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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

- Tömeges részvétel és nagyon jó hangulat jellemezte
az idei hagyományos falu és meggynapokat, sokan
látogatták meg településünket külföldről és a
környező falvakból, városokból. Szeretném
megköszönni mindenkinek a jelenlétét, valamint a
szervezést támogató személyek, civil szervezetek
fáradságot nem ismerő munkáját. Nagyon ízletes

alkoholos és alkoholmentes meggybólét készítettek
és osztottak szét a Hesztia tagjai, szorgos „Női
Fórumos” kezek nyújtották, formálták, sütötték és
osztották a finom lángost, 38 versenybográcsban
készült a marhapörkölt, próbáltak a néptáncosok,
zajlottak a gyermekprogramok, összegezve: ment
minden, mint a karikacsapás!
- Településünkön eddig két alkalommal történt
szúnyog és kullancsirtás, az eredmény nem maradt
el, lényegesen kevesebb rovar „kellemetlenkedik”
esténként.
- Megtörtént a megsüllyedt épület alátámasztása és

körbekerítése a nagytemetőben, folyamatban van a
szükséges dokumentumok és engedélyek beszerzése,
majd ezt követően kerül sor a munkálatok
elvégzésére.
- Terveink szerint, és a községi kommunális vállalat-
tól kapott információk alapján, a Lenin utcában talál-
ható B-3 as kút az augusztusi hónap végéig rá lesz
csatlakoztatva a meglévő vízhálózatra, melynek a fő
feladata falunk észak-nyugati részének az víz
ellátása lesz, valamint, feltehetőleg csökkenteni lehet
majd a nyomást a rendszerben és ritkulni fog az igen
nagyszámú csőtörések száma.
-3 új traktorral bővült a községi kommunális vállalat
gépparkja, értelemszerűen településenként 1-1
(Kishegyes, Szeghegy és Bácsfeketehegy)
- Míg soraimat jegyzetelem, javában folyik az utak
„kátyúzása”, valamint a Nikola Gyurkovity és a Hős
utcában kialakult bemélyedések javítása, aszfal-

tozása.
- Az idei évben is „beöltöztek” a szalmababák
településünk bejáratainál, segítségükre voltak a
Hesztia tagjai, ezúttal is szeretném megköszönni
segítségüket.
- Már évek óta, közös feladatnak tekintjük az „Izida”
Anya és Gyermekvédelmi Egyesülettel a központban
található virágtartók folyamatos bepalántálását és
karbantartását, szorgos kezeknek köszönhetően
szebbnél szebb virágok díszítik falunkat, köszöntik a
felkelő napot. A munkaakció végét üdítővel és tortá-
val fejezte a kellemesen elfáradt csapat.

Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI

Kemény évünk volt, maximálisan végeztük fela-
datainkat és mégis elmaradt vagy csak nehezen tel-
jesítettük terveinket. Már ránk fér a megérdemelten

szabadság, pihenés. Fontos, hogy elismerjük akár a
felhasználók, akár a munkatársak képességeit, akik
példát mutatva képviselik a munkájukkal az adott
szolgáltatást. Két hét kollektív szabadságra indulunk
abban a reményben, hogy új erővel, új tervekkel és
lehetőségekkel folytathatjuk majd a nagyon nagy
felelőséggel járó munkánkat. Bár elméletben tudjuk,
hogy az élethosszig tartó tanulás idejét éljük, és min-

den felhasználónknak ezt szeretnénk biztosítani,
hogy az elvárások megvalósuljanak részükre és a
foglalkozásokon a megfelelő fejlődési lehetőséget
biztosítsunk. Amikor úton-útfélen nehezen érthető,

nehezen véghezvihető tanácsokba ütközünk, vagy
akár az úton amin járunk számunkra érthetetlen
akadályok tornyosulnak , sokszor a reakciónk “talán
nem tévedünk, talán fel kellene adni álmainkat” egy
könnyebb, jobb világról? Talán nem feladni kéne,
hinni, bízni és menni előre tovább? Szükség van a
munkánkra, az egyesület meglévő szolgáltatására?
A sok kérdés feltevése után, jönnek az ellenérvek!
Olyan sokan vannak mellettünk, segítik munkánkat,
megértik a sérült emberek helyzetét és még a
lehetőségük szerint segítenek is bennünket.
Akkor, tehát hajrá, találkozunk két hét múlva friss

erővel, új programokkal.
Köszönjük mindenkinek aki támogat bennünket, úgy
intézmények és magánszemélyek, azzal érezzük,
hogy erősebbek vagyunk. Érezzük a barátság erejét!
Ezt erősítik a baráti meghívások pl. A topolyai
Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület, A szent-
tamási Gyöngy, a Fejlődésben Lemaradt Személyek
Egyesülete, Kishegyes község területén működő
egyesület meghívása, a Magyarkanizsa Községbeli
Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, az Együtt
Veled – Értük értelmi és testi fogyatékosok érdekeit
védő és segítő egyesület, és még sokan mások.
A napközis programokat folytattuk a nehézségek
mellett, tanultunk, szőttünk, varrtunk, virágokat,
gyógy- és fűszernövényeket termesztettük, ma pedig
a saját felhasználásra paprika, paradicsom és uborka
díszíti a kertünket.

P.J.

“Az embert nem a fájdalom öli meg, hanem a remények melyekben csalódott!"
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Június 6. és 9. között került megrendezésre a XV.
Bácsfeketehegyi falunap és XVI.
Bácsfeketehegyi meggynap rendezvénysorozat. A
bácsfeketehegyi Gazdakör az idei évben is mint az
elmúlt időszakban szívesen részt vett a ren-
dezvényen, mint az esemény társszervezői és a bács-
feketehegyi „Prima” meggy védnökei. Szombaton,
azaz a rendezvény fő napján fogadtuk a tagságunkat
és vendégeinket a kultúrotthon udvarán. Mint min-
den
rendezvénysorozatunkon a Hesztia – Nők szervezete
segítségünkre volt a szervezésben. Az idei évben is a
főszereplő a bácsfeketehegyi meggy volt. A ren-
dezvény látogatói a gazdag programon belül
lehetőségük volt a helyi termékeket és termelőket
megismerni, a bácsfeketehegyi meggyet és a belőle
elkészített termékeket és süteményeket. A tagsá-
gunkat, vendégeinket és mindazokat akik kivették
részüket a szervezésben és a rendezvény lebo-
nyolításában megvendégeltük ebéddel, meg-
gypálinkával, meggyes lepénnyel és Gazdakör bor-

ral. Közel száz személyt fogadtunk a rendezvény
ideje alatt. Az ebédet követően baráti beszélgetéssel
zárult a rendezvény ami a késő délutáni órákig tar-
tott.

A GAZDAKÖR HÍREI

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége az
idei évben is megtartotta a Magyarok kenyere búza
adománygyűjtési rendezvényét.

A Gazdakör koordinálásában a bácsfeketehegyi
gazdák mint az elmúlt években szép számban
járultak hozzá ehhez a humanitárius cseleke-
dethez.

Összesen 750 kg búza gyűlt össze
Bácsfeketehegyen, amit eljutattunk Zentára.
Szeretnénk megköszönni mindazon gazdáknak
akik adományaikat felajánlották.

Külön köszönet Török Zoltánnak aki ezt a nem
kis mennyiségű búzát leszállította. A vajdasági
gazdák összesen több mint 15.000 kg búza-
adománnyal járultak hozzá a jótékonysági
akcióhoz.

A felajánlott búza mennyiséget liszt formájában a
gyermekekkel foglalkozó intézmények, civil
szervezetek, diák kollégiumok, a sérült gyer-
mekekkel foglalkozó szervezetek, lurkóházak és a
nagycsaládos egyesületek fogják elkapni.

“A gyermek mosolya többet ér minden pénznél.”



5

FECSKE

Eddig, még nem jelent meg rólunk, vadá-
szokról, egyetlen leírt sor sem a Fecskében. Mi
„Vadászok” is szerves része vagyunk a bácsfekete-
hegyi „civil” életnek, közösségnek. Tevékenységünk
közismert, szaklapok bőven írnak róla. Mi komoly
kis csoport, mindenben, egységesek vagyunk.
Manapság, nosztalgiával emlegetjük a régi szép
időket, főleg mi idősebbek, amikor a vadászmester
kiadta a parancsokat: „Kálmán te vagy a jobbszárny,
Stanko, te pedig a bal elsője. Indulás!”…

Nem ez az írásom lényege. A címben előrevetítet-
tem, vendégségben voltunk. Kis csoportunk már
évtizedek óta meglátogatja a gyöngyszigeti vikkend-
házában nagy tiszteletünknek örvendő közismert
tagunkat dr. Fábri Miklóst. Emberi értékeit és
önzetlen segítségét nem tudom méltón szavakba
fogalmazni. Vendégszeretetét élveztük július 7.-én.
Az egész felejthetetlen volt. Jót ettünk, ittunk,
fürödtünk a hűs holt Tisza vizében, kedvünkre, a
menü koronája egy kitűnő bográcsos volt.
Nagy tisztelettel köszönjük vendéglátónknak, így
leírva is, a gyönyörű lehetőséget és úgy búcsúztunk
el, hogy továbbra is tarts meg eme jó szokását.

Tisztelettel,
Orosz Kálmán

VENDÉGSÉGBEN VOLTUNK

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 kapcso-

lattal az, az írását a fent említett

postaládába dobhatja bele.

Használt demizson
eladó.

3l, 5l, 10l, 15l, 20l

Eladó
mosószappan.

Érdeklődni a 060 0673 802
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A nyári pihenés kihagyhatatlan kelléke egy jó könyv,
egy olyan olvasnivaló, amit a nyaralásra vagy a
hétvégi tóparti sétára is elvihetünk magunkkal.

Nyári könyvajánló felnőtteknek:
Beatriz Williams: A nyári feleségek
Miranda hosszú ideje először tér haza, 18 éve nem

járt a szigeten. De most nem tud máshova menni:
híres színésznő lett, egy zseninek tartott rendező
felesége, de a ragyogó látszat alatt sok szenvedés lap-
pang. Menekülnie kell. De a Winthrop-sziget csak
újabb fejtörést okoz neki: első szerelme, Joseph
megszökött a börtönből. Lehet, hogy ő is itt van?
Egyáltalán, mi történt pontosan 18 éve? 1951 nyarán,
amikor Miranda anyja beházasodott a sziget egy
gazdag családjába. A nyáron, amikor Miranda
beleszeretett a sziget szegény portugál lakóinak
egyik fiába, Josephbe. Joseph, aki nyár végén
gyilkossá lett, amit a lány soha nem tudott igazán
elhinni. Miért ölte volna meg Miranda mostohaapját,
aki ráadásul Joseph történetének is része volt? Ha
sikerült felkeltenünk a kíváncsiságát, jöjjön el a
könyvtárba, ott megtalálható ez a regény is!

Nyári könyvajánló gyerekeknek:
Szabó Róbert Csaba: Vajon Nagyi és az aranyásók
Melyik tizenkét éves ne cserélne szívesen Ferkóval?
Rajtvonalnál a vakáció, zenész szülei hosszú európai
turnéra indultak, cuccai már hátizsákba
gyömöszölve, és ötven perc múlva vonatra száll,
hogy Vajon Nagyi hegylábi városkájában töltse a

nyarat. Ráadásul övé minden születésnapi ajándékok
non plus ultrája, és Facebook-álprofiljának
üzenetében Zsuzsi is jelezte, hogy ezúttal sem áll
szándékában kimaradni a szünidő egyetlen izgalmas
mozzanatából sem, legyen szó bár túrós bukták
eltüntetéséről, céllövészetről vagy patakparti
búvóhely építéséről. Elég klassz recept egy kaland-
hoz? Na, akkor adj hozzá még egy mélynövésű, de
rőfnyi cilindert viselő ármánykodót, adagolj bőven
felkiáltójelekkel kommunikáló manót, ágyazz meg
neki egy kizsákmányolásnak prédául eső volt
bányászvárossal, amit persze mindenáron meg kell
menteni, szórd meg Aranyhegy-törmelékkel, öntsd
fel befőttes üvegekben dunsztolt fontos kérdésekkel,
cseppents hozzá ipari mennyiségben ciánt és apríts rá
egy lélegzetelállítóan merész akciótervet. Hogy mi
sül ki ebből?! Gyere el a könyvtárba és kölcsönözd ki
a könyvet és megtudhatod!

A Kozma Lajos Könyvtár hírei
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Bácsfeketehegyen 24. alkalommal tartanak egész
hetes alkotótábort.

Tegnap Bácsfeketehegyen megkezdődött a XXIV.
Nagykunsági Alkotótábor. A rendezvény egy héten át
fog tartani, és a kultúrotthonban várja az érdek-
lődőket.

A tábort ez alkalommal is a Bácsfeketehegy Magyar
Művelődési és Helytörténeti Egyesület szervezte.
Hajvert Lódi Andrea, az egyesület elnöke arról szá-

molt be lapunknak, hogy a rendezvénynek igen nagy
hagyománya van.
– Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokáig sikerült
megőrizni ezt a tábort, mivel a gyerekek évről-évre
visszajárnak, és van érdeklődés is. Ebben az évben
150 éves a művelődési élet Bácsfeketehegyen, ezért
különös figyelmet szeretnénk szentelni a ha-
gyományainknak, a hagyományőrzésnek. Ezért is
nagyon fontos számunkra, hogy ez a tábor fokozott
figyelmet fordít a hagyományos anyagokra, a ha-
gyományos technikákra. Nagyon odafigyelünk arra,
hogy csak természetes anyagokból dolgozzanak a
gyerekek, és úgy látom, hogy ezt nagyon élvezik. Az
is nagy öröm, hogy ehhez a munkához sikerült
pályázati forrásokat találni. Ennek köszönhetően
tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek a zavartalan munkához – mondta el az
elnök, majd arról is szólt, hogy igen nagy az érdek-
lődés a tábor iránt.
– Az első napon 38 gyermek vett részt a tábor
munkájában, de tudni kell, hogy ez nem egy bent
alvó tábor, napközben folynak a foglalkozások. A

gyerekek reggel eljönnek, este hazamennek, és
általában úgy alakul, hogy a második naptól kicsit
többen csatlakoznak a tevékenységekhez. A bács-
feketehegyi gyerekek mellett vannak kishegyesi
résztvevők is, de sok a Bácsfeketehegyről elszárma-
zott gyermek is. Ők a rokonságnál nyaralnak, de
közben eljönnek a táborba is. Ily módon vannak
budapesti, svájci gyerekek. Nagyon örülünk, hogy ők
is itt vannak – fogalmazott Hajvert Lódi Andrea.
A táborban a munka csoportokban folyik, minden
foglalkozást külön oktató vezet. Amikor kész a

munka az adott oktatóval, a gyerekek
átmennek egy másik helyszínre, ahol
egy másik oktató várja őket – mondta
el lapunknak Tóth Harangozó Vera, a
tábor egyik szervezője.
– A táborban szövéssel, kunhímzés-
sel, gyöngyfűzéssel, korongozással,
nemezeléssel, népi játékokkal és
énekekkel foglalkozunk. Az egésznek
az adja a kun jelleget, hogy belevis-
szük a kun motívumokat a munkánk-
ba. A nagykunsági kézművességet
szeretnénk átadni a gyerekeknek,
mivel a bácsfeketehegyiek a
Nagykunságból származnak. Például
csinálunk csigatésztát is, mert ez a
tészta onnan származik – számolt be

a szervező, majd arról is szólt, hogy a foglalkozások
reggel 9 órakor kezdődnek. Az ovisok délig vannak
ott, az iskolások pedig délután 6 óráig maradnak.
Ebédet mindenki kap, uzsonnát csak az iskolások.
Tóth Harangozó Vera végül arról is szólt, hogy a
táborban készült alkotásokból pénteken 17 órakor
kiállítás fog nyílni.
Az idei nagykunsági alkotótáborban hét oktató
foglalkozik a gyerekekkel: Tóth H. Vera (kun-
hímzés), Sárándi Gyöngyi (szövés), Nagy Lengyel
Anikó (gyöngyfűzés), Horváth Renáta (agyagozás),
Tokics Etelka (rongylabda-varrás), Török Noémi
(népi ének), Tumbász Kornélia (népi gyer-
mekjátékok). A rendezvényt a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Tanács, a
Tartományi Oktatási Titkárság és Kishegyes község
önkormányzata támogatják.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

Nagykunsági Alkotótábor
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Feketehegy újratelepítése előttről egy bécsi
kamarai térképen Veketity és Vélity pusztán is egy-
egy templomrom van berajzolva. 1785-ben még
láthatták a romokat az új lakosok. Idővel azonban a
téglákat elhordták, a területet felszántották. Csak a
téglatörmelék, vagy néha szántás alkalmával fel-
bukkanó emberi csontok jelezték, hogy valamikor itt
templomok és körülötte temetők léteztek.
Június folyamán, amikor a kishegyesi község a
jövendőbeli szennyvíztisztító berendezésének vil-
lanyvezetékét akarták lefektetni, árokásás alkalmával
emberi csontok és téglatörmelékek kerültek a fel-
színre a valamikori mezőgazdasági birtok gépál-
lomása mögötti dombon. Közvetlen közelben, 1972-
ben, Szekeres László archeológus már vezetett egy
kisebb ásatást és akkor az ott levő gyümölcsös meg-
gyfasoraik között Feketeegyháza XI.–XIII. század
körül épült templomának alapjára és a körülötte levő
temetőre bukkant.
Most, a további építkezések végett leletmegóvó
régészeti ásatást végeznek, melyet dr. Neda
Mirković-Marić régész vezet, a szabadkai
Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa.
Az anyagi költségeket a Kishegyes község önkor-
mányzata fedezi. A terepen Neda Dimovski, a
Szabadkai Városi Múzeum régésze, Lena Đuranović-
Sabo a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi
Intézet technikusa, Milica Rajičić régész végzik a
feltárást és dokumentálást. 3 helybeli diák-
egyetemista segédkezik nekik.
A megkezdett 2x20 méteres kutató árok
felső rétegében kezdetben
téglatörmelékek, csontok voltak szétszór-
tan találhatók. Munkák előrehaladtával a
későbbiekben viszont már láthatóvá vált,
hogy itt középkori temető volt. Eddig 25
sírt tártak fel. A sírok kelet felé néznek.
Ezekben a sírokban található törmelékek
alapján megállapítható, hogy a XIII.-XIV.
századból származnak. Ez a leletegyüttes
bizonyítja, hogy több száz évig
temetkezési hely volt e domb.
A sírokban több helyen a koporsók
deszkamaradványai is látszanak, vagy
téglákkal körüljelölték a halottakat. A
csontvázak néhol nem teljesek. Újabb
temetkezések alkalmával azok megsérül-
tek.

A középkori sírokra jellemzően a csontvázon kívül
nem sok kísérő lelet található. Egy fiatal nő kezén
egy piramisfejű gyűrű volt, mely a szakirodalom
szerint vidékünkön a XII. század második fele és a
XIV. század vége közötti időből származhat. Egy
másik nő koponyáján fejdísz látszik, a derekánál
pedig öv maradványa. Egy koponyánál a fül tájékán
egy S-végű karikát találtak.
A kutatóárokban egy mélyebb gödröt is kiástak a
régészek, benne törött cserépedények darabjai és egy
vas penge maradványai voltak.
Munkálatok közben Neda Dimovski régész elmond-
ta, hogy a 2010-es vélityi ásatáson ő is részt vett.
Jelenleg épp az ott talált leleteket konzerválják a
szabadkai Városi Múzeumban. Ott van a 435 kiásott
csontváz is, melyeket újra átvizsgálnak és doku-
mentálják a róluk megállapított adatokat. A szen-
nyvíztisztító helyén talált leletek szintén a szabadkai
múzeumba kerülnek majd.
A Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója,
dr. Silling Léda az ásatáson tett látogatása alkalmával
elmondta, hogy készül egy észak-bácskai régészeti
térkép, melyen minden történelmi jelentőségű
helyszínt bejelölnek. Így természetesen a feketicsi
lelőhelyeket is számba veszik és az alapján majd még
többet tudhatunk meg vidékünk régmúltjáról.

Kórizs József és Sárközi Ottilia

ÚJABB ÁSATÁS A KÖZÉPKORI
FEKETEEGYHÁZÁNÁL

Munkában Neda Dimovski régész a három helybeli fiúval



9

FECSKE

Tavasszal kezdődött meg a Kúla–Kishegyes-
kanális építésének második szakasza. Az első fázis-
ban a szeghegyi vasútállomásig készült el a csatorna,
a második fázisban pedig egészen a Kishegyes mel-
letti Potokig vezetik a vizet. Egy következő fázisban
itt víztározó tó fog létesülni, a csatornát pedig tovább
építik Njegoševo irányába. Hallgató Imre, a kishe-
gyesi önkormányzat építési és településrendezési
osztályának vezetője arról számolt be lapunknak,
hogy a második fázisban 5 kilométer hosszan épül
csatorna.

– A nyílt csatorna földmunkálatai befejeződtek, és
már folyamatban van a rézsű és a fenék fóliával való
borítása. Ez a munka jó ütemben halad. Ahol a föl-
dutakat átvágta a csatorna, oda hidak fognak kerülni.
Ezeknek a cölöp alapozásai már korábban elkészül-
tek, és az elmúlt héten a montázs betonszerkezeteket
is felszerelték. Hátra maradt még ezeknek a beton-
szerkezeteknek az összekötése. Ami nagyobb munka
van még hátra, az a csőrendszer lefektetése a

Szeghegy–Kishegyes aszfaltúttól a Krivaja folyóig,
illetve a leendő víztározó tóig. Itt egy völgyről van
szó, ahol a vizet nem lehet szabadeséssel elvezetni,
hanem csővezeték lesz lehelyezve a föld alá, oly
módon, hogy a csövek fölött a parcellák meg-
munkálása nem fog akadályba ütközni. Az elmúlt
hetekben a kivitelezők egy acél csövet nyomtak át
hidraulikusan az aszfaltút alatt, majd a csőből kipu-
colták a földet. Az acél csőből köpenycső lesz, és
rajta keresztül fogják átvezetni a műanyag csöveket.
Ez egy érdekes építészeti eljárás, amit ritkán al-
kalmaznak. A csővezeték több, mint egy kilométer
hosszú lesz, a lefektetése pedig hamarosan
megkezdődik. A kivitelező most arra vár, hogy az
érintett földterületeken learassák a búzát, hogy mi-
nimális kár keletkezzen. Természetesen a tulaj-
donosokat kárpótolni fogják, ha kár éri őket – szá-
molt be Hallgató, majd arról is szólt, hogy a csövek
leszállítása folyamatban van. 120 centiméter
átmérőjű különlegesen kialakított csövekről van szó.
A munkálatok jó ütemben haladnak, és ha nem

történik valami rendkívüli dolog,
akkor határidőben befejeződik a
második szakasz építése, fogalmazott
az osztályvezető, majd hozzáfűzte,
hogy ennek a résznek az év végéig
kell elkészülnie.

A második fázis értéke 400 millió
dinár körül mozog, a teljes beruházás
összértéke pedig meghaladja az
egymilliárd dinárt, tudtuk meg
Hallgatótól. A mostani munkálatok
befejezése után rögtön megkezdődhet
a csatorna vízzel való feltöltése és a
termőföldek öntözése. A
Kúla–Kishegyes-csatornának köszön-
hetően kb. 11 ezer hektár földterület
válik öntözhetővé, ami előnyt jelent a
mezőgazdasági termelők számára,
hozam szempontjából.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

Jól halad a csatornázás

Befejeződtek a felszíni munkálatok a Kúla–Kishegyes-kanálison –
Hamarosan megkezdődik a föld alatti csőrendszer lefektetése
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Ülésezett a képviselő-testület

2019. június 29-én tartotta meg 29. ülését a
Kishegyesi Képviselő-testület. Több fontos napirendi
pont került a képviselők elé, többek között a tavalyi
év zárszámadásának elfogadása is.
A zárszámadásból kiderült, hogy a tavalyi év sikere-
sen lezárult. A költségvetés felhasználóinak volt ele-
gendő eszköze működésük biztosítására, aminek
köszönhetően a betervezett munkák nagy részét si-
került megvalósítaniuk.

Néhány beruházás kivitelezése is megkezdődött az
elmúlt év folyamán, így azok is belefoglaltattak a
zárszámadásba. A tavalyi évben megvalósított költ-
ségvetési többlet is részét képezi a 2019. évi költ-
ségvetésnek. A napirendi pontok egyike volt a költ-
ségvetés módosítása is, de ezen módosítás nem
eszközhiány miatt volt szükséges. A különböző
pályázatokon nyert eszközöket kellett a módosítással
beépíteni a költségvetésbe.
A területrendezési terv módosítása is a napirendi
pontok között szerepelt. Erre a módosításra egy
nagyobb ipari beruházás miatt volt szükség. Egy

beruházó csarnokok kiépítését szeretné
kezdeményezni a községben, de mivel a terület ame-
lyen a csarnokokat szeretné megépíteni a területren-
dezési tervben erdősávként volt meghatározva, e
miatt szükséges volt a terv módosítása.

A Vajdaság Erdei Közvállalattal egyeztetve
megtörténtek a szükséges módosítások és egy időben
egy újabb terület lett előlátva fásításra.

Gyereksarok

Szalai Borbála:
Csigabiga

Kiszemelt a csigabiga,
egy szép sudár jegenyét,

s elindult, hogy mihamarabb
elérje a tetejét.

Úgy gondolta: ha felmászik
a jegenyefára,

- egyszeribe toronyház lesz
pici csigaháza.

Nemes Nagy Ágnes:
Szorgalom

Mi kopog?
Mi kopog?

- Harkály vagyok, kopogok.
Nem is tudom, mióta

vár rám ez a diófa.

Mi ragyog?
Mi ragyog?

- Hát nem tudod, ki vagyok?
Béka vagyok, leveli,

ki a fiát neveli.
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Kishegyes Községi Községi Képviselő-
testülete jelenlegi összetételében tegnap tartotta 31.
rendes ülését. Ez alkalommal a képviselők 12
napirendi pontot vitattak meg, amik közül több egy-
egy adott téma köré csoportosult. Szűgyi István, a
községi képviselő-testület elnöke arról számolt be
lapunknak, hogy szükség mutatkozott a községi költ-
ségvetés módosítására.

– A felépítésre kerülő szennyvíztisztító tervei többe
kerültek, mint az előzetes kalkulációk alapján
feltételeztük. Ez nem az önkormányzat költ-
ségvetését terheli, viszont magával vonja, hogy az ár
növekedésével több lesz a technikai ellenőr juttatása
is. Ezeket az összegeket nem tudtuk előre
meghatározni, ezért nem tudtuk belefoglalni a költ-
ségvetésbe. Most ezt is belevettük a költségvetésbe,
ami azt jelenti, hogy immár ki lehet írni a közbe-
szerzést mind a kivitelezésre, mind a műszaki
ellenőrzésre. Ezt meg is fogjuk tenni, mondhatni
napokon belül. Mivel nagyberuházásról van szó,

ezért a közbeszerzés 45 napot igényel, amit a
fellebbezési időszak követ, ami 7-től 15 nap lehet.
Ennek tükrében azt merem mondani, hogy szeptem-
ber végén már tudni fogjuk, hogy ki lesz a kivitelező,
s valószínűleg a munkálatok is megkezdődnek – szá-
molt be az elnök, majd arról is szólt, hogy a kom-
munális tevékenységekre vonatkozóan öt napirendi
pontot is elfogadtak.

– A temetkezési és a kéményseprő-szolgáltatásra, a
parkolók karbantartására, a közvilágítás biztosítására
és a zoohigiéniai tevékenység végzésére vonatkozóan
fogadtunk el határozatokat. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy a meglévő határozatokba bele kellett
építeni a kormány által meghatározott előírásokat.
Július során volt egy ellenőrzés az önkormányzatban,
és akkor hívták fel a figyelmünket arra, hogy ez még
hiányzik.

Ezeket beleépítettük és a képviselő-testület elfogadta
őket. Az új előírások meghatározzák, hogy bizonyos

tevékenységek végzéséhez milyen
műszaki és milyen perszonális
feltételeknek kell eleget tenni. A mi
esetünkben ezek a Komunál
Közvállalatra vonatkoznak – mondta el
Szűgyi, majd arról is szólt, hogy
Kishegyes község önkormányzata ötmil-
lió dinár értékben vásárolt három trak-
tort.

Ezek már megérkeztek, de szükség volt
arra, hogy a testület határozatot hozzon
arról, hogy a Komunál Közvállalatnak
adják őket. Ez megtörtént, s most már a
közvállalat regisztrálni és használni
tudja őket, tudtuk meg az elnöktől.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

Módosult Kishegyes község költségvetése

Hamarosan kiírják a közbeszerzést a községi szennyvíztisztító építésére –
Három traktort vásárolt az önkormányzat – Ülésezett a kishegyesi

képviselő-testület
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Ezzel az elnevezéssel rendezték meg július 6-án a
helyi Kultúrotthon teraszán az 56 éves korában
eltávozott Szilágyi József dobos tiszteletére rendezett
emlékkoncertet. Papp Lóránt ötletgazda, valamint
barátai, zenésztársai együttműködésével hónapokkal
korábban megkezdték a szervezői munkát.
Telefonálgatások megkeresések, időpontok
egyeztetése, plakáttervezés, a Kultúrotthon sűrű
nyári programjába való beilleszkedés, a hangszerek,
a hangosítás kérdéseinek megoldását követően jutott
el a lelkes, fáradhatatlan kis szervezőcsapat, hogy a
koncert estéjén jól szóljanak az első akkordok. Mert
mindig a kezdet a nehéz, utána, amikor már beindul
a (zenei) gépezet már nincs megállás. Erre a kon-
certre számos zenésztárs, barát jelezte részvételi
szándékát a szervezők felé, mintegy harmincan. A
helybelieken kívül Vajdaság más településeiről, sőt
jelentős számban Magyarországon élő Feketicsről
elszármazottak is érkeztek úgymint fellépők, és
úgymint közönség. Ebből fakadóan sem zenei, sem
énekpróbára nem volt lehetőség, ennek ellenére az
egykoron hosszú időn keresztül együtt zenélő srácok
a már-már porosodó emlékzónájukról szinte az első
dallamok felcsendülése után ismét az egykori, régi
formájukat hozták. Mielőtt azonban végleg elmélyül-
nénk a hajnalig tartó zenei kavalkád sok-
színűségében, és a régmúlt, letűnt, sokunk fiatalságát
meghatározó (s megszépítő) zenei stílusok
felidézésében, pár gondolat erejéig szóljunk a kon-

certet megelőző eseményekről is. A késő délutáni
órákban érkezett zenésztársak egymás üdvözlése,
majd rövid lélegzetű társalgások után egyeztették a

fellépési sorrendet, a formációkat, valamint az
előadásra kerülő dalokat. Ezt követően a mintegy 50
fős csoport, amelyet a Szilágyi család, a barátok, az
egykori zenésztársak, szomszédok alkottak, kiláto-
gattak a három éve, 2016-ban elhunyt Szilágyi József
sírjához, ahol a jelenlévők nevében Szarka László
helyezte el a kegyelet virágait. Pál Anikó ünnepi
beszédében felidézte, valamint újfent megköszönte
Józsefnek és annak családjának, hogy egykoron,
mint szomszéd kislányt mélységes szeretettel látták
házukban és egyengették, segítették a zenei kibon-

takozáshoz vezető úton. A későbbekben Faragó Péter
elmondta, hogy szinte napra pontosan öt éve a beha-
rangozott koncertjükre dobos nélkül maradtak, és
felkérték az akkor már nagy beteg Jóskát beugrónak.
Szívesen el is vállalta végig is játszotta a koncertet
majd azt követően kissé bágyadtan, de mosolyogva
azt mondta: Érdekes, amikor játszok nem fáj sem-
mim! Ez volt 2014. július 5-én, ez volt az utolsó kon-
certje.
Az esti koncert kilenc óra után vette kezdetét, ame-
lynek bevezető szövegében többek között elhangzott:
a helyi zenészek, egykori zenekarok ezzel a koncert-
tel szeretnének emlékezni, emlékeztetni a három éve
elhunyt Szilágyi József barátunkra, zenésztársunkra.
A mondás is úgy tartja; addig, míg valaki emléke él
szerettei, barátai emlékezetében, az nem halt meg,
csupán eltávozott. Ékes példa erre falunk szülötte
Podolszki József költő, publicista tiszteletére meg-
szervezett emléknap, amelyet egykoron három-négy
barátja kezdeményezett, és amely mára már egy
jelentős irodalmi, publicisztikai rendezvénnyé nőtte

Miénk itt a tér

Szilágyi József emlékkoncert
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ki magát. Sosem lehet tudni, lehet, hogy ez a mai
emlékkoncert nyitánya egy Rock-fesztivál kezde-
tének.
A rövid bevezető után az Atlantisz, Papp Lóránt,
Faragó Péter, Szabó József, Szarka Zoltán és
Csincsák Csaba összetételű együttes vette át a szín-
padot. A jól ismert zeneszámok folyamatosan követ-
ték egymást, míg időközben az előadók, föllépők
egyike-másika is cserélődött, más-más formációt
alkotva a már kicsinek bizonyuló színpadon. Érdekes
módon mindegyik becsatlakozó zenész újabb színt,
irányt, stílust vitt be a közös zenélésbe, úgy ahogy
Eper Zsolt a doboknál, heves dinamikus lendületet
produkált, míg Varga Béla az akusztikus gitáron hig-
gadtabb szólamokat pengetett, ám Szarka Laci és
Végső Zoli a végsőkig átszellemült, átélt éneke által
a fiatalkori bulis, éneklős korszakba repített vissza

bennünket, az idősebb generáció jelenlévő tagjait.
Mert azért szép számban voltunk mi is, úgy helybe-
liek, mint vidékre elszármazottak, de külföldről erre
az alkalomra hazatérő barátaink is, akikben ezek a
zeneszámok a gondtalan ifjúságot, a fiatalkorunkat
vetítette elénk az emlékezés képernyőjén. Húsz év

kihagyás után a Sly, majd a Sheldon oszlopos tagja
Pál Anikó és ezen az estén együtt zenélt a régi bará-
tokkal. Meg kell említeni, hogy az est folyamán nagy
jelentőséggel bírt, többször el is hangzott, Egy dal
azokért, akik nincsenek itt. Többen nem voltak
jelen, ki ezért, ki azért. Jóskával egyetemben Berec
Lajos szikicsi dobos barátunk sem.

A koncert során a Féltégla együttes robbant be a
színpadra, mintegy egész tégla az ablakon. Ha azt
mondanánk, hogy a hangulat nem volt felfokozva
eddig is, akkor mellébeszélnénk, de ennek a három
fiatalnak, Bertók Ákosnak, Bácsi Balázsnak és Nagy
Robinak a dinamikus, felpörgetett, turbózott
kakaóadagolással spékelt zenéje leszaggatta az eget.
Táncolt, torka szakadtából énekelt a jelenlévő 200
ember majd mindegyike. Igazi koncert-hangulat tere-

bélyesedett ki a vérlázító zene hatására, a közönség
nem is igen akarta a színpadról elengedni a
csuromvizes srácokat. A kedélyeket mérsékelte az a
bejelentés, hogy a következő fellépő formációt a
legidősebb zenészek alkotják, név szerint: Vajda Misi
(Köpci, a 7-77 évesig egykoron mindenki így
ismerte), Cvetánovity Milán és Varga Béla.
Mindhárman feketicsi származásúak, de már hosszú
évek óta Újvidéken, illetve Kúlán élnek, ám a bará-
tok és természetesen a zene ide köti, idevonzza, hívja
őket (is) haza. Az ő széles repertoárjukról hallható
volt L.G.T., Omega, valamint Deep Purple, Jimmy
Hendrix, Janis Joplin közismert dalai.
A táncoló, hullámzó tömeg a magasba tartott

öngyújtók lángnyelvével világította be a teraszt, a
teret miközben fennhangon énekelték a már jól
ismert dalszöveget: Miénk itt a tér.
Nagyon bízunk, reménykedünk benne, és azon
fáradozunk, dolgozunk valamennyien, hogy ezt
jövőre is és a jövőben is elmondhassuk.

Szukola Béla

Szilágyi József szabad idejében a zene mellett festészettel is foglalkozott. A családi tulajdonban
maradt képekből kiállítást szerveznek, amely szeptember 14-től lesz megtekinthető a

Kultúrotthonban.
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Mit-Mivel

Tejberizs fűszeres meggyöntettel
Hozzávalók:
•15 dkg rizs
•60 dl rizstej
•4 ek kristálycukor
•1 tasak vaníliás cukor
•25 dkg magozott meggy (fagyasztott)
•1 tk őrölt fahéj
•fél tk őrölt szegfűszeg
•2 ek kókuszreszelék

Elkészítés:
1.Az átöblített rizst lábasba tesszük, felöntjük1,5 dl
forró vízzel, és nagy lángon, addig főzzük kever-
getve, amíg az összes víz elpárolog.
2.A rizshez öntjük a rizstejet, 3 e.k. kristály- és a vaníliás cukorral ízesítjük, majd közepes lángon addig főz-
zük, amíg a rizs magába szívja az összes folyadékot, és megpuhul. A főzés végén folyamatosan kevergetjük,
hogy ne égjen le az alja. A kész tejberizst 4 db pohárba adagoljuk, és hagyjuk kihűlni.
3.A meggyet egy kis lábasba tesszük, meghintjük a megmaradt cukorral, továbbá az őrölt fűszerekkel, és
puhára pároljuk. Végül a tejberizs tetejére kanalazzuk, és a kókuszreszelékkel megszórva tálaljuk.

Villámgyors fagyitorta
Hozzávalók:
•2 csomag csokis keksz
•20 dkg vaj
•7,5 dl vaníliafagylalt
•15 dkg eperlekvár
•7,5 dl eperfagylalt

Elkészítés:
1.A csokis kekszet durvára törjük, majd hozzákever-
jük az olvasztott vaj at. A kétharmadát sütőpapírral
bélelt tortaforma aljába nyomkodjuk, és egy kanál
hátával alaposan tömörítjük (így könnyebben tudjuk
majd kiszedni tálaláskor).
2.A kekszalapot megkenjük a vanília fagylalttal,
majd az eperlekvár felével. Ezután megkenjük az
eperfagylalttal, majd a maradék lekvárral. Végül
megszórjuk a maradék kekszmorzsával, és 30 percre
a mélyhűtőbe tesszük. Szeletekre vágva hidegen szervírozzuk.

forrás: mindmegette.hu
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AAAA KKKK KKKK OOOO RRRR     GGGG OOOO NNNN DDDD OOOO LLLL KKKK OOOO ZZZZ ZZZZ UUUU NNNN KKKK

A leírt, kimondott szó erejéről

Azt hittem, hogy, mivel nyár van, úgynevezett

uborkaszezon lesz, hát, tévedtem. Igen, ebben a mai

világban minden össze-visszakuszálódott, semmi

sem normális. Akármilyen kommunikáló eszközön

keresztül, vagy személyes kapcsolatban próbálok

akárkivel, akármiről társalogni, nem sikerül, borza-

sztó világot élünk.

Igen, senki sem tisztel, semmit, senkit. Az elsőként,

ma az emberiség ősi normái ellen a neoliberálisok

által állandóan használt fegyver, az egyéni emberi

jogok, akármilyen lehetetlen, érvényesítése, a

szólásszabadság. Akármilyen törvényes, határozat

alapján hozott megegyezés nem tetszik valakinek

(nekik), főleg, ha tehetségesebb, értsd, van pénze,

akaratának érvényt is szerezhet vele, mindjárt erre

hivatkozik. Úgymond einstandot kiált, mint a

füvészkerti Ács Feri, és elvisz mindent, büntetlenül.

Megtehette, ő volt az erősebb a kis Nemecsekkel

szemben. Ez volt Molnár Ferenc, már százéves

ifjúsági regényében, de ma sincs máshogy, csak most

világpolitikai szinten. Einstand!

Tudjuk, van, mint kiindulópont, az emberi mihez-

tartás alapja(i)ként, a Tízparancsolat, egy állam alap-

törvénye, az Alkotmány, majd a többi törvényhozó

szervek által meghozott és jóváhagyott törvények,

különböző határozatok,... amik betartása mellett,

kényelmesen, biztonságosan, esetleg még boldogan is

lehet(ne) élni. De, az, vagyis ez, már diktatúra, az

emberi jogok, pardon szabadságok legborzasztóbb

tiprása, tehát, kussolni kell, mert hát ma így kellene,

valakik, a neoliberálisok, akarata, pardon, pénze, és

annak gyarapodása miatt. Van két szemed? Minek,

nem elég egy, vagy annyi sem, amikor nekem van?

Kussolj!

Nem pont ilyen feltűnően, de a megértés végett,

sajnos így van. Megszavaztatnak bennünket, és amíg

felemelt kezünkkel rájuk szavazunk, addig zse-

bünkből, amit már nem védünk, kilopják utolsó be-

csületesen megszerzett garasunkat. Ha lamentálunk,

fellázadunk, ennek törvényességét, mármint, hogy

mienk a becsületesen megszerzett pénzünk és ezt

követeljük, azt is megkérdőjelezik...és míg azt mond-

juk, hogy bikmakk, már törvényesítik is az

ellenkezőjét. Erre jönnek, a mindenben egyenlő

jogokat élvező menekültek, akik egyenlőbbek (orweli

módon) az őslakosoktól, és minden kötelezettségek

nélkül még több jogot élveznek. Nem dolgoznak és

mégis etetik őket. Milyen alapon kell nekünk

megoldani az ő szociális problémáikat? Neoliberális.

Kész. Te dolgozol, ők élvezkednek. Volt már így a

történelem folyamán, meg lesz is. Hallgass, ha nem,

akkor megtudod, hogy a demokráciában is az jár a

pattogásért, mint az előző rendszerekben járt.

Mit várunk a jövőben, a jövőtől? Személyesen na-

gyon elégedett lennék a demokratikus diktatúrával,

mivel akkor tudnunk kellene, hogy mit szabad, mit

nem. A kihágásokért meglennének a szankciók, bün-

tetések, ha lennének ez alól kivételek, azok is meg

lennének határozva, nevezve és az is meg lenne

határozva, hogy ki és hogyan lehet a kivételezett.

Igen, ez diktatúra lenne, de tudnánk, hogy mi van, mi

lesz, vagy nem lesz.

Mi van ma? Az úgynevezett demokratikus emberi

jogok szabadsága. De ez kire érvényes, mármint,

hogy valakire kígyót-békát mondjon, az sem baj, ha

nem fedi az igazságot (majd védje meg magát, ha
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tudja), de az ő (mármint a rágalmazó) szólásszabad-

ságát ne korlátozza. Mi van a másik féllel, igen egy

lejárató hadjárat után? Van e joga megvédeni magát,

ha ebből kárt szenvedett kap e kártérítést,kit terhel az

egész, főleg ha nem volt igazságalapja a rágalmazás-

nak? Nem elég, hogy bolond lukból, bolond szél.

Felelni kell(ene) tetteinkért, a kimondott, leírt sza-

vunkért... a szólásszabadság értelmében. Ha nem igaz

a rágalom, én a rágalmazót büntetném, a büntetés

felével... akkor majd gondolkoznának, a jogaikról.

Hogy mennyire jár nekik...

Ez az egész az ellenkezések, ellenfelek harcából van.

Vannak a győztesek a hatalmon, vannak a vesztesek,

az ellenzék, aki nem ellenfél. Nem bánt, nem kell

gyűlölni. Inkább egymást kellene segíteni, ha meg

máskép gondolkozunk, még jobban, hogy ez a rövid

vendégeskedésünk ezen a világon kellemesen múljon

el. Töröljünk el olyan gondolatokat, ami más kárára

van, segítsük egymást, ne nézzük, kérdezzük az árát...

Inkább azt nézzük, hogy többet adjunk másnak, mint

kaptunk, de azért ne hagyjuk magunkat mástól leti-

porni, mert mi mások vagyunk, ne bántsa senki se

jogtalanul azt, ami a miénk.

Európában új időszak indul, van e, lesz e remény,

hogy az emberek, nem egymás ellen, hanem

egymásért fognak tevékenykedni, mást nem bántva,

magukat nem hagyva? Ami már van azt ne rontsuk el,

hogy másnak kárt okozzunk, vagy mint a trebinyei

volt polgármester mondta Dubrovnik bombázásakor,

hogy, hát mit csinálnak, hogy a végén, majd szebbet

és régebbit építenek.

Akkor (mi is) gondolkozzunk! 

Bíró Csaba 



17

FECSKE

Gólya-lesen

Kezdeném talán egy hírrel: A magyarországi Kocsér
testvérfalva, gólyakamerát ajándékozott a meggy-
napot ünneplő Bácsfeketehegy lakóinak. Mi ebben a
különös, egyáltalán mi itt a hír? Egy helyi esemény,
talán nem is nagy összeg, nem tudom. Nem mon-
danám mégsem helyi eseménynek, a falu képét is
közvetítő kamerát akár naponta felkereshetik a
faluból országba, világba kirajzottak. Csak ennyi?
Nosztalgia-érték és semmi egyéb? Nem! Ezen túl, a
gólyák életét közvetítő kameráknak olyan hívei is
vannak Európa szerte- nem kevesen-, aki hallomás-
ból sem ismerik ezt a közép-bácskai falut. Nem
éppen a falu- kép, inkább a gólyák miatt. De ha a
fészket szemlélik, óhatatlanul be kell látniuk a
helységbe is. A madárfészkeket megfigyelők
ezreinek hála, neve lett a falunak, amelyet az ősz
közeledtéig sokan keresnek fel naponta, tájékozódni,
hogy megvannak, hányan vannak, nőnek- e, gyara-
podnak, kirepülnek-e, és ha igen milyen sors vár
rájuk, ebben az emberközponti világban.
De még ez is hagyján! A madarak világának megfi-

gyelése sok mindenre megtanít felnőttet, gyer-
mekeket egyaránt. Olyan dolgokra emlékeztet, amit
tudtunk, valahol mélyen talán él is bennünk, de sok
esetben nem jut felszínre, nem érvényesül, mert
nincs, ami felidézze.  Ma már minden srác tudja,
hogy nem a gólya hozza a babákat, amin én
gyerekkoromban annyit gondolkodtam, lévén
februári születésű. De van sok- sok más, amit a mai
gyerekeknek adhat a gólya-fészek megfigyelése.
Állítom, hogy nagyon sokunknak az állatok,
madarak világába belesni, lett légyen felnőtt, akár
gyermek, kiváltságos élmény.
Jómagam évek óta hűséges látogatója vagyok Kocsér
honlapjának, azon belül is a gólyakamrának. És nem
csak a Kocsérinak. Ha pihenni vágyom, valami zak-
latás ér az életben, gond- baj,
bánat látogat hozzám, ha
megbékülni vágyok a
környezetemmel, órákig
elnézem a Kocséri gólyák
békéjét. S egy idő után úgy
érzem gondtalanabbul, vis-
szatérő életkedvvel állhatok
fel a komputer mellől. A
madárvilág békéje, belénk

szüremlik valamiképp, átadják az életformájuk nyu-
godt céltudatos rendjét, a szorgalmuk szégyent hoz
tespedésünkre. Csöndes szemlélődésük, amellyel
környezetük sürgését- forgását, az autók rohanását,
tülkölését, az emberek sietős lépteit, a világ zaját
kísérik, példát ad arra, hogyan kell nyugodtan
elviselni és feldolgozni világi gondjainkat.
Elmentek? De visszatérnek, vissza szeretnének térni,
megtanítanak együtt élni a reménnyel. A gyer-
mekeknek is sokat jelent, a madarak, jelen esetben a
gólyák életébe bepillantást nyerni egy kamera segít-
ségével. A rendről és a szorgalomról beszél a fészek
tüzetes javítgatása, az áldozatvállalás szük-
ségességéről, amint védőn terjesztik szárnyukat
hőségben vagy zivatarban, fiókáik felett. Kirepülési
készülődésük példát ad arra, hogy a szülői ház biz-
tonságát megfontoltan, felkészülten szabad csak
elhagyni. Aztán itt van tavasszal a várakozás feszült-
ségének érzése. Megjönnek? Ugye megjönnek!
A gólyapár visszatérésének öröme, ahogyan örülnek
egymásnak, a fészeknek, a környezetüknek, a tavasz
egyik legnagyobb élményévé, egy különleges gyer-
mekünnepévé vállhat. Állhatatos visszatérésüknek
külön mondanivalója van, a mai világszerte kóborló
emberiségnek. A feketehegyi gólyáknak hallomásom
szerint három éven át, okkal-joggal lerombolták a
fészküket, mert a kéményt fűtésre hasznosították. Ez
a meglepő hűség a vidékhez, a tájhoz, sem igazán
tulajdonsága a ma emberének. Orvostanilag is
bizonyított tény, hogy a madár-les jót tesz a depressz-
ióban szenvedő betegeknek, mentesít a szorongás és
a stressz tüneteitől. Ne hagyjuk ki tehát ezt a
lehetőséget akkor sem, ha éppen "bal lábbal
ébredtünk", valami miatt rosszkedvű a napunk.
Nekünk, szülőföldtől távolra szakadottaknak pedig
külön élményt jelent az új gólyakamera sikeres beál-

lítás, amely képet ad a falunk
központjának életéről. 

Köszönjük Kocsér, köszönjük
Bácsfeketehegy!

Dr. Kerekes József, 
az intenzív terápia ny. főorvosa
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ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Bojtos Zoltán június 3, 62 évében
Huszta István június 7, 44 évében

Bácsi Erzsébet szül. Végső Erzsébet
június 8, 80 évében

Feró Margit szül. Sinkovics július 21,
83 évében

Žarko Milašević június 23, 87 évében
Nagy Sándor július 23, 90 évében

Andel Károly (Református lelkipásztor)
június 29, 75 évében

Stana Mihajlović szül. Radanović  július
2, 84 évében

Id. Garai Péter július 11, 89 évében
Stojanović Ivo Milorad július 15, 69

évében
Id. Molnár József július 22, 79 évében
Tarkó Erzsébet szül. Király Erzsébet

július 25, 71 évében
Petar B. Đukić július 28, 84 évében

Farkas Sára szül. Mendler Sára augusz-
tus 8, 63 évében
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Újszülöttek

Elhunytak

Dragoljub Marević és Nensi Marević lányuk

Atina

Vajda Imre és Vajda Zita fiuk Ámor

Garai Gábor és Garai Melinda lányuk Natália

Beonit Hodaj és Drenusa Hodaj lányuk Beona

V E L E M  A  M Ú LT

Vonszolom magammal a múltamat,
letehetném, de nem szabad.
Hátra nem lépek, csak előre,

mégis nyomja a vállamat.
Elfuthatnék, de az idő már elszaladt.

Vonszolom magammal a múltamat.
Elfeledni sosem szabad.
A jövő szűkülő látókörű,
és felidézi az elmúltakat.

Vonszolom magammal a múltamat.
Embereket, kik emléke rám tapadt.
Csak úgy juthatok az élet végére,

ha meg van a múlt, jelen 
és jövő egysége.

Bácsi (Vajda) Sára

Házasságkötések




