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2020. június 13.14.
(szombat, vasárnap)

Szombat, 2020. június 13.

Egész nap:
BÁCSFEKETEHEGY ÉS A MEGGY

- meggy, méz és helyi termékbemutató, „Az én
falum és a meggy” képzőművészeti és irodalmi
versenypályázatok megtekintése a Kultúrotthon

teraszán
Résztvevők: Török méhészet, Horkai

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

E.I.

Kirakodóvásár és egyéb szórakozási
lehetőségek

A Gazdakör Mezőgazdászok Egyesülete
,civil szervezetek, vállalkozók bemu-

tatkozása.
(jelentkezni Erdélyi Róbertnél / 060-4738-

626)

9.00
A BÁCSFEKETEHEGYI XVI.

FALUNAP ÉS A
XVII. BÁCSFEKETEHEGYI

MEGGYNAPOK MEGNYITÁSA
A rendezvényt Bojtos Béla a bács-

feketehegyi Helyi közösség Tanácsának
elnöke nyitja meg.

A Bácsfeketehegy Helyi közösség képzőművészeti,
irodalmi és a „A falu legszebb háztájéka” el-
nevezésű pályázatok eredményhirdetése a nyári

színpadon.

9.30 – 17.00
Marhapaprikás főzés a nyári színpad körül

A szervezők 2000 dináros nevezési díj fejében csa-
patonként, 3 kg marhahúst, 3 db kenyeret, tüzelőt,

hangulatos környezetet biztosítanak.

Jelentkezni:
Fehér Farkas Hajnalka - 063 872 8731

Radoslav Stojnović - 063 422 525
Jelentkezési határidő: 2020. június 10.

13.00
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK

9.30 – 14.00
Meggykülönlegességek kóstolója a bácsfeketehegyi

„Hestia” közreműködésével,
és falunapi ingyenes lángos a nyári szín-

pad előtti téren

Vasárnap, 2020. Június 14.
9.30

Ünnepi istentisztelet a
bácsfeketehegyi refor-

mátus templomban
Szeretettel várunk minden érdeklődőt ren-

dezvényünkre!

Szervezők:
Bácsfeketehegy Helyi
közösség Tanácsa, „Zöld
Dombok 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.

A XVI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP
ÉS A

XVII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
PROGRAMJA
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Sokáig emlékezetes marad mindannyiunk
számára a mögöttünk tudható időszak, a
világjárvány, amely megpecsételte, gyökeresen
megváltoztatta mindennapjainkat, szokásainkat,
lehetőségeinket. Egy olyan helyzet alakult ki körülöt-
tünk, amelyben véleményem szerint, sokadszorra
bebizonyosodott, hogy igenis, számíthatunk
EGYMÁSRA, közösségünk erejére, arra, hogy
bizonyos dolgokban, fontos pillanatokban,
szavainknak, tetteinknek komoly súlya van.
Lelassult, megállt az élet, pillanatok alatt bezártság,
vészhelyzet alakult ki, amihez alkalmazkodni kellett.
Fontos szerepet kapott ezeknek a megoldásában,
enyhítésében Kishegyes község Önkormányzata,
Helyi közösségünk. Részt vállaltunk,
lehetőségeinkhez mérten, a mindennapok norma-
lizálásában, több mint 120 lakosunknak tudtunk
segíteni 2 hónapon keresztül a kijárási tilalomra
vonatkozó bizonylatok kiadásában, útbaigazítottunk,
informáltunk, fertőtlenítőszert osztottunk, idős
személyeknek segítettünk, csomagokat kézbesítet-
tünk, hátrányos helyzetű családokat kerestünk fel,
betegeket látogattunk meg… csináltuk, tettük ezt
szívesen, önként, odaadóan, szemrebbenés nélkül!
Bármikor, bárhol, ezért vagyunk, ez a dolgunk.
Szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét,
megértését, kollégáim, önkéntesek munkáját és az
érzést, ami tudatosult bennünk, van megmaradása és
jövője közösségünknek, ezért VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA!
Természetesen, a nehézségek ellenére igyekeztünk a
prioritást élvező feladataink mellett, az általános és
betervezett munkálatokat is elvégezni, teljesíteni.
Többek között:
- a kápolna konyhai része elkészült, rendeltetésének
átadása napokon belül megtörténik.

- útpadkák nyesését folytattuk a Becsei útban.
- a községi Kommunális vállalattal közreműködve
megtörtént a B4-es kút kapacitásának megnövelése,
valamint a szeméttelep rendezése.
- aszfalt törmelékkel (grebanik) töltöttük fel a szilárd
burkolattal nem rendelkező utcákat - Bolmán,
Szőlősor, Vasút, Nyegoseva stb., valamint az útpad-
kákat, ahol erre szükség volt: JNH, Népfront, Nikola
Gyurkovity, Száva Kovácsevity és a szeméttelephez

vezető utat.
- a bácsfeketehegyi Kozma Lajos fiókkönyvtár
kérelemmel fordult Helyi közösségünk Tanácsához,
melyben parkoló kiépítését kérvényezte, a Tanács
egyhangú döntésének értelmében, a munkálatok
elkezdődtek.
- az Izida- Anya és Gyermekvédelmi Társulat
tagjaival karöltve, a településünk központjában talál-
ható virágtartók megszépültek, különböző színekben
pompázó virágok teszik szebbé környezetünket.
A Bácsfeketehegy Helyi közösség Tanácsa dön-
tésének és alapszabályzatának értelmében, a
XVI.BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP és a XVII.
BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK
2020.június 13-14-én kerülnek megrendezésre
(szombat, vasárnap). Figyelembe véve az érvényben
lévő rendeleteket, valamint a rendkívüli állapot miatt
elmaradt próbákat, felkészüléseket, az idén
szerényebb és rövidebb tartalommal szerveződnek.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre!

Juhász Attila
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Hajrá, csak előre...

“Soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni! Soha ne
nézz előre, ha nem tudsz álmodni!” Eddie Jordan

Nem szeretném még egyszer átélni azt a
szörnyűséges időszakot, amit a szükséghelyzet alatt
éltem át. Különösen nehéz volt számomra a helyzet,
ugyanis ebben az időszakban töltöttem be a 65.
életévet, azaz nyugdíjas vagyok, és ez a kor volt a
korhatár a több korlátozásnak. Rádöbbentett, hogy
egy nap alatt megváltozhat a mindennapi prog-
ramom, a vásárlási szokásom az egész életem,

értékrendem. Értékelnünk kell minden pillanatot
amit megélhetünk családunkban, a környezetünkben.
Tudtam, hogy mindez átmeneti helyzet volt, mégis
örültem, hogy falun lakom ahol a bezártságot külön-
böző aktivitással enyhíteni tudtam. Kertészkedtünk a
családdal kézműveskedtünk, na azért az Izida
egyesület felhasználóit sem felejtettem el.

Együtt érző ember vagyok, aki főleg a sérült,
fejlődésben akadályozott emberek sorsát viselem a
szívemen. Ha úgy alakul a helyzet tudok nevetni is,
vagy ha különös helyzet alakul ki, sírok is. Szerintem
nem szégyen kimutatni az érzéseinket, ha gyengéd-
ségre, megértésre vágyunk. Szerintem, aki az érzéseit
kimutatja, abban az emberben meg lehet bízni.
Ezenfelül, munkatársaimmal vigyáztunk a különösen
veszélyeztetett embercsoportra, képesek voltunk
derekasan helytállni ebben a nehéz helyzetben,
amiben élni kényszerültünk. Minden fiatallal az
egyesületben kapcsolatban voltunk, segítettünk nekik
átvészelni a bezártságot amit nagyon nehezen éltek

át.
Új kezdet előtt állunk, nem lesz egyszerű, de tudunk
“álmodni”. Különböző programokkal szeretnénk
meglepni felhasználóinkat remélve, hogy megértésre
találnak, Az eddig elért eredményeink, kapcsolataink
elismeréséért mi majd addig mondjuk, amíg egyszer

csak meghallgatásra találtak. Jó valahova tartozni,
ahol megértés, együttérzés van, ilyenkor mindig
meggyógyulunk egy kicsit. Mi igyekszünk pozitív
irányba terelni a gondolatainkat és érzéseinket!
Próbálunk minden kialakult helyzetbe jól érezni
magunkat. Olvastam valahol… és így is van. “Amíg
másokhoz hasonlítjuk helyzetünket, addig soha nem
fogjuk jól érezni magunkat a bőrünkben, mert mindig
lesz nálunk ügyesebb, szebb és sikeresebb személy.
Meg kell értenünk, hogy nem a nekik szánt életpályát
kell befutnunk.” Tehát a személyünkre szabott életút-
tal és a nekünk kijelölt célokkal foglalkozzunk...”
Nehéz nem félre nézni, de hiszem, hogy a ránk váró
időszakban erősek és bátrak leszünk, sokat tudunk
alkotni, szórakozni tehát majd a ”A személyünkre
szabott életúttal és a nekünk kijelölt célokkal
foglalkozunk...”

P.J.

AZ IZIDA HÍREI
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Igen mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. A koronavírus járvány következtében
bevezetett kijárási tilalom ellenére is el kellett végezni az aktuális mezőgazdasági munkálatokat. Szerencsére
lehetővé tették a termelőknek, hogy különleges engedély nélkül reggel 5 és este 8 óra között szabadon
elvégezhessék az aktuális munkálatokat valamint a mezőgazdasági minisztérium honlapján keresztül
engedélyt lehetett kiváltani azok számára akik a megszabott időn kívül kellett, hogy a munkálatokat elvégez-
zék. A kialakult kaotikus helyzetben való eligazodásban és az engedélyek kiváltásában valamint az ügyin-
tézésben a helyi falugazdász iroda a termelők nagy segítségére volt. Szerencsére helyre állt a rend és remél-
hetőleg nem is fog megismétlődni, hiszen nagy károkat hagyott maga mögött a járvány. Ezen a gazdaságra
gyakorolt hatását értem és elsősorban a mezőgazdaságra. Gondolok itt azokra, akik a piacok működésének
hiányossága végett nehezen vagy alig tudták eladni a termékeiket. A Facebook-on létrehozott „Helyi Hol-
Mit - Kishegyes község” csoport a termelők segítségére volt ebben az időszakban, hogy portékájukat
meghirdethessék és a termékeik el tudjanak jutni a vásárlókhoz. A rendkívüli helyzet befejeztével is arra
szeretném buzdítani a vásárlókat, hogy ha csak tehetik helyi termelőktől vásároljanak ezzel is támogatva a
családi gazdaságokat. A világjárványon kívül további nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek a
gazdáink. Az aszályos tavaszi időjárás következtében a kalászos kultúráknál jelentős terméskiesésre kell
számítani. Igaz az elmúlt időszak csapadékos időjárást hozott, ami kedvezően hat a kapásnövények

fejlődésére, de sajnos a kalászosokra
már későn érkezett. Mindeközben a
feketicsi meggy is el kezdett beérni.
Rekord mennyiségű terméssel ke-
csegtet, sajnos maga a gyümölcs
aprócska, nem tudott kifejlődni a
csapadék hiány következtében.
Remélhetőleg az esőzéseknek
következtében még „hízni” fognak a
betakarítás kezdetéig. De ha meggy,
akkor Meggynapok. Az idei évben is
igaz szerényebb körülmények
között, de meg lesz szervezve a
hagyományos Meggynapok Június
13-án. Mint minden évben a
Gazdakör az idén is aktív résztvevő-
je lesz a rendezvénynek. Várjuk tag-
jainkat és vendégeinket a ha-
gyományos Gazdakörös ebédre a
kultúrotthon nagytermébe. A részvé-
tel a tagsági díjat befizető tagjaink
számára díjmentes. Jelentkezni lehet
Harangozó Lajosnál a Fortuna üzlet-
ben Június 10-ig. Szeretettel várunk
mindenkit.
Záró gondolatként még csak annyit,

hogy az elmúlt emberpróbáló időszak megtanított minket, hogy figyeljünk és vigyázzunk egymásra.
Megkérnék minden termelőt, hogy ezt a pozitív gondolatot és cselekedetet helyezzük át az élet más
területeire is. Figyeljünk és vigyázzunk környezetünkre is. Tartsuk tiszteletben a kijelölt határ utakat mint
állapotában, és mint dimenzióiban!

Gazdakör

Gazdakör Hírei
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Szeretne kevesebb vagyonadót fizetni?

Továbbra is be lehet nyújtani az építkezési területeknek nyilvántartott mezőgazdasági területek kérelmezését
vagyonadó csökkentése céljából. Azon területek tartoznak ide, ami a településünk határain belül és közvetlen
környezetében találhatók, mezőgazdasági tevékenység céljából vannak fenntartva és nem található rajta
épület. Bárki átadhatja a kérelmet, nem kell, hogy regisztrált termelő legyen. Amennyiben nem biztos benne,
hogy melyik kategóriába tartozik a földterülete leellenőrizhető a falugazdász irodában. Jelentkezési határidő
Június 20.

Felújította már a gazdaságát?

A regisztrált mezőgazdasági termelőknek folyamatban van a gazdaságok felújítása. Az elmúlt évekhez
képest a termelők nem kapnak ezzel kapcsolatosan felhívást a kincstártól. Ha még nem újította fel gaz-
daságát a 2020-as évben megteheti a falugazdász irodában. A regisztrált mezőgazdasági termelők a
mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásában szereplő adatoknak pontosnak kell, hogy legyenek, különben
büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Támogatás 2021

Az új földterületek bejegyzésesének határideje Szeptember 30. Csak ebben az esetben lehet támogatást
igényelni utána a 2021. évben.

Növényvédelem

Az idei évben is meg lesz szervezve a növény védőszer csomagolások gyűjtése és elszállítása a nyári
hónapok folyamán. Megkérném önöket, hogy addig otthon gyűjtsék és tárolják a növény védőszerek cso-
magolásait. Óvjuk együtt a környezetet!

Pályázatok

Pályázati kiírás új mezőgazdasági gépek és felszerelések beszerzésére az elsődleges mezőgazdasági ter-
meléshez szükséges beruházások támogatására a 2020-as évben.
Pályázhatnak bejegyzett mezőgazdasági termelők (szántóföldi növénytermesztők, zöldség-, gyümölcster-
mesztők, szőlészek, dísznövény-, aroma- és gyógynövénytermesztők)
A támogatásmértéke a beruházásértékének, adó nélküli összegének max.50%-a.
(2020.01.01. után vásárolt eszközök támogathatóak)
Megpályázható összeg: min 65.000 din, max 1.500.000 dinár
Beadási határidő: 2020.június 1-től - 2020. június 15-ig
1. Üvegházakhoz, fóliákhoz szükséges felszerelés beszerzése
2. Gyümölcs- és szőlőtermesztés felszerelése és gépei
3. Zöldség-, dísznövény-, aroma – és gyógynövénytermesztés felszerelése és gépei
4. Kereskedelmi forgalomba hozás előtti előkészítő gépek beszerzése
5. Új kapcsolható eszközök és felszerelések beszerzése gabona, ipari növény és takarmánynövény ter-
mesztéséhez
6. Növényvédelemhez, talajműveléshez, takarmányozáshoz, trágyázáshoz, a mezőgazdasági termékek
betakarításához és szállításához szükséges eszközök beszerzése
7. Öntözőrendszerek és ahhoz szükséges felszerelés beszerzése

Bővebb információt a falugazdász irodában kaphatnak vagy a 069-5565626-os telefonszámon.

Fekete Andor

Falugazdász Hírek



7

FECSKE

Nyári tervek a kultúrotthonban

A Covid-19-es járvány miatt a művelődési
egyesületünk is megszakította rendszeres
tevékenységeit ezen a tavaszon, és még így június
elején is sok kérdés a levegőben maradt, de néhány
konkrét tervet szeretnénk megosztani az olvasókkal.
Azonban mielőtt ezeket felsorolnánk, örömmel
jelentjük, hogy a rendkívüli helyzet során is folytat-
ták próbáikat kis versmondóink, Barta Júlia
vezetésével. Természetesen online… és ráadásul
szép sikerrel. A Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete a magyar költészet napja alkalmából egy
online szavalóversenyt hirdetett. A versenyre bár-
mely magyar költő versével lehetett nevezni. A meg-
tanult versről versvideót kellett készíteni és
elküldeni. Az Egyesület 6 versmondója jelentkezett
erre a versenyre, és mindannyian szép eredményt
hoztak. Vajda Noa Pálma kiemelt arany minősítést
kapott, Szatmári Lili arany minősítésben részesült.
Varkula Anna és Hegyellai Tamara ezüst minősítést,
Nagy Zsóka és Búzás Edina bronz minősítést
szerzett. Büszkék lehetünk rájuk!
Most pedig nézzük, mik a közeljövőben várható
programok a kultúrotthon tájékán.
Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Az ének
megmarad c. versszínházi produkcióval emlékezünk
meg az elcsatolás 100. évfordulójáról. A műsorban
fellép: Fehér Farkas Hajnalka, Hajvert Ákos,
Kormos Irén, Szakács Tamás és Török Noémi.
Az egyesület szakcsoportjai júniustól folytatják a
próbákat, az erre vonatkozó állami előírások ren-
delkezéseivel összhangban. A szakcsoportok vezetői
értesítik a tagokat a próbák időpontjáról. Ha minden
jól megy, szeptemberig el is tudnak
készülni a félbemaradt produkciók.
Június 19-én tartjuk az egyesület köz-
gyűlését, illetve a gyerekek számára
kézműves foglalkozást, táncot és mese-
játékot szervezünk. Vendégünk a Zentai
Magyar Kamaraszínház színművésze,
Virág György lesz.
Június 23-án, kedden kezdetét veszi a
Tánciskola Tóth H. Vera vezetésével,
ahová szeretettel várjuk a nyolcadikat
végzett diákokat.
Június 26-a, péntek szintén a fiataloké
lesz. Bemutatkozó koncertet tart az
Akusztika zenekar, melynek tagjai Bede

Anett, Bede Noémi, Kerekes Zalán és Török Emese.
A szakcsoport vezetője: Faragó Papp Boglárka. A
repertoárra magyar rock-balladák kerültek (Piramis,
Omega, Edda, Republic dalok), akusztikus feldolgo-
zásban. A fiatalok első koncertjét egy
képzőművészeti kiállítás is kíséri, amely Török
Emese, Végső Barbara és Végső Vivienn munkáiból
áll össze. A kiállítást Móric Lajos nyitja majd meg.
Szeretettel várjuk az eseményre mindazokat, akik
szívesen kísérik figyelemmel a fiatalok művészeti
szárnypróbálgatásait. Örülnének, ha részvételükkel
biztosítanák őket a közösség támogatásáról.
Július 23-ára várjuk a Tanyaszínház idei előadását –
reméljük, összejön.
Augusztus 2–7-ig tartjuk a 25. Nagykunsági
Alkotótábort, ahol a kunhímzés, szövés,
gyöngyözés, agyagozás mellett sok újdonság is várja
majd a gyerekeket.
Szeptember második hétvégéjén tartjuk a ha-
gyományos szüreti napokat, ennek keretében idén is
megszervezzük a lovaskocsis felvonulást, melyre a
bácskossuthfalvi Kalamajka táncegyüttest is várjuk.
A rendezvény keretében művelődési műsorral, és ha
sikerül, szüreti bállal készülünk.
A részletekről tájékozódjanak a sajtóban, a bacs-
feketehegy.rs oldalon és az egyesület Facebook
oldalán! Tartsanak velünk.

Tisztelettel,
a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és

Helytörténeti Egyesület vezetősége

Szatmári Lili Vajda Noa Pálma
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Pénteken délelőtt Kishegyes község
képviselő-testülete megtartotta utolsó ülését jelenlegi
összetételében. A testület már csak a választások
után fog ismét ülésezni, új képviselőkkel. Az ülésnek
34 napirendi pontja volt, amelyek közül a
leglényegesebb a községi költségvetés módosítása.
Szűgyi István, a községi képviselő-testület elnöke
ennek kapcsán elmondta, hogy az idén már másod-
szor módosították a költségvetést.
– A mostani esetben kénytelen voltunk konkrétan 93
millió dinárral módosítani a költségvetést, mivel az
önkormányzatnak, a rendkívüli állapot bevezetése
miatt, kisebb a bevétele a vártnál. Éves szinten ez 6-
7 százalékos csökkenést jelent, ami elsősorban a
költségvetés nagyobb használóit, a három helyi
közösséget, a három iskolát és az iskoláskor előtti
intézményt érinti. Az intézmények vezetőivel
megbeszéltük, hogy a helyi közösségek 15 száza-
lékkal, az iskolák pedig 20 százalékkal próbálják
csökkenteni a saját költségvetésüket. Most ezt így
építettük be a községi költségvetésbe. Ezt a lépést
meg kellett hozni, noha biztos, hogy az érintettek
nem szívesen veszik. Mi a jövedelmi adóból
gazdálkodunk, és ilyen értelemben másfél hónap
kieséssel kell számolnunk. Az állam rendelkezése
alapján ezt csak 2021-ig kell befizetni a vállalkozók-
nak, viszont ezek az összegek jelenleg nem jelennek
meg a költségvetésünkben – mondta el a képviselő-
testületi elnök, majd hozzáfűzte, arra különösen
odafigyeltek, hogy az egészségház, a szociális
központ és a Vöröskereszt költségvetését ne
csökkentsék. Ezeknek az intézményeknek maximális
kapacitással kell működniük – fogalmazott Szűgyi.

MUNKABESZÁMOLÓK, MUNKATERVEK
A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közül 20-
at a költségvetési felhasználók tavalyi munkabeszá-
molói és idei munkatervei tettek ki. Többek között a
könyvtár, a helyi közösségek, a szociális központ,
valamint a Szabadkai Regionális Hulladéktároló
képviselői számoltak be az intézmények munkájáról
– tudtuk meg az elnöktől, aki arról is szólt, hogy
képviselő-testület elfogadta a községi választási
bizottság elnökének cseréjét. Erre azért volt szükség,
mert a bizottság elnöke egyben a községi közigaz-
gatás vezetője is, és az összeférhetetlenségre az
illetékes ügynökség hívta fel a figyelmet. A
képviselő-testület a helyére egy másik jogászt
nevezett ki.

KOMOLY BERUHÁZÁSOK KEZDETE
A képviselő-testület ülésének végén Marko Lazić,
Kishegyes község polgármestere megköszönte a
képviselőknek eddigi munkájukat. Elmondta, hogy a
mögöttünk álló időszakban komoly beruházások
kezdődtek meg a községben.

– Büszke vagyok arra, amit az elmúlt négy év alatt
elvégeztünk. Nem vagyok teljes mértékben elégedett,
mert lehetett volna egy kicsit jobban is csinálni, de a
következő négy évben folytatni kell a most
megkezdett projektumokat. Komoly munkákat
kezdtünk meg, mint például a községi szen-
nyvíztisztító kiépítése. Elégedett vagyok, mert a tar-
tomány felismerte, hogy mint kis községnek szük-
ségünk van segítségre, és 11 millió eurót fektet be a
szennyvíztisztító kiépítésébe. A szükséges tervdoku-
mentációt a községi költségvetésből fizettük ki, és a

létesítmény már fél éve épül – nyi-
latkozta a polgármester, majd hoz-
záfűzte, hogy ez a projektum két év
múlva fog befejeződni. Lazić
reményei szerint időközben tar-
tományi és köztársasági forrásokat is
igénybe vehetnek majd a községi szen-
nyvízhálózat kiépítésére. A pol-
gármester arról is szólt, hogy szükség
lett volna a vízvezeték-hálózat teljes
felújítására is, de tervdokumentációs
hiányosságok miatt erre nem került
sor. A hiányosságokat pótolták, és
meglátása szerint hamarosan
megkezdődhet Bácsfeketehegy és
Szeghegy vízvezeték-hálózatának
cseréje.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

Módosult a községi költségvetés
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Kishegyes község önkormányzata kerékpárokat
vásárolt a házi betegápolási szolgálat nővérei
számára – Második alkalommal tartanak kisma-
maiskolát.

Kishegyes község önkormányzata tegnap délelőtt
három elektromos kerékpárt ajándékozott a Caritas
által fenntartott házi betegápolási szolgálatnak. Egy-
egy kerékpár jutott a község mindhárom településére,
ahol azt a szolgálat betegápolói fogják használni
munkájuk során.
Az ünnepélyes átadáson jelen volt Marko Lazić,
Kishegyes község polgármestere, Kerekes Zoltán
alpolgármester, Szűgyi István, a községi képviselő-
testület elnöke és a községi tanács tagjai.
A kishegyesi önkormányzatnak ez nem az első ilyen
jellegű megmozdulása, számolt be a médiának
Lukács Klára, a községi tanács szociális ügyekkel
megbízott tanácstagja.
– A tavalyi évben is részt vettünk a népesedési tárca
nélküli minisztérium pályázatán, amelyen az
egészségház terepes nővérei számára szereztünk
ugyanilyen kerékpárokat. Most második alkalommal
szerepeltünk sikeresen ezen a pályázaton és ez alka-
lommal a házi betegápolási szolgálat nővéreit juttat-
tuk kerékpárhoz. Összesen három elektromos
kerékpárt szereztünk be, és a pályázat összértéke 546
ezer dinár. A kerékpárok vásárlása a pályázat első
része volt, következik még a kismamaiskola a nyár
folyamán, illetve a három egészségügyi dolgozó
továbbképzése kismamák képzésére – mondta el
Lukács, majd hozzáfűzte hogy az önkormányzat
kiemelten fontosnak tartotta, hogy a házi
betegápolási szolgálat nővérkéi elektromos
kerékpárokat kapjanak, mivel nagyon
sokat segítenek az önkormányzatnak.
– Kitűnő példa a nővérkék munkájára a
koronavírus elleni védekezés. A rend-
kívüli állapot ideje alatt rengeteg ház-
tartást bejártak és sokat kockáztattak
ezáltal, de sok idős embert elláttak az
elmúlt három hónap folyamán. Úgy-
hogy mindenképpen jó helyre kerülnek
a kerékpárok – fogalmazott a tanácstag,
majd hozzáfűzte, hogy amennyiben
lesz lehetőség, akkor harmadik alka-
lommal is megpályázzák a
kerékpárokat, mert megfelelő fel-
használót tudnak találni számukra, ahol
biztosan jó helyen lesznek.
Az elektromos kerékpárok mellett a

projektumnak nagyon fontos része a
kismamaiskola. Ennek kapcsán Lukács
elmondta, hogy az egészségügyi dolgo-

zók képzése egy hosszú távú program első lépcsője.
Miután befejezik a képzést, akkor ők is tudnak
kismamaképzést tartani, és így már saját erőforrásból
is meg tudják valósítani a kismamaiskolát.
A tavalyi évben tartották meg az első kismamaiskolát
Kishegyes községben, szintén a népesedési tárca
nélküli minisztérium pályázatának köszönhetően.
Így mondhatni, hogy idén már egy bejáródott csapat
fog dolgozni az új kismamákkal, fogalmazott a
tanácstag.
– A kismamák tájékoztatást kapnak a terhesség
folyamatáról és a terhesség alatt létrejövő prob-
lémákról. A képzés során végigbeszélik a szülést, a
szülés utáni első mozzanatokat, a szoptatás
megkezdésével, illetve megismerhetik a babagondo-
zás rejtelmeit – mondta el Lukács.
A házi betegápolási szolgálat nővérkéi elsősorban
idős és beteg emberekkel foglalkoznak, számolt be a
médiának Gál Valentina, a szolgálat bácsfeketehegyi
nővérkéje.

– Részt veszünk az idős, beteg emberek ápolásában,
emellett ház körüli munkát is végzünk. Személyesen
33 három felhasználóval foglalkozom. A most kapott
elektromos kerékpárnak köszönhetően gyorsabban
fogok eljutni az egyik helyről a másikra, mert van,
hogy 30 percig kell tekernünk az egyik helyszínről a
másikra. Néha az emelkedők is megizzasztottak ben-
nünket, de most már könnyebb lesz – mondta el Gál.

L.J.
Forrás: Magyar Szó

Elektromos kerékpár a betegápolóknak
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Kishegyes községben a VMSZ 2,5 milliárd dinár értékű fej-
lesztést valósított meg az elmúlt négy évben önkormányzati,
tartományi, országos és anyaországi forrásokból.

Kiemelt beruházás a Kishegyes–Kúla–Verbász öntözőcsatorna
és víztározó építése, melynek értéke 1 milliárd dinár. Nem
kevésbé fontos a községi szennyvíztisztító építése, amelynek
értéke mintegy 397 millió dinár. Folytattuk az úthálózat fejlesz-
tését: 31,4 millió dinárból számos utca kapott új aszfaltréteget,
folyamatos az utak, határutak, közvilágítás, vízhálózat karban-
tartása. Korszerűsítettük községünkben a szemétszállítást. Az
iskolákban, óvodákban és művelődési egyesületekben megol-
dottuk a fűtési gondokat, modern gázfűtés biztosítja a meleget
a gyerekek számára. Megvásároltuk a kishegyesi temetőt az
egyháztól. Visszaszereztük a bácsfeketehegyi színháztermet a
közösség tulajdonába. Felújítottuk a Dr. Márton Sándor
Egészségházat 45 millió dinár értékben és további 5 millió diná-
rért egészségügyi járműveket vásároltunk.
A Prosperitati Alapítvány pályázatai 700 millió dinár támoga-
tást hoztak a községbe (1 nagyléptékű- , 1 közepes léptékű fej-
lesztés, 66 vállalkozást támogató projekt, 13 új vállalkozás, 53
házvásárlás, 323 mezőgazdasági pályázat és 5 turisztikai fej-
lesztés).
Községi Mezőgazdasági Alapot hoztunk létre a termelők támo-
gatására, amellett a települések gazdaszervezeteit 14 millió
dinárral támogattuk.

Az idősek megsegítésére falugondnoki szolgálatot működte-
tünk, amelyre 20 millió dinárt biztosítottunk. Összesen 59 fel-
sőoktatásban tanuló diákunkat támogattuk ösztöndíjjal és 200
iskolakezdő elsősünket támogattuk tanszercsomaggal.

A Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatás 3044
diáknak nyújtott segítséget. Az iskolák és az óvoda programjai-
ra és felújítására összesen 14,1 millió dinárt fordítottunk. Az
Ovi-Sport program keretén belül sportpálya épült Kishegyesen.
Létrejött a Bányai János Irodalmi Alapítvány
Bácsfeketehegyen. Civil szervezeteinket, művelődési egyesüle-
teinket, sportegyesületeinket és történelmi egyházainkat több
mint 50 millió dinárral támogattuk.

További 10 millió dinárt fordítottunk környezetvédelmi célokra.
Célunk a Krivaja folyó szennyezésének megszüntetése, szemét-
telep felszámolása, szennyvíztisztító kiépítése.
Terveink között szerepel a Topolya–Kishegyes–Szenttamás és a
Bácsfeketehegy–Verbász regionális utak szanálása, kishegyesi
autópálya lehajtó kiépítése, utcák aszfaltozása, vízhálózat fel-
újítása, új kápolnák építése, a mezőgazdasági termelők, ma-
gyar szervezetek, oktatási intézmények támogatása, a kishegye-
si szövetkezeti otthon teljes felújítása, a labdarúgópálya és a
kézilabdapálya épületeinek felújítása és keressük a lehetőségét
a község fürdőinek újjáélesztésére.

Sárközi István

Juhász Bálint okleveles közgazdász - mesterfokozat 1982
Sárközi István okleveles jogász - mesterfokozat 1988
Sándor István gimnázium 1988

Mohácsi Tóth Zsuzsanna óvónő 1986
Fehér Farkas Hajnalka marketing- és reklámmenedzser 1984

Kerekes Zoltán jogtechnikus 1978
Mohácsi Zoltán gimnázium 1982

dr. Hallgató Tünde orvos 1988
Lukács Klára számítógépes operatőr 1968
Juhász Attila közgazdász 1975
Kálmán Imre mezőgazdasági technikus 1978
Cékus Lenke főiskolai hallgató 1995
Fekete Andor okleveles agrármérnök 1987

Kerepes Árpád bőr- és vegyipari középiskola 1963
Cvitkó Nikoletta egyetemi hallgató 1992

Lódi Gáspár mezőgazdasági technikus 1947
Pecze József nyugdíjas 1948

Pál Anikó kommunikáció szakos bölcsész 1976
dr. Kurin Ákos orvos 1985

Rind Kelemen Kornélia vállalkozó 1980
Szabó László nyugdíjas 1945
Zabos Tibor okleveles közgazdász 1989
Tóth Péter villanyszerelő 1969

Papp Etelka vállalkozó 1988
Kálmán Virág turisztikai technikus 2000

Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati listája

KISHEGYES KÖZSÉG – EREDMÉNYEK, TERVEK
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Mindanyiunkkal már előfordult, hogy egy-
egy beszélgetésünk során megjegyeztük, hogy
bizony ez egy regénybe illő esemény, vagy a szóban
forgó illető élete is regénybe illő. Valójában vala-
mennyiünk sorsa, élete a maga módján simán lehetne
egy regény témája, alapanyaga, hiszen életünk nem
csak szép és jó dolgokból tevődik össze, hanem
bizony bővelkedik nehézségekkel, megpróbáltatá-
sokkal.

Ezek a gondolatok cikáztak az agyamban, amikor
március elején Nagy Oszkárhoz, Oszi bácsihoz a
településünk közismert cipészmesteréhez
igyekeztem riportkészítésre a Fecske újság számára.
A pár négyzetméteres kis műhelyébe belépve a
mestert most is – mint mindig – serény munka
közepette találtam, amint a háromlábú kisszéken űlve
ragasztózta egy cipő talpát. Köszönésemre a szoká-
sos kedves mosolyának a kíséretében üdvözölt, és a
lakásba invitált, miközben az új sarokkal ellátott
cipőt a szorítóba fogatta, a munkakötényét pedig a
nyakából kiakasztva a szerszámoktól, alkatrészektől
bővelkedő asztalkára lökte.

- Családunk valójában a háborús évek viszon-
tagságai miatt 1942-ben menekült el Boszniából,
ahol 17 hold gyümölcsöst hagytunk hátra.

Földműveléssel foglalkozó szüleim a hat
gyerekükkel érkeztek Zmájevóra, majd rövid időre
Feketicsre. Bátyám Szenttamásra nősült, így a család
is odaköltözött, igaz később mégis visszajöttünk
Feketicsre, ahol végleg letelepedtünk – kezdett bele
élettörténetének elmesélésébe Oszkár bácsi, akinek a
hangján is érezhető volt a gyermekkorában átélt
események, traumák mélyreható fájdalma.

Sosem szerettem a paraszti munkát, mert már zsenge
gyermekkoromban nekem is és a testvéreimnek is
igencsak kijutott az ilyen jellegű kemény munkából,
inkább valami szakmát szerettem volna kitanulni.
Még Szenttamáson éltünk amikor a hatodik osztályt
követően az egyik diáktársam mesélte, hogy ő egy
cipész mesternél talált helyet, hogy szakmát ta-
nuljon. Hívott, beszéljek a mesterrel, kell-e még egy
tanonc. Nagy örömömre engem is felvett, így
kezdtem el Varga István cipészmesternél a szakmát
kitanulni.
Nagyon jó mester volt, sok mindenre megtanított.
Látta, hogy fogékony vagyok a tanulásra, így öröm-
mel tanított, különböző fortélyos szakmai fogásokra
is. Szeretett, mert gyorsan tudtam dolgozni, ami neki
is jól jött. Ám a megromlott egészségi állapota miatt
Juhász Mihály verbászi cipésznél folytattam és
fejeztem be a három éves szakmai képzést. Őnála

dolgoztam már vagy két éve, amikor
megjött a katonai behívó. Skopjéba
rukkoltam, ahol a cipészműhelyben
dolgoztam.

Meglehettek elégedve a munkám-
mal, mert nem is kaptam áthelyezést
(prekomandot), hanem mind a két
évet ott szolgáltam le, szabadságra is
csak egyszer engedtek haza. Igaz,
szinte állandó délutáni kijárási
engedélyem volt a városba a jó tel-
jesítményemnek köszönhetően.
Egy ilyen városi séta, barangolás
során bukkantam egy cipészmű-
helyre, majd a kíváncsiságtól
vezérelve benyitottam és megis-
merkedtem a tulajjal, akivel egy
olyan kapcsolat alakult ki, hogy
amikor lehetőségem volt
délutánonként nála dolgozhattam.
Az itt megkeresett pénzből küldtem
haza, vezettessék be az áramot a
szüleim házába, valamint ebből si-

Cipész és a kaptafája

Látogatóban Nagy Oszkár bácsinál, az idős cipésznél
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került ruházatot vásárolni, amiben leszereltem. Ezt
követően Kocsis József verbászi műhelyében dol-
goztam, de már abban az időben az emberek kezdtek
a nyugati országokba kiutazni munkát vállalni a
nagyobb fizetés reményében. Jómagam is ezt
szándékoztam tenni, megvolt a lehetőségem, hogy
Frankfurtban váltsam nagyobb összegre a tudásomat
– mesélte beszélgetőtársam, miközben réveteg tekin-
tettel az ebédlőszoba egy pontjára szegezte tekin-
tetét, s talán képzeletébe lepergette a meg nem történt
események, lehetőségek képeit, amelyek esetleg
megvalósulhattak volna, ha meglépi azt a kihagyott
lépést, alkalmat.

Úgy éreztem, hogy a tudásommal, akaratommal és
kitartó munkával itthon is megtudom teremteni a
családom számára egy átlagos szintű életvitelhez
szükséges anyagiakat és 1966 április elsején kinyitot-
tam a saját cipész üzletemet. A kezdetben papucsokat
készítettünk, amelyekkel nem csak a helyi, hanem a
környező települések piacain, vásárain is megjelen-
tem. Volt rá eset, hogy Odzsákra is elbicikliztem az
áruval. Mindig is nagyon fontosnak tartottam, sőt ez
a mai napig is így van, hogy a javításra hozzám elho-
zott lábbeliket is folyamatosan elvállaljam, megjavít-
sam. Azokban az években a piacozással
párhuzamosan ment a papucskészítés, amelyből
naponta 30-35 párat tudtunk legyártani.
Természetesen kellett segédet is alkalmazni, azonban
aránylag hamar kiderült, hogy a feleségem a
legkiválóbb segéd, segítőtársam. Hihetetlen kitartás-
sal, pontossággal tudott dolgozni. Megállta a helyét a
műhelyben, az árú értékesítése során, és mint feleség
is kiváló asszony volt. Ötven évet éltünk együtt. Ezt
a házat 1970-ben építettük a közös munkánk
jövedelméből, majd 1985-ben ikerházat építettünk a
gyerekeinknek.

A megfeszített munka végül idehaza is meghozta
a gyümölcsét. Ennek ellenére a konkurenciával
akkortájt is kellett számolni. Hogyan tudtak
versenyképesek maradni?
- A kezdeti éveket követően a későbbiekben
már nemcsak papucsokat készítettünk, hanem női
szalonkákat, cipőket, majd férfi simi cipőket is gyár-
tottunk. Időközben 1973-ban megvettem az első
autómat, amely lehetővé tette a gyorsabb mozgást,
valamint úgy a nyersanyag beszerzését, szállítását,
mint a kész termék piacra való eljuttatását. Sikerült
jó kapcsolatot teremteni a verbászi bőrkereskedővel,
ugyanúgy kölcsönös bizalmon alapuló
együttműködést kialakítani a szabadkai nyersanyag
forgalmazóval. Ez időtájt találtam egy kanizsai cipő
felsőrész-készítőt, így gyorsabban és többet tudtunk
legyártani a különböző modellekből, amely
következtében az előállítás költségei is alacsonyab-
bak voltak.

Két fia van, ők maradtak-e a kaptafánál vagy az
élet más területén tevékenykednek?
Természetesen mindkét fiamat megtanítottam az
alapokra, azonban ez mellett mindketten iskolai
tanulmányuk során ezt a szakmát választották. Robi
fiam diplomás cipész technikus, Oszi fiam pedig
Zomborban és Vukováron cipőtervezői szakot tanult.
Ő annak idején a helyi Antilop cipőgyárban dolgo-
zott, amikor az akkori Jugoszláviában működő cipő-
gyárak cipőtervezőinek megmérettetésén az általa
tervezett 13 pár lábbeliből 7 első díjas lett, amely
Zlatna Košuta elismerésben részesült.

Milyen a mai lábbelik minősége? Van-e a
környéken még valaki aki javítja?
Sajnálatos módon a kínai dömping-áru egyre jobban
letarolja régiónkban is az itteni minőségesebb árú
kínálatot. Úgy látszik a kvantitet jobban előtérbe
kerül, mint a kvalitet, ennek ellenére felénk még fel-
lelhetők a minőséges lábbelik szinte minden
korosztály számára, úgy nőknek, mint férfiaknak.
Ezeket meg lehet még javítani, olykor némelyik kínai
bóvlit is, ha van aki elvállalja. Tudomásom szerint a
környéken nincs cipész, aki vállal javítást. Elfogytak.

A szakmunkás képző iskolákban csak van
cipészképző szak?
Bizonyára van. Manapság, mint sok más szakma
esetében a cipészetben is az előállítási folyamat egy-
egy fázisát, szakaszát tanítják meg a fiatalokkal. Ez a
tudás csupán arra elegendő, hogy a szalag rendszer-
hez odaálljanak és elvégezzék az adott előállítási
műveletet. Ilyen képesítéssel és gyér tudással persze,
hogy nincs aki lábbeli javítást vállalna. Piacokon,
vásárokon sokan árulnak papucsot és egyéb lábbe-
liket, de kevés köztük, aki papucsos, vagy cipész
lenne és a saját termékeit árulná. Sajnálatos módon
ez más szakmákról, mesterségekről is elmondható.

Oszi bátyám, a kíváncsiság hajt arra, hogy
megkérdezzem, van-e különbség a suszter és a
cipész tevékenysége között?
Szerintem nincs, csupán a megnevezés az eltérő,
amely tájegységenként változhat. Ugyanis mindkét
megnevezés tulajdonosa végezhet cipőkészítést és
cipőjavítást is, egyik nem zárja ki a másikat – mond-
ta mosolyogva Oszi bácsi a 81 éves cipészmester,
miközben a műhelyajtóban elköszöntünk egymástól.

Hazafelé már szaporázott léptekkel igyekeztem,
hogy a kijárási tilalom kezdete ne az utcán érjen,
miközben azon gondolkodtam, hogy az alig 50 éve
olvasott Csoszogi, az öreg suszter című olvasmány-
ban az öreg mester készített-e új cipőt is, vagy csak
javított.

Szukola Béla
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1912 nyarán egy arató csoport jött Feketicsre
Csantavérről. Ebben a csoportban volt egy Földi
család négy tagja is név szerint: Földi János borbély-
mester, leánytestvére Földi Erzsébet hajadon és
Garai Marcella, szül. Földi a férjével Garai
Mátyással. Feketics déli határában arattak a
Dungyerszki gazda földjein. A munkák elhúzódtak,
így volt idejük az ismerkedésre is.
Földi János megismerkedett egy Sajti Mária
nevezetű leánnyal, amely ismeretségből még az év
őszén házasság lett. E házasság több ösmeretséget
hozott. Földi Erzsébet hajadon is szemet vetett egy
Molnár Sándor özvegyemberre, akinek volt egy
kislánya az első házasságból. Ez a Molnár Sándor
1867-ben született, meghalt 1948-ban. Papucsos
volt, járta a falukat-városokat. A feketicsi gazdákat, a
béreseket és családtagjaikat látta el lábbelivel. A
házassága létrejötte után a már meglévő Lídia mellé
született még Molnár Zsuzsánna (1918-2019),
Molnár Etelka, Kis György. Molnár Erzsébet gyer-
mekként meghalt. Az újabb 1923-ban született lány-
ka az elhunyt nevét örökölte.
Ez a család nagy szerepet játszott a faluba költözött
katolikusok idetelepítésében.
Történt, hogy a papucsosnak panaszkodott Spengler
Károly német ajkú gazda, hogy nem kap Feketicsen
bérest a szállásaira, de nem csak ő nem jutott bére-
sekhez. Tudjuk, hogy Feketics lakói református val-
lásúak voltak és maradtak. Régen, 1785-ben a falu
ide telepedettei mind kaptak földet. Időközben sokat
változott a vagyoni helyzetük. Voltak nagyobb
gazdák is, akik 50-150 hold szántófölddel ren-
delkeztek. Meg voltak, akik 5-10 hold földből éltek.
Ezek a családok már nem mentek béresnek. Csak
nagyon kevés feketicsi család volt épp föld nélkül és
rá voltak kényszerülve a béreskedésre. A feketicsi
református családokban 1-2 elvétve 3 gyermek
született. Ők a saját földjeit dolgozták és ebből éltek.
Visszatérve a katolikus családokra, ahol 2-10 gyer-
mek is volt. 1936 húsvét szombatján Spengler
Károly lehozatta az első családot Csantavérről.
Molnárné Földi Erzsébet írt a lánytestvérének, hogy
még egy jó gazdának kellene egy család béresnek,
amit el is fogadott Garai Marcell fia családjával. Így
a húsvéti ünnep alatt Feketicsre költözött Garai
Mátyás neje Marcella és három gyermeke: Péter
(1931-2019), Ferenc (1933-1999), Mátyás (1935- ).
Velük jött özvegy édesanyja Marcella is. E család
legfiatalabb tagja torokgyíkban meghalt, elhunyt
1937 tavaszán.
A gazda elmondta a barátai-rokonai társaságában,
hogy nagyon szorgalmas béresre tett szert. Mivel a
szomszédja Pitli Gyurka (Pittelmayer Georg) nem
rendelkezett béres családdal kérdezték, hogy volna e

még valaki? Így jött Feketicsre még 1936 őszén
Huszta András, és felesége Garai Marcell 3 gyer-
mekével: Irénnel, Ilonnal és

Andrással. Ezt a családot követte a Kormányos
család egy német szállásra. Kormányos Antal
felesége Garai Viktória és Vilmos, Maris, Etus.
Mátyás, Viktória, Antal gyermekeikkel. Majd ezeket
követve jöttek újabb családok. Testvérek, komák,
barátok, unokatestvérek. Úgy, hogy erről a vidékről
nagyon sok katolikus került Feketicsre. A háború
után is itt maradtak, mert a hatalom által kialakított
birtokon is kellett a sok dolgos kéz az elhurcolt,
elmenekült németek helyett és a kisajátított szállá-
sokon. De nem csak Csantavérről jöttek a családok,
hanem Moholról, Ada határából, Zentáról,
Szenttamásról. A gunarasi és becsei határvidékről is
sokan jöttek.
A feketicsi és szeghegyi német ajkú katolikusok
többszöri kérelmére és a Feketicsen a megnőtt ma-
gyar katolikusok száma végett 1935-ben elkezdődött
egy katolikus templom építése, ami 1938 tavaszára
el is készült.
A falu észak-keleti részén egy mocsaras, talajvizes
területet kaptak erre a célra. Sikerült a terület legma-

gasabb dombját kiválasztani, ahol egy szekicsi privát
német kőműves végezte az építkezést sok önkéntes
munkával is. Ennél a mesternél sok magyar kőműves
is dolgozott a környező falvakból. Még feketicsiek is

KATOLIKUSOK FEKETICSEN

Szűz Mária Keresztények segítsége
Római-katolikus templom
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voltak: Őri Mihály, Kerekes Lajos, Fekete Bálint.
Néha még hencegtek is vele, hogy ők reformátusként
építették nekünk katolikusoknak a templomunkat.
Ezeknek a katolikus családoknak kezdetben csak
havonta egy alkalommal tartottak misét. Minden
hónap utolsó vasárnapján járt ki a hegyesi atya. A
gyermekeket meg otthon a szülőknek kellett meg-
tanítani az imádságokat.
A második világháború után nagyban megváltozott a
miserend. Havonként 2 alkalommal volt mise tartva.
A gyermekeket privát háznál tanította Hózsa néni hit-
tanra. Itt lettek felkészítve az első áldozásra, bér-
málkozásra, ami a katolikus vallás keretén belől
elengedhetetlen. Ettől függött a házasságkötéseknek
a megtörténése. Ez okozott gondot a fiataloknál.
Nem lettek megesketve a vegyes házasságban levő
ifjú házasulandók, sem megkeresztelve e családok
gyermekei.
Ezek a családok mára már mind beolvadtak a refor-
mátus egyházba. A rigorózus katolikus egyház végett
senki sem akarta, hogy a gyermekei külön járjanak
vallásórákra az osztálytársaitól. Ezért látom ma is a
református templomban, hogy milyen nagy számban

vanak jelen, akiknek a felmenői katolikusok voltak.
De ők és mi mindannyian így érezzük már jól
magukat, köszönve az egykori Ágoston püspök úrnak
és az őt követő Hodosy püspök úrnak, akik minden
nehézség nélkül keresztelték meg a vegyes házasság-
ból született gyerekeket.
A harmincas években nagy reménységgel felépített
katolikus templom a mai napig működik. Sokan
megtartották a katolikus hitüket és tisztelet jár nekik
ezért a megmaradásukért és kitartásukért.
Ez az írás-emlékezés nem jöhetett volna létre, ha
1966-ban nem dolgoztam volna 4 hónapot a feketi-
csi szövetkezetben ( I. reon) mint kőműves.
A brigád a vasúton túl volt egy nagy sováp szálláson.
A szállás szobáiban volt a munkások étkezdéje és az
irodája az akkori brigadérosnak, Martinović
Blažonak. Én a sok terepi munkától menekülve
elhagytam a Május 1. építkezési vállalatot és Bogetić
Stanko ajánlotta, hogy dolgozzak itt, amíg nem
találok valahol közelebb munkahelyet.
A falazásokat két betanult kőművessel végeztük, Pap
Ferenccel és Fehér Lászlóval, de sokat segítettek
azok a munkások is, akiket a brigadéros mellénk ren-

delt odaadogatóknak. Ezek az emberek
korosak voltak, nyugdíj előttiek, kiket
kiszorított a gépesítés a termelésből.
Egy esős napon történt, hogy beszorultunk
az ebédlőbe az eső elől. Itt kezdtek beszél-
getni, mesélni, hogy ki hogyan élte meg
gyermekkorát, legénységét, házasságát.
Viccelődtek egymással az emberek. Jól
ismerték egymást mindnyájan, hisz
Csantavér, Ada, Moholy határiak voltak.
Felhozták azt is, hogy hogyan kerültek ide.
Víg Lajos bácsi mondta az édesapámnak,
Garai Mátyásnak, hogy Matyikám ez a ván-
dorlás mind a Te hibád és érdemed is. Én
ezt hallva elkezdtem őket faggatni, hogy
hogy is van ez a vándorlás. Ekkor bekap-
csolódtak a többiek is és sorolták hogy kik,
melyik családok által jöttek. Híres Gyuri
bácsi, Víg Lajos bácsi, Víg Józsi bácsi ,
Domány Ferenc bácsi, sőt még más fiatalok
is, akiknek a szüleik 1936-1950 között jöt-
tek Feketicsre..
Érdeklődésem nem volt hiába. Ezektől az
emberektől, azon az esős napon hallott 55
nevet feljegyeztem a munkanaplóm
hátuljába. Idővel másoktól is érdeklődni
kezdtem. Azután megfeledkeztem a témáról
egészen 1995-ig, mikor valamit keresve
ráakadtam a füzetemre. 2020 januárjában
gondolva egyet, leírtam a történetet, hátha e
családok leszármazottai is megtudhatnak
többet, mint amennyit eddig tudtak,
remélve, hogy senki sem fogja rossz néven
venni, sem haraggal vagy megvetéssel.

GARAI MÁTYÁS
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A Bácsfeketehegyi Helyi közösség a 2020-as évben is meghírdeti:

„A falu legszebb háztájéka” pályázatát

Minden helyi lakost meghívunk, vegyen részt az általunk meghirdetett pályázaton és tegyük
szebbé házunk tájékát!

JELENTKEZÉS:
A pályázatra jelentkezhet minden bácsfeketehegyi lakos a www.bacsfeketehegy.rs hon-

lapon, 3 fényképet , lakcímet és elérhetőséget feltöltve 2020. május 26. (kedd) és
2020. június 7. (vasárnap) között.

SZAVAZÁS:
A legszebb háztájék

kiválasztása internetes
szavazás útján fog történni,

szintén a fent megadott hon-
lapon keresztül, 2020. június
8. (hétfő) és június 12. (pén-

tek) között.
A három legszebb háztájék -
fénykép tulajdonosa, az idén

is értékes ajándékban részesül a XVI. Falunap és a XVII. bácsfeketehegyi Meggynapok
keretein belül.

Első helyezett nyereménye: fűkaszáló
Második helyezett nyereménye: kerti szerszámok vásárlása 3.500 dinár értékben a bács-

feketehegyi “Duocommerc” üzletben
Harmadik helyezett nyereménye: vásárlási utalvány 2.500 dinár értékben a bácsfeketehegyi

“Butik daroteka Ana” üzletben

Bácsfeketehegy Helyi közösség

A falu legszebb háztájéka

A képek illusztrációk
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A bácsfeketehegyi Fecske 2020. júniusi, Meggy- és
Falunapi számában újra az életmódváltásommal
kapcsolatos gondolataimat akarom megosztani az
érdeklődőkkel. Azoknak próbálok az eddig szerzett
tapasztalataim átadásával segíteni, akik szeretnének
minél egészségesebben élni. Tudom, és érzem, hogy
nem könnyű életmódot váltani, de hiszem azt, hogy
ebben a témában sincs lehetetlen, ha megvan a kellő
akarat, akkor ez a feladat is megvalósítható.

Teremtőnk nem gyártott selejtet
Meggyőződésem, hogy a Mindenható semmilyen
teremtmény, így az ember vonatkozásában sem
teremtett selejtet, és csak az betegszik meg, aki nem
tartja be az egészséges életmód diktálta szabályokat.
Nem magától érthetődő, és kivédhetetlenül
bekövetkező állapot az, hogy az évek múlásával jön-
nek a különféle, gyakran gyógyíthatatlannak mon-
dott betegségek, hanem az a természetes állapot,
hogy egyszer majd, amikor eljön annak az ideje,
megöregedve bár, de testben és lélekben, korunkhoz
képest, egészségesen lépünk ki ebből a világból.
Személyes példámmal szeretném bizonyítani, hogy
sohasem késő többet törődni az egészségünkkel.
Hiszek abban, hogy minden ember számára adott a
lehetőség arra, hogy egészségben élje le az életét, és
abban is, hogy minden bennünket érő betegségért
csak önmagunkat okolhatjuk.

Veszélyes világjárvány?
Ebben az aktuális világjárvánnyal sújtott időszakban,
a közmédiában mindennap hallható hivatalos infor-
mációk alapján, nekem úgy tűnik, hogy a veszé-
lyesnek tartott vírushoz köthetően elsősorban a
súlyos betegségben, vagy állapotban szenvedő
emberek halnak meg, miközben az erős, és karban-
tartott immunrendszerrel rendelkezők általában kön-
nyen, sokszor pedig észrevétlenül átvészelik ennek
az ismeretlensége miatt végzetesnek titulált
kórokozó változatnak a jelenlétét. Személyes
véleményem szerint valami nagyon nem stimmel a
mostani járvány körül, de nem kívánok belebo-
nyolódni sem az ezzel kapcsolatos hivatalos
elhalálozási statisztikai adatok elemzésébe, sem a
járvány okairól keringő különféle elméletek
taglalásába, hiszen a lényeg szerintem arról szól,
hogy a tartós megoldást ebben a helyzetben is
legfőképpen a megelőzésben, azaz az egészségünk
megőrzését segítő immunrendszerünk erősítésében

tudnánk megtalálni.
Mai rohanó világunkban a mókuskerékbe kény-
szerítettek számára szinte elérhetetlen célt jelent a
sikeres életmódváltás, és ezért sokszor a baj csökken-
tését ígérő jobbító változtatások reményét is feladják.
Éljünk falun, vagy városon sok minden károsan hat
az egészségünkre, de szervezetünk karbantartásával,
egészséges táplálék fogyasztásával, minél több
mozgással, és pozitív gondolkodásmóddal sokat
segíthetünk szervezetünknek, hogy minél kisebb
károsodással alkalmazkodjon az előállt helyzethez,
és megvédjen bennünket bármiféle betegségtől.

Stressz és a kertészkedés
Amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy miként
tudtam négy év alatt, úgy tűnik most már tartósan
negyven kilót leadnom a testsúlyomból, akkor a
szervezet megtisztítását-méregtelenítését, az
egészséges táplálkozást, és a sok mozgást említem,
de elmondom azt is, hogy nagyon fontos pozitívan
gondolkodni, és lehetőleg sokat mosolyogni.
Természetesen meg is nagyarázom, hogy a lelkében
őszintén mosolygó embernek életcéljai vannak, és
pozitív gondolkodásmódjának köszönhetően
kordában tudja tartani a sokak életét megkeserítő,
kikerülhetetlennek tűnő stresszhelyzeteket. Ilyenkor
általában azt a választ kapom, hogy az étkezés meg a
mozgás rendben van, de a stresszel nem lehet mit
kezdeni, hiszen annyi minden idegeskedni való
történik velünk, és sorakoznak is a példák ennek
bizonyítására.
Életmódváltás ide vagy oda, bizony néha még ma is
olyan helyzetbe kerülök, hogy akarva-akaratlanul
elfog az idegesség. Mondják, hogy ez meg is szokott
látszani rajtam, a hangomat felemelem, és olyat
mondok, ami az adott pillanatban bizony nem cél-
ravezető. Régebben, évtizedeken át, ezt az akkor
igencsak sűrűn jelentkező állapotot erős nyugtatók
rendszeres szedésével orvosoltam. Négy évvel
ezelőtt elhatároztam, hogy ennek véget vetek, és si-
került is egy év alatt minden fajta orvosságot mel-
lőzni az életemből.
Nagyon nehéz volt elhagynom ezeket a függőséget
okozó erős nyugtatókat, megszenvedtem vele, de si-
került, és megérte. Amikor több mint húsz évvel
ezelőtt, napi három doboznál, egyik napról a másikra
abbahagytam a dohányzást azt hittem, hogy milyen
nagy, megismételhetetlen dolgot vittem végre, pedig

AZ EGÉSZSÉG A LEGNAGYOBB KINCS



18

FECSKE

az semmiség volt mindehhez képest. A reggeli nyug-
tatót, saját szakállamra, egyik napról a másikra hagy-
tam el, és bizony hónapokon át viseltem a
következményeket. Okosodtam is ebből, az esti
adagot már fokozatosan vontam el a szervezetemtől,
de az így is igencsak meggyötört. Beköszöntött az
álmatlanság, és az elvonási tünetek korszaka az
életembe. Kellettek a mankók, és minden fellelhető,
természetes módon nyugtató, és álmot hozó gyógy-
teát, cseppet és tablettát kipróbáltam. Mintegy két
éven át tartott ez az állapot. Egyik megoldással sem
voltam megelégedve, nálam nem igazán váltak be
sem a cseppek, sem a teák, de még a méregdrága
kapszulák sem. A gyógynövény
alapú szereket más megoldá-
sokkal is kombináltam, hiszen
az interneten számtalan álmot
hozó, és nyugtalanságot elűző
megoldást ígérő módszert talál-
tam.
Az igazi megoldást végered-
ményben a kertészkedés hozta
meg a számomra.
Gyermekkorom óta kötődöm
ehhez a tevékenységhez, de
hosszú évtizedeken át takarék-
lángon tartottam a kertművelést,
mivel egészen a nyugdíjba
vonulásomig felborult a
fontossági sorrend az életemben.
Négy évvel ezelőtt kezdtem el
kellő időt fordítani a családi
veteményeskertünkre és a
gyümölcsösünkre. Minden te-
kintetben okos döntés volt ez
számomra, jó irányba terelte az
életemet.
Folyamatosan próbálkozom
olyan nem mindennapi, sokszor
egzotikus növények ter-
mesztésével is, amelyek azon kívül, hogy egészsége-
sek, a piacon is keresettek. Közismert rólam, hogy
nekiláttam az édesburgonya termesztésnek, de sok
más növénnyel is próbálkozom. Bízom abban, hogy
az elkövetkező időben lesz alkalmam erről is beszá-
molni a Fecske olvasóinak.

Citromfű, kvantumgyógyászat, és a stressz
Sokféle gyógy- és fűszernövény termesztésével
próbálkoztam az elmúlt pár évben. Egyik kedvencem
a citromfű, amelynek bizonyítottan számos jó hatása
van. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember a
következőt írja a erről a csodanövényről:

A citromfű elsősorban idegerősítő és nyugtató
hatásáról ismert. Alvási zavarokra, kezdődő
depresszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szív-
panaszokra használjuk. Serkenti a máj működését,
emésztésjavító, puffadás gátló. Izzasztó hatása is
van. Szabályozza a pajzsmirigy működését és
csökkenti a túlműködésből adódó idegességet.
Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is
alkalmas. A benne található polifenolok antivirális
tulajdonságúak, segítik az ajak herpesz gyógyulását,
és felére csökkentik a vírusfertőzés kiújulásának
gyakoriságát.
Mindemellett közismert, hogy a citromfűnek nincs

káros mellékhatása, és rend-
szeres használata sem okoz
függőséget. Én három évvel
ezelőtt ismerkedtem meg
vele, a házunknál vetettem
először belőle, el is szórta a
magját, és kiirthatatlanul
elszaporodott a kertünkben.
Tavaly tavasszal sok palántát
neveltem, és ezért
koranyáron már jelentős
mennyiségű citromfüvet
tudtam betakarítani.
Ismerősöknek, jó barátoknak
sokat ajándékoztam belőle,
de így is évekre elegendő,
teának használt szárított cit-
romfüvünk maradt.
Gondolkoztam azon is, hogy
eladom a termésfelesleget,
de amikor megláttam, hogy
milyen olcsón lehet kilós
kiszerelésben venni ebből a
termékből, elálltam a ter-
vemtől mivel úgy vélem,
hogy megfizethetetlenül sok
munka van a kézműves

módon előállított szárított citromfűmben.
Mivel kapcsolódik a témához, itt kell elmondanom,
hogy most már több mint két éve járunk a feleségem-
mel rendszeresen egészségmegőrző- és visszaszerző,
nem konvencionális kezelésre a szomszéd faluba
Katalinhoz, akinek ott bejegyzett, és országos vi-
szonylatban is igen jól felszerelt kvantumgyógyásza-
ti rendelője van. Nem titkolom, hogy személy szerint
nagyrészt az ő tudásának, és segítőkészségének is
köszönhetem, hogy ennyire sikeres lett az életmód-
váltásom. Alkalomadtán erről is szeretnék majd
beszámolni a Fecske olvasóinak, de a témáról,
véleményem szerint, hiteles információ olvasható
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ezen a linken is: http://gyogyenergia.hu/mi-a-kvan-
tumgyogyaszat/.
Visszatérve a citromfűvel és a stresszel kapcsolatos
gondolataimhoz elmondom, hogy Katalin által al-
kalmazott gyógymódok számomra sokféle gyógy-
növényből készített teák fogyasztásával is jártak. A
tavalyi év derekán úgy döntöttem, hogy időnként
tiszta vizet, és mást is kellene inni ezért csökkenteni
fogom a teafogyasztásomat, az egyes gyógyfüveket
megpróbálom más formában elfogyasztani. Innen
jött az ötlet, hogy porrá őrlöm a szárított citromfüvet,
és több más összetevővel együtt belekeverem a
reggeli joghurtomba, a szervezetem pedig majd
eldönti, hogy mit, mennyit, és miként hasznosít
belőle.
Így is tettem, és egy szép napon a számomra évek óta
megunhatatlan, egyedi összetételű reggeli műzlis
joghurtomba belekevertem egy csapott evőkanálnyi
citromfű port, és jóízűen bekanalaztam. Eltelt a nap,
és este rádöbbentem, hogy az előző napokhoz képest
semmilyen idegességet nem tapasztaltam pedig
okom ezúttal is bőven lett volna rá. Másnap és har-
madnap is megismételtem a citromfüves kúrát, és
semmi nem tudott
felidegesíteni, kiegyen-
súlyozott napjaim
voltak a nagydózisú cit-
romfű használatnak
k ö s z ö n h e t ő e n .
Próbáltam erre vis-
szaigazolást keresni az
interneten, de mind-
máig nem találtam
olyan információt ami
arról szólna, hogy a
porrá őrölt citromfűből
egy csapott evőkanál-
nyi mennyiség megold-
ja a stresszhelyzeteket. Mindezt megtetőztem azzal
is, hogy este, elalvás előtt próbára megettem egy
kávéskanálnyi citromfű port, és azt tapasztaltam,
hogy könnyedén átaluszom az éjszakát, nincs gond
sem a visszaalvással, sem az álmok minőségével.
Egy szó mint száz, az elmúlt közel egy évben nálam
- nálunk bevált a citromfű ilyen formájú, és dózisú
reggeli és esti használata. Semmilyen kedvezőtlen
mellékhatását nem érzem, mostanában gyakran
szándékosan napokon át nem is fogyasztom, és sem
függőséget, sem idegességet nem észlelek magamon.
Mivel jelenleg még nem tudok elegendő citromfüvet
termelni számunkra, ezért a tél folyamán a kishegye-
si bioboltban vásároltam kilós kiszerelésben a szárí-
tott citromfű levelet. Azt is konyhai robotgépben

daráltam, átszitáltam, joghurtba keverve megettem.
Ugyanolyan hatást tapasztaltam ettől is, csak annyi
volt a különbség, hogy ízre, és állagra meg sem
közelítette a saját termésű, prémium minőségű,
kézműves, vegyszermentesen termelt citromfű poro-
mat. Nem egészen hatszáz dinárba kerül kilója, és ez
a mennyiség sokáig elegendő. Szerintem azért nem
került be a citromfű porrá őrölt formában történő
használata a köztudatba, mivel túl olcsón rendezi a
stresszel, valamint az álmatlansággal kapcsolatos
tüneteket. Mondanám, hogy az olcsósága, és
hatékonysága miatt került egy kategóriában a szó-
dabikarbónával, és a hidrogén peroxiddal. De ez már
újra másik téma.

Rövid gondolat a feketicsi meggyről
Nem tudom más miként van ezzel, de sokáig én sem
voltam tisztában a messze földön híres, vegyszer-
mentesen termelhető, falunkban igen elterjedt feket-
icsi meggyünk igazi értékével. Annakidején Apostol
János professzor úr nagy kincsnek értékelte a
moníliának is ellenálló, kimagasló beltartalmi
értékkel bíró meggyünket, amelyből mostanában

sajnos még mindig
igen keveset
h a s z n o s í t u n k .
Nincs szervezett
felvásárlás, jobbik
esetben pálinka
készül a lerázott
meggyből, vala-
mennyit eladunk,
megeszünk, és
tárolunk, de a ter-
més zöme túléret-
ten hullik le a
fákról, és kárba
vész. Pedig ez az

általunk nem eléggé becsült, fagyasztással és asza-
lással egyszerűen tartósítható gyümölcs százszor
egészségesebb, mint a messze földről ideszállított,
vagy a számtalan permetezéssel itthon megtermelt
gyümölcsfajták többsége. Csak reménykedni tudok,
hogy előbb-utóbb javulni fog a helyzet, és újra lesz
becsülete szupergyümölcsünknek, a feketicsi meggy-
nek.

Végezetül ezúttal is mindenkinek jó egészséget
kívánok, vigyázzunk magunkra, egymásra, és az
egészségünkre, mert az egészségünkből csak egy
van!

Pál Károly



FECSKE

20

Bácsfeketehegy település 235 éves idén. Az őseinktől örökségbe kapott kultúra, nyelv, hagyományok, szoká-
sok, tudásanyag, értékrend bizonyos elemei tartósak, más részük változó jelleggel bír. Az évforduló kapcsán
szeretnénk megtudni, hogyan látják a mai fiatal generációk ezt az örökséget, hogyan tekintenek a helyi
értékekre, különlegességekre. Ennek érdekében a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti
Egyesület négy pályázatot hirdet:

1. Mami meggyes receptje – pályázat unokáknak.
2. Meggyes képek – fotópályázat fiataloknak.
3. 235 év öröksége videón – kisfilm-pályázat fiataloknak.
4. Az volt a legjobb Feketicsen – rajzpályázat a külföldön élő feketicsi származású gyerekek számára.

A pályamunkák beküldési határideje: 2020. június 15., hétfő.
Beküldés helye: office@bacsfeketehegy.rs.
Bővebb információ Hajvert Lódi Andreától kérhető a fenti e-mail címen vagy a 4738-826-os telefonszámon,
illetve a 062 84 96 029-es mobilszámon.

A pályázati kiírásokról bővebben:
1. Mami meggyes receptje. Arra kérjük az unokákat, hogy válasszák ki kedvenc meggyes ételüket,

italukat vagy desszertjüket, melyet a nagymamájuk készíteni szokott. Lehet leves, szósz, sütemény, szörp,
lekvár, bármi. Írják le közösen a receptet, és küldjék be. Fontos lenne, hogy 1-3 mondatban azt is írják meg,
miért pont ezt választották, és mellékeljenek egy az ételről/italról készült fotót is a leíráshoz.
A pályázatra általános és középiskolás diákok jelentkezését várjuk.

2. Meggyes képek. Fotópályázat általános iskolásoknak, középiskolásoknak, egyetemista korúaknak.
Olyan fotókat várunk, melyek a feketicsi meggyet mutatják be, akár önmagában, de még inkább a
meggyszedés vagy a –feldolgozás folyamatában. A fotókon a meggyen kívül természetesen más is szerepel-
het, a lényeg, hogy a főszereplő a meggy legyen.

3. 235 év öröksége videón. Középiskolásoktól és egyetemistáktól kérjük, hogy készítsenek egy 30-
120 másodperces kisfilmet a faluról, vagy annak egy vagy több jellegzetességéről. Ez lehet épített vagy ter-
mészeti örökség, de lehet kulturális örökség, egy hagyomány, egy szokás, egy mesterség, egy műalkotás,
bármi, ami jellegzetesen feketicsi, és amire akár érdemes lehet büszkének lenni. Kérjük, hogy ha telefonnal
készítitek a videót, vízszintesen tartsátok a készüléket, és minimum HD minőségben készítsétek.

4. Az volt a legjobb Feketicsen. A távolabbi településekre, vagy külföldre származott gyerekektől
egy-egy rajzot várunk, amely megörökít egy számára fontos, szép és maradandó emléket. Ez lehet egy
szünidei élmény felidézése, vagy bármely olyan emlék, amire szívesen emlékszik vissza.

A meggyes recepteket közönségszavazásra bocsájtjuk majd, az alkotói pályázatok elbírálását pedig szakem-
berekre bízzuk. A legjobb pályamunkák alkotói díjakban részesülnek majd, illetve ezek a munkák felkerül-
nek a település új honlapjára is.
Eredményhirdetés 2020. június 26-án, pénteken lesz.

235 év öröksége – pályázati felhívás
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JÓZAN ÉSSZEL, ÉS ÉP LÉLEKKEL

Mivel a címben levő fogalmak az egyszerű ember
szerint ugyanazt jelentik, utána néztem a wikipédián,
hogy mit is jelentenek, és mikor, hogyan alkal-
mazhatók. 

JÓZANÉSZ: A józanész, a világ eseményeit, történé-
seit stb. az emberi tapasztalattal igyekszik összefüg-
gésbe hozni, így az, az emberi léptékkel, az emberi
nagyságrenddel arányos felfogás.

ÉPLÉLEK: sajnos semmilyen műintelligencia nem
adott választ, szerintem pszichiátriai, neurológiai
problémás polgároknál lehet az ép lélek hiánya
(közben meg megszüntették az OPNIt)

Tehát, sehol, semmi. Többet vártam. Filozofálást. Így
is jó. Kiakadva a koronavírus miatt, ami már a víz-
csapon is, meg minden más információs forráson,
mint, vasalón, vízmelegítőn, árnyékszéklemosón
keresztül ostromol bennünket még mindig, annak
ellenére, hogy megúsztuk, borzasztóan érezzük
magunkat.

Nagyon kevesen tárgyalnak itt, de nem az
anyaországban, a Trianoni Békediktátumról. Nekünk
Trianon, az államalapítóknak Versailles. Nekünk
tragédia, nekik győzelem az első világháborúban.
Nekünk hazánk elvesztése, nekik közös délszláv ál-
lamalapítás. És, ni csak a csodát az itteni őshonos
polgárok, kiknek minden emberi és más jogaik meg-
voltak, (a volt kisebbségiektől, akik államalapító
többség lettek) eleinte jogfosztott kisebbségiek lettek,
ma már pedig pozitív diszkriminációval felruházott,
de továbbra is kisebbségiek lettek. Ma hihetetlenül, jó
a viszony Anyaországunk és elszakadt szülőföldünk
között. Sokan erre is csak hitetlenül csapnak, hogy
meddig fog ez tartani, meg, hogy belőle semmi ha-
szon, mi lesz az ára. Eddig is volt az elmúlt száz
évben néhány politikai változás, de ha jó is volt, meg
volt a böjtje. Az államalapítók is átéltek egypár poli-

tikai csalódást, valahogy nem jöttek be nekik a
mitológiai mivoltukról szóló álmaik. Nem ébredtek
fel még mindannyian delejes álmaikból, de az ébre-
dezőket meg megpróbálják visszaaltatni, hogy észre
ne vegyék milyen a király „újruhája”. Sokan,
hagymázosan a bulvársajtójuk hatására, össze-vissza
tele szájjal, hőbörögve hangoztatják, hogy ez bizony
Szerbia, amit, mi tudunk, de ők nem tudják, hogy
Szerbiában az alkotmány szerint, minden kisebbségre
érvényes a pozitív diszkrimináció.
Azért, nem ilyen sötét fekete a valóság. Van itt is
demokrácia, amitől, arról kántál az ember, vagy szedi
a sátorfáját és párezer kilométerrel odább áll. Semmi
új. Így van amióta a világ, világ, vagy amióta meg-
görbítették a holdvilágot. (mellékesen nem a mai
okosok tették azt, annak ellenére, hogy ők ezt hiszik)  
Azért, van ennek bizony a jó oldala is. Meg lett oldva
a másnemzetiségűekkel, ahogy ma mondjuk a
kisebbségekkel való probléma, mivel a leválasztással
eltűntek. Mit csinálnánk a sokácokkal, akik már az
első magyar királyuk ellen felkeltek, a rácokkal, kik
mindig saját önkormányzatukat követelték, és sose
volta (eddig) a mi oldalunkon a tótokról, meg az
oláhokról ne is beszéljünk. Igaz, mondják a
rosszmájúak, megmaradt a cigánykérdés. Hogy let-
tünk volna a volt szocialista lágerben a legvidámabb
barakk nélkülük.
Na, de van demokrácia, liberalizmus, meg a többi mai
modern nekünk idegen dolog, de hát mi még sajnos,
több mint ezer éve, de itt vagyunk… Valahogy a mai
nyugati „jó” ötleteket nem túlzottan kívánom, mivel
nem mindig lehetett a régi ötleteknek sem örülni.
Meg volt, van és lesz is, mindennek, mindenkinek az
ára, csak ma már nem csak a júdásezüstöknek, de a
többi pénznek sincs értéke. Félj az idegen(ek)től,
még ha ajándékkal is jön. 
Na, akkor gondolkozzunk, még ha el is múlt a coro-
navírus első felvonása.

Bíró Csaba



22

FECSKE

A múlt év október és december között- a pon-
tosabb dátum egy kínai híradás szerint november 17-
e- a korona vírusok törzsének egy új tagja jelent meg
az emberi megbetegedések listáján. Hivatalos neve
SARS-CoV-2-, és a COVID-19 nevű betegséget
okozója. Talán a denevérek, talán egy számunkra
ismeretlen vadon élő állat lehetett a gazdája, még
nem tisztázott az eredete. Az új vírus, először Kína
Wuhan tartományában kezdte pusztító útját, majd
rohamosan világszenzációs karriert futott be; ma,
amikor e sorokat írom, egyedül az Antarktisz jég-
borította vidékét kímélte meg, világunk kontinensei
közül. Nem vagyok mai gyermek, de soha ekkora
hírözönnel nem találkoztam eddigi létemben. A men-
nyiségében példanélküli tudósítások tömege az írott
és a hangos médiában, talán csak a II. világháború
harctéri híreivel vethető össze.  S mint, amikor lenni
szokott, ha világszenzáció rangjára emelkedik egy
téma, olvashatunk érdemleges, kevésbé pontos és tel-
jességgel hiteltelen szövegeket. Ami meglepő,
orvosok és szakemberek szájából is hallani az utób-
biakból, azaz a megkérdőjelezhetőkből. A
vélemények annyira eltérőek, hogy két ellentétes
végpont körül csoportosíthatók. Vannak szakem-
berek, akik egyenesen bagatellizálják az új korona
vírus okozta megbetegedést, mondván, ne figyeljetek
oda, végezzétek a dolgotokat, a gyermekre, nőkre
nem veszélyes, csak az idős, beteg emberekben tehet
kárt, ott sem többet, a jól ismert H1N1 influenza
vírusnál.   Vannak viszont a hírmagyarázók között
olyanok is, akik a középkor pestis járványaihoz
hasonlítják a mai történéseket s magyarázatuk hal-
latán, legjobb szeretnénk ideiglenesen eltűnni, kifut-
ni ebből a halálosan fertőzött világból, megvárva,
amíg utána vagyunk a bekövetkező borzalmaknak.
Ha jól meggondoljuk, ez esetben elnézőeknek kell
lenni, úgy a szakemberek, mint az újságírók ellent-
mondásos híreivel szemben. A konfúziós helyzet oka
ugyanis egyértelműen nem mással, mint az új vírus
tulajdonságainak totális ismeretlenségével ma-
gyarázható. Őszintén szólva, semmi sem bizonyítot-
tan megalapozott, amit a COVID19. betegségről
tudunk, mindenki a korona- vírustörzs más, jóval

szelídebb tagjainak, az utóbbi 20 évben lecsenget
járványok alkalmával megismert tulajdonságaiból
merít, azokat variálja.  Féljünk vagy bagatellizáljunk,
ez a kérdés? Talán. ha röviden felvázoljuk, mi az
ismert, és mi az, amit nem tudunk a COVID 19-es
betegségről, könnyebb lesz megválaszolni a feltett
kérdést.

Mi az, amit tudunk? Tudjuk, hogy az új vírusnak
30%-a rendkívül agresszív az emberre nézve, gyor-
san támadja a tüdő szöveteit, fulladásos tüneteket
okoz és gyakran hosszú távú, néha két-három hetes
mesterséges lélegeztetést kell a betegen alkalmazni.
Tudjuk, hogy rendkívül gyorsan terjed cseppfertőzés
révén, ami néha a 2 méteres távolságon is átüt.
Tudjuk továbbá, hogy nincs bizonyítottan hatásos
gyógyszere, az ellenoltásra pedig hónapokat kell
várni. Beigazolódott az is, hogy valóban legveszélye-
sebb a 80. éven felettiekre, kevésbé támadja a női
nemet és a gyermekeket.

Mi az, ami ismeretlen? Van- e tudomásunk arról,
ami orvosilag alapvetően fontos, meddig maradhat
fertőzőképes az új korona vírus a felületeken?  A
rövid válasz az, hogy nincs. Egy új elemzés szerint ez
a vírus életképes maradhat a levegőben legfeljebb 3
órán keresztül, a réztárgyakon legfeljebb 4 órán át, a
kartonon legfeljebb 24 órán át, a műanyag és a rozs-
damentes acélon pedig 2-3 napig. Ha a levegőben 3
hosszú órán át életben marad, megtörténhet az, ha
nem is beszélek valakivel, csak utána megyek, mégis
megfertőződöm. Mindebből azt a következtetést von-
ják le a kutatok, hogy az új korona vírusnak számos
más vírusnál ismeretlenebb átviteli útja van, ami
némileg magyarázatot ad a fertőzés terjedésének
hihetetlen gyorsaságára.  Mások, arra a
következtetésre jutottak, hogy e tekintetben más,
emberekben honos koronavírusokra hasonlít, például
az "unokatestvéreikre"-, amelyek a SARS és a
MERS betegségek okozói voltak, tehát a felületeken
- például fém, üveg vagy műanyag - akár kilenc napig
is fertőzőképes maradhat.  Megjegyzem, az ismert

Van okunk a félelemre, de…

Madách: „Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál”
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influenzavírusok legtöbb 48 órán képesek fer-
tőzőképesek maradni, bármely felületen.
Tisztázásra vár az inkubációs periódus hossza is,
amely pedig kivételes fontossággal bír a karanténban
eltöltött idő hosszának kijelölése miatt. Általános
vélemény szerint nem több 14 napnál, vannak azon-
ban esetek, amikor elhúzódik 24 napig.  Kínai forrá-
sok szerint a fertőzött személy már tovább adhatja a
vírust a fertőzés 2-4 napjától, tehát jóval előbb, mint
ahogy a betegség első szimptómái jelentkeznek. Ha
ez így igaz, a karanténba helyezés ideje erősen
megkérdőjelezhető, nem is beszélve az úgy nevezett
"önkéntes" karanténról. Fontos lenne annak a megál-
lapítása is, hogy a fertőzés után szervezetünk
hányadik napon reagál a védelmünkre siető
antitestek létrehozásával. Egyes szerzők
szerint, várhatóan a 6-12 nap között,
mások szerint azonban ez nem
egyértelmű, mondván, ott ahol
tüdőgyulladás alakul ki, sokkal
későbbre tehető az
immunválasz. Nem tisztázott
a gyermekek relatív ellenálló
képessége a COVID 19
betegséggel szemben. Mivel
tudjuk, hogy az elhalálozást
a citokin nagy mennyiségű
megjelenése okozza a felnőt-
tek szervezetében, a gyer-
mekeknél talán a citokin jóval
alacsonyabb termelési szintje jelenti
a védelmet. Lehetséges lenne a citokin-
termelés leszorítása az idős, beteges
egyéneknél? Nem tudjuk. A korona-vírusok
általában elvesztik aktivitásukat 30 c fokon felül.
Inaktiválhatók a 70%-os alkohollal, 0.5%-os
hidrogén peroxiddal és más "fehérítő" fertőtlenítő
szerekkel. Annak ellenére, hogy az új korona vírus a
SARS koronavírussal hasonló törzsből fakad, nem
tudjuk pontosan, hogy hasonlóképpen reagál a fenn
említett fertőtlenítő szerekre. Nem ismerjük az okát
az Olaszországban dühöngő COVID 19. magas,
3,4%-os elhalálozási rátájának. 
Az Olaszországban történteket, a napi fertőzések

kiugróan nagy számát más országokkal összehason-
lítva, sokan a mediterrán jellegű életforma szám-
lájára írják, ami képletesen szólva inkább az utcákon,
tereken, mint a lakásokban zajlik, és a testi érintkezés
sűrűbb, mint az észak-európai államokban. Fennáll

azonban az a veszély is, hogy egy új mutáción esett
át a Kínából érkező vírus. Sokan rákérdeznek, miért
hozzák a kormányok a mind szigorúbb megszorítá-
sokat, olyanokat is melyek szellemi-testi szabadsá-
gunkat és a megszokott életformánkat satuba
szorítják. Ellenpéldaként rendszerint az Covid 19-
ben elhunytak számát viszonyítják az infarktusban,
AIDS-ban, rákos megbetegedésekben elhunytak
számával, ami valóban számbelileg összehason-
líthatatlan. Vajon a politikusok vagy a szakemberek
túlkapása lenne az indikátora a szigornak? Nincs
igazuk, a kételkedőknek. Ha szabadjára engednénk a
Covid-19-et, ha fék nélkül hagynánk a korona vírust,
gyors mutációs készsége folytán, az elkövetkező

hónapokban nem igen maradna család gyász
nélkül. Pillanatnyilag nincs más

védekezési lehetőség, mint a szak-
emberek által sugalmazott és a

kormányok által előirt
megszorítási rendeletek.

Ha nem tartsuk be azokat,
kijátsszuk őket, senki
nem tudja megjósolni
mi, lesz a jövőnkkel.
Ha az ember olyan
ellenséggel találja magát
szemben, amelyiknek

harcmodora számára telje-
sen ismeretlen, a veszély,

hogy elbukik, hatványozottan
fennáll. Jelen pillanatban az

emberiség ebben a helyzetben
találta magát. Szerencsénkre az emberi

találékonyság és tudás előtt nem volt és nem is lesz
akadály, amit át ne hidalt volna. Csupán időt kell
nyerni, amíg felismerjük a  SARS-CoV-2- vírus
gyengéit.  Addig azonban nincs más segítség, mint
említettem, fegyelmezetten betartani a szakemberek
javaslatait, s elfogadni, betartani a kormány
intézkedéseit. Sajnos, időközben sok ismerősünket,
hozzátartozónkat elveszíthetjük, senki sincs
közülünk biztonságban, hiszen ezúttal mindannyian,
kivétel nélkül, a csata első vonalában állunk az
elkövetkező hetekben, hónapokban. Ám a nagy
egészségügyi központok világszerte éjjel-nappal dol-
goznak a megoldáson, s ha nem is karnyújtásnyira,
de közel vagyunk ahhoz, hogy legyűrjük a korona
vírusnak ezt a veszedelmes új tagját.

Dr. Kerekes József
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Energiabomba Smoothie
Smoothie receptet rengeteget találhatunk az interneten, gyümöl-
csöst, zöldségest, édes-fűszerest, mindenki találhat kedvére valót.
Tavasszal figyeljünk arra, hogy minél több vitamint vigyünk be
szervezetünkbe, és inkább az "energiát adó", több összetevős
smoothiet válasszuk, a két összetevős frissítő-hűsítő italt pedig a
nyári napokon részesítsük előnyben!
Hozzávalók kb. fél literhez
- 1 érett banán
- 250-300 gr. vegyes gyümölcs mix (áfonya, fekete ribizli, szeder)
- 4 kanál natúr joghurt
- 1 dl édes tejszín
- 3 dl zsírosabb tej
- 1 kanál méz
Elkészítés:
- Tegyük a gyümölcsöket egy turmixgépbe, kanalazzuk hozzá a
joghurtot és a mézet, majd öntsük bele a tejszínt, a tejet, és alaposan
turmixoljuk össze. 
- Ha túl sűrűnek találjuk a smoothiet, akkor tejjel még hígíthatunk rajta, illetve, ha folyékonynak, akkor jöhet
még bele kevés gyümölcs, ízlés szerint.
- Aki diétázik az kihagyhatja belőle a mézet, a tejszínt pedig tejre cserélheti.
- Kekszet vagy babapiskótát is fogyaszthatunk mellé, nagyon finom kombináció, és a tetejére pedig apróra
vágott magvakat szórhatunk.

H.S.

A  holland Jan Boerrigter a bácsfeketehegyi
családfakutató Haza-21 programba újabb adatokat
töltött fel a régi anyakönyvek, névsorok és térképek
alapján Feketehegynek visszamenőleg  egészen az
újratelepítésétől, 1785-től. A honlap megtekintésére
legalkalmasabb  a Google chrome böngésző.
Jelenleg kutathatóak a házasságkötési adatok 1785-

1930-ig, elhalálozott személyek 1785-1920-ig, a
születési adatok 1785-1903-ig. (Register der
Familiennamen)
Legújabb része ennek a Haza-21 programnak a
kataszteri térképek 1786, 1857, 1878, 1897, 1910,
1957, 2013 évekről. (Katasterkarten) E térképek
feltöltésére, megnézésére a nagy adathalmaz miatt
egy kis várakozásra van szükség. Ám kinagyítva a
térképet minden egyes megjelölt házakban lakó
személy neve, foglalkozása is megtekinthetőek
ugyanitt. Ugyanakkor ezek a nevek össze vannak
kötve a feltöltött anyakönyvi adatokkal és innen

közvetlenül kutathatóak vissza az időben az elődök,
utódok, rokonok.
Talán a világon nincs még egy ilyen teljes  adatbázis
egy helységről, mint a régi falunkról, mely  jelenleg
majd 35.000 nevet, több ezer fényképet tartalmaz
emberekről és épületekről. 
Mindenkinek kellemes kutatást kívánunk. 
Amennyiben  bármilyen  megjegyzés volna  az  ada-
tokkal kapcsolatban,  kérjük jelezzék a két e-mail
cím egyikén: 

Jan Boerrigter, genea-boer@hotmail.com
Sárközi Ottilia: sarkoziotti@gmail.com 

A kutatható honlap:
http://www.haza21.nl/gebruikers/n7626a/haza21/sta

rtpagina.htm

CSALÁDFA KÉSZITÉSE A FEKETEHEGYI-BÁCSFEKETEHEGYI ŐSÖKRŐL



25

FECSKE

Feketics-Bácsfeketehegy életéből az utóbbi 50 évben számos szakma eltűnt a modernizációval, gépesítéssel,
globalizációval.  Így többek között már nincs sem órás, sem szabó.

Maráz Lajos néhai szabómester műhelye 1961. november 3-án. Háttérben a mester amint éppen szövetet
vizsgál, vasalóval a kezében a veje Tisza Szabó Mihály, a kézimunka-asztalnál (a panglinál) a nevelt lánya
Szabóné Bemmer Rózsika, és a varrógépnél Koroknai Károly, a volt szabóinas, aki akkor már fiatal segéd-
ként szorgalmaskodott. A műhely Feketics főutcáján a Welker malom közelében a néhai Seibert órás és ék-
szerész házában volt. A háttérben a szebb napokat látott vitrinben a világháború előtt órák és ékszerek
díszelegtek. A kép kuriózuma, hogy Koroknai Károly volt az utolsó fiú, aki férfiszabó szakmát tanult
Feketicsen.

RÉGI FÉNYKÉPEK FEKETICS ÉLETÉBŐL

Régi vasalók, amelyek az 50-es, 60-as években

Maráz Lajos feketicsi szabó mester műhelyében

voltak még használatban. Most Koroknai Károly,

az egykori szabóinas őrzi őket mint emlékeket,

mert valamikor még ezekkel dolgozott.

A fényképek és a szöveg Koroknai Károlytól

származnak.
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A vers mindenkié
Akárcsak más újságok esetében, így a Fecske

faluújság is – 17 éves – létezése során több érdekes,
fordulatos eseményen van túl. Számos munkatárs,
tudósító gazdagította, tette színesebbé a lap tartalmát
az írásaival. A szerkesztőség mindig is nyitott volt az
új, építő jellegű ötletek előtt. Sok esetben egyik-
másik olvasó írta le gondolatait, vagy hívta fel a
munkatársak figyelmét egy-egy eseményre, amelyről
illene beszámolni. Mindig is voltak és vannak
egyének, akik az általuk megélt szép, kellemes
élményeket, érzelmeket szeretnék megosztani
embertársaikkal. A közelmúltban Török Erzsi néni
adott át egy szép verset, amely rávilágít, hogy
legyünk életünk bármely szakaszában is, minden
kornak megvan a saját szépsége, öröme, amely által

tudunk erőt meríteni a továbbhaladáshoz, a gondok
megoldásához. Erre a nem éppen rövid versre
Mészáros Ilonka a Magyar Kultúra Lovagja bukkant
rá Kárpátalján, és hozta haza, amely Bába Lúcia
közreműködésével jelent meg 2009-ben az akkori
Családi Kör hasábjain. 

Bízunk benne, hogy olvasóink is értékelni
fogják a vers mondandóját, üzenetét, és méltányolják
Török Erzsébet jó szándékát, amellyel igyekezett
embertársainak kedveskedni. A szerkesztőség
nevében mi is köszönjük neki és természetesen a
továbbiakban is várjuk a beszámolókat, tudósítá-
sokat, valamint az újabb ötleteket, észrevételeket.

Szukola Béla

Amikor a kezed, lábad úgy fáj, majd leszakad,
A hátad is meggörbült az élet súlya alatt,
Mikor a bajodról tudsz már csak beszélni,
Azt kérded magadtól: Érdemes még élni?

Ha zimankós télben kicsi szobád hideg,
Ha sok ismerős arc mind fásult és rideg,
Ha a vérnyomásod naponta kell mérni,
Megint csak azt kérded: Érdemes még élni?

Amikor nem bírsz el már egy üres szakajtót,
Amikor napokig nem nyitnak rád ajtót,
Mikor a holnaptól rettegve kell félni,
Újra csak azt kérded: Érdemes még élni?

Amikor az idő ólomlábon halad,
És megkeseredik a szádban a falat,
Imádságodban sem tudsz semmit kérni,
Így sóhajtasz: Uram, érdemes még élni?

Ha népes családodból egyszál magad maradsz,
Amikor nem vetsz és nem is aratsz,
A sorstól sem tudsz semmi jót remélni,
Hát csoda, ha azt kérded: Érdemes még élni?

Agyonhajszolt szíved akadozik, s kihagy,
Amikor rádöbbensz arra, hogy már senki sem vagy,
Szégyenkezve indulsz némi segélyt kérni,
Keserűen fakadsz ki: Érdemes még élni?

Ó, felebarátom, megértem keserved,
Méltányolom, hogy sokszor panaszra áll nyelved,
Túl kemény, fából faragták kereszted,
Cipeled, vonszolod, minden tagod reszket.

Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni,
Próbálj a Sorssal bátran szembenézni!
Hiszen, lelked még nem üres, kiégett,
Vedd észre bátran körülötted a szépet!

Vedd észre tavasszal, ha megjöttek a gólyák,
Szélkuszálta fészkük hogyan igazgatják,
Villásfarkú fecskék, hogy hordják a sarat,
Hogy rakják fészküket az ereszed alatt.

Ugye, hogy szíved nem csak hideg márvány,
Vedd észre, mily csodás nyáron a szivárvány!
Feslő rózsabimbón, hogy csillog a harmat,
Örülj nyár reggelén a sok madárdalnak!

Mosolyogj megértőn szerelmesek láttán!
Te békédet is őrzi katona a vártán.
Te érted is felkér Isten áldott napja,
Érted is mond imát kis templomod papja.

Tárd ki csak szívedet minden szépnek, jónak,
Nyújts segítő kezet a rászorulóknak!
Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak,
Mert hidd el az emberek nem is olyan rosszak!

Sütkérezz még kissé az őszi napsütésben,
Lapozgass csendesen emlékek könyvében!
S ha majd a Sorssal meg tudtál békülni,
A még hátralévőt könnyebb lesz leélni.

Magyar Ottó

Az élet alkonyán
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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, Fekete Andor, Fekete
Tímea, Hajvert Lódi Andrea,  Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Sárközi Ottília, Sárközi István, Szukola Béla,
Szarka Zsófia, Juhász Attila,. Készült Bácsfeketehegyen a P.S. Print & Design nyomdában 2020. június

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Sárándi Sára szül. Margit Sára február 15, 
85 évében

Tóth Mihály március 2, 81 évében
Lengyel Judit szül. Szitás Judit március 3, 

80 évében
Ružica Tumbas Loketić szül. Rašeta március

21, 81 évében
Jovo Tušup március 25, 74 évében

Miroslav Manojlović (MIKI) március 28, 
47 évében

Sárosi Irma március 29, 102 évében
Id. Vig Mihály március 31, 75 évében

Ivanka Vujović szül. Kralj április 5, 75 évében
Slobodan Zeljković április 12, 77 évébe
Papp Mária szül. Ciceri Mária április 14, 

81 évében
Drage S. Vučković szül. Mijajlović április 28,

94 évében
Milica Klać szül. Martinović április 29, 

88 évében
Huszár István május 2, 46 évében

Bordás Klára szül. Csete Klára május 31, 
91 évében

FECSKET O L L
Újszülöttek

Elhunytak

Furminc Klementina és Jung Ádám  kislánya

Korina

Slavica Knežević és Momčilo Maliković  kislánya

Kristina

Bosnyák Elizabetta és Molnár László kisfia Bence

Stojanović Milena és Stojanović Marko kisfia

Bogdan

Mila Stefanović kisfia Elmedin

Šinka Sandra és Šinka Ričard kislánya

Marija

E L KO P OT T  I D Ő

Már csak ritkán villan
a fény és a színek,
ó, a színek régen 

milyen élénkek voltak,
egykor tüzesek, tengerkékek,

és észrevettük, ahogy a sárgarigók fütyültek.

Elkopott az idő,
és nem látjuk a színeket,

már a tavasz zöldjei sem élénkek,
csak vagyunk félénk,

megszeppent kisgyermek,
és előttünk a fakó szürke jövő.

Bácsi (Vajda) Sára

Házasságkötések

Ratković Miodrag és Kovač Kristina 2020.02.08
Strahinja Milan és Kovač Rozalija 2020.02.22




