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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Az időjárás is megfelelőnek bizonyult, a
részvétel is tömeges volt, igazán jó hangulat
közepette zajlottak a programok a XVII.
Bácsfeketehegyi Falu és XVIII. Bácsfeketegyi
Meggynapokon. Rendezvényeink megtalálták a
közönséget, részvevőket, az általunk meghirdetett
pályázatok a pályázókat.
A falu legszebb háztájéka pályázat nyertesei:
1. Kórizs Lajos, Nyegos utca 11b.
2. Hazima Delić, Vojvođanska 31.
3. Vajda Magdolna, Verbászi út 40.
A szabadkai Skala Garden D.O.O különdíját: Koris
Zoltán, Szőlő sor 5. nyerte
Az „Én falum és a meggy” irodalmi és rajzpályázat
nyertesei:

IRODALMI PÁLYÁZAT NYERTESEI
Alsó tagozatosok magyar nyelven:

1. hely: Végső Márk 4.B
2. hely: Krisztián Emese 3.B

3. hely: Varkula Anna 3.B
Alsó tagozatosok szerb nyelven:

1. hely: Marija Ćirović 4.A
2. hely: Danilo Murišić 2.A

3. hely: Anđela Konjević 4.A
Felső tagozatosok magyar nyelven:

1. hely: Albert Viktória 8.B
2. hely: Pásztor Márk 6.B
3. hely: Farkas Mihály 5.B

Felső tagozatosok szerb nyelven:
1. hely: Vesna Milošević 6.A

2. hely: Dragan Đukanović 5.A
3. hely: Milan Kocić 6.A

A RAJZ PÁLYÁZAT NYERTESEI
ALSÓSOK MUNKÁI:

1. hely: Dunja Tomašević 4.A
2. hely: Jovana Tomašević 2.A

3. hely: Hajvert Zalán 3.B
FELSŐSÖK MUNKÁI:

1. hely: Miljenović Tamara 7.B
2. hely: Katarina Stevanović 7.A

3. hely: Danilo Dapčević 5.A
Az óvodások közül diplomát érdemelt:

1. Bircsár Dávid
2. Bertók Csenge
3. Danilo Maker

4. Jelena Krivokapić

Gratulálunk még egyszer a nyerteseknek és ter-
mészetesen minden résztvevőnek!

A főzőversenyen az idei évben 55 csapat vett részt, a
Magyarországi Királyi Szakácsok Egyesület tagjai
végezték a minták osztályzását, elmondásuk szerint
nem volt könnyű munkájuk, nagyon sok ízletes étel
került ki a versenyzők bográcsából, végezetül a kis-
hegyesi „Dália”kézimunka csoport csapata került a
dobogó legmagasabb fokára, megemlíteném, hogy a
szervezők minden csapat részére értékes vigaszdí-
jakat biztosítottak.

- folytattuk az útpadka nyesést a Becsei és a Vajdaság
utcákban, soron következők a Jadrán és a Nikola
Đurković utcák

- az idei évben a szeszélyes időjárás a környező
településeken több alkalommal is okozott komoly
meghibásodásokat az elektromos vezetékeken, ezért
fokozott terepi felmérést végeztek az EPS szakem-
berei, és a szükséges szakaszokon elrendelték a
gallyazást, vezetékekbe belelógó, felé hajló ágak le-
vágását, amit természetesen csakis az általuk megbí-
zott szakember jelenlétében végeztethetünk el.
Eddig a Népfront, a Temető, a Kis Ferenc, a Vasút
utcákban történt mind ez meg, soron következnek az
Ivo Lola Ribar, JNA, Jován Zmáj stb.

Juhász Attila
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Pozitívan, aktívan csak előre!

Ezekben a hónapokban, akár lehetett volna ez
is a mottója az IZIDA kis csapatának. Ha egy kis
gond találtatik a motorműködésben, ilyenkor látjuk,
hogy egy nagyon jól összekovácsolt csapat vagyunk,
mind a napközi felhasználók, mind a munkások
együtt.

A jó idő júniusban kicsalogatta felhasználóinkat egy
kis kirándulásra, vendégségben jártunk Hódságon,
ahol pecabotot ragadva kezünkben, új barátokra
találtunk

A Tartományi oktatási pályázat, amely a multikul-
turális és nemzetek közötti tolerancia megőrzését
tűzte ki célul,”Alkossunk együtt, egymásra figyelve”
elnevezésű projektummal sikerült elnyerni a
titkárság támogatását. Fontos, hogy közösen egymás-

ra figyelve alkossunk, tolerálva a másik másságát. A
foglalkozást Szalma István és Kovács Ernő vezették,
közelebb kerültünk az agyagból készített tárgyak
különféle móddal való előállításához, vendégeink a
Kis Bácska, szklerózis multiplexben megbetegedett
tömörítő topolyai- kishegyesi községközi civil
szervezete. Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi
Nyugdíjas egyesületnek a figyelmességet, amivel

nagy örömet és mosolyt teremtettek tagjaink
számára. Köszönjük!
Végezetül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
kihirdetett pályázat útján a közmunkaprogram

résztevői 4 hónapon keresztül segítik munkájában az
Izidát.

F.P.B.

AZ IZIDA HÍREI
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„Magas jegenyefán sárgarigó fészek”

Félreértés ne essék, nem nótázni való kedvem
van, inkább szomorkodom, az miatt, hogy ez mind
nincs a Bácsfeketehegyi határban.
Ezen gyönyörű magyar nóták szerzőit e látottak
ihleték a dalbafoglalásukra.
Sajnos most már nincs ilyen, és hasonló látvány a
környezetünkben.
Hosszú évekre tekinthetek vissza az emlékeimben, és
az előbbieknek is szemtanúja lehettem.
Most, amikor egyre jobban sürgető a
környezetvédelem (minden médium foglalkozik
vele) de annál kevesebbet teszünk érte.
Felszántjuk az utakat, nem tiszteljük a mezs-
gyekarókat, ha valaki fát ültet a mezsgyére a szom-
széd vagy figyelmetlenségből vagy rosszindulatból
letarolja.
Pedig neves szakemberek megállapították, hogy ha
minden parcella négy sarkából azok egy sarkára
bokrot vagy fát nevelnének, egy 5000 ha-os határban
1500 kg méreggel kevesebb kellene.
Én nem vagyok mezőgazdasági szaki, de hosszú
vadásztapasztalatom is sok mindent látott. Egy
helyénhagyott mezsgyekaró, vagy villanykaró
tövében kifejlett lapu bokor alatt ott lapult egy-egy
fogoly fészek. Egy-egy fészekből felnevelkedett 6-9
kis fogoly amik lárvákon és káros rovarokon
nevelkedtek fel.
Szisztematikusan eltüntettük a sok tanya helyeket,
kunyhókat, a nagy eperfákat az országutak men-
tén,pedig mindez a környezetünket javíthatná. Viheti

a szél a termőtalajunk javát, a humuszt, amiből egyre
kevesebbet lehet találni, talajvizsgálatok alapján.
Valamikor szépemlékű oszlopos tagja volt a 15 éves
gazdakörünknek, nagy gyakorlati tudással ren-
delkező Bácsi Gábor „megmondta” fasort kell ültet-
nünk, hogy lassítsuk a szelek erejét, sebességét.
Azzal sokat segítünk a termőtalajunk állagán mert
megfogja a különböző szelek által elhordandó
értékes talajfelsőréteget.
Fasorok nőttek meg azóta az ő mozgató tudásával és
erejével. Láthatjuk ma is.
Most is akadnak olyan emberek akiknek egy kisfa
vagy nagyobb is aggat, de biztosan merem állítani,
hogy a talajanalízis alapján megállapítható mindkét
oldalon egy-egy fasornak legalább 1%-kal nagyobb a
humusz tartalma, ami nem lényegtelen.
Most is ezen kellene dolgozni, hogy minél több fának
találjunk helyet még mielőtt pusztasággá nem tennék
a szántóinkat.
Nosztalgiából hagytam egy néhány fát és bokrot a
régi tanyánk helyén. Nekem ott nincs mezei egér
gondom, mert ott fészkel egy egerészölyv pár az
egyik fán, a másikon egy bagoly pár, ők az én társter-
melőim!
Nem utolsó sorban az előbb említett védőfák
környékén minden jobban terem.
Sajnos nem születik mindennap olyan tudatosan
elkötelezett szakember mint az imént említett néhai
jóakaró jóbarátunk.
Inkább azok lesznek lassan többen akik tudatosan

rombolják, mérgezik a teremtett sok szép mezei
virágot, és az ezzel járó rovarvilágot. Az előbbit
bizonyítani tudnám megmérgezett méhcsalád-
dal, repcevirágzáskor!
Szeretném a továbbiakban tapasztalni, hogy
nincs közöttünk olyan szegény (anyagiakban és
lélekben) földműves aki többletjövedelem
érdekében felszántsa az utakat, inkább ültet
egy-egy kisfát vagy bokrot a mezsgyéjére.
Mindehhez kérem a községi közigazgatósági
szervek hozzájárulását is.

Orosz Kálmán
Gazdakör

„Vagy” tele volt a határ nyíló vadvirággal…
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A Kozma Lajos Könyvtár hírei

Júniusban Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusának és a Magyar Nemzeti Tanácsnak
köszönhetően értékes és hasznos könyvekkel
gazdagodott könyvtárunk.

Június 15-én tartottuk meg a Podolszki József
Irodalmi Emléknapot. A nap megemlékezéssel
kezdődött a helyi temetőben, Podolszki József, dr.
Vajda Gábor, dr. Bányai János, Szilády János,
Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza sírjánál.
Megemlékezett: dr.Tóth Anita, dr.Crnkovity Gábor
és dr. Lódi Gabriella. A Kultúrotthonban Vajda Noa
Podolszki József: Magas szelekben című versét
mondta el. A Podolszki-emléktábla megkoszorúzását
követően a könyvtárban kiállítás nyílt Végső Vivien
munkáiból. A fiatal alkotó munkáit Móric Lajos nyu-
galmazott rajztanár méltatta, aki a festőt fiatal
hajtáshoz hasonlította, amely kitartással, tovább-
fejlődéssel hatalmasra nőhet, és növelheti a falu
hírnevét.
Ezután került bemutatásra az Útravaló című kötet,
amely a Közegellenállás riportpályázat írásaiból állt
össze. A kötetet Tóth Lívia és Máriás Endre mutatták
be.
Ezt követte a publicisztikai pályázat eredményhirde-
tése. A zsűri az első díjat Dobó Engi Florindának
(Az én apukám elhagyott bennünket?) ítélte oda,
második helyezett lett Piros Bálint (A négykerekű
forradalmár), a harmadik pedig Matijevics Anikó
(Milliárd év az esztendő – Asszonysors pandémia
idején) lett. Két különdíjat is odaítéltek, amelyeket a

Hét Nap és a Magyar Szó szerkesztősége ajánlott fel
Juhász Petra Bevilágít a Föld az ablakon, illetve
Szerda Zsófia Amikor majdnem megoldottam a világ
legnagyobb problémáját című pályamunkájáért. A
díjakat Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke adta át.
Az emléknap keretében bemutatásra került a Csak
ülj a földre és beszélj az égre című verses-zenés
összeállítás a Mécsvirág együttes, valamint Tóth
Péter Lóránt és Hajvert Ákos versmondók
közreműködésével. Rendezvényünket támogatta a
Magyar Nemzeti Tanács; a Podolszki József
Irodalmi Emléknap a Magyar Nemzeti Tanács
kiemelt jelentőségű kistérségi rendezvénye.
Június 29-én a kishegyesi Schwamm Fanni (Tóth
Annamária) emlékezetes, meghitt felolvasó estet tar-
tott, amelyen bemutatta a Terszián kincse című
kisregényét, valamint a Miattad jöttem című vers-
eskötetét.
Ha nyár, akkor olvasás! Tart még a szünidő! Itt a

nagy lehetőség, hogy jobbnál jobb történeteket
vigyünk a fa alá, strandra, kirándulásra, táborba,
nyaralásra! Böngésszetek kedvetekre a könyvtárban!
Gyertek! Szeretettel várunk benneteket minden
hétköznap!
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Bibliaismereti gyermeknapok

Július közepén a Gyermekmisszió
szervezésében bibliaismereti gyermeknapokat tartot-
tunk. Öt délután gyűjtöttük egybe a gyermekeket 6-
12 éves korig a Központi Otthon udvarában.
Örömünkre szolgált, hogy több, mint 70 résztvevője
volt a napközis tábornak.
Heti témánk Jézus kijelentése volt: „Én vagyok.”
Jézus mondja:
„Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a
juhokért.” Jn. 10,11
„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ,
nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek
világossága.” Jn. 8,12
„Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem
éhezik meg soha.” Jn 6,35
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is, él.” Jn 11,25
„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Jn 14,6

Hálás a szívünk, amiért hosszabb idő után ezen a
nyáron már tudtunk nagyobb létszámban tábort tar-
tani. A gyermekek is örültek az alkalomnak, prog-
ramoknak és a közösségnek. Igyekeztünk a délutánt
tartalmasan kitölteni. Énekkel és bibliai történettel
kezdtük a délutánt, majd aranymondás tanulása
következett. Kézimunkák, csapatjátékok és az
elmaradhatatlan foci mérkőzések. A délutánt va-
csorával zártuk, és az est közeledtével kifáradva, de
élményekben meggazdagodva válhattunk el a gyer-
mekektől.

Hálás a szívünk a munkatársakért, fiatalokért, akik
naponként segítettek a gyermekek közötti szolgálat-
ban, Isten áldjon meg minden segítőt és adakozót.

Halász Renáta



7

FECSKE

Megemlékezés Dr. Hodosy Imre püspök halálának
25. évfordulóján

Július 4.-én istentisztelet keretében emlékeztünk
meg Bácsfeketehegyen Hodosy Imre püspök úrról,
gyülekezetünk egykori lelkipásztoráról, aki 36 éven
keresztül szolgált a gyülekezetben.

Az igehirdetés alapigéje a Zsidókhoz írt levél 13,
7 volt. Rövid alkalmi műsorral szolgáltak a
Bácsfeketehegyi Magyar Művelődési és

Helytörténeti Társaság tag-
jai. Az istentisztelet után
megkoszorúztuk a helybeli
nagy temetőben Hodosy
püspök úr síremlékét. A
megemlékezésen jelen
voltak a néhai püspök
családtagjai, lánya Margit
született Hodosy Julianna,
veje Margit István és egyik
unokája ifj. Margit István.

A Magyar Nemzeti Tanács nevében pedig mgr.
Hajnal Jenő elnök úr is jelen volt és koszorút is elhe-
lyezett a sírnál.

Orosz Attila
esperes – lelkipásztor

GÓLYÁK BÁCSFEKETEHEGYEN II.

Július végére már akkorára megnőttek a kisgólyák, mint a

szüleik. Csak még a csőrük fekete és lábaik fehérek, nem

pirosak. Ám repülni már igen jól tudnak. Kezdetben ter-

mészetesen csak pár centiméterre emelkedtek magasba a

gyakorlatozás alkalmával, míg végül igazi repülésbe

kezdtek.

Az igaz, hogy most már jól repülnek, de a kosztot a fészek
közepén levő képzeletbeli gólyaasztalnál fogyasztják
alázatosan térdepelve és szárnyaik csapkodásával. De sok-
szor türelmetlenségükben még az etető gólya csőréből is
kirángatják a számukra éltető falatokat.
A webkamera működését az alábbi címeken lehet követni:
https://rtsp.me/embed/KBy5TBQ2/ és a
www.bacsfeketehegy.rs, a helyi közösség hírei után található
a webkamera link.
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Bagdy Emőke pszichológus, egyetemi tanártól lopott
gondolattal indítanék:

„Elképesztő mértékben felgyorsult a világ, és egyre
kevesebb idő jut egymásra. Az ünnepek valódi
megünneplése, a valahova tartozás együttes élménye,
a közös étkezések, a közös programok, ezek lassan
kikopnak az ünnep fogalomköréből. Egész egy-
szerűen nincs ezekre idő. Ez tehát ennek az időszak-
nak a legnagyobb kihívása: időt tölteni azokkal az
emberekkel, akik fontosak, és azokkal a dolgokkal,
amelyek értékesek - hangsúlyozva, hogy nem anyagi
értelemben.”
A művelődési egyesületnek egyik alapvető feladata,

hogy lehetőséget teremtsen a tartalmas időtöltésre, a
közösségi élmény megélésére. A koronavírus járvány
alatt mindannyian megéreztük, milyen az, amikor a
közösségi élmény megélésére nincs lehetőség. Az
elmúlt két hónapban azonban újra kinyíltak a kapuk,
és mi is igyekeztünk vállalt feladatainkat elvégezni.
Kicsiket és nagyokat színházi élményben részesíteni,
a szakcsoportoknak bemutatkozási lehetőséget és
utazási élményt nyújtani, kulturális tartalmakban
gazdag közös időtöltést szervezni. Ahol az „egy
falkába tartozás” öröme megélhetővé válik. Ahol a
„mi vagyunk” érzete egy pillanatra háttérbe szorítja
az „én vagyok”-ot. Ehhez a közösségi életérzéshez az
alábbi programokkal tudtunk hozzájárulni.
2021. június 9-én délután a Zentai Magyar
Kamaraszínház vendégjátékát láthatták a gyerekek a
színházteremben. Szabó Magda – Egressy Zoltán:
Tündér Lala című előadását Mess Attila rendezte. Az
előadás megtekintése a Tartományi Oktatási
Titkárság támogatásának köszönve ingyenes volt. Az
iskolával nagyon szépen együtt tudtunk működni,
minden alsós magyar osztályt elkísértek a tanító
nénik. Egyesületünk meggynapi programja volt ez

már.

Június 11-én délután videókat készítettünk a Mester
és Tanítványa pályázatra, melyet a budapesti Örök-
ség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Egyesület hirdetett meg. Három pályamunka készült:
- népi ének kategóriában Krisztián Emese
tanítvány énekelt mesterével, Sárközi Noémivel
Somogyi népdalokat.
- Egy legényes tánc készült: Szakács Tamás és
tanítványa, Losonczi Ferenc Györgyfalvi hajnali és
legényest táncolt.
- Páros koreográfia is készült: Bukovinai
csárdás és silladri. Mesterek: Szakács Tamás és
Szakál Nikolett. Tanítványok: Szilágyi Roland és
Vajda Noa Pálma.

Ugyancsak június 11-én került sor Tersánszky Józsi
Jenő Kakuk Marci c. vígjátékának röprízére a Soma
színtársulat előadásában, a Meggynapok keretében.
Fellépett Kerekes Zalán, Horváth Márk Bence, Vajda
Noa Pálma, Fehér Etelka, Szukola Béla, Sztancsik
Anzelm, Kormos Irén, Tokics Dóra, Cucity Iván,
Szilágyi Roland, Török Emese és Szél Márton.
Zongorán kísért: Burai Károly. Az előadást Hajvert

Ákos rendezte. A zenei munkatárs Faragó Papp
Boglárka volt. A szövegkönyv Csernik Árpádé.
Szakmai konzulens: Virág György. Fény és hang:
Simonyi Tamás.

Június 12-én a falunapi vegyes művelődési műsorban
felléptek néptáncosaink és népi énekeseink, szom-
baton délután 6 órakor a nyári színpadon. A Sárközi
Noémi vezette Kispacsirták Bihar-megyei dalokat
énekelt. A Szakács Tamás és Szakál Nikolett vezette
népi tánccsoportok is bemutatták frissen készült

Visszazökkenés
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koreográfiáikat: A Sziporka somogyi táncokta, a
Csuporka csikszentdomonkosi táncokat, a Kónya
bukovinai táncok adott elő. A Mákvirág és Kónya
táncegyüttes közös száma a túrkevei táncok voltak.

Június 13-án, vasárnap egy kis műsorral részt vettünk
a falunapi istentiszteleten. Erre az alkalomra néhány
zenedés diákot is felkértünk. Verset mondott
Szatmári Lili, Barta Júlia, Hajvert Ákos és Farkas
Hajnalka. Hegedűn játszott Kerekes Tamara,
Harangozó Anna, Nagy Zsóka és Hajvert Zalán.

Június 13-án délután 4 órakor a színházteremben
diákkoncertet tartott a Topolyai Zeneiskola, ahol a
bácsfeketehegyi zenedések mutatkoznak be: Csőke
András, Brezovszki Edit, Gál József és Dudás József
tanítványai. Ezen a koncerten felléptek:
- az előkészítő osztályokból: Török Viola,
Fenyvesi Áron, Hajvert Janka, Végső Lara, Bede
Bertalan (zongorán) és Botlik Barnabás (hegedűn
játszott).
- Az 1. osztályosok közül: Kerekes Tamara,
Hajvert Zalán (hegedű) és Török Viktória, Krisztián
Emese, Bede Barbara (zongora szak).
- A 2. osztályosok közül: Garai Klementina
(zongora), Harangozó Anna és Sokola Oliver
(hegedű).
- A 3. osztályosoktól Nagy Zsóka (hegedű).
- A 4. osztályból: Harangozó Kata és Fenyvesi
Bence (zongora).
- Az 5. osztályból: Bede Barbara (gitár).

Június 17-én szerveztük meg a topolyai zenede bács-
feketehegyi tagozatába való felvételiztetést, ahol 15
érdeklődő gyermek vett részt.

Június 19-én, szombaton tartottuk meg a
Gyermekszínjátszók 13. Műhelytalálkozóját, ame-
lynek főszervezője a Vajdasági Magyar
Drámapedagógiai Társaság, társszervezői a Vajdasági

Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség, a mi egyesületünk pedig a
házigazda szerepét tölti be. A rendezvényen a helyi
gyermekcsoportokon túl felléptek a szilágyiak, a
topolyaiak, a gunarasiak, a zentagunarasiak, a bezdá-
niak, az adaiak, a szenttamásiak, a palicsiak és a

bácskossuthfalviak. Egyesületünk berkeiből mindkét
gyermekcsoport részt vett az eseményen. A
Mocorgók (Faragó Dorisz, Faragó Petra, Gombos
Viktor, Hajvert Janka, Kasza Máté, Török Viola)
bemutatták első mesejátékukat, A só c. mesejátékot,
mellyel BRONZ MINŐSÍTÉST értek el. A
HandaBanda (Búzás Edina, Gál Lajos, Golity
Natasa, Hajvert Zalán, Kerekes Tamara, Krisztián
Emese, Nagy Zsóka, Ocsenás Tamás, Varkula Anna,
Vukmanov Dávid) pedig EZÜST MINŐSÍTÉST
kapott a Kovid19 c. játékáért. Felkészítőjük Hajvert
L. Andrea volt.

Június 25-én, pénteken tartottuk meg a művelődési
egyesület évadzáró műsorát a színházteremben, ahol
a tamburásokon és a Somán kívül minden szakcso-
portunk bemutatta, mivel foglalkozott az elmúlt más-
fél évben, mióta nem léphetett közönség elé. Az
előadáson a népzenei kíséretet Csonka Ferenc és
zenekara biztosította. A népviseletek nagyobb részét
kölcsönbe kaptuk a kishegyesi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesülettől, ezúton is köszönjük az
önzetlen segítséget! A műsoron fellépett:
- Az Akusztik könnyűzenei csoport Faragó
Papp Boglárka vezetésével.
- Az 5 néptánccsoport: a legkisebbek
(Aprócskák) Molnár Gabriella vezetésével, az iskolá-
sok (Sziporka, Csuporka, Mákvirág, Kónya) pedig
Szakács Tamás és Szakál Nikolett koreográfiáival,
Szebenyi Kinga csoportvezetése alatt.
- A Kispacsirták népi ének csoport, melynek
vezetője Sárközi Noémi.
- A mesemondó részleg, melyet Kormos Irén
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istápol, és amelynek most még csak egy, de annál
ígéretesebb tagja van: Gál Lajos.
- A gyermekszínjátszók két csoportja, a
Mocorgók és a HandaBanda Hajvert Lódi Andrea
vezetésével.
- A kis versmondók, Barta Júlia vezetésével
Tavaszvárók címmel egy összeállítást mutatott be.

- Élőben is bemutattuk a Mester és Tanítványa
pályázatra készített produkciókat.

Június 26-án, szombaton a fiatalabb néptáncosok
Törökbecsére utaztak a Kőketánc elnevezésű hagy-
ományos seregszemlére. A Sziporka (1-3. osztá-
lyosok) somogyi táncokkal lépett színpadra, a
Csuporka (4-5. osztályosok) pedig A csikszent-
domonkosi dunnabálban című koreográfiát mutatta
be. Kísért: Csonka Ferenc és zenekara.
Csoportvezető: Szebenyi László Kinga és Szakál
Nikolett. Művészeti vezető: Szakács Tamás. Idén a
járvány miatt a minősítés elmaradt ezen a ren-
dezvényen, de az élmény és a fagyi kárpótolta a
gyerekeket.

Június 29-én, kedden este indult a hagyományos
Tánciskola Tóth H. Vera vezetésével a nyolcadikat
végzett fiatalok számára, 29 résztvevővel. Ebből 19
lány, 10 fiú, vidékiek is szép számban vannak.

2021. július 2-án a két idősebb tánccsoport utazott, a

Mákvirág és a Kónya csapata, mégpedig
Bácskossuthfalvára vendégszerepelni az Ady
napokon. A bácskossuthfalvi művelődési egyesület-
tel régóta tervezünk közös programokat, most végre
sor kerülhetett az elsőre. Ebben az évadzáró műsor-
ban vendégfellépőként vettünk részt. Mivel a nem-
régiben készült kunsági ruháinkat az ottani népvise-

letkészítő asszonyok, Bece Angéla és Tímár
Gabriella varrták, természetesen bemutattuk a kun-
sági-túrkevei táncokat, emellett a két új koreográfiát,
amely a Mester és Tanítványa pályázatra készült.

Július 4-én a bácsfeketehegyi református templom-
ban hálaadó istentiszteletet és megemlékezést tartot-
tak dr. Hodosy Imre (1919-1996) püspök úr halálá-
nak 25. évfordulóján. Egyesületünk tagjai, Sárközi
Noémi énekkel, Barta Júlia és Kormos Irén verssel
járult hozzá a megemlékezéshez.

Július 17-én tartottuk meg az idei tánciskolások
Kisvizsgáját.

A 25. Nagykunsági Alkotótábort július 26–30-ig
szerveztük meg a kultúrotthonban. Ez a hagy-
ományápoló kézműves foglalkozássorozat egyrészt
igyekszik a gyakorlatban továbbörökíteni a
kézműves hagyományokat, másrészt a természetes
anyagokból, kézzel készített használati és dekorációs
tárgyak, illetve a mesterember tudásának megbe-
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csülését is ösztönzi a felnövekvő generációknál. Idén
számos újdonsággal ismerkedhettek a táborozó
gyerekek. A kedvelt és megszokott gyöngyfűzés,
nemezelés, agyagozás, szövés mellett találkozhattak
például íjászattal, szappankészítéssel, gyékényfonás-
sal, fonalgrafikával és egyéb érdekességekkel.
Hiszen a helyi oktatókon túl érkeztek vidéki előadók
is egy-egy foglalkozás megtartására. Itt volt
Szuhankó Ruzsena és Sándor az Etno

Hagyományápoló Körből Bajsáról, Szabó Kiskároly
Ilona Kúláról, Csípe Tímea Topolyáról, Szalma
István és Tumbász Kornélia Kishegyesről, Becsei
Árpád a Sólyom Hagyományőrző Egyesületből
Óbecséről, Tímár Gabriella és kollégái az Ady Endre
Művelődési Központból. Még lovaglás is volt Cékus
Lenke, a kishegyesi Endukas lovasklub lovasoktató-
ja és Konc Dorottya kishuszár közreműködésével.
Természetesen a tábor oktatógárdájának gerincét a
helybéli asszonyok és lányok adták. Horváth Renáta,
Tokics Etelka, Nagy Lengyel Anikó, Sárközi Noémi
és Kormos Irén tapasztalt oktatók mellett most nagy

szerep jutott a fiatal generációnak: Végső Vivien,
Török Emese, Végső Barbara és Tokics Dóra munká-
ja nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre.
Festettek, rajzoltak, varrtak, fűztek, mindenhol ott
voltak, ahol kellettek. De segítségünkre volt Kórizs
József is, aki a kun viseletet mutatta meg a
gyerekeknek. Ráadásul még Pál Esztert is itthon
találtuk, ő is besegített gyorsan. Éshát kellett a segít-
ség. A várt 30-35 gyerek helyett 60 felett volt a
résztvevők száma. Onnan már nem számoltuk.
Hálásak vagyunk a szervezésben nyújtott segítségért
Kovács Hannának, és a szakács nénijeinknek,
Losonci Mártának, Szűcs Ilonának és Farkas
Erzsébetnek a sok finom falatért!
A tábor létrejöttét segítette a Tartományi Oktatási
Titkárság valamint a Bacroute – Tastes of Backa and
adventures elnevezésű IPA-projektum.

Augusztus közepén jön a Nagyvizsga, szeptember
második hétvégéjén pedig a Szüreti napok. Tartsanak
velünk akkor is!

Egyesületünket, programjainkat támogatja:
Kishegyes Község Önkormányzata, a Tartományi

Oktatási Titkárság, a Tartományi Művelődési
Titkárság, a Csoóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor

Alap és a Magyar Nemzeti Tanács.

H. Lódi Andrea
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Tomboló nyári melegben kívánok a bács-
feketehegyi Fecske falu- és havilap augusztusi
számában mindenkinek jó egészséget. Életkorunk, és
egészségi állapotunk nagyban kihat arra, hogy
miként tudjuk elviselni a sokszor rendkívülinek
bizonyuló nyári időjárást. Az éveink számára nem
tudunk kihatni, de ezzel szemben testi, és lelki
egészségünk csak rajtunk múlik. Saját példámon
próbálom bizonyítani, hogy sohasem késő életmódot
váltani azért, hogy megőrizzük, vagy visszaszerez-
zük az egészségünket. Hiszek abban, hogy egyedül
rajtunk múlik, hogy egészségben, vagy pedig
betegségben éljük le az életünket.
Elsősorban szervezetünk állapotán múlik, hogy
képes-e megvédeni, és meggyógyítani önmagát.
Immunrendszerünk karbantartása, és megőrzése
egyéni feladatunk. Rajtunk múlik, hogy akarunk-e
változtatni életmódunkon, étkezési szokásainkon
azért, hogy ne kelljen marokszámra szedett gyógy-
szerek hatásában bízva leélni az életünket.

Az elmúlt két évben megpróbáltam a

Fecskében beszámolni az életmódváltásom
történetéről, akit ez érdekel utólag megtalálhatja írá-
saimat a szebb időket is megélt www.feketics.com
honlap http://www.feketics.com/index-
hu.php?page=fecske&year=2020 és a
h t t p : / / w w w . f e k e t i c s . c o m / i n d e x -
hu.php?page=fecske&year=2021 oldalain.
Remélem, hogy a Fecske eddigi 23 évfolyamának itt
tárolt, most már kortörténeti jelleggel bíró számai
hamarosan átkerülnek a szép reményekkel indított
https://www.bacsfeketehegy.rs/ elnevezésű új honla-
punkra is.

Bízva abban, hogy az másokat is érdekel, a
Fecskén kívül, a facebook oldalamon is
(https://www.facebook.com/karoly.pal.33) szoktam
életmódváltásomról képekkel illusztrált be-
jegyzéseket közzétenni. Ezeket a beszámolókat más,
általam kedvelt facebook csoportokban is rendszere-
sen megosztom. Az elmúlt hónapban például a
megadózisban fogyasztott porított citromfű nyugtató,
és szép álmot hozó hatásáról írt beszámolómra a Bio
Kert című, számomra igen kedves csoportban
(https://www.facebook.com/groups/1704549743173
098) olyan visszajelzést kaptam, ami meghatározta
az augusztusi Fecskébe szánt írásom mondanivalóját.
Az ismeretlen ismerősöm azt írta, hogy szerinte a cit-
romfű por mellett valószínűleg többfajta gyógy-
növényt is fogyasztok, hogy erősítsem annak
jótékony hatását. Mivel ez valóba így van, ezért úgy
döntöttem, hogy a Fecske elkövetkező számaiban
bővebben fogok írni a különféle gyógynövények rám
gyakorolt jótékony hatásáról.
Néhány gyógynövényt, mint például a fokhagymát, a
citromfüvet, máriatövist, és kurkumát napi rendszer-
ességgel fogyasztok. Az alkalmi gyógyteáimon
kívül, a krónikus bronchitisem karbantartására,
illetve, most már elmondhatom, sikeres visszas-
zorítására, konzerválására mindennap megiszok egy
liter gyógynövénykeverékből készített, kellemes
ízűnek egyáltalán nem mondható teát, és szintén napi
rendszerességgel fogyasztom azt a nyolcféle gyó-
gyfűből, és saját főzésű meggypálinkából készített
tinktúrát is amely, reményeim szerint, eredményesen
karbantartja a szív- és érrendszeremet. A témánál

AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS
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maradva arról is szeretnék majd írni a Fecske
következő számaiban, hogy a kertjeinkben megter-
melt növények, és gyümölcsök mindegyikének van
szervezetünkre ható gyógyhatása.
Mindemellett úgy érzem, hogy életmódváltásom
nem lenne, ennyire eredményes amennyiben a
feleségemmel nem látogatnánk heti rendszerességgel
a szomszédos településen működő, legkorszerűbb
kvantumgyógyászati műszerekkel felszerelt alter-
natív gyógyászati rendelőt. Három éve járunk
Katalin biorezonancia központjába terápiára, és azt
tervezem, hogy alkalomadtán részletesen is beszá-
molok a Fecske olvasóinak az itt szerzett tapaszta-
latomról. Az alábbi elérhetőségen olvasható a Hét
Nap 2020. július 11-i számában, Tóth Lívia tollából,
megjelent riport a szeghegyi Vujinović
Biorezonancia Központ működéséről, és
működtetőjének hitvallásáról:
https://hetnap.rs/cikk/en-segitek-de-a-rossz-szoka-
saival-mindenkinek-maganak-kell-megkuzdenie-
32118.html
Ami a gyógynövényeket illeti, tudnunk kell, hogy az
adott betegség kezelésén, karbantartásán kívül, min-

degyiknek van többféle egyéb mellékhatása is a
szervezetünkre. Lényegesnek tartom elmondani azt,
hogy a gyógynövényeknek, szinte kivétel nélkül,
csak pozitív mellékhatásai vannak, szemben a szin-
tetikus gyógyszerekkel, amelyek betegtájékoztatón
felsorolt mellékhatásai negatívan hatnak ki
szervezetünkre. Mivel életmódváltásom ered-
ményeként évek óta semmilyen szintetikus gyógysz-
ert nem fogyasztok, fontosnak tartom leírni azt is,
hogy mindezzel nem azt szeretném mondani, hogy
gyógyszerellenes vagyok. Véleményem szerint is
vannak esetek, amikor a modern orvostudomány által
jelenleg túlfavorizált szintetikus gyógyszereknek
életmentő, helyettesíthetetlen szerepe van. A gondot
abban látom, hogy az emberek döntő többsége,
kényelemből vagy megszokásból, elfogadott egy
olyan életformát, és étkezési szokást, ami folyam-
atosan rombolóan hat az egészségére, és ennek
következményeként életfogytiglani rendszeres
gyógyszerfogyasztásra kényszeríti önmagát. Most
nem akarok belefogni a lehetséges megoldások rész-
letezésébe, de abban biztos vagyok, hogy a kiút az
életmóddal kapcsolatos kérdésekben kialakult köz-
gondolkodás megváltoztatásában, jobbításában van.
Saját példámmal szeretném tudatosítani az érdek-
lődőkben, hogy sohasem késő életmódváltásba kez-
deni azért, hogy remélhetőleg életünk utolsó napjáig
elkerüljenek bennünket a betegségek.

Hársfatea gyógy- és mellékhatásai
Írásaimban szeretnék rámutatni az egyes gyógy-
növények jótékony mellékhatására. Jó tudni például
azt, hogy amikor finom, és üdítő hársfateát iszunk,
akkor nemcsak a megfázással kapcsolatos
kellemetlen tüneteket gyógyítjuk, illetve enyhítjük
(köhögés, lázcsillapítás, izzasztás, nyákoldás,
köptetés, és egyéb hörghurutos panaszok), hanem a
hársvirágból főzött tea mellékhatásaként például:
- erősítjük az immunrendszerünket,
- az epetermelés fokozásával javítjuk az
emésztésünket, de
- a hárstea pozitívan hat ki a szívműködésünkre,
- enyhíti a gyomoridegességet,
- felmelegíti a szervezetünket,
- gyulladáscsökkentőként tisztítja a vérünket,
- van neki idegrendszer erősítő, és fejfájást csökken-
tő hatása,



14

FECSKE

- hatásos a reumás megbetegedéseknél,
- enyhe vizelethajtó, és méregtelenítő hatása is van,
és
- lefekvés előtt fogyasztva nyugodt alvást biztosító
mellékhatása sem elhanyagolható.
A hársfatea említett gyógyhatásait természetesen si-
keresen felturbózhatjuk, és megsokszorozhatjuk ha
teszünk bele mézet, citromlevet, illetve ha más,
megfázásra használatos gyógynövénnyel (bodza,
menta, csipkebogyó, gyömbér, kakukkfű, levendula,
ökörfarkkóró, stb.) együtt készítjük.
Ami a hársfateához kapcsolódó saját tapasztalatomat
illeti, elmondhatom, hogy több okból kifolyólag évek
óta nem fogyasztom, mivel az elmúlt hat évben
egyszer voltam komolyabban megfázva, és a napi 2-
3 liter bevitt folyadékmennyiségem jelentős
hányadát elsősorban a krónikus bronchitisem
kezelésére napi rendszerességgel fogyasztott
gyógyteakeverékekkel biztosítom.

A fokhagyma gyógyhatása
Meghűlés esetén fogyaszthatunk fokhagymát is
mivel annak allicin és a szaponin tartalma antibak-
teriális hatású, így légúti megbetegedésekre is

remekül alkalmazható. A fokhagyma ezenkívül mel-
lékhatásként csökkenti a vérnyomást, az infarktus
kockázatát, gombaellenes, ezért kiválóan al-
kalmazható a Candida albicans kezelésében, serken-
ti az epekiválasztást, javítja a gyomor és a belek
nyálkahártyáinak vérkeringését, csökkenti a vér
koleszterinszinjét. A fokhagymának igen jelentős
antioxidáns tartalma van, ami kihat immunrend-
szerünk erősödésére.
Többször leírtam már, ezért csak röviden említem,
hogy minden reggel, pohár vízzel és rágás nélkül,
lenyelek 2-3 gerezd összevágott fokhagymát, és
ennek köszönhetően hat éve nincs gondom a víru-
sokkal és a baktériumokkal. Ezt megelőzően, a
krónikus hörgőgyulladásom mellett, minden télen 4-
5 alkalommal volt lábon kihordott, egészséget rom-
boló tüdőgyulladásom.

Kurkuma gyógyhatása
Közel egy éve minden estefele, a lehetséges gyul-
ladásos állapotok megelőzésére, fél liter vízben
elkeverve, meg szoktam inni egy púpos kávéskanál-
nyi kurkumaport, amibe a feleségem, a hatás
erősítése érdekében, elkever még fél kiskanálnyi
őrölt borsot is. Nem mondhatom, hogy ízletes lenne
ez a keverék, de a tények azt mutatják, hogy semmi
jelét sem látom annak, hogy betegséget okozó gyul-
ladásos folyamatok lennének a szervezetemben.
Nem tudtam eddig még eldönteni, hogy ez a
kurkumás folyadék, vagy a napi egy liternyi
krónikus hörgőgyulladásra fogyasztott gyógy-
teakeverékeim egyike-másika a rosszabb ízű, de azt
tapasztaltam, hogy egymás hatását erősítve sikere-
sen szembeszálltak a krónikus bronchitisemmel.
A szakirodalom szerint a kurkuma kiváló serkentő,
erősítő és vértisztító hatású. Fogyasztását javasolják
gyomor és bélrendszeri problémák esetén, mert a
gyomor a kurkuma segítségével könnyebben fel
tudja dolgozni az elfogyasztott táplálékot. Javítja a
májműködést, Aloe Verável együtt fogyasztva
májzsírosodás esetén is jótékony hatású. Kimutatták
a kurkumin nevű vegyületéről, hogy kiváló antiox-
idáns, és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal is bír,
ezért krónikus májgyulladás esetén is ajánlott rend-
szeren fogyasztani, valamint egyéb gyulladásos
betegségekre is - főként reumára - nagyszerű
orvosság. Epeproblémákkal rendelkezők számára is
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javasolják, mert serkenti az epetermelődést, gátolja
az epekő kialakulását, valamint oldja a már meglévő
kisebb epeköveket.
Fogyasztása ajánlott vérszegénység esetén, gátolja a
vérrögképződést, továbbá redukálja a vér kolesz-

terin-és vércukorszintjét, így akadályozza az
érelmeszesedést és a vérrögképződést,
következésképp a trombózis kialakulását. Remek
köhögéscsillapító, csökkenti a garat és a tüdő hurut-
jait. Kifejezetten hasznos lehet sportolók számára,
ugyanis a kurkuma rendszeres bevitele oldja a sza-

lagok és az ízületek merevségét, továbbá fokozza a
nyúlékonyságukat és a rugalmasságukat is. Hatásos
kórokozók ellen, nyugtatja, fertőtleníti a bélrend-
szert, ezért fogyasztását ajánlják a vastagbél fer-
tőzéses megbetegedései esetén is. Oldja a bélgör-

csöket, javítja az emésztést. Ezen kívül hatékonynak
bizonyult a növény kivonata a gyomorfekély és
különféle bélgyulladások, például a Crohn- betegség
és a fekélyes vastagbélgyulladás kezelésében. A
kurkuma - a féregűző varádics és az üröm mellett - az
egyik leghatásosabb ellenszere a bélférgességnek.
Édesgyökérrel vagy fehér mályvával kombinálva
hatékony belső vérzések esetén, mert véralvadás-
gátló tulajdonsággal is bír. Csillapítja a hányingert,
ezért tengeribetegség esetén is javasolják
fogyasztását. Serkenti a zsíranyagcserét, ezért
fogyókúrázóknak is nagyszerű választás.
A kurkuma felhasználható külsőleg is mivel vízben
elkeverve remek öblögető, mellyel gyógyíthatók a
szájüregben található hámsérülések. A bőr felszínén
található sebeket fertőtleníti, vérzésüket csillapítja,
és gyorsítja a sebgyógyulást.
Itt szeretném elmondani azt is, hogy a kurkuma
egyik összetevője annak a közel egy éve fogyasztott
érrendszer tisztító tinktúrámnak, amelyet nyolc féle
gyógynövényből, és saját főzésű meggypálinkából
készítettem.
Ennyi fért ebbe az írásomba, folytatása következik.
Végezetül megvalósítható célként mindenkinek jó
egészséget, betegség nélküli hosszú, és boldog életet
kívánok. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra, vigyázzunk az egészségünkre, mert az
egészségünkből csak egy van!

Pál Károly
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Jelképes újraegyesítés

Minden bizonnyal a legtöbb vérbeli ma-
gyarnak hevesebben kezd verni a szíve, amikor
szóba kerül az igazságtalanul, a kegyetlenül szét-
csupált történelmi Magyarország újraegyesítésének
gondolata. Szarvason július végén megrendezett,
sorrendben a XXIV. Kárpát-medencei Nemzetiségi
Napok gazdag programjának keretében erre is sor
került. Az Összetartozás Emlék Parkban az
emlékoszlopok gyűrűjében a honi és a határon túlról
érkezett települések képviselői az otthonról hozott
maroknyi földet egy szentélybe öntötték – miközben
a tárogató mélabús hangja szólt – amelyet a nagy
Magyarországot ábrázoló fed lappal zártak le.
Jelképesen újra egyesült Magyarország földje. A kár-
pátaljai, az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági valamint
az anyaországi egybegyűltek közös főhajtásában,
emlékezésében, a közös fájdalomban osztozva lettek
eggyé, ismét eggyé a jelenlévő magyarság, ott azok-
ban a percekben, ezáltal is megerősítve együvé tar-
tozásunkat, lelki összefonódásunkat. Felemelő érzés
tölti el az ember lelkét, miközben ezt a megismétel-
hetetlen, semmihez sem hasonlítható, fájó, de egy-
ben magasztos állapotot megéli a könnyeivel
küszködve, majd végül nem titkolva
elérzékenyülését törli le a kipirult arcán végig-
gördülő duzzad könnycseppeket, miközben kunok
kunsággal ragaszkodva az évszázados elégtétel után,
melynek most még ha csak csupán morzsáját is, de
elteszi a lelke féltett rejtekébe, a szép emlékek
tárházába.

A tisztább áttekinthetőség végett szükséges-
nek tartom visszalépni az időben, ennek a szarvasi

látogatás előzményeihez. Évekkel ezelőtt a kishe-
gyesi községi elöljárók kapcsolatot teremtettek
Szarvas város elöljáróival gazdasági és kulturális
együttműködés szándékával. A Szarvasi Gazdák
Nemzetiségi Hagyományőrzők Egyesülete és a
feketicsi Gazdakör vezetősége úgyszintén kapcsolat-
ba lépett egymással, valamint a helyi székhelyű
Szent György Borrend is szép kapcsolatot épített ki,
melynek eredményeként a borrend hat szarvasi tag-
gal bővült. A feketicsi meggyet, illetve az abból
készült termékeket is sikerült megismertetni, sőt
meggyfa-csemeték is kerültek az ottani földbe. Az
idei Kárpát-medencei Nemzetiségi Napokra (is) kap-
tunk meghívást, amely évek során egybefonódott az
aratónappal, valamint az ilyenkor elengedhetetlen
főzőversennyel. Érkezésünk napján, pénteken a kora
esti órákban a gondosan rendezett település
belvárosában a dísz bokrokkal, fákkal körbeölelt,
sétánnyal szegélyezett Zenepavilonnál mutatkozott
be az idei díszvendég Kétegyháza, valamint a kül-
honi magyar vendégek egy-két műsorszámmal. A
lelkes közönség ízelítőt kaphatott néptáncból,
népzenéből, de megcsodálhatta az Ukrajnából
érkezett Béla harmonikajátékát, valamint a vele fel-
lépő csinos hölgy hegedűmuzsikáját, a tárogatós
kiváló zenélését, majd azt követően érzelem dús –
hazafias – énekének tapsolhattunk tiszta szívből s, ha
már aratónap, hát nem hagyhattam ki a
Mezőgazdasági sirató című vers összealításomat,
amelyet úgy érzem sikerült elég jól begyakorolnom,
ahogy azt láttam az itthoni kimagasló szintű
versmondó ismerőseimtől. Az esti órákban a város –

a sok közül – egyik büszkeségét is
megcsodálhattuk, a fedett fürdő-kom-
plexumot, amelyben számos külön-
böző nagyságú és alakú medence
található, ahol a népes meghívott
vendégsereg kedvére lubickolhatott.
A szombati program már a reggeli
órákban megkezdődött. A jelenlévők
többsége viseletben, településüket
hirdető táblával vonult fel. A menet
élén mazsorett csoport haladt, majd a
házigazdák, valamint az idei
díszvendég Kétegyháza csoportja
majd a többi megjelent települések
csoportjai, küldöttségei. Miután a
felvonulók megérkeztek az Összetar-
tozás Emlék Parkba ünnepi köszöntők
hangoztak el, amely során Jakab
István, az Országgyűlés alelnöke a

Szarvason jártunk a nagy Magyarország földrajzi középpontján
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MAGOSZ elnöke kiemelte a 15 millió búzaszem –
Magyarok kenyere - elnevezésű program jelen-
tőségét, amely az idén nem csak az összeadott búza-
mennyiség által ért el kimagasló teljesítmény, hanem
az adakozó emberek jelentős számbeli növekedését,
érdeklődését is ékesen bizonyítja. Nem utolsó sorban
a Kárpát-medencében élő és dolgozó magyar gazdák
közös szándékát, egybehangzó akaratát tükrözi,
miszerint minden korlát, határ ellenére ez a program
az összefonódást, az együvé tartozást szimbolizálja.
A már említett föld összeöntést követően
Kétegyháza alpolgármestere, alpolgármester ass-
zony, Szarvas polgármesterével, valamint a ren-
dezvény főszervezőjével közösen emlékoszlopot
helyeztek el. Ekkor került sor a jövő évi díszvendég
felkérésére, amely nem más, mint Bácsfeketehegy
lesz. Délelőtt folyamán a kézi aratást is bemutatta a
szomszédos Mezőtúr csapata, a kézi búzakaszálást, a
marokszedést, cséphadarást, a lónyomtatással való
cséplést, valamint egy korhű üzemképes cséplőgép
munkáját is megcsodálhatta a nagyszámú érdeklődő.
Ám az igazi sürgés-forgás egy hatalmas sátorban
volt, ahol kezdetét vette a sütés-főzés. Minden
település csapata a vidékükre jellemző ősi, ha-
gyományos aratási ételt kellett, hogy készítsen, ame-
lyet hattagú zsűri értékelt. Nem csak az elkészített
ételt véleményezték, hanem már főzés közben is
végigjárták a csapatokat, kóstolgattak, kérdezgettek,
jegyzeteltek. A mi maroknyi csapatunk meggyből
készült ételekkel és italokkal igyekezett elkápráztat-
ni a barátságos zsűri tagokat. Hiszem, hogy ez jól is
sikerült. Ízlett a pálinka, a likőr, de ugyan úgy
megdicsérték a tartósító mentes meggyszörpöt
(horkai család termékei), valamint meggyes
piskóták, sütemények is elnyerték a tetszésüket.
Kínálgattuk a közelünkben lévőket, kit ezzel, kit
azzal pár mondat kíséretében az adott termékről.

Mert valahogy úgy éreztük ez a küldetésünk,
ismerkedni, barátkozni, a különleges meggyünket
bemutatni, településünket megismertetni, jó hírünket
vinni, hiszen – ahogy lelkipásztorunk szokta mon-
dani; amennyiben az Atya nem nézi bűneinket és
megtart bennünket – jövőre mi leszünk ennek a
népes rendezvénynek a díszvendégei. Természetesen
a közelünkben serénykedő sütő-főző emberek is
megkínáltak, volt, aki frissen darált mákos barátfülét
hozott, a szomszédok, - akiket minden bizonnyal a
ciberével vettünk le a lábukról (a férfiakat pedig
meggypálinkával), - akik hatalmas kondérban főztek,
egy-egy adag gulyással kedveskedtek. A zsűri már
délben elkezdte az akkora elkészült ételek
értékelését. Mi is az elsők között mutathattuk be
ételeinket, italainak, hiszen java részt már itthon
elkészítettük, megfőztük. A meggypálinkát követően
csigalevessel indítottunk, majd főtt hús
meggyszósszal, hideg cibere enyhén tejfölözve és
desszertként három fajta meggyes pite, ill. kalács,
mindez nyakon öntve némi meggyborral. Uzsonnára
meggylekvár (Szabó Márta és családja terméke),
külön e célra süttetett szeletelt parasztkenyér,
valamint szódavízzel hígított meggyszörp és a
kellemes időtöltéshez mellékeltük a zsűrinek a
faluújságunk, a Fecske legutóbbi számát, amely cím-
lapján, egy tenyéren pár szem meggy látható. Jól si-
került a prezentáció, amelyet a későbbiekben az
eredményhirdetés is igazolt. A zsűri elnöke, Sági
Szilárd mesterszakács – a Hal a tortán c. TV műsor-
ból ismerhetjük – a díjkiosztás kezdetén elmondta,
hogy mindhárom dobogós helyezést felosztották
arany, ezüst és bronz fokozatokra, majd kezdetét
vette a véleményezés és az elismerések kiosztása. A
meggy ételeink által egy ezüst és egy bronz díjat
érdemelt ki a kis különítményünk. A délután
folyamán került sor az ünnepi műsorra, amely

keretében ünnepélyes köszöntők
hangzottak el. Többek között Szili
Katalin miniszterelnöki megbízott is
méltatta a rendezvény fontosságát és
létjogosultságát, dicsérte a szervezők
kitartó munkáját. Az idei búzából
készült hatalmas kenyeret a
lelkészek megáldották és hálaadó
imával köszönték meg a Teremtőnek,
hogy sikeresen betakaríthatták a
gazdák a kenyérnek való búzát. A
falatkákra felszeletelt kenyeret a
jelenlévők között szétosztották. Egy
a kenyér, egy a nemzet.
U.I.: Ennyi meggyből készült étel és
ital után nem gondoltam volna, hogy
még érhet meglepetés. A VIP sátor-
ban csapolt meggysört ittunk. Elég jó
volt.

Szukola Béla
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1996 július 2-án adta vissza lelkét Teremtő
Urának, Hodosy Imre feketicsi református lelkipász-
tor, a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház
püspöke. Mint egykori tanítványa, halálának 25.
évfordulóján, úgy gondolom az iránta érzett tisztelet-
ből, illik róla röviden megemlékeznem. Hiszem azt,
hogy a feketicsi idősebb és közép generációhoz tar-
tozók közül még sokan emlékeznek Hodosy püspök
úrra, hiszen nagyon sok generációt nevelt, tanított a
hitbeli ismeretekre, úgyanígy sokakat keresztelt,
konfirmált, esketett és temetett. Több mint három
évtizeden keresztül elsősorban a helybeli, de
ugyanakkor a délvidéki reformátusság lelki arculatá-
nak is meghatározó személyisége volt.

Hodosy Imre 1919 február 27-én született a bánáti
Magyarittabén. Itt végezte elemi iskolai tanul-
mányait, középiskolai tanulmányait pedig a nagy-
becskereki gimnáziumban. Édesapja, Hodosy Orbán
szülőfaluja lelkipásztora volt. Az ő nyomdokaiba
lépett, amikor a lelkészi pályát választotta élethivatá-
sul. Teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte.
Befejezve ottani tanulmányait, hazajött és jelent-
kezett segédlelkészi szolgálatra. Első szolgálati helye
Várdaróc (Baranya), ahol egy idős lelkész mellett
volt segédlelkész. Itt érte a háború és az ezzel járó
nehéz körülmények. Innen egy még nehezebb szol-
gálati helyre, a daruvári misszióba került. Ez egy
nagyon nehéz szolgálati terület volt, ahol ő bizonyí-
tott. Innen hívta meg 1949-ben az újvidéki
gyülekezet lelkipásztorának. Édesapja halála után
1958-ban, szülőfaluja Magyarittabé lelkésze lett.

Néhány év múlva, 1960 június 23-án, Ágoston
Sándor püspök-lelkipásztor halálával megüresedett a
feketicsi lelkészi állás, és a gyülekezet meghívta
lelkipásztorának. Ő ebben az Úr akaratát érezte, neki
engedelmeskedve elfogadta a feketicsi lelkészi állást.
1961 augusztusában kezdte el Feketicsen a szolgála-
tot, mint a gyülekezet megválasztott lelkipásztora.
Nem volt neki könnyű olyan lelkész után szolgálni,
mint amilyen Ágoston Sándor volt. Hűséges szol-
gálatával bizonyította, hogy méltó utóda lett nagy
elődjének.

Hodosy püspök úr őszinte, igaz és nagyon egy-
szerű ember volt. Mindig hálás szívvel gondolok
vissza gyermekkoromra, az általa tartott vasárnapi
iskolára és hittanórákra. Le tudott ereszkedni a gyer-
mekek szintjére és emberközelbe tudta hozni Isten
igéjének időszerű üzenetét felnőttek és gyermekek
számára egyaránt. Kiváló és elismert igehirdető volt.
Igehirdetéseit mindig mindeki megértette, nem
használt nagy szavakat, magasröptű teológiai gondo-
latokat, igehirdetései többnyire megszólító és tanító-
jellegű prédikációk voltak. Több egyházi tisztséget is
betöltött, 1972-től zsinati főjegyző, 1982 és 1996
között pedig a Jugoszláviai Református Keresztyén
Egyház püspöke volt. Az egyházkormányzás
felelősségteljes feladatát sem méltóságnak, hanem
szolgálatnak tekintette. A református és magyar iden-
titás megtartásáért folytatott harcának elismeréseként
a Debreceni Református Teológiai Akadémia 1991-
ben díszdoktorává avatta. Mint püspök is hűséggel
szolgált a a feketicsi gyülekezetben, a gyermekek és

az idősek között, sírnál és bölcsőnél
egyaránt. A legnagyobb kérdés számára
mindig az volt, hogy milyen módon tölt-
heti be küldetését Isten dicsőségére és
anyaszentegyházunk javára. Jelszava volt
a nagy reformátorunknak, Kálvin
Jánosnak a jelmondata: Soli Deo Gloria,
azaz Egyedül Istené a dicsőség.
Áldott legyen emlékezete közöttünk.

Orosz Attila
esperes-lelkipásztor

IN MEMORIAM DR. HODOSY IMRE
(1919-1996)

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.“

Jób 19, 25
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ugye [ë] mondatszó és határozószó (kérdő; eldön-
tendő kérdésben)
I. mondatszó (rendsz. részletező v. határozott alakú
kérdés után).
1.  igenlő választ várunk, gyak. hozzájárulást,
helyeslést sürgetve amelyre maga felel a beszélő.
2.  káröröm, szemrehányás kifejezésére
3.  kötőszavas mondat előtt, rendsz. anélkül, hogy
választ várna a beszélő
II. határozószó (rendsz. a kérdés részletezése előtt;
hangsúlyával és hanglejtésével belesimul a mondat-
ba)
1.  érzelmileg színezett mondatban, öröm, káröröm,
szemrehányás kifejezésére, választ nem várva.
2.  tény megállapításának bevezetéseként rendsz.
igenlő, megerősítő feleletet várva
III. Fölöslegesen használt, henye töltelékszó. 
ez wikipedia volt.

Mennyit használjuk e szavacskát, igenlésként,
kérdésként, esetleg előre kiforszírozva igazunkat?
Közben nem is gondolkodunk jelentőségéről, jelen-
téséről, csak úgy megszokásból, mint sok más
jövevényszót, vagy tudatlanságból, majmolva…
minek/miért? Van egy régi nagy mondás: nyelvében
él a nemzet (nép), de ma már ugye ebben a nagy
globalizálódásban, ahol nem csak nyelvünket,
nemzetünket, de nemünket, és minden más létünket
meghatározó tényezőt, tulajdonságot elveszíthetünk
semmiért, mert az ugyék vannak uralmon. (na, ugye)
Manapság olyan, ugye, világot élünk. Valahogy mi, a
közönséges kisember, sehol sem vagyunk.
Számunkra minden ugye…, de ez sosem jó, nincs
öröm, csak kín, szenvedés. Nem mi vagyunk azok,
akik kimondják, hanem azok, akiknek megmondják,
hogy na, ugye?. Mindig más mondhatja meg, hogy
ugye. Pedig úgy tudjuk, hogy a jegenyefák nem
nőnek az égig, és, hogy semmi sincs a mai világban
sem örökké, meg, hát mindennek rendelt ideje vagy-
on…, amennyit fel, annyit le is megy  a világ kereke.
De, nem mindenki szerencsétlen, közönséges
gyalogkakukk, vannak ugye okosok, akik jókor, jó
időben, átöltöznek a Terrorháza átöltöző szobájában.
Igen, de ugye ezeket később nem szabad
meg(fel)ismerni, de ha már ez megtörtént,  akkor ne
tudja meg senki, főleg ne, az érintett. Ja, ma ugye a
demokrácia uralkodik, ugye demokratikus
eszközökkel, ugye demokratikus rendszerben?
Régebben ugye, tudtuk, hogy mi, micsoda, ki, kicso-
da, mi volt szabad, mi nem, ugye, ma már demokrá-
cia van? Igen. 

Így, ma már azt sem tudjuk, hogy mi az erkölcs, mi
az igazság, mi a jog, mi a becsület, mi a jó, mi a
rossz… ugye. Történnek csodálatos, meg, meg nem
magyarázható dolgok, események. Ugye, ezekhez az
érintett népnek sajnos semmi köze. Régebben sokat
szenvedtem az ugyétől, mivel, édesapám, meg az
anyósa (nagyanyám) mindig úgy kezdték a hozzám
szóló kritikájukat, hogy, ugye én megmondtam…
Igen, Ők mindig megmondták. Úgy is volt, a végén,
már rosszul éreztem volna magam, ha az ugye nem
lett volna úgy. Valójában ez a jelenség manapság is
zavar. Valahogy, valami miatt, nem tudom követni ezt
a mai világot. Igazolom magam, hogy a múlt évezred-
ből való vagyok. Más is, de ők nem hivatkoznak rá,
ha valami nem tetszik nekik, belesimulnak az átlagba.
Valójában elégedett, vagyok, de nem tudom, akkor
miért zavar az ugye? Ugye minket a testvériség
egységbe, az egyenjogúságba neveltek. Hittünk is
benne, ma átkosnak nevezzük. Közben ma meg a
politikai evolúció érint bennünket, akkor csodálkoz-
nak, hogy te nem ilyen voltál. Miért vagy ma ilyen?
Ugye én vagyok a bűnös, hiába hivatkozok arra, hogy
több információnak vagyok birtokában, mint mások,
többet láttam, többet utaztam, még mindig nem
vagyok szűk látókörű, de valahogy nem hiszek el
minden kijelentést, mert ugye, ezt egy valaki mondta.
Ma már minden része az életnek le van fedve „sza-
kemberekkel”, csak valahogy én vagyok a hibás,
hogy nem tudok nekik hinni. Itt van ez a Kovid is,
meg az ellene felkínált védőoltás. Sokan nem hisznek
benne, mert hát ugye, régebben, több év kellett egy
gyógyszer előállításához, meg hát ki gyártotta…
Képzeljék el 1974-ben a gimiben tanultunk
biológiából sejttant is. Itt az oszink, ő adta elő a
bioszt, már említette az információs RNS-t, amit a
híres magyar tudós Karikó Katalin használt a
védőoltás előállításában. Emberek, miért vagyunk
ilyenek, hogy a jót meg az igazat nem hisszük el, de
a nagyhangúak humbukját meg igen?
Nem régen távozott egy hűséges olvasóm, mindig
megjegyezte, kérdezve, hogy: akkor gondolkozunk?
Igen. Továbbra is, és tudom, hogy Ő is velünk továb-
bra is. Ugye, most már ráér.
Akkor, annak ellenére, hogy ilyen hőség van, gondol-
kozzunk!

Bíró Csaba



20

FECSKE

Dupla málnás-habos brownie
Hogy mi a legjobb a málnában és a csokiban? - ha a
két ízvilág összetalálkozik, és ez a “találkozás”
legjobban egy habos-krémes brownie-ban teljesedik
ki. A málna édeskés fanyarságát nagyon jól ellensú-
lyozza, illetve kihangsúlyozza a feketecsokoládé
kesernyés krémessége, a tejszín habossága pedig szó
szerint: már csak hab a tortán!

Hozzávalók:

A brownie alaphoz:
- 20 dkg étcsokoládé
- 15 dkg vaj
- 20 dkg cukor
- 4 db tojás
- 10 dkg liszt
- 4 dkg kakaópor
- 1 nagy csipet só
- ízlés szerint málna, amit a nyers tésztára szórunk
(kb. egy marék)

A málnahabhoz:
- 35 dkg friss málna vagy fagyasztott
- 2 dl habtejszín (édesített)
- 6 g porzselatin vagy 4 lapzselatin
- 4 ek kristálycukor
- 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
- Süssük meg előbb a
brownie-t, hogy legyen
kihűlve, mire elkészül a
habos krém. Semmilyen
mixer vagy kézi habverő
nem szükséges.
- Vegyünk egy hőálló tálat,
és gőz fölött (vagy
mikróban) olvasszuk meg a
csokit a vajjal. Keverjük
csomómentesre, és hagyjuk
legalább langyosra kihűlni. 
- A kakaóport keverjük el a
cukorral, és adjuk a csokis-
vajas keverékhez, vegyítsük
össze, majd jöhetnek bele
egyenként a tojások.
- Legvégén szórjuk bele a

lisztet is a csipet sóval, alaposan kavarjuk el, de
hamar össze fog állni. Egy ragacsos, nem túl folyós
masszát kapunk, ami mehet is egy “közepes” méretű
téglalap alakú tepsibe (a tepsi mérete annyiban
számít, hogy magasabb vagy vékonyabb brownie-t
szeretnénk sütni), amit kibélelünk sütőpapírral, vagy
megolajozzuk az egész belső felületét és vékonyan
belisztezzük. Szórjuk meg a massza tetejét ízlés
szerint málna szemekkel.
- 180 fokra előmelegített sütőbe rakjuk, kb. 20-25
percig, ez sütőtől függ, a lényeg, hogy ne süssük
addig, amíg kemény és száraz lesz, vegyük ki akkor,
amikor még egy picit nyersnek tűnik egy-egy helyen
a teteje. Ez ízlés dolga, de mivel nem sütőporos
piskótáról van szó, ne süssük túl a tésztát. A brown-
ie tömör, kissé ragacsos állagú kell legyen.
- Ha megsült a sütink, elkezdhetjük a málnahabot.
Egy kisebb lábasba tegyük bele a málnát, a 4 kanál
cukrot, a vaníliás cukrot, majd kb. 5 percig kavargas-
suk lassú tüzön. Közben törjük össze a málnasze-
meket is. Nem kell sokat főzni, csak legyen pépes
állagú, “rotyogjon” kicsit, és épp mielőtt levennénk a
tűzről, szórjuk még bele a 6 g porzselatint, vagy a 4
lapzselatint (ezt hideg vízben kell áztatni néhány
percet). Keverjük el alaposan a zselatinnal, és ha el-
vegyült a málnás péppel, zárjuk el a gázt. Hagyjuk
ezt is legalább langyosra kihűlni.
- Verjük fel a tejszínt (nem kell nagyon kemény
legyen a hab, de semmikép se folyós), tegyünk egy

kanállal a málnás péphez, keverjük
össze vele, majd mehet az összes
tejszín a málnához. Óvatosan, egy
kanál segítségével dolgozzuk össze.
- A málnahabot ízlés szerint tegyük
a brownie-ra. Beboríthatjuk vele az
egész sütit, majd néhány órát
hagyjuk vagy egy egész éjszakát ,
míg megdermed, de azonnal is
használhatjuk. Kanalazzuk rá nyu-
godtan akár a langyos sütihez is.
Semmit nem ront az ízélményen!
Megjegyzés: ha nem szeretnénk
méregetni a porzselatint, a krém
“elbír” egy csomaggal is, a 8 gram-
most.

H.SZ.
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Amióta a hivatalos medicina, cáfolat nélkül
fogadta egy Amerikai orvos csoport 175 országban
végzett vizsgálatát az étkezési vagy népszerű nyelvén
a kristálycukor fogyasztása és a cukorbaj közötti
összefüggésről, ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés
az egyéb természetes cukrok és a mesterséges
édesítők iránt. Na, de valójában mi is a baj az
étkezési cukorral? A nádból és répából előállított
cukrot évszázadok óta használja az emberiség. Az
elsőt Nagy Sándornak, az utóbbit Napóleonnak
köszönve. Jószerivel nem is a cukor a vétkes, hanem
az utóbbi évtizedekben hirtelen megnőtt fogyasztás
olyan ételekben-italokban, amelyekről fel sem
tételeznénk a nagymennyiségű cukortartalmat.
Világosabban fogalmazva, az élelmiszer gyárak
meglovagolják az ember természetes vágyakozását
az egyik legkorábbi evolúciós érzékünk, az édesség
irányába, ami, odavezet, hogy olyan élelmiszerek-
ben-italokban is fellehető tömény mennyiségben a
cukor, ahol annak semmi helye. Az egészségesnek
meghirdetett müzli, a 0%-os joghurt, a ketsup, a
zacskós levesek, a kenyér egytől-egyig tömény cuko-
rral ízesített, hasonlatosan, amiképp a másik oldalon
a konyhasóval agyonsózott felvágottak.  Mindez
pedig történik egyetlen céllal, hogy az íz fogdájában
vergődő ember minél nagyobb mennyiségben
vásárolja az olcsó anyaggal agyon édesített terméket.

Az amerikai orvos csoport  tanulmánya 2013
februári eredetű és azóta bejárta a világ minden szá-
mottevő hírlapját, amelyek többnyire  egyhangúan
–kissé túllihegve a hírt-, a cukrot egyenesen méreg-
nek kiáltották ki. Az említett kimutatás szerint nem
annyira az elhízás, inkább a naponta elfogyasztott
cukormennyiség egybeesik a diabetikus betegek
számának ugrásszerű növekedésével. Tegyük hozzá:
2013-as orvosi lapok szív- és érrendszeri betegségek
és a rákos daganatok ijesztő elterjedésének okát is
legújabban a cukros ételek, desszertek, csokik,
üdítők, vagy ahogyan a tanulmányok nevezik: a
kalóriában túltengő, ám értékükben szegényes ételek
túlfogyasztásában sejtik. 

Mielőtt azonban végképpen törölnénk a cukor
használatát háztartásunkban tegyünk néhány meg-
jegyzést a védelmében is: az említett orvosi
közlemények ez idő szerint mindössze összefüggést

és nem ok-okozati kapcsolatot találtak a cukorfo-
gyasztás mennyisége és a fent jelzett betegségek
száma között. A hivatalos orvostudomány továbbra is
ideális étkezési arányként a 60%-szénhidrát, 25%
zsír és 15%-os fehérjét tartja. Ezt az álláspontot ma
rendkívül hevesen támadják egyesek, a természetes
édesítőket, a cukrot is közöttük, szinte teljesen
kitörölnék a fogyasztókosárból, valami hasonló
hévvel, ami a dohányzást érte az utóbbi évtizedben.
Elsősorban a paleolit-étkezés hívei jeleskednek a
fenti arány megdöntésének kísérletében, gyakorta
5% alá szorítva a szénhidrátok arányát táplálkozá-
sunkban. Szerintem azonban, követelésük nincs
érdemileg megokolva. A természet törvényeivel
ellenkezne az édes ételek vagy akár italok csaknem
teljes kiiktatása étkezésünkből, hiszen evolúciós
fejlődésünkben az édesség érzete a legkorábbi és
legjobban generált alapíznek számit, elsősorban,
mint az éhségérzet csillapítója. A természet pedig
evolúciós szinten nem szokott tévedni. Csak azt
hagyja el, ami káros vagy felesleges. Bármilyen vád
is éri a cukrot, a nagy tekintélyű Amerikai Szív
Társaság továbbra kitart amellett, hogy a nők napon-
ta 25 gramm - vagy 6 teáskanálnyi - cukrot
fogyaszthatnak élelmiszerekben és italokban, a férfi-
ak esetében pedig megengedett a napi 9 teáskanál
vagy 37,5 gramm cukor. 
Az előbbiekből természetesen nem következteth-

etünk arra, hogy károsodás nélkül fogyasztjuk szén-
hidrátokban akár 90%-ban is túltengő ételeket. Nem
volt egészséges például és nem ajánlható kortársaim
2. világháborús menüje, amely a fehérjékben kimon-
dottan szegényes tésztafélékből állt. Persze, nem
szüleink hibája volt a heti öt-hat alkalommal feltálalt
krumplis, mákos, lekváros, túros vagy szentjános
kenyérrel ízesített tésztafélék naponkénti feltálalása.
Ezt, egy néhány évre szorítkozó átélési kényszer
szülte. Mivel a cukor, méz, lekvár, a különböző
szirupok, szörpök és édességek nagyméretű korlá-
tozása hosszú távon csak nagy önfegyelemmel old-
ható meg, egyre inkább szükségessé vált az édes íz
mesterséges pótlása, ami azonban egészen más téma.

Dr. Kerekes József

Kesernyés tények a cukorról
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„Ijjaú élvezem én a strandot,
Ottan annyira szép és jó,
Annyi vicceket látok, hallok,
És még Bambi is kapható” 

- szólt a dal az újvidéki rádió szinte minden vasárnapi
Muzsikaszó - jókívánság műsorában, amikor nyáron
kisgyermekeknek küldtek különböző alkalomból
zenés jókívánságot.

Az első csoportos nyaralást 1957-ben szervezte meg a helyi iskola a diákjai számára Brač szigetére.

Nyaralás 1962-ben Szlovéniában Német Xénia tanítónővel

Nyaralás 1964-ben a Split melletti Sveti Martinon Krstić Julianna zenetanárnővel



Stefan Miljenović és Dragana Đukanović

Török Attila és Mogony Manuella

László Andor és Dorkó Dianna

Pešić Milan és Karna Mária

Hallgató Sándor és Galács Tamara
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Varga Zsuzsanna szül.Balog Zsuzsanna
június 4, 85 évében

Eldin Kastrati június 12, 17 évében
Egzon Krasnići június 12, 15 évében

Jung Mónika szül. Fehér Mónika június
14, 

44 évében
Id. Pál Ferenc június 24, 59 évében

Milan Manojlović július 1, 73 évében
Milan Dutina július 11, 70 évében
Bertók József július 14, 82 évében

Stojanka Knežević szül Radulović július
16, 

88 évében
Nagy Kanász István július 26, 66 évében

Kosto Kotlaš július 29, 80 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Fehér Rudolf és Fehér Cseperkovity Natália kisfia

Olivér

Szarka Lajos és Larisza kisfia Lajos

Berger László és Ágnes kislánya Kata és kisfia

Máté

Bajram és Aljije Ibraimi kislánya Melek

Kadván Anikó és Strahinja Matić kislánya

Andrea

Vajda Imre és Zita kislánya Lara

H a n g z av a r

Hangok zavarában elvész a
szó értelme.

Minden felől búgó torkok
tömege.

Éles sikoltások, vagy bömbölő
tüdőhangok,

nem hallani, hogy mit szóltok,
kikhez intézitek szavaitok.

Miért üvöltetek?
E robajban, egyvelegben nem

érteni a lényeget.

Csend! Elég volt belőletek!
Némuljon el hangszeretek, 

nyeljétek le dudátokat, trom-
bitátokat,

köszörüljétek meg rekedt
torkotokat!

Ürítsétek tüdőtöket!
Ha fellélegeztetek,

kezdjétek újra, egyenként a
beszédet!

Bácsi (Vajda) Sára

Házasság kötések

A  s z e r e t e t r ő l

A szeretet ragályos
betegségként, 

illetve a vízbe ejtett kavicstól
kiváltott gyűrűkként,

új szavakkal kifejezhetetlen
jelenség.

A szeretetben, mint a kenyér
dagasztásban: az illat, a folya-

mat, abban lelt élvezet, 
azzal betelés és újra kívánt tar-

talom.
A szeretet egy szó: megannyi

csillagfényes hullám hátán
ragyog

s egy értelme van: ha én is ott
vagyok. 

Mićić Egyedi Márta




