kézműves foglalkozások célja a finommanipuláció
fejlesztése.
3.Kognitív készségek fejlesztése - Kiscsoportos
illetve, egyéni fejlesztés keretében történik célzottan
a gondolkodási képességek fejlesztése. A fejlesztés
célterületei, az észlelés és a megfigyelő képesség

fejlesztése, emlékezet fejlesztése, számolási
képesség és olvasás-szövegértés fejlesztése.
4. Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés -
A szolgálat rendelkezik sporteszközökkel is.
5.Egészség fejlesztő foglalkozás - A pozitív

egészségmagatartás, és pozitív szokások kialakítása,
a másodlagos károsodások megelőzése érdekében
kialakítása érdekében célzottan egészségnevelés
foglalkozást szervez a szolgálat.
6.Informatikai-kommunikációs foglalkozások - Az
ügyfelek megismertetése a számítógép és az internet
világával. A szolgálat különös figyelmet fordít a cél-
zott információszerzés gyakoroltatására,
intézmények honlapján található információk meg-
keresésére és az ismertetők értelmezésére. A
gyengén látók és a vak ügyfelek számára, speciális
számítógéppel történik a fejlesztés.
7.Tankonyhai foglalkozások - Konyhai és egyéb ház-
tartási ismeretek elsajátítása a cél. A foglalkozások
tematikájában a konkrét étel elkészítése mellett, az
alapanyagok beszerzése, a háztartási gépek használa-

ta, a higiénés szabályok megismertetése hangsúlyos
szerepet kap.

Március folyamán a fent említett szabályok alapján
működött a napközis foglalkozás. A programokat
pályázati pénzekből valósítottuk meg, támogatást
nyújtott a Kishegyes község, a Munka-,
Foglalkoztatás-, Harcos- és Szociális-ügyi
Minisztériumtól, a Gazdasági, Munkaügyi,
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenlőségéért Felelős
Tartományi Titkárság és a kishegyesi Vöröskereszt.
“Rügyezik az erdő, virágzik a táj, az orgonafán dalol
egy tarka kismadár, azt énekli Kellemes Húsvéti
Ünnepeket!”
Az ünnepekre minden kedves olvasónak kívánunk
örömöt, egészséget és vidám perceket.

P.J.
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Igen mozgalmas téli időszakot tudhat maga
mögött a bácsfeketehegyi Gazdakör. Mint minden
évben az idén is Szerda esténként folytak a téli
előadások a termelők számára hat héten keresztül.
Ezen előadásokon a termelők megismerkedhettek a
legújabb hibrid vetőmagvakkal, növényvédelmi és
agrotechnikai eljárásokkal, valamint a gyümölcs és
zöldség feldolgozás berendezéseivel. Mindezek mel-
lett megrendezésre került Februárban a 18. ha-
gyományos Jégtörő-Mátyás napi borkóstoló. A ren-
dezvényen a tagság mellett számos hazai illetve
külföldi vendég tisztelt meg minket a jelenlétükkel.
Összesen több mint 160 vendég vett részt az
eseményen és 60 fajta bort kóstolhattak meg amit a
termelők hoztak a szemlére. A baráti beszélgetést és
a kiválló minőségű borokat megkoronázta a finom
ebéd, külön köszönet érte Gombos Lászlónak aki
elkészítette a birkapörköltet. Március elején megtar-
tottuk a Gazdakör éves közgyülését is ahol Orosz
Kálmán elnökúr beszámolt a szervezet költ-
ségvetéséről, az eddig elért eredményekről, valamint
az előttünk álló feladatokról. Felhívta a tagság
figyelmét arra, hogy lehetőségük van egy nyilatkoza-
tot kitölteni annak érdekében, hogy törlődjenek az
építkezési területnek minősített szántóföldek. A nyi-
latkozat igényelhető a Gazdakör irodájában és továb-

bítódnak az illetékes szervek felé. Továbbá a tagság
megválasztotta Fekete Andort a közgyülés
elnökének. Az idén is biztosítottuk a településünk
zöldfelületének növelését azzal, hogy a tagság közt
100 darab Prima meggyfacsemetét osztottunk szét
ami az utolsó szálig gazdára talált.

F.A.

A GAZDAKÖR HÍREI
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A márciusi hónap gazdag volt események-
ben. 12-én délután nálunk jártak az első osztályosok
Végső Bodonyi Szuzanna tanító néni vezetésével.
Megismerkedtek a könyvtárral, a könyvekkel -
megkeresték melyik a legnagyobb és a legkisebb.
Belelapozgathattak a gyermekkönyveinkbe.
Meghallgatták a könyvtárba betévedt oroszlán
történetét, s akik ügyesen válaszoltak a kérdésekre
matricát kaptak jutalmul. Betűfaló pecsétgyűjtő
játékunkra is felhívtuk a figyelmüket s egy
gyerekeknek szóló olvasás kihívást és könyvjelzőt is
hazavihettek.

12-én este pedig dr. Kasza Bálint nyugalmazott
főorvos előadássorozata folytatódott. Ezúttal Miért
vagyunk egyre betegebbek? címmel tartott
előadást. Kitért olyan témákra, mint egészségünk a
civilizációban és hogy vajon ki törődik az
egészségünkkel.

19-én délután Czékus Borisz, világutazó tartott
előadást Jézus nyomában – Betlehemtől Galileán át
az Olajfák hegyéig címmel. Megfordult már Európa,
Ázsia és Afrika 50 országában és közel 300
városában. Útjait maga szervezi és általában egyedül
is utazik. Kalandtúráiról rendszeresen beszámol a
vajdasági magyar sajtóban is.

A szép számú közönség képes-vetítéses beszámolót
hallhatott az előadó szentföldi barangolásáról. Az
előadó az utazása helyszínén vásárolt hosszú fehér és
hímzett kandórát, vállkendőt és kipát viselt.
Megcsodálhattuk viseletén kívül a számtalan színes
képet, amelyet a Szentföldön készített.

30-án került sor a Podolszki József Irodalmi
Emléknapra. A temetőben megkoszorúzták
Podolszki József, dr. Vajda Gábor, dr. Bányai János,
Szilády János, Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza sír-
ját. A Kultúrotthonban dr. Németh Ferenc megem-
lékezett Podolszki Józsefről, majd megkoszorúzta az
Podolszki-emléktáblát is.

Ezt követően Szerda Zsófia Jelek az út mentén című
fénykép-kiállításának a megnyitója zajlott, a kiál-
lítást Miroslav Jovančić nyitotta meg. Majd Kórizs
József Szilády János lelkész, a feketehegyi prédiká-
tor című könyvének bemutatójára is sor került. Orosz
Attila református esperes, a könyv recenzense mél-
tatta a kiadványt.

A Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és
Olvasóklub Keck Zsigmondról (Kossa Jánosról) tar-
tott előadást. Közreműködött Farkas Zsuzsanna,
Stanyó Tóth Gizella és Törőcsik Rozália. Levetítették
Kartag Nándor dokumentumfilmjét is, amelyben
szintén láthattuk Keck Zsigmondot.

Ezt követően került sor a publicisztikai pályázat
eredményhirdetésére és a díjátadásra. Első díjas lett
Matijevics Anikó írása, második Kállai Göblös
Nikoletta interjúja, harmadik pedig Gazsó Orsolya
írása. Este a program a színházteremben folytatódott,
ahol a Soma Színtársulat telt ház előtt bemutatta
Niccolo Machiavelli – Háy János: Mandragóra című
darabját.

A Kozma Lajos Könyvtár hírei
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Aváltozások jegyében telt a
március a Feketics
Művelődési Egyesületben. A

Magyar Nemzeti Tanács kulturális
bizottságának elnökévé választották, ennek okán
lemondott a helyi művelődési egyesület elnöki tiszt-
ségéről Sárközi István. Az Egyesület 2019. március
3-án megtartott közgyűlésén új vezetőséget válasz-
tott, alapszabályt módosított és nevet is változtatott.
A hónap folyamán megújult a Kultúrotthon külső
falburkolata, és a belső falak nagy része. A
nyílászárók újrafestésére és az udvar rendezésére
készülünk.

A március 3-i közgyűlésen határozat született az
egyesület nevének módosulásáról, Feketics
Művelődési Egyesület helyett a továbbiakban
Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és
Helytörténeti Egyesület a hivatalos elnevezés. Az új
elnök Hajvert Lódi Andrea, az alelnök Harangozó
Adél, az ügyvezető Fehér Farkas Hajnalka, az
egyesület gondnoka pedig Balog Zsolt. Az új elnök-
ség tagja lett Pál Anikó, Kovács József és Ali István.
Az egyesület alapszabálya korszerűsödött, céljaiban
és feladataiban bővült, a kor kihívásainak
megfelelően. Céljai közé a magyar kultúra és nyelv
ápolása, a hagyományok őrzése mellett bekerült
többek között a helyi magyar közösség
megerősítése, a keresztény értékrend megőrzése, a
magyar kultúra megtartása és új elemekkel bővítése,
a közösségi részvétel ösztönzése. A feladatai közé
került például a hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése terén: a Sárközi Ferenc
Tájmúzeum működtetése, a települési értékeket
bemutató programok szervezése, a magyar-kun
történelmi emlékezet ápolása. A közösségi és tár-
sadalmi részvétel területén: a település fejlesztésére,
az élet- és környezetminőség javítására, a
szülőföldön való boldogulásra irányuló társadalmi
megmozdulások támogatása; a természeti kincsek és
az épített örökség megőrzését célzó programok,
valamint a települési erőforrásokra építő programok
támogatása. A több oldalas dokumentumból még két
pontot emelhetünk itt ki, hogy feladata:

a) az élhetőbb és megtartó környezet

kialakítását célzó közösségi
tevékenységek megszervezésében
kiemelt figyelmet fordítani a fia-
talokra, az ifjúság igényeire,

érdekeire és érdeklődésére;
b) serkenteni az aktív és folyamatos kapcsolat-
tartást azokkal a falubeliekkel, akik külföldön
tartózkodnak tanulás vagy munkavállalás miatt –
multimediális platform kialakításával és a vélemény-
és információcsere egyéb eszközeinek fel-
használásával, lehetőség szerint bevonva őket a
közösségi megmozdulásokba.
Számos olyan közművelődési feladat bekerült, ame-
lyet korábban általában nem tekintettünk
egyértelműen kulturális feladatnak – azonban a tár-
sadalmi változások indokolttá teszik, hogy a
művelődési szféra ezzel is foglalkozzon. Ha jobban
belegondolunk, a kultúránk nem merül ki abban,
hogy magyarul beszélünk, énekelünk és táncolunk.
Az is a kultúránk része, hogy tavasszal kisfákat
teszünk a kipusztultak helyére, hogy az udvarunkba
muskátlit ültetünk, hogy a szemetet a kukába dob-
juk, hogy nem Halloween-t, hanem húsvétot és
karácsonyt ünneplünk, hogy húsvétkor főtt sonkát
eszünk főtt tojással, és piros tojást adunk azoknak a
locsolóknak, akiknek látogatását örömmel fogadjuk.
A kultúránk része az is, hogy a színházba menet a
szebbik ruhánkat vesszük magunkra, és az is, hogy a
közterületeken található padokat üldögélés céljára
használjuk. És még sorolhatnánk. A kultúránk hor-
dozza mindazokat az értékeket, melyek mentén az
életünket szervezzük – ahogy lehet.
A megújult művelődési egyesület a civil szféra
lehetőségein belül kell megragadja azokat az al-
kalmakat, amelyek a hagyományos értékrendünk
megtartásához hozzájárulhatnak. Nem lesz
lehetősége kétezer embernek munkahelyet
teremteni, ez nem az egyesület asztala. De kis
lépéseket tehet annak érdekében, hogy az itthon
maradottak részt vehessenek minőséges prog-
ramokon, hogy több időt töltsenek együtt, hogy
értékeljék az együtt töltött időt, és néhány olyan
közös probléma megoldásába fogjanak, amire van
megoldás. Mindig van, amin lehet változtatni. Van,
ami tőlünk is függ. Azzal pedig érdemes foglalkozni.
Ennek szellemében tartjuk fontosnak például azt,

Megújult Művelődési Egyesület
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hogy a nyár folyamán lehetőséget szervezzünk a
gyerekeknek a tartalmas, közös tevékenységre.
Szünidei kuckó néven szeretnénk egy egész nyáron
át futó programsorozat keretében heti két délelőtt
különféle művészeti foglalatosságra hívni a
gyerekeket ide a kultúrotthonba. Az ifjúságot is
szeretnénk megszólítani, hogy egy klub keretében
jöjjenek össze. Lesznek tehát új kezdeményezések.
Most készül majd egy honlap a Helyi Közösséggel
együttműködésben, amely a falunap körül lesz
elérhető, a www.bacsfeketehegy.rs – ide szeretnénk
gyűjteni minden információt, ami a közösségünket
érinti. Most írunk egy pályázatot, amely egy tech-
nikai felszerelés beszerzését tenné lehetővé a
művelődési műsorok online közvetítése céljából –
hogy a fellépő gyerekek/felnőttek külföldön
tartózkodó családtagjai és rokonai követhessék az
eseményeinket, ne szakadjanak el a közösség
életétől. Az, hogy mire lesz lehetőség pályázni, nem
rajtunk múlik. De hogy a lehetőségeket megragad-
juk, abban felelősségünk van.
A megújulásra való törekvés mellett az egyesület
hagyományos programjai is zajlanak. Pörgős már-
cius áll mögöttünk:
- március 2-án a színházunkban vendégszerepelt a
péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus egy reneszánsz
esttel;
- március 5-én a Kultúrotthonban vendégszerepelt a
szabadkai Életjel versmondó köre a Vajdasági
Magyar Versmondók Egyesülete meghívására;
- március 7-én a Nyugdíjas Egyesület tartotta meg
nőnapi rendezvényét a Kultúrotthonban;
- március 10-én a Hestia nőegylet tartott teadélutánt;
- március 16-án Baba-mama börze volt;
- március 26-án a Topolyai Zeneiskola tartotta meg
Tavaszi koncertjét a nagyteremben, amelyet nagyon
nagy érdeklődés kísért;
- március 30-án zajlott a Podolszki Irodalmi
Emléknap, amelynek hordozója immár a Kozma
Lajos Könyvtár, mi csak partnerek voltunk. Ezen a
napon tartotta meg bemutatóját a Soma Amatőr
Színtársulat, teljes teltház előtt, nagy sikert aratva.
Niccoló Machiavelli-Háy János Mandragóra c.
darabját Ralbovszki Csaba színművész rendezte.
Március hónap folyamán rendszeresen zajlottak az
egyesület szakosztályaiank próbái, keddenként a
könyvtár rendezvényei az emeleten, szerdánként a
Gazdakör eseményei.
Áprilisban következik:
- április 13-án, szombaton délelőtt egy húsvéti
kézműves foglalkozás a gyerekeknek;

- április 27-28-án egy néptáncos tehetséggondozó
képzésnek adunk otthont, melyet a Vajdasági
Magyar Mávelődési Szövetség és a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet szervez;
- április 30-án kerül sor a hagyományos majálisi tűz-
gyújtásra a nyári színpadnál, élő koncerttel fű-
szerezve a Zöld Dombokkal és a Helyi Közösséggel
együttműködésben.
Az április-május mozgalmas lesz a szakcsoportok
életében, most zajlanak a különféle szemlék, és
versenyek, a vendégszereplések – ezekről is hírt
adunk majd, addig is kövessék facebook-oldalunkat.
Készülünk a XII. Bácsfeketehegyi
Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóra, amelyen
általában 400 vajdasági magyar gyermek szokott fel-
lépni itt a mi színháztermünkben. Idén ez május 10.
és 11-én történik. A rendezvény keretében május 10-
én, pénteken este vendégszerepelnek majd az
Újvidéki Művészeti Akadémia színész szakos hall-
gatói egy izgalmas mesefeldolgozással. A ren-
dezvény és kísérőprogramjai nyitottak, szeretettel
várjuk az érdeklődő közönséget.
Május 12-én, vasárnap este 19 órai kezdettel a
budapesti Udvari Kamaraszínház vendégszerepel a
színházban a Kié ez az ország? c. történelmi drámá-
val, melynek szereplői között találjuk többek között
Jónás Gabriella művésznőt és Kálló Béla Jászai-
díjas színművészt Szabadkáról.
Megkezdődtek az előkészületek a falunapi és
meggynapi eseményekkel kapcsolatban is, ez idén
június 7–9-ig tart majd. Ennek keretében már most
lehet tudni, hogy:
- június 7-én délután a Zentai Magyar
Kamaraszínház egy családi programot hoz: Szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack címmel egy
mesejátékot mutat be Krizsán Szilvia Sterija-díjas
színművész rendezésében;
- június 7-én este ünnepli fennállásának 25. évfor-
dulóját a Soma színtársulat. Ekkor lesz a
Mandragóra c. előadásuk röpríze és a Soma-napló
bemutatója;
- június 8-án délelőtt Egy meggymag meg még egy
meggymag – játékos foglalkozás ovisoknak, alsó-
soknak és felsősöknek 3 korcsoportban, életkornak
megfelelő feladatokkal, játékokkal, versenyekkel.
Még a Meggynapok előtt tervezünk egy újabb kon-
certet, ahol a Zeneiskola növendékei lépnek majd fel
egy évzáró koncert erejéig. Bővebben minderről a
következő Fecskében is tájékoztatjuk Önöket.
Tartsanak velünk!

Hajvert Lódi Andrea
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Mezőgazdasági lakossági fórum
Bácsfeketehegyen

Február 27-én, szerdán este a bácsfeketehegyi
Kultúrotthonban mezőgazdasági témákkal kapcso-
latos lakossági fórumot szervezett a Vajdasági
Agráregyesületek Szövetsége a helyi falugazdász
szolgálattal karöltve.
A lakossági fórum vendégei voltak Juhász Attila
mezőgazdasági államtitkár, Ótott Róbert tartományi
mezőgazdasági titkárhelyettes, Nagy Miklós a
Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke
és Nagy Miklós temerini pályázatíró. A fórumot,
Fekete Andor Kishegyes község falugazdásza nyitot-
ta meg.
Elsőként, Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár
szólt a fórum résztvevőihez. Kiemelte a lakossági
fórumok jeletőségét a gazdák számára, hisz ilyen
alkalmakkor tudnak első kézből információkkal
szolgálni a gazdáknak. Olyan információkkal ame-
lyek naprakészek és a gyakorlatban is hasznát tudják
venni. Így, beszámolt az aktuális támogatásokról,
agrárpolitikai intézkedésekről és pályázati
lehetőségekről. Külön kihangsúlyozta a családi gaz-
daságoknak szánt vissza nem térítendő támogatá-
sokat és a kedvező hiteltámogatásokat. Kiemelete,
hogy a fiatal gazdák az idei évben is számíthatnak
támogatásra, majd elmondta hogy az IPARD prog-
ram idei keretösszege 4 milliárd dinárrl több a tava-
lyi évhez viszonyítva. Ezen eszközök nagy része vis-
sza nem térítendő vidékfejlesztési támogatásokra van
előlátva. Mivel ez az időszak a gazdaságok be-
jegyzésének időszaka, az állmatitkár kiemelte, hogy
bejegyzéskor minden változást be kell jelenteni
harminc napon belül, mert a jövő évi kifizetés során
ezt veszik majd alapul.
Ótott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhe-
lyettes is kihagsúlyozta a lakossági fórumok
fontosságát majd ismertette a tartományi mezőgaz-
dasági titkárság pályázatait. Elmondta, hogy a
titkárságnál négy pályázat van kiírva, de megjelentek
a Vajdasági Mezőgazdasági Fejlesztési Alap ked-
vezményes hitelkonstrukciói is. A titkárhelyettes
kiemelte azt is, hogy a pályázatok iránti érdeklődés
növekvő tendenciát mutat a mezőgazdasági termelők
körében.

Végezetül, Nagy Miklós, temerini pályázatíró szólalt
fel, aki ismertette a pályázatírás gyakorlati oldalát.
Elmodta, hogy gyakran a komplikált pályázási folya-
mat az ami eltántorítja az embereket a pályázástól,
de ennek ellenére arra biztatja az embereket, hogy
tovább próbálkozzanak.

A Péceli Gyermek-és Ifjúsági Kórus
vendégszereplése Bácsfeketehegyen

A bácsfeketehegyi polgárok abban az irígylésre
méltó helyzetben vannak, hogy igen változatos és
gazdag művelődési élet folyik falujukban.
Megbizonyosodhattak erről azon a március 2-ai
szombat estén, amikor a bácsfeketehegyi szín-
házteremben vendégszerepelt a Péceli Gyermek-és
Ifjúsági Kórus.

Sárközi István köszöntőjét követően, a kórus
reneszánsz zeneműveket és táncokat adott elő.
László Zoltán, a kórus szóvivője bemutatta a kórust.
Elmondta, hogy három szekciójuk van.

Az első a gyermekkar, amely általános iskolásokból
áll, a második a Rutafa, a kamaszok kórusa és amely
hangversenykórus minősítést nyert, illetve a vegyes
kórus, amelyben a gyermekek szülei is fellépnek. A

Rutafa kórus már részt vett több nemzetközi kórus-
fesztiválon is ahonnan rangos díjakkal tértek vissza.
A kórus vezetője Szilágyiné Szalai Zsuzsanna kar-
nagy.

Bácsfeketehegyi fellépésükre a kórus új anyaggal
érkezett. Az est folyamán felcsendültek spanyol,
német, angol, latin, francia és magyar nyelvű
reneszánsz dalok, de a közönség reneszánsz táncokat
is láthatott. A reneszánsz esten a kórus mindhárom
formációja fellépett.

László Zoltán elmondta azt is, hogy a fellépésre a
bácsfeketehegyi református egyházközség
meghívására érkeztek.
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Száraz ősz, száraz tavasz.

Akora tavaszi időszak beálltával megkezdődtek
a feketicsi határban is a mezőgazdasági
munkák. Folyamatba van a műtrágya kijut-

tatása, a talajba való bemunkálása, az őszi vetésű
sűrű növényzet karbantartása, (másodszori fejtrá-
gyázás illetve növényvédelem) valamint egyes
kultúrák vetése. A mezőgazdasági termelők továbbra
is nehezményezik a területalapú támogatást, amely a
bejegyzett gazdaságok esetében 20 Ha-ra korlá-
tozódik, valamint az összeget is, amely az idén is -
akár csak tavaly - mindössze 4000 din. hektáronként,
vagyis 33 . Magyarországi gazdatársadalom viszont
felemelte szavát, hogy ha a jelenlegi mintegy 300
támogatástól kevesebbet folyósítanak, akkor elle-
hetetlenítik a további működésüket, hiszen ter-
ményeik már nem lesznek versenyképesek a világpi-
acon. A hazai gazdák helyzetét az is érzékenyen érin-
ti, hogy a repro anyagok ára folyamatosan felfelé
araszol, míg a nagybani felvásárlók a terményárakat
továbbra is igyekeznek az előző év(ek) szintjén tar-
tani.

A helyi földműves szövetkezet igazgatójával,
Lódi Gáspárral való beszélgetés, interjú során jártuk
körbe ezeket a témákat.

- Sajnálatos módon a feketicsi határban az őszi
vetésű növényzet nagyon kevés téli csapadékhoz
jutott, figyelembe véve, hogy az ősz is irtózatos
száraz évszak volt, így az apró magok számára nem
volt lehetőség megfelelő jó minőségű magágyat
előkészíteni, hanem legtöbb esetben tárcsázott földbe
kerültek. Az április első hetében kitartóan fújó erős
szél a megmaradt kis nedvesség jelentős részét is
kiszárította, amelyet a növényzet is megsínyli,
valamint a kapás növények vetésének is gondot okoz.
A búza és az árpa bokrosodása végéhez közeleg,
szárba szökkenés folyamata előtt áll, viszont ebben a
fázisban ajánlatos levéltrágyával elősegíteni a jobb
erőnlétet, amelyhez hozzátehetjük a gombaölő szert,
valamint a gyomnövény elleni védekezést is
elvégezhetjük egy folyamatban. Amennyiben a
tavaszi fejtrágyázás során nem ureát, hanem an-t
használtunk, azt ajánlatos ebben a periódusban
megismételni, mivel rövidebb hatóanyagú és a kalász
kifejlődésénél, a szemek kinevelésénél is szükséges a
tápanyag.

A vetés idejét illetően megoszlik a gazdák véleménye,
van, aki azt vallja, jobb már most elvetni, hogy
kihasználja a meglévő földben lévő nedvességet a
mag, van aki viszont egy kiadós csapadékot követően
vetne. Melyik érv elfogadhatóbb?
- Ezt mindenesetre az idő fogja visszaigazolni,
ugyanis - bármennyire is magas szintű, technikailag
jól felszerelt az időjárás előrejelzés - nem lehet
egyértelműen tudni, és egészen biztosra se venni
mikor és mennyi csapadék fog hullani. Minden esz-
tendő másmilyen, így ma már kifigyelni, kitapasztal-
ni sem lehet egyértelműen, hogy melyik időszak a
legmegfelelőbb a kapás növények optimális vetésére.

A feketicsi Fölműves Szövetkezet az egykori
Jugoszlávia létezésének utolsó éveiben egy, mondhat-
ni szinte egyedi modellt vezetett be a társas ter-
melőkkel való együttműködés terén. Azóta szinte min-
den megváltozott minden szinten. Bizonyára a
szövetkezet munkájában is történtek változások, áta-
lakulások.
- Természetesen, az elmúlt mintegy 30 év során
jelentős változások történtek nálunk is, ám a
szövetkezeti tagok észére továbbra is igyekszünk
vetőmagokat, növényvédő szereket, különböző
műtrágyákat biztosítani, valamint gépi szolgáltatást
nyújtunk a növénytermesztés folyamán, illetve a
betakarítás során. Az elszámolást, a megfizettetést a
termény átadása után ejtjük meg, ezáltal is valami
formában hitelt folyósítunk, íj módon segítjük a
településünk kis és közepes gazdaságok munkáját,
fennmaradását - mondotta Lódi Gáspár beszél-
getésünk végén.

Szukola Béla

Beszélgetés Lódi Gáspárral a Földműves Szövetkezet igazgatójával
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A környezetvédelem kérdése minduntalan háttérbe
szorul – a Krivaja szennyezéséről Miklós Csongort,
az Arcus Környezetvédő Egyesület alelnökét
kérdeztünk.
A Krivaja patak szennyezése az idő múlásával, a
szennyezés meg nem szüntetésével egyre súlyosabb
gondot jelent.
A folyócska egyes szakaszain elviselhetetlen bűzfel-
hő száll fel a vízről, a víz színe pedig meg sem
közelíti a normálist. Mindez annak a következménye,
hogy a Krivaja rengeteg tisztítatlan szennyvizet szál-
lít, mely túlnyomórészt ipari szennyvíz, de nem
szabad megfeledkeznünk a háztartási szennyről sem,
ami vizsgálatokkal kimutatható. Ennek tudatában
nem illik csupán a fehérjefeldolgozó üzem és a
vágóhidak felé mutogatni, amíg a lakossági szen-
nyezés is aktívan közrejátszik a patak vizének és
élővilágának tönkretételében. A probléma, mint azt
tudjuk, nem tegnapról mára alakult ki. A topolyai
Arcus Környezetvédő Egyesület már hosszú évekkel
ezelőtt számos beadvánnyal fordult az illetéke-
sekhez.
Miklós Csongor, az Arcus Környezetvédő Egyesület
egyik alapító tagja, jelenlegi alelnöke és média-
felelőse a témával kapcsolatban nem először vála-
szolt kérdéseinkre.
– Egyesületünk természetesen elítéli a fennálló szen-
nyezést. Ezzel szoros összefüggésben van, hogy
Szerbia-szerte megoldatlan a szennyvíz problémája
és a szennyvíztisztítás. A szerb kormány gyakorlati-
lag kimondta, hogy az ipar és a mezőgazdaság min-
denekfelett áll, és sajnos a környezetvédelem min-
duntalan háttérbe szorul. Az Arcus Környezetvédő
Egyesület és az utóbbi időben más szervezetek is
intenzíven tiltakoznak a szennyezés ellen, és rámu-
tatnak a problémára. A felügyelőségek büntetéseket
rónak ki, de az ipari szennyezők a törvény adta kiska-
pukat kihasználva cselekszenek. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy ők büntetés gyanánt időről időre
bizonyos összegeket fizetnek az államnak. A helyzet
siralmas. Az illetékesek röviden és tömören nem
végzik a munkájukat. A felügyelőségre és a mi-
nisztériumokra és a többi kormányilletékesre gondo-
lok. A helyi illetékesek felelőssége az, hogy politikai
és szakmai fórumokon folyamatosan rámutassanak a
helyzet tarthatatlanságára. Más sajnos nem marad,
csak az, hogy a civil szervezetek a polgárokkal
karöltve tiltakozzanak.
Az ipari szennyezés mellett kimutatható a kom-

munális szennyezés is a Krivaja vizében, amiért a
vágóhidakat és a fehérjefeldolgozót nem okolhatjuk.
Ennek kapcsán az Arcus alelnöke a követezőket
mondta:
– Erre vonatkozólag voltak mérések, amelyek kimu-
tatták, hogy a lakossági szennyezés is gondot jelent,
habár még mindig nem akkora arányban, mint az
ipari. Természetesen ezt sem pártolom, de addig,
amíg Szerbia állami, gazdasági és politikai szinten
nem fektet be szennyvíztisztítókba, addig ez a
helyzet sajnos marad. A topolyai, bajsai, kishegyesi
polgároknak ugyan nem vigasz, de a Krivaja mellett
többek között a Dunával is ez történik – mondta
Miklós Csongor.
Mint arról lapunk hasábjain beszámoltunk, Kislinder
Gábor községi elnök bejelentette, hogy a topolyai
szennyvíztisztító jelentős része még az idén elkészül,
és ígéretet tettek a város területén működő főbb szen-
nyezők is bizonyos előtisztítók építésére. Ennek
tudatában reménykedhetünk abban, hogy belátható
időn belül megszűnik a mértéktelen szennyezés,
kitisztul a víz, és fellélegezhetnek a folyó partján
élők.

S-s
Forrás: Magyar Szó

A szennyvíztisztító jelenthet megoldást
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MI VAN MÁMA, MI LESZ HÓNAP...?

Az meg, hogy, hogyan volt, azt pedig min-
denki tudja. Méghozzá a maga módján, a saját, és
más, ún. szakember(aki nem is biztos, hogy ért a
dologhoz), tolmácsolásában, ahogy neki tetszik, vagy
megrendelték tőle, vagy ráerőszakolták. Sajnos az
igazság, vagyis az, ahogy a történet valóban meg is
történt, az hangzik el legritkábban, mert vagy azt,
nem is akarják tudni, vagy csak nem tudják, vagy
egyszerűen nem tetszik nekik.
Minek ez a bevezető? Simán csak azért, mert a mát
magyarázva, a múltra hivatkoznak(az előbbiek),
evvel igazolva önmagukat a majdani utókor előtt.
Igen, ma már mindent tönkretettünk (mondják), túl
nagy az ökológiai lábnyomunk, globális
felmelegedés, túlnépesedés, szolida-
ritás,...gondolnunk kell az utókorra. Na ez szép és jó,
de kinek voltunk mi az utókor, ki gondolt ránk. Jó, a
címben említett husángra és kerékre szükség is
lehetett, de mi haszna van ma egy közönséges sta-
tisztikai embernek, egy ballisztikus rakétából, vagy
egy nemzetközi űrállomásból? Ez mellett, mivel a
globális felmelegedést a túlzott széndioxid „ter-
melése” okozza, ezt csökkenteni kell(ene), megint
csak a gazdag „okosok” miatt, de hát egy újszülött
életre jövetele is több ezer tonna széndioxidot „ter-
mel”. 
Ezt én/mi nem analfabéták megértjük, de a világ
többségével, az írástudatlanokkal, mi a helyzet? Hát
ők abban hisznek (rendületlenül) amit vezetőik, írás-
tudó papjaik, előjáróik bemagyaráznak nekik. 
Az oroszok, pardon, most nem ők, hanem a migrán-
sok, már a spejzban vannak... Kicsi a natalitás. Naná,
majd szegénységre hoznak világra utódokat a mai
munkásosztály tagjai. Minek, ha nincs munka, mert
hát a gépek, a robotok, amit csak lehet, elvégeznek az
emberek helyett. Nem pofáznak vissza, nem kérnek
fizetésemelést, nem sztrájkolnak, felújíthatók, a
végén eldobhatók és reciklálhatók. Az ember sajnos
nem ilyen. Lehet, hogy csak a gépek kiegészítői
voltak a XIX században, de ma már vannak emberi
jogok, nemzetközi bíróságok. Jaj, annak a jogtipró-
nak, aki ellen a jogaiban korlátozott mai ember,
ezekig a fórumokig eljut, kivéve, ha a globálpolitika
nem akarja máshogy.
Tehát itt vannak a migránsok. Miért jönnek, miért

ide? Igen, ide kell, hogy jöjjenek, hogy feljavítsák a
natalitást, meg a mai munkásoknak a nyugdíját. Ők
ezt még nem tudják, de azt hiszik, hogy az itteni job-
bléti társadalmak el kell, hogy tartsák őket és hozzá-
tartozóikat, méghozzá úgy, ahogy ők akarják, és az ő
szokásaik szerint. 

Jó, hogy nem kell a számukra importálni homoksi-
vatagokat, még jobban otthon érezzék magukat.
Senki sem informálta őket arról, hogy itt az igazi szo-
ciáldemokrácia után, már a nyolcvanas években és
azóta is, jól szakképzett munkások seregeit bo-
csájtják el a modern robot technika miatt. Ezek a
migránsok nem ilyen képesítésekkel bírnak, mivel,
hogy csak arabul tudnak, vagy hasonló nyelvet
ismernek, Európában szinte írástudatlanok. Ha eddig
nem tudtak a minőségi munkaerőnek sem munkát
adni, akkor ezeknek a willkommenéknek mi lesz a
sorsuk, ha a nyugdíjra sincs pénz. Van megoldás,
annak ellenére, hogy egyetlen európai költségvetés-
ben sincs pénz, S. Gyuri barátunk és hasonszőrű
barátjai hitelt kínálnak, megfelelő kamatért.
Bekapcsolt a „pénzmosógép”. Vannak azért még
olyanok, akik nem hátulgombolósok.
Amúgy, most innen Európa kevésbé fejlett részeiből
a fejlett részeiben dolgozó nem muszlim munká-
sokkal mi lesz? Őket ide visszazavarják, hogy a
migránsoknak helyük legyen? 
Ugye ma élvezzük az összes technikai vívmányok
által teremtett kényelmet, de nem érezzük, hogy mi
vagyunk az oka a világ vége közeledtének... Volt már
özönvíz, sodoma és gomora, pestis, aids,
világháborúk, most meg aszteroidaütközéssel riaszt-
gatnak. Igaz a kiváltságosokat majd megmentik,csak
még nem tudják, hogy, hogyan. Ennek a költségeit,
ugye tudjuk, hogy kik fedezik.

Akkor gondolkozzunk...

Egy Koncz Zsuzsa szám: NE VÁGJ KI MINDEN
FÁT,...PIHENJ EGY FÉLÓRÁT

Bíró Csaba 

(a keréktől az űrállomásig, avagy a husángtól a ballisztikus rakétáig)
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A huszadik század közepe táján, különösen a
20-as és a 30-as években, tartalmas és igen gazdag
művelődési élet jellemezte Feketics -
Bácsfeketehegy mindennapjait. Különösen a műked-
velő színjátszást, annak akkori jelentőségét kell
megemlíteni. Ugyanis, a feketicsi – bácsfeketeehgyi
színjátszók színvonalas előadásai nem csak a puszta
szórakozást jelentették ott, abban a kis bácskai
faluban, hanem, azok az előadások egyértelműen
igazolták azt a meghatározást, miszerint, a színház
közösség összetartó hatalom! S azokban a Trianon
utáni években, az említett „hatalomra” nagyon nagy
szükség volt.

S ha tudjuk, hogy azokban a válságos idők-
ben, ott, Feketicsen, egy olyan meghatározó,
csodálatos egyéniség, mint amilyen Ágoston Sándor
református püspök úr volt, segítette, támogatta a
színjátszók tevékenységét, mozgalmát, akkor, a
Napnál is világosabb, hogy a feketicsi műkedvelő
színjátszást, messzemenően a küldetéstudat is
meghatározta.

A hagyományokat, az elődök örökségét
őrizni kell! Őrizni alázattal, mélységes
elkötelezettséggel! S el kell itt mondani, hogy a
„Feketics” Művelődési Egyesület Soma
Színtársulata, az elmúlt 25 esztendőn keresztül, meg
nem alkuvó határozottsággal nemcsak őrizte, hanem
igyekezett gazdagítani is, az elődök által rájuk ha-
gyott örökséget.

Az indulás, az első esztendő, a társu-
latépítésre összpontosult. S nem győzöm hangsú-
lyozni: Már a kezdet kezdetén egy kiváló, igen tehet-
séges színjátszókból álló társulatot sikerült össze-
hozni! Hogy ez történt, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, miszerint a „Feketics” Művelődési
Egyesület „Soma” Színtársulata, a Vajdasági Magyar
Amatőr Színjátszók III. Találkozóján, 1998-ban,
Bácskertesen, Tömörkény István „Barlanglakók”
című színpadi balladájának bemutatása osztatlan si-
kert aratott. A nagyszerű előadás, a darabválasztás és
különösen Merkva Péter kiváló rendezése, egyúttal
azt is jelenti, hogy a vajdasági magyar amatőr szín-
játszás élvonala, egy új társulattal, a „Soma”
Színtársulattal gazdagodott!

Ezután remekebbnél remekebb előadások

következtek. Gondolok itt Remenyik Zsigmond:
Pokoli disznótor című groteszk színpadi játékára,
aztán a „Tűvétevőkre” Illyés Gyula remekére. És
sorolhatnám a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési
és Helytörténeti Egyesület „Soma” amatőr színtársu-
lat előadásait egészen Zágon István - Nóti Károly –
Eisemann Mihály: Hyppolit, a lakáj című népszerű
vígjátékának bemutatásáig, vagy akár a Kitty Flynn-
ig, esetleg az idei Háy János: Mandragóra című
vígjátékig. Sorolhatnám azzal a megállapítással,
hogy az elmúlt 25 esztendő minden tekintetben,  a
feketicsi – bácsfeketehegyi színjátszás folya-
matosságát, a minőségre való törekvés szándékát, és
az ott élő közönség, közösség iránti szolgálat hűségét
tükrözi.

És még két szempontot szeretnék megem-
líteni, amelyek ugyancsak hozzájárultak a bács-
feketehegyi színjátszás erőtejes kibontakozásához,
létjogosultságának megteremtéséhez.

Az első, a nagy múltú falu közönségének,
közösségének az a ragaszkodó, őszinte szeretete,
amellyel a színjátszókat megtiszteli, tudtukra adva,
hogy mindig számíthatnak rájuk, mindig ott lesznek
mellettük. 

A másik, amelyről nagyon ritkán beszélünk, a nyelv,
az anyanyelv. Bevallom őszintén, hogy nem egy
alkalommal jöttem ki előadásukról meghatódva.
Ugyanis én, ott a nézőtéren, anyanyelvünk
csodálatosan szép szívbe markoló muzsikáját hall-
gattam, hallgathattam. A bácsfeketehegyi színjátszók
ajándékoztak meg az ősi forrásból feltörő, több mint
ezer éves nyelvünk makulátlan tisztaságával. S őriz-
zétek ezt a mi igazi nyelvünket, őrizzétek. És onnan
a színpadról, a rivaldafény ragyogásából, bátran,
büszkén hirdessétek, Kazinczy örökérvényű
mondását: „Mi, ezt a nyelvet szeretni tartozánk, ha
ily szép és a maga egyetlen nem volna is, mert  a
miénk!”

Boldog születésnapot Soma!

Újvidék 2019.
Szerző: Faragó Árpád

Közzétevő: Szabó László

A 25 esztendős Soma színtársulat köszöntése
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Ahelyi Soma amatőr színtársulat március utol-
só szombatján mutatkozott be a hazai közön-
ség előtt Niccoló Machia Velli színműve

alapján Háy János átiratában Mandragóra című
vígjátékával. A bő egy órás előadás, a szerelem, a
romantika, a csábítás, a fondorlat érzelmi kavalkádja,
vagyis a szomszéd fűje mindig zöldebb elven alap-
szik. A darab rendezője Ralbovszki Csaba - akár csak
a tavalyi rendezése során - az idén is egy fergeteges
táncprodukcióval spékelte meg az előadást. A bemu-
tatóra nagyszámú nézőközönség volt kíváncsi, úgy
hogy ezúttal is többen - akárcsak két éve a Hyppolit,
a lakáj első két itthoni bemutatóján (itthon négy alka-
lommal lett bemutatva) - többen állva nézték végig
az előadást. 

A nézők tetszését ezúttal is sikerült kiérdemelnie a
társulatnak, attól eltekintve, hogy egy bátrabb, szóki-
mondóbb - olykor az utca nyelvezetét, kifejezéseit is
beleszövő - előadást állítottak színpadra, amely nem
feltétlenül simul a Soma eddigi stílusához, arcu-
latához. A közönségnek természetesen minden
előadás után van véleménye, észrevétele, így
valószínűleg a Mandragóga c. színműről is, még ha a
vélemények eltérőek, megosztottak is. Kinek a pap,
kinek a papné szoktuk olykor mondani. 
Azonban egy közös gondolat, egy közös érdek szinte
minden színházlátogatóban megfogalmazódott. Az
előadás megkezdése előtti időben igen is legyen nyit-
va a bejárati ajtó, hogy mindenki érkezési sorrendben
helyet tudjon foglalni a nézőtéren, elkerülve ezzel a
várakozást, álldogálást és nem utolsó sorban a
tolakodást. Ez nagy könnyítést jelentene az idősek, a
betegek, a kisgyermekes szülők számára.
Természetesen a színtársulat -, és a M.E. vezetősége
is korrigálja és visszaállítja a múltban alkalmazott,
már jól bevált gyakorlatot, függetlenül, hogy az adott
darab rendezőjének más az elképzelése, igénye.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a színházi előadá-
sok látogatottak legyenek, és, hogy az embereknek -
ha csak rövid időre is - kikapcsolódást, egy villanás-
nyi felüdülést, pszichikai feltöltődést nyújtsunk. A
társulat idehaza június második hétvégéjén a falu és
meggynapok rendezvénysorozat első napján lép
ismét hazai közönség elé. Ez alkalommal lesz bemu-
tatva a Soma színtársulat 25 évét összefoglaló könyv
is. 

Ha már színházi dolgokról, eseményekről
van szó nagy tisztelettel meg kell említenünk, hogy
ebben a hónapban van egy éve, hogy tavaly ápri-

lisában falunk szülötte, Albert János nyugalmazott
színművész elhalálozott. Színházi tevékenysége,
alakításai révén a feketicsi színházkedvelő közönség
is mindig tisztelettel, elismeréssel beszéltek róla,
akárcsak a helyi színtársulat idősebb tagjai, akik pél-
daként említették, hozták szóba egy-egy általa meg-
formált szerepbeli figurát, karaktert. Albert János
1935 augusztus 30-án született Feketicsen. Alig 10
évesen látott életében először színházat Szabadkán,
amely oly nagy hatással volt rá, hogy alig 20 évesen
már a topolyai színházban Dimitrijevics Mara társu-
latában játszott, majd ezt követően a szabadkai
Népszínház Magyar Társulatának oszlopos tagja lett. 

Ezzel a két társulattal szinte az egész Vajdaságot
bejárta. A táncos - énekes - komikusi szerepek mel-
lett drámai szerepkörökben is emlékezetes alakítá-
sokat nyújtott. 

Szukola Béla

Fergeteges sikerrel nyitott a Soma
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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.

Gólya, gólya gilice
A tavasz beálltával nem csupán az ébredő természet,

az egyre zöldülőbb növényzet, virágzó gyümölcsfák szemet
gyönyörködtető látványa jelzi, ha nem a madárvilág
megélénkülése, s nem utolsó sorban a vándormadarak
megérkezése is. A már hosszú évek óta a falunkban
fészkelő gólyapár is megérkezett, az egyikük március 24-én
vasárnap, majd 4 napra rá a párja is. Az ő érkezése előtt a
férje kitakarította a fészket, és újabb gallyszálakkal tette
szilárdabbá, biztonságosabbá. A gólyapár látványa, amint a
fészek szélén álldogálnak, tevékenykednek, vagy olykor
némelyik utcában az árok parton vadásznak, legtöbb eset-
ben jó érzést, örömöt vált ki minden jóhiszemű emberben
talán azért is, mert egyre kevesebb példány él már belőlük,
vagy sokunkban gyermekkori emlékeket idéznek fel,
amikor még jelentősebb nagyobb létszámban éltek.
Bizonyára némelyikünk emlékezetében ma is felcsendül a gólyával kapcsolatos gyermekdalocska, gólya,
gólya gilice miért véres a lábad, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyította. A színház udvarában
álló magas kéményen építették, rakták meg fészküket, talán 8-10 évvel ezelőtt, emlékezik vissza a szom-
szédságban lakó Dudás Rózsa.
- Több alkalommal átrepülnek hozzám az udvarba, a fészer tetőre, ahová néha felaprított csirkebelet szok-
tam nekik adni. Nagyon barátságosak, azonban túlságosan közel nem engedik az embert, van bennük egy
kis elővigyázatosság. Amikor itt letelepedtek egy-két évig nem költöttek, majd ezt követően évente kettőt-
hármat, de érdekes módon azok nem jöttek vissza a faluba. Lehet, hogy odavesztek a hosszú úton, vagy
éppenséggel máshol leltek otthont. 
Sárközi Ottilia, aki a gólyapár közvetlen szomszédja érdekes történetet osztott meg velünk. 
- Tavaly három kisgólya kelt ki, a szülők rendszeresen etették, gyarapodtak is szépen, majd eljött a
szárnypróbálgatás ideje is. Addig-addig, hogy két kis gólya meg is tanult repülni, el is jártak a falu széli
vizenyős részekre élelemre vadászni, míg nem kint maradtak, éjszakára sem jártak haza a fészekbe. A har-
madik kisgólya otthon üldögélt, topogott, de nem akart kirepülni. Szülei két-három naponta mégiscsak eljöt-
tek, valami ennivalót is hoztak neki, de csak nem akart kirepülni. Értesítettem a topilyai Arcus
Környezetvédő Egyesület, ahonnan el is jött két ember, de amint a kéményre elkezdtek felmászni a kisgólya
kirepült. A veszély elmúltával pedig visszarepült a fészekbe. Ez megismétlődött aznap még pár alkalommal,
míg nem felhagytak a kísérletezéssel, hogy befogják esetleg sérült, beteg fiókát. Pár nap elteltével éktelen
ricsajra, kelepelésre lettem figyelmes. A két szülő hazaérkezett és égtelenűl  lekelepelték a kölökgólyát, aki
visszapofázhatott, mert igencsak kiosztottak neki. Ezt követően csak rábeszélték a lusta gólyafiókát a
kirepülésre, mert mindhárman látszólagos nagy megértésben elhagyták a fészket. Úgy látszik gólyáéknál
sem problémamentes a gyermeknevelés, még akkor sem, ha ő hozza a gyereket. 

Szukola Béla
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Az egyházközségi hírei
MEGEMLÉKEZÉS BÁCSFEKETEHEGYEN A „MÁRI-NAPI SZALADÁS” 

170. ÉVFORDULÓJÁN

170 éve nagy tragédia érte a délvidékieket. Az 1848/49-es szabadságharc egy válságos pillanatában
a Délvidékről kivonták a magyar haderőt, ezért 1849. január 23-án, Mária napján bekövetkezett az, amitől
mindenki tartott. A szenttamási sáncokból kitörő szerb katonák a magyarok lemészárlásával, fosztogatásával
igyekeztek zűrzavart kelteni a szabadságharc éppen sebezhető területén. Bácsfeketehegy lakossága gyalog,
szekereken menekült északi, északnyugati irányba. Kiskunhalason és Soltvadkerten fogadták be őket. Több
mint ezer bácsfeketehegyi lakos nyolc hónapon át volt Kiskunhalason, ahol szállást és ellátást is kaptak.

Erről az eseményről emlékeztünk meg február 3-án istentisztelet keretében is, amikor Édes Árpád
kiskunhalasi lelkipásztor hirdette az igét. A XIX. századi esemény felidézése mellett párhuzamot vont a jelen
aktuális tragédiáival. Az ördögi erők rögtön megnőnek, ha teret kap a kapzsiság, bosszúvágy, a közöny, a
lelki dermedség, mely fokozatosan sötétségbe taszít minket. A történelemben meg-megmutatkozó ördögi erő
legyőzésének legfőbb módszere a szeretet gyakorlása. „Részestársai vagyunk a Krisztusnak, mind a közösen
elszenvedett szenvedésekben, mind pedig a szenvedések fölötti győzelemben. Hiszen a szeretet, a kedvesség
a befogadásnak a gesztusai segítenek abban, hogy a történelemnek a szörnyűségét túléljük, sőt hogy lélek-
ben győztesen kerüljünk ki ebből.” Fogalmazta meg gondolatait többek között Édes Árpád lelkipásztor.

A megemlékező istentiszteleten részt vett a Kiskunhalasi Református Egyházközség küldöttsége és a
Szilády Áron Társaság delegációja is Lukács
László elnök úrral az élen. A megemlékezésen
részt vett még Pásztor István a Vajdasági
Magyar Szövetség, és Mgr. Hajnal Jenő a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 

Az istentisztelet után a mártírhalált halt
Berhidai Keresztes József lelkész sírját ko-
szorúzták meg a megemlékezők. Itt Kórizs
József nyugalmazott gyógyszerész,
helytörténész beszélt a korabeli eseményekről.
Ezután a kiskunhalasi kötődésű Szilády János
sírkövét is megkoszorúzták a résztvevők.

Orosz Attila
lelkipásztor - esperes

Faültetés a templom és az egyházi épületek előtt

Az egyházközségi híreink között fontosnak tarjuk megemlíteni, hogy márciusban részben megújult
az egyházi épületek előtti tér. A közel 80 éves elöregedett, odvas japánakácfák ki lettek vágva. Helyükbe 13
gömbkőris facsemete lett elültetve. Ezenkívül a sövény is „ifjítva” lett, ami annyit jelent, hogy kb. 100 cm
magasságig vissza lett vágva. 

A területrendezés előtt szakemberek véleményét is kikértük. Szabó Emese és Bacsó András
budapesti okleveles kertészmérnökök voltak segítségünkre. Ezúttal is köszönetet mondunk nekik hasznos
tanácsaikért. 

A épületeink előtti tér részleges megújítása a helybeli presbitérium javaslata és határozata alapján
történt, ezenkívül a Bácsfeketehegyi Helyi Közösség vezetőségével is egyeztettünk ebben a kérdésben.
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1919. február 27-én látta meg a napvilágot
Hódossy Orbán alsóittebei református lelki- pásztor
és Hegedűs Julianna elsőszülött gyermeke, aki az
Imre nevet kapta. Akkor, ott az első világháború
végóráiban senki sem gondolt arra, hogy „vajon mi
lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban
vele volt. Világrajövetele sem mondható szokványos-
nak, hisz hét hónapra született. A háború utolsó nap-
jaiban néhány szerb katona berontott a parókiára,
amitől édesanyja annyira megrémült, hogy azonnal

beindult nála a szülés. Istennek viszont úgy tetszett,
hogy megtartsa és később elhívja őt a maga számára.

Gazdag és szép gyermekkora volt ebben a kis bánáti
faluban. Később két öccse született, Zoltán és Béla, a
játszótársai között pedig ott volt az a Szabó Imre, aki
később az anyaországba került és Sárbogár-don lett
lelkipásztor. Viszonylag korán elkerült a szülői
házból. Az alsó osztályokat még a szülőfalujában
járta ki, a középiskolát azonban már
Nagybecskereken, ahol 1938-ban szerzett érettségit.

A két világháború között a délvidéki diákok nem
mehettek Magyarországra tanulni, így a teológus-
jelöltek zöme Kolozsvárra jelentkezett. Hodosy Imre
is ennek a patinás intézménynek lett a tanulója. Sok
nélkülözés közepette, de nagy hittel és lelkesedéssel
végezte tanulmányait.

Miután megkapta a lelkészi oklevelet, visszatért a
Délvidékre. Ekkor már javában zajlott a második

világháború. Ágoston Sándor püspök a drávaszögi
Várdarócra rendelte ki káplánnak, a római katolikus
papból református lelkipásztorrá lett Haunstádter
József mellé. Buzgón végezte, ami rábízatott, nehéz
körülmények közepette is. A bevonuló partizánok a
papokat ellenségnek tekintették, így esett áldozatul
Faragó Ferenc hercegszöllősi lelkipásztor is. Hodosy
Imre „megúszta” néhány kihallgatással, életveszé-
lyes fenyegetéssel.

Öt év után Újvidékre, majd Daruvárra kapott

Száz éve született Délvidék egykori püspöke,
Hodosy Imre
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helyettes lelkészi kinevezést. Csaknem két esztendőt
töltött ebben a szlavóniai kisvárosban, amely
szórványközpontként működött. Vonattal, kerékpár-
ral, gyalogosan járta be a környező kicsiny falvakat,
ahol már csak igen kevés református élt.

1949-ben Feketicsen teljesített lelkészi szolgálatot, a
betegeskedő Ágoston püspököt helyettesítette. Még
ebben az évben Újvidékre választották meg
másodlelkésznek Buda József mellé. Főleg a telepi
és a szórványban élő reformátusok gondozása volt a
feladata. Itt ismerkedett meg a pirosi származású
Fogarassy Idával, akivel 1959-ben kötött házasságot.
Édesapja halálát követően a szülőfalujába hívták
meg, majd Ágoston Sándor halálát követően, a
püspök úr végakaratának megfelelően Feketicsre
választották meg lelkipásztornak.

1961 nyarán érkezett meg ebbe a közép-bácskai falu-
ba, ahol zömében a Nagykunságból származó refor-
mátus telepesek éltek. Isten azonban megáldotta itt a
fáradozásait és a gyülekezet hamarosan felvirágzott.

Hodosy Imre nem vágyott rangok, pozíciók után.
Teológiai évei alatt úgy képzelte el, hogy élete majd
csöndes munkálkodásban telik. Isten azonban ennél
többet szánt neki: 1971-ben a Jugoszláviai
Református Keresztyén Egyház zsinati jegyzőjévé,
1982-ben pedig – Csete K. István nyugdíjba
vonulását követően – püspökévé választották meg.
1990-ben a Debreceni Református Teológiai
Akadémia díszdoktorává fogadta. Később tagja lett a
Magyar Református Egyetemes Tanácskozó Zsinat,
valamint a Magyar Református Világszövetség
elnökségének.

Jómagam hittanosa voltam, nála konfirmáltam.
Igazán azonban akkor ismertem meg őt, miután
1987-ben feleségül vettem a leányát, Julikát. Két esz-
tendeig éltünk együtt a parókián. Önmagáról keveset
beszélt, de olykor azért elmondott egy-egy epizódot
életéből. A megtapasztalásai sok tanulsággal szolgál-
tak. Mindig idegenkedett attól, hogy ő legyen a
középpontban, ugyanakkor a lelki szolgálat, az Isten
ügyéért való munkálkodás megvidámította a szívét.
A gyülekezetéért, egyházáért élt, egész életében a
délvidéki reformátusság fennmaradásáért küzdött.
Amikor már annyira legyengült, hogy a szószékre
nem tudott felmenni, buzgó imádságban vitte Atyja
elé a rábízott nyájat, szeretteit.

Nem volt karizmatikus egyházkormányzó, de mégis
tekintélyt vívott ki magának. Vészterhes időkben élt,
püspöki szolgálatát beárnyékolta az akkor kibon-

takozó véres délszláv polgárháború. Nem tudott az
egyháza megújításán fáradozni, felemésztette a pusz-
ta megmaradásért vívott harc: összetett politikai
helyzetben, nehéz anyagi körülmények között kellett
egyensúlyoznia, hogy egyháza betöltse valódi elhí-
vatását. Az egyházában szerették és tisztelték, a
testvéregyházak vezetőivel szinte kivétel nélkül jó
kapcsolatokat ápolt. Hogy a személyét milyen elis-
merés övezte, igazából csak a halálát követően derült
ki. Temetésén az anyaországi és határon túli egy-
háztestek képviselői mellett a vajdasági egyházi
vezetők is szinte valamennyien megjelentek.

Amikor 1996. július 2-án elhunyt, a fegyverek zaja
itt-ott még felhallatszott. Nem volt könnyű lecsillapí-
tani a felforrósodott indulatokat. Viszont a bács-
feketehegyi református templom falai között tartott
gyászszertartás egyféle béketüntetéssé lett. Egymás
mellett ültek az ortodox egyházi főméltóságok és a
római katolikus püspökök, a muzulmán imám és a
zsidó hitközség elnöke, a szerb kormányzat
képviselői és a vajdasági magyarság vezetői, a val-
lásügyi iroda vezetői és a magyar követség
munkatársai. Sajnos, az anyaországi és a határon túli
református egyházfők közül csak kevesen tudtak
eljönni, hisz legtöbben a tengerentúlon tartózkodtak:
ekkor ülésezett a Magyar Reformátusok III.
Világtalálkozójának előkészítő bizottsága.

Életét a legtalálóbban az egykori teológustárs, Kiss
Antal nyugalmazott bácskai református esperes,
bácskossuthfalvi lelkipásztor jellemezte: „Minden
egyszerűsége és szelídsége mellett is tiszteletet
ébresztett maga iránt, de maga is megadta a
tiszteletet minden rendű és rangú embernek.
Bántásért nem fizetett hántással, a sérelmeket meg
tudta bocsátani. Lelkésztársai iránt is mindig a
szeretet vezérelte és el tudta ismerni azok hűséges
munkáját. Nem volt irigység vagy féltékenység
benne. Nem törtetett a püspökségre. Amikor
megválasztották püspöknek. Isten kezéből vette,
mint ráruházott szolgálatot. Püspöki méltóságát nem
méltóságnak, hanem szolgálatnak vette. Isten ennyi
időt adott neki a földön eltölteni. Élt 77 évet, ebből
54 évet szolgált, mint lelkész, 14 évet, mint püspök.
Szolgálata lejárt. Az Úr szólította és mennie kellett.
Áldott legyen emlékezete közöttünk!”.

MARGIT ISTVÁN
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Gyereksarok

Weöres Sándor: 
Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,

zsákban Benedek hoz majd meleget,
nincs több fázás,boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
minden kislány férjhez adatik,
szőkék legelébb,aztán feketék,

végül barnák és a maradék.

Drégely László: 
Tavasz hívása

Sándor, József, Benedek, Vártunk rátok eleget,

Sok volt már a télből, Hóból, hideg szélből –

Hozzatok meleget, Zöldellő rügyeket,

Madár dala szálljon, Lepke táncot járjon,

Süssél nap, fényes nap, Hozz meleget mindennap!
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A hosszadalmas idegeskedés hatása

Mindenekelőtt leszögezném: minden
egészséges ember veleszületett tulajdonsága az
idegeskedés. Ha váratlanul, meglepetésszerűen olyan
kellemetlen helyzetbe jutunk, amit- érzésünk szerint-
egy csapásra nem tudunk megoldani, sokszor

elhamarkodottan, idegesen reagálunk. Nem kell
mondanom, minek nevezzük azt az egyént, aki
közömbösen reagál, bármi is éri. 

Természetes válaszról van szó tehát, az idegesség
nem előjoga a labilis idegrendszerű, kiegyensú-
lyozatlan személyeknek. 
Lényegében szervezetünk időnyeréseként
értelmezhető, pillanatnyi testi-lelki reakció, ami csak
addig tart, míg az ember feltalálja magát, időt nyer
arra, hogy okosan, meggondoltan elhárítsa a

kellemetlenségeket.  

Amint ez a nemkívánatos állapot megoldódik, amint
megtaláljuk a probléma kulcsát, az ideges hangulat
az egészséges embereknél gyorsan lezárul, minden

maradandó lelki, illetve testi károsodás nélkül.
Az ideges hangulat, bármely rövid ideig is tart, testi

változásokkal jár. 

A vészhelyzetek leküzdésére, szervezetünk fokozott
mennyiségű adrenalint és kortizol hormont választ
ki, amelyeknek hatására a vérnyomás emelkedik,
fokozódik a szívverés, a gyomor és a bőr erei össze-
húzódnak és csökkentik az oda jutó vér mennyiségét,
ilyenképpen biztosítva a szív és az agy meg-
növekedett munkájához a tápanyagot. 
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A kortizol  cukrot és zsiradékot szabadit fel a
szervezet raktáraiból, energiát biztosítva az izomzat
fokozott munkájához. A vészhelyzeti állapot, abban a
pillanatban megszűnik, amikor felfogásunk
értelmezésében, a fennálló probléma megoldódik. Az
adrenalin és a kortizol visszaesik nyugalmi szintjére,
és ahogyan mondani szokás, " az élet tovább foly-
tatódik". Lényegében egy pozitív védekező rendszer-
ről van szó, amit sok ezer év alatt fejlesztett ki az
emberi szervezet a vészhelyzetek elhárítására. A
szakirodalom pozitív stressznek is nevezi. 

A distressz, más néven a kontrolálatlan
stressz. 

A baj akkor kezdődik, ha a felmerült gondjainkra
hosszasan nem találunk semmiféle megoldást.
Eleinte szervezetünk ideiglenes megoldásként elfojt-
ja, azaz elraktározza a megoldatlan gondokat, úgy-
mond befagyassza agyunk egyik szögletében, későb-
bi időkre bízva a kellemetlenség megoldását. Ha
azonban a függőben levő problémák mellé, sűrűn
egymásután újabbak társulnak, az ismétlődő hor-
monális kisülések felszabadítják az elraktározott
problémakört, s kapcsolódva új keletű lelki gond-
jainkhoz, mind hevesebb és hevesebb reagálásban
törnek felszínre. 

Ha a nyomás továbbra is fokozódik, az állandósuló
feszültség mindinkább felülmúlja a képességünket,
hogy pozitív módon kezeljük a nehéz helyzeteket.
Ilyenkor gyakran érezzük azt, hogy kikészültünk,
emésztjük magunkat.  Ez az állapot sajnos, labilis
idegzetű személyeknél egészen a tragikus végki-
fejletig fokozódhat. Eleinte csak közérzeti
panaszaink szaporodnak; nevezetesen, ránk tör vala-
mi megmagyarázhatatlan félelem, fáradékonyságot,
zavartságot érzünk, éjjelente felébredünk, és nem
tudunk visszaaludni, rossz a hangulatunk, amely las-
san a depressziós állapotig fokozódik. Ekkor már
elveszítjük érdekeltségünket a napi tennivalók iránt,
szexuális életünk összeomlik.

A XX. század második felében végleg fel-
erősödött az orvostudomány egy viszonylag új válfa-
ja, a pszichoszomatika, amely a betegségek
kialakulásában, lefolyásában és gyógyításában is
kiemelten foglalkozik a testi és lelki összefüg-
gésekkel és azok kölcsönhatásaival. Szent-Györgyi

Albert már 1970-ben azt állította, hogy minden
súlyos, krónikus, gyógyíthatatlan betegség, idesorol-
va a rákos daganatokat is, szervezetünk és annak
környezete közötti diszharmónia kifejeződése, tehát
elengedhetetlenül fel kell kutatniuk és minél pon-
tosabban meg kell ismerni az egyes testi tünetek lelki
hátterét is. 

A hivatalos medicina ennél óvatosabb, de a kivizs-
gálások korántsem értek véget, a végszó még várat
magára. Jelenleg már általánosan elfogadott tény,
hogy a betegségek 50-55%-ban a test kóros
állapotában a lelki tényezőknek meghatározó szerepe
van az immunrendszer legyengítésében, más szóval,
a kórokozókkal szembeni ellenálló képességben. A
figyelmeztető tünetek szinte felsorolhatatlanok:
légzési problémák, állandósuló ingerlékenység,
szenvedélybetegségek, bőrbajok, fejfájás, étvágyta-
lanság, erős szívdobogás, kimerültség, alvási
zavarok, hát és gerincfájdalmak, testsúlyváltozás,
bélproblémák, hasmenés vagy székrekedés. 

A teljesség igénye nélkül felemlítenék néhány
betegséget is, amiben döntő szerepe van idegállapo-
tunknak: az asztma, a pajzsmirigytúltengés, bizonyos
mozgásszervi és nőgyógyászati kórok, idegbajok és
memóriazavarok, az infarktus, allergiás bőrbajok,
savtúltengés, a magas vérnyomás, depresszió, a
vastagbélgyulladás és a gyomorfekély is, igazoltan
ebbe a betegségkörbe tartoznak. 

És végül néhány következtetés a fenn elmondottak-
ból: lelki életünk karbantartása rendkívül fontos
előfeltétele az egészségünknek. Ne hurcoljunk
magunkkal haragot, mert mérgezi sejtjeinket.  Akkor
teszünk jót egészségünk érdekében, ha idegességün-
ket, sérelmeinket, haragunkat, nem visszük át a más-
napra. Fogadjuk el önmagunkat, szabaduljunk meg a
túlzott elvárásoktól önmagunk és gyermekeink és
környeztünk irányában is.  

Dr. Kerekes József, 
az intenzív terápia ny. főorvosa
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RÉGI KÉPESLAPOK FEKETICSI LAKOSOK ÉLETÉBŐL

Képeslapok eredete: Bertók Lajos (N.Đurković utca) és Sárközi
Ottilia

Képeslap az első világháborús frontról:

Kelt 1926,IV.16.

Kedves Juliskám 
fogadd Húsvéti üdvözletemet a Távolból

jobbat mint most nekem lesz
maradok Tisztelettel a távolból a viszont

látásig
Sanyid

(A fekete-fehér képeslapon a húsvéti tojások
az asztalon és a kosárban pirosra vannak

festve)

Egy 50 éves színes képeslap:

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
a Szél család
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Rápóti Bálint február 14, 94 évében

Mrđanov Verona szül. Bácsi Verona

március 7, 62 évében

Végső Horváth Margit március 12, 79

évében

Birgés Sándor március 18, 59 évében

Pálinkás Anna szül. Kürti Anna március

20, 94 évében

Vízi Mária szül. Horváth Mária március

22, 82 évében

Balogh Lajos március 23, 71 évében

Id. Tóth István március 23, 74 évében

Milica Glazer szül. Knežević március

25, 85 évében

Paksi Anna szül. Kiss Anna április 8, 88

évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Danilović Andrej és Jovana kislányuk Minja

Beriša Fljurim és Krasnići Hatiđe kisfiuk Mirsad

Beriša Grbić Milan és Zec Grbić Mirela kisfiuk

Grbić Lazar

Cvitkó Tamás és Nikoletta kisfiuk Ákos

Vukčević Marko és Marina kislányuk Adriana

Đukić Tihomir és Bojana kislányuk Milica

Ritec Zoltán és Ritec Anita kislányuk Milica

Szukola Béla és Laura kislányaik Blanka és

Bianka

Garai Gábor és Melinda kislányuk Natália

Harangozó Csaba és Julianna kisfiuk Gergely

B E N N E M  A Z  E R Ő

Vándor vagyok,
a tavaszból nagyot kortyolok.

Ízlelem, élvezem,
áthat az izgalom,

előbukkan egy ismert érzés
és követ utamon.

Utazik testem, lelkem,
lopakodva közelítem meg a csodát.

Örömteli várakozás,
szívemben már meg van a helye,

az élet ajándéka, az erő,
mely egy képzeletbeli utitárs.

Bácsi (Vajda) Sára

Házasságkötések

Bertók Csaba és Tomić Maja 2019.03.09
Nikolić Vladimir és Klać Tanja 2019.03.29




