
F EF E C S K EC S K E
PPÜÜNNKKÖÖSSDDII

GGOONNDDOOLLAATTOOKK
"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketûrés, 
szívesség, jóság, hûség, szelídség, mérték-
letesség" 
(Gal 5, 22)

Pünkösd ünnepén Istennek arra a
láthatatlan, megfoghatatlan munkájára
figyelünk, ami húsvét után kezdõdött és
tart a világ végezetéig. Nagyon is oda kell
figyelnünk erre, mert hajlamosak
vagyunk, hogy csak azzal számoljunk,
ami lemérhetõ, ami szemmel látható, ami
a tapasztalatok körén belül mozog. Nem
vesszük tudomásul, hogy mi valójában
"két világban" élünk. Az egyik a látható
világ, melyben a pénz, a hatalom, az
emberi képességek, a környezeti hatások,
a társadalmi és politikai kérdések ját-
szanak döntõ szerepet. A másik a
láthatatlan világ, melyben mindezektõl
függetlenül, sokszor ezek ellenére, a
Szentlélek erõi mûködnek. Pünkösd
ünnepe arra tanít, hogy számoljunk
reálisan ezzel is. Hiszen Isten megváltó
munkája nem ért véget a történeti Jézus
életével és halálával, hanem folytatódott
és folytatódik ma is titkon és rejtetten az
emberi szívekben a Szentlélek munkája
által.
Amikor beteljesedett a Szentlélek
kitöltésének ígérete, Jeruzsálemben
éppen az aratásért, az élet fenntartásához
oly szükséges gyümölcsökért adott hálát
a sok helyrõl összegyûlt embersereg. Ez
nem csak valamilyen véletlen egybeesés
volt. Isten még ezzel is arra tanított ott és
tanít ma bennünket, hogy a Szentlélek és
gyümölcsei nélkül tulajdonképpen
szegények vagyunk - lelki szegények.
Nem csak kenyérrel él az ember,
figyelmeztet bennünket a Szentírás.
Feltehetjük a kérdést, hogy mit érnek a
földi javak, ha nem az Ige tanítása szerint

élünk velük? Mindannyian jól látjuk,
mennyi igazságtalanság és nyomor szár-
mazott és származik ma is abból, hogy a
munkát és annak gyümölcseit nem Isten
akarata szerint osztják szét. Azt is látjuk,
tudjuk - szükséges lenne tudnunk, felis-
mernünk -, hogy a földi javak értékte-
lenekké vagy éppen civakodás tárgyává
lesznek ott, ahol hiányoznak a Lélek
nélkülözhetetlen gyümölcsei: a szeretet,
öröm, békesség, béketûrés, szívesség,
jóság, hûség, szelídség és mértékletesség. 
Jézus azt mondta magáról, hogy õ
közénk vetett gabonamag, hogy aztán
sok gyümölcsöt teremjen. Isten el is
végezte a magvetést nagypénteken,
húsvétkor kisarjasztotta az új élet virá-
gait, hogy mi legyünk végül Isten nagy
aratásának jó gyümölcsei Krisztus által.
Pünkösd tehát a Lélek gyümölcseinek az
ünnepe. Ezekért nekünk nem kell meg-
dolgoznunk, mert Isten, mint jó gazda
mindent elvégez a maga idejében. Õ csak
egyet kér és vár el tõlünk: ne szakadjunk
le Jézus Krisztusról, az éltetõ
szõlõtõkérõl.
Napjainkban fokozottan kísért a veszély,
hogy az ember keresse a nagyobb ered-
ményt, a több gyümölcsöt ígérõ
lehetõségeket, elsõsorban a maga
számára. A mai világban a mindent meg-
próbáljatok jelszóval buzdítanak minden-
féle újra, nem a Lélek gyümölcseit teszik
kívánatossá, félõ hogy inkább a földi
tõkére alapoznak, nem pedig az igazi
életet és gyümölcsöket biztosító
szõlõtõkére, a Krisztusra. A kenyér, a
jobb lét nem kezesség az életre, a
közösségre, a megmaradásra. A jobb lét
csak ideig-óráig és felületesen nyugtat
meg. Természetesen nem arról van szó,
hogy nem kell törekednünk a jobbra, sõt
nagyon is nagy szüksége van kicsiny
közösségünknek, falunknak a megújulás-
ra, a fejlõdésre a keresztyén élet gyakor-
lásában, gazdasági-kulturális téren,
egyszóval az életnek minden területén.
Ez utóbbit, a szellemi-kulturális életünk
informatív jellegû fejlõdését célozza meg

a közelmúltban útjára indított helybeli
újság is. Már a bemutatkozó elsõ számból
is kiderült, hogy tehetséges tenni akaró és
tudó lelkes helybeli fiatalok vették a
kezükbe ezt az ügyet. Szerény
véleményem szerint ez mindenképpen
dicséretes dolog és egyben olyan közös
ügyünk, amelyet mindannyiunknak
támogatni kell, természetesen kinek-
kinek a maga lehetõségéhez és
adottságához mérten. 
Végezetül e rövid kitérõ után, egy gondo-
lattal zárom e rövid pünkösdi
elmélkedést, mégpedig azzal, ami mind-
nyájunk számára a legfontosabb. Mi az,
ami elengedhetetlenül fontos a mi
kicsiny közösségünk fejlõdéséhez és
megmaradásához? Elõbb vagy utóbb
rádöbbenünk, hogy életünk és
közösségeink megmaradása min-
denekelõtt a Lélek gyümölcsei által lehet-
séges. Kérjük buzgón Urunkat, hogy
tanítson meg bennünket hûségesnek
lenni Krisztusunkhoz és növelje és
sokasítsa bennünk a Szentlélek
ajándékait.

Orosz Attila
református lelkipásztor
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A ZÖLD DOMBOK HÍREIA ZÖLD DOMBOK HÍREI

Május 14-én a helyi közösség támogatásával megjelent a
faluújság. Május 22-én területrendezési akciót tartottak, ezúttal a
hûtõház melletti park volt soron. 

AZ IZIDA GYERMEK- ÉSAZ IZIDA GYERMEK- ÉS
ANYAVÉDELMI EGYESÜLET HÍREIANYAVÉDELMI EGYESÜLET HÍREI

Május 9-én a Mûvelõdési Egyesülettel és a Nagycsaládosok
Egyesületével együtt ünnepi mûsorral lepték meg szeretteiket az
Anya csak egy van elnevezésû színes és megható megem-
lékezésen. Május közepén munkaakció volt az Izida folya-
matosan készülõ székhelyén. Ezúttal is köszönet minden
önzetlen segítõ kéznek!
Május 22- és 23-án az Izida elnöke, Papp Julianna és a
Katicabogár elnöke, Tokity Elvira pályázatíró továbbképzésen
vettek részt Zomborban. Június 2-án az Izida együttmûködési
szerzõdést írt alá az újvidéki ECHO-val és az osztrák Life Tool
szervezettel, június 3-án pedig vendégül látta az amerikai SARA
alapítvány jeles képviselõit. 

KATICABOGÁRKATICABOGÁR
A NAGYCSALÁDOSOKA NAGYCSALÁDOSOK

EGYESÜLETÉNEK HÍREIEGYESÜLETÉNEK HÍREI

Június 7-én közös ruhaosztási akció indult a
Vöröskereszttel a volt Bíró-iskolában. A szorgos kezeknek
köszönve a ruhanemû kitûnõ állapotban kerül jövendõ
gazdájához. 

AZ ÓVODA HÍREIAZ ÓVODA HÍREI

Május elején a kúlai Karlo bûvész látogatta meg a bács-
feketehegyi óvodás gyerekeket. Óvodanapot tartottak
Kishegyesen. Megkezdõdött a 6 és 7 éves gyerekek tesztelése az
iskolában. Ebben az évben az óvodások Temerinbe és Becsére
kirándultak. Becsén meglátogatták a Fantas szállodát,
Temerinben pedig megnézték az állatkertet. A rendõrnap
alkalmából 20 óvodást vendégül látott a kishegyesi
rendõrkapitányság.

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREIA HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

A Helyi Közösség május 11-i ülésén a tanács határozatot hozott a
vízfogyasztás díjszabásáról. Megegyezés született  arról, hogy a
víz köbméterenkénti árát nem változtatják. Hiteles vízórákat
építenek be a nagyfogyasztóknál és a kisiparosoknál.,majd a ház-
tartások következnek. A vízóra beszereléssel együtt 1000 dinár
lesz. 
A gyûlésen határozatot hoztak a piaci díjszabásról is: 
- egy asztal évi bérlete 3000 dinár
- egy "kocka" bérlete 2000 dinár 
- egy napi díjszabás ha van éves bérlet 60 dinár 
- egy napi díjszabás ha nincs éves bérlet 120 dinár

Mivel megszûnt a nyugdíjasok helyi járuléka, szükség
mutatkozik a kápolnahasználati-, sírásási és sírbolt nyitási illeték
bevezetésére:
- kápolnahasználat és sír ásása 1500 dinár
- kápolnahasználat, sírbolt nyitása 1000 dinár

Az árba nincs beleszámolva a sír betemetése.

A Helyi Közösségnek több, mint 1.5 millió dinárral tartoznak
a polgárok a vízszolgáltatásért. Az adósok ügyvédi fel-
szólítást fognak kapni, ha erre sem reagálnak, bírósági per
útján hajtják be az adósságot. Ha nem fizetik be a
vízhasználati díjat, elõfordulhat, hogy a pénzhiány miatt
akadozni fog a vízszolgáltatás. Február óta a Helyi Közösség
bevételei jelentõsen lecsökkentek, mivel megszûnt a nyugdí-
jas helyi járulék. Tudni kell, hogy az elmúlt idõszakban ez
volt a Helyi Közösség legbiztosabb jövedelemforrása. 

A MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET HÍREIA MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET HÍREI

Május 22-én a néptánccsoportok részt vettek a
becsei VIII. Kõketánc énekes népi gyermekjáték és néptánc
vetélkedõn. A Sziporka a népi játékok kategóriájában
különdíjat kapott (koreográfusuk és vezetõjük Pál Eszter). Az
alsós néptánccsoportok kategóriájában szerepelt a Berkenye,
és dicséretet kapott a szép éneklésért és a fegyelmezettségért
(mûvészeti vezetõ: Gogolák Csilla, koreográfus: Baji Endre
Csókáról). A Mákvirág csoport a felsõs néptánccsoportok
kategóriájában 3. díjat kapott (csoportvezetõ: Pecka László,
koreográfus: Brezovszki Roland Szabadkáról). A két utóbbi
csoportot az Árvalányhaj tamburazenekar kísérte. 

AZ ISKOLA HÍREIAZ ISKOLA HÍREI

A május 19-én megrendezett iskolanapi mûsor
sokaknak nyújtott örömöt. Június 4-én elballagtak a nyol-
cadikosok, hogy ezentúl még több kihívásnak tegyenek
eleget a jövõben. Reméljük, hogy a sok szorgalommal
eltöltött nappal elérik álmaikat. 

A FEKETICSI REFORMÁTUSA FEKETICSI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI:EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI:

Május 13-án gyülekezeti kirándulást szerveztek
Ópusztaszerre. Május 16-án a vasárnapi istentiszteleten részt
vett a Budapest Külsõ-Kelenföld-i gyülekezet 45 fõs
küldöttsége, az igehirdetési szolgálatot Kálmán Péter
lelkipásztor és Kovács Mihály nyug. esperes végezte. Május
19-én a németországi Drezda városának gyülekezeti
küldöttsége látogatta meg a gyülekezetet. Május 23-tól
kezdõdõen a topolyai székhelyû közép-bácskai regionális
rádió (a 107.90 Mhz-en) minden vasárnap 8 és 8.30 között
református mûsort közvetít.
Május 23-án gyülekezetünkben harminc fiatal (15 lány és 15
fiú) tett konfirmációs fogadalmat. Május 30-án a pünkösd
elsõ napi istentiszteleten konfirmandusaink elõször részesül-
tek az úrvacsora sákramentumában.

GAZDAKÖR HÍREIGAZDAKÖR HÍREI

Május 15-én egy nyilvános fórumra került sor,
amikor is a résztvevõk véleményt mondhattak a falu határá-
ba tervezett ipari zónáról. A következõ szerdán  az újvidéki
Mezõgazdasági Kiállításra és Vásárra szervezett busz szállí-
totta az érdeklõdõket. Május 28-i ülésükön elfogadták a
"földmûves-gazdaság" bejegyzésének tényét. Napirendre
került a " Feketicsi Feketemeggy" szabványosítása, hisz egy
napon még a táj-meggy címet is megszolgálhatja. A
Gazdakör támogatásában részesíti a Zöld Dombokat a
Meggynapok szervezésében.  
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A nyári katekizációA nyári katekizáció
idõpontjai:idõpontjai:

I. csoport: július 5.-9. (a 8-12 évesek
részére)
Vezetõk: Halász Béla és Zsuzsanna,
valamint Orosz Attila
II. csoport: július 12.-16. (a 12-16 évesek

részére)
Vezetõk: Botos Elemér és Andrea
III. csoport: augusztus 2.- 6. (a 16 éven

felüli fiatalok részére)
Vezetõk: Móricz Árpád, Kiss Nándor és
Harangozó László

Tanév végénTanév végén

Június 11. és 18. között a hete-
dikesek táborozni indulnak. Napsütéses
vidám hetet kívánunk! Június 18. még
egy szempontból nagyon jelentõs - ekkor
ér véget a 2003/2004 tanév! Június 21. és
22. sok nyolcadikos számára izgatottan
telik majd el, ugyanis ekkor írják az oly
fontos felvételi vizsgákat anyanyelvbõl és
matematikából. Hisszük, hogy tudásuk
bejutattja õket a kiválasztott iskolákba és

Faluszépítési akcióFaluszépítési akció

Ezennel szeretnénk felhívni
Bácsfeketehegy lakóinak figyelmét, hogy
a Zöld Dombok június 14-, 15-, 16-án
faluszépítési akciót szervez. Szeretnénk
megkérni falunk lakóit, fõképpen a fõut-
ca lakóit, hogy ezen a dátumon nyírják le
a füvet és rendezzék a házuk környékét!
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Bácsfeketehegyi MeggynapokBácsfeketehegyi Meggynapok

Idén elõször kerül megrendezésre e jelentõs esemény, melyet
falunk messzeföldön híres és kiváló gyümölcsének, a fekete-
meggynek szentelünk. A rendezvényt a Zöld Dombok civil
szervezet a Gazdakörrel együttmûködve szervezi.
Dátum: 2004. június 19.(szombat)
Helyszín: a bácsfeketehegyi Kultúrotthon

A 21:00-kor kezdõdõ esti mulatságra 50 dinár a belépõjegy, amely vacsorát nem tar-
talmaz. 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁR A ZÖLD DOMBOK CIVIL SZERVEZET!

Tudnivalók a babfõzõ versenyrõlTudnivalók a babfõzõ versenyrõl

- jelentkezni 4-7 fõs csoportokban lehet
- csoportnevet mindenki tetszés szerint választ magának
- a szervezõk biztosítanak: babot, húst, vizet, fát
- a résztvevõk hozzanak magukkal: bográcsot és állványt, a fõzéshez szük-

séges fûszereket, evõeszközt, papírt és gyufát, stb.
- jelentkezési és részvételi díj 300 dinár csoportonként
- jelentkezni JÚNIUS 15-ig lehet Bertók Zsoltinál, a kitöltött jelentkezési lap-

pal és a részvételi díj befizetésével. (mob. 064/21 700 65)
- a csapatok ismerõseiket vendégül láthatják fõztjükbõl, de az étel értékesítése

tilos
A zsûri eredményhírdetésére 20 órakor kerül sor. Külön figyelemmel kísér-

jük, hogy ki számíthat a 
- legifjabb szakács
- legidõsebb szakács
- legcsinosabb kukta díjra. 

szakokra. 

Ballagók figyelmébe!Ballagók figyelmébe!

Aki még nem tud táncolni, de szeretne
megtanulni, most itt a lehetõség! Az idén
is indul tánciskola, június 22-étõl, minden
kedden és csütörtökön Tóth Vera
vezetésével. A zenét Lakatos Zvonko és
zenekara szolgáltatja. A részvételi díj
1000 dinár. 
Az elsõ nyilvános bemutatkozás, vagyis a
kisvizsga július 17-én, a nagyvizsga
pedig augusztus 7-én lesz. Jelentkezni
személyesen lehet, június 22-én este 8

ProgramismertetõProgramismertetõ
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"Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elõdbe
egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat…"

(Jel. 3, 8/a)
Egy gyülekezet, egy közösség életében talán nincs felemelõbb és ünnepé-

lyesebb pillanat, mint látni az ünneplõbe öltözött fiatal sereget és az õket
imádságos szívvel körülvevõ gyülekezetet. A kérdés az, hogy vajon átérzi-e
egy 12-13 éves gyermek, hogy mi történik körülötte? Milyen határponthoz
érkezett el, és innen hogyan, miként tovább? Mi is a konfirmáció lényege
valójában? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni e rövid írás, amely
szóljon most elsõsorban a közelmúltban konfirmációi fogadalmat tett fiat-
alokhoz. 
Az idézett biblia versben egy nyitott ajtót ígér Krisztus Urunk. A nyitott ajtó
nem más, mint kedvezõ alkalom, kihasználható szent, talán soha vissza nem
térõ lehetõség. Kedves konfirmált fiatalok, nektek ígéri az Úr ezt a nyitott
ajtót. 
Olyan életkorban vagytok, amikor sokan felteszik számotokra a kérdést,

milyen úton szeretnétek továbbhaladni az életben. Más szóval azt kérdezik
tõletek, hogy milyen életutat választatok? Talán még kicsit korainak tûnik az
ilyen jellegû kérdezõsködés, sokszor idegesítõnek és tolakodásnak tûnik a
kérdés. Miért kell valakinek beleavatkoznia a magánéletetekbe? Mindez
azért van, mert még nem tudjátok, hogy mit jelent az igazi életút
megválasztása. Az igazi életút a keresztyén embernek egy olyan út, amelyet
már valaki kijelölt számunkra, és amelyikre rá kell állni, és folyamatosan
haladni kell rajta. Lehet, hogy számotokra furcsának tûnik ez a kijelentés, de
így van. Isten számotokra kijelölt egy utat, amit végig kell járnotok.
Hova nyit utat az elõttetek feltáruló ajtó? Pontosan az Isten által kijelölt

útra, az öntudatos keresztyén életbe. Ti most anyaszentegyházunk önálló
tagjává lettetek. Nem a nagykorúságra, a felnõtté válásra nyit ajtót elõttetek
a konfirmáció, hiszen ahhoz érettebb gondolkodás és mindenképpen még
néhány esztendõ szükséges. Téved az, aki azt várja, hogy a konfirmálás után
minden szabad lesz számára abból, ami eddig tilos volt - de ugyanúgy téved
az a szülõ is, aki ebben látja a konfirmáció célját. Maga a konfirmáció befelé
nyíló ajtót jelent. Az anyaszentegyház bebocsátja az élõ gyülekezet
közösségébe, ahol jogok is, de kötelességek is várják azokat, akik hitben
nagykorúvá lettek. A nyitott ajtó a mindig nyitott templomajtót jutassa
eszetekbe. Nyitva áll elõttetek az út - Jézus Krisztus maga az út.
Jézus azt mondja az általa feltárt ajtóról, hogy azt senki be nem zárja. Egy

olyan ajtó áll elõttetek, amely soha be nem zárul. A kegyelem ajtaja ez. Jézus
Krisztus nyitja meg az Õ megtartó igéjének hirdetésével. Ti most ott álltok a
küszöb elõtt. Õ belül vár titeket, hogy szerelmétõl soha senki el ne sza-
kíthasson titeket. Az Õ áldása legyen a ti tovább életeteken.  

Orosz Attila

M a n a p s á g
MENJEK-NE MENJEK, EZ ITT A

KÉRDÉS

Igen, ez itt a Kérdés. Biztosan
nagyon sokan keresik rá a Választ. 

De mirõl is van itt szó?
Sorsdöntõ lépésekrõl, rengeteg
felkészülésrõl és néhány idegpróbáló
hétrõl. Itt a Pályaválasztás ideje. Mi
legyek, ha nagy leszek? És ha még
nagyobb leszek? Az általános és
középiskolai záróévek vissza-visszatérõ
kérdései ezek, melyek a tanulóknak is és
szüleiknek is sok fejtörést okoznak. Az
iskolarendszerünk távol áll az ideálistól
és ma már a középiskolai diploma sem
biztosíték a munkahelyre. Naponta
halljuk, hogy itt csõd, ott csõd, pénz
sehol, és halvány remény sem villan fel,
hogy munkába álljunk. Egy ilyen világ-
ban felnõni nehéz, és megmaradni még
nehezebb. A mai fiatalok kilátástalanok,
céltalanok és nem találják helyüket. Ez is
egyik oka annak, hogy nem tudnak biz-
tosan dönteni. 

A szülõk támogatására most
nagy szükség van. Biztassuk végzõsein-
ket, hogy igenis tanuljanak tovább! És
hacsak lehet, itthon! A négyéves
középiskola néhány év múlva alap-
követelmény lesz, utána pedig irány a
fõiskola vagy egyetem. Az elsõ nehezen
megtett lépések után könnyebb lesz, de
ehhez akarat, küzdeni tudás és szemfü-
lesség is kell. A tanult ember elõtt aztán
kitárul a nagyvilág, és gazdagabb életet
élhet. Ha több nyelvet beszél, még több
ablakon keresztül nézhet át. Nagyobb tér-
ben mozoghat és több lehetõség között
választhat. 

Végzõsök, rajtatok áll, hogy
milyen jövõt választatok magatoknak:
egy tanult, céltudatos és sikeres ember
életét, vagy egy mindenbe beletörõdõ,
helyben állóét. Figyeljetek oda, gon-
dolkozzatok el, és döntsetek emelt fõvel.
A bölcs Buddha szavaival élve: Amit
gondolunk, azzá leszünk!

Választani nagyon nehéz. Fõleg
akkor, ha a jövõnk és megmaradásunk
múlik rajta. Hallgassatok a szívetekre, és
soha ne adjátok fel az álmaitokat!

ML
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TT UU DD NN II II LL LL II KK
Nem árt néha...Nem árt néha...

Mindnyájan éljük szürke
hétköznapjainkat. Van, aki igyekszik
valami szépet felfedezni ebben a
sivárságban. Vannak olyanok is, akik ezt
meg is lelik.

Néhányan azon fáradoznak,
hogy szebbé, jobbá tegyék mindennap-
jainkat. Sokan viszont elfeledjük a
jótanácsot: "Légy kitûnõ, de sohasem
feltûnõ!". Nem árt néha visszaemlékezni
erre a szólásra. Mind többen vagyunk,
akik nem tudunk viselkedni, mondhatjuk
feltûnési mániában szenvedünk. Nincs
korosztályhoz kötve. Bármerre megyünk,
mindenfelé találkozunk olyan
egyénekkel, akik hangos, szertelen
viselkedésükkel magukra akarják vonni a
figyelmet - mintha valami hasznuk,
dicsõségük lenne belõle. A ren-
dezvényeken zavarják a környezetüket,
ez még tûrhetõ, de nem gondolnak arra,
hogy mennyire megbántják az egyes
bemutatott mûsorszámok létrehozóit, a
szereplõket, azok szüleit és hozzátar-
tozóit. Nem ártana néha, ha azok bõrébe
képzelnék magukat, akik "készültek". Mit
éreznének ilyen fogadtatás nyomán? 
Induljunk ki magunkból! Nem ártana, ha
néha elgondolkoznánk... Voltak, akik
fáradtságot, idõt, szeretetet áldoztak
azért, hogy az elõadás szebb legyen. 

Bíró Éva

TT ÜÜ KK RR ÖÖ MM ,,   TT ÜÜ KK RR ÖÖ MM ,,
MM OO NN DD DD MM EE GG NN ÉÉ KK EE MM ……

- szépségrovat -- szépségrovat -

Elõzõ számunkban arcunk ápolásáról már beszéltünk, most a testünk
ápolásával kapcsolatban szeretnék néhány jó tanácsot nyújtani az olvasóknak.
Azt mindenki tudja, hogy a kezünk és nyakunk árulkodik leginkább korunk-
ról. 
A nyak bõrének ápolása, ránctalanítása krémekkel és pakolásokkal történik. A
magas párnákon való alvás nem tesz jót a nyak bõrének. Amikor az arcunkat
krémezzük, semmiképpen ne felejtsük el a nyakunkat is bekrémezni! 
A kezünk szintén árulkodik ápoltságunkról. A mechanikai, kémiai és egyéb
hatásoknak kezünk van leginkább kitéve. Ajánlatos minden este bekenni jó
vastagon glicerines krémmel, vagy akinek nagyon száraz a keze, készíthet
pakolást is: a kézkrémet vastagon kenjük a kézre, majd fóliával csomagoljuk
be, ezt a pakolást egész éjszaka hagyjuk a kezünkön. A fáradt, meggémberedett
ujjakat, egy-egy nehéz nap után jó megtornáztatni, mivel javítja vérke-
ringésünket, elõsegíti a krém felszívódását is.

A testünk ápolása érdekében fontos testápolót használnunk, ezzel
tudjuk megõrizni bõrünk fiatalságát, feszességét. A nyári idõszak közeledtével
megnövekszik a verejtékezés. A kellemetlen testszagok elkerülése érdekében
ne kerüljük el az izzadásgátló készítményeket használatát. 

A lábápolást sem szabad elfelejtenünk, mivel így tudjuk megõrizni
járásunkat és frissességünket. Mindezt végezhetjük lábfürdõ sókkal, frissítõ
sprayekkel, lábápoló krémekkel. A lábfej tornáztatásával, masszírozásával hoz-
zájárulhatunk lábunk frissentartásához, teherbíróképességének növeléséhez.
Ha otthon pedikûrözunk, soha ne vágjuk ki a körmök sarkait, mert így a benõtt
köröm problémájával állhatunk szembe. A száraz, berepedezett sarok sokak-
nak jelent problémát. Ha éjszakára jó vastagon bekrémezzük, majd fóliával
becsavarjuk, és ezt minden este elvégezzük, nem lesz problémánk a száraz,
berepedezett sarokkal.

CS.M.

Hapci és a
törpiek

A természet júniusiA természet júniusi
gyógynövénykínálatagyógynövénykínálata

A fehér akác (koronafa)
virágából készült forrázat enyhe görcsol-
dó, gyomorsavcsökkentõ, enyhe hashajtó
és köhögéscsillapító. 

A fekete bodza (bodzafa)
virágából készült forrázat izzasztó,
lázcsillapító, vizelethajtó és vértisztító
hatású. 

A fehér liliom (Szentjózsefvirág)
sziromlevelébõl készült tinktúra

(nagyanyáink liliomos pálinkája) gyulladt sebeket jól gyógyít, antibakteriális
gyulladáscsökkentõ. 

A feketicsi fekete meggy termésének szárát forrázatként a népgyó-
gyászat hasmenés csökkentésre használja. 

Kovács Hargita
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KERTI TÖRPE
Fehér és színes kálaFehér és színes kála

Vidékünkön a fehér kála, más nevén tölcsérvirág, az ismertebb. Igénytelen növény.
A fehér kála (Zantedeschia) eredeti élõhelye a vadon és Dél-Afrika nyáron kiszáradó
mocsarai. 
A virág kifejlõdéséhez 3 jól fejlett levél szükséges. Minél több levele van, annál több
virágot hoz. Ennek eléréséhez a növekedési idõszakban bõségesen kell öntözni és
táplálni. A tavaszi elvirágzás után kezdõdik a nyugalmi állapot, amikor is a levelek
visszafejlõdnek. A töveket meleg helyen kell tartani és hagyni kell, hogy a földlabda
kiszáradjon. Nyáron a virágoskertet díszítheti, és közben a virág is erõt gyûjt. Július
végétõl kezdhetjük ismét locsolni.
Házilag is szaporítható a sarjhagymákkal. Az õszi átültetéskor késsel vágjuk le a sar-
jakat és tegyük kisebb cserepekbe. Az így szaporított növények a fehér kála esetében
körülbelül másfél év múlva, míg a színes kála esetében 3 év múlva hoznak virágot. 
A virág egy hosszú száron ülõ keskeny, sárga torzsavirágzat, amelyet egy óriási nyi-
tott, aszimmetrikus tölcsér alakú buroklevél vesz körül. Illata kellemes. A világos
helyeket kedveli. Nyáron szabadban, szeptembertõl hûvös helyen, 10ºC-on tartsuk,
míg a virágzáshoz 15ºC szükséges. Mocsári eredete igényli a bõséges öntözést.
Permetezhetjük is kézmeleg vízzel. Rendszeresen távolítsuk el az öregebb leveleket
és a felesleges oldalhajtásokat. 

Zecevic Tatjana

Csalánlével való trágyázásCsalánlével való trágyázás

A biokertészetben ismert eljárás a következõ. Tíz liter (esõ)vízhez 1 kg friss csalán
szükségeltetik. Hagyjuk állni 1-2 hétig, naponta keverjuk meg. Ha kész, leszûrjük. A
kezdeti habzás késõbb megszûnik. Színe sötét lesz és enyhe illatú. Az erjesztett levet
10-szeres hígításban használjuk (levelekre, földbe). Kovasavat tartalmaz, ami
szilárdítja a növényeket. 
A csalánlét pitypanglevéllel gazdagíthatjuk. Ha viszont zsurlófõzettel 2:10 arányban
elkeverjük, sikerrel alkalmazható permetszerként a levéltetvek atkái és levélfoltosság
ellen is. 

Kovács Hargita

Mit fMit fõõzzekzzek
ma magamnak?ma magamnak?

Ínyenc meggylevesÍnyenc meggyleves
(dr. Celler Tibor ajánlata)(dr. Celler Tibor ajánlata)

A pici sóval és ízlés szerinti cukorral, pár
darab szegfûszeggel ízesített vízbe
tegyük a megmosott (kimagozott)
meggyszemeket és fõzzük meg. Vízzel
keverjünk el egy vaníliáspudingot és
öntsük a meggyleveshez. Díszítésként
szórjuk meg fahéjjal. 

Egyszerû meggylevesEgyszerû meggyleves
((Szabó Manci néni receptje)Szabó Manci néni receptje)

A megmosott meggyet pici sóval és
cukorral ízesített vízbe megfõzzük,majd
tejfölös-lisztes habarást keverünk
hozzá(amit elõzõleg csomómentesre kev-
ertünk).Az így elkészített levest lehûtve
tálaljuk.

Különösen finom citromosKülönösen finom citromos
bodzaszörpbodzaszörp

(Kovács Hargita útmutatása(Kovács Hargita útmutatása
nyomán)nyomán)

Hozzávalók: 4 l víz, 1 kg cukor, 6-8 (de
lehet több is) bodzavirág, 1 evõkanál cit-
romsav, 2 közepes citrom.
Elkészítése: a 4 l vízzel elkeverjük a
cukrot, felforraljuk, lehûtjük. Egy nagy
befõttes üvegbe tesszük a vékonyra
szeletelt megmosott citromokat, a
leöblített bodzavirágot és a citromsavat.
Ráöntjük a folyadékot és lekötjük egy
gézdarabbal. 2 hétig állni hagyjuk
(naponta forgatjuk). Miután egy kicsit
megerjedt, leszûrjük, üvegekbe töltjük
majd hûtõszekrényben tároljuk.
Magában, vagy szódavízzel oldva,
jégkockával hûtve fogyaszthatjuk. 

A PAPRIKA (Capsicum Annuum) azaz népies nevén aA PAPRIKA (Capsicum Annuum) azaz népies nevén a
KERTI BORSKERTI BORS

...a burgonyafélék csoportjába tartozó fûszernövény.Nálunk egyéves
lágyszárú növény (meleg égövön évelõ). Virágának szirma korong alakú. Termése
hosszúkás illetve gömbölyû, két vagy több rekeszû. Lehet erõs és édes ízû. A piros
paprika jellegzetes festékanyagot tartalmaz, a capsanthint, mely az A-vitaminnal
rokon carotinoid anyagok közé tartozik. A magas C-vitamin tartalmáról Szentgyörgyi
Albert és Svirbelyv kutatásainak eredményeként ma már mindenki tud. 
A paprikának igen sok hibridfajtája van (ipari, sütnivaló, cseresznye, szarvas, babura,
paradicsompaprika) és mindegyik más-más gondozást igényel. Közös bennük, hogy
a sikeres termelés feltétele a meleg és a megmûvelt talaj. Az elõrenevelt palántákat
május végén lehet elültetni 40-50 cm távolságú sorokban egymástól 25-30 cm-re. Egy-
egy fészekbe 1-2 palántát ajánlatos tenni. Nem szabad mélyre ültetni! Ezt követõen
locsolást és egyéb megmunkálást igényel.
Rovarkártevõi és azok ellenszerei:
Levélaknázó (járatokat fúr a levélbe) ellen DACNUSA, BIOBEST. Levéltetvek ellen
ACTARA, MOSPILAN 20 SP. Bagolylepke lárvája ellen (a termésbe fúrja magát),
DECIS 2,5 EC. Takácsatkára BIOSECT, DANITOL 10 EC.                    

Kovács Hargita

A PARADICSOM (Solanum Lycopersicum) A PARADICSOM (Solanum Lycopersicum) 
...szintén a burgonyafélék csoportjába tartozik. Egy vagy többnyári (meleg égövön)
növény. Levele szaggatottan szárnyalt, virága sárga és fürtös. Termése húsos,
bogyószerû. Formáját a fajta határozza meg.
Az elõrenevelt palántákat április végén illetve május elején ki lehet ültetni idõjárástól
függõen. Ajánlatos az elsõ levélig a földbe tenni, hogy erõsebb gyökereket eresszen. A
folyóparadicsomot célszerû karózni. A növények közötti távolság 60-70 cm legyen.
További megmunkálást igényel (trágyázás, öntözés stb.).

Növényvédelme: 
Gombásodásra RONILAN FL.
Baktériumokra RÉZ GÁLIC (kékkõ oldat,
nem mérgezõ). Levéltetvekre MOSPI-
LAN, DECIS 2,5 EC. Lisztharmat ellen
AMISTAN, ANVIL-SC. Takácsatka ellen
elsõsorban gyomírtás, úgy nem lesz hol
elbújnia, azután DECIS 2,5 EC.
A fenti szerek mérgek! Minimális meny-
nyiséget használjunk belõlük, és ha csak
lehet, oldjuk meg másként a növény
védelmét. 

Kovács Hargita
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Rajzoltam egy falut, ami sokkal szebb...Rajzoltam egy falut, ami sokkal szebb...

Megkaptuk a rajzaitokat, mindenkinek gratulálunk! Örülünk, hogy ilyen szépen dol-
goztatok! Június 19-én, a Meggynapokon nyitjuk meg a rajzaitokból készült kiállítást,
ezért kérünk benneteket, azon a napon egy órakor gyertek el a Tüzibe! Ott lesz a díjá-
tadás. Aki nem rajzolt, de érdekli a többiek munkája, jöjjön el, nézze meg, és segítsen
nekünk tapsolni a díjkiosztón!

béka

Tábor a faluban?Tábor a faluban?

Ezúttal egy nyári programra szeretnénk a falu gyerekseregét elcsábítani. Hogy hova?
A NAGYKUNSÁGI ALKOTÓTÁBORBA Bácsfeketehegyen!!!
Aki volt már az elõzõ táborok egyikén, vagy a téli Kis Kezek Nagy Mesterek táborban,
az jól tudja, hogy milyen jó is kipróbálni magunkat különféle kézmûves foglalkozá-
sokban, hogy aztán büszkén vigyük haza anyunak és apunak a remekmûveinket. De
az is jó dolog, ha munkáinkat kiállítják, és még az újságba is bekerül, ugye? 
Most is lesz kosárfonás, fafaragás, makramé, batikolás, rongybabakészítés, de új dol-
gokkal is bõvül a tábor. Lesz nemezelés, bõrözés, szövés és mozaikkészítés is! De még
nem szóltam a tábor másik fontos részérõl, a JÁTÉKról. A mûhelymunkák mellett
bulizunk is, activity-t is játszunk majd, versenyeket rendezünk, esténként mesélünk és
szalonnát sütünk... Majd' elfelejtettem: lesznek vidéki résztvevõk is. Új barátaink is
lesznek! 
Ugye, milyen jól hangzik?Ebbõl senki sem maradhat ki! Nem kell mást tenned, mint
kitölteni a lenti jelentkezési lapot és a részvételi díjjal átadni Pál Eszti néninek vagy
Miss Molnárnak. Ne felejtsd el, ha hamarabb jelentkezel, biztosan résztvehetsz!

Fontos tudnivalók:
- a tábor 2 hétig tart, június 21-tõl (hétfõ) július 4-ig (vasárnapig) a
Kultúrotthonban (Tüzi)
- részvételi díj heti 250 dinár, ami fedezni tudja az alapanyagokat a gyerekek
munkájához
- jelentkezni JÚNIUS 18-ig lehet
Mindenkit szeretettel várunk! Korhatár nincs. 

ML

JELENTKEZÉSI LAP

A TÁBOROZÓ NEVE:___________________________________________

A TÁBOROZÓ KORA: __________________________________________

HÁNY VENDÉGET TUD FOGADNI? _____________________________

RÉSZTVÉTELI DÍJAT FIZETI: 1. HÉTRE, 2. HÉTRE, MINDKETTÕRE
(kérjük, karikázza be a megfelelõt)

___________________ ______________________
DÁTUM SZÜLÕI ALÁÍRÁS

MezõnézõMezõnézõ
Egy szem búzaEgy szem búza

Mire gondolnak a földmûvesek, ha
eszükbe jut a búza?
Már megint késve érkezett az alaptrá-
gya. Ha nem lesz hótakaró, megint
lesznek fagykárok. Ha jól terem,
alacsony lesz az ára. Ha alacsony az ára,
érdemes-e várni és bízni benne, hogy fel-
jebbmegy, esetleg cserélni vetõmagért,
üzemanyagért, mûtrágyáért, malomipari
termékekért?
Mire gondolnak a horgászok?
Fõtt búzával kell beetetni, hogy odaszok-
janak a halak, jó legyen a fogás. 
Mire gondolnak az idõsebb emberek, ha
emésztési problémájuk van?
Fõtt búzát reggeliznek, hogy elmúljon a
problémájuk. 
Mire gondolnak Önök, mikor ezeket a
sorokat olvassák?
De mire gondol a búza?
A túlélésre. Úgy, mint az emberek, csak
a búzaszem kitartóbb és könyörtelenebb.
Ha rossz körülmények közé kerül, a
kalász hegyét üresen hagyja, megöli a
gyerekei egy részét, hogy a többi túlélje.
Ha hosszantartó trópusi száraz meleg
éri, mint a múlt évben, védekezik "fog-
gal, körömmel". Elõbb az alsó levelei sár-
gulnak, majd száradnak meg, majd
késõbb a többi, de a szalma az utolsó
táplálékot is küldi a szemek felé.
Könyörtelen, de nem önzõ, fel akarja
nevelni a gyerekeit, ha beleszakad is.
Védekezik körömszakadttáig.
A benne levõ négy fehérje közül nem azt
részesíti elõnyben, amelyik nekünk tet-
szik, hanem egy másikat, amelyik
bevonja, lezárja a pórusokat, hogy minél
kevesebb legyen a vízveszteség, hogy
megmaradjon a csíraképesség.
Persze ilyenkor laposabb lesz a kenyér,
hiszen nyúlik, terül szét a tészta, még
akkor is, ha adalékot adunk hozzá. 
Ez már a búzaszemet nem érdekli. Az õ
számítógépe máshogy van programozva,
menet közben változtat a programon,
mindig megtalálja a megfeleõ megoldást.
Egy szem búza súlya körülbelül 0, 04
gramm.

Sz.J.
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Mi a pálya a pályákon?Mi a pálya a pályákon?
avagy a sportcsarnokbólavagy a sportcsarnokból

jelentik jelentik 

A sportcsarnokban az iskolai tor-
naórákon kívül idõnként történik valami
más is...
Akinek van kedve, na és mersze, hetente
kétszer elmehet, (hétfõn és csütörtökön)
aerobikozni 20-tól 21 óráig. Általában 30
személy rendszeres részvételével, persze
egy kis aprópénzért zajlik a torna.
Továbbá létezik egy kézilabda csoport,
ahol az 5. és 6. osztályos diákokat
foglalkoztatják. A fiatalok igen sikeresen
ûzik ezt a sportágat, részt vesznek a
községi versenyeken, és itthon is

mégpedig az újvidéki Vojvodina foci-
csapat.
Pénzhiány miatt a sportcsarnok kényte-
len a civil személyektõl 1000 dináros
órabért kérni a sportcsarnok
használatáért. Ennek elkerülése
érdekében kérik mindazokat a vállala-
tokat illetõleg tehetõsebb polgárokat,
hogy támogatóként járuljanak hozzá a
sportcsarnok további munkájához.

Sérülésmentes sportolást kívánunk!
B.Á.

vendégül látnak más községi csapatokat.
A kézilabdázók mellett a kosárlabdázók
is aktívak a feketicsi sportcsarnokban.
Vegyes összetételben játszanak a feketicsi
és lovæenáci fiatalok, mert a falu keretén
belül nincs elég érdeklõdõ a labdajátékok
iránt. A kosárlabdázók a múlt hónapban
vendégül látták a Crvena Zvezda pionir-
jait és hamarosan õk is vendégek lesznek
a Partizan otthonában. A belgrádi csapa-
tokkal való kapcsolatfelvétel eredménye,
hogy egy modern kosárlabdapalánkkal
gazdagodott a sportcsarnok. 
A közelmúltban voltak még kisebb-
nagyobb rendezvények, köztük teremfoci
bajnokság, ahol külföldi csapatok is
résztvettek Boszniából és
Magyarországról, de büszkén mond-
hatjuk, hogy ezt a bajnokságot mégis
hazai, azaz vajdasági csapat nyerte meg,

 

Hol - MMit

ApróhírdetésekApróhírdetések

Pálinka (szilva és vegyes), méz és torma eladó!
BORDÁS ATTILA, Lenin utca 38, tel. 738-809

Nyaralás
BULGÁRIÁBAN

Pomorjén !!!
10 éjszaka úttal: 140 euró
2-3 havi részlefizetésre!!

Felvilágosítás: a 063-84-198-96-os telefonon.

EsküvõkEsküvõk

Május 15-én Fehér Andrea és Szilágyi János
esküdtek örök hûséget egymásnak. Június 5-én
Szabó Emese és Bacsó András járultak az oltár

elé.
Sok boldogságot!

Impresszum
Kiadja a Zöld Dombok CSz, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Technikai szerkesztõ: ifj. Szabó József. Szerkesztõségi tagok:
Csanak Melitta, Lódi Andrea, Molnár Leonóra. Külmunkatársak: Ács Róbert, Bertók Zsolt, Bíró Éva,Kovács Hargita, Orosz
Attila, Zecevic Tatjana. Készült a topolyai Népnyomdában.

JELENTKEZÉSI LAP 
BABFÕZÕVERSENYRE

CSOPORT NEVE: _____________________________________________

TAGOK SZÁMA:______________________________________________

__________________ ____________________
DÁTUM ALÁÍRÁS

HalálozásHalálozás

id. Német Mihály
Rápóti Lajos

Szitás Lászlóné, szül. Erdõs
Erzsébet

Õszinte részvétünk a
családoknak!
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