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A XVIII. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP
ÉS A

XIX.  BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK 
PROGRAMJA

2022. június 10.-11.-12.
(péntek, szombat, vasárnap)

Péntek, 2022. június 10.

10.00

Óvodások karneváli sétája

19.00

Kakuk Marci

Vígjáték egy felvonásban magyar nyelven a szín-

házteremben

A bácsfeketehegyi Soma amatőr színtársulat

előadásában

21.00

Elementary Band

Rock koncert a Kúltúrotthon teraszán 

Belépő ingyenes 

Szombat, 2022. június 11.
Egész nap:

BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY

- meggy, méz és helyi termékbemutató, kézimunka-

kiállítás, képzőművészeti és irodalmi versenypá-

lyázatok megtekintése „Az én falum és a meggy” a

Kultúrotthon teraszán

Résztvevők: Hestia - bácsfeketehegyi nők

egyesülete, Török méhészet, Horkai gyümölcsfeldol-

gozó, Fekete Pincészet, Nikola Đurković Á.I., Pán

Péter Iskoláskor E.I. 

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) 

9.00

A XVIII. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A

XIX. 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.

9.30 – 17.00

Marhapaprikás főző verseny a nyári színpad körül

A szervezők 3000 dináros nevezési díj fejében csa-

patonként, 3 kg marhahúst, 3 db kenyeret, tüzelőt,

hangulatos környezetet, valamint minden csapatnak

nyereményt biztosítanak.

Jelentkezni:

Juhász Árpád – 069 55 65 626

Radoslav Stojnović - 063 422 525

Jelentkezési határidő: 2022. június 9. (csütörtök)

10.00 - 12.00

Zöldség- és gyümölcs szobrászat a nyári színpad

előtti téren

Rácz Túrkevei Lajos és Gelei Tamás magyarországi

mesterszakácsok közreműködésével

10.00 - 14.00

Meggykülönlegességek kóstolója a bácsfeketehegyi

„Hestia” közreműködésével, 
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és falunapi ingyenes lángos a nyári színpad előtti

téren 

10.00 -14.00

„Gasztro” udvar 

Helyi és külföldi termelők bemutatkozása 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.,Nikola Đurković Á.I. KK „Dušan Car Silni”,

“Benjámin lakóotthon” Kiskunhalas

20.30 - 24.00

Zenés utcabál a Nyári színpad előtt 

Előadó: AZZURRO BAND

22.00

Tűzijáték

Vasárnap, 2022. június 12.

9.30

Ünnepi istentisztelet a bácsfeketehegyi református

templomban

19.00

Előadás szerb nyelven a színházteremben

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ren-

dezvényünkre!

Szervezők:

Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsa, „Zöld Dom-

bok Környezet- és közösségfejlesztési Szervezet”,

Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti

Egyesület (BMMHE)

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

A rendezvény szervezője nem tartozik felelősséggel

harmadik személyek, vagyis a rendezvényen

résztvevők és a vendégek viselkedéséért és tetteiért.
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Tekintettel arra, hogy a járványügyi előírások
enyhültek, azaz, mondhatjuk úgy, hogy megszűntek,
lehetőség adatott a szabadtéri rendezvényünk teljes
körű megszervezésére, nagy lendülettel láttunk hozzá
az idei, sorrendben a XVIII. Falu és a XIX. Meggy-
napok műsorának az összeállításához. Úgy tűnik,
visszatérhet minden a régi, megszokott kerékvágásba,
természetesen kellő odafigyelés és a rendezvényekre
vonatkozó általános előírások betartása mellett.
A részletes programot mellékelem a Fecske oldalán,
szeretettel várunk minden kedves lakosunkat és
vendégeiket rendezvényeinkre! 
Párhuzamosan az előkészületi munkálatokkal, a Bács-
feketehegy Helyi közösség tanácsának döntésének
értelmében, kiíródott a” Falu legszebb háztájéka” és
az általános iskola, valamint az ovisok számára az iro-
dalmi és rajzpályázat. Várjuk a fényképek feltöltését a
www.bacsfeketehegy.rs honlapra, aztán pedig szavaz-
zunk, választjuk ki közösen az idei nyerteseket!
Bácsfeketehegy  Helyi közösség tanácsának dön-
tésének értelmében, Bojtos Béla tanácselnök adott át
3 darab nyomtatót a Dr. Márton Sándor Egészségház
igazgatójának az informatikai rendszer fejlesztésének
érdekében.
- a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program,”BACROUTE”  Bácskai
ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése tárgyú,
HUSRB/1903/31/0066 számú projekt keretében 2
darab napelemes, úgynevezett „okospad” került kihe-
lyezésre, többfunkciós tárgyról van szó, informá-
ciókkal szolgál a településünkre látogató turistáknak,
átutazóknak, helybelieknek (5helyi termelőnk érintett,

és vesz részt a projektben,  vendéglátósaink,  civil
szervezeteink,  intézményeink stb.), lehetőség van
feltölteni a mobil telefont, valamint korlátlan internet
hozzáférésre is számíthat felhasználója  
- megtörtént az Önkormányzatunk által a közbesze-
reztetés településünk utjainak a karbantartására, a
munkálatok hamarosan elkezdődnek
- a kivitelező értesítésének értelmében, hamarosan
folytatódnak a Titó Marsall utcában a munkálatok
szennyvízhálózat fővezetékének lefektetésén
- mint minden évben, az Izida Anya és gyer-
mekvédelmi társulat tagjai és vezetői elültették a
településünkön található virágtartókba a saját kezűleg
nevelt palántákat, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Juhász Attila
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A huszadik szülinapra készülve!

“ Mások elítélése helyett próbáljuk megérteni őket.
Próbáljunk rájönni, miért teszik azt, amit. Ez sokkal
hasznosabb és izgalmasabb, mint a kritika; és szim-
pátiát, toleranciát és kedvességet teremt.” 

Dale Carnegie
Hisszük de legalább reméljük, hogy az Izida egyesület
napközis foglalkozásain résztvevő védencek is tölthet-
nek be kulcsszerepet egy igazságosabb társadalomban.
Húsz év távlatából megfigyeltük, hogy természetesen
elsősorban akarni kell, lehetőséget kapni vagyis elfo-
gadni a társadalom adta normákat. Ami az egyesület

hozzáállásától függ, a programjainkkal igyekeztünk a
társadalom összetevőire hatni, mint például az
egyének, a család, iskolák vagy akár az egyház
működésében, létezésének részt venni. Nagyon fontos,
hogy felismerjük, megismerjük a védenceinket majd
az intézményekben a nekik megfelelően fordulni
feléjük, vagy segítséget nyújtani természetesen szük-
ség szerint. Akik az egyesület hozzáállását, foglalkoz-
tatását kísérik folyamatosan felfigyeltek már a
munkánkra! Jelen vagyunk a környezetvédelmi, kul-
turális, oktatási programokban, vagy akár a rekreációs,
vagy próbálkozunk a gazdaságban is.
Május a pandámia után, amikor is kinyíltak a kapuk,
nagy örömére a fiataloknak, utaztunk, ismerkedtünk,
barátkoztunk. Utunk Pancsovára, Topolyára, Újvidékre
vezetett. Sok tapasztalatot nyertünk és különböző ak-
tivitással bővítettük programjainkat. Szeretünk
hasznára lenni környezetünknek így a környezetvédel-
met céloztuk meg. Közelebb vittük védenceinket a ter-
mészethez. Virágokat ültettünk Bácsfeketehegy, falunk

fontos intézményei környezetében rámutatva annak
fontosságára, ugyanakkor megismerték ezen in-
tézmények munkáját és munkatársait, többek között:
egészségház, gyógyszertár, nyugdíjas egyesület, Helyi
közösség, szabadtéri színház körül elterülő park
környékét stb. A virágok mellett foglalkoztunk még a
gyógy- és fűszernövényekkel is. Ültettük, gyomláltuk,
ismerkedtünk a tulajdonságaikkal majd feldolgoztuk
a kész növényeket.
A kézműves műhelyeken többek között a hangsúly a
hímzésen volt az elmúlt időszakban. Pancsevón a
hímzett párnák kiállítására készültek a munkák. Hat
felhasználó vállalt hímzést. Nagyon pozitívan

értékelhető a hozzáállásuk, ugyanis a színvilágot is-
merték meg jobban, hagyományunkat és ugyanakkor
a finom motorika is fejlesztve lett. Nagyon ügyes fi-
ataljaink vannak, meg is állták helyüket a sok, szép
kiállított párna készítői között, sőt egy kategóriában
elhoztuk a harmadik helyezést .
A sporttorna, ügyességi játékok terén is felhasználóink
nagyon szépen és aktívan vettek részt a programokban.
Tekéztünk a KK Jadran jóvoltából, Hódságon pecáz-
tunk-horgásztunk majd vendégségben voltunk
Topolyán. A SM Kis Bácska egyesületnél, melynek
székhelye Topolyán van és a szklerózis multiplexben
megbetegedett egyéneket tömöríti. Sportnappal em-
lékeztek meg a a szklerózis multiplex világnapra. Az
elismert, fontos eseménynek mi is részesei voltunk!
“ Sokkal jobban elviselnénk egymást, sokkal jobban
megférnénk, ha jobban megértenénk egymást, mert
akkor lehetetlen volna egymásban csalatkoznunk.”
Alfred Adler

P.J.
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- Április 5-én az ovisok látogattak meg bennünket. Az
adai Jancsi bohóc bábszínháza Húsvéti történet című
bábelőadását tekintették meg. 

Faragó Árpád nyugalmazott színművész, öntevékeny
színjátszómozgalmunk örök segítőjének könyvbemu-
tatója volt április 7-én könyvtárunkban. Az Ahol nem
némulnak el a harangok című kötetet Dudás Károly
Magyar Örökségdíjas író méltatta. A könyvről, a drá-
vaszögi múlt feldolgozásának fontosságáról a kötet
szerzője beszélt. A kötetből Verebes Krnács Erika
előadóművész olvasott fel. Közreműködött a zentai
Mécsvirág együttes (Baráth Hajnal Anna, Verebes
Krnács Erika és Zsoldos Ervin verséneklők). A Ma-
gyar Nemzeti Tanács nemzeti jelentőségű programja.
Szervező: Kozma Lajos Könyvtár, VMMI, VMMSZ 

- Április 19-én ismét egy kihelyezett rajzórán voltak
nálunk az iskolások Kiss Natália rajztanárnő
vezetésével. Ezúttal a nyolcadikosok ismerkedtek meg
a karikatúrával. 

- Április 20-án ismét bábelőadás volt a könyvtárban,
Szabadkáról a Szivárvány bábcsoport volt vendégünk,
előadásuk címe Húsvét a nagyinál. Palkó a tavaszi
szünetet vidéken a Nagyinál tölti, vonattal utazik oda.
Nagyi húsvéti kalácsot süt, és Palkó segít neki, mert a
Nagyi mindig mesél a régi emlékeiről és az első
Húsvét eseményeiről. Míg a kalács sül, megjelenik
előttünk a bátor házőrző Burkus, aki mindig megvédi
a baromfiudvar lakóit az arra ólálkodó Vörös Valértól,
a rókától. Jókat nevethetünk a hetvenkedő kakason,
aki azt gondolja, van olyan jó házőrző, mint a kutya.
És sajnos nem is hallgat az intő szóra, és találkozik a
rókával. Tanulságként szolgál az ő története, hogy az
engedelmesség az életünk védelme lehet.
Mivel ez egy húsvéti bábdarab, megelevenednek a
Húsvét eseményei is: Jézust csókkal elárulja Júdás,
majd a kihallgatás Pilátus udvarában, és a katonák
gúnyolódása, és a kereszten Jézus imája, ahogy meg-
bocsátásért könyörög az emberiségért. És a Húsvét
igazi örömteli eseménye is látható: a sír üres, Jézus
feltámadt. Mindent összevetve ez a bábdarab, is-
meretet ad a Húsvét történelmi eseményeiről, mégis

meseszerű, humoros, vidám és tanulságos, egyben
egészséges családmintát mutat be. Nagyon szórakoz-
tató és tartalmas mind gyerekeknek, mind
felnőtteknek. Egy igazi családi bábdarab.

- Április 21-én szépséges tavaszi díszek készültek a
szünidei foglalkozáson. 

- Május 27-én ismét meglátogatták a könyvtárat az
ovisok.

- Ringató foglalkozások továbbra is folytatódnak Bor-
sodi Patyerek Orsolya vezetésével péntekenként
17.30-tól a könyvtárban.

- Júniusi első programunk 4-én 17 óra kezdettel lesz,
A tűzzománc csodája elnevezéssel Vékony Erika
előadása kiállítással egybekötve. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
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Versünnepen Budapesten
2022. április 11-én megrendezésre került Budapesten
az első Költészet-napi versmondó verseny, melyet
Lipótváros Önkormányzata hirdetett meg. A
versenyen a testvértelepülések és Lipótváros 13-23
éves fiataljai mérettettek meg egymással. Lipótváros
testvértelepülései többek között Topolya is, továbbá
Rozsnyó, Torockó. Benevezni egy József Attila és egy
helyi származású költő tollából eredő művel lehetett.
Topolyát, a Vajdasági Magyar Versmondó
Egyesületet, valamint a Bácsfeketehegyi Magyar
Művelődési és Helytörténeti Egyesületet a következő
versmondók képviselték:
Benei Rebeka, Tomik Eszter, Szabó Rebeka, Szatmári
Lili és Vajda Noa Pálma. A zsűri nem könnyű feladatát
dr. Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész, Ti-
hanyi Tóth Kinga színművész-költő és Giczinger Lás-
zló tanár, igazgatóhelyettes látta el. A vajdasági csapat

kivétel nélkül nagyszerű művekkel és kiváló
előadással kápráztatta el a hallgatóságot. A tartalmas
egyéni értékelés után a következő eredmények szület-
tek:
1. díj: Vajda Noa Pálma, felkészítő: Barta Júlia
2. díj: Szatmári Lili, felkészítő: Barta Júlia
Különdíj: Szabó Rebeka, felkészítő: Molnár Krekity
Olga
A díjazottak felléptek az esti Versünnep a költészet
napján című gálaműsoron is Kollár-Klemencz László,
Lukácsy Katalin, Muzsik és Volkova, Török Máté tár-
saságában, akik megzenésített versekkel szórakoztat-
ták a közönséget.
Minden versmondó és felkészítő munkájáért a
köszönet és elismerés!

Szatmári Melitta

Kunhegyes és Bácsfeketehegy között az utóbbi év-
tizedek során kialakult jó kapcsolatot mindkét
település elöljárósága és intézményei igyekeznek fen-
ntartani, bővíteni. Május hónap folyamán ünnepelte a
helyi Nikola Đurković Általános Iskola az
iskolanapot, amelyre számos vendéget hívtak meg,
többek között az anyaországból is, nevezetesen
Kunhegyesről, ahonnan a bácsfeketehegyi ősök 1785-
ben kirajzottak. 
- Az iskolanapi ünnepségre érkező kunhegyesi
küldöttségben voltak a Református Általános Iskola
képviselői is, valamint Nagy Kálmán ref. lelkész, akik
nagy meglepetésünkre három okos táblával és
kivetítővel ajándékozták meg iskolánkat. Ezzel
nagymértékben hozzájárultak az oktatás színvonalá-
nak növeléséhez – informált bennünket Kanyó István
iskolaigazgató. – Így összesen hat osztályteremben
lesz okos tábla, ugyanis az előző három darabot pá-
lyázat útján szereztük be. A két település iskolái
közötti kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza, amely
során többek között kölcsönös látogatásra hívjuk meg
egymást. A tanévzáró rendezvényre, a nyári táborba

invitálnak bennünket és tanulóinkat az idén is, ame-
lyeknek igyekszünk is eleget tenni, hiszen ilyen al-
kalmakkor olyan ismeretségre, barátságokra tesznek
szert tanulóink, amelyek olykor egy életre is szólhat-
nak. 

Szukola Béla

Ajándék a szülőföldről
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Versenylázban

Április-május a művelődési egyesület szakosztályai
számára főként a megmérettetések jegyében telt a
2022-es évben is. Korábbi számunkban beszámoltunk
a népi ének szakosztály sikereiről az április 9-i Szólj,
síp, szólj! vetélkedőn, ahol Sárközi Noémi tanítványai
öt ezüst és egy arany oklevelet szereztek. És ami a
versenyeket illeti, ez még csak a bemelegítő volt…
Ezek mellett megvalósítottunk egy Ízőrző programot,
egy újrahasznosításra építő kreatív foglalkozást,
videókat készítettünk, májusfát állítottunk,
vendégeskedtünk és vendégeket vártunk. Nézzük csak
sorjában!
A Szólj, síp, szólj vetélkedőről hazatérve, április 9-én
készültek el a versmondó szakcsoport Költészet-napi

videói Hajvert Ákos segítségével a Kozma Lajos
könyvtárban. Április 11-én ezeket a videókat megosz-
tottuk a közösségi oldalunkon. Verset mondott: Faragó
Petra, Gál Lajos, Hajvert Janka, Hajvert Zalán,
Hegyellai Tamara, Szatmári Lili, Varkula Anna. A cso-
port felkészítője Barta Júlia volt. Szatmári Lili emel-
lett egy zongorajátékkal is színesítette a programot.
Ugyanebben az időben, április 11-én két
versmondónk, Vajda Noa és Szatmári Lili – Barta
Júlia kíséretében – Budapesten versengett, a Versün-
nep című találkozón. Az eseményen VAJDA NOA
PÁLMA 1. díjat, SZATMÁRI LILI 2. díjat nyert.
11 nap múlva Győrben VAJDA NOA PÁLMA, aki 8
éve tagja a bácsfeketehegyi Podolszki Versmondó
Körnek és a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének, KAZINCZY-ÉRMET nyert Győrben.
Idén ő volt az egyetlen határon túli díjazott.

Felkészítője Barta Júlia volt. Hogy mi az a Kazinczy-
érem? Az olyan, mint a Kazinczy-díj, amit a hivatásos
beszélőknek (színészek, bemondók) adnak, csak ezt
középiskolás diákoknak adják. A díjat 1963 óta ítélik
oda azoknak, akik példamutatóan szép
nyelvhasználatuk (elsősorban kiejtésük) révén sokat
tesznek a magyar nyelv ápolásának ügyéért. Nos, ilyet
érdemelt ki most Noa, amikor a győri Kazinczy Fer-
enc Gimnázium 2022. április 22–24. között megren-
dezte az 56. Kazinczy-verseny Kárpát-medencei
döntőjét. A zsűri idén is a legjobban teljesítő 20 gim-
náziumi és 15 szakképző iskolai diákot jutalmazta
Kazinczy-emlékéremmel. Így mostmár a mi lányunk
hivatalosan is egyike annak a 35 magyar diáknak, akik
a Kárpát-medencében a legszebben beszélnek. 
Ennyi izgalom után prózai váltás következett. Április
30-án az Ízőrző hétvégék keretében árvaházi tepertős
pogácsát készítettünk Delonga (szül. Konc) Julianna
útmutatása segítségével. Amíg az asszonyok sütöttek,
a gyerekek a Kapaszkodó program keretében rak-
lapfestéssel és virágtartók készítésével szöszmötöltek.
Ezt a programot, amely a kultúrotthon udvarának
hangulatosabbá, barátságosabbá tétele érdekében
történt, Török Emese, Végső Barbara, Tokics Dóra és
Molnár Gabriella óvónő vezette. 
Ugyanezen a napon, késő délután az egyesület tagjai
részt vettek a májusfaállítási szertartáson. Feketicsen
egyedül a Vajdaság utcában maradt fenn a májusfaál-
lítás hagyománya. Szukola Béla bácsi és a szomszéd-
ság meghívásának örömmel tettek eleget a gyerekeink,
akik Szakács Tamás, Szakál Nikolett és Molnár
Gabriella csoportvezetők koordinálásával vettek részt
ezen az eseményen. Köszönjük a lehetőséget!
Még ki sem pihentük a húsvéti és majálisi fáradal-
makat, újabb megmérettetés várt ránk. Május 7-8-án
került sor a 14. Bácsfeketehegyi Gyermekszínjátszó
Műhelytalálkozóra, amely az Országos Weöres Sán-
dor Gyermekszínjátszó Találkozó vajdasági
selejtezője is egyben – a megmérettetés is ennek
megfelelően egy egységes Kárpát-medencei szempon-
trendszer alapján történik itt. Kis gyermekszínját-
szóink két mesejátékkal mutatkoztak be ezen a

A Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület beszámolója
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találkozón. A legkisebbek (1-3. osztály), a Mocorgók
csoport A szorgalmas és a rest leány című mesét mu-
tatta be, melyet EZÜST minősítéssel illettek. A
nagyobbak, a HandaBanda (4-6. oszt) a Marci című
népmesefeldolgozásért ARANY minősítést kapott. A
csoportok vezetője Hajvert Lódi Andrea volt. A Hand-
aBanda előadásának elkészítésében segítséget nyújtott
Hajvert Ákos, Sárközi Noémi és Szakács Tamás is. A
zenei kíséretet Fenyvesi Bencének és Farkas Mihály-

nak köszönhettük. Nem hiába mondják: összefogás-
ban az erő…
Május 18-án a legkisebbek kerültek rivaldafénybe, az
Aprócskák népi tánccsoportunk, melyet Molnár
Gabriella vezet. Kishegyesre utaztak fellépni. A kis-
hegyesi Kátai-tanyán tartották meg a 25. Vajdasági
Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót a Brunszvik
Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
szervezésében, amin 170 gyermek vett részt. 
Ugyancsak május 18-án egy magyarországi szakmai
delegáció látogatta meg egyesületünket. A Lakiteleki

székhelyű Nemzeti Művelődési Intézet vezetői és
főmunkatársai mellett itt voltak a megyei
közművelődési intézmények szakemberei is
(Debrecenből, Veszprémből, Szolnokról, stb). A
vendéglátásra a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szer-
vezésével került sor, és mi nagyon örültünk, hogy a
kiválasztott úticélok közé kerültünk. 

Május 20-án Szakács Tamás és Szakál Nikolett táncos
tanoncai utaztak, mégpedig Óbecsére, a 25. Kőketánc
vetélkedőre, 44-en, néhány lelkes és segítőkész szülő
kíséretében. A Sziporka táncegyüttes (1-3. oszt)
BRONZ minősítéssel, a Csuporka (4. oszt.) EZÜST
minősítéssel, a Mákvirág (felső tagozatosok) pedig
ARANY minősítéssel térhetett haza erről a
találkozóról. 
Ugyanezen a napon, május 20-án itthon vendégeink
voltak: a topolyai Mara Amatőr Színház vendégjátékát
láthattuk a színházteremben, Jankovics Andrea
színművész rendezésében. A Moliére-darab, a Tudós
nők nyerte el idén az amatőrszínjátszók találkozóján
a legjobb hagyományos keretek között megrendezett
előadás díját. Ezt láthattuk ezen az estén Bácsfekete-
hegyen. 
Május 27-én pedig a mi társulatunk, a Soma
vendégszerepelt Csantavéren a Kakuk Marci című
előadással, amelyet tavaly a járvány miatt nem sikerült
túl sokszor játszani. 
Nagyjából effélék történtek az egyesület berkeiben az
elmúlt két hónapban. Közben készültek az új ingek a
táncosoknak, folytatódott a horgolás Kovács Rozika
nénivel, nyertünk egy közmunka-pályázatot, folytak
a szakcsoportok próbái, újabb pályázatok kerültek
beadásra, és továbbra is muzsikától volt hangos a
kultúrotthon, hiszen a több, mint 30 zenedés diák
szorgalmasan látogatja az órákat. Évzáró koncertjük
június 13-án lesz a színházteremben.
Ami az egyesület legközelebbi terveit illeti, az alábbi
eseményekre lehet majd számítani:
- a szakcsoportok évadzárója június 25-én lesz;
- a tánciskola kezdete június 28-án;
- a kunsági tábor július 4–8-ig;
- a kisvizsga július 16-án;
- a nagyvizsga augusztus 13-án.
Tartsanak velünk!

Hajvert L. Andrea
Egyesületünket, működésünket és programjainkat tá-
mogatja: Kishegyes Község Önkormányzata, a Tar-

tományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság,

a Tartományi Művelődési Titkárság, a Magyar
Nemzeti Tanács, a Csoóri Sándor Alap, a Hun-
garikum Bizottság, és a Bethlen Gábor Alap.
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Konfirmációi Istentisztelet Bácsfeketehegyen

Bácsfeketehegyen a május utolsó vasárnapján
megtartott ünnepi istentiszteleten tizenkilenc fiatal tett
konfirmációi fogadalmat. 10 lány és 9 fiú. Az igét
Orosz Attila lelkipásztor hirdette a Mt 10, 32-33
versek alapján. Az igehirdető arra a kérdésre kereste

a választ, hogy mit jelent vallást tenni? Ugyanazt az
igét szólni, amit Jézus szólott. Amit olvastunk, halot-
tunk az nem maradhat nyomtalanul, azt nekünk is
tovább kell adnunk. Az igehirdető elmondta, hogy a
most konfirmált ifjak egy szerencsés generációhoz tar-
toznak. Egy eszendőn keresztül hirdettetett számukra

az ige az egyháznál a konfirmációi előkészítés során.
Ugyanakkor, ha egy kicsit más formában is, de az
iskolai hittanórákon is együtt tanulmányozhatták a
Szentírás igazságait. Sokéves hagyomány egy-
házunkban, hogy a fiatalok vizsgatételszerűen mond-
ják fel a heidelbergi káté szövegeit. Ettől függetlenül
azonban csak formailag beszélhetünk egy fajta
számonkérésről. Tartalmilag a konfirmációi bi-
zonyságtétel valójában igehirdetés. Az idén ketten
Kishegyesről jöttek konfirmálni, négyen pedig
külföldről érkeztek. Kivétel nélkül mindannyian hely-
beli gyökerekkel rendelkeznek és fontosnak tartották,

hogy a konfirmáció által is ápolják a kapcsolatot az
anyagyülekezettel.  Különös hálával tartozunk Isten-
nek, hogy megtartotta őket, szüleiket, kereszt-
szüleiket, hozzátartozóikat, hogy elérkezhetett ez a
pillanat, amikor a gyülekezet előtt tettek vallás

hitükről. Külön öröm volt foglalkozni a felkészítés
során a fiatalokkal, hiszen egy közvetlen, mindig
jókedvű, érdeklődő generációról van szó. Nem szabad
megfeledkeznünk arról a tényről, hogy egyházunknak
az éltető ereje éppen a hitüket megvalló emberekben
van.

Felemelő érzés volt ott lenni a gyönyörűen felújított
templomban, fül és szemtanúja lenni a közel négyszáz
gyülekezeti taggal együtt a fiatalok bi-
zonyságtételének. 

Kérjük Istent, hogy minél több ilyen és hasonló
örömteli pillanatban legyen része mindannyiunknak. 

Orosz Attila
esperes - lelkipásztor 

Fotó: Kovács Ernő
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Egyházközségünk presbitériumának
határozata alapján február 1-től az egész 2022-es év
folyamán gyülekezeti közadakozást hirdetünk, amely-
nek során gyülekezetünk tagjai, falunk polgárai
(felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül) hoz-
zájárulhatnak templomunk belső felújítási
munkálataihoz. 
Köztudomású, hogy templomunk belső festésének ki-
adásait Magyarország Kormányának anyagi támo-
gatásából (pályázat által) fedezzük. A renoválás során
felmerültek még olyan munkálatok, javítások, amely-
eket mindenképpen szeretnénk most a belső felújítás
mellett elvégezni és amelyek egyházközségünk anyagi
lehetőségeit meghaladják (a harangok javítása,
korszerű villámhárító felszerelése stb).
Templomunk az idei évben 220 éves és Vajdaság
legrégebbi református temploma. Ahogy az őseink
egykor felépítették, úgy nekünk kötelességünk karban

tartani és megőrizni az utókor számára is. Utoljára 20
évvel ezelőtt gyűjtöttünk ilyen célra, akkor a templom
szigetelése volt a cél, amely meg is valósult és a
gyülekezeti összefogás akkor is példaértékű volt. 
A református templom az egész közösségé. Nemcsak
azoké, akik minden vasárnap és ünnepnap rendszere-
sen látogatják az istentiszteleteket, hanem ugyanúgy
azoké is, akik csak évente egy-két alkalommal
vesznek részt az istentiszteleten és azoké is, akik soha
nem járnak a templomba. Mindezt figyelembe véve,
átgondolva igyekezzünk eleget tenni ennek a felhívás-
nak. 
Az adományokat a gondnoki irodában lehet befizetni
- akár több részletben is - a 2022-es év folyamán bár-
mikor. 

A Bácsfeketehegyi Református Egyházközség
vezetősége

A Református Egyházközösség Adakozási Felhívása

„A jókedvű adakozót szereti az Isten” 2 Kor 9, 7/b

Az elmúlt hónapban több dologgal is mega-
jándékozott bennünket Isten a Gyermekmisszió szol-
gálatai alatt. Bácsfeketehegy gyermekei számára a
Kozma Lajos helyi könyvtár nyitott ajtót, ahol meg-
tudtuk tartani a húsvéti bábdarabot: Húsvét a nagyinál
címmel. Örömünkre szolgált, hogy a legkisebb ko-
rosztálytól a nagyobb gyermekekig, több mint 70
gyermek volt jelen. Külön öröm számunkra, amikor
szülők, nagyszülők kíséretében érkeznek. A színdarab
és a húsvéti tanítás után minden gyermeket mega-

jándékoztunk egy bibliai kifestő könyvvel. 
E délutánon négy vendégünk volt Hollandiából a
HOE Alapítvány munkatársai közül. Hálás a szívünk,
amiért ők is betekinthettek szolgálatainkban, és sok
ismerős arccal találkoztak. Adja az Úr, hogy a min-
dennapokban ne csak a nehézségeinkre, prob-
lémáinkra, körülményeinkre nézzük, hanem emeljük
fel tekintetünket Őrá, aki az öröm, a szeretet, a
békesség és az ÉLET forrása.

Halász Renáta 

Gyermekeink öröme
„Örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének.”

Mózes 5. könyve
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Szorgalomból csillagos ötös

A helyi általános iskolában február elsejétől
kupakgyűjtési akciót szerveztek a tanulók számára,
amely a Föld napján április 22-én zárult. Három
hónap alatt hihetetlen mennyiségű különböző
nagyságú és színű kupakot gyűjtöttek be a gyerekek.
Volt ott üdítő italt tartalmazó palackról, pipere tubu-
sokról, krémet tartalmazó tégely tetejéről eredő
lezáró, de ki tudja mi, mindenféle fajta kupak volt ott
a 135.826 darab kupak között. Ugyanis összesen en-
nyit gyűjtöttek össze az iskola tanulói, természetesen

tanáraik, szüleik, rokonaik segítségével. S, ha már a
számok birodalmába léptünk pár érdekes adatot is
megemlítünk. Pont ez az elképesztő mennyiségű
kupak 297kg súlyú volt, amellyel 27 – mezőgazdasági
termények tárolására szolgáló - műanyag zsákot
lehetett megtölteni. Az akciónak verseny jelleget adta,
így osztály-osztállyal szemben versenyzett – külön az
alsós, illetve a felsős tagozatok, amelynek tétje is volt.
Szoros viadal alakult ki a felsős magyar tagozatok
között, majd végül az 5.b (Kis Natália osztályfőnök)
került ki győztesen 18.626 begyűjtött kupakkal, így
II. helyre szorult a 7.b 15.242 darabbal, míg a III.
helyen a 6.b végzett 15.050 kupakkal. Az alsósok es-
etében is egy ideig bizonytalan volt kié lesz az első
helyezés, ám végül a 4.a osztály (Turčinović Jasmina
osztályfőnök) tanulói elhúztak és 9831 kupakkal
győztek a 3.b előtt, akik az összegyűjtött 8825 darab-
bal második helyen végeztek. A számadatokat nézve
minden bizonnyal a legmeglepőbb a speciális tagozat
– csupán tízfős – eredménye, akik 19.542 kupakot
gyűjtöttek össze (Mitrović Draga és Kalmár Evelin
tanítók). A legszorgalmasabb osztályok kiránduláson

vehettek részt, amelynek a helyi Jelen Vadásze-
gyesület volt a támogatója, a helyszín pedig a fácános
volt. Itt ifj. Tüskei Tibor a vadászegyesület elnöke tar-
tott kétnyelvű előadást a vidékünkön élő vadál-
lományról, azok életviteléről, szokásairól, majd ezt
követően a gyerekek és osztályfőnökeik traktoros
pótkocsin határnézőbe mentek apró vadak megtekin-
tése céljából. Útközben egy magaslesnél is megálltak
és nagy örömükre ötfős csoportokban fel is mehettek,
a magasból pedig messzelátóval pásztázták körbe a

határt. A magaslesre való feljutásnál és lejövetelnél az
osztályfőnök mellett Juhász Attila, a községi
vadászszövetség elnöke is ügyelt az apróságok bizton-
ságára, aki egyebek között megjegyezte nincs kizárva,
hogy ezek a gyerekek közül páran a jövőben vadászok
is lehetnek. Miután amint egy ötvenfős csapat vissza-
tért a fácánosba Bede Sándor vadász kiváló (..) pap-
rikással várta a megéhezett társaságot, akiket nem is
nagyon kellett evésre unszolni.

A Föld napja alkalmából meghirdetett kupakgyűjtési
akció legszorgalmasabb osztályainak tanulói ezzel a
természetben eltöltött kirándulással, a
környezetünkben élő apró vadak megismerésével és
az ismeretterjesztő előadással minden bizonnyal nem
csupán egy szép kirándulás emlékét kapták útravalóul
a felnőtté válás útján, hanem a természet, a természeti
kincsek és értékek tiszteletét és megóvását is.

Szukola Béla
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Új elnök a gazdakörben

A Bácsfeketehegyi Gazdakör a közelmúltban
tisztújító közgyűlést tartott. Ezen Orosz Kálmán húsz
év szolgálat után távozott a szervezet éléről, és a
helyét Fekete Andor fiatal mezőgazdász és borász
vette át. Lapunknak Fekete Andor arról számolt be,
hogy igen hosszú múltra tekint vissza kapcsolata a
gazdakörrel.
– Az egyesületet másodmagával édesapám alapította,
és fiatalként én gépeltem be az alapításhoz szükséges
iratokat. Így elmondható, hogy kezdetektől aktív tagja
vagyok az egyesületnek, és az elmúlt négy-öt évben
együtt dolgozhattam Orosz Kálmán korábbi elnökkel.
Segítettem a munkáját, ezáltal betekintésem nyílt az
egyesület működésébe. Így könnyebb volt átvenni az
egyesületet, de azért még vannak dolgok, amiket tan-
ulnom kell, ezért remélem, hogy Kálmán bácsi még
sokáig aktív tagja lesz az egyesületnek – mondta el az
új elnök, akinek természetesen konkrét elképzelései
is vannak az elvégzendő feladatokról. Legfontosabb-
nak azt tarja, hogy folytassa az eddig megkezdett
munkát.
– Az eddigi tevékenységet mindenféleképpen folytatni

kell, és folytatni fogjuk. Azt a hagyományt, ami
kiépült az egyesületnél, a rendezvényszervezést
illetően, valamint a helyi rendezvényeken való
részvételt, természetesen folytatni fogjuk. A tisztújító
gyűlést követően jöttek a húsvéti ünnepek, illetve
nemsokára itt lesz a majálisi ünnep is. Ezt követően
szeretnénk az első elnökségi ülést megejteni, és annak
keretében a feladatokat szétosztani. Az egyesületen
belül minden jogi előírásnak igyekszünk megfelelni,
és minden posztot betölteni, hiszen bármi történhet,
de az egyesület gördülékenyen kell, hogy működjön.
Nagyon szeretném, hogy májusban tartsunk egy nyílt
napot. Az egyesületünk tagjainak átlagéletkora igen
magas, ezért szeretnénk fiatalokat is bevonni. Meg
kell szólítani a fiatal termelőket, hogy csatlakozzanak
hozzánk, hiszen olyan célokat tűztünk ki, és olyan
tevékenységet végzünk, ami az ő javukat is szolgálja.
Ilyen a határútrendezés, a vadgazdálkodás és a
környezetvédelem. Ez mindannyiunk érdeke – fogal-
mazott az új elnök, majd arról is szólt, hogy az elmúlt
időszakban a Covid miatt nem szedtek tagsági díjakat,
mivel nem tudtak rendezvényeket szervezni. A helyzet
most rendeződik, ezért a tagsági díjakat is vissza
fogják állítani. Ez azért is fontos, mert ismét lesznek
rendezvények, amelyekből aktívan ki kell, hogy ve-
gyék a részüket – mondta Fekete, majd arról is szólt,
hogy a tagsági díj tükrözi a tagság létszámát is. Pont
emiatt nem tudják, hogy jelen pillanatban mekkora a
tagság pontos létszáma. Céljuk, hogy növeljék a lét-
számot, hiszen minden mezőgazdasági termelő
érdekeit képviselik – fogalmazott.
– A bácsfeketehegyi mezőgazdasági termelők érdekeit
kell, hogy képviseljük és szem előtt tartsuk. Illetve
nagy hangsúlyt kell fektetnünk a környezetvédelemre,
hiszen látjuk, hogy mennyire pusztul a termőföldünk.
Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy ha most nem
reagálunk, akkor később nehéz lesz, vagy lehetetlen –
fogalmazta meg aggodalmait a Bácsfeketehegyi Gaz-
dakör új elnöke.

L.J.

Tisztújítást tartott a Bácsfeketehegyi Gazdakör – Beszélgetés Fekete Andorral, 
az új elnökkel
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Módosult a költségvetés

Pénteken tartotta 22. rendes ülését Kishegyes
község képviselő-testülete a jelenlegi összetételében.
A jelenlevők 21 napirendi pontot vitattak meg, ame-
lyek közül leglényegesebb a községi költségvetés mó-
dosítása volt. Ennek kapcsán Sárközi István, a
képviselő-testület elnöke elmondta, hogy pozitív
irányba változott a költségvetés.
– Az önkormányzat idei költségvetésének módosításá-
val jogi és pénzügyi alapot teremtettünk két játszótér
megépítésére, egy oktatási intézményben történő
felújítás résztámogatására, a képviselő-testület ifjúsági
irodájára számára új számítástechnikai berendezések
vásárlására, valamint a község területén található négy
kút modernizálására. Emellett köztársasági szintről

jóváhagyást kaptunk hét közigazgatási munkahely ál-
landósítására. Olyan munkahelyekről van szó, ame-
lyeket idáig, a racionalizáció miatt, csak
meghatározott ideig lehetett betölteni. A jóváhagyás-
nak köszönhetően hét dolgozónknak állandó munka-
viszonyt tudunk teremteni, ami a község 2022-es
káderügyi módosított tervébe is bekerül – számolt be
az elnök.
A képviselők elfogadták az állami földek bérbeadását
szabályzó programot az idei évre vonatkozóan, ami
egy fontos újítást tartalmaz.
– Megteremtettük a lehetőséget a Komunál Közvál-
lalat számára az erdősítésre. Egészen pontosan három
hektár állami földterületet jelöltünk ki, amely al-
kalmas a csemetékkel történő beültetésre. Ez jog-

alapot teremt, hogy a későbbiek során a tartománynál
pályázzunk erre a célra. Emellett szakmai bizottságot
neveztünk ki a község területén lévő kóbor állatok
ellenőrzését és megfékezését célzó program kidolgo-
zására. Nem titok, hogy ez évtizedes probléma, ezért
ennek a programnak a kidolgozását személyes
felelősségemnek érzem. Tekintettel a probléma ko-
molyságára és a közvélemény érdeklődésére, minden
lépésről tájékoztatni fogjuk községünk polgárait –
mondta el az elnök.
A képviselő-testület többek között elfogadta még a Dr.
Márton Sándor Egészségház tavalyi munkabeszá-
molóját és az idei működési tervét, a testület elnöke
pedig megköszönte az egészségház igazgatójának az

intézmény és dolgozói tavalyi évi helytállását. A
testület pályázatot írt ki a Komunál Közvállalat igaz-
gatói tisztségére, mivel az eddigi vezető csak megbí-
zott igazgatóként ténykedett egy éven át. Sárközi azt
is elmondta, hogy a képviselő-testület első alkalom-
mal nevezett ki gyermekjogi tanácsot. Ez a gyermekek
jogaival foglalkozó szerv, ami jogalapot képez a tar-
tományi és köztársasági források lehívására – tudtuk
meg. A képviselők elfogadták három községi alapítású
intézmény, a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény, a
Kishegyes Község Turisztikai Szervezete és a Re-
gionális Hulladéktároló Kft. vezetésében történő
személycseréket is.

L.J.

Döntött a kishegyesi községi képviselő-testület az állami földek erdősítéséről
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MADARAT TOLLÁRÓL, EMBERT
BARÁTJÁRÓL

„Madarat tolláról, embert barátjáról” – tartja a
mondás. Tudjuk, hogy mi emberek társas lények
vagyunk, huzamosabb ideig nem szeretünk egyedül
lenni. Megkönnyebbülünk, ha valamilyen nehéz
helyzetben elbeszélgethetünk, megoszthatjuk gondo-
latainkat valakivel. Őseink is társas lények voltak,
rájöttek, hogy együtt jobb, noha erre a túlélésük miatt
is rá voltak kényszerülve. Az életkörülményeik miatt
számtalan komoly feladattal kellett megküzdeniük,
ami csak úgy sikerülhetett, ha kapcsolatukat,
viselkedésüket összehangolták a társaikkal, a
felmerülő konfliktusaikat hatékonyan oldották meg.
Minderre egyedül nem lettek volna képesek.
Közösség megkönnyítette a pártalálást, vadászatot,
élelemgyűjtést, védelmet. Tudományos tények bi-
zonyítják, hogy a valahová tartozás, a szeretet emberi
szükséglet. Mindenkinek szüksége van családra, ba-
rátra, közösségre, ahol feltétel nélkül elfogadják, sze-
retik, hiszen fontos, hogy különböző helyzetekben
számíthassunk valakik támogatására. Ezzel ma-
gyarázható, hogy a barátságra való képességünk is
velünk született. Napról napra adódnak olyan
életkörülmények, amikor kicsúszik lábunk alól a talaj,
végtelenül magányosnak érezzük magunkat, amikor
szükségünk lenne megbízható támogatókra, barátokra.
Bonyolítja a helyzetet a tény, hogy napjainkra
elkényelmesedtünk, nehezen vállalunk fel bármilyen
nehézséget, pl. a kapcsolatok ápolása, vagy feszült
helyzetek megoldása. Sokszor választjuk az
egyszerűbb utat, és például tudatmódosító szerekkel
tesszük könnyebbé a nehézségek feldolgozásának
folyamatát. Gyermekkorban a barátot/barátokat találni
sokkal könnyebb volt, hisz kortársainkkal össze
voltunk zárva, rá voltunk kényszerítve, hogy kommu-
nikáljunk velük. Felnőttként jóval kevesebb időnk van
erre, hisz fontosabb a család, a munka, a gyerekek, a
barátkozás a sor végére kényszerül. Nem számolunk
azzal, hogy ha nem fektetünk elegendő energiát kap-

csolataink ápolására, azok sorvadásnak indulnak. A
hétköznapi rohanásban ugyanis nem ritka, hogy bár-
mennyire erős is valakivel a barátságunk, az érzelmek
idővel elhalványulnak, és a kötelék meglazul, mert
gyakran megfeledkezünk arról, milyen fontos azt újra
és újra megerősíteni. Pedig a kutatások sora a bi-
zonyíték arra, hogy a társas kapcsolatok hiánya, a
magány ugyanannyira károsítja az egészséget, mint az
elhízás, vagy napi 15 cigaretta elszívása. Ma, amikor
a világ nagyon összetett, bizonytalan, bejósolhatatlan,

a barátság ugyanis rendkívül pozitív hatással van a
testi és lelki egészségünkre; segít, hogy könnyebben
kezeljük a stresszt, és kevesebb sérüléssel vészeljük
át a nehezebb időket. A barátságot, a szerelem utáni
második legfontosabb emberi kapcsolatot sokan és
sokféleképpen próbálták meghatározni és megfejteni.
A barátok megválogatása gondosságot követel meg
tőlünk, hisz a barátság egyik legfontosabb alapköve a
hasonlóság, ami összetart bennünket a másik személ-
lyel. Minden barátság azzal a homályos érzéssel
kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Sokszor
észrevétlenül, akartunkon kívül jön létre a barátság és
rengeteg munkával jár megőrzése és ápolása. Szükség
van arra, hogy a személyiségünk, élethelyzetünk,
érdeklődési körünk is össze tartson bennünket. A bará-
tok agya, ily módon, nagyon hasonlóan működik:
ugyanazok a részletek ragadják meg a figyelmüket.

Július 30 – a barátság világnapja
A jó barát olyan, mint egy négylevelű lóhere. Nehéz megtalálni, de szerencsét hoz.

Ír közmondás.

Az igaz barátok egyenrangú felek, akik feltétel
nélkül támogatják a másikat. 
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Szem előtt kell tartanunk, hogy milyen jótékony hatá-
sai lehetnek egy igazi, erős baráti kapcsolatnak;
annak, ha van egy, vagy kedvező esetben több ember,
akikről tudjuk, hogy a nehézségek esetén
számíthatunk rájuk, és kiállnak mellettünk, segítenek
minket. A barátságot ugyanis az odafigyelés olykor
apróságnak tűnő, de folyamatos gesztusai tartják élet-
ben. A legfontosabb erősítő kapocs mégis a személyes
találkozás, közös programok, az odafigyelés, olykor
apróságok, gesztusok is sokat számítanak. Gon-
doljunk Silesius versére: „A Nap se magának süt, az

eső sem magának esik, Te sem vagy magadért, má-
sokért vagy itt.” Úgy tartják egyes kutatások, hogy
legalább 15 naponta jó, ha a hallunk egymásról vala-
milyen formában. Ha találkozni nincs is lehetőségünk,
az eredmények azt mutatják, már azzal is sokat tet-
tünk, ha minél hamarabb viszonozzuk a barátaink
telefonhívását. A barátság valami különleges kapcso-
lat két ember között, mely létnek semmiféle más for-
májához nem hasonlítható. Örömteli, önként vállalt
erős kötelék, mely a szerelemmel együtt, az Isten két
legcsodálatosabb ajándéka, melyet eredetünk révén
hordunk magunkkal. Jézus is az evangéliumban, bará-
tait áldozatra és szolgálatra szólítja fel: szerinte a
barátság szeretet, áldozat és szolgálat. „Új parancso-
latot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!…”
(Jn 13,34-35)

Minden emberi kapcsolatnak az alapja, hogy
mi is tisztában legyünk önmagunkkal. Elenged-
hetetlen, hogy tudjuk barát szerepben miként
működünk, mit tudunk nyújtani, mennyire és hogyan
számíthat ránk a másik, mi az amitől jó barátok

lehetünk. A barátságnak is építőnek kell lenni, mind
két fél számára így fontos tudnunk mi az a tulajdon-
ságunk (egy vagy több), ami a másik ember elfogad-
ható. József Attila is megmondta „Hiába fürösztöd
önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.
„Nem haj-, bőr-, szemszín vagy egyéb más külső jegy
alapján választjuk az arra érdemes embert, de még
csak nem is belső tulajdonságok alapján. Úgy fogad-
juk el, ahogy van, minden jó tulajdonságával és
rosszal egyaránt, mert a barátunk. „Egy embert sze-
retünk vagy utálunk a maga teljességében. Nem bont-
hatjuk fel tulajdonságokra, nem mondhatjuk, hogy
vállaljuk belőle azt, ami kellemes számunkra, elu-
tasítjuk, ami zavaró és bosszantó. Egyetlen kérdés
létezik csak: Úgy, ahogy van, és ha ilyen marad, kell-
e nekem?” tanácsolja Popper Péter.

Létezhet-e barátság nő és férfi között?
Felmérések szerint a baráti kapcsolatok 90%-a azonos
neműek között jön létre. A férfi-nő barátságok 20%-a
szerelmi kapcsolatba torkollik, mivel az ilyen jellegű

barátságok többségénél, legalább az egyik félnél, fel-
lép a testi vonzalom, az egyik fél többet kezd érezni a
másik iránt, még akkor is, ha szerelem nem alakul ki,
de a szexualitás szerepet kap, akár átmenetileg is. Így
elmondható, bár sokan vannak, akik szeretnének
ellenkező nemű barátot, a valóságban azonban nagy
valószínűséggel nem alakulhat ki vonzalom nélküli
őszinte barátság férfi és nő között. Kevés embert fűz
valódi barátság egy ellenkező nemű partnerhez.

Dr. Kasza Bálint 
Nyugalmazott családorvos

A barátság szerelem szárnyak nélkül.

Barátság férfi és nő között: mítosz, vagy valóban
létezik?
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AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS

A bácsfeketehegyi Fecske falu- és havilap
Meggy- és Falunapi számának olvasói, amennyiben
személyesen ismernek, vagy a facebook közvetítésével
a világhálón követik a rólam szóló információkat
tudhatják, hogy nagy változások történtek az életem-
ben. Jók, és rosszak is egyaránt. Tudatos életmódváltá-
som eredménye szemmel látható. Reménykedem, és
bízom benne, hogy még sok éven át személyes
példámmal tudom bizonyítani, van értelme, és so-
hasem késő tenni egészségünk megóvása, visszasz-
erzése érdekében.

Mivel minderről már sokszor írtam a Fecs-
kében, ezért most témát váltok, és megpróbálom be-
mutatni valamennyit az új hobbimból, a
főzőcskézésből. Az élet sok mindenre megtanít ben-
nünket. Idén januárig, negyvennyolc éven át, csak a
rostélyozás tudományát kellett gyakorolnom, de
sajnos most egyenlőre nekem, és a lányunknak kell
felvállalnunk, hogy őrizzük, és továbbadjuk a csalá-
dunkban generációkon át megkedvelt ízeket. 
Mint sok minden másban, a főzésben sem szeretem a
sablonokat. Nem szoktam recept alapján, kidekázva a
hozzávalókat, főzni, vagy sütni. Általában utána nézek,
hogy az adott étel elkészítésénél mik az alapvető, be-
tartandó játékszabályok, aztán nekilátok a főzésnek.
Ízlés szerint, szinte semmit nem mérve, ösztönösen
keresve a lehető legjobb megoldást. Természetesen ez
a módszer tartogat meglepetéseket is, megesett már az
is például, hogy menetközben, az állaga miatt, majd-
nem tortát kellett sütnöm az életem első krémesemhez
főzött töltelékből. Végtére azért ez alkalommal is meg-
találtam a megoldást, és a család minden egyes tagja
megdicsérte a pörkölt mogyorós krémesnek elnevezett
alkotásomat.

A facebook oldalamon rövidebb – hosszabb,
képekkel, és gyakran videofelvételekkel illusztrált írá-
sokban szoktam beszámolni ezekről a próbálkozá-
saimról.  A visszajelzések alapján nekem úgy tűnik,
hogy sokan érdeklődéssel követik ezeket a bejegy-
zéseket, ezért most a Fecske olvasóival is megosztok
belőlük néhányat. 
Meggyes lepény, ahogyan nekem sikerült

Töretlenül hiszek abban, hogy az életünkben
nincsenek véletlenek. Mint minden lapzártakor most
is késésben vagyok a Fecskébe szánt írásom befe-
jezésével. Mindig találok okot a késésre, nem szoktam
őket nagydobra verni, de most felsorolom őket. A
lapzárta bejelentett időpontjában sürgető kerti
munkáim voltak,  közbejött például a batátapalántálás,
pénteken és szombaton szervezőként két napot Sza-
badkán voltam a Vajdasági Vágtán. Vasárnap Tamara
unokám tett, tizenkilenc társával együtt, konfirmációs
fogadalmat Bácsfeketehegyen, a belsőleg is felújított,
ez alkalomra hívőkkel igen szépen megtelt templo-
munkban, Vajdaság legősibb református tem-

plomában. Újabb ígéretemtől eltekintve, kedd reggel
sem tudtam küldeni az írásomat a szerkesztőnek, mivel
hétfő délután úgy döntöttem, hogy kedden meggyes
lepényt sütök az unokáinknak. Hétfő délután tehát,
cikkírás helyett, nekiláttam minél érettebb meggyet
keresni és szedni az utcára ültetett fiatal fáinkról. Mire
kimagoztam a fél veder meggyet, valamint bedagasz-
tottam a kovászos tésztát már nem volt sem időm, sem
ihletem írással foglalkozni. De mivel nincsenek
véletlenek, ennek köszönhetően adódott a lehetőség,
hogy a Fecske meggynapi számába is leközöljem
életem első meggyes lepényéről a facebookon megje-
lentetett írásomat. Amint már említettem, ennek így
kellett lenni, hiszen nincsenek véletlenek az
életünkben. 

Kedden, 2022. május 31-én, kétféle meggyes
lepénnyel vártam az unokákat. Mivel tart még a tanítás
az iskolában, Adél reggelizni jött, a nagyok pedig dé-
lután uzsonnázni.
Hétfő délután szedtem a házunk előtti kisfákról fél
veder meggyet, kimagoztam, és beraktam éjszakára a
hűtőszekrénybe. Két nagy tepsi lepényt terveztem
sütni. Mivel szerettem volna, hogy puhább legyen a
lepénytészta, több mint két kiló bedagasztott
kenyértésztába hétfőn este bedolgoztam még két deci
tejfölt, valamennyi vajat, és fél marék burgonyapely-
het.
Kedd reggel két nyolcvan dekás vekni sütésével
kezdtem a napot. Egyiket az unokáknak, a másikat
pedig nekem. Ezután a lepénytésztát szétegyengettem
a tepsikben, majd tönköly búzagrízt szórtam rá, hogy
a meggytől ne ázzon át túlságosan a tészta. Az első
tepsiben klasszikus meggyes lepényt készítettem. A
tésztára bőven került a kimagozott, és kifacsart
meggyből, szórtam rá valamennyi, utólag kiderült,
hogy nem elegendő kristály- és vaníliás cukrot, majd
foltokban tejfölt raktam a tetejére. A sütőben, közel
harminc perc alatt, 180 fokon készre sütöttem. 
A másik tepsivel már többet kísérleteztem. A grízzel
megszórt tésztára bőségesen terítettem darált diót,
majd erre került a kimagozott meggy, amit újra
megszórtam a darált dióval, és valamennyi kristály- és
vaníliás cukorral. Végezetül a tejfelben elkevertem egy
tojást, egy evőkanál zöld sztévia port, és ezt a krémet
raktam foltokba a meggy tetejére Szintén 180 fokon
sütöttem készre.
Elmondhatom, hogy kisebb fenntartásokkal mindkét
változat elnyerte a tetszésemet. Adél unokám, és
Karola lányom reggel járt nálam, Viola, Tamara, és
Zoltán unokám pedig délután jöttek megkóstolni a süt-
tömet. Mindannyian mindkettőt megdicsérték, de a fo-
gyasztásuk alapján láttam, hogy bizony egyezik az
ízlésünk, nekik is jobban smakkolt a hagyományos
változatú meggyes lepényem. Ez valahogy így is van
rendjén, így igazságos. Mindenesetre a kimaradt
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süteményt becsomagoltam, hazavitték, és bízom
abban, hogy mikor megéheznek jó étvággyal el is
fogják fogyasztani. 
Mivel nyakunkon van a meggyszezon, hamarosan újra
sütök meggyes lepényt az unokáknak. Megpróbálok
majd változtatni a tészta receptjén, hogy az minél om-
lósabb állagú legyen, a kimagozott meggyet pedig a
hagyományos formában, tehát dió nélkül fogom
rárakni a tésztára, mivel ennél a változatnál sokkal job-
ban érvényesül a rendkívül finom, és egészséges feke-
ticsi meggyünk gazdag ízvilága.

Batátás, gombás csirkemell

Mint minden kedden, április 4-én is eljöttek hozzám
az unokák, ezért hétfőn, a Matyi névre hallgató házi
kovászom segítségével, 2,5 kg Borsos-féle lisztből be-
dagasztottam a tejfeles-fokhagymás lángoshoz, és
valamennyi kenyérhez a tésztát.
Mivel a tegnap felbontott csirke mellehúsát nem
fagyasztottam le, úgy döntöttem, hogy batátával, és
gombával készítek belőle valami finomságot. 
Nézegettem az interneten a recepteket, de egyik sem
ragadta meg a fantáziámat, ezért úgy döntöttem, hogy
összeszedem a rövid főzőcskéző pályafutásom alatt sz-
erzett tapasztalatomat, és az adott alapanyagokból ki-
találok, majd összedobok valami egyszerű egytálételt.
A mélyhűtőből előkerített, konyhakész fagyasztott
gombát forró zsírban kiolvasztottam, megpároltam,
majd félretettem, hogy figyelje a további fej-
leményeket. A gombasütés után maradt zsírhoz
szeleteltem valamennyi füstölt házi szalonnát, és meg-
fonnyasztottam benne két nagy fej apróra vágott
megsózott lilahagymát. A csirke felkockázott melle-
húsát hozzákevertem a sült hagymához,
megfűszereztem valamennyi fokhagymával, őrölt
kakukkfűvel, darált borssal, találomra tettem hozzá
Lódi-féle bácsfeketehegyi édes őrölt pirospaprikát, és
2-3 maréknyi felcsíkozott, fagyasztott piros sütni való
húsos paprikát is. Végül a készülő ételhez hozzáraktam
a megdinsztelt gombát, és lassú tűzön összeérleltem
az ízeket.
A főzés kezdete előtt megmostam, majd hámozás
nélkül felkarikáztam egy jó adagot a saját termésű,
fehér-, sárga-, és lilahúsú batátánkból. A batáta
szeleteket egy nagyobb tepsi alján elrendeztem, gon-
dolomra megsóztam, ráöntöttem az elkészült ragu
jellegű csirkemelles-gombás tölteléket, majd
bőségesen beborítottam pirospaprikával, tojással, és
olajjal bekevert tejfeles öntettel.
A sütőben, letakarva, mintegy 20-25 percig 180 fokon
sült az étel. Mivel ez idő alatt a batáta teljesen meg-
puhult, kitakartam a tepsit, és még kb. 5 percig benn
hagytam a forró sütőben, hogy a teteje is kellő állagúvá
varázsolódjon.
Szedtem a tányérba, megkóstoltam, és finomnak talál-
tam. 
Úgy döntöttem, hogy nem rontok rajta semmilyen
pótlólagos fűszerezéssel, mivel az én ízlésem szerint

sikerült eltalálnom a kellő sósságát, és az étel ízvilága
is beleillett abba a képbe, amit a főzés kezdetén
megálmodtam.
Kedd reggel jönnek az unokák, bízom benne nekik is
ízleni fog a lángos után a főztem, és máskor is kedvem
lesz majd gyakorolni a szakács mesterséget.

Húsvéti finomságok

Péntek este, április 15-én, újra megpróbálkoztam a
főzőcskézéssel, mivel szombat reggel jönnek az uno-
kák. Valami finom meglepetés reggelit próbálok majd
varázsolni az asztalra, de nekiláttam a hagyományos
húsvét vasárnapi ünnepi ebéd elkészítéséhez is. 
Negyvennyolc éven át tudtuk előre a feleségemmel,
hogy mit főzünk Teremtőnk és Megváltónk feltá-
madásának ünnepére, és ez bizony az idei húsvéton
sem lehet másként. Beáztattam Gombos László pres-
biter kollégám készítette, és füstölte húsvéti
sonkánkat, pecsenyét sütöttem, de kerül majd
lencsefőzelék, főtt tojás, sültpaprika, és valamilyen
kalácsféle is a családi asztalunkra. 
Bízom benne sikerül a próbálkozásom, hogy minél
jobban betöltsem a bennünk, és körülöttünk támadt
fájó űrt, és családunkban közösen éltessük az em-
lékezést előrement szeretteinkre.
Habár több meglepetésnek szánt tervemről időnap
előtt lehullott a lepel, a szombati reggeli tálalási mód-
jával mégis sikerült új minősítésben is bemutatkoznom
az unokáknak. 
Vitamindús menüt raktam az asztalra, egészséges, saját
termesztésű salátát, zöldhagymát, és hónapos retket,
házi sonkát, szalámit, valamint tejfelt, és hagymahéjjal
festett, húsvéti főtt tojást. Természetesen édességet is
készítettem nekik, mégpedig csokoládés-banános-mo-
gyorós puding formájában.
Ma is bebizonyosodott, hogy jól nevelt, szorgalmas
unokáim vannak. Miután megreggeliztünk a lányom
vezetésével rendbe szedték a ház körüli kertet, majd a
szerszámokat bepakoltuk a kocsiba, virágot szedtünk,
és a feltámadás ünnepére hangolódva kilátogattunk a
bácsfeketehegyi nagytemetőbe.
Szombat estére elkészítettem a vasárnapi, húsvét ün-
nepi ebédet. A menü lencsefőzelék lett főtt sonkával,
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és tojással, sültpaprika salátával, és diós-almás rétes-
sel.
A sonkát egy éjjelen át bő vízben áztattam, majd két
fej vöröshagyma, egy fej tavaszi fokhagyma, és két
babérlevél társaságában, lassú tűzön addig főztem,
hogy a hús könnyedén leváljon a csontról.
A főzelék egy kiló átválogatott lencséből készült. Egy
éjjelen át áztattam, többször átmostam, majd felöntöt-
tem vízzel és lassú tűzön főzni kezdtem. Közben egy
másik edényben, némi tegnapi pecsenyezsírban,
felkockázott füstölt szalonna társaságában nekiláttam
fonnyasztani két fej összevágott vöröshagymát.
Fűszerek közül, ízlés szerint, csak úgy találomra sót,
fokhagymát, kakukkfüvet, borsot, és őrölt piros pap-
rikát tettem bele. Raktam még hozzá valamennyi
lefagyasztott, apróra szeletelt húsos piros paprikát, és
felkarikázott füstölt kolbászt, majd az egészet hoz-
zákevertem a rotyogó lencséhez. Menet közben több-
ször megsóztam a lencsefőzeléket, majd lassú tűzön
elfőztem a levét. 
A sültpaprika salátát fokhagymával, almaecettel, és
pici sóval fűszereztem.
A húsvéti piros tojásnak ezúttal is az adta meg a színét,
hogy a főzővízbe bőségesen raktam hagymahéjat, löt-
tyintettem hozzá egy kis ecetet, pár csipetnyi sót, majd
a forrástól számítva tíz percig főztem. Ezután levettem
a tűzről, és újabb tíz perc elmúltával hideg vízbe rak-
tam a piros szín minden változatára színeződött tojá-
sokat.
A vasárnapi húsvéti menühöz frissen sült kovászos
kenyér készül, amihez a tésztát szombaton dagasztot-
tam be. Úgy tervezem, hogy kísérletezek is, és két ki-
csiny cipócskába belesütök majd egy kis darab főt,
illetve nyers füstölt sonkát. 
Szombat este úgy döntöttem, hogy diós-almás, és diós-
narancsos rétest is készítek vasárnapra, hogy meglás-
sam ízlik-e majd az unokáknak. Valamikor délután
fogom meglátogatni a lányomékat, hogy vigyek nekik
a legújabb főztömből, és meg fogom kóstolni a húsvét-
ra sütött meggyes tortájukat. 
Elmondhatom, hogy nekem ízlett a mai főztem, bízom
benne, hogy holnap az unokáim tetszését is elnyeri.

Langalló, a magyar pizza

Május 7-én, szombat reggel kovásszal készült langal-
lóval vártam az unokákat. A reggelihez elosztottuk hat
fele az első idei három szem földieprünket, majd a
kertünkbe betakarítottuk az éppen virágzó,
tüdőkarbantartó kerek repkényt, amely rendszeresen
belekerül a naponta fogyasztott gyógyteake-
verékembe.
A langalló, amit kenyérlángosnak, és magyar pizzának
is neveznek, igen ízletes, egészséges, és laktató ősi
ételünk. Alapvetően kovászolt kenyértészta maradék-
ból sütik, és a fokhagymás tejfelen kívül, sok minden
más finomsággal lehet gazdagítani.
Pénteken több langalló receptet átnéztem az inter-
neten, majd kigondoltam a következő egyedi változa-

tot.
Az 1,25 kilogramm Borsos féle kenyérliszthez hoz-
záadtam kb. 8-9 deci langyos vizet a benne elkevert öt
teáskanál sóval, két deci tejfölt, négy kanál bur-
gonyapelyhet, és a nemrég vásárolt robotgéppel ala-
posan bedagasztottam. A tésztát letakarva egy órán át
pihentettem, majd hozzádolgoztam öt evőkanál, reggel
megetetett Matyi kovászt, és géppel újra jól átdagasz-
tottam. Újabb egy óra pihentetés után, mintegy fél órás
időközökben a konyhapulton háromszor áthajtogattam
az egyre életerősebbé váló tésztát.
Időközben elkészítettem a langalló töltelékét. Kevés
zsiradékon, felcsíkozott füstölt házi szalonna, és kol-
bász társaságában megfonnyasztottam egy-egy fej lila-
és vöröshagymát, majd amikor kihűlt hozzákevertem
hét deci tejfölt, és egy nagy fej összezúzott tavaszi
fokhagymát. 
Az ízlés szerint megsózott töltelék ezután ment a
hűtőszekrénybe, a tésztából pedig kimértem hét adag
lángosra való mennyiséget. A maradék tésztából meg-
formáztam egy kb. 80 dekás veknit. Szombat reggel a
tepsikben széthúzott tésztát 200 fokos sütőben
egyenként félig elősütöttem, gazdagon bevontam az
előző este elkészített tejfölös töltelékkel, bőven
megszórtam reszelt sajttal, és készre sütöttem. Min-
denkinek ízlett a langalló, úgy tűnik, hogy hamarosan
elkészül majd az újabb változat is belőle az unokák-
nak.

Ennyi fért ebbe az írásomba, bízom benne, hogy foly-
tatása is következik. 
Végezetül megvalósítható célként mindenkinek jó
egészséget, betegség nélküli hosszú, és boldog életet
kívánok. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra, vigyázzunk az egészségünkre, mert az
egészségünkből csak egy van! 
Ne feledjük, hogy a megőrzött egészség sokkal na-
gyobb kincs, mint a legyőzött betegség!

Pál Károly
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A jövőnkről
Sok mindent gondoltam, hogy címnek írok.

Kezdtem a pénzzel, sorssal, háborúval, krízissel…
valahogy nem tudtam ennyire borús lenni, mivel itt a
falunap, meggynap, meg, még valahogy nem tartom
elég búskomornak, boldogtalannak, de letaglózónak
sem, ezeket a napokat, amelyek dupla gyorsasággal
rohannak el felettünk, valahogy mégsem valami lelket
melegítően. 
Először is átéltünk két megnyert parlamenti választást,
minek eredményességében szerintem, nekünk is volt
részünk. Új államfőnk lett, aki nem csak protokoláris
adótételként fog majd a következő öt évben szerepelni,
és szokás szerint az idegenbérenc ellenzék már most,
félig felocsúdva, a számukra meglepő választási
eredménytől (negyedszer veszítettek), kezdi, pardon
folytatja, demokratikus hazaáruló tevékenységét ellene
is. Tehát minden rendben van, lenne, de valahogy nem
ilyen egyszerű sima az ügy. Még az utolsó pillanatban
esett az eső is, igaz, nem vitte túlzásba, de mégis egy
kicsit ez is reménykeltő. A meggy is szépen pirosodik.
Minden jó is lenne, és az „unalmas” mindennapjainkat
pergetnénk, de hát itt van, a hátunkra púpnak sem
kellő, háború, itt, mindjárt a szomszédunkban, Ukraj-
nában.
Szerintem, nekik sincs nagyobb szükségük rá, de egy
olyan vidék az övéké, ahol mindig történt valami a
történelemben. Mi úgy ismerjük, hogy Etelköz, de itt
találkozott a görögkeleti orosz ortodox egyház, a nyu-
gati szintén, akkor még harcias lengyel katolikusokkal.
Itt játszódtak le többek között mind a két világháború
véres és emberirtó eseményei. Több nép, nemzet lett
ide és innen telepítve, majd országgá és néppé ki-
kiáltva. Éretlenül, igen, történelem, szokások, tradí-
ciók nélkül, a háborúk és még borzasztóbb békék
következményeként. Ott lenne az országtalan ruszinok
országa, de nekünk is ott van Verecke, de inkább
hagyjuk, ha lesz belőle valami, majd békével „ki-
forogja” magát. Eddig is sokat szenvedtünk, véreztünk
„igazunkért”, most legalább bölcsen kivárunk. Okos-
abb a „kicsiknek”, ha csendben hallgatnak békesség-
ben.
Egyetlen igaz, a tőlem nem túlzottan tisztelt és elis-
mert szakkommentátoroktól (tisztelet a kivételnek,
akár a fociban is), az, hogy az oroszok megtámadták,
a nemzetközileg elismert ukránokat. De miért? Mert
azért. Mind a kettő hibás (bibás, mondaná a Kolámpár
Lajos, a viccekből). A medve (az oroszokat hívják
jelképesen nagy medvének) nem játék, mondja, a
székelj mondás. Az ukrán vezetésnek meg kéne, hogy
legyen annyi magához való esze, annak ellenére, hogy
a főnökük táncos komikus, mert tudjuk, hogy, ha
megígérnek valamit, az ígéret szép szó, ha betartják
úgy jó, de a medvét akkor sem bántjuk. Tudjuk, a poli-

tikában még holtan sem tartják be a pozitív ígéreteket,
de Ők még kezdők, csak hát a pénzben bíznak (?). Az
is mit ér. Volt, akinek kevés volt, de sokat ért, meg volt,
akinek sok volt, de annyit sem ért, mint a papír, amire
rá volt nyomtatva. Láttunk mi már karón varjút. Ezek
szerint az ukrán, nem az, az okos, aki a más kárán
tanul. Gyön az infláció. Csak ne ide, mi már láttuk,
mások kinevettek bennünket…, most nem vagyok
rosszmájú hangulatban. 
Ezt az össze-visszaságot próbálják kihasználni, vala-
milyen, olyan csoportok, akik magukról azt gondolják,
hogy túlzottan okosabbak a sima egyszerű, közönséges
emberektől, akik saját munkájukkal, munkájukból
akarnak, szeretnének megélni, mivel, hogy úgy ta-
nulták, hogy méltó a munkás a maga bérére. Vannak
azonban olyanok, akik csak azért, hogy minek a
másiknak, attól másiktól el akarnak tulajdonítani min-
dent, minek az nekije, kicsoda ő? alapon. Hogy ők
maguk uralhassák a világot, maguknak független pénzt
akarnak, kitalálni, de akkor az mire lesz jó. A pénz az
univerzális együttható a cserében. Az univerzális, az
nem azt jelenti, hogy valakire nem érvényes. Akkor
meg mire jó ez az ő bitcoin-juk, közben meg már az
alig levő energiát pocsékolják rá, naná, többnyire
lopva. Most már tudunk egypár dolgot az új pénz tu-
lajdonságairól, tehát mire lesz így becstelenül jó? Na
ezért gondolkoztam a témáról, mint címről.   
A meggyről, ha már ünnepeljük is, először annyit,
amennyit Nagy Kálmán bácsi mondott, hogy elég
belőle annyi, amennyi a dunctba kell. Hozzátenném,
hogy meg annyi, hogy tudjunk együtt ünnepelni
kedves vendégeinkkel, barátainkkal, ahogy a latin
mondta casus bibendi (ok az ivásra). 
Úgy látszik, ebből a meggyből, a Teremtő nem szánt
világterméket, tehát nem mi kell, hogy meggazdagod-
junk, lehet, hogy másnak nem elég savanya, vagy túl
korai, vagy túlzottan sötét a színe, de mi így szeretjük,
mert a mienk. Szeressük, mert jó, ne tegyük semmi-
lyen okoskodással tönkre, legyünk rá büszkék, és
boldogok, mert van, és mert csodálatos. Ne rajta tölt-
sük ki minden mérgünket, ha nem megy jó a dolgunk,
lehet, hogy majd ez fogja biztosítani jövőnket is, akár
egészségügyi, akár más területen, csak még nem
tudunk róla… várjuk ki türelemmel.
Kedves vendégeink Isten hozta Önöket ünnepünkre,
megcsodálni a belülről felújított templomunkat, ahol
még élvezhető az új festés tiszta illata, amivel mélyeb-
bre szívhatjuk a lelket építő Igét….
Akkor gondolkozzunk…

Bíró Csaba
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100 évvel ezelőtt Crno Brdo-n

II. József pátensa  1785-ben lehetőséget adott
arra, hogy a Kunságból a bácskai Feketity lakatlan
pusztára leköltözhessenek főleg kunhegyesi és tiszabu-
rai lakosok. A Feketeegyház romtemplomtól északra
mérték ki a házhelyeket, az új falujukat és  Feketeh-
egynek nevezték el. 1906-tól a falu Bács-Feketehegy
néven szerepelt a dokumentumokban. Ám az első
világháború után a trianoni béke mindent megváltoz-
tatott. Az újonnan megalakult országban, a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyságban, Bácsfeketehegy falu
Feketić elnevezése kapta.  Sőt hamarosan, 1922 má-
sodik felében, változtattak azon is és a régi Feketehegy
elnevezését fordították le szerbre, így Crno-Brdo neve
lett. Igaz mindössze két évig volt így, mikor visszavál-
tották újból Feketić névre. 
1922-ben majd 5500-an laktak Feketityen. A községi
vezetőség  nem hivatalos népszámlást végzett. Egy
franciakockás lapra feljegyezték, hogy „vallások sze-
rint 3179 magyar és 735 német református, 1390
német ágostoni hitvallású evangélikus, 92 pravoszláv
és 21 izraelita lakott.” Katolikusokat nem említettek. 

1785-ben a parcellázáskor azonnal kijelölték a
Helység házát, a nótárius (jegyző) házát, az adóhi-
vatalt, templomot és paróchiát. A falu életét községi
vezetőség irányította. 

1922.07.25-i rendkívüli községi ülésen
alábbi személyek voltak a községi vezetőségben:
Bíró: Bútor László halála után Terebesi Sándort
választották meg községi bírónak. Helyettese Müller
Jakob.    Vlahović Jovan jegyző volt, Fehér Bálint
pedig írnok.
Esküdtek: Müller Jakob, Tóth Lajos, Harangozó
Lajos, Hoffmann Jakob, Józsa Gábor.
Tanácstagok: Ágoston Sándor, Bácsi Gábor, Bittling-
mayer Adam, Bittlingmayer Georg, Csete Sándor,
Józsa Lajos, Józsa Gábor Sz., Gáspár Péter, Morell
Fülöp, Papp Imre, Trammer Herman
Községi képviselők: Ágoston Sándor, Bácsi Gábor,
Bartha Gábor, Bittlingmayer Adam, Bittlingmayer
Geor, Bútor László, Csete Sándor, Fábián Péter, Fehér
József, Gáspár Péter, Hofmann Jakob Harangozó Sán-
dor, Józsa Gábor, Józsa Gábor, Józsa Lajos, Kelemen
Lajos, Ludmann Johann,  Király Ferenc,  Majlát
István, Morell Fülöp, Müller Jakab, Papp Imre,
Scherer János, dr., Scherer János, Schwebler Fülöp,
Szolga Sándor, Terebesi Sándor, Tóth Lajos, Trammer
Herman, Weissmann Johann
Jegyzőkönyv hitelesítői: Tramer  Herman, Józsa
Gábor

Rendőrök
Parancsnok Stričević Stevan volt. Cvejić Paja,
Gvozdenović  Saša, Hózsa Antal, Kántor Lajos, Wolf
Georg voltak a rendőrök. Előírt ruhába-uniformisba
kellett megjelenniük. Sokszor laza megjelenésük miatt
külön fel lettek szólítva. Így: vasárnap délutánonként
pedig 3-5-ig gyakorlatozniuk kell: menetelés, sza-
lutálás, jelentkezés, valamint célba lövés volt 2 golyó-

val.
Fehér Lajos volt a kisbíró.

Iskola
Feketehegyen a letelepülés kezdetétől fogva volt egy-
házközség által volt fenntartva a fiú és a leányiskola.
Ám 1920-ban az iskolákat és az óvodát államosították.
A megmaradt tantestületi tagokat alábbi módón vették
számba: Bartha Gábor tanító, igazgató, iskolaszék
ügyvezetője 1920-tól, Bányai Gyula, Kozma László
tanító, Kozma Lászlóné, Besnyi Pál, Varga Lujza,
Takács Ferenc és feleség Szűcs Mária , Kellermann
Jakob, Dietrich Jakob, Pratscher Gyula,  Schmidt
Frigyes, Priharidi Ivó tanítók és Barina Irén  óvónő.
Gyermeknap:
Állami utasításra Gyermeknapot kellett szervezni a
falunak pünkösd napjára, vagy legalább is június
hónap végéig.
Az alábbi jegyzékben megnevezett kereskedők
1922.08.18-ai gyermeknap sikerének biztosításához
természetben adandó cukor mennyiséggel járultak
hozzá, melyet a rendező bizottság hölgyei cukorkákká
feldolgozva fognak szétosztani a gyermekek közt:
Steinitz Sámuel 2 kg süveges cukor, Beck Gyula 1 kg,
Pressburger Dezső 1kg, Szeibert Fülöp 5 kg, Tramer
Herman, Schaffer János 1 kg, Friesz testvétek 2 kg,
Schwebler Vilmos 2kg, Ubornyi Mihály 0,5 kg, Schaf-
fer Illés 1 kg, Kern György 0,5 kg, Dietrich Jakab 2
kg,Balogh Mihály 1 kg, özv. Szarka Józsefné 0,5 kg,
Mannheim Ferenc 0,5 kg, Szűcs Jenő 1 kg, Scheer
Péter 1 kg, Schaffer Gyuláné 1 kg, Binder Sámuel 0,5
kg, Giesz Dániel 1 kg, Pfaff Márton 1 kg, Müller János
1 kg.
További adakozók: Gábel Jakab sört és bort, Budai
József sört és bort, Bútor vendéglő a belépői díjat, Ger-
ber vendéglő a belépői díja, valamint a magyar refor-
mátus egyház gyűjtése.
E megmozdulás tiszta jövedelme 12.872 korona és 40
fillér tiszta jövedelmet valósított meg az 1922. 07. 22-
ei jelentés szerint. Legtöbbet a délutáni belépődíjból
6720, délutáni süteményből 5260, Gerber vendéglő
esti belépődíjából 1024, konfetti és szerpentin, és
világpostából 1360, a magyar ref. egyház gyűjtéséből
90 koronát gyűjtöttek be.

A községi elöljáróság belátva az ínséges helyzetet, pá-
lyázatot írt ki a helybeli cipészeknél. Scheer Péter vál-
lalta a 20 pár téli lábbeli elkészítését a szegény
gyermekek részére 360 korona egységárban szeptem-
ber 15-ig. Elkészült és szét is osztották.

Egészségügy
Első orvost 1830-as évek kezdetén kap Feketehegy
Szilágyi Gábor személyében.
1922-ben a faluban két orvos működött. Dr. Scherer
Johann 57 éves, evangélikus vallású. 1892-ben
diplomált. Három gyermek apja, és Dr. Haas Nikolas
34 éves, 1912-ben diplomált, evangélikus.
Med. univ. Dr. Nikola Has (dr. Haász Miklós orvos)
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felkérte a jegyzőurat, hogy a fellépő két fertőző
betegségek esetén, a házra piros cédulát kell kitűzni,
zárlat alatt tartani a házat és hivatalból értesítenie kell
a községi elöljáróságot.
A községnek van egy 6 ágyas járványkórháza a
községi orvos felügyelete alatt. Ám fertőtlenítő gépe
nem volt.
Gyógyszerész
Jakob Häußer  1901-1944-ig volt

Mezőgazdaság
Tavaszi vetési jelentés, 1922.05.18-én:
búza 3000 hold
árpa 50 hold
zab 500 hold
tengeri 3500 hold
burgonya 400 hold
takarmányrépa 500 hold
cukorrépa 1000 hold
kerti vetemény 200 hold
here 250 hold
szőlő 400 hold (hazai fajta, 250 hold, amerikai vesszős
150. Leginkább borfajták: mirkovács, kadarka, csaszla,
szlanka, portogeza, piros dinka, muskotály és rizling.
2/3 rész fehér ás 1/3 rész fekete szőlő. Terméskilátás
jó-közepes, mivel még a szüret igazán nem
kezdődődött meg (1922. 09. 11.)

Időjárás:
12/VI-18/VI.  Az időjárás általában véve meleg volt,
15-én d.u. 4-5 óra közt kiadós eső volt, úgy 18-án d.e.
7-kor szintén, de csak helyenként. Rendkívüli kárt
nem okozott.
19/Vi-26/VI.  19-éről 20-ára egész nap váltakozású eső
volt. 21-én délelőtt gyönge szél, de utána meleg napok
következtek. 25-én éjszaka 11-12-óráig erős eső volt.
Elementáris kár nem történt
26/Vi-3/VII. 26-án szép idő volt. 27-én délutántól erős
eső. 28, 29, 30. derült idő. Elsején délután hajnal 6
óráig esett az eső váltakozó erősséggel. 2.VII. szép
nap. Elementáris kár nem történt.
6-10/VII  az időjárás: állandóan meleg és száraz volt.
Elemi kár nem történt
11-17/VII az időjárás állandóan meleg volt. 13-án a
község déli részén kiadós eső volt. Elemi kár nem
történt.
18/VII/24.VIII. Az időjárás állandóan meleg, száraz
volt. Elemi kár nem volt

Részvénytársaságok
Bačfeketičko Štedioničko DD : 100.000 korona
alaptőke, 64.000 rezervni fond
Potrošačko udruženje: 10.000 korona alaptőke

Vásár, piac:
Feketehegy 1892-től május 5-én és október 30-án
tarthatott országos vásár. 
1922-ben a vásáron megjelent iparosok: hat sátoros
volt, vasárúval ketten, kefekötőből ketten szíjgyártóból
öten, cipészből hárman papucsosból négyen, szűcsből
három, rőfösből nyolcan, játékszerekkel négyen, dró-
tosból ketten, asztalosból öten, kárpitosból ketten,
kádárból négyen, kötelesből heten, kosarasból hárman,
bosnyákok hatan, fényképészből ketten, kalaposból
hárman és kofákból tizenöten rakodtak ki.

A heti piac, mint ma is, szombaton volt.

Adózók névsora , akik valamilyen szakmát űznek:
ács: Bányai Bálint, Dingesz Fülöp, Eng Károly,
Gutwein Ádám, Müller Henrich, Ortag János, Rápóti
Bálint, Székely János, Weber Károly
bádogos: Dohm Jakab, Leopold Fülöp,  Staudt Ádám
kőműves: Gabel Jakab, Göttel Jakab, Göttel János,
Janka Pál, Janka Pál, Maráz István, Mikhel Marton,
Müller János, Őri Mihály, Ortag Péter, Schwebler
Péter, Staudt Péter
szobafestő: Dietrich Frigyes, Gábel Fülöp, Hauser
Fülöp, ifj., Scheer Péter
asztalos: Braskó János, Bútor Mihály, Fábián Péter,
Farkas és Paczal, Freitag Péter, Hauser Lipot, ifj.,
Józsa Károly, Juhász Ferencz, Majlát Lajos, Marecskó
Márton, Pető Sándor, Ubornyi János, Wagner Fülöp
bognár: Becker Fülöp, Csete István, Dudás József,
Kerekes Sándor, Molnár János, Orosz Péter, Reiten-
bach Fülöp, Szeibert Jakab, Szilágyi Károly
kádár: Gégner Ádám, Roth Lénárd, Schübler György
kovács: Bányai János, Bika József, Dorogi Sándor,
Erdei Mihály, Juhász Lajos, Kórizs József, Németh
Mihály, Szilágyi János, Szilágyi László, Tolnai András
kötélverő: Fritz György, Fritz Jakab, Fritz Jakab Eng,
Fritz Péter, Schübler Henrich
géplakatos: Nadich Frigyes
gőzgépcséplés:  Baksa  András, Birmann Mátyás,
Bútor János. ifj., Deck Mihály, Keipert Lajos, Németh
András, Róth Ádám, Schwebler  Jakab, Schwebler
Ádám, Szarka Lajos (egy másik dokumentum szerint
még Becker Philipp és Hegel Adam, Reitenbach
Philipp, Gerber  Gottfried, Bertók Erzsébet, Józsa
Károly nézették át technikailag a gépüket az aratás
előtt)
malmos: Józsa Bálint, Welker Keresztély
szélmalmos: Kolter Péter
czipész: Bender Ádám, Bender Keresztély, Bene Lász-
ló, Brauchner Ágost, Hockel János, Horváth Gábor,
Kasza Bálint, Kern János, Király József, Majer János,
Michael Péter, Pál Ferencz, Rápóti Sándor, Ritter
Jakab, Scheer Péter, Schwindt Henrich, Simonyi
József, Szombati Gábor
papucsos: Vajda István
szabó: Bellmann Vilmos, Blum Ádám, Brauchler Hen-
rich, Dietrich Miklós, Gerber Jakab, Göttel Márton,
Grimbach Péter, Gutwein Mihály, Gutwein Mihály,
Krebsz György, Marecskó János, Schell Henrich,
Schwebler Jakab, Szilágyi Lajos, Ubornyi Károly
kabátkötő: Kern Dávid
kalapos: Burger Péter
szűcs: Feige János
hentes: Harangozó Lajos
mészáros: Baum József, Brauchler és Schübler,
Cziegler András, Schiflfer Miklós, Szakál György, Sz-
itás László, Tóth István
herélő: Juricza József
szíjgyártó: Bensinger Fülöp, Palotás János
bába: Kinkel Jánosné, Morell Fülöpné
orvos: Dr.Haasz Miklós , Dr. Scherer János gyógysze-
rész: Hauser Jakab
borbély: Baschawerk Tibold, Bechtler János, Bender
Károly, Harangozó Lajos, Hartmann Frigyes,
Krisztián István, Maráz János, Nagy Ferencz, Weis-
mann Henrich
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pék: Németh Mihály, Paul József, Schmidt Miklós
sajtkészítő: Dohm Jakab
szikvizes: Keipert Lajos
korcsmáros: Arth József, Bede Mihály, Bedő József,
Brandt Tamás, Budai József, Bútor Gáborné, Gutwein
Jakab, Jung Károly, Keipert Miklós, Pál Ferencz
pálinkafőző: Bútor László, Pál András
kofa: Berg Vilmosné, Borbély Sámuel, Fekete Al-
bertné, Lódi Jánosné, Őri István
szatócs: Balogh István, Schwebler Vilmos, Szeibert
Fülöp, Szűcs Jenő, Willner Ádám
kereskedő: Butscher Lajosné
vegyes kereskedő: Beck Isidor, Binder Sámuel, Czi-
brea Pelagija, Dietrich Jakab, Giesze Dániel, Kern
György, Kern Péter, Manheim Ferencz, Schaffer Illés,
Schaffer János, Steinicz Sámuel
baromfi kereskedő: Balogh Mihály, Szabó Imréné
bőrkereskedő : Pressburger Dezső
gyümölcsárus: Szitás Lidia
czukorka és gyümölcs árus : Bauer Erzsébet
fűszerkereskedő: Schwebler Fülöp
rőfös kereskedő: Friesz testvérek, Gombos Andrásné,
Ubornyi Mihály
gabonakereskedő: Lódi Mihály, Németh Miklós és
társa
lisztkereskedő: Scheiermann Henrich
lókupecz : Bútor Mihály
marhakupecz : Bordás András
sertéskupecz:  Sárközi János, Schepp Mihály
sertéskereskedő: Gerber Lukács, Tramer Hermann,
Wolf Keresztély
tojáskereskedő: Papp Imréné, Fehér Juliánna
zöldségárus: Sipos Lajos
ügynök: Keipert Heinrich , Pap Ferencz, Pásztor Al-
bert, Vigh Károly
órás: Csete Sándor, Szeibert Károly
fényképész: Kneféli Károly
fiákeres: Baum József
bérkocsis: Tarkó Gábor

Lokomobil (gőzgép) tulajdonosok:
Deck Mihály  114 sz, Jakob Schwebler 21536 sz.,
Roth Adam 4618 sz., Keipert és fia  8214 sz., Papp
József 8142 sz, Röchrich Keresztély és társ. 38751 ,
Bika József és társ. 7578 sz.

Ipari létesítmények 1922-ben:
Gőzmalom: Welker és fia: 200q lisztet őröl 24 óra
alatt. Felbecsült értéke a malomnak az év első felében
1.000.000 dinár, míg év végéig 1.500.000 dinár lett.
200□öl területet foglal el. Nyersanyag: Bosznából 350
kg faszenet, és 350 kg gázolajat hónaponként
Ausztriából. 35.000 búzát és 10.000 kukoricát dolgo-
zott fel. A lisztet nagykereskedőknek adták el. Ál-
talában 8 munkást foglalkoztattak. Welker és fia
1922.06.01-én eladta a malmát a Sárosi testvéreknek
(Király Sándor malma 1921 januárja óta nem dolgo-
zott és 1922 júniusában az egész malmot eladta.)
Gőzmalom: Józsa malom már nem dolgozik. 500,000
din értékűre becsülték év elején, míg év végére 75.000
dinárt ért, 200□öl területet foglal el. 4-8 munkást
foglalkoztatott és 24 óra alatt 100q őrölt. Évente
16.000 q búzát és 6000q kukoricát tudott feldolgozni.
Szárazmalom: Értéke 15.000-20.000 dinár. Privát tu-
lajdon. 60 öl területen van. 2 munkást foglakoztat.

Naponta 10q őrölt. Helybeliek használják. 1200q búza
és 600q kukorica volt a teljesítése.
Szélmalom: Értéke 25.000-30.000 dinár. Privát tulaj-
don. 200□öl területen fekszik. 2 munkást alkalmazott.
Helybeli igényeik szerint dolgozott. 25.000kg búzát és
1000kg kukoricát őrölt. 
Téglagyár: 150.000-75.000 din a felbecsült értéke.
Privát tulajdon. 1000 öl területen van.  10 ember dol-
gozott és 35.000 téglát termelt évente

Posta: 
Mindannyiunk számára ismert Árvaház Szikes Ignácz
tulajdona volt. Ott volt a helyi posta is. A felesége volt
a postáskisasszony, aki a táviratokat is fogadta. Ám
1922 kiderült, hogy Szikes Ignácz nem csinálhat
továbbiakban semmilyen helyrajzot, ugyanis
képesítése arra nincs. Ekkor a házát eladta, ahol Ágos-
ton Sándor helyi lelkész kezdeményezésére végleg
kialakult az Árvaház. (Jevrić-né lett kinevezve új
postáskisasszonynak. Akinek sem ez a ház, sem a
felkínált másik ház nem felelt meg.)

Sárközi Ottília

Utasítás a pecsét feliratának cseréjére az
1922-év közepén
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Abbahagyhatatlan Kinder bueno szelet
Aki egyszer is kóstolta már ezt a lágy, krémes

finomságot, az ízek harmóniája járhatta át minden
egyes falatot, és csak arra tudott gondolni, hogy újra
meg akarja tapasztalni a házi kinder bueno feled-
hetetlen élményét. Nem túlzás, hogy nagyon finom,
mutatós, az elkészítése pedig bár hosszadalmasnak
tűnhet, cseppet sem bonyolult. Tökéletes ünnepi,
vendégváró sütemény, de egy szürkébb vasárnapot is
nagyon fel tud dobni.

Hozzávalók:
- 6 tojás
- 6 evőkanál cukor
- 5 evőkanál liszt
- 1 csomag sütőpor
- 2 evőkanál kakaópor
- 2 evőkanál darált dió
- mogyorókrém

Krém:
- 4 dl tej
- 1 csomag vanília ízű pudingpor
- 20 dkg vaj vagy margarin
- 4 evőkanál cukor
- 2 evőkanál kakaópor
- 10 dkg tejcsoki
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 evőkanál vaníliaaroma
- kb 150 g vajas vagy háztartási keksz

Díszítés:
- 2-3 dl habtejszín
- csokireszelék

Elkészítés:
- A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Egy kb. 25*35 cm-
es tepsit sütőpapírral kibélelünk.
- A lisztben elkeverjük a sütőpor, kakaóport és a darált
diót.
- Az egész tojásokhoz hozzáadjuk a cukrot és addig
keverjük robotgéppel, amíg ki nem fehéredik és meg
ne nő a térfogata.
- A tojásos masszába beleforgatjuk óvatosan a lisztes
keveréket, és csomómentesre keverjük. A masszát
beleöntjük az előkészített tepsibe, majd nagyjából 20
perc alatt készre sütjük.
- Még forrón lehúzzuk róla a papírt és alaposan
megkenjük mogyorókrémmel.
- Akár sülés közben elkeverhetjük a tejben a puding-
port cukorral, majd sűrűre főzzük. Ha langyosra hűlt,
hozzáadjuk a puha vajat és az egészet kihabosítjuk.
- Két részre osztjuk a krémet és az egyik felébe

belekeverjük a vaníliás cukrot és az aromát, majd jól
elkeverjük. Ha nincs otthon vanília aroma vagy nem
szeretnénk használni, akkor mehet bele még egy cso-
mag vaníliás cukor, esetleg vanília rúd kikapart magja.
A krém másik feléhez hozzáadjuk a kakaóport és az
olvasztott csokit, majd ezt is jól összekeverjük. A csoki
is legyen langyosra hűtve.
- A lapra rákenjük a vaníliás krémet, majd szorosan
rárétegezzük a kekszeket, és ennek a tetejére simítjuk
a csokis krémet.
- Hagyjuk pár órát pihenni hideg helyen.
- A tejszínt kemény habbá verjük és a sütemény tete-
jére simítjuk. Csokireszelékkel díszíthetjük. Tejszín-
habot használhatunk kevesebbet is, ki, hogyan
szeretné, a sütemény egyébként is magas lesz.

H.Sz.
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-
063.          
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Dr. Kerekes József, Halász Renáta,  Hajvert
Lódi Andrea,    Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárközi Ottília, Szukola Béla, Szarka Zsófia, Juhász Attila, Lakatos
Janez. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2022. június.

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Verbászi Rózsa szül. Ficze Rózsa április 22, 
67 évében

Id. Barna Péter április 30, 73 évében
Paróci István május 2, 75 évében

Id. Tarkó Bálint május 2, 81 évében
Erdélyi György május 6, 71 évében

Végső Ilona szül. Marecskó Ilona május 8, 
75 évében

Toržić Đura május 9, 68 évében
Ciceri Filip május 10, 81 évében

Anđa Knežević szül. Stanišić május 12, 
83 évében

Domány Ferenc május 20, 
80 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Kasza Géza és Klementina kislánya Adél

Jasnić Milan és  Violeta kislánya Mija

Valjdet Krasnići és Ana Kovačević kisfia
Ramadan

P I Ó C A

Figyelem, tekintete üveges, nincs jelen.

Félelem uralja, ideges, arca vértelen.

Észlelem, hangja érdes, könyörtelen.

Segítségem akarja, mérges, próbája 

sikertelen.

Hirtelen, mosolya kedves, mellém terem.

Elhiszem én balga, hogy nem csak játszik

velem.

Kérlelem, a jövő fényes, maradj 

mellettem.

Érzelem zuhatag verdes, borzong 

testemen.

Segítenem kell, önmagam sürgetem.

Pedig vérem szívja, mint pióca csüng

életemen.

Bácsi (Vajda) Sára



Fekete Dorka Zabos Tamara

Nagy Dominik Lukács Lilla


