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Hétköznapi gondjaink
incs víz, nincs nyomás,
kiégett az égõ a villanykarón. A szeméttelep
megközelíthetetlen, a szemetet
már a szomszédos földekre, utak
mellé, árkokba hordják. A fõutca
elhanyagolt. Az árkok nincsenek
kitisztítva, és sorolhatnánk. Ezek
mindennapi témák a Helyi
Közösségben.
Kezdjük a közvilágításnál. A
tavalyi év végéig egy helybeli
nyugdíjas villanyszerelõ volt a
közvilágítás karbantartója, de
mivel tavaly augusztus óta a
Helyi Közösség jövedelme elõbb
felére, majd még alább csökkent,
nem tudtuk tovább fizetni a
munkáját. A szemétteleppel szintén ez a helyzet. Több havi (6)
szeméttúrással tartozunk a SolgaMontnak, de mivel ez a cég is a
munkájából él, csak akkor hajlandó a munkát elvégezni, ha azt
ki is fizetik. A vízzel egészen más
a helyzet. A lakosság jelentõs
része szerint a víz ingyen van.
Rossz a minõsége. De ha ilyen
rossz, akkor minek kell? Vagy
mégsem olyan rossz? Ha van,
úszik fél utca, ha nincs, szidjuk a
Helyi Közösséget. Pedig jó lenne
tudni, hogy a vizünk ilyen, amilyen. Lehet, hogy nem a világ
legjobb ivóvize, de nekünk ettõl
jobb vizünk nincs, és belátható
idõn belül nem is lesz. Ha ezt a
meglevõ vizet nem tiszteljük,
még rosszabb napokra is
számíthatunk.
Azzal, hogy ebben a zavaros
világban összevissza mindenki,
aki teheti észrevétlenül még
kutakat fúrat a saját telkén, a gondokat nem oldjuk meg, csak
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Ezek mi vagyunk...

...és ezek is...

tovább fokozzuk. Ahányszor
átfúrjuk az ivóvíz-tartalékot
elválasztó vízzáró réteget,
annyi esélyt adunk az ivóvíz
tartalékaink elszennyezésére.
A házi kutak ugyanis
nincsenek biztonságosan
megvédve egy esetleges
szennyezõdéstõl. Ne feledjük!
A vizünk még mindig jobb,
mint sok más községé.
Arzénmentes. Ettõl sokkal
nagyobb gond az elavult
vízhálózat. Felújítására csak
akkor lesz némi remény, ha a
gazdaság fellendül. A gazdaság pedig csak úgy lendül
fel, ha azt mindenki akarja. A
jelenlegi gazdasági helyzet
nagyon hátrányos számunkra,
de nem szabad feladni, és az
örökös nyavalygás helyett dolgozni kell. Keményen dolgozni. Ahol lehet, fiatalítani. Az
egész községre szinte minden
szinten ráférne a fiatalítás,
csak hogy ezt egyesek nem
úgy értik, ahogy kellene. A
fiatalokat hagyni kell dolgozni.
A falu, és a falu arculata
olyan lesz, amilyenek mi
vagyunk, és amilyenre formáljuk. Próbáljunk meg úgy
élni benne, hogy a természeti
kincseinkhez - vízhez,
környezethez - való hozzáállásunkkal lehetõséget adjunk
utódainknak is az itteni
élethez.
Sárándi István,
A Helyi Közösség titkára

...és még ezek is.
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I S S Z A P I L L A N T Ó

A GAZDAKÖR HÍREI
Aratás elõtt a Gazdakört is értesítette a Vajdasági
Földmûves Szakszervezet az útlezárásra vonatkozó
kezdeményezésrõl. Két óra alatt megszervezték a blokádot. A nagygazdák közül idén kevesen vettek részt a megmozdulásban. Az útlezárások harmadik napján
egyezmény született a búzatermelõk, a malomipari vállalatok és a kormány között.
A hónap folyamán jelentõsen megnövekedett azon földmûvesek száma, akik bejegyeztették földmûves gazdaságukat a Szerb Mezõgazdasági Minisztérium által
ajánlott program szerint. A gazdák általában a kedvezõ
feltételek mellett a folyósított hitelt is igénylik. A
Gazdakör ezután is szívesen nyújt ez ügyben segítséget az
érdeklõdõknek.

A ZÖLD DOMBOK HÍREI
Július 20-án a Gazdakör és a Zöld Dombok képviselõi
(Fekete Géza, Török Attila; Molnár Zita, Kelemen
Kornélia, Horkai Gábor és Bertók Zsolt) meghívott
vendégként résztvettek a temerini Illés-napi ünnepségen.
Ez a találkozás a temerini Kertbarátkörrel való
együttmûködés és kapcsolattartás egyik lépcsõfokát jelenti.
Július 22-én egy munkaakcióval végrehajtották az áprilisban elültetett facsemeték locsolását.

valamint szeretnénk megköszönni Farkas Mihály
szobafestõnek az önzetlen segítséget.
Július 25-én az egyesület részt vett Adán a Tûzsziget
elnevezésû 5. családi vasárnapon, melyet az adai
üdülõközpontban tartottak. A találkozón a Katicabogár
Nagycsaládosok Egyesületét 45 személy, azaz tíz család
képviselte. A költségeket a község fedezte. Köszönjük
szépen!
Tokics Elvira

AZ IZIDA ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELMI
TÁRSULAT JELENTI
Július 11-16-ig Adán táborozott az Izida Társulat hét
tagja. A "Hit és a fény" Egyesület szervezésében különféle témákat dolgoztak fel a tábor lakói, pl.:
elkötelezettség, felelõsség a közösségben, a sérültek
jogvédelme stb. Egész hetüket végigkísérte a mûhelymunka. A gyapjúból, kövekbõl, cserépbõl, szalmából
készült emléktárgyak a kishegyesi Dombos Festen
kerültek kiállításra. Az adai utazás vezetõje Pál Eszter
volt.

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A Vojvodinaput felújítja az autóút községünkre esõ részét
is. A munkálatok során feleslegessé vált betontörmelékre
a község igényt tartott, de nem tudta megoldani az elszállítását. A Helyi Közösség határozata alapján Feketics
kapja meg az aszfaltõrleményt. A Gazdakör vállalta a
fuvarozást az eddig szilárd útburkolat nélkül maradt
utcáinkba.
A múlt hónapban áramkimaradások voltak a faluban, egy
hónap alatt 62-szer került sor egyperces áramszünetekre.
A gondot összetett tényezõk okozzák: a drótokon ülõ
madarak zárlatot okoznak; az aratáskor a vezetékekre
szállt por esõt kapva zárlatot okoz; hibásak a porcelánszigetelõk; a kistemetõnél leégett a trafóállomás. A
Község tárgyalt az Elektrovojvodina szabadkai és topolyai
delegációjával. Augusztus végére rendezõdik az áramellátás.

Az Amerikai Egyesült Államokból érkezett vendégekkel
egy teadélutánon vitatták meg az Izida munkásságát és
problémáit. Dr. Flaming és Szemesi Attila lelkész
bátorítása és a SARA (Sharing America's Resources
Abroad) támogatása felvillantotta a gyógyulás reményét
a tagok körében.
Augusztus 5. és 10. között az Izida eleget tett a Szegedi
Mozgássérült Alternatív Egyesület meghívásának, és
elutazott a II. Nemzetközi Fogyatékosok Hete címû rendezvényre.
Papp Julianna

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE,
KATICABOGÁR. HÍREK.

KATEKIZÁCIÓ

Az egyesület megkezdte székhelyének meszelését, hogy a
gyerekeknek minél elõbb játéksarkot és foglalkozásokat
tudjon biztosítani. Ez alkalommal szeretnénk köszönetet
mondani a kishegyesi Bell-Impex magánvállalatnak az
adományért, ami nagy segítséget jelentett számunkra,

Az idei évben július 5. és 9. között tartottuk a nyári
katekizáció I. csoportjának (8-12 éves korosztály)
foglalkozásait Központi Otthonunkban. A gyermekek
szinte egész Vajdaság területérol érkeztek, közel hetvenen. A legtöbben most is falunkból jöttek.
A katekizáció vezetõi: Halász Béla vojlovicai lelkipász-
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tor és felesége Zsuzsanna, valamint e sorok írója voltak.
A napot minden esetben rövid reggeli áhítattal kezdtük.
A délelotti foglalkozások három nagyobb témakört öleltek fel: imádság, egyház, istentisztelet. Az adott témákat
igyekeztünk megfelelõ bibliai történetekkel alátámasztani és a gyermekek tudásszintjéhez igazítani.
Vendégeloadónk volt Csete Szemesi István püspök úr is,
aki a reformáció kialakulásáról beszélt. A résztvevõk
érdeklõdéssel figyelték az elõadásokat és érdekes
kérdéseket tettek fel. A kérdésekbõl adódott egyik
elõadásom témája, amikor közkívánatra az angyalokról,
mint Isten láthatatlan teremtményeirõl beszéltem a
Szentírás alapján.
Az elõadások mellett bõven maradt idõ a játékra,
szórakozásra, barátkozásra is. Az esti órákban bibliai
történeteket feldolgozó filmeket vetítettünk. Az utolsó
elõtti napon - régi szokásainkhoz híven - nagy sikerû Kimit tud? vetélkedõt rendeztünk. Feledhetetlen alkalom
volt ez, hiszen a gyönyörû zsoltár, dicséret és népdaléneklésen, szavalatokon kívül betekintést nyerhettünk a székely mesemondás gyönyörûségeibe is. Az
utolsó napon közvéleménykutatást végeztünk. Az
összegezésbõl az derült ki, hogy a gyerekek alapjában
véve elégedettek voltak úgy a foglalkozásokkal, mint az
adott körülményekkel és ellátással. Adja Isten, hogy a
közel 50 éves katekizációnak legyen folytatása és
látogassák ezeket az alkalmakat minél többen, mert ez
azt bizonyítja, hogy a gyermekek igenis fogékonyak a
hit dolgai iránt.
"Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jöjjenek,
és ne tiltsátok el õket, mert ilyeneké az Istennek országa." Luk. 18, 16
Orosz Attila

A MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET HÍREI
MEGRÖVIDÜLT NAGYKUNSÁGI ALKOTÓTÁBOR
A kéthetesre tervezett alkotótábor egy hétig tartott.
Sokan kérdezték a szervezõket, miért. A szervezõk is ezt
kérdezték, csak hozzátették: miért nem lehet Feketicsen
harminc olyan készséges családot találni, ahol a vidéki
gyerekek megaludhatnak a tábor ideje alatt. Válaszok
híján a tábor elsõ fele elmaradt...
A szervezõk ezennel mondanak köszönetet mindazoknak a családoknak, akik tizennégy tordai és ittabéi fiatalt
egy hétig vendégül láttak, az oktatóknak, az esti programok készítõinek, az iskolának a panókért és
Tomrecaj péknek a finom szombati ebédért.

KUNHEGYES
Július 5-14-ig egy kirándulásokkal és kikapcsolódással egybekötött kézmûves táborban vendégeskedtek a Berkenye
tánccsoport tagjai Kunhegyesen. Vezetõjük Gogolák Csilla
volt. A vendéglátók búcsúzáskor elmondták, nagyon örülnek,
hogy megismerhettek egy ilyen jólnevelt feketicsi társaságot.

VERSMONDÓ-TANONCOK SZEREPCSERÉJE: TÁBORBAN MAGYARITTABÉN

szervezõje és vezetõje Tóth Anita és Kormos Irén volt. A tábor
célja a versmondás alapjainak elsajátítása volt. A tábor végén
a gyerekek bemutatták szüleiknek a tanultakat. Az újdonsült
vermondó-oktatók számára feledhetetlen élmény volt az öröm
és a hála, amit a gyerekektõl a fáradozásaikért kaptak cserébe.

KÉT BUSZ INDULT FEKETICSRÕL A ZENTAI
JÁTÉKOKRA
Az idei V. Nyári Ifjúsági Játékoknak közel 100 feketicsi
lakója volt. A Játékok kezdetét megelõzõ délután két
szervezett busz indult. Nemcsak a látogatók száma volt
több, mint az elõzõ években, hanem a csapatoké is. Ez
alkalommal Feketicsrõl a már ismert DIÓDÁK mellett
egy új csapat is versenyzett
(mû néven. A jól
összeszokott Diódák az idén érték el eddigi legjobb
eredményüket, a 48 csapatból negyedikek lettek. Itt
mindenképpen szólni kell szurkolótáborukról, akik
Zenta leglelkesebbe szurkolói voltak. A verseny sportés ügyességi feladatokból, valamint mûveltségi
vetélkedõbõl állt.
Az esti koncerteket érdekes mûsorok elõzték meg mindkét színpadon. Pl. a KMV-gyõztesek bemutatkozása,
néptánc, versek, színdarabok. Délutánonként különbözõ
sátrak várták a fiatalokat színvonalas elõadásokkal
(tudományos, mûvészeti, vallási témákkal).
Ez a négy nap immár hagyománnyá vált. Hibái ellenére
is egy szép hagyomány, amelynek mi, bácsfeketehegyiek is része vagyunk. Viszlát jövõre!
P. Ágnes

DOMBOSON TÚL
Kishegyesen idén nyáron ismét megrendezésre került a
Dombos Fest elnevezésû kultúrfesztivál. A július 8. és
25. között lezajlott rendezvénysorozat ismét a
megszokott magas színvonallal dicsekedhet. A
helyszínek idén Kishegyes, Bajsa és Kelebia voltak,
olyan világhírû elõadókkal, mint a Muzsikás, a Boban
Markoviæ zenekar, a Magyar Állami Népi Együttes,
Berecz András. Feketics ismét kihagyta a karnyújtásnyira lévõ lehetõséget, hogy részese legyen ennek a megmozdulásnak.

A SPORTCSARNOKBÓL JELENTJÜK
Itt a forró nyár, a szünidõ. Vajon játszanak-e az iskolások? Benéztünk az új tornaterembe. Nos… Tátong az
ürességtõl és az érdektelenségtõl. Most, amikor a
gyerekek mentesültek a rengeteg házi feladattól, talán
lenne egy kis idejük teremlabdarugásra, kézilabdára
vagy kosárlabdára, de a helyzet az, hogy a sportcsarnok
augusztus 24-ig zárva van. Talán túlságosan is meleg
van a teremben, esetleg nagyon drága a bérlése ( megjegyzem, diákoknak jutányos hozzáférés lehetséges)
vagy a gyerekek nem szeretnek sportolni, netalán a
szülõk nem engedélyezik? A válaszadást Önökre bízom,
valószínûleg tudják a választ, én csak azt tudom, hogy:
augusztusig zárva!
B.

2004. július 9.-16. között került megrendezésre az I.
Magyarittabé-i anyanyelvápoló és versmondó tábor, melynek
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REMÉNYKEDÕ

2004. július 14-én megalakult falunkban a Sporthorgászok Egyesülete
Feketics néven. Az alakuló gyûlésen jelen voltak a bácsfeketehegyi
horgászok, valamint Kopasz István, a cservenkai horgászok elnöke, aki
elmondta tapasztalatait, és jótanácsokkal látta el az induló egyesületet. Az
alakuló gyûlésen választottak elnököt, titkárt, pénztárost. Az elnöki helyet
Ivan Saša tölti be, a titkár és pénztáros pedig Begoviæ Tihomir és Kelemen
János.

Halastó lesz
Bácsfeketehegyen

KIVÁLASZTOTTÁK BÁCSFEKETEHEGY BÁLKIRÁLYÁT ÉS KIRÁLYNÕJÉT!
2004. július 17-én megrendezésre került a már hagyománnyá vált kisvizsga.
Ez alkalomból falunk lakói kiválasztották a szerintük legügyesebb ifjú táncost és táncosnõt, mégpedig úgy, hogy képeslapot írtak kedvenc táncosuknak. Aki a legtöbb képeslapot kapta, azé lett a bálkirályi, és -királynõi cím.
Egy képeslap 10 dinárba került. A bálkirályi címet Kovács Norbert, a
bálkirálynõi címet pedig Tüskei Krisztina kapta.

"A SZÕLÕTÕKÉK MÉGIS GYÖKERET VERNEK A TELECSKAI
DOMBOK LANKÁIN"
Fekete Andor, feketicsi középiskolás ezt a címet adta annak a pályamûnek,
amellyel a Magyar Tudományos Akadémia és a Természettudományi
Múzeum által meghirdetett "Lakóhelyem mezõgazdasága diákszemmel"
címû pályázatra nevezett be igen nagy sikerrel. Az említett tanulmányért elsõ
díjat kapott. Gratulálunk!

A bácsfeketehegyi
Sporthorgászok Egyesülete
elsõdleges céljának a Krivaja
tisztítását határozta meg alakuló
ülésén. Ebben a hatalmas
munkában a DTD segítséget és
támogatást ígért neki.
Az újonnan alakult egyesület
Bácsfeketehegyen halastavat
szeretne létesíteni a valamikori
kenderáztató helyén.
Szakemberek szerint a feltételek
adottak, a hely megfelelõ, csak
kis korrekciót igényel, a gödröt
mélyíteni és szélesíteni kell.
Halakat kapnának, az õrzés sem
jelentene problémát. Idén ki
fogják tisztítani a helyet,
lekaszálják a füvet, majd
kiszélesítik a gödröt, és megfigyelik, hogyan reagál a víz a
területre.

... akkor gondolkodjunk
A véradók ajándéka
Az önkéntes véradás a legnagyobb humánus cselekedet egy egészséges felnõtt ember részérõl. (Egy
kis önzõség is lehet benne, mivel így ingyen
ellenõrizhetjük egészségünket, sõt két szabadnapot
is kapunk.)
Az utóbbi idõben megcsappant az önkéntes
véradók száma! Ennek több oka is lehet, de elég, ha
az AIDS-tõl való félelmet említjük (holott a
véradásnál ez a félelem alaptalan). Az állam, az
önkéntes véradást serkentendõ, egy kormányhatározattal (Szerbia Hivatalos Közlönye 31/2001)
felmentette az önkéntes véradókat a következõ
egészégügyi szolgáltatások költségétõl:
- költségtérítéses orvosságok,
- orvosi és fogorvosi vizsgálatok,
- laboratóriumi vizsgálatok és analízisek,
- röntgenvizsgálatok (beutalóval),
- scenneres és mágneses vizsgálatok,
- ultrahangos vizsgálatok,
- egynapos terápia rehabilitáción és fizikális gyógymódon,
- száj- és foggyógyászat (protézis nélkül),
- speciális rehabilitációs intézetekben való diag-
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nosztizálás és gyógykezelés,
- kórházi gyógykezelés és rehabilitáció
(OPERÁCIÓ IS),
- mentõkocsival való szállítás.
A fenti jogaikat a véradók a véradás napjától
számított 1 évig érvényesíthetik. Aki 10 alkalomnál
többször adott vért, annak jogai nincsenek ily
módon korlátozva.
Ezt mi, önkéntes véradók nem kértük, de ha már
az állam e jogokat adta, ne engedjük meg, hogy
hivatalnokok (más törvényekre hivatkozva)
megvonják tõlünk! Ha mégis megtörténik, írásban
kell értesíteni az Egészségügyi Biztosítási
Intézetet, ha nem intézkednek, a Minisztériumot.
Meglátják, visszatérítik a jogtalanul elvett
összeget. Ha kérik, szívesen segítek!
E határozatával a kormány: növelte a véradók
számát, de nem kerül pénzébe, mivel a véradók
egészségesek, és nincs szükségük a fent említett
szolgáltatásokra. Ha pedig mégis megtörténik a
baj, ne hagyjuk, hogy megfosszanak ezektõl a
jogainktól! A határozat érvényes egész Szerbia
területén.
Bíró Csaba
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M A N A P S Á G
Miniszteri fogadáson
Tóth Jánossal a Földmûvelésügyi Minisztériumban tett látogatás kapcsán beszélgettünk
A feketicsi Gazdakör képviselõi a közelmúltban a Szerb
Köztársaság Földmûvelésügyi Minisztériumában jártak.
Hogyan és mikor került sor erre a belgrádi utazásra?
-A tavasz folyamán kérelemmel fordultunk az Országos
Szabadalmi Hivatalhoz, hogy a "feketicsi fekete meggy"
nyerje el a tájjellegû gyümölcsök csoportjába való
besorolást. Anyagiak hiánya miatt pártfogókat kerestünk,
és úgy látszik felfigyeltek ránk, meghívást kaptunk
Belgrádba. Július 23-án, pénteken, a földmûvelésügyi
miniszterasszony, Ivana Duliæ Markoviæ személyesen
fogadott bennünket.
Mi volt a beszélgetés fõ témája?
-A falu gazdaságának fellendítésérõl beszélgettünk. Arról,
hogyan lehet kedvezõ feltételek mellett pénzhez juttatni a
lakosságot, úgy, hogy az anyagiakat itt helyben forgassuk.
A gyorssegélyt a magántermelõk birtokának bejegyzése
nyomán lehet megvalósítani. A falu fiatalságának
munkalehetõséget kell biztosítani a jövõben.
A meggyrõl szóló párbeszédnek milyen eredménye
született?
-Két ígéretet kaptunk. Az új telepítéseket részben támo-

T ÁNCLÉPÉSBEN -

gatják, és a meglévõk karbantartására is utalnak pénzt.
A hitelt igénylõknek is küldik a pénzt, amennyiben az
átadott kérelem megállja a helyét.
Milyen segítséget kínált konkrétan a miniszterasszony?
-Megígérte, hogy hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a
következõ termésünk árufeleslegébõl már komoly
mennyiséget vásároljon fel valamelyik nagyipari
gyümölcsfeldolgozó üzem. A Köztársasági Fejlesztési
Alap támogatásáról biztosítja mind az ültetvények
telepítését, mind a feldolgozó kapacitások kiépítését.
Mit jelent ez pontosan?
-A minisztérium lehetõséget kínál és pénzt ad. Nem
szorgalmazza a feldolgozó kapacitás létrehozását,
hanem a jövõ évi meggyfelesleget segít áruba bocsátani, és ha az üzlet sikeresnek bizonyul, az új telep termõre fordultával a feldolgozó támogatja.
Ki fog az üggyel foglalkozni?
-A falu legismertebb meggytermesztõi, a Horkai család.
Tokics Etelka

EGYRE LEJJEBB

T ÓTH V ERA , A TÁNCISKOLA VEZETÕJE

MEZÕNÉZÕ

MONDJA

Feketicsen hagyománnyá vált, hogy az általános iskolát
végzettek klasszikus táncokat tanulnak egy hathetes tanfolyamon. De ma már egyáltalán nem mondható
tánciskolának ez a rendezvény, így a hagyomány is eltörlõdik. Nagyon furcsa, hogy tizenegy-két éveseket is
elengednek szülõi felügyelet nélkül. A nyolcadikosok
pedig csak muszájból íratkoznak be, esetleg szüleik
unszolására.
A gyereket nem azért kell beíratni a tánciskolába, hogy
ajándékot kapjon, hanem hogy megtanuljon táncolni!
Díjazni viszont azokat kell, akik a tánciskolában sajátítják
el a tánclépéseket! Úgy érzem, az utóbbi néhány évben
egyre romlik a helyzet. A tánciskolában nem csak táncolni tanulhatnának meg a fiatalok, hanem elsajátíthatnák az
egymás iránti tiszteletet, a helyes viselkedést és
öltözködési kultúrát. Azonban a tánciskolások egyáltalán
nem tisztelik a rendezvény szabályait! Nem jelennek meg
idõben a tanulóesteken, kiközösítik a kevésbé ügyeseket,
nem figyelnek, sõt tánctanárjukat is kicsúfolják a háta
mögött. Így lehetetlenné válik a tanítás.
A tizenévesek nem szórakozni járnak a tánciskolába,
hanem dohányozni, inni és randalírozni. Szörnyû, hogy
hova süllyedtünk! A szülõk nagyon elfogultak
gyerekeikkel szemben, pedig a jó és a rossz utat
egyértelmûen a szülõi példamutatás jelzi. A türelem és a
szeretet kulcsfontosságú a nevelésben, és ezt semmi sem
helyettesítheti! Neveljük hát gyermekeinket, és óvjuk õket
a romlástól!
lejegyezte Tóth Anita

A RATÁS

UTÁN

Befejezõdött a kalászos gabonafélék
betakarítása. Az idõjárás kedvezett az idei aratásnak, a betakarítás menetét nem gátolták esõzések.
Mégis nehéz aratás volt, mind a régi gépeknek,
mind a gazdáknak. A gépeket megviselte a nagy
szalma, ezért sok volt a javítással eltöltött idõ. A
gazdák számára már aratás elõtt kezdõdtek a búza
árának bizonytalanságából adódó gondok. Végül a
búza árát figyelmeztetõ sztrájkkal kiharcolták: a
malmok a még így is alacsony 7 din/kg-ot ígérték,
az állam ezt megtoldotta a 1,5 din-os prémium
felajánlásával. Azután az aratás megkezdtével
sokan csalódtak a terméshozamokban, ugyanis ott,
ahol idõ elõtt megdõlt az állomány, a vártnál
lényegesen rosszabb lett a minõség és alacsonyabb
a hozam.
Aratás után vagyunk. A termény már a
tárolókban van, késik az állami prémium, a
malmok pedig vonakodnak megadni a fenti
összeget a búza kilójáért. Egyenlõre kilátástalan a
helyzet a gazdák szemszögébõl, mert számítottak
erre a pénzre. Ha a fevásárlás nem indul be a
közeljövõben, újabb tiltakozó megmozdulásokra
lehet számítani.
Horkai Zsolt
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A LÉLEK

SZÁRNYÁN

Egy a szükséges dolog
"De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik
õ tõle"
Lukács 10, 42
Ha elolvassuk a fenti bibliai idézet megelõzõ verseit (Lukács 10, 38-42), akkor
láthatjuk, hogy egy kerek történet áll elõttünk. Jézus a Jeruzsálem melletti
Betániába érkezik, ahol együtt él Mária, Márta és Lázár a három testvér. Jézus
gyakran megfordult ebben a házban, mert itt megtalálta azt, amire minden ember
vágyik: ez pedig a szeretet. Ennek a szeretetnek két megnyilvánulási formájával
találkozunk a történetben. Az egyik szeretetforma, amit Márta képvisel: a szolgáló, a gyakorlati munkában megmutatkozó szeretet. A másik szeretetforma a
Máriáé: az igére figyelõ szeretet, amely Jézus Krisztus meghallgatásában nyilvánul meg. A kettõ között nagy a különbség.
Márta tesz-vesz, sürög-forog, alig gyõzi a sok tennivalót. Mária pedig csendben
ott ül Jézus lábai elõtt és figyel tanítására. Jézus ez utóbbi cselekedetet minõsíti
jobbnak, az "egy szükséges dolognak". Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem
fontos a munka, a mindennapi feladatok elvégzése, és az embernek állandóan, áhítatos csendességben meditálnia kell az örökkévalóság dolgain. Arra figyelmeztet
bennünket ez a tanítás, hogy vannak pillanatok, kell lenni olyan idõnek,
negyedórának vagy félórának, amikor mindent félre kell tenni, semmi mást nem
kell csinálni, csak Jézussal együtt lenni áhítatos csendességben.
A Betániában lévõ ház valóban a szeret háza volt, ahol Jézust befogadták, ahol
helye volt a gyakorlati munkában megnyilvánuló szeretetnek, de helye volt az igehallgatásnak és az imádságnak is. Erre utal a helység neve is, amelynek magyar
jelentése: "édes ház". Jézusnak nagy szüksége volt erre a házra. Az embereknek
minden korban nagy szükségük volt és van olyan házakra, ahol jut számukra egy
darab kenyér, ahol az imádság áhítatában lelkük is táplálékot nyer.
A kérdés az, hogy vajon ilyen-e a nagy ház, az egyház? Vajon, ha betérnek az
emberek a mi házunkba, a mi egyházunkba, van-e számukra hely, van-e a
képzeletbeli vagy a tényleges asztalnál egy hely, egy szabad teríték, amely éppen
õket várja? Vajon a mi nagyobb házunkban, a református egyházunkban megvane az imádság áhítatos csendje, ahova be lehet térni, ahol megpihenhet a zaklatott
lelkû ember, vagy ahol választ kaphat a mai fiatalság az élet útvesztõinek
megannyi kérdésére? Amikor e kérdésekre keressük a választ, nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy ami nálunk embereknél lehetetlen, az lehetséges az
Istennél.
A történetben egy párbeszéd zajlik le Jézus és Márta között. Ebben Jézus rámutat arra, hogy Mártának sok a gondja, nyugtalan, gondterhelt. Mintha csak nekünk
mondaná, bennünket jellemezne Jézus. A mai ember egyik betegsége, hogy
állandó idõhiányban szenved. Rendelkezésünkre állnak a modern technikai
eszközök, amelyek megkönnyítik munkánkat. Értelemszerûen lerövidült az idõnk
is. Az így megtakarított idõ azonban mégis valahol elvész. Továbbra is állandó
idõzavarban élünk, nem jut idõnk semmire. Ha a bibliai történetben szereplõ
Mártának rendelkezésére álltak volna a technika modern eszközei, akkor sem lett
volna ideje Jézus lábai elé leülni. Ez az egész kizárólag lelkiség kérdése. A 31.
zsoltár 16. versében ezt olvassuk: "Életem ideje kezedben van Uram!" Azért
vagyunk állandó idõszûkében, azért nem tudunk áldást jelentõ módon élni, mert
az idõnket nem tesszük bele Isten kezébe. Ezt kellene megtanulnia minden hívõ
embernek, hogy az idejét átadja az Úrnak.
Az egy szükséges dolog, a "jobb részt" választani azt jelenti tehát, hogy nem
szabad lélekben kárt vallani. Jézus szavainak nem az a tanulsága, hogy jobb az
imádkozó élet, mint a szolgáló élete, hanem az, hogy szolgáló életünk csak akkor
válik igazi értékké, ha tudunk Máriákként is viselkedni. Amikor belép házainkba
Jézus, akkor tudjuk idõben abbahagyni a munkát, a sürgölõdést és tudjunk leülni,
hogy õt hallgassuk. Ehhez adjon Isten mindannyiunknak útmutatást és hitet.
Orosz Attila
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TÜKRÖM,
TÜKRÖM,
MONDD
MEG
NÉKEM…
- szépségrovat -

BÁNJUNK ÓVATOSAN A
NAPFÜRDÕVEL!
A napozás bizonyos fokú elõvigyázatosságot igényel. Legfontosabb a
mértékletesség és fokozatosság
szabályainak betartása.
Az elsõ napfürdõ ne tartson sokáig.
Ezek után minden nap növelhetjük a
napozás idejét, és nem kell tartanunk
attól, hogy a csúnya leégés megkeseríti
elkövetkezõ napjainkat.
A napozáshoz használt kozmetikumok
használatát sem szabad elfelejtenünk,
mert olyan anyagokat tartalmaznak,
amelyek csökkentik a napfény káros
hatásait, valamint védenek a gyulladást
keltõ UVB-sugárzástól.
Még egy nagyon fontos szabály!
Semmiképpen sem szabad napoznunk 11
és 16 óra között.
Ha ezeket a szabályokat betartjuk, nem
kell félnünk a leégéstõl, és csak így
tehetünk szert szép napsütötte,
egészségesen fénylõ bõrre.
Kellemes napozást!

GYÜMÖLCSPAKOLÁSOK
A gyümölcsök magas vitamintartalmuk
mellett ásványi sót és savakat is tartalmaznak, amelyek a bõrön frissítõ,
tápláló hatásúak. Pakolásra csakis friss
gyümölcsöt használjunk, megmosva,
pépesítve. A gyümölcspakolások
segédanyaga lehet bármilyen hidratáló
krém, vagy akár tejtermékek is.
A banános pakolást fõleg zsíros bõrre
alkalmazzuk.
Az õszibarackot meghámozva lehet
pakolásnak pépesíteni. Ez a pakolás
hidratálja, táplálja a bõrt.
A citromot vitamintartalma és
halványító hatása miatt használják. A citromos pakolás pórusösszehúzó, valamint
frissíti a bõrt.
Ezeket a pakolásokat akkor készítsük,
ha van legalább fél órányi idõnk arra,
hogy a kezelés alatt pihenjünk, és csak
magunkkal foglalkozzunk.

CS.M.

FECSKE

G

Y E R E K S A R O K

A NAGYKUNSÁGI ALKOTÓTÁBOR KIS TUDÓSÍTÓI JELENTIK,
AVAGY TÁBORI NAPLÓ
tuk, hogy kihûljön. Majd kivettük, átszúrtuk és
fonalat fûztünk bele. Szép dísz lett belõle. Délután
gyapjúból kabalafigurát készítettünk. Ez után
következett a várva várt ruhafestés. Szórtuk a festéket, tekertük és kötöttük az anyagot, Eszti néni
pedig késõ estig fõzte. Csak holnap láthatjuk meg...
/DÁVID DONNA és KASZA KRISZTINA/

Hétfõ, június 28.
Elkezdõdött a tábor Pál Eszter és Molnár Leonóra
vezetésével. Ennek a tábornak az a célja, hogy
hasznos idõtöltés mellett új barátokat is találjunk.
Délelõtt az ittabéi és tordai vendégeket vártuk
igencsak izgatottan. A bemutatkozást követõen
játszva ismerkedtünk össze. Az ebéd utáni
foglalkozás játékkal kezdõdött, majd Feketics
tisztítására indultunk. A szemétbõl meseországot
építettünk, és mesét mondtunk hozzá.
Versenyeztek a csapatok, hogy kié a szebb birodalom és érdekesebb történet. Az esti esemény
táncház volt, ahol kifáradásig táncoltunk.
/SOGOROVITY SZILVIA és SZOMBATI
DOROTTYA/

Péntek, július 2.
A mai fõ feladatunk az volt, hogy csapatokban dolgozzuk fel a heti tábor élményeit. Lehetett szín-

Kedd, június 29.
Reggel körbeültünk és kiválasztottuk, hogy ki mit
akar csinálni. Lehetett választani a nemezelés,
fafaragás és makramézás között. A végére
megérkezett a kosárfonó néni is. A fafaragásnál,
mint a legnehezebb szakmánál, elkerülhetetlen
volt a sérülés, de minden fájdalmat legyõzött a
fafaragás élménye. A makramécsomózás a lányok
kedvence, hisz nyakláncot, bokaláncot tudnak
készíteni maguknak, barátnõjüknek. A nap végén
mindenki elégedetten tért haza.
/FICZE ÁRPÁD és VUKMANOV ATTILA/

darabban, versben, énekben és táncban összefoglalni. 6 csoport: Békésiek, Nevenincs, Süss ide,
Ördögök, Szupercsapat és a Focicsapat dolgozott
keményen. Hét órakor kezdõdött a gála, akkorra
mindenki elkészült. A nézõközönség kiváncsian
várta a produkciókat és tapssal jutalmazta õket. A
heti munkáinkból kiállítás lett, és megmutathattuk a
nézõknek, mit is tudunk! Büszkék voltunk...
/FARKAS BEATRIX és LÓDI CSILLA/

Szerda, június 30.
A mai napon is négy mesterséggel foglalkozhattunk: Imre bácsi a fafaragást, Melinda néni a
makramécsomózást, Zsófi néni a nemezelést,
Rózsi néni pedig a kosárfonást mutatta meg
nekünk. A nemezelõk szobamamuszt, táskát,
párnát keszíthettek. A délelõtti munkát egész
délután folytathattuk, hisz a jó munkához idõ kell.
Aki befejezte, az focizott, ping-pongozott vagy
barátkozott. Az esti program Activity volt, ahol öt
csapat versenyzett egymással. A vesztes csapatok
nem haragudtak, inkább játszottak még egy
játszmát. Ez a nap is jól telt el.
/CSÕKE TIJANA és SZARKA ZSÓFIA/

Szombat, július 3.
A délelõtt csapatjátékokkal telt el. Izgatottan osztogattuk a tanácsot egymásnak. A versenyszámok a
következõk voltak: pingponglabda-kanálban futás,
seprûfoci, ügyességi labdadobálás, babszedés és
joghurt-etetés bekötött szemmel. A verseny után
izgatottan vártuk az eredményt. A Békésiek lettek az
elsõk. A délelõtt és a tábor a dícsérõ oklevelek
kiosztásával ért véget. Sajnos, gyorsan elmúlt ez a
hét és a vendégek is hazamentek, miután címeket
cseréltünk velük. Egy ebéddel fejezõdött be a tábor.
Szép emlékeink és új barátságok születtek.
/SZALAJEVICS VIKTOR/

Csütörtök, július 1.
Reggel 9-kor gyertyaolvasztással és levélgyûjtéssel kezdõdött a nap. Az elõre elkészített formába
tettük a leveleket, ráöntöttük a forró viaszt és vár-
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K E RT I

HAPCI

TÖRPE

A természet patikájából

Rózsa
Az egyik legelterjettebb vágott virág a rosacea családjába tartozó rózsa
(rosa sp.). A rózsatövet október közepétõl április közepéig célszerû
ültetni. Az ültetéshez napos helyet kell választanunk, ahol napközben
legalább 6 óra hosszát süt a nap. A tõtávolság a teahibrideknél 0.40-0.50
méter, minirózsák esetében 20-30 centiméter, míg a futórózsák 1 méter
tõtávolságot igényelnek. A rózsát fontos alaposan megmûvelt talajba
ültetni. Ha elõzõleg is rózsa volt ültetve azon a területen, akkor fertõtleníteni kell a talajt, vagy pedig a felsõ 30 centiméteres réteget ki kell
cserélni. A rózsa víz- és levegõ igényes növény.
A rózsatermesztés legfontosabb tavaszi munkája a metszés. Metszéskor
a tõbõl el kell távolítani a gyenge, valamint vad vesszõket, a beteg- és a
kétévesnél idõsebb gallyakat. A terméseredményt a fajták döntõen
befolyásolják. A virágot akkor kell szedni, mikor a csészelevelek már
szétnyíltak, és a bimbó jellemzõ alakja jól látható. A virágot lehetõleg a
reggeli órákban vágjuk, mikor még nedvdúsak. Általános szabály, hogy
a növényen, melyrõl a virágot vágtuk, legalább 2-5 tagból álló levél
maradjon, de vannak kivételek, amikor is jobb 3-4 levelet hagyni.
Növényvédelem:
Kórokozók és kártevõk ellen (atkák, pajzstetvek, lisztharmat ):
Novenda nevû vegyszer
Csillagfoltosság, levéltetû ellen: Dithane M-45+; Bi-58 ec
Zeèeviæ Tatjana

A UGUSZTUSI

TEENDÕINK A HÁZIKER TBEN

Ez a hónap a nyár legmelegebb és "leggazdagabb" hónapja, ilyenkor
történik a kerti vetemények nagy részének betakarítása. Megkezdõdik
a paprika, paradicsom, padlizsán érése, de a fokhagyma és a vöröshagyma is kikerül a földbõl. Augusztus második felében elkezdhetjük vetni
a téli retket, salátát és elduggatni az ezüsthagymát (zöldhagymának
valót).
Kovács Hargita
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A mentafélék közül a legelterjedtebb a borsmenta és a fodormenta. Közös tulajdonságuk,
hogy mentolt tartalmaznak. A
mentol olyan illóolaj, melynek
számos jótékony hatása van.
Borsmenta (pepermint menta): levele
keskeny, virága lila.
Friss hajtásainak forrázata belsõleg alkalmazva étvágygerjesztõ,
görcsoldó.
Külsõleg alkalmazva
torokfájás
gyóg y í t á s á r a ,
öblögetésre, valamint
gyulladásoknál borogatásként alkalmazható.
F o d o r m e n t a
(köményes menta):
levele egy kicsit szélesebb a borsmenta
levelétõl és "fodros".
A levelébõl készült tea
idegnyugtató, görcsoldó, epeserkentõ és természetesen sikerrel
alkalmazhatjuk
m e g h ü l é s e s
betegségek tüneteinek enyhítésére.
Citromfû (méhfû,
mézfû):
levelei
hasonlóak a borsmentáéhoz,csak kereken
íveltek és citromillatúak, mivel citralt
tartalmaznak. A citromfû virága sárga.
Leveleinek forrázata
antibakteriális,
vírusszaporodásgátló, nyugtató. Külsõleg a herpesz-vírus által okozott tünetek
enyhítésére használhatjuk.
Körömvirág
(kenyérbélvirág,
gyûrûvirág): virágának
forrázata
gyomor- és bélfekély
kezelésére alkalmas,
valamint gyulladásgátló. A virágából
készült
kenõcs
aranyér-bántalmak
enyhítésére kiváló.

FECSKE
Köszönet
támogatóinknak

A N YA K Ö N Y V I

Bizonyára emlékeznek olvasóink, hogy a
Fecske elsõ, 2004. májusi száma ingyenes
volt. A megbeszélések szerint a Helyi
Közösség finanszírozta volna az akkor 500-as
példányszámban megjelent lapot. Anyagi gondok miatt azonban a Helyi Közösség nem
tudja kiegyenlíteni elsõ számlánkat, ezért a
Zöld Dombok a Feketicsrõl külföldre elszármazott magánszemélyektõl kért segítséget a
falulap megmentésének érdekében.
Az ügyben gyorsan pártfogásunkra siettek:
- Dudás Lajos és családja, Riedstadt,
Németország (50 €-val)
- Kelemen János, Winnipeg, Kanada (50 €val)
- Seitz-Dudás Júlia, Bensheim, Németország
(szintén 50 €-val).
Önzetlen segítségüket szívbõl köszönjük!
U.i.: Hasonló segítséget a továbbiakban más
külföldön élõ feketicsiektõl is szívesen
elvárunk, ugyanis a lap színvonalának emelése
céljából kisebb beruházásokra volna szükség
(diktafon és fényképezõgép vásárlása,
sürgõsen).
A szerkesztõség

HÍREK
Esküvõ
2004. augusztus 7-én Ludrován Szilvia (Feketics) és
Maráz Róbert (Kishegyes) kötött házasságot.

Sok boldogságot!

Gyermeke született Pál Ernõnek és
Simon Szanellának, kislány.
Gratulálunk!

Júliusban elhaláloztak:
Papp Bieber Ilona, Józsa Balogh Rozália, id.
Bordás Gábor, Rosenthal Szeles Emerencia,
id. Huber András, Szabó Demmer Rózsa.
Õs zinte r és zvétünk a c s aládoknak!

FELHÍVÁS
Július 20-án Bordás Gyõzõ a kapukilincsünkre akasztotta
legújabb könyvét a Katonaszökevényt, és két Híd példányt.
Sajnálatos módon a csomag eltûnt. Szeretném megkérni azt
aki elvitte, ha már elvitte, olvassa is el, s utána már úgysem
lesz rá szüksége, annál is inkább, mert egy dedikált példány
volt a Szabó család részére, ezért akassza vissza a kilincsre!
Szabó Éva

Hol

STR. " FORTUNA"
Feketics, M. Tita 34.
- növényvédõ szerek
- "Farmkomerc" és "Gebi" táp
és koncentrátum
- adalékok takarmányozáshoz
- kellékek a mezõgazdasági
munkálatokhoz

-

Eladó kitûnõ állapotban lévõ régi
fajta hálószobabútor, konyhabútor, mosógép, villanykályha.
Kedvezõ áron. Tel.: 064-161-0684.

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok közösség- és környezetfejlesztõ szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés: ifj. Szabó József. Szerkesztõség: Csanak Melitta, Lódi Andrea. Grafikai elõkészítés: ifj. Molnár Sándor. Fotós: Berger
László. Munkatársak voltak: Bíró Csaba, Horkai Zsolt, Kovács Hargita, Molnár Zita, Orosz Attila, Pál Ágnes, Papp Julianna,
Sárándi István, Tóth Anita, Tokity Elvira, Tokity Etelka, Tóth János, Zecevic Tatjana.
Készült a topolyai Népnyomdában 2004. augusztusában.
A negyedik szám megjelenést azok a helyi vállalkozók támogatták, akik a lapban reklámjaikkal szerepelnek. Köszönjük!
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Rakott cukkini
(Barta Júlia receptje)
Feketics, M.Tita 45.
024/738-659
Nyitvatartás:
Hétfõ-Péntek: 7-14h
Szombat: 8-12h

Hozzávalók: 2 kisebb cukkini (1kg), 1 nagy fej
vöröshagyma, 4-5 paradicsom, 3-4 paprika, 5 gerezd
fokhagyma, 10 dkg reszelt sajt, vegeta.
Tegyük olajozott sütõbe a karikára vágott hagymát,
majd a karikára vágott tököt. Szórjuk meg
fokhagymával a cukkinit, ezután tegyük rá a szeletelt
paradicsomot, paprikát, végül újra egy réteg cukkinit.
Locsoljuk le egy kis olívaolajjal, és süssük 20 percig
180 C-on. A reszelt sajtot csak a 10. perc után szórjuk
rá, és úgy tegyük vissza a sütõbe.
Tálaláskor metélõhagymával díszíthetjük.
Almás-habos szelet
(Bordás Istvánné receptje)
1 kg savanyú almát meghámozunk, legyalulunk,
majd kisebb tepsibe zsírpapírra helyezzük és
megszórjuk cimettel. Ezután vizes piskótát
készítünk: 6 tojás fehérjét 37 dkg cukorral, 13
evõkanál vízzel, a 6 tojás sárgájával és 22 dkg liszttel. Ezt ráöntjük az almára és megsütjük. Ezután
kiborítjuk, a papírt eltávolítjuk. Ha kihûlt, felverünk
három tejszínhabot vaníliás cukorral és rákenjük.

GOMBOS LÁSZLÓ

Mészáros
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