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Falunap - Meggynap 2021
 A XVII. Bácsfeketehegyi falunap

és a
XVIII. Bácsfeketehegyi meggynapok programja

2021. június 11., 12., 13. 
(péntek, szombat, vasárnap)

PÉNTEK: (2021. június 11.)

SZOMBAT: (2021. június 12.)

Helyszín: Színházterem Helyszín: Nyári színpad

Helyszín: Nyári színpad környéke

Helyszín: Kultúrotthon

19.00 09.00

09.30 - 17.00

Kakuk Marci

vígjáték egy felvonásban magyar nyelven a színházteremben
A bácsfeketehegyi Soma amatőr színtársulat előadásában

A XVII. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP
ÉS A

XVIII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK 
MEGNYITÁSA

A rendezvényt Bojtos Béla a bácsfeketehegyi 
Helyi közösség Tanácsának elnöke nyitja meg.

A Bácsfeketehegy Helyi közösség képzőművészeti, 
irodalmi és a „A falu legszebb háztájéka” elnevezésű 

pályázatok eredményhirdetése a nyári színpadon.

Marhapaprikás főzőverseny

Marhapaprikás főző verseny a nyári színpad körül
A szervezők 2000 dináros nevezési díj fejében 

csapatonként, 3 kg marhahúst, 3 db kenyeret, tüzelőt, 
hangulatos környezetet, valamint minden csapatnak 

nyereményt biztosítanak.

Jelentkezni:
Fekete Andornál – 069 55 65 626
Radoslav Stojnović - 063 422 525

Jelentkezési határidő: 2021. június 10. 

Egész nap:

BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY
- meggy, méz és helyi termékbemutató, kézimunka-

kiállítás, képzőművészeti és fogalmazási versenypályázatok 
megtekintése „Az én falum és a meggy” 

a Kultúrotthon teraszán

Résztvevők: Hestia - bácsfeketehegyi nők egyesülete, 
Török méhészet, Horkai gyümölcsfeldolgozó, 

Fekete Pincészet, Nikola Đurković Á.I., 
Pán Péter Iskoláskor E.I. 

Kirakodóvásár

Kirakodóvásár és egyéb szórakozási lehetőségek
A Gazdakör Mezőgazdászok Egyesülete, a civil

szervezetek, vállalkozók és a községi idegenforgalmi 
szervezet bemutatkozása 

(jelentkezni Erdélyi Róbertnél / 060-4738-626) 
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Falunap - Meggynap 2021

10.00 - 12.00 

Zöldség- és gyümölcs szobrászat
a nyári színpad előtti téren

Rácz Túrkevei Lajos és Gelei Tamás magyarországi mes-
terszakácsok közreműködésével

10.00 - 14.00

Meggykülönlegességek kóstolója a bácsfeketehegyi 
„Hestia” közreműködésével, 

és falunapi ingyenes lángos a nyári színpad előtti téren 

10.00 -14.00

„Gasztro” udvar 

Hagyományos kun ételek készítése és degusztációja
az IPA projekt keretein belül

 a színház előtti téren

18.00

Ünnepi köszöntő és kétnyelvű művelődési műsor
a nyári színpadon

Fellépnek: a BMMHE tagjai, Pán Péter Iskoláskor E.I., 
KK „Dušan Car Silni”

20.30 - 24.00

Zenés utcabál a Nyári színpad előtt 
Előadó: Stivi & Deki

22.00

Tűzijáték

VASÁRNAP: (2021. június 13.)

Helyszín: Református templom

Helyszín: Színházterem

09.30

19.00

Ünnepi istentisztelet
a bácsfeketehegyi református templomban

Előadás szerb nyelven a színházteremben
„Džandrljivi muž”

Velimir Sandić Veljko színtársulat - Szivác

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényünkre!

KÉRJÜK A RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐIT,
HOGY AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ JÁRVÁNYÜGYI 

ELŐÍRÁSOKAT TARTSÁK BE!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Szervezők:
Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsa,

„Zöld Dombok Környezet- és közösségfejlesztési Szervezet”, 
Bácsfeketehegy Magyar Művelődési

és Helytörténeti Egyesület (BMMHE)
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KÖZSÉG HÍREI

Hosszú idő után, 2021. május 28-án Kishegyes község 
Képviselő-testülete megtartotta 9. ülését. A korábbi elekt-
ronikus üléssekkel ellentétben a mostani hagyományos 
módon került megtartásra a Képvislő-testület nagytermében.
Az ülésen tizenhét napirendi pontot vitattak meg a kép-
viselők. Ezek közül a legfontosabb a közvállalat eddigi 
igazgatójának, Kormányos Leventének tisztségből való 
felmentése és Zabos Tibor megbízott igazatónak való kine-
vezése voltak. 

Személycserére került sor továbbá Kishegyes község Szo-
ciális központjának igazgató-és felügyelő bizottságaiban is. 
Egy határozat-módosítási javaslat is elfogadásra került az 
ülés alkalmával, amely a háziállatok tartásának és védelmé-
nek feltételeiről rendelkezik mégpedig a kiszabható pénz-
büntetések szempontjából. Ezen módosítással, a törvénnyel 
összhangban emelkedett a kiszabható pénzbírságok össze-
ge. A Képviselő-testület határozatával csökkent a tartózko-
dási illeték összege száz dinárról nyolcvan dinárra.
 
Kettő, a szabadkai Regionális hulladéktároló Kft-re vonat-
kozó végzés is elfogadásra került a pénteki ülés alkalmá-
val. Egyik végzéssel Kislinder Gábort jelölte Kishegyes 

és Topolya község tagnak abba a bizottságba amely majd  
a Regionális hulladéktároló Kft. igazgatójának megválasz-
tását folytatja le illetve elfogadásra került a vállalat  2021-es  
munkatervének első módosítása is.

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte egy korábbi 
végzését ami egy, az önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanra vonatkozik.

Módosításra került továbbá két végzés, az egyik a mező-
gazdasági földterületek védelmének, rendezésének és hasz-
nálatának évi programját kidolgozó bizottsága a másik 
pedig az állami földek bérbeadásának nyilvános árverési 
eljárását lefolytató bizottsága, amelyekbe Oroszi Sándort 
kinevezték tagnak. Ez azt jelenti, hogy mezőgazdasági, 
gazdasági, környezetvédelmi és kommunális ügyekkel fog-
lalkozó osztály vezetője részt fog venni ezeknek a bizottsá-
goknak a munkájában, az idei évtől.

Két utolsó napirendi pontként, elfogadásra került Kishegyes 
község elnökének és a Községi tanácsnak a 2020-as évre 
vonatkozó munkajelentése is.

SZ.A.

ÜLÉSEZETT KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Tekintettel arra, hogy a járványügyi előírások enyhültek, 
azaz lehetővé teszik a szabadtéri rendezvények megtar-
tását, nagy lendülettel láttunk hozzá az idei, sorrendben  
a XVII. Falu és a XVIII. Meggynapok műsorának az ösz-
szeállításához. Úgy tűnik, visszatérhet minden a régi, meg-
szokott kerékvágásba, természetesen kellő odafigyelés és  
a rendezvényekre vonatkozó előírások betartása mellett.

 A részletes programot mellékelem a Fecske oldalán, sze-
retettel vájuk minden kedves lakosunkat és vendégeiket 
rendezvényeinkre! 

Párhuzamosan az előkészületi munkálatokkal a Helyi 
közösség tanácsának döntésének értelmében, kiíródott  
a „Falu legszebb háztájéka” és az általános iskolások, 
valamint az ovisok számára az irodalmi és rajzpályázat.  
Várjuk a fényképek feltöltését a www.bacsfeketehegy.rs 
honlapra, aztán pedig szavazzunk, válasszuk ki közösen az 
idei nyerteseket!

– folytattuk az utcák, útpadkák feltöltését aszfalt törmelékkel 
(Vasút utca, Szőlősor, Népfront stb.), valamint a Becsei út 
és a szeméttelep közti szakaszt, a Verbászi utca leágazásait,

– közös munkával, lakossági összefogással, a Helyi közös-
ség támogatásával újult meg a Vasút utcában a játszótér, 
köszönjük szépen a közreműködést!

– gépjármű forgalomra vonatkozó figyelmeztető tábla 
került kihelyezésre a József Attila és a Nikola Đurković  
utcák találkozásánál,

– ami Bácsfeketehegy virágoskertjét illeti, egyelőre nem 
folytatjuk a tervezett munkálatokat, mivel vélhetőleg rövi-
desen azon a nyomvonalon folytatják a szennyvízelvezető 
csövek lefektetését, ezért kivárjuk a munkálatok végét,

– mint minden évben, az Izida Anya- és gyermekvédelmi 
Egyesület tagjai és vezetői elültették a központban található 
virágtartókba a saját kezűleg nevelt palántákat. 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
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GÓLYÁK BÁCSFEKETEHEGYEN

2010-ben a szövetkezeti otthon kéményére letelepedett 
egy gólyapár. Fészekrakást még csak akkor tanulhatták. 
Sajnos azt a kezdetlegest is meg kellett semmisíteni ké-
ménypucoláskor. Bízva, hogy visszajön a gólyapár a helyi 
Nikola Đurkovič iskola mesterei egy ketrecet szereltek 
fel a kéményre. Azóta is minden évben haza jönnek fész-
kükbe. Mert itt a hazájuk és itt nevelik fel  nagy gonddal 
kicsinyeket, nem pedig Afrikában. 

A technika vívmányai lehetőséget adtak 2019-ben és  
a Bácsfeketehegy Helyi közösség webkamerát állított 
fel, hogy éjjel és nappal, télen és nyáron követni lehet  
a fészekben történő eseményeket a falu csodálatos pa-
norámájával. Olyan jeles épületek is látszanak, mint   
a Művelődési Egyesület, a park a szabadtéri színpaddal,  
a református és evangélikus templomok.

Az első fészek

Március  25-én estére megérkezett az első gólya (aligha-
nem a hím), április negyedikére meg a párja.

A fészekben, mint tavaly, 5 tojás  került az idén is. Az első 
kisgólya május 12-én kelt ki.

Egy pillanatban  4 kikelt kis gólyának örültünk.
Ám a Pünkösd előtti nagy esőzést követően mindössze 
csak kettő élte túl. És ők már lapzártakor kicsit bizonytala-
nul, de csoszogni is tudtak a fészekben

A webkamera működését az alábbi címeken lehet követni:
https://rtsp.me/embed/KBy5TBQ2/
www.bacsfeketehegy.rs
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IZIDA HÍREI

„Nem szeretek hátra nézni, meg a múlton rágódni. Sokkal 
jobban érdekel a jövő. Olyan vagyok, mint az aranyhal: azt 
látom, ami közvetlenül ott van az orrom előtt.” 

(Hugh Laurie - Idő)

Sikerült!!!! Igaz, hogy a szabadkai közkórház fertőző osz-
tályára kerültünk, de legyőztük a vírust. Újból elkeztük 
tervezni az életünket, most már találkozunk a barátaink-
kal, szeretteinkkel. Újabb nézeteink vannak a minden-
napok teljesebb kitöltéséről. Rájöttünk és átéltük, hogy 
a betegség mindenkit elkap, de fél gyógyulás az, amikor 
barátaink, szeretteink, munkatársaink gondolatban velünk 
vannak. Nem múlt el egy nap sem, hogy valaki ne jelent-
kezzen és bátorítson. Sokan tudtak hittel imátkozni értünk. 
Köszönjük! Sokszor tapasztaltuk már, hogy az ima erőt ad, 
minden nap, most is éreztük a sok szeretetet, hogy nem 
vagyunk egyedül, velünk vannak az ismerőseink, baráta-
ink az ország határán innen és túl. Természetesen a gyógy-
uláshoz hozzásegítettek az orvosok, nővérek, akik tudták 
mindenpercben mit kell tenniük. Mindig szép szóval,  se-
gítőkészséggel, szakszerűen fordultak hozzánk. Minden 
elismerésünk mindezért a hozzáállásért és köszönünk min-
den segítséget a szabadkai Kovid-1 osztály dolgozóinak.

 “Nem szeretek hátra nézni, meg a múlton rágodni…” Ez így 
van,  az idézetben  meg van írva a életem mottója.  Az éle-
temhez való igazodásom alapján, úgy éreztem a fent írott sza-
vakat meg kell osztani az olvasókkal. Üzenem!!!! Élvezzük 
az életünket, ameddig csak lehet, merjünk tervezni, örülni 
egymásnak, nevetni, mert igaz.  „Vannak pillanatok,  amikor 
azt kívánom,  bárcsak vissza tudnám forgatni az idő kerekét, 
bárcsak meg nem történtté tehetném a szomorúságot, de attól 
félek, ezzel az öröm is eltűnne. ” - Nicholas Sparks.

Pedig….  Sok öröm volt eddig is mindennap-
jainkban és még sok öröm is vár reánk. Pillant-
sunk csak a családunkba vagy a Kishegyes köz-
ség  “Izida” anya- és gyermekvédelmi egyesület 
keretein belül működő napközis foglalkozások-
ba.  Arésztvevő fiatalok milyen nagy szeretettel, 
örömmel érkeznek a foglalkozásokra, ahol szí-
nesebbé tesszük részükre a napokat. Alkotnak, 
varrnak, festenek, virágokat ültetnek és nevel-
nek, sportolnak vagy éppen együtt ünnepelik  
a szülinapokat. Látjuk őket nevetni, örülni és 
velük nekünk nevelőknek is megváltoznak  
a napjaink. Értékekkel tőltődnek fel. 

A sok nehézség mellett sikerült megtartani 
minden foglalkozást, kisebb vagy nagyobb 
jelenléti létszámmal, DE együtt voltunk.  
A “Kiskonyhácska” műhelyünk nagyon ügyes 
kisszakácsokat nevel , a „Kézműves műhely-

ben” a sok kreatív munka mellett, régi, hagyományos fog-
lalkozások is vannak beiktatva, vagy éppen pszichológiai 
tanácsokat hallganak a fiataljaink, amit házon belül meg is 
kapnak. “Informatika oktatás”  vagy  „Zene és színjátszás” 
is előlátott foglalkozás a napköziben, amelyek egy kicsit 
kedveltebb foglalkozások közé tartoznak. Nem hagyható 
ki az a tény sem, hogy a védenceinket saját speciális jár-
művel utaztassuk otthonuktól a székházik.

Az egészséges táplákozásról hallhattunk előadást a na-
pokban. Beszéltünk az egészséges táplálkozásról, gyü-
mölcsökről, vitaminokról,  külön említettük a meggyet, 
az almát. Szó volt a termesztéséről, feldolgozásáról és az 
alma hatásáról az egészségünkre. Az előadást Nagy Dénes 
tartotta. Köszönjük a tanulságos előadást.

A kovid mellett ugyan, de most már bátrabbak vagyunk.  
A programunkban egy megtisztelő meghívásnak tettünk 
eleget. A Kis Bácska, szklerózismultiplexben megbe-
tegedetteket tömörítő topolyai-kishegyesi községközi  
civil szervezet rendezvényén vettünk részt május 30-án,  
a szklerózismultiplexszel élők világnapja alkalmából.
Még egy köszönettel tartozunk! 

Köszönjük nagy szeretettel Barta Júliának és fiainak az 
adományt, amellyel hozzásegítettek az egyesület szaksze-
rűbb munkájához. Örömmel fogadtunk egy számítógépet 
teljes felszereléssel /kamera, fülhallgató/ és egy televíziót, 
a védenceink pedig nagy odafigyeléssel és nagyobb kedv-
vel tanulják a számítógép kezelését és használatát. A nagy-
lelkű adomány együttérzésre,  segítőkészségre és humán 
lelkületre mutat.  Köszönjük!!!!!!
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Május 6-7-én a tavaszi szünetben egy kis kézműves foglal-
kozásra hívtuk a gyermekolvasóinkat. Csodaszép kézmű-
ves ajándékokat készítettünk mindkét napon az édesanyák-
nak Anyák napjára. Jutott idő a könyvek lapozgatására is 
és a játékra is.

Május 19-én könyvbemutatót szerveztünk, Pap Éva, Mie-
lőtt lemegy a nap című új regényét mutatta be a szerző és 
Tóth Annamária, a beszélgetőpartnere. Hajvert Ákos Rad-
nóti-díjas versmondó olvasott fel részleteket a könyvből.

A szegedi születésű alkotó szinte véletlenül csöppent  
a kilencvenes évek elején jugoszlávok: horvátok, bosnyá-
kok, szerbek és vajdasági magyarok társaságába, akik által 
megismerkedhetett az itt élők kultúrájával, mentalitásával. 
Idővel megszerette Szabadkát és Vajdaságot.

Pap Éva És újra felkel a nap című első kötetének alapötlete 
családi legendák, levelek és fényképek alapján született. 
Az édes-keserű szerelmi történet 1935-ben indul egy az ol-
vasók által nagy érdeklődést kiváltó útra – mesélte moso-
lyogva a közönségnek. Központi témája a II. világháború 
idején játszódik Szabadka környékén. A főhős a hátán cipe-
li az élet terheit, karaktere manapság sem ritka. A történet 
elgondolkodtató, felteszi a kérdést, hogy mit cselekedne 
az olvasó a szereplők helyében, és azt is, vajon léteznek-e 
véget nem érő szerelmek. Az egymásnak tett ígéretekről 
szól. A könyvben emberek sorsát-életét írta le, a helyszínt 
Szabadkát, a szerző számára immár nem ismeretlen várost, 
kedves ismerősök elbeszéléséből merítve mutatta be.

A most megjelent második regény, amely a Mielőtt lemegy 
a nap címet kapta, Boszniába és azon belül Szarajevóba ka-
lauzolja az olvasót. Pap Éva hősei a Szabadkán élő Mijo és 
az Adria mellől származó Meda. Szerelmük megtörik, ami-

kor a lány elfogad egy állást Splitben, a fiú viszont katonai 
behívót kap. A sors úgy diktálja, hogy rádöbbenjenek, nincs 
közös jövőjük. Aztán 20 év múlik el úgy, hogy nem talál-
koznak. Mijo váratlanul Szarajevóba látogat, és akaratától 
függetlenül megnyitja a titkok ládáját. Családi titkok, fájda-
lom, sorsok teli traumákkal, sokak vagy mindenki számá-
ra ismeretlen történetek kerülnek előtérbe, közben a szerző 
bepillantást enged az ötvenes évek Jugoszláviájába, a Titói 
korszakba. Pap Éva a végső következtetést mindkét köteté-
ben az olvasóra hagyja, és ahogyan elhangzott a könyvbe-
mutatón, a következő regényben várható a történet folytatá-
sa. Aki kedvet kapott a művek elolvasásához, az írónő első 
két kötetét kikölcsönözheti a könyvtárból!

A Magyar Nemzeti Tanács kulturális stratégiájával össz-
hangban megkülönböztetett figyelmet szentel a vajdasági 
magyar közgyűjtemények hálózatba szerveződésének és  
a vajdasági magyarság szempontjából legjelentősebb köz- 
és iskolai könyvtárak korszerű technikai felszerelésének 
és integrált könyvtári rendszerének biztosítására. Május 
28-án Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, valamint 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Nemzeti  
Tanács közreműködésével könyvtárunk egy, a Qulto in-
tegrált közgyűjteményi rendszerből és vonalkódolvasóból 
álló intézményfejlesztő csomagot vett át mgr. Hajnal Jenő-
től, a Magyar Nemzeti Tanács elnökétől. 

Június 2-án a legkisebbeknek kedveskedtünk, meghívtuk 
a Jancsi bohóc bábszínházat. Az ovisoknak a Szerencsés 
Jankó című bábelőadást adták elő. 

Június 15-én szervezzük meg a Podolszki József Irodalmi 
Emléknapot. Lesz koszorúzás, kiállítás, könyvbemutató, 
díjátadás, verses-zenés összeállítás.

Csordás Katalin

A KOZMA LAJOS KÖNYVTÁR HÍREI
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SZÍNHÁZI ÉLETÜNK

A helyi Művelődési Egyesület Soma színtársulata az idei 
színházi évadra is egy Vidám hangvételű darabot tűzött  
a repertoárjára. Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci című 
színpadi játékát, amelyet idehaza március 12-én mutattak 
be. Az előadást akkor korlátozott számú közönség nézhet-
te meg, amelyet elsősorban a fellépők hozzátartozói ké-
peztek.  Az azóta eltelt időszakban enyhültek a járvány-
ügyi szigorítások és a társulat ellátogatott Kupuszinára, 
Bácskossuthfalvára és Csókára, ahol lelkesen fogadta  
a közönség a fordulatokban, humorban, flörtölésben gaz-
dag előadást, amelyet olykor nyíltszíni tapssal, kacagással, 
ám végül vastapssal köszöntek meg. A múltbéli vendég-
szereplésekhez viszonyítva Bácskossuthfalván jelentősen 
nagyobb létszámú közönség – bátorkodom megkockáz-
tatni a feltételezést, háromszorosa – volt kíváncsi a Soma 
előadására. Ezt a megelőlegezett bizalmat a nézők részéről 
a társulat minden bizonnyal a legutóbbi vendégszereplés 
alkalmával bemutatott Hyppolit, a lakáj című nagysikerű 
előadás által érdemelte ki. 

Minden bizonnyal nem csak Bácskossuthfalván, hanem 
Vajdaság más területein is, ahol már a társulat bemutatko-
zott jó vélemény alakult ki, úgymond van hitele a társulat-
nak, és a színházkedvelők igyekeznek nem elszalasztani  
a lehetőséget, hogy megnézzék az újabb vígjátékot. Ugyan-

is köztudott, hogy szinte kizárólag vígjátékot játszanak 
legszívesebben. 

Ebben az évadban kilenc fiatallal sikerült bővíteni a csa-
pat apadó létszámát, amely ezáltal lehetőséget nyújt, hogy 
részt vegyenek Zentán a Középiskolások Filmművészéti 
és Színművészeti Vetélkedőjén. Jelenleg is több fellépési 
felkérés érkezett, és folynak a megfelelő időpontok meg-
határozásai, kiválasztásai. Természetes a társulat tagjai, 
valamit a ME vezetősége is azon a nézeten van minden 
évadban, hogy az aktuális színdarabot minél több hely-
re elvinni, bemutatni, azonban az utaztatáshoz pénz kell, 
amelyet pályázati pénzekből igyekeznek biztosítani. Már, 
amelyik pályázat befutó, vagyis nyerő, mert nem mind-
egyik az. Ebből fakadóan az is előfordulhat – az idén is 
– hogy nem minden meghívásnak tud eleget tenni a társu-
lat, ami valahol érthető is. Azonban, ha jobban belebonyo-
lódunk a téma boncolgatásába és szétnézünk, láthatjuk, 
hogy a Soma vajdasági viszonylatban, azon kevés amatőr 
társulatok közé tartozik, amelynek jelenleg van egy tájo-
lásra beért színdarabja. Figyelembe véve, hogy a járvány-
ügyi szabályok értelmében több mint egy évig nem volt 
az embereknek lehetősége múzeumok, képtárak, mozik, 
színházak, stb. látogatására, így nagyon természetes, hogy 
hatványozottan igénylik egy – egy előadás megnézését te-
lepülésükön. 

A Soma színjátszó csoporton ez nem múlik, Kakuk Marci 
kezében már ott a vándorbot, útra kész. 

Szukola Béla

KAKUK MARCI BEMUTATÓ
A Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti 

Egyesület Soma színjátszó csoportja bemutatja 
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci című színpadi játékát, 

idehaza, június 11-én, pénteken, 19 órai kezdettel!
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IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS A TARCAL HEGYSÉGRE

A FONTOS EMBER

Gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel együtt örvende-
zünk a tavaszi napsugaraknak, és az egyre melegebb napok-
nak. Elég volt már a hidegből és talán véget ért egy időszak, 
melyben az emberek, családok otthon maradásra kényszerül-
tek a járvány végett. 

Az első napsugarakkal jött az ötlet, menjünk el valahová, ki  
a szabadba, sétálni, beszélgetni, együtt lenni.

A Gyermekmisszió szervezésében terveztünk egy kirándulást 
az ifjúsági alkalmakra járó tiniknek és fiataloknak. Az egy-
re növekvő létszám végett újabb és újabb sofőröket kellett 
beszervezni, ahová örömmel jelentkeztek a szülők. Így jött 
el az indulás napja egy szombat reggel. Mindenki felpakol-
va szendviccsel, vízzel és kényelmes ruházatban, lábbeliben 
érkezett. Összesen 26-an voltunk. A kitűzött cél 16 km volt, 

mely érintette Kraljevastolica, Popovica, a TV torony térsé-
gét és egy kilátót, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt. 

A séta alatt alkalom volt beszélgetni, gyönyörködni a tájban, és 
csodálni Isten teremtő hatalmát és szépségét minden kis virág-
ban és lepkében. Jó volt friss levegőn tartózkodni, kicsit otthon 
hagyni a napi teendőket, gondokat. Hiszem, hogy mindannyi-
unk számára felüdülést jelentett ez az egész napos kirándulás.

Köszönet mindazoknak, akik vállalták ezt a túrát, és ha elfá-
radva is, de sok szép élménnyel tértünk haza. 

A közeljövőben ismét szeretnénk csokorba fogni az ifjúságot 
és a Tarcal hegység egy másik oldalát bebarangolni. Isten ad-
jon ehhez erőt és egészséget!

Halász Sámuel és Renáta  

Ismét, mind gyakrabban jelentkeznek a médiában olyan vélemé-
nyek, amelyek a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetése mellett 
szólnak. Természetesen akad más vélemény is. Szükségességét 
majd eldöntik az arra illetékesek. 

Ma még többségben vannak – vagyunk azok a férfiak, akik ka-
tonaságot szolgáltak. Mindenkinek maradt valamilyen emléke 
élete ezen időszakából. Idestova negyven éve, hogy bevonul-
tam. Egyik emlékemet most megosztom az olvasóval.

Ünnepség volt a kaszárnyában. A teljes zászlóalj ünneplőbe öl-
tözve annak rendje – módja szerint felsorakozva a kaszárnya ud-
varán. Mindenki az alaki szabályzat szerint foglalja el a helyét. 
Ilyenkor a feszes vigyázzban állás, még a tekintet is pontosan az 
alaki szabályzat szerint mindenkire egyformán érvényesen mű-
ködik. Természetesen mindez vezényszóra megy.
 
Szemben a zászlóaljjal, a díszemelvényen a civil és katonai ven-
dégek, középen az ezredesi rangban levő zászlóaljparancsnok, 
jobbján a vendég tábornokkal. Az ünnepség színvonalát emelve 
megérkezett a hadtest fúvószenekara is. Ők is a rájuk vonatko-
zó alaki szabályzat szerint vonulnak be. Az utolsó sorban, fut-

ballnyelven szólva a jobbhátvéd posztján, a trombitás. Az első 
sorokban állva, szemmel követve megállapíthattam, hogy hatal-
mas hangszeréhez méltóan, jól megtermett, jóval száz kilón fe-
lőli zenészember. A tambúrmajor vezénylését pontosan követve 
fújta a ritmust. Semmi más feltűnő nem volt rajta, csupán a fején 
a sapka, amely igencsak félrecsapva, úgy mint a micisapka a 
kocsmából hazafelé tartó emberen, aki a járda mindkét szélét 
megtapossa.

A zászlós szakasz ünnepi bevonulását mindenki vezényszóra 
tisztelegve állva követi. Az emelvényen a parancsnok a tábor-
nokkal együtt példamutatóan állnak és tisztelegnek. A szemem 
sarkából lekövethettem, hogy a trombitás fején a sapka a helyén 
maradt – úgy félrecsapva. Valaki fontos ember lehet, állapítottam 
meg magamban, ha ilyen viselkedést megengedhet magának.

Néhány hónap elteltével másik ünnepség következett. Az alaki 
rend változatlan volt, minden pontosan úgy működött mint az 
előbbi ünnepségen. A zenekar is a trombitással együtt ugyanaz 
volt, de a sapka a fején már nem volt félrecsapva...

Hallgató Imre
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KIRÁLYI KITÜNTETÉS JAN BOERRIGTERNEK,
A BÁCSFEKETEHEGYI CSALÁDFAKUTATÓ PROGRAM  

KÉSZÍTŐJÉNEK

Hans Verheijen polgármester Sittard-Geleen községben 
2021. április 26-án királyi kitüntetést adott a Király nap-
ja alkalmából Berend Jan Boerrigter-nek (75) Geleenből. 
Boerrigter urat az Oranje-Nassau rend lovagjává nevez-
ték ki. Orange-Nassau Rend lovagja címet azon holland 
állampolgároknak ítélnek oda, kik tetteikért kiérdemlik  
a társadalom megbecsülését és elismerését.

Berend Jan Boerrigter a Westelijke Mijnstreek Kring-
loopcentrum igazgatóságának elnökeként és a Kring loop 
Beheer Alapítvány felügyelőbizottságának megbízott el-
nökeként jelentősen hozzájárult a kapcsolt újrahasznosító 
központok professzionalizálásához. 

Boerrigter úr társalapítója a Haza-Data felhasználói cso-
portnak. A Haza-Data egy információs rendszer genealó-
gusok és történészek számára. Ebben a programban dol-
gozta fel Feketehegy-Bácsfeketehegy-Feketics múltját, 
anyakönyvi adatait, térképeit is, unokái bácsfeketehegyi 
gyökereinek köszönhetően.

Boerrigter úr egyben a Computer Do and Learning Center 
egyik kezdeményezője, amely a technikailag járatlan idős 
embereket segíti számítógépes és közösségi médiahaszná-
latukban. 
Sokrétű aktivitása mellett Boerrigter úr a Beek-Geleen-
Urmond protestáns gyülekezet egyházi archívumát is egy 
archívumba egyesítette, a négy egyházi gyülekezet össze-
vonása után.

A polgármester április 26-án adta át az otthonában a kitün-
tetést, teljes egészében a hatályos koronafertőzés elleni vé-
dekezési rendeletnek megfelelően. (Jan Boerrigter balról)

forrás: 
https://limburg24.nl/deze-12-inwoners-van-gemeente-
sittard-geleen-ontvangen-koninklijke-onderscheiding/ 

Bácsfeketehegy polgárai gratulálnak, jó egészséget és to-
vábbi sikeres tevékenységet kívánnak.

Bácsfeketehegyi vonatkozású családfakutatás: 
http://home.kpn.nl/boerrigt/feketehegy.html

S. O.
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AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS 

A bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap júniusi, meggy- 
és falunapi számában mindenekelőtt szeretnék mindenki-
nek minél jobb egészséget, és örömmel megvalósítható 
tervekben bővelkedő életet kívánni. 

Tudom, hogy most sokan felkapják a fejüket, hiszen a mai 
kifordított világunkban nem találják magukat ezekben  
a jókívánságokban. Mindez azért van, mert a köztudatban 
normálissá vált az a hiedelem is, hogy a ránk törő betegsé-
gek az élet elkerülhetetlen velejárói, valamint az is, hogy 
mindazok kilógnak a sorból, akik reggelente, hálát mond-
va, örömmel tudják kezdeni a napjukat. 

Mindannyian a lelkünk mélyén arra vágyunk, hogy egész-
ségesen teljen az életünk, lássuk értelmét munkánknak, és 
ne kelljen félve gondolnunk arra, hogy mit hoz a holnap. 
Az egészségeses élet kereséséről szóló gondolataimat azért 
osztom meg most már második éve, a Fecske olvasóival, 
hogy saját tapasztalatom alapján életmódváltásra biztas-
sam mindazokat, akikben van erre szándék és akarat. 

Nem kicsi a tét. Hiszem, és vallom, hogy a Teremtőnk nem 
gyártott selejtet, és csak rajtunk múlik, hogy egészségesen, 
vagy betegségekkel küzdve éljük le az életünket, adunk-e 
lehetőséget szervezetünknek, hogy megőrizze öngyógyító 
képességét. Természetesen tudom azt is, hogy mindenhol, 
és mindenben van kivétel, de akkor sem feledhetjük az 
örök igazságot, hogy a kivétel erősíti a szabályt. 

Nem normális állapot az, hogy az emberek egy része már 
fiatal korában olyan, úgy nevezett civilizációs betegség-
be esik, amelyből életfogytiglani gyógyszerszedéssel 
sem tud kiszabadulni. Hiszek abban, hogy életmódunk 
következményeként elsősorban mi vagyunk az oka an-
nak, ha cukorbetegek, rákosok, szívbetegek, magas vér-
nyomással küszködők, vagy depressziósok, stb. leszünk.  
Az egészségromlásunk fő okozója a helytelen táplálkozás, 
a könnyen felszívódó szénhidrátok, és a tartósított élelem 
fogyasztása, miközben nagyon kevés vegyszermentesen 
termelt, nyers élelmet fogyasztunk. Mindehhez párosul  
a kevés mozgás, a folyamatos stresszhelyzetek sikertelen 
feldolgozása, és az eltúlzott mértékű gyógyszerfogyasztás.

Letagadhatatlan tény, hogy a modern orvostudomány je-
lenleg többnyire nem a betegségek megelőzésével, hanem 
azok, gyakran életfogytiglani, kezelésével foglalkozik.  
Az alkalmazott gyógyszerek többsége sajnos csak tüneti 
kezelést nyújt, a betegség okát nem szünteti meg, ezért an-
nak is örülnünk kell, hogy tüneteink enyhülnek, vagy álla-
potromlásunk lassul. Ameddig táplálkozási szokásainkon, 
és életmódunkon nem változtatunk, addig hiába szedünk 
táplálék-kiegészítőket, vitaminokat, és gyógyszereket, az 
csak olyan, mint a süllyedő hajóból vizet merni. A süllye-
dés lassítható, de az időnap előtti tragédia kivédhetetlenül 
bekövetkezik. 

Nem titkolom, és nem is titkolhatom, hogy öt évvel ezelőt-
ti nyugdíjba vonulásom előtti életemben eszembe nem ju-
tott volna ilyen dolgokat papírra vetni. Ötven kilóval nehe-
zebb voltam, többféle gyógyszert szedtem, nagyon keveset 
mozogtam, nem látszott, de sokat idegeskedtem, és ahogy 
mondani szokás, két végén égettem a gyertyát.

Örülök neki, hogy ezen sikerült változtatnom, azt terve-
zem, hogy idén karácsonyra hatvan kilóval könnyebb le-
szek, mint hat évvel ezelőtt voltam, továbbra sem terve-
zek gyógyszert szedni, szeretnék ezután is minél többet 
mozogni, vegyszermentes élelmet termelni a kertünkben, 
és nagyon sok, újonnan kigondolt tervemet megvalósíta-
ni. Nekem ez egy próbát megér. Saját példám, és eredmé-
nyem nyilvánosságra hozásával, itt a Fecskében, valamint 
a facebook oldalamon, szeretnék mindenkit arra biztatni, 



13

hogy fogjon neki, hiszen sohasem késő életmódváltásba 
fogni.   

ELSŐ BÁCSFEKETEHEGYI MEGGY- ÉS  
FALUNAPOKRÓL
Bácsfeketehegyen 18 évvel ezelőtt, 2004. június 19-én, 
szombaton, a délutáni és esti órákban tartottuk meg az első 
meggynapot a Zöld Dombok Környezet- és Közösségfej-
lesztési Szervezetet megalapító helybeli magyar fiatalok 
szervezésében. Megnyitó beszédet Sárándi István a Helyi 
közösség titkára mondott, akinek kiemelkedő szerepe volt 
a Zöld Dombok civil szervezet megalakulásában, a Fecske 
első számának megjelentetésében, valamint a meggynapok, 
és egy év múlva megtartott első falunapok szervezésében 
(is). 

Aznap délután a Horkai család meggyesének meglátogatá-
sával, szakmai előadásokkal, gyermekrajz kiállítással, bab-
gulyás főzőversennyel telt el. Estefele a Kultúrotthonban  
a bácsfeketehegyi Helyi közösség nevében testvértelepülési 
szerződést írtam alá Papp János kollegámmal, Ruzsa  
Község polgármesterével. Itt mondom el, hogy a Ruzsával 
kialakult, és azóta is jól működő kapcsolatunk létrejöttét  
a szép emlékű dr. Krisztián Gézának köszönhetjük aki, Ru-
zsa szemorvosaként, elsőnek kezdeményezte a kapcsolat-
felvételt. Az első meggynapok zenés mulatsággal zárult az 
akkor még felújításra váró Kultúrotthonunkban.
 
Az első meggynapok sikerén felbuzdulva igény támadt  
a bácsfeketehegyi falunap létrehozására is. A dátum meg-
határozásánál alapvető feltételként azt szabtuk magunknak, 
hogy az egyaránt elfogadható legyen a falu többségi magyar, 
valamint az itt élő montenegrói és szerb nemzetiségű lakos-
ságának is. Egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy június máso-
dik hétvége, a híres-neves feketicsi meggy érésének az ide-
je, legyen a bácsfeketehegyi falunap időpontja. Az indoklás 
egyszerű, és mindenki számára elfogadható volt. A faluban 
majdnem minden házban, vagy a ház előtt, érik az őshonos, 
igen finom és egészséges, minden betegségnek ellenálló, és 

minden betegséget gyógyító feketicsi meggy. A gyümölcsét 
nyersen, kalácsba sütve, ételbe főzve, vagy akár pálinkának 
és bornak elkészítve mindenki szereti, de az is közös ben-
nünk, hogy nagy többségünk nemigen kedveli naphosszat 
szedni a meggyet, főleg úgy ha azt a nagylétra legmagasabb 
fokáról kell művelni fent a magasban ahol csak a meggyet 
szintén egészséges ételnek tartó varjak járnak. 

Mivel a falunaphoz falucímer is illik a Helyi közösség ak-
kori Tanács nyilvános pályázatot hirdetett annak elkészí-
tésére. Több pályamű közül a kinevezett bizottság, majd 
pedig a Tanács is, egyhangúlag Bede Róbert által készített 
javaslatot fogadta el. Robi tudásának, és hozzáállásának kö-
szönhetően nagyon attraktív, és mondanivalóban igen gaz-
dag, minden itt élő nemzetség által elfogadott címere lett 
Bácsfeketehegynek.
 
Az első Falunapra, és a második Meggynapokra 2005. júni-
us 10-én, és 11-én került sor. Péntek este a színházteremben 
Berec András kunhegyesi mesemondó kicsiknek és nagyok-
nak szóló műsorára került sor, majd ezt követően táncház, és 
mulatság volt a Kultúrotthonban a Juhász banda, és a Szö-
kős együttes közreműködésével. 

Másnap, szombat reggel már kilenc órakor kezdődött  
a műsor vendégvárással, termékkiállítással, és helyi termé-
kek vásárával. A könyvtárban kiállítás nyílt a Sportcsar-
nokban pedig kispályás foci- és asztalitenisz torna kez-
dődött. A vendégek ellátogathattak a Horkai meggyesbe, 
és a Vinum Lodi borpincébe. Délután került sor az első 
bácsfeketehegyi Falunap hivatalos megnyitójára, valamint 
a főzőverseny kezdetére, munkához látott a meggypálin-
ka versenyre beküldött italok szakmai értékelését végző 
zsűri, és kerekasztal beszélgetésre is sor került a meggy-
termesztés időszerű kérdéseiről. Este hat órakor az első 
Falunap tiszteletére díszülést tartott a bácsfeketehegyi He-
lyi Közösség Tanácsa, majd a Bácskai Szent György bor-
rend avatóceremóniájával folytatódott a műsor. Végezetül,  
a vacsora előtt, értékelték a falu- és meggynap alkalmából 
szervezett sport- főző- és pálinkaverseny eredményét, és  
kiosztották a díjakat. 

Így kezdődtek a hamarosan háromnaposra bővülő 
bácsfeketehegyi Falu- és Meggynapok, és így lesz ez idén 
is, június második hétvégéjén. Aki rendszeresen követi ezt 
a rendezvényt az tudja, hogy a minden tekintetben külön-
leges és értékes feketicsi meggy érésének az ideje nem 
mindig követi a 17 éve meghirdetett ünnepi alkalom dátu-
mát. Nagyon sokszor a meggynapokon már nemigen volt 
termés a feketicsi meggyfáinkon mivel azok követték gaz-
dáik, a kun származást büszkén vállaló bácsfeketehegyi 
magyarok, különös természetét és csak azért is az ünnep-
nap előtt  beérlelték finoman zamatos, és igen egészséges 
termésüket.
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AZ IDEI MEGGYTERMÉSRŐL
Az idei esztendő ezen a téren is rendhagyónak ígérkezik, 
hiszen a hűvös áprilisi, és májusi időjárás miatt, a már meg-
szokotthoz képest, késik a meggy érése. A késés azonban 
csak kisebb gond, az igazi gond abban van, hogy április-
ban volt néhány fagyos reggel, ami alaposan megtizedelte 
az idei meggytermést. A meggy legutóbb 19 éve szenvedett 
minálunk nagy fagykárt, hiszen abban az évben csak a falu 
legmagasabb utcáin levő fákon lehetett látni valamennyi 
meggytermést. Mindez idén azzal fog járni, hogy sokunk-
nak nem fűlik majd a foga az ilyen haladatlan munkához, 
mivel a fán úgy kell majd összevadászni a termést, és ezért  
a megszokotthoz képest valószínűleg jóval kevesebb 
meggypálinka is készül majd a faluban. 

A falun kívüli gyümölcsösünkben, a többi korán virágzó 
gyümölcsfával egyetemben, idén szinte a teljes meggyter-
més lefagyott. Még az a szerencse, hogy a faluban is vannak 
szépen termő meggyfáink, és lesz honnan bekészítenünk 
meggyet a téli hónapokra. Mi évek óta, különböző méretű 
műanyag palackokba, fagyasztással tesszük el télire a megy-
gyet. A tavalyi évhez képest, idén sokkal több meggyet sze-
retnénk a fagyasztó ládákba pakolni, mivel a bogyósféléken, 
és a szőlőn kívül szinte minden más gyümölcsünk lefagyott. 

Magamból is kiindulva úgy gondolom, hogy nem eléggé 
értékeljük a messze földön jó hírű feketicsi meggyünket. 
Valahogy úgy vagyunk vele, mint a montenegrói tenger-
parti Bár városában, több mint harminc évvel ezelőtt, meg-
ismert mandarintermelő házigazdám.  Idevalósi ismerő-
söm rokona volt ő, meglátogattuk egy késő őszi hivatalos 
látogatásunk keretében, és ő megmutatta a háza mögötti 
hegyoldalban levő terebélyes mandarin ültetvényét. Azt 
mondta nem érdemes leszedetni a mandarint mivel igen 
alacsony a felvásárlási ár, és ezért inkább megvárják, hogy 
a mandarin megérjen a fán, leguruljon a gyümölcsös leg-
alacsonyabb pontján ásott jókora gödörbe, és ott megélje 
a végzetét. Csak néztem rá, aztán meg a szépen sorako-
zó, gyümölcstől roskadozó fákra. A mandarin fát úgy kell 
elképzelni, hogy legmagasabb korában sem haladja meg  
a két métert, tehát a földről, létra nélkül szedhető. Ráadá-
sul azok a fák akkor pirosan virítottak, és roskadoztak  
a terméstől. Nem vagyok szakértő, de akkor úgy saccol-
tam, hogy a mandarinfák külső részén legalább annyi gyü-
mölcs látszik, mint levél.  Ha valaki nekiállt volna manda-
rint szüretelni, akkor szerintem egy áltó helyiben, ameddig 
a keze elért, tele tudott volna szedni két komolyabb almás-
ládát azzal az ízletes, érett gyümölccsel. Mondtam is ne-
kik, hogy nem értem őket, habár elég jól beszélek szerbül, 
és mivel köztük nőttem fel, konyítok a montenegrói nyelv-
hez is. Jönnének el hozzánk Bácsfeketehegyre nagy szemű 
feketicsi meggyet szedni, másszanak létrára, és a varjak 
járta magasságban álljanak neki a meggyszedésnek. Ha ezt 
megteszik, akkor mondják majd azt, hogy nem érdemes 

leszedni a mandarint, egyszerűbb hagyni, hogy leguruljon 
a hegyoldalon az erre a célra kiásott gödörbe.
 

Valahogy így vagyunk mi is a messze földön ismert és elis-
mert, bármilyen vegyszeres kezelés nélkül megtermelhető 
meggyünkkel. A gyenge termés ellenére Bácsfeketehegy 
utcáin idén is nagyon sok fa alatt terítve lesz június vége 
fele összeaszalódott meggyel a föld. Aztán pedig nem is 
kell majd csodálkoznunk azon, hogy a mindenféle beteg-
ség megelőzésére, és gyógyítására használható termést adó 
meggyfáink önvédelmi képessége is csődöt mond a fák al-
ján áttelelő rovarok hatalmas méretű támadásától. Régen, 
amikor még szeme volt a meggynek, nagyon kevés gyü-
mölcs maradt leszedetlen, az is csak valahol a legfelsőbb 
ágakon, és abban az időben bizony nem volt jellemző, hogy 
kukacosodik az érés utolsó szakaszában a feketicsi meggy. 
Cseresznyelégy volt bizonyára akkor is, de a mindentudó 
meggyfánk kitudta védeni a támadásukat. Még nagy sze-
rencsénk, hogy a moníliával továbbra is igen sikeresen el-
bánik a feketicsi meggyfák mindegyike. Emlékszem olyan 
esztendőkre, amikor virágzáskor a hűvös, párás időjárásban 
olyannyira erős volt a monília támadás, hogy azon még  
a feketicsi meggy is meglepődött. Meglepődött, de nem 
esett kétségbe, hanem inkább lerúgta a termését, de a gom-
bát akkor sem engedte be a testébe. Mi azokban az években 
azt szoktuk mondani, hogy elvitte a meggyet a köd. 

Úgy gondolom, hogy a megoldás továbbra is a meggysze-
dés gépesítésében van. Bízom benne, hogy még többen lesz-
nek azok a fiatalok, és kevésbé fiatalok, akik fantáziát látnak  
az igen egészséges feketicsi meggy termesztésében, feldol-
gozásában, és kézi motoros rázógépekkel felszerelkezve 
újra meggypénzt hoznak Bácsfeketehegyre.
 
Nagyjából ennyi gondolat fért el ebben az írásomba, és  
a fenyegető lapzárta tényét figyelembe véve, újra azzal  
zárom soraimat, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk 
egymásra, vigyázzunk az egészségünkre, mert az egészsé-
günkből csak egy van! 

Pál Károly 
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FELPÖRÖGNEK AZ ESEMÉNYEK
A Művelődési Egyesületben is egyre több esemény 
történik, ahogy a járványhelyzet javul. Áprilisban 
még nem voltak rendezvények, de a június például 
tele lesz összejövetellel. A nyitás április 30-án vet-
te kezdetét, amikor Szukola Béla bácsi unszolására  
a kisebb néptáncosaink összejöttek a Vajdaság utca-i 
májusfaállításon. Gyönyörű lett a közös májusfa,  
és a gyerekek nagy örömmel vettek részt ennek  
a hagyományápoló rítusnak a lebonyolításában. 

Májusban népi gyermekkoncertet szerveztünk, 
pontosabban május 21-én a szabadkai Juhász ze-
nekar tartotta meg Tudom én már… című, új leme-
zének bemutatóját a Bányai-ház udvarán. A zenés 
délutánon Szakács Tamás és Szakál Nikolett táncoktatók 
közreműködésével egy táncházra is sor került. Az elmúlt 
hónapban a Soma amatőr színtársulat vendégjátékokat 
játszott Bácskertesen (április 24-én), Bácskossuthfalván 
(május 15-én), Csókán (május 21-én). A Kakuk Marci 
című vígjátékkal szerepeltek. 

Májusban került sor két megmérettetésre is, amelyen az 
egyesületünk tagjai részt vettek. A Kálmány Lajos Népme-
semondó Versenyt az online térben szervezték meg, ahol 
kezdő mesemondónk, Gál Lajos (5. osztály) nagyon szé-
pen szerepelt, és Bronzalma-díjat érdemelt ki. Felkészítője 
Kormos Irén volt. A másik megmérettetés a népi ének-
csoportot érintette, akik május 29-én részt vettek a ludasi 
Citera pendüljön, ének zendüljön elnevezésű vetélkedőn. 
Énekcsoport kategóriában a Kispacsirták ezüst minősítést 
nyertek. A csoport tagjai: Búzás Edina, Hajvert Janka, Haj-
vert Zalán, Harangozó Anna, Harangozó Kata, Krisztián 
Emese, Nagy Zsóka, Szabó Zsanett, Varkula Anna. Szóló 
kategóriában Krisztián Emese ezüst, Hajvert Janka ezüst, 
Nagy Zsóka pedig bronz minősítést nyert. Felkészítőjük 
Sárközi Noémi volt. 

Júniusban és a nyár folyamán több rendezvénnyel ké-
szülünk:

1) Június 9-én délután 14.30-kor a Zentai Magyar Ka-
maraszínház vendégjátékát várjuk a színházterembe, leg-
újabb gyermekelőadásukat tekinthetik meg az érdeklődők,  
a Tündér Lalát Mess Attila rendezés  ében. Afféle meggy-
napi ráhangolódás lesz ez már. 
2) Június 11-én kerül sor a Kakuk Marci c. vígjáték röprízére 
a Soma színtársulat előadásában, a Meggynapok keretében.
3) Június 12-én a falunapi vegyes művelődési műsorban 
fellépnek néptáncosaink és népi énekeseink, szombaton 
délután 6 órakor a nyári színpadon.
4) Június 13-án részt veszünk délelőtti falunapi istentisz-
teleten.
5) Június 13-án délután 4 órakor a kultúrotthon teraszán 
diák koncertet tart a Topolyai Zeneiskola, ahol a bácsfekete-
hegyi zenedések mutatkoznak be. 
6) Június 19-én, szombaton tartjuk meg a Gyermekszínját-
szók 13. Műhelytalálkozóját, ahol a helyi gyermekcsopor-
tokon túl fellépnek a szilágyiak, a topolyaiak, a gunarasiak, 
a zentagunarasiak, a bezdániak, az adaiak, és a palicsiak.  
A program egész napos lesz.
7) Június 25-én, pénteken este tartjuk meg a művelődési 
egyesület évadzáró műsorát a színházteremben, ahol fel-
lépnek a szakcsoportjaink. 
8) Június 29-én, kedden este 8-kor indul a hagyományos 
Tánciskola Tóth H. Vera vezetésével a nyolcadikat végzett 
fiatalok számára. 
9) A Kisvizsga tervezett időpontja július 17. 
10) A Nagykunsági Alkotótábort július 26-31-ig tartjuk 
meg.
11) A Nagyvizsga augusztus 14-én várható. 

Ennyit előzetesben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket ese-
ményeinkre! 

Egyesületünket, programjainkat támogatja: Kishegyes Község Önkor-
mányzata, a Tartományi Oktatási Titkárság, a Tartományi Művelődési 
Titkárság, a Csoóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Magyar 
Nemzeti Tanács.

Hajvert L. Andrea
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

ANYÁKNAPI ÉS KONFIRMÁCIÓI 
ISTENTISZTELET BÁCSFEKETEHEGYEN

A járványhelyzet kialakulása óta idén májusban kerülhetett 
sor először tömegesebb egyházközségi eseményekre. Május 
9-én anyáknapi hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottunk. 
Az istentiszteleten alkalmi verset mondtak: Varkula Anna, 
Kerekes Tamara és Hegyellai Tamara a Bácsfeketehegyi 
Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület fiatal vers-
mondói. Hosszabb kihagyás után ez alkalommal kiszolgál-
tattuk a keresztség sákramentumát is.

 A május harmadik vasárnapján megtartott ünnepi 
istentiszteleten tizennégy fiatal, 3 lány és 11 fiú tett konfir- mációi fogadalmat. Az idei évben 3-an a szomszédos Kishe-

gyesről  csatlakoztak a helybeli fiatalokhoz. 

 Az ő felkészítésük többnyire a kishegyesi hittan-
órákon történt, az utolsó hetekben viszont csatlakoztak  
a bácsfeketehegyi konfirmandusokhoz a közös felkészülés-
ben. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés alapigéje a Mt 
28, 18-20 igeszakasz volt. A konfirmált fiatalok a május 23-i 
pünkösdi istentiszteleten vettek először úrvacsorát a gyüle-
kezettel együtt a járványügyi intézkedések betartásával.

Orosz Attila
esperes-lelkipásztor
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A SZOBOR - ÜDVÖZLETTEL 
BÁCSFEKETEHEGYRŐL

RÉGI FÉNYKÉPEK FEKETICS ÉLETÉBŐL

„A 38 év előtti nagy idők emléke felállítá-
sát egy sokat szenvedett, s szegénységgel 
küzdő öreg honvéd 12 év előtt indítványoz-
ta, s pénzbeli áldozattal járult alapításához, 
melyet csak újabbi felszólalására óhajtunk 
megörökíteni; alig kezdünk kissé ébredezni 
azon mély álomból, mely a halál jeleként tű-
nik lelki szemeink előtt! 

— Feledékenységbe megy minden! 
Harmincznyolcz éve annak. Nincs már a di-
csőséges nagy háborúból egyéb semmi, csak 
pár ezer öreg honvéd; az ő soraik is meg-
ritkultak. Haj! múlnak az évek! Pusztulnak 
az öregek, az ifjakban pedig nincs meg az 
áldozatra kész lélek! Tegyünk és áldozzunk 
tehát, míg nem késő.” (Eger Hírlap, 1886, 
48. szám, 383-384 oldal)

A szobor – Üdvözlet Bácsfeketehegyről – 
képeslap 1909-ből.

Az egri hírlapban az említett honvédnek 
mennyire is igaza volt, azt csak a megje-
lent HONVÉD-NÉVKÖNYV-ből láthatjuk. 
Itt található az 1848/49-diki honvédsereg-
nek 1890-ben még életben volt tagjairól 
névsor Mikár Zsigmond összeállításában 
(Budapest, 1891., Pesti könyvnyomda-
részvény-tárasaság). Benne a Bács várme-
gye 1867-ben alakult honvédegyelet tagjai 
felsorolása között találhatóak a feketehegyi-
ek (bácsfeketehegyiek):

Bagyonszky György, Bányai  György, Ba-
róti András, Bárány Mihály, Bárány István, 
Bechtl Gottfried napszámos, Burai Mihály, 
Fehér János, Fülöp István, Hallgató Lajos, 
Hallgató Dániel,  Jójárt János (Szt.Tamás la-
kosaként van feltüntetve, de tanító volt Fe-
ketehegyen 1862-1874. között), Juhász Fe-
renc, Kanyó György, Kónya Gábor, Kónya 
Mátyás, Laczi Mihály kanász, Ladi Mihály, 
Szabó Mihály, Szalai Mihály, Szalay Mi-
hály. Tarkó Bálint, Trombitás Antal, Turacz 
Imre.

S.O.
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AKKOR GONDOLKOZZUNK

Mit is értsünk ez alatt? Először is hogy valakinek a más-
véleményét, határozott szövegét nem fogadtuk el, annak 
ellenére, hogy az száz százalékban igaznak tűnt. Nekünk 
is lehet saját véleményünk? Vagy nem? Ez a demokrá-
cia, vagy nem? Igaz, egyszer már (vagy lehet, hogy több-
ször is) kimondtam/leírtam, hogy a demokrácia az, ami-
ben megegyeztünk, és azt be is tartjuk, mellékesen, ha ez  
a jövő rendszerének kellene, hogy legyen, mármint a de-
mokrácia, akkor, a jövőben is így kell lennie. Amúgy én 
eleinte jobban örülnék a demokratikus diktatúrának, mi-
vel, akkor legalább tudnánk, hogy mihez kell magunkat 
tartani.

A szocializmusban, ami hajlott már akkor is, amikor kez-
dődött (legalább itt minálunk), a demokrácia felé (miért, 
nem tudom), de nem magyarázták meg, hogy miért nem 
tökéletes. Hogy, milyen micsoda a szocializmus, akkor 
sokan, vagy korábban kezdték magyarázni, nekik, hát 
tudtukra hozták, hogy úgy fognak járni, mint a korán ku-
korékoló kakas, mert, akkor még úgy volt, hogy, aki nem 
lép egyszerre… Igen, ekkor jött a Titó levele. Ezt is ki-ki 
máshogy magyarázta. A lényeg az volt, hogy, aki, magát 
tiszta, becsületes, elvhű elvtársnak gondolta, önkritikát 
gyakorolt. Ez elég sokféle módon történt, sokan túlzásba 
is vitték, átestek a ló túloldalára. Voltak, akik okosabban 
taktikusan csinálták, azok így emelkedhettek a szamárlét-
rán, de ez is, mint minden csoda elég hamar elmúlt. Még 
kiskölök voltam, de valahogy nem tudtam a dologban bíz-
ni, hát nem dőltem be nekik. 

Ma az öszödi böszme évfordulójára mindenki máshogy 
tolmácsolja, vannak, akik elfeledve el is hallgatnák, de ha 
már hozzá kell szólniuk, megmagyarázzák(kicsit nagyon 
is), mint pozitív tevékenységet. Ha embertelen, beképzelt, 
karrierista egoistát választottál „demokratikusan”, akkor 
tűrjed a következő választásig, vagy hallgass, ha ez neked 
jó. Hű, ezt már valahogy keresztényi türelemmel nem tu-
dom megemészteni, totál nem dőlök be. A becsület és az 
erkölcs, nem olimpiai diszciplína.

Van régebbi hülyeség is, ami zavar. Pl. az igazságos Má-
tyás. Legyőzte a Habsburgokat, elfoglalta Bécset, akkor 
miért nem rombolta le teljesen, majd szántotta fel a he-
lyét és beszórta sóval (tudják, hogy soha se újuljon meg).  
Ő nem ezt tette, hanem a reneszánsz, kozmopolita sógorai 
nyomására, hadisarcot, pénzt vetett ki rájuk, amit a sógor-
ék föléltek, a bécsiek meg örök bosszút fogadtak… Ma is 
még ezt nyögjük. A nyugati kereszténységhez tartozunk 
István óta, de bedőlünk Koppány módjára az ortodox, 
nem nekünk való, elméleteknek. Ilyen volt a kommuniz-
mus. Az volt, csak, nem az igazi, mondta volna az egészre 
Brachfeld Sigfrid a rádiókabaréban.

Ne csak az anyaországot szapuljam mindig, van itt is ge-
renda nagyságú szálka, ami kiszúrja a szemünket. Itt van  
a múlt századi államtákolmány, aminek a piemonti alapító-
ja, a mai megalomániás kis államunk volt. Tudjuk, nekik, 
szerintük, minden történelmi alapjuk megvolt, még ma 
is megvan, mivel, ők a történelmi jog5ok szerint, még az 
egysejtű amőbáknál is előbb voltak, főleg itt, hogy minden 
az övéké legyen, de ennek sem dőltem be.  Ami a lényeg, 
ha a szerintük nem létező nép a góracok, akik, szerintük 
szintén szerbek, nem válnak ki tizenöt éve, ma nem lenne 
„ősi” országuk.

Sokan nem fogadják el a mai uralmon levőket, sem itthon, 
sem otthon. Sok köztük az „okos” ember. Megértem, el-
fogadom, de azért nehogy a ma létező, rosszabb, hülyébb 
pretendenseket kívánják az élre, mert akkor nem fogom 
tovább elfogadni deklarált szellemi és intellektuális képes-
ségeiket.

Ja, nem csak megindult, de spontán állandóan tart a válasz-
tási kampány… azt mondják a politikában mindent sza-
bad, a demokrácia (nem az enyém) szerint. Sem Isten, sem 
ember nem szent… Essünk túl rajta. Ha győzünk, tegyük 
életünket még jobbá, ha veszítünk, ha nem lesz tőle netán 
jobb, vonjuk le a következményeket…

Akkor gondolkozzunk, van még idő, de nem sok…
 

Bíró Csaba

NEM DŐLTEM BE (NEKI(K))
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Érthető a szakemberek rendkívüli érdeklődése a béldagana-
tok mind korábbi felismerése iránt, ha tudjuk, hogy szinte 
észrevétlen alattomossággal emészti az emberi szervezetet, 
hogy a béldaganatos betegek körében az ötéves túlélés esé-
lye nemzetközi átlaga alig éri el az 55%-ot s ezzel a tüdő-
rák mögött szorosan a második helyre sorakozott fel. A mi 
térségünkben pedig még szomorúbbak a statisztikai kimu-
tatások: az 5 éves betegségmentes túlélés nem több 25- 27 
%-nál. Fő oka ennek, a rendkívül gyorsan beinduló tumor-
áttétek a májba, a tüdőbe, az agyba és a csontokba s mindez 
a késői felfedezés eredményeként. 

Kik a leginkább fenyegetettek? Ma már tisztázott, hogy 
az életkor az egyik legfontosabb kockázati tényező. A be-
tegség az 50 év felettieket fenyegeti leginkább. A hibás 
gének öröklése, tehát a családon belüli halmozódás mint-
egy 30 %-os veszélyt rejt magában a vastag-, a végbélrák,  
a méhtestrák, illetve más hasi tumorok (vesemedence, 
húgyvezeték-, epevezeték-, vékonybélrák) megjelenési 
okaként. Ilyenkor a fokozott óvatosságot akár az igen fi-
atal, a 30 élet aluli korban kell elkezdeni. Génhibásodást 
azonban magunk is előidézhetünk egészségtelen életvite-
lünkkel, helytelen étkezési szokásainkkal. Gondolok itt  
a rákkeltő anyagokat a szervezetbe juttató dohányzásra,  
a mértéktelen alkoholfogyasztásra, az elhízásra, és az ezzel 
párosuló ülő életmódra. Fokozza a kockázatot a zsíros, ko-
leszterin-, fehérje-, és kalóriadús étrend, a telítetlen zsírok 
és a vörös húsok túlzott fogyasztása.

Védőfaktorként tartják viszont számot a szakemberek  
a rostokban gazdag ételek fogyasztását, ami nemcsak  
az emésztést, hanem a rákkeltő anyagokat tartalmazó bél-
sár keresztülhaladását is serkenti az érintett (esetlegesen 
polipoktól terhelt) bélszakaszon, lerövidítve az időt a káros 
anyagok felszívódására és a bél hosszadalmas izgatására. 
A zöldségeket, gyümölcsöket szintén a védőfaktorok közzé 
soroljuk.

Ami a tüneteket illeti, legjellemzőbb, a székelési szokások 
váratlan változása, holott táplálkozásunkban semmi eltérés 
nincs a megszokottnál. A beteg felfigyel arra, hogy a szék-
szorulás és a hasmenés váltakozik, s ezek a tünetek tíz nap 
múlva sem szűnnek. Ez a jel már elegendő egy okkult vér-
zés vizsgálatra. Fájdalom ritkán, inkább hasi kellemetlen, 
rossz érzés, puffadás jelentkezik. A szabad szemmel észlel-
hető véres széklet kései jelnek tekinthető.

Az okkult vérzés évi vizsgálata 50 éven felüli korban gya-
korlatilag egyszerű és kötelező. Szeretném leszögezni, 
hogy az esetleges pozitív lelet korántsem mutat egyoldalú-
an a béltumorra, tehát a tesztet nem tekintjük specifikusnak. 

A BÉLDAGANATOKRA FIGYELNI KELL
A pozitív lelet csak arra kötelezi az orvost, hogy további 
vizsgálatra, kolonoszkópiára, azaz vastagbéltükrözésre 
küldje betegét. Ez a vizsgálat alkalmas a teljes vastagbél 
és a vékonybél egy részének áttekintésére, illetve a rák-
megelőző állapotok és a daganat korai stádiumban történő 
felismerésére, próbametszet kiemelésére, sőt a kisebb el-
változások már a vastagbéltükrözés során eltávolíthatók, 
ami teljes biztonsággal megelőzi a vastagbélrák kialakulá-
sát. Sajnos, a székletvérvizsgálatot követően, a felmérések 
szerint kitűnt, hogy a pozitív lelet birtokában a betegek 
40%-a nem veti alá magát a béltükrözésnek, idegenkedve 
az invazív, kellemetlen eljárástól. A nemzetközi ajánlások 
ezért irányulnak az altatásban, vagy mélyebb bódításban 
elvégzendő béltükrözésre, ugyanis a bélredők elsimítása 
légbefúvással történik, ami jelentős fájdalommal jár. 

A már kialakult rák kezelésében mindenképpen első-
rendű szerep illeti meg a daganat sebészeti eltávolítását.  
A kemoterápia és a sugárkezelés hatékonysága folytán ma 
már a távoli áttétek mellett sem lehetetlen, hogy a beteg 
tumormentessé váljon. A műtét, a sugár-, és kemoterá-
pia megnöveli a beteg tápigényét. Ebben az időszakban, 
kalóriában és zsírban gazdag, de könnyen emészthető 
ételekkel segítsük szervezetet a betegség végleges leküz-
désére. Az éhezés kimondottan káros. Küszöböljük ki  
a nyomelemhiányt, erősítsük az immunrendszert gyógy 
tápszerekkel, amelyek több évtizede jelen vannak elismert 
immunerősítőként. Anélkül, hogy bármelyiket is favorizál-
nám felsorolok néhányat az ismertek és elismertek közül:  
a zöld tea, a C-vitamin, a Béres csepp, az Avemar, a Flavin 7,  
a Celadam külön-külön használhatok, de együttes fogyasz-
tásuk nem ajánlható.
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Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az 
egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy 
sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya 
volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt 
Hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mel-
lett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem ser-
kent az ujjából.

Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó 
is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó 
kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fa-
kadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi 
történt. Az meg, ahelyett hogy megszánta volna, kegyetlenül 
ráripakodott:

- Ha beleejtetted, szedd is ki belőle!

Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő le-
gyen; félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az 
eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, 

MESEKUCKÓ

HOLLE ANYÓ - GRIMM MESE

virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt; egyszer 
csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel,  
s a kenyerek azt kiabálták:
- Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már ré-
gen kisültem!

A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a la-
páttal. Aztán továbbment; ment, mendegélt, míg egy alma-
fához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta:
- Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már!

A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, 
mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem 
hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és to-
vábbindult.

Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy 
anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga 
volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öregasz-
szony azonban utána kiáltott:
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- Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam; ha minden 
munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra 
vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párná-
mat, hadd szálljon a pihéje; olyankor hó hullik fönt a világ-
ban. Én vagyok Holle anyó.

Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül 
is összeszedte bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött 
hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig 
jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek.

De jó dolga is volt ám az öregnél! Soha egy rossz szót sem 
hallott, s ehetett, amennyi jólesett neki.

- Evett is eleinte jó étvággyal; hanem aztán valahogyan ízét 
vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szo-
morúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli; hanem utóbb, 
mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt; hogy 
hazakívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, 
mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi 
kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, oda-
állt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki:
- Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább ná-
lad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja 
a szívem: vissza kell mennem az enyéimhez!
- Tetszik nekem, hogy hazavágyol - felelte az öreg -, ebből is 
látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan 
becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba.

Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette.

- Innét most már mehet magad is – mondta –, ez a kapu 
egyenest a falutok határába nyílik.

A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett 
rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind 
ott ragadt a ruháján; fénylett, csillogott az egész lány te-
tőtől talpig.

- Ez a fizetség a szorgalmadért! - kiáltotta Holle anyó a ka-
pun át, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána.

A két kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint 
körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem mesz-
sze az anyja házától.

Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult 
az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas és nagyot rik-
kantott:
Kukurikú! Mi történt?
Aranyos lányunk hazatért!

A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az 
anyja is meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, 
mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogyan ju-
tott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csú-
nya, lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát 
fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, 
összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, be-
dobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magá-
hoz; azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány 
járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek:
- Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már ré-
gen kisültem!

De a lusta lány azt felelte:
- Hogyisne! Hogy összepiszkoljam magamat!

Az továbbment. Csakhamar az almafához ért.
- Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! – ki-
áltotta az almafa.
- Hogyisne! Hogy a fejemre essék egy alma! - felelte a lány, 
és továbbment.

Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ijedt meg 
az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént 
elszegődött hozzá.

Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle 
anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egy-
re csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle.  
A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit,  
a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle 
anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna; 
nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. 
Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta lány csep-
pet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult; most jön 
majd az aranyeső - gondolta magában.

- Holle anyó őt is a kapuhoz vezette; hanem amikor a lány 
kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult  
a nyakába.
- Ez a fizetség a szolgálatodért! - mondta Holle anyó,  
és becsukta a kaput.

A lusta lány hazament; tetőtől talpig szurkos volt, s amikor 
a kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott:
Kukurikú! Mi történt?

Szutykos lányunk hazatért!

A szurok pedig rajta ragadt élete végéig.
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RECEPT

MEGGYES - TÚRÓS PITE
Hozzávalók:

A tésztához:
25 dkg liszt
15 dkg vaj
8 dkg méz
1 tojás

A töltelékhez:
50 dkg zsírszegény túró
10 dkg méz
2 evőkanál citromlé
1 rúd vanília
2 tojássárgája
1 üveg magozott meggybefőtt vagy 50 dkg friss meggy

A szóráshoz:
6 dkg vaj
6 dkg méz
10 dkg liszt
1 csipet fahéj

Elkészítés:

A tésztához a lisztet összegyúrjuk a vajjal, a mézzel és  
a tojással. Cipóvá formázzuk, frissen tartó fóliába csoma-
goljuk, és a hűtőben 1 órán át pihentetjük.
A túrót áttörjük, összekeverjük a mézzel, a citromlével,  
a vanília kikapart magjaival, a tojássárgájával.

A szóráshoz a vajat megolvasztjuk, félrehúzzuk, morzsásra 
összedolgozzuk a mézzel, a liszttel, a fahéjjal és egy csipet sóval.
A sütőt 180 C-fokra előmelegítjük. Kibélelünk sütőpa-
pírral egy 20 x 25 cm nagyságú tepsit.
A tésztával kibéleljük a tepsit úgy, hogy pereme is legyen. 
Villával több helyen megszurkáljuk, és a sütőben kb. 10 
percig elősütjük. Kivesszük, a túrós tölteléket a tésztalapra 
simítjuk, megszórjuk a meggyel. Rámorzsoljuk a morzsás 
tésztát, és a sütőben további 45 percig sütjük.
A süteményt hagyjuk hűlni, szeletelve kínáljuk, tejszín-
habot is adhatunk hozzá.

A FALU LEGSZEBB HÁZTÁJÉKA
A Bácsfeketehegy Helyi közösség a 2021-es évben is 
meghírdeti: ,,A falu legszebb háztájéka” pályázatát. Min-
den helyi lakost meghívunk, vegyen részt az általunk meg-
hirdetett pályázaton és tegyük szebbé házunk tájékát!

JELENTKEZÉS
A pályázatra a www.bacsfeketehegy.rs honlapon lehet je-
lentkezni 3 fénykép (kizárólag a ház előtti közterületről), 
lakcím és elérhetőség feltöltésével, 2021. június 5-ig (szom-
bat). A pályázaton részt vehet minden bácsfeketehegyi la-
kos, kivételt képeznek az elmúlt 3 év díjazottjai.

SZAVAZÁS
A legszebb háztájék kiválasztása internetes szavazás útján 

fog történni, szintén a fent megadott honlapon keresztül, 
2021. június 6. (vasárnap) és június 10. (csütörtök) között. 
A három legszebb háztájék-fénykép tulajdonosa az idén 
is értékes ajándékban részesül a XVII. Falunap és XVIII. 
bácsfeketehegyi Meggynapok keretein belül.

Első helyezett nyereménye: fűkaszáló.
Második helyezett nyereménye: kerti szerszámok vásárlá-
sa 3.500 dinár értékben a bácsfeketehegyi „Doucommerc” 
üzletben.
Harmadik helyezett nyereménye: vásárlási utalvány 
2.500 dinár értékben a bácsfeketehegyi „Butik daroteka 
Ana” üzletben.

Bácsfeketehegy Helyi közösség
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