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Szárnyra keltünk...

AKKOR GONDOLKOZZUNK...

Vándormadár természetéhez híven a mi Fecskénk is útra kelt. Az elmúlt öt hónap alatt próbálgatta szárnyait,
erõsödött, kiállt több próbát is, majd légbe kapott. Próbálkozásait már a világhálón is követni tudjuk, így nem
csak a lelkes feketicsi olvasók és támogatók tábora követheti, hanem azok is, akik külföldrõl bíztatták és
támogatták a Fecskét minden lehetséges módon.
A Fecske mindazok lapja, akik szeretik Feketicset. Nekik és velük készül, nélkülük nem létezhet.
Az elmúlt fél év szárnypróbálgatásai során írtunk falunk életérõl, eseményeirõl, gondjairól, kérdéseket tettünk fel, melyekre vagy kaptunk választ vagy nem, a gyengébb nemnek próbáltunk használható ötleteket adni
a konyhai és a kerti tevékenységekre, az erõsebb nemet a földmûvelés és a sport rovatokkal próbáltunk
olvasásra bírni. A legfiatalabbaknak játékkal vagy pályázati felhívásokkal kedveskedtünk.
De vajon elegendõ ez? Szükség van-e még többre? Mit tudnánk még tenni? Esetleg felesleges írásaink is vannak?
A Fecske kéri olvasóit, röptét ezentúl is figyeljék és védjék, hogy minél tovább velük / velünk maradhasson!
ML

Félelem...
Az ember érzelmei közül a félelem a legerõsebb. Soha sem tudunk tõle megszabadulni, az
összes többi érzelmet be tudja árnyékolni, a
boldogságot is megrontja, megsemmisíti.
Korunk a félelem kora. Ezzel nem csak a
mai, de a mindenkori hatalom is visszaélt, minden szinten. A médiák fejlettsége és sokásaga a
félelem irányítóinak eszköze és fegyvere. Rajtuk
keresztül a polgárokban a veszélyeztetettség
érzése lesz úrrá.
Ez elõször a kisebbségiek (nemzeti, vallási, faji, intellektuális, politikai...) körében lesz
uralkodóvá. Így elbizonytalanítva manipulálhatóvá válnak, és józan gondolkodás hiányában
minden változást elvállalnak a kiút reményében.
Sajnos, e manipulációktól a többségiek sem
mentesek, mert a kisebbségiek jogain keresztül
az õ jogaik csorbítását látják, és õk is veszélyeztettnek érzik magukat, õk is félnek. Ettõl
agresszívá válnak, és ha ezt a médiumokon
keresztül még fokozzák is, vagy nem harcolnak
ellene, tragikus események tanúivá válhatunk.
Így keletkeznek elõször az atrocitások,
kisebb-nagyobb összeütközések és végül a
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háborúk. Félelmükön keresztül kimanipulálva ezt
felsõbb akaratnak nyilvánítjuk és fejet hajtva
harc nélkül a rossz eszközévé leszünk.
A bajt megállapítottuk. Lássuk, mi lehet a
gyógyulás útja
- Az új Alkotmány ne egy nemzeti állam, hanem
az ország polgárainak alapokmánya legyen, hogy
demokratikus polgári állam egyenjogú tagjai
legyünk.
- Minden anyagi és szellemi dolognak legyen
tulajdonosa, jogokkal, kötelezettségekkel.
- Mivel a pénz az államé, ezért ne a polgárt,
hanem a nála használatban levõ pénzt adóztassa.
Egységenként, egyformán.
- A szerzõdések, szóbeliek és leírottak, minden
félre egyformán legyenek érvényesek és
kötelezõek!
- Az emberek ne párti vagy más hovatartozásuk
miatt legyenek kiválasztva bizonyos szintû hatalmi pozíciókra, hanem eddig bemutatott és
ellenõrzött eredmények alapján.
- A hatalom ne legyen a meggazdagodás kiindulópontja.
- A hibákat józanul mérlegeljük. Ne bélyegezzünk meg és ne ítéljük el polgártársainkat...
(Jakab 4, 11-13)
Így talán kevesebb félelemmel, biztonságban és boldogságban élhetünk a jövõben.
BÍRÓ CSABA
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I S S Z A P I L L A N T Ó

ZÖLD DOMBOK HÍREI

IZIDA

1. Augusztus 30. és szeptember 3. között Bánszki
László részt vett a budapesti Közszereplõk Európai
Akadémiájának szemináriumán, melynek témája az
európai integráció és az európai közszereplés volt.
2. Pólókat nyomtattunk (falupecséttel és Zöld
Dombok pecséttel) - a fent említett tagunknál lehet
megvásárolni, 200 din/db. Elérhetõsége 064
1210278.
3. Szüreti bulit szerveztünk szeptember 11-én.
4. A szeptember 11-én megrendezésre került Ruzsai
Sportnapokon is részt vettek tagjaink (Braskó István,
Halasi Zoltán, Molnár Lajos, Horkai Zsolt,
Kecskeméti András, Kiss Zoltán és Endre, Vajda
Gábor és Fehér Sándor) a következõ sportágakban:
foci, asztali tenisz és céllövészet.
5. Mihály napi sokadalom volt Kunhegyesen
szeptember 24-26. A ZD tagjai is részt vettek a
Konok Kunok Kupáján. Az Arsic Blanka, Sárközi
István, Fekete Tamás, Sárándi Huba és Kósa
Krisztina felállású csapat elsõ díjat nyert, míg a
Sotics Deján, Tóth Tilda, Halasi Zoltán, Lekic Zádor
és Harangozó Attila összetételû csapat harmadik díjat
nyert. Gratulálunk.
6. Fûnyírási akció a játszótér területén: október 2-án
14 órai kezdettel.

Szeptemberben nagyon mozgalmas és nehéz idõszak
volt az Izida Anya- és Gyerekvédelmi Társulat tagjai
számára. Vendégül láttuk a hollandiai HULP OOSTEUROPA szervezetét és az újvidéki székhelyû EHO
képviselõit. Hollandiai vendégeinkkel Kishegyesen,
Szikicsen és Bácsfeketehegyen családlátogatást tettünk, hogy felmérjük a helyzetüket és a segítségnyújtás lehetõségeit. A holland vendégek és a
szervezet tagjai közötti gondmentes beszélgetést
Molnár Leonóra fordítói tevékenysége tette lehetõvé.
Tárgyalásokat folytattunk a társulat székhelyének a
renoválásáról is és a mûhelymunkák mielõbbi
elindításáról. Az elsõ megbeszélésen, szeptember 12én, 18 személy jelentkezett a mûhelymunkákon való
részvételre, majd 25-én sor került az elsõ elõadásra
is, melyet Tatjana Sojšiæ Petkoviæ újvidéki pszihológus és az EHO reszurszközpont vezetõje, Tanja Lazor
tartott az ELÕÍTÉLETEKRÕL.
Ugyan ezen a napon tagjaink egy kis csoportja az
észak-bácskai cerebrális és gyermekparalízisek
találkozójára utazott Palicsra, ahol az újvidéki, belgrádi, szabadkai, zombori civil szervezetek tagjaival
együtt egy kellemes napot töltöttek.

A NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
KATICABOGÁR

ISKOLA

A Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége támogatást
kapott a Határontúli Magyarok Hivatalától az
egyesületek infrastrukturális támogatására. Az
egyesületünk is részesül ebbõl a támogatásból. A
Szövetség küldöttsége elutazott székhelyünkre, megnézni, hogy megvannak-e a feltételek egy ilyen támogatás biztonságos elhelyezéséhez és mûködtetéséhez.
Szeptember 18.-án ellátogattunk a Dunaszentgyörgyi
Nagycsaládosokhoz akik a hagyományos Szüreti
napokon fogadtak minket. A megnyitó ünnepség után
mi is részt vettünk a szüreti felvonuláson és
lovaskocsikon jártuk be a falut. A felvonulás hangulatát emelte a csikósok részvétele is, õk ugyanis lóháton kísérték a felvonulást, majd csikósbemutatót tartottak. Reméljük, hogy mi is viszonozni tudjuk majd
a vendéglátásukat.
A Katicabogárban az október a készülõdés jegyében
zajlik a mûhelymunkák és a játszóház
megindításához.
FEHÍVÁS : Téli ruhanemût osztunk a Vöröskereszt
Helyi Közösségben levõ helységeiben október 11-én
8-tól 14 óráig.
TOKITY ELVIRA
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PAPP JULIANNA

Október elsõ hete a Gyerekhét jegyében telt el
iskolánkban. Változatos programot szerveztünk mind
a tanárok mind pedig a diákok nagy örömére. Volt
irodalmi nap, sportnap, aszfaltrajzolás, zsibvásár,
futóverseny, majd pedig a pénteki záróünnepségen az
elsõsök a Diákszövetség tagjai lettek.

FECSK

R E M É N Y K E D Õ
IZIDA

T Ü K R Ö M
TÜKRÖM...
Õszi bõrápolás

Reményekkel teli idõszakot élünk, ugyanis festõk, csempézõk, asztalosok, kõmûvesek, vízvezetékszerelõk egész hada vette kezébe az
Izida székhelyének felújítását. Szorgalmuknak köszönhetõen október
folyamán elkészül az épület felújítása. Nagyrészt a hollandiai HULP
OOST-EUROPA szervezetnek köszözhetjük ezt, mert biztosította a festék, cement, homok és egyéb anyagok beszerzését; valamint mestereink
megértõ hozzáállásának, akik önkéntes alapon vállalták a felújítást.
Október közepére tervezzük a mûhelymunka megindítását, és így régi
iskolánk, mely sok-sok éve üresen állt, ismét gyerekzsivajtól lesz hangos. Mindenkit szeretettel várunk október második felében!
PAPP JULIANNA

MEGKÉRDEZTÜK
Ön szerint milyen volt a Szüreti napok rendezvénysorozat?
Horkai András szerszámszerkesztõ a babfõzõversenyrõl:
Életemben elõször vettem rész fõzõversenyen. Nagyon jó hangulat volt.
Díjat ugyan nem kaptunk, de a társaság, a rég nem látott barátok kárpótoltak ezért. A finom ebédet közösen fogyasztottuk el az asszonyokkal
és mindenki meg volt elégedve a fõztünkkel. Fantasztikus dolognak tartom hogy ebben a rohanó világban volt egy szabad vasárnapunk, ahol
az emberek igazán ki tudtak kapcsolódni, és jól tudták érezni magukat.
Köszönet az ingyen fõznivalóért, tûzifáért és az egész szervezésért.
Kecskeméti Ernõ bolti eladó a szüreti buliról:
Nagy érdeklõdéssel mentünk le a buliba, ami szerintem inkább volt bál.
Az utóbbi évek ilyen rendezvényei inkább szóltak az idõsebb korosztálynak, ezért is tarom helyénvalónak hogy a fiatalok vegyék át
szervezést, ezzel adva új lendületet az ilyen rendezvényeknek. Kellemes
meglepetésként ért hogy a zédések alkalomhoz illõen ingyen borral
szolgáltak, valamint hogy sok kellemes játékban lehetett részt venni.
Ellenben az élõzene már inkább az idõsebbeknek felelt meg. Egészében
véve jól éreztem magam, várom a következõ bulit.
HORKAI GÁBOR

A s z üre ti re n d e z v é n y s z o m b a t est i b u lij át
támogatták:
BERGER család
BERTÓK LAJOS
BIOFARM
BORDÁS GÁBOR
ELRA
GAZDA-COOP virágüzlet
HARANGOZÓ LAJOS
HORKAI ANDRÁS
Id. SZILÁGYI FERENC
INDIGÓ

KONC LÁSZLÓ
NIVEA
SARA virágüzlet
SÁRÁNDI ISTVÁN
SIMONYI virágüzlet
Hálás köszönet, támogatásuk
nélkül nem lett volna ennyire
élvezetes!
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Az õsz legfontosabb kozmetikai
feladata a nyáron elkövetett
bõrápolási hibák utóhatásainak
felszámolása. Akik betartották a
"napozási szabályokat", azoknak
nem sok teendõjük van õsszel. Az
egészséges barna bõrszínünk
meghosszabítható
megfelelõ
bõrtápláló krémek használatával.
Akik viszont napozással gyulladást is szereztek, most foltos és
hámló bõrrel néznek szembe.
Nekik több tennivalójuk akad
ilyenkor. Legjobb, ha enyhe bõrradírt használnak, amivel valamelyest javítani tudnak a nyáron
elkövetett hibákon.
A késõ õszi hónapokban minden
bõrtpust óvni kell az idõjárástól, a
szeles, ködös, hideg idõtõl.
Reggel mindnképpen használjunk
bõrtápláló krémet, egyedül így
védhetjük meg bõrünket az
idõjárás okozta pirosságtól,
repedezettségtõl.
Óvják a bõrüket!

FECSKE

M A N A P S Á G
Becsöngettek

Mûködik a honlap

Elkezdõdött az új iskolaév. A sok kisiskolás, a nagyobbak, mind a tanulás lázában égnek. A sok új barát, a sok régi ismerõs mind elfeledteti
azokat a dolgokat, amit az iskolában, vagy otthon a szülõktõl esetleg a
nagyszülõktõl tanulnak a nebulók. Legfõképp az olyan dolgokat, amiket
õk nem tartanak fontosnak. Például az otthontól a suliig vezetõ úton a
helyes viselkedést, a szabályos közlekedést. Az õsz itt van, a napok
gyorsan rövidülnek, mire az iskolások kijönnek, már régen este van.
Ezért is fontos hogy a gyerekek ne az úton csoportosan rohangáljanak,
hanem ahol csak van, menjenek a járdán. Ne csak az iskolában hallják
a gyerekek, hogy kell közlekedni, rágjuk mi is otthon a fülükbe, nem
szégyen a járdán menni, este igenis sokkal biztonságosabb! Sajnos a
közvilágítás olyan amilyen, a helyi közösség mindent megtesz a
hiányzó izzók pótlására, de sajnos így is sok utca borul esténként
sötétbe. Jobb nem is belegondolni, hogy egy sötétben az úton hazafelé
tartó kisiskolást milyen bajok érhetnek egy meggondolatlanul száguldó
autós részérõl. És ezért is szeretném felhívni a nem gyalog
közlekedõket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a falu utcáin,
soha nem lehet tudni, mikor rohan elénk egy gyermek! És ne feledjük,
nem véletlenül 40 km/óra a megengedett sebesség az utcákon. Végül
pedig, mutassunk példát a kicsiknek, közlekedjünk helyesen a járdán,
legyen kitõl tanulniuk!

Több éve tervezgettük, hogy
Feketicsnek is legyen egy internetes honlapja. Jó lenne, gondoltuk, ha rólunk is tudnának, ha
megoszthatnánk eseményeinket a
nagyvilágban élõ szeretteinkkel,
biztosan örülnének annak, ha nem
csak szóban, de képekben is
értesítve lennének. A Zöld
Dombok tagjai úgy gondolták,
hogy ha már megjelenik a Fecske,
akkor legyen meg a weboldal is.
Ifj. Molnár Sándor webmaster
fáradozásainak köszönhetõen el is
készült, és habár még feltöltési
folyamatában van, már rákattinthatunk a www.feketic.org.yu
címre és megnézhetjük.
HOZZÁSZÓLÁSAIKAT, ÖTLETEIKET,
TANÁCSAIKAT A sandor@eunet.yu
CÍMRE VÁRJUK.

HORKAI GÁBOR

Akik már megnézték:

A Vöröskereszt jelentése
"A jó cselekedetre minden idõ kell
említenünk,
hogy
alkalmas!"
véradóinkból egy 13 fõs csoport
ez év szeptember 13-án egy
A kishegyesi Vöröskereszt súlyos betegen segítettek rendSzervezete évente 4 véradási kívüli
véradással.
Nagy
akciót
szervez
községünk örümünkre szolgál az a tény,
területén. A férfiak négy alka- hogy szinte minden véradáson
lommal, tehát három havonként, több új véradó is jelentkezik.
míg a nõk 3 alkalommal, azaz A KVSZ terveiben szerepel egy
négy havonként adhatnak vért. községi újság kinyomtatása két
Feketicsen
utoljára
2004. nyelven, mivel azt gondoljuk,
szeptember 19-én volt véradás az hogy a véradásról még a mai
egészségházban. A Vöröskereszt világban is keveset tudnak az
szervezete az akciókat a verbászi emberek, nem beszélve arról,
vérátömlesztõ
állomással hogy
milyen
fontos
közösen szervezi. Minden akció ÉLETMENTÕ a véradó vére.
9-12 óráig tart. Tudni kell a
véradásról, hogy az minden
Sípos Etelka
egészséges ember kiváltsága 18A Községi Vöröskereszt szak65 év között. Minden véradást
munkatársa
orvosi vizsgálat elõz meg és csak
az egészséges emberek adhatnak
vért! Az utolsó véradási alkalmon 36 véradó jelent meg. Meg
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"Örömmel látom ezt a lapot a
net-en.
Kívánok
a
szerkesztõknek sok sikert.
Bízom benne, hogy örömet
okoznak a határon belüli és a
határon kívüli olvasóknak,
böngészõknek.
Üdv. Baranya Pál, Kunhegyes"
" Már meg is néztem a honlapot.
Örülök, hogy tudomásomra
jutott,
egy
rövid
idõre
barangoltam a falu utcáin is,
ugyanis én nagyon szeretem a
térképeket… Nem ismeretlen
elõttem, de jó volt újra olvasni a
történelmi részt, szépek a légi
felvételek, az egyházi oldal stb.
További jó munkát kívánok a
lelkes csapatnak.
Üdvözlettel, Apró Erzsébet,
Magyarország "
"Kedves Barátaim!
Örömmel tölt el, hogy itt az
anyaországban
figyelemmel
kísérhetem szülõfalum történéseit. Ügyesek vagytok!
Üdvözlettel, Farkas Lajos és
Márta Szalkszentmártonból"

FECSK

A LÉLEK

SZÁRNYÁN

REFORMÁCIÓ
"És kivesztette Jósiás király az
ördöngõsöket és a titokfejtõket, a
teráfokat és bálványokat…, hogy
helyreállítsa a törvény beszédét,
amelyek meg valának írva a
könyvben, amelyet Hilkia pap
talált az Úr házában. Nem is volt
õhozzá hasonló király õ elõtte, aki
úgy megtért volna az Úrhoz teljes
szívébõl és teljes lelkébõl és teljes
erejébõl…" II Kir 23, 24-25
E hónap utolsó napján a reformáció
emlékünnepére
emlékezünk. Egyházi évünk
ünneptelen félévében helyezkedik
el ez az ünnep, ebbõl kifolyólag
sajnos sokszor a köztudatban is
nagyon "jelentéktelen" helyet
foglal el a reformációra való
megemlékezés. Nem szabadna,
hogy így legyen, mert nagyon is
fontos üzenete van Isten igéjén
keresztül a reformációnak mindnyájunk számára.
A XVI. századi reformáció
egyik jelmondata ez volt: "az egyházat szüntelenül reformálni kell".
Ahogy egy épületet is állandóan
tatarozni kell, úgy az egyházon,
mint lelki kövekbõl összeállt
épületen is a repedéseket,
sérüléseket idejében javítani kell.
Ezért volt és van szükség mindenkor, szüntelenül a reformálásra
(megújításra), az ószövetség
korában, az újszövetség korában
és ma is.
Ebben a bibliai részben egy
óriási megújulásról olvasunk,
amely Jósiás király uralkodásának
idejében (Kr. e. 639-609) ment
végbe Júdában. A király neve azt
jelenti: az Úr gyógyítson meg.
Isten rajta keresztül egy egész
népet gyógyított meg a bálványok
fertõzésétõl. Az ótestamentumi

királyok közül õ volt a legnagyobb reformáló. Olyan király volt,
aki megbízott alattvalóiban, istenfélelmet
serkentett
a
környezetében, halála után pedig
emlékét kegyelettel õrizték meg.
Ahhoz, hogy ezek a reformfolyamatok
eredményesek
legyenek két dologra volt szükség: egy külsõ és egy belsõ
megtisztulásra illetve megújulásra.
Jósiás király általános istentiszteleti reformot hajtott végre.
Erre nagy szükség volt, mivel már
jóval korábban, Salamon király
idejében
elkezdõdött
az
elpogányosodás folyamata. Ebben
az idõszakban egy váratlan fordulat állt be, megtalálták azt a tekercset, amely a Törvény könyvét
(Mózes 5. könyve) tartalmazza.
Ezt bemutatták a királynak, aki
megszaggatta ruháit és leborult
Isten színe elõtt bûnbánatot tartani. Ekkor határozta el, hogy a
templomból kidobálja a pogány
szobrokat. A XVI. században is
így történt az egyházi megújulás,
N é m e t o r s z á g b a n ,
Franciaországban és Svájcban,
majd késõbb egész Európában. A
reformátorok a Szentírás tanítása
alapján megtisztították a templomot a nem odaillõ dolgoktól.
Megújították, és igeközpontúvá
tették az istentisztelet rendjét.
Csakis az egy igaz Istennek lehet
szolgálni, teljes szívbõl és lélekbõl. Az igazi reformáció Isten
mûve, õ az, aki anyaszentegyházát
állandóan meg akarja újítani. Erre
az
embert
használja
fel
eszközként, ami azt jelenti, hogy
életünkben Istennek kell ott lennie
az elsõ helyen. Amíg õ nincs az
elsõ helyen, addig nincs igazi
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megújulás sem.
Az igazi reformációhoz nem
elegendõ csak a külsû megújulás.
Bennünk is végbe kell mennie egy
radikális, teljes értékû megújulásnak. A reformáció korában fontos
szerepe volt a Bibliának, hiszen az
nem volt egyéb, mint az egyháznak és az istentiszteletnek Isten
igéje szerinti megújulása. A reformáció egyik úttörõje, Luther sokféle vívódása és tusakodása idején
mindig a Bibliából merített erõt és
bátorítást.
Sajnos
a
mi
otthonainkban a Szentírás sokszor
ott porosodik a könyvespolcon,
elvegyül a többi könyv között, de
a Bibliát mindig lehet keresni és
meg is lehet találni. Belõle Isten
szava szól, ami arra indít, hogy
szembenézzünk önmagunkkal,
bûnbánatot tartsunk és tudjunk
belsõleg megújulni. Amikor Jósiás
király elõtt felolvasták Isten szavát, az ige bûnbánatra indította õt.
Bûnbánat nélkül nincs reformáció,
nincs megújulás.
Jósiás felolvastatja a Törvényt
a nép elõtt és utána nagyméretû
tisztogatást hajt végre. A
pogányság állandóan próbál
feltörni. A legkisebb csíráját is el
kell pusztítani, hogy ne nõjön újra
vissza. Isten lehetõségként adja
ezt nekünk, hogy a pogányságot,
istentelenséget kiûzzük, mert csak
akkor lesz igazi megújulás
életünkben.
Jézus Krisztus szavát kell
meghallanunk, mert az által újulunk meg mi, az anyaszentegyházunk és egész társadalmunk.
OROSZ ATTILA

FECSKE

KERTI TÖRPE

HAPCI ÉS A TÖRPIEK

Tennivalók a zöldségesker tben

Októberi gyógynövényeink

Már augusztusban említésre került a
hagyma, és aki még szeretné, hogy
kora tavasszal ropogós zöldhagyma
kerüljön az asztalra, a következõ pár
hétben még duggathat. Korai zöldhagymának alkalmas a régi jó
vöröshagyma, az újabban megjelent
enyhébb illatú ezüsthagyma, ami jól
viseli a hideget, de próbálkozhatunk
az édes lilahagymával is, ami elviseli
az enyhébb teleket.
Gondosan elõkészített, trágyázott
földet igényel. Az október elején
elduggatott hagymát február végén
és márciusban fogyaszthatjuk
(idõjárástól függõen).
A friss fokhagyma szerelmesei is a
fentieket kövessék.
A július végén vetett cékla és
téli retek október végére teljesen
kifejlõdik, akkor felszedjük a földbõl
és a pincében tároljuk, hogy egész
télen kitûnõ saláta-alapanyagot biztosítsunk magunknak.

A következõ illatos és gyógyhatású magvakat találhatjuk a kertjeinkben:
ÁNIZS. A háztartásban jól ismert ánizsmagból készült tea
emésztésjavító és szélhajtó, míg nagyobb adagban görcsoldó és
köhögéscsillapító hatású.

K.H.
Aki a virágot szer eti...
... annak van DÁLIÁja.
Ez a Mexikóból származó növény
nálunk is közismert. Több fajtája is
ismert, nevüket a kinézetük alapján
kapták: kaktuszdália, labdavirágú
dália, fodros, pompom, dekoratív és
még sorolhatnánk.
Fagyérzékeny, ezért nevelése sok
veszõdséggel jár. Már a téli fagyok
elõtt, õsszel ki kell emelni a földbõl.
Fagymentes helyen átteleltetve
tavasszal, április végén, május elején
ismét kiültethetjük a gumókat 10 cm
mélyre.
A fonnyadt gumókat áztassuk vízbe
és hagyjuk egy napig állni. Fejlõdési
szempontból alkalmasabb a 4
részbõl alló gumók ültetése. A nagyobakat a hajtásrészeknél szétszedhetjük és így kerülhetnek a földbe.
Napos helyre ültessük, rendszeresen
öntözzük és már gyönyörködhetünk
is virágunkban.

A KÖMÉNY a sós keltkalácsok elmaradhatatlan ízesítõje. Hatása
hasonló az ánizséhoz hiszen mindketten az ernyõs virágzatúak
családjába tartoznak. Étvágyhozó, görcsoldó, szélhajtó,
tejelválasztást fokozó a köménytea, de ugyanezeket érhetjük el, ha
nyersen fogyasztjuk a magokat.
A KAPOR kellemes illatú rokona a köménynek és az ánizsnak. A
magjából készült tea emésztést elõsegítõ, bélmõködést serkentõ.
Külsõleg vízúti betegségek kezelésére használható - a fürdõvízhez
kaporfõzetet kell adni.
A távoli múlt öröksége a levendula és a rozmaring.
A LEVENDULA szárított virága kis ruhazsákokban a
ruhásszekrények õre. A virág kellemes illata nyugtató hatású. A
népi gyógyászat kedvenc tippje a párnába rejtett levendulavirág.
A teája intenzív ízû és görcsoldó, emésztésjavító. Külsõleg nyugtató hatású fürdõt készíthetünk belõle, hisz' a relaxációs fürdõsók
nélkülözhetetlen anyaga.
A ROZMARING viszont a pecsenyék fûszere, de nemcsak az
ízfokozás miatt, hanem a nehéz, zsíros húsok emésztését is könnyíti.
A levelébõl készült tea a menstruáció és a klimax kellemetlen
tüneteit szünteti meg. Ezenkívül epehajtó és görcsoldó is. Külsõleg
(kenõcs vagy borogatás formájában) izomfájdalmak és reumás
panaszok enyhítésére használhatjuk.
K.H.

Z. TATJANA
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MI T

MEZÕNÉZÕ

F Õ Z Z E K M A. . .
Reteksaláta
(Kovács Hargitától)

A retket meghámozzuk, lereszljük, tejfölt
adunk hozzá. Sóval, cukorral és ecettel
ízesítjük.

GYEREKSAROK
Fantázia-iskola
Ennek már a fele sem tréfa, megkezdõdött az iskola.
Hol van már az önfeledt nyár? A játék? Sosem hallott nevek, kifejezések sorakoznak fel ismét a fejekben, nehezítvén a gyerekéletet. Megint szépen kell
ülni, csendben kell lenni, oda kell figyelni, meg kell
tanulni, le kell írni, ki kell számolni... Mindig
valamit KELL! A mai iskolák már csak ilyenek. A
kérdés, hogy milyen lehetne! Szerintetek milyennek
kellene lennie? Mi minden történhetne az iskolában,
milyen szabályok szerint folyhatna az élet, és kellenek-e egyáltalán szabályok? Milyenek lehetnének
az órák, a szünetek? Milyen az álomiskola szerintetek? Írjátok le nekünk! Legyen az írásotok címe
Álomiskola. Írjatok le mindent, amit szeretnétek! A
legjobb írások bekerülnek a falulapba, adjátok át
õket az iskolában Miss Molnárnak vagy Lódi
Andreának. A határidõ: 2004. október 29., péntek.
Írjatok!!!

Törd a kobakot!
Az alábbi rejtvény megfejtése egy közkedvelt hagyományos feketicsi étel neve. Mi
lehet az? A megfejtést az elsõ vízszintes sorból tudhatjátok meg, a sötétített helyeket ki
kell hagyni. A helyes megfejtést a nevetekkel
dobjátok be a Fecske-dobozba a Helyi
Közösségben!

Szeptember folyamán 40,7 mm esõ hullott,
ami jóval elmarad a sokévi átlagtól, a 74 mm-tõl.
Az elmúlt harminc évben a legkevesebb esõ
szeptemberben 1992-ben esett, 59 mm. Az e havi
középhõmérséklet 17,15 oC, a sokévi átlagnak
megfelelõen.
Ami a búza prémium kifizetését illeti, azt a
termelõk megkapták. Viszont a búza felvásárlását
még mindig nem kezdték meg. Ami a terménycserét
illeti, igen kedvezõtlen arányokat szabtak, 2,3 kg
búzát kell adni 1 kg NPK mûtrágyáért. Ezért
valószínûleg sok ember mellõzni fogja a mûtrágyák
használatát.
Az õszi betakarítási munkálatokat
megkésve lehetett kezdeni, mivel a hûvös és
csapadékos nyár késleltette a növények vegetációját
így a terményérést is. A napraforgó betakarítása
szeptember végére lassan befejezõdik. A termésátalagok nem a legjobbak, ugyanis az augusztus végi
viharok és jégesõ megtette a hatását. Sok szár eldõlt
és sok helyen a tányérok letörtek és a földre estek,
ami komoly veszteségeket jelent. A cukorrépa és
szója betakarítása is megkezdõdött. Ez utóbbi
kultúrákból igen jó terméshozamok várhatók. A
kukorica betakarítása is lassan megkezdõdik. Ez
szintén jót ígér, nagy hozam várható belõle. Csak
nehogy bumerángként üssön vissza és majd csak
alacsony áron tudják a gazdák értékesíteni!
Október elején megkezdték az õszi árpák
vetését. Lassan itt a búza optimális vetésideje is, e
hónap 5.-25. terjedõ idõszaka. Ami már biztos, az
az, hogy sokkal kisebb lesz a vetésterület a tavalyinál, és hogy az optimális vetésidõt túllépve kerül
majd földbe a vetõmag nagy hányada, hiszen az
elhúzódó terménybetakarítás késlelteti az õszi
munkálatokat.

Függõleges sorok:
1. fejfedõ, 2. pokolban lakik, 3. a nyak része, 4. kerek szám,
5. házat építünk belõle, 6. amit nem mondhatsz el senkinek,
(a 7. kimarad) 8. szállás, 9. virgonc, 10. több is van egy
házban, 11. Tisza menti város, 12. ebbõl lesz a rántotta, 13. a
ház szeme, (a 14. kimarad) 15. sorsolással egybekötött
szerencsejáték, 16. a csónak keze, 17. illatos élõlény, 18. a
fecske kedvenc lakhelye, 19. disznóvágás terméke
el
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FECSKE
FELHÍVÁS
A Fecske szerkesztõsége továbbra is várja mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a faluújság
írásában és szerkesztésében. Jelentkezni a 063 8 345 334-es telefonszámon lehet este 8 után.

OGLAS
Redakciji seoskih novina u Feketicu potrebni saradnici za ureðivanje rubrika na srpskom jeziku.
Po eljno znanje maðarskog jezika!
Javiti se na 063 8 345 334 (svakog dana posle 20:00)

ANYAKÖNYVI

HÍREK

Születés
Sedlak Goran és Bircsár Eleonóra
lánygyermeke Natasa
GRATULÁLUNK!

ESKÜVÕ
Vitkovics Alekszandár és Jukovics Zsuzsanna (Su)
Búzás József és Józsa Angéla
Balog Ferenc és Újvári Anikó

Sok boldogságot!

HALÁLOZÁS
Balog Jánosné (72)
Õ sz i n t e r é s zvétü n k a családok nak!

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok közösség- és környezetfejlesztõ szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Tel/fax: 024/738-813.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés: ifj. Szabó József. Szerkesztõség: Molnár Leonóra, Csanak Melitta, Lódi Andrea. Munkatársak voltak: Bíró Csaba,
Horkai Gábor, Horkai Zsolt, Kovács Hargita, Molnár Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Tokity Elvira, Tokity Etelka, Zecevic
Tatjana.
Készült az újvidéki Magyar Szó Lapkiadó Közvállalat nyomdájában 2004. októberében.
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