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Húsvéti próbatétel és reménység
"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll." Jób 19, 25
fenti bibliai idézet ugyan ótestamentumi, mégis úgy
hangzik, mint erõs, bátor határozott húsvéti hitvallás. A
sokat szenvedõ Jób ajkáról hangzott el ez a gyönyörû
bizonyságtétel, egy olyan férfi mondta ezt el, aki semmit sem
hallott a húsvéti evangélium boldogító üzenetérõl: "Mit keresitek a holtak között az élõt? Nincsen itt feltámadott." Hogyan
jutott mégis erre a csodálatos húsvéti hitvallásra? Jób élettörténetét mindannyian ismerjük. Boldog megelégedett, istenfélõ ember volt. Egyszer azonban rázúdulnak az élet megrendítõ
próbáltatásai. Vagyonát elveszti, gyermekei
meghalnak, õt magát rettentõ betegség fájdalmai kínozzák. Egész életében teljes odaadással
szolgálta az Istent, éppen ezért szenvedõ lelke
sehol sem talál súlyos megpróbáltatásaira
értelmes magyarázatot. Érzi, hogy egész
életében a legjobbat akarta. Miért bünteti õt
Isten? Felesége, aki bizonyára vele együtt
szenvedi végig e nehéz próbatétel sorozatot,
végül is Isten ellen lázadó elkeseredésében ezt
a rettenetes tanácsot adja neki: "Átkozd meg
az Istent és halj meg!" Barátai megpróbálják
vigasztalni, de emberi bölcsességük nemhogy
gyógyítaná, de még jobban felszaggatja Jób
fájdalmas sebeit.
Szavak,
emberi
okoskodások,
bölcselkedések ezek, de nincs bennük támasz,
vigasztalás és erõ. Nincs tehát Jób számára sehol a földön
vigasztalás. Amikor ez a felismerés és ez a reménytelen kétségbeesés egészen elborítja lelkét, akkor egyszerre felgyúl a
reménység fénye az õ szívében. Felemelkedik a porból, mert
van még egy menedék. Ha ezen a földön nincs, akkor van
megoldás az örökkévalóságban. Amikor eljut erre a felismerésre, akkor hagyja el ajkát ez a gyönyörû bizonyságtétel:
"Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll." Így váltják ki a szenvedések Jób lelkébõl
az élet titkának egyetlen megoldását: az örök élet hitét, a húsvéti
evangélium drága ígéretét. Ezen a hosszú úton, a szenvedések és
próbák közepette jutott el Jób oda, hogy szívére ölelje azt, aki
egyedül tud a lélek gyötrõ kérdéseire feleletet, titkaira pedig
megoldást adni: a Megváltót.
Jób történetét iskolás gyermekkorunktól ismerjük,
azonban csak az élet megpróbáltatásai, szenvedései, fájdalmai
között tudjuk igazán megérteni azt, hogy Jób történetében
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valójában a mindenkori, örök ember története áll elõttünk. A
jóbi próbatétel és az egy örök igaz Istenbe vetett hit és
reménység mindannyiunk életét végig kíséri. Lehet, hogy csak
akkor jutunk el erre a felismerésre, ha elveszítjük azt, ami drága
számunkra: a szeretett családtagot, a biztos állást, ha megérezzük a szegénység gyötrelmeit, ha az élet legrettentõbb fájdalmaiban magunkra maradunk árván, idegenül, lehet, hogy már
késõn, de eljutunk a jóbi bizonyságtételig: "Tudom, hogy az én
Megváltóm él." Így jutunk el Jób élettapasztalatai alapján arra a
felismerésre, hogy életünk minden kérdése között a legnagyobb
szükségszerûség Isten, hogy hitünk Istenben az örök élet
reménysége és kezessége.
Most már az is világossá válik számunkra, hogy Istennek miért a legdrágább ajándéka Jézus, az õ
élete, szenvedése, halála és feltámadása.
Azért, mert azt, amit élettapasztalatunk, mint
az emberi élet küzdelmének egyetlen vigasztaló, felemelõ megoldásaként sejtünk meg
Jóbbal, azt Krisztus feltámadása valósággá
teszi számunkra. Van Megváltónk, aki isteni
szeretetének hatalmával lehajol hozzánk,
keblére ölel, átvezet a halálon s elvezérel
Isten atyai szívéhez, ahová õ elõrement, hogy
helyet készítsen számunkra. Mindezeket
szem elõtt tartva és figyelembe véve is úgy
érzem, hogy ebben a húsvéti idõszakban
szinte mindannyiunk szívében felfakad egykét fájdalmas sóhaj nehéz életünk súlyos terhei miatt. Ez a lelkünk legbelsejében felsíró
panaszkodás indít el bennünket is ezen az
ünnepen olvasni és hallgatni a húsvéti evangéliumot. Éreztük,
hogy az élet igen nehéz, tele van titkokkal, fájdalmas ellentmondásokkal, próbákkal, melyeknek terhét saját erõnkkel nem
tudnánk elhordozni. Nekünk erõre van szükségünk. Bátorításra
van szükségünk, melynek hatalma által fel tudunk emelkedni a
kétségbeesés porából, és el tudjuk mondani a bizonyságtételt:
"Tudom az én Megváltóm él." A szenvedõ Jób élete mutatja, a
húsvéti hitben megszentelõdött tanítványok élete példázza,
hogy ezt az erõt egyedül csak Jézus, az örökké élõ Megváltó
tudja megadni. Ragadjuk meg benne az élõ Isten segítõ kezét,
hogy a húsvéti evangélium üzenetét szívünkbe zárva legyünk
boldog bizonyságtevõk szívünkben a húsvéti gyõzedelmes
üzenettel: "Tudom az én Megváltóm él." Ez a hit lesz
életünknek igaz megdicsõülése és áldása.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves
olvasónknak Istentõl megáldott húsvéti ünnepeket.
Orosz Attila
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A GAZDAKÖR HÍREI

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Magyarországon járt a Gazdakör küldöttsége
Barátságos környezetben, igen szorgalmas emberek
között volt szerencsénk eltölteni egy kellemes és
felejthetetlen hétvéget február 21-én Villányban,
amikor is a "Custodes Vinorum Borrend" meghívásának
tettünk eleget.
Minden 1990 -ben kezdõdött, amikor még csak a
jófekvésû Villányi hegy magaslott jóhiszemûen a sorokba rendezett szõlõtõkéivel Kövesd települése fölé. Egy
helybéli, középkorú szõlõtermelõ a borászat és a vidéki turizmus fejlesztésével kezdett foglakozni. Idõvel
mind több követõje akadt. Ahova mára eljutottak, az
mesébe illõ látvány! Küldöttségünk közéleti és egyházi
méltóságokkal találkozott. Beszélgettünk az ott élõ
emberekkel, akik szívesen mutatták be gazdaságaikat és
mesélték el tapasztalataikat. Villány polgármestere,
Takáts Gyula úr szakmai támogatásáról biztosított bennünket. Látogatásunk alkalmával éreztük, tapasztaltuk,
láttuk az összetartás erejét.
A tanulság: adottságaink nekünk is vannak, a lehetõség
elõttünk hever, csak le kell hajolni érte.
Tóth János

IZIDA

Február 24-én iskolánkba látogattak a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium és a szabadkai Kosztolányi Dezsõ Nyelvi Gimnázium képviselõi. A
7. és 8. osztályos diákok érdeklõdéssel hallgatták a
tájékoztatót. Bõvebb információt a következõ honlapokon találhatnak az érdeklõdõk:
Kosztolányi Dezsõ Nyelvi Gimnázium, Szabadka
www.nyelvigim.edu.yu
Bolyai Tehetséggongozó Gimnázium és Kollégium,
Zenta www.bolyaigimi.org

MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET

Az Izida épületében folytatott munkálatok, melyet a
BCIF támogatott, 2oo5.ol.3l.-én lezárultak. Munkatársaink a donátoroknak beszámoltak a kapott majd
elköltött pénzrõl, valamint az elért változásokról, eredményekrõl. A munkáról évi jelentés is készült, melyet az
EHO-nak (Ökumenikus Szeretetszolgálat) is eljuttatunk,
akik szintén támogatták az otthon-napközi létrehozását.
Az EHO közremûködésével Hollandiából sikerült segítséget, új donátorokat biztosítani a további munkánkhoz.
A Hollandiából érkezett vendégeket és az Ökumenikus szeretetszolgálat képviselõit tagjaink
nagy szeretettel fogadták február l9-én és február
26-án. A vendégekkel tárgyaltunk a székhelyünk
további renoválásáról, valamint a az eddigi rész
felszereltségérõl.
Március 6-án az IZIDA Anya és Gyermekvédelmi
Társulat szervezésében kiállítás nyílt Mandic Pero
olajfestményeibõl és Horvát Uzon Éva selyemre
festett alkotásaiból. A kiállított alkotások a helyszínen megvásárolhatók voltak.
P.J.

Fecske

Javában tart a tanítás az iskolában. A tanulók, ha nem is
olyan kitartóan, mint az idei tél, de õk is szorgalmasan
tanulnak (már aki!). A tanulás mellett a szórakozásra is
maradt idõ, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a március 8-ra készített ünnepség, ahol a tanulók érdekes
mûsorral lepték meg a közönséget, annak is a szebbik
felét. A mûsorra való felkészülés mellett a tanulók
versenyekre való felkészülése sem maradt el. Az ügyesebb tanulók részt vettek biológia, kémia, matematika,
magyar nyelv,mûszaki és más versenyeken.
Az eredményekrõl a következo számban olvashat a
kedves olvasó, addig pedig sok sikert kívánunk a
tanulóknak!
B.Zs.

a weben

Február 19-én Farsangi mulatságot tartottak a Kultúrotthonban.
Február 20-án délután a Trianon címû filmet vetítették a
fent említett épület nagytermében. A filmvetítést a Hatvannégy Vármegye nevû szervezet hozta el hozzánk.
Február 25-én az újvidéki Petõfi Sándor Magyar
Mûvelõdési Egyesület vendégszerepelt egy egész estét
betöltõ operett-csokorral Jöjjön ki Óbudára címmel. A 777 éves közönség tapsviharral jutalmazta az amatõr
mûvészeket.

KÖNYVTÁR
Február 18-án elkezdõdött Faragó Péter Barátkozzunk a
fizikával címû elõadássorozata. Az este 6 órakor
kezdõdõ bemutatkozó elõadás témája az Õsrobbanás
volt.
Március 4-én a második elõadást hallgathatta az érdeklõdõ közönség. Ez alkalommal a Hány óra van az univerzumban? kérdésre válaszolt az ifjú fizikus.

www.feketic.org.yu
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REFORMÁTUS EGYHÁZ

MÛVELÕDÉSI EGYESÜLET

2005. március 13-án és 20-án a református egyház
imatermében teadélutánt szervezünk 14,30 órai kezdettel. Levetítjük a Vizuális Biblia- Jézus Krisztus élete
(Máté evangéliuma alapján) címû filmet.
Szolga Renáta

Március 19-én megrendezésre kerül a 8. Podolszki
József Irodalmi Emléknap.
….hiszek a szavakba vésett ígéretekben,
hogy volt és lesz még másképp e földön itt,
hogy világmindenségek hiába sürögnek
mert intett a tiszta õszinte ítélet….

KATICABOGÁR
Március 19-én a feketicsi nagycsaládosok egyesülete ad
otthont a VANCSESZ (Vajdasági Nagycsaládosok
Szövetsége) bizottsági ülésének. Vajdaság több
helységébõl várjuk az egyesületek vezetõit.
Tokity Elvira

IZIDA
Nagy tervekkel indulunk a tavasznak Újból munkák
folynak az Izida épületében a Testvériség u.2o-as szám
alatt , ugyanis megindul a másik terem renoválása is,
melynek aktivizálásával többrétûbb, változatosabb
programokat tudunk tagjainknak biztosítani.
P.J.

LOCSOLÓ BULI
Locsoló bulit szervezünk a Kultúrotthonban 2005. március 27-én (vasárnap)
20 órai kezdettel! A beugró a nyuszilányoknak és a
nyuszifiúknak 80 dinár.
A programból kiemeljük:
- tojásevõ-verseny idõre
- tojásfestõ-verseny
- locsolóversek mondása.
A résztvevõk jeligéikkel jelentkezzenek a Teleházban,
vagy a 739-063-as telefonszámon.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.
Zöld Dombok
Kedves olvasóink már az elõzõ számban észrevehették,
hogy két új rovattal bõvültünk. A méhészeknek és a méz
kedvelõinek sok érdekes és hasznos olvasnivalót nyújt a
MÉHECSKE - ZZZZ rovatunk. A másik új rovatunk,
ami már az elõzõ számban is bontogatta szárnyait, a
FECSKETOLL. Itt olvasóink saját írásait, verseit, novelláit jelentetjük meg. Névvel, név nélkül, ahogy azt hozzánk eljutatják. Legyünk büszkék magunkra!
Továbbra is várjuk az helyi jellegû anekdotákat és helyi
jellegû vicceket, olvasóink hozzászólásait, javaslataikat.
Köszönjük!
A SZERKESZTÕSÉG

Meghívó
A bácsfeketehegyi Feketics Mûvelõdési Egyesület
Podolszki József Emlékbizottsága nevében tisztelettel és
szeretettel meghívjuk, hogy
2005. március 19-én (szombaton)
legyen vendégünk a 8. Podolszki József Irodalmi Emléknapon.
A 8. Podolszki József Irodalmi Emléknap Programja:
16.30 A résztvevõk érkezése a bácsfeketehegyi
Kultúrotthonba.
17.00 Az emléktábla megkoszorúzása.
17.15 Õseink nyomában.
Gyermekrajz és fafaragvány kiállítás megnyitása a
Könyvtárban.
18.00 Esti mûsor a bácsfeketehegyi Színházteremben:
A 8. Podolszki József publicisztikai pályázat eredményhirdetése.
Kelj föl és járj
pódiumjáték József Attila születésének 100. évfordulója
alkalmából.
A bácsfeketehegyi Feketics Mûvelõdési Egyesület
Podolszki József Emlékbizottsága
Bácsfeketehegy, 2005. március 4-én.
Rendezvényünk fõtámogatói:
Kishegyes Község Önkormányzata és a
Bácsfeketehegyi Helyi közösség.
2005. március 19-én (szombaton)
10.00 órai kezdettel a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban sor kerül a
XV. ANYÁM FEKETE RÓZSA
elnevezésû nemzetközi vers- és prózamondó verseny
vajdasági elõdöntõjére.
Az Édesanyák emlékére meghirdetett verseny elõdöntõjére szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Feketics ME
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Tóth Anita
"Szólt az ember"
címû önálló elõadóestjére, amely
2005. április 9-én szombaton 17 órai kezdettel
a bácsfeketehegyi Könyvtárban kerül megrendezésre.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Farsangi felvonulás
MI TÖRTÉNIK A TELEHÁZ KÖRNYÉKÉN?
Az idén januárban közös megegyezés alapján a bácsfeketehegyi Teleház mûködtetõ tulajdonost váltott. Az eddigi mûködtetõ - a szintén bácsfeketehegyi Mûvelõdési Egyesület - átadta a Teleházat a Zöld Dombok
környezet- és közösségfejlesztési szervezetnek további mûködtetés céljából. A
Zöld Dombok fiataljai több ötlettel álltak elõ a Teleház fellendítésére, mint pl.:
számítógép-kezelési tanfolyamok, angol és német nyelvtanfolyamok. A Teleház eddigi felszerelésének részleges frissítését a Mûvelõdési Egyesület vállalta magára, így segítve a további mûködést. Változott a munkaidõ is, jelenleg
csak hétköznap dolgozik, 12.00 és 18.00 óra között.
Megszüntek a játékok, így zavartalanabbul lehet dolgozni.
Megújult és régi szolgáltatásaink:
- alapfokú számítógép-kezelési tanfolyam (Windows, Internet)
- ECDL tanfolyamok alap és középfokon
- alapfokú német és angol nyelvtanfolyamok
- a Wireless Internet használata
- fénymásolás
- nyomtatás
- fax küldése és fogadása
- diplomamunkák, szemináriumi munkák készítése
- plakátok, szórólapok készítése
- fényképek és más képek, dokumentumok digitalizálása (scanning)
- események, rendezvények kamerázása, feldolgozása és rögzítése (VHS,
VIDEO CD)
- VHS felvételek digitalizálása
- operációs rendszerek telepítése és javítása, karbantartása
Információk a Teleházban munkaido alatt személyesen vagy a
+381 (0) 24 / 739 - 063 telefonon.
illetve a Teleház e-mail címén: mefeketics@stcable.yu .

A táncoslábú testvérpár

SZALAJEVITY
VIKTOR ÉS VANDA

Bizonyára sokunknak ismerõsen cseng a Szalajevity név, a fiatalabb korosztály pedig személyesen is ismeri Vandát és Viktort. Néhány éve
viszont nemcsak a faluban ismerik õket, hanem
szerte Vajdaságban és szûkebb Szerbiában is.
Õk azok, akik a tánclépésekkel utaznak és
suhannak mind feljebb a ranglistákon. Mindez
állandó gyakorlással és sok lemondással jár, de
az eredmények gyönyörûek. Viktor és Vanda
több versenyen is részt vett, viszont ez év
februárjától két különleges díjjal büszkelkedhetnek: múlt hónap 5-én a Latin-Amerikai és
Standard Táncok Szövetségi Versenyén Belgrádban II. helyezést értek el a Pionírok
kategóriájában. Majd mindössze egy héttel
késõbb a Topolyán megrendezésre került Standard Táncok Vajdasági Versenyén elsõk lettek a
csoportjukon belül, ami azt jelenti, hogy Vanda
és Viktor egy évig Vajdaság aranyérmesei a
standard táncokban.
A testvérpárnak gratulálunk és további sok
sikert kívánunk!
M.L.
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Február hónapja a farsangolás ideje.
Ilyenkor mindenki érdekesebbnél
érdekesebb jelmezbe öltözik. Február
19-én a Katicabogár Nagycsaládosok
Egyesületében izgalommal készültek
a farsangi felvonulásra. Az indulás 9
órakor volt, amikor is a tarka gyereksereg megindult a falun keresztül
fedõkkel csörömpölve így kergetve el
a telet. A faluban nagy érdeklõdéssel
figyelték a cigánylány, hóember,
bohóc, pingvin, vadász, szõlõfürt,
kalóz és még sok más érdekes
jelmezbe bújt gyerekeket. A
felvonulás során a Sremak vegyeskereskedés tulajdonosától minden gyerek egy kis csokoládét kapott,
megjutalmazva igyekezetüket. A
felvonulás végeztével az izgalomtól
és a hosszú úttól kimerült gyereksereget már várta a farsangi fánk. A
háromtagú zsûrinek, azaz Tarkó Irénnek, Bácsi Róbertnek és Klemm
Ritának nem volt könnyû a dolguk a
három
legjobb
jelmez
kiválasztásában. Egy vigaszdíjat is
kiosztottunk, amelyet Tóth Tóbiás
nyert el. Tóbiás olajmágnás jelmezbe
bújt. A harmadik helyezett egy
múmia volt, akit Nothof Zita személyesített meg. Második helyezést
Csoma Balázs ért el, aki viszont
bohócnak öltözõtt. Az elsõ helyezést
egy kis öregasszonyka nyerte el, akit
Török Noémi alakított. Minden
nyertes oklevelet és ajándékcsomagot
kapott, ezzel is serkentve õket, hogy
jövõre is ötletes jelmezeket készítsenek. A község minden résztvevõt
megajándékozott egy kis édességgel,
így enyhítve a csalódást azok
számára, akik nem lettek díjazottak.
T.E.
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JOGAINKRÓL

A Krivaja kotrása a falu területén

Sokan még nem tudják, vagy még
nem alkalmazzák a 11/2002 Szövetségi Hivatalos lapban megjelent A
NEMZETI
KISEBBSÉGEK
JOGAINAK
ÉS
SZABADSÁGJOGAINAK
VÉDELMÉRÕL szóló TÖRVÉNYT.
Ennek 11. szakaszában az áll,
hogy a helyi önkormányzatok
területén, ahol nemzeti kisebbséghez
tartozó személyek élnek, a nyelvük és
írásmódjuk egyenrangú a hivatalos
használatban lévõ nyelvvel és írásmóddal. Kötelesek bevezetni a
nemzeti kisebbség nyelvének és írásmódjának egyenrangú hivatalos
használatát, ha a kisebbséghez tartozók száma eléri az összlakosság
15'%-át.
Ez különösen a kisebbségek
nyelvének használatára értendõ,
közigazgatási és bírósági eljárásokban, a közhatalmi jogosítványokkal
felruházott szervek (pl. a rendõrök)
kommunikációja során, közokiratok,
hivatalos nyilvántartások, személyi
adattárak vezetése során és ezen okiratok
teljes
érvényû
elfogadásakor.(!!!)
Ez mellett még a szövetségi
szerveknek is kötelességük elfogadni
a nemzeti kisebbség nyelvét, ha ez
meghaladja az összlakosság 2%-át
(min. cca. 2 00 000). Jó lenne, ha a
helyi önkormányzat betartaná ezt a
törvényt és a nemzeti kisebbségek
nyelvén kommunikálna az érintettekkel, mert ezt nem betarva
törvénysértõnek és jogilag érvénytelennek kell vennünk, a fenti törvénnyel
egyhangban
nem
levõ
értesítéseket okmányokat. Kérjük
megválasztott
elõljáróinkat,
képviselõinket, hogy alkalmazzák e
törvényt, hogy ellenkezõ esetben
nehogy visszavonják, mivel, hogy
nincs rá szükségünk.
Mellesleg tavaly törvényt
hoztak Szerbia új himnuszáról,
zászlójáról, címerérõl. A pecséteken
még mindig a régi ötágú-csillagos
címer van (nincs ellene semmi
kifogásom!), de ha ilyen van az
okmányokon, törvényes-e??

Az idei évben a topolyai "DTD - KRIVAJA" vízgazdálkodási vállalat a falu
területén áthaladó folyószakaszt tervezi kikotorni. A munkálatok március
folyamán kezdõdnek a Pipacs motel melletti hídnál és haladnak tovább a falun
keresztül Szikics irányába.
A kotrógép a folyópart egyik oldalát veszi igénybe. Ugyanerre az oldalra
dobja ki a kikotort iszapot. A kikotort iszapot kiszáradása után buldózerrel elegyengetik. Erre a munkára õsszel a terménybetakarítás után kerül sor.
Az igénybevett partoldal meghatározáskor döntõ az, hogy a part közelében
felépített épületeket ne kelljen lebontani. A vízügyi törvény értelmében a part
menti 5 méteres sávban nem szabad fát ültetni vagy épületet emelni. Tény,
hogy vannak szabálytalanul emelt épületek, amelyekre utólag sem lehet
építkezési engedélyt beszerezni és nem is lehet ezeket legalizálni.
Tavaly, és korábban is, amikor a kotrást lakott területen végeztük mindig
elvégeztettünk egy laboratóriumi iszapellenõrzést. Egyetlen alkalommal sem
volt az iszapban a nehézfémkoncentráció a megengedett határok közelében
sem. Információim szerint egész Vajdaság területén egyetlen csatornában sincs
fertõzõ iszap. Tudnunk kell azt is, hogy e téren a mi elõírásaink szigorúbbak
több nyugati országénál. A tavalyi évben Kishegyesen a központban és
Topolyán a tóból vett vízminta alapján a víz minõsége alapján a II b osztályba
tartozik, vagyis a víz haltenyésztésre, sportolásra és fürdõzésre alkalmas. A
topolyai tó környékünk egyik legtisztább vizû tava.
Tény az is, hogy felelõtlen egyének jelentõs mennyiségben dobnak a folyóba különféle szennyet. Ezek a felelõtlen tettek joggal váltsák ki a felháborodását a többségében fegyelmezett lakosságnak, fõleg akiknek kertjük,
vagy házuk a folyópart közelében van. Ez az elképesztõ mennyiségû és
gyomort kavaró állapotú szenny a duzzasztónál feltorlódik, és akkor lehet
takarítani közpénzen, vagy továbbengedni a lenti folyószakasz további szennyezésére. Sajnos, több korábbi felhívásunk a Krivaja megóvására nem jutott
még el az illetékes fülekbe.
Ami a munkálatokat illeti, tapasztalataim alapján egy kivétellel eddig nem
volt semmilyen gond, vagy elõre nem látott nehézség a kivitelezés megvalósításában. Remélem itt nálunk sem lesz.
Hallgató Imre

A Krivaja patak Bácsfeketehegynél

B. Cs.
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Jöjjön ki Óbudára!
Operett est Bácsfeketehegyen

Fellendülõ tevékenység
A Small Steps idei eredményeirõl

-Jöjjön ki Óbudára-invitálták a plakátok, az újsághirdetések február utolsó hetében a bácsfeketehegyi polgárokat. Bizony ezt nem is kellett kétszer mondani, s
egyszóra jöttek, mintegy kétszázan, hogy megnézzék az
újvidéki Petõfi Sándor MME vegyes karának bemutatkozását. A nézõközönség Ábrahám Pál, Eisemann
Mihály, Huszka Jenõ, Lehár Ferenc ismert mûvei
betétdalainak válogatásából hallhatott részleteket.
A fellépõk már a mûsor elején a nyitószámmal elnynyerték a közönség tetszését. B.Bába Lúcia
mûsorvezetõ kiváló kalauzolása során valamennyien
úgy éreztük, hogy egy óbudai kis kávéházba csöppentünk, ahol már számtalan szív talált egymásra, ahol cuppan a csók, csendül a nóta. Lehoznám néked a
csillagokat is- énekelte Rokity Anna és Csányi Zoltán
nem kis sikerrel. A lelkes közönség tiszta szívbõl tapsolt
az elhangzott zeneszámok után. A rövid szünetet
követõen, amikor közkedveltebb, mulatós dalok
következtek, bizony a közönség együtt énekelt a fellépõkkel. Ember legyen a talpán, aki szó nélkül kibírja,
amikor szívvel - lélekkel húzzák a fülébe a Hétre várom
a Nemzetinél, vagy a János legyen... címû nótákat. A
közönség vastapssal marasztalta az elõadókat, ráadást
kért az elhangzott dalokból, mint aki nem tud betelni a
jóval, ami ezek szerint bizonyára hiányzik, mára már
kihalt belõlünk. Ezt a felejthetetlen érzést akarta
marasztalni, megfogni a bácsfeketehegyi közönség
azon az estén.
A színházban kialakult jó hangulat a Mûvelõdési
Egyesületben folytatódott, ahol a vendéglátók mi mással, ha nem alkalomhoz illõ marhapörkölttel és túrós
csuszával, valamint a település lankáin termelt kiváló
borral kedveskedtek a 45 fõs újvidéki vegyes kórusnak,
akik ha csak rövid idõre is, felidézték kedves emlékeinket, féltve õrzött álmainkat, vágyainkat.

Az eddig elért eredmények azt mutatják, hogy beváltotta a reményeket a múlt év október 8-án alakult gazdasági park, a Small Steps Kft. A nyugati befektetõcsoportok
érdekeit képviselõ belgrádi székhelyû Small Steps
részvénytársaságon belül kialakított Kft. munkája,
célkitûzései mára már ismertté váltak a kishegyesi
község polgárai számára. Elsõsorban azok a feketicsi
földtulajdonosok körében nõtt meg az érdeklõdés, akik
az E-75 régi nemzetközi- és az autóút által behatárolt,
illetve településünk keleti részén levõ határrészen rendelkeznek földterülettel. Köztudomású, hogy az említett
két út csatlakozásából kiindulva mintegy 10 km hosszan
gazdasági, ipari parkot szándékoznak létrehozni, amely
nagy mértékben hozzájárulna úgy Bácsfeketehegy, mint
az egész község gazdasági fejlõdéséhez, és nem utolsó
sorban újabb munkahelyek létesítéséhez is. Folyamatosan történik a földterületek felvásárlása. Molnár
Zita kül- és belkereskedelmi menedzser és Csóré Róbert
informatikus látják el a Kft. tennivalóit . Mint
elmondták, tervszerûen, szakaszokban történik a
felvásárlás. Az ügyintézés során a Kft. magára vállalja a
szerzõdés kidolgozását, a kataszteri-, a bírósági illetéket
valamint a felmerülõ költségeket. Gyakorlatilag a földtulajdonost semmilyen anyagi kiadások nem terhelik. A
hektáronkénti 5000 euró felvásárlási ár kifizetése dinárban, a napi devizaárfolyam szerint történik a
szerzõdéskötés napján.
Munkájuk során a Kft. ügyintézõi már több érintett földtulajdonossal felvették a kapcsolatot, ennek ellenére
azonban szívesen várják a további érdeklõdõket minden
munkanapon személyesen, vagy a (o24) 730-214-es
telefonszámon.
Szukola Béla

Szukola Béla

Tervek helyett gondolatok
Milyen társadalomban élünk? Elméletileg mindenki elfogadja a
másságot,de a valóságban teljesen másképpen van. Elsõ látásra
ha minden rendben is van, további elemzés után döbbenünk rá
sok dologra. Újvidéki felmérések szerint -melyet a Sérült
személyek megsegítéséért központ (Centar za podrsku
osobama sa invaliditetom) jutatott el hozzánk- a sérült
személyekhez való viszonyulásunkat a statisztikai mutatók is
kifejezõen tükrözik.A megkérdezett lakosság 8o%-a nem kötne
házasságot, 3o%-a nem dolgozna együtt és l5%-a pedig még
testi fogyatékos személynek a szomszédságában sem szeretne
élni. Ezek az adatok láttán akaratlanul is felmerül a kérdés:
Hol is a helye a sérült személyeknek ebben a társadalomban?
Szabad-e megmutatni
rejtett pozitív tulajdonságaikat,
igényeiket akár a sport, akár a kultúra területén, ha annak a
minõsége nem éri el azt a mércét, amit a körülöttük élõ
embertársaik megszabnak. Ezek után beszéljünk-e szolidaritásról , esélyegyenlõségrõl? Döntsék el a kedves olvasók.
IZIDA
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GON D OL KOZ Z U N K. . .

Lavina, avagy a megszólásról
Egyik múltkori cikkemben azt írtam: "Ne
szóld meg, ne ítéld meg felebarátodat..." (Jakab 4.
11-13). Miért? Azért mert manapság ez (nálunk)
veszélyesebb, mint a HIV, ebola..., mert hát más
szemében meglátjuk a szálkát, magunkéban a
gerendát sem!
Lépten-nyomon megszólunk valakit,
megrágalmazzuk, elítéljük. Mindezt alaptalanul,
bizonyíték nélkül, vagy mert mondta valaki, és mert
õ is hallotta valakitõl.
Jó ez nekünk? Kell ez nekünk? Nem gondolunk arra, hogy ez velünk is elõfordul(hat)? Hogy
esne nekünk, ha rólunk volna szó? És fõleg az, ha az
egészbõl semmi sem igaz!
Jól van, ne legyen a dolog ilyen szigorúan
mérlegelve, de azért valljuk be, hogy mindenkit
mérlegelünk, összehasonlítunk. Mivel? Kivel?
Minek alapján? Mi jogon?
Mi, és ki a normális, a mindennek és mindenkinek megfelelõ? Ki, és miért, és hogyan ítélhet? Megszólásunkkal, megbántunk valakit, fájdalmat okozunk neki. Az ezutáni esetleges bocsánatkérés, tett nélkül semmit sem ér.
Viselkedésünkre nem mentség az sem, hogy itt van
és ilyen sorsban élünk. Sajnos ettõl senki sem
mentes!
Hogyan védekezzünk tõle, hogyan harcoljunk ellene? Ne halljuk meg, ne vegyük tudomásul, vagy bolond lyukból bolond szél fúj? Lehet, de
igazunkat nem tudhatja mindenki, és lehet, hogy a
megszólónak rágalmazónak hisz. Ezzel anyagi,
erkölcsi kárt szenvedhetünk. Védekezni kell. Nyitott, erkölcsös, becsületes, õszinte élettel a
megszólásokat csökkenthetjük, kikerülhetjük. Tehát
minél magasabb szinten vagyunk a társadalmi, gazdasági és más hierarhikus ranglétrán, annál
áttekinthetõbben kell élnünk, hogy ne mondják,
hogy loptunk, csaltunk, félrevezettünk, hazudtunk,
visszaéltünk lehetõségeinkel, adottságainkal, tudásunkkal... Ha pedig megfelelõ terhelõ bizonyított,
bizonyítható adat van kezünkben, juttasuk
megfelelõ szervek kezébe, hogy törvényesen legyen
elintézve az ügy, mert az önbíráskodás, az
elkövetett bûntõl még súlyosabb! Bízzunk abban,
hogy az igazság elõbb-utóbb gyõz. Tõlünk függ,
mert ha nem bízunk, az igazságtalanság áldozatai
leszünk mi is.
A megszólás, rágalom vagy megbélyegzés,
nem csak egyént, hanem csoportot egész népet
érhet, és ha megindul, mint propaganok, apró megjegyzésektõl népírtásra buzdításig fajulhat, és mint
ahogy egy kis hógolyóból megnövõ falut elsöprõ
lavina változtatja meg egy táj, vagy, ne adj Isten, az
egész világ képét.
Tavasz elé nézünk húsvéttal, a bûnbocsájtás
ünnepének. Ne szóljuk meg, ne ítéljük meg felebarátainkat.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

A mobil...
Állandó téma: jó, vagy rossz? Mindenkinek van errõl saját
véleménye, hol szeretjük, hol pedig haragszunk rá. Ha
szeretjük, ha nem, de egyet el kell ismernünk, hogy nem tudjuk
helyesen használni. Itt a használat módjára, helyére, idejére
gondolok. Ha elgondolkodunk és több szempontból mérlegelünk, rájövünk, hogy hasznos és jó, kell. Megkönnyíti
munkánkat, örömet tudunk vele szerezni társainknak, ismerõseinknek, kórházban lévõ beteg szeretteinknek Meg kell azonban tanulni, hogyan kell úgy használnunk, hogy ne zavarjunk
vele másokat. Nézzük csak sorjában. Pozitív oldala:
ügyeinket gyorsan, utazás nélkül is el tudjuk végezni
határidõket pontosan betarthatjuk
távolban élõ rokonainkat percek alatt el tudjuk érni
SMS- ben, vagy szóban
orvosi, vagy más segítséget kérhetünk stb.
Sorolhatnám tovább, de ezekkel a dolgokkal mindenki
tisztában van. De! Sokan nem tudjuk, hogy mikor és hol
használhatjuk nélkülözhetetlen készülékünket úgy, hogy senkit
se zavarjunk vele:
ha nyilvános helyen vagyunk, kapcsoljuk ki, mert
jelzéseivel zavarhatja az elõadást és a hallgatóságot is
ha társaságban vagyunk, mellõzzük a mobilunkkal
való foglalkozást, mert megszakíthatja a meghitt társalgást
ha fontos hívást várunk, elnézést kérünk környezetünktõl az esetleges zavarásért
az utcán megmosolyogják azokat, akik mobillal a
kezükben közlekednek, mert nagyon ritka az olyan eset, amikor
nem lehet elhalasztani a beszélgetést- orvosi segélyhívás,
szerencsétlenség
helyesnek tartom, hogy tiltják a jármûvezetés közbeni
telefonhasználatot- mert számtalan szerencsétlenség okozója
volt és lesz
Most is arra kérek mindenkit, hogy elõbb gondolkodjunk és
utána cselekedjünk. Haladjunk a korral és sok örömet kíván a
mobil használatához:
Bíró Éva

Bíró Csaba
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TÜKRÖM - TÜKRÖM...

A konyha polcáról
A tavaszi fáradtságunk nyitott kapu a kórokozóknak.
Biztosítsuk ki magunkat a konyha polcáról.
Fokhagyma
A 700 fajt magába foglaló hagymanemzetség egyik legjelentõsebb képviselõje. Termesztett
zöldség-, fûszer-, illetve gyógynövény. Õshazája India, ahol
vadon
is
megterem.
A
legközelebbi rokona a medvehagyma- szinte azonos illat- és
hatóanyagokkal bír. Kicsi
hagymájú, rövid levelû, tavasz végén nyíló virágai
fehérek, valamint jellegzetes illatúak. (Topolyán a parkban tömegesen megtalálható) A fokhagyma a népi
orvoslás egyik minden bajt gyógyító növénye. Sokféle
módon alkalmazzák: nyersen, fõve, sülve, borban,
ecetben, alkoholban áztatva, vagy önmagában. Magas
vérnyomás, fertõzõ betegségek (vírusos, gombás, baktériumos), bélférgesség, sebek kezelésére kiváló. Az
erekben megakadályozza a vérrögök keletkezését,
valamint csökkenti a vérzsír és a vércukor szintjét. Tehát
alkalmazásával megelõzhetõ az érelmeszesedés. Magas a
vitamin- és ásványi anyag tartalma. Ha nyersen
fogyasztjuk, jól meg kell rágni, mert így tud az értékes
illóólaja a szervezetünkbe jutni. Az olaj alicint tartalmaz,
ami egy antibiotikum, és megkönnyíti a fertõzõ
betegségek leküzdését.
Borkivonata: 1 fej összezúzott fokhagymát, 2dl fehérbort
befõttesüvegbe összekeverünk. Állni hagyjuk 1 napig,
leszûrjük, naponta 1 evõkanállal fogyasztjunk belõle a
felsorolt betegségek kezelésére.
Mindenki kedvére választhat, milyen formában
fogyasztja ezt az értékes növényt- ételbe fõzve sem veszít
hatásából. Aki nem kedveli a "szagát", használhatja a
gyógyszertárban kapható kész termékek (cseppek, tabletták) egyikét. Alacsony vérnyomású emberek csak kis
mennyiségben
használhatják!
Póréhagyma
Ázsiából származik.
Enyhébb illatú és
nem
vált
ki
könnyezést. Nagyon
fontos téli zöldség.
Rendkivül magas a C-vitamin tartalma, és gazdag
ásványi anyagokban. Így tud segíteni a "tavaszi fáradságot" legyõzésében, ami tulajdonképpen egy általános
vitaminhiány tünete.
A népi gyógyászatban a vese betegségeinek gyógyítására
használják fõtt étel formájában. Hasi fájdalmakra
borkivonatát alkalmazzák: 3liter fehérbort, 6 db.
póréhagymát lassú tûzön fõzni majd leszûrni. Reggelente
fél pohárnyi fogyasztható belõle.
KH
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Megoldások, ha problémás a sminkelés - II.
Fakó bõr: Olyan alapozót kell választani, amely
inkább rózsás mint sárgás vagy barnás tónusú.
Feltétlenül használjunk arcpirosítót! Friss hatást kelt a
rózsaszín és a rózsafa színe - minél kevésbé csillogó,
annál jobb. Tompább hatást adnak a lazacrózsaszín és
a barnás árnyalalatok. Az arcpírt nem csak az
arccsontra ecseteljük, hanem az állra, a homlokra és a
hajtõ vonalára -legjobb, ha nagy púderecsettel, amely
jól elosztja a festéket.

Ráncok: Ha az arc bõre nem teljesen sima, ne
használjunk kompaktpúdert vagy krémpúdert, mert a
púder és a pigment csak hangsúlyozza az egyenetlenségeket. A megfelelõ egy folyékony alapozó, ami a
bõrön inkább áttetszõnek látszik. (Ugyanez vonatkozik
a tág pórusú és mitesszeres bõrre is.) Az arcpúderrel is
takarékosan kell bánni. A nem teljesen sima bõr
esetében a világos, csillogó árnyalatok elõnyösek, a
sötétek éppoly elõnytelenek, mint az erõsen lebarnult
bõr.
Cs. M.
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AMIRÕL BESZÉLNEK
Európa keleti felében a társadalmi-gazdasági áta- lehetne megakadályozni a szövetkezeti vagyon visszalakulás 1989 óta folyamatban van, egyes államok - lásd a származtatását. Azokról a földterületekrõl van ugyanis
tíz új EU-tagot, gyorsabban és sikeresebben vették az szó, melyeket a Földmûves Szövetkezet szabályos
akadályokat, míg a többiek több-kevesebb sikerrel e adásvételi szerzõdések alapján vett meg, évtizedekkel
folyamat végén kullognak, vagy talán még el sem döntöt- ezelõtt. Közelmúltunk néhány szegmentumára visszatekték, hogy valójában akarnak-e a polgári, demokratikus intve kerülhetünk talán közelebb ehhez a témához.
Európa nagy családjához tartozni. Mindenfajta átalakulás A hatvanas évek elején két ágon fut a mezõgazdaság tármég a legésszerûbb szándék esetében is bizonyos sadalmi szektora a faluban: 1. Földmûves Szövetkezet
sérelmekkel jár, különösen igaz ez a privatizációval, vagy- (mely a privát szektor szervezését és a terményfelvásárlást
on-visszaszármaztatással kapcsolatban. Minden esetben, végzi), 2. Jadran termelõszövetkezet (mely az államosított
amikor a vagyon, de fõleg az ingatlan
földeken termeléssel foglalkozik, s
gazdát cserél, jogszerûen (pl.
néhány évvel korábban bekebelezte a
magánosítás) vagy jogtalanul (pl.
Jövõ nevû tsz-t). 1964 végén a községi
államosítás), mindig voltak és lesznek
skupština úgy dönt, hogy a Jadrant
haszonélvezõk és kárvallottak. Így
veszteségei miatt hozzácsatolja a Földvolt ez 1945-tõl 1953-ig, amikor is
mûves Szövetkezethez, amely kiváló
Bácsfeketehegyen több száz családot
gazdasági mutatókkal rendelkezik.
forgattak ki vagyonukból államosítás
1970-ig Földmûves Szövetkezet néven
ürügyén. Osztályellenségként viselték
mûködnek eredményesen. Ekkor nevet
a kommunista diktatúra minden átkát,
változtatnak és Mezõgazdasági Birtok
évtizedekig.
néven, kisebb változtatásokkal (komAztán elmúlt ötven-hatvan év. Az
binát, vállalat) 1990 január 1-ig
embereket most a privatizáció
mûködnek külön jogi személyként.
foglalkoztatja,
mert
nagy
a
Ekkor,
'90-ben
a
Földmûves
valószínûsége, hogy újból sokan károSzövetkezet a szövetkezeti törvény
sultjai lesznek egy folyamatnak,
alapján kiválik a Birtokból, azokkal a
akaratukon kívül. A legfrissebb
tevékenységekkel, melyeket '64-ben
fejlemény ez ügyben környékünkön a
oda bevitt, azokkal a gépekkel,
kishegyesi mezõgazdasági birtok
melyekkel mint társastermelési alapszesete. Az egykor szolid gazdasági
ervezet (OOK) dolgozott és 125
eredményeket felmutató, hárommunkással. Csak éppen a Földmûves
száznál is több munkást foglalkoztató,
Szövetkezet által vásárolt földeket nem
baromfitenyésztésérõl messze földön
kapta vissza a Birtoktól, habár a
híres társadalmi vállalat tízéves agókövetelést benyújtotta '91-ben. Hosszas
nia után csõdeljárás alá került.
bírósági huzavona után végül 74 hekEladták, vagyis, mint késõbb kiderült,
tárt visszakapott. További 570 ha-ra
Honnan - hova?
egy külföldi érdekeltségû céghez
vonatkozó adásvételi szerzõdés, szacsatolták. A vételárból a kereskedelmi bíróság arányosan kértõi véleményezés alapján (Zavod za Sudsko Veštaèenfogja kifizetni a hitelezõket és a dolgozókat is, akik '94-tõl je), 2005. januárjában ítéltetett visszaadásra a Földmûves
sem áruban, sem pénzben nem kapták meg fizetésüket. Szövetkezet javára, a törvény szerint illetékes elsõ fokú
Remélhetõleg befizetik a nyugdíjalap-járulékot is… És szerv döntése értelmében. Ezen kívül a végzés tartalmazígy történt, hogy semmmi sem lett szociális programból, za még egyes objektumok visszaszármaztatását, melyek
végkielégítésbõl, a dolgozókat illetõ részvényekbõl. A 1964 elõtt a Szövetkezet tulajdonában voltak (pl.: a
magánosítást követõen az alkalmazott dolgozók létszáma szövetkezeti otthon, a szövetkezet gépállomása, vágóhíd
ötven körüli, ami mindössze 15%-a a tíz évvel koráb- stb. - ezeknek egy részét a szövetkezet használja, de a
binak.
kataszteri állás szerint a Birtoké).
A szikicsi mezõgazdasági birtokon az agónia jelenleg is Ez a föld-visszaszármaztatás nem is gátolja, nem is késleltart. Hogy hogyan lesz privatizálva, csõdbõl vagy teti a birtok privatizációs folyamatát, mely az elõkészítés
pályázaton, ez még a jövõ titka. Mindenesetre a pár száz végsõ fázisában van.
munkanélkülire ott is számíthatunk.
Az a tény, hogy mekkora földterületet vesz meg az újdonA feketicsi mezõgazdasági birtokon (DPP) is halmozód- sült földbirtokos, vagy hogy mekkora lesz a vételár, egyálnak a gondok és az adósságok. A magánosítási folyamat a talán nem befolyásolja a mezõgazdaságban szükséges dolvégéhez közeledik, hónapokon belül várható az gozók létszámát (lásd a kishegyesi példát), mert a 2000
értékesítés. Idõközben a dolgozók beperelték a céget a ki hektár föld továbbra is a feketicsi határban marad, s a
nem fizetett személyi jövedelmek miatt. Az õszi munkála- feketicsi embereknek kell megmûvelniük.
tok már nem mentek zökkenõmentesen, külsõ segítségre Sajnálatos, de a mezõgazdaságból már nem tud a falu
volt szükség a kukorica betakarításában és szárításában, a megélni. Ebbõl a súlyos kilátástalanságból csak a váltani
répaszedésben és -hordásban, a búzavetésben, és a tudás mozdíthatja el falunk lakosságát.
mélyszántás elvégzésében. De most az ott dolgozókat
L.G.
mégis más téma foglalkoztatja, konkrétan az, hogyan
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KERTI TÖRPE
Tavaszi virágzó növények hagymás növények
A tavaszi hagymás növények közé tartoznak a következõ
virágok:hóvirág, nárcisz, tulipán, jácint, gyöngyike.
Hóvirág (GHALANTUS NIVALIS)
A tavasz közelségét jelzõ virág az
amarillisz-félék családjába tartozik. Az ültetési idõ nyártól kora
októberig tart. Legjobban a száraz
árnyékot szereti.. Humuszos,
laza, jó vízvezetésû talajt igényel.
Trágyázás
nem
szükséges.
Tõtávolság 5 cm, mélység 5 cm,
magassága 10-15 cm. Elõször tél végén, kora tavasszal
virágzik. Szaporítása: a levél leszáradásával és a gumók
szétválasztásával kerül újra a földbe. Téltûrõ, évelõ virág,
fehér színben virágzik.
Díszitési ötletek:
·természetes erdõsvidéki kert
·amikor a levélzet kezd elhalni, ültethetünk rá
egyéves növényt
·ültethetjük más tavaszi virággumókkal vegyesen
·sziklakert
Nárcisz (NARCISSUS SP.)
A nárcisz szintén az amarillisz-félék családjába tartozik.
Több fajtája ismert: csupros, fehér,
kis virágú, telt virágú, nagy csuprú
nárcisz. Az ültetési idõszak nyár
végétõl októberig tart. Leginkább
a nyári száraz árnyékot szereti. A
talajigény megegyezik a hóvirágéval. Trágyázás õsszel, vagy
ültetéskor szükséges. A túl sok
nitrogén nem tesz jót a növénynek.
Tõtávolság 15 cm. A növény magassága 8-20 cm. A virága illatos, koratavasszal már megjelenik. Egy virág van
egy száron, általában 6 hétig virágzik, márciustól májusig.
Sárga, narancs, rózsaszín, piros, fehér színekben pompázik. Nem szabad másfajta virággal együtt vázába tenni,
mert megrövidíti a másik virág életét. A vizet minden nap
cseréljük. Szaporítása: miután a levél
elsárgul, szétválasztjuk a hagymákat és elültetjük.Ha nem
ültetjük el azonnal, árnyékban meg kell szárítani, és hüvõs
helyen, hálózacskóban tárolni. A hagymákat jó szétszedni
minden második évben. Magról ültetve kb. 5 év múlva
virágzik. Téltûrõ, évelõ, könnyû nevelni. Ha nem virágzik
akkor trágyázást igényel, vagy túl nagy árnyékban van
örökzöld közelében, levélzete korán vissza lett vágva
virágzás után, nem laza a talaj és berothad a hagyma.
Díszítési ötletek:
·keverve
ültethetjük
más
tavaszi
virághagymákkal, mint a jácint és a tulipán
·magnóliafa alatt
·ültessük elszórt színösszeállításban

Tulipán (TULIPA GESNERIANA)
A liliomfélék családjába tartozik. Az
ültetési idõ 6 héttel fagy elõtt, késõ
szeptembertõl kora októberig tart. A
napos, vagy a kevés árnyékolt helyet
kedveli. Átlagos, laza talajt igényel.
Magassága 8-80 cm. Piros, sárga,
rózsaszín, fehér és még számtalan színben virágzik. Szaporítása ugyanaz, mint
a nárcisznál, szintén téltûrõ. Az elvirágzott virágokat vágjuk le, ne vágjuk vissza a növényt, míg
meg nem sárgult.
Díszétési ötletek:
·csoportosan,
szegélynek,
virágágyakban,
örökzöld kerítés elõtt
Jácint (HYACINTHUS ORIENTALIS)
A liliomfélék családjába tartozó növény.
Az ültetési idõszak nyár végétõl
októberig tart. A napos helyet kedveli,
közepes, laza talajt igényel, téltûrõ,
évelõ. Ültetéskor adjunk hozzá komposztot és érett trágyát. Trágyázás
tavasszal, ha szükséges, enyhén amikor
az elsõ hajtás kibújik. Tõtávolság 15cm,
mélység 12 cm. A növény magassága 20cm. Virága illatos,
egyidõben virágzik a nárcisszal. Többféle színben
virágzik: fehér, kék, rózsaszín, sárga, piros. Vágott és
cserepes virágként is közkedvelt. Szaporítása ugyanaz,
mint a többi tavaszi hagymás növénynek. Ne vágjuk
vissza amíg nem sárgult el a levele.
Díszítési ötletek:
·szegély, virágágyak
·csoportosítva nárcisszal, tulipánnal
Gyöngyike (MUSCARI ARMENIACUM)
A liliomfélék családjába tartozik,
téltûrõ, évelõ, könnyû nevelni. Az
ültetési idény nyár végétõl októberig
tart. A napos, vagy enyhén árnyékos
helyet kedveli. A talajigénye közepes,
laza. Tõtávolság 15cm, növény
magassága 15-17cm. Virága illatos,
sokáig virágzik fehér és sötétkék színben. Szaporítása a hagymák szétszedésével történik.
Díszitési ötletek:
·fû között, szegély
·lombos fák és bokrok alatt
Jó tanács:
Ültetés: olyn mélyre ültetjük a hagymákat, mint az
átmérõjének 2-3- szorosa a hagyma tetejétõl. A gödör
nagysága a hagyma átmérõjének 3-4- szerese legyen.
Nyári ültetéskor nem, csak õszi ültetéskor kell meglocsolni.
Trágyázás: a legjobb trágya virághagymáknak 10 négyzet
méterre:1 kg szárított vér,1 kg csontliszt és 1,5kg fahamu
keveréke.
Ne használjunk mûtrágyát!
Z. T.
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* * M É H É S Z R O VAT * * AVA G Y
"MÉHECSKE - ZZZZ"

Megalakult a Méhész Egyesület
2005. február 22-én a Méhész Egyesület vezetõségi
gyûlést tartott Kishegyesen a községházán, ahol megalakult a
Községi Méhész Egyesület. Az Egyesületnek három elnöke és
50 tagja van bejegyezve. A szikicsieké Markovic Petar, a feketicsieké Török Attila, a kishegyesieké Tumbász L. Miklós, aki
egyben a Községi Méhész Egyesület vezetõ elnöke is. Titkárnak
pedig Baranyi Szilárdot, pénztárosnak Jovicic Dragant választották meg.
A gyûlésen szó volt a tavaszi elõkészületekrõl, ami
magában foglalja az elõadások megszervezését és a kiállítások
látogatását. Február 19-én Belgrádban megtartották a Szerbiai
Méhész Szervezetek Egyesületi (S.P.O.S.) gyûlését, amelyen
jelen volt ifj.Török Károly is, aki beszámolót tartott a
találkozóról február 25-én Kishegyesen a községházán.
Újvidéken a Mezõgazdasági Egyetemen március 5-én megtartják a XXIII. Méhész Szaktanácsadást, ami magában foglalja
a méhészeti eszközök-, termékek kiállítását és elõadás-sorozatokat. Az Egyesület szeretne ide is ellátogatni.
Folytatásban említést tennénk környékünk jelentõsebb mézeirõl!
A környezetétõl szigetszerûen elkülönült Kárpát-medence fõként sajátos
idõjárásában különbözik a Kárpátokon kívüli vidékektõl. Közismert, hogy a
medencén belül termelt gyümölcsök, szõlõk és zöldségek zamatosabbak, a
gyógynövények beltartalmi értékei magasabbak, mint máshol a világon.
Ékességünk a Fruska Gora nemzeti park, amely Európában az egyik legnagyobb összefüggõ hárserdõ és az egyik legminõségesebb hársmézet adja.
Jelentõsebb fajta mézeink: az akácméz, a napraforgóméz, selyemkóróméz,
repceméz, gesztenyeméz, hársméz. A hársméz illata és íze kellemes, pikáns
aromája fûszerezi az ételeket és italokat, más mézekbe kerülve gazdagítja azok
zamatát. Legfõképpen légúti betegségek gyógyítására ajánlják. Lázas
betegségek enyhítésére és görcsoldásra is alkalmas. Újabb szerepet kap a
biokozmetikában (pl. hársmézzel készített arcpakolás). Nagyon híres mézünk
még az akácméz. Harmonikus ízû, akácvirág illatú édes, lágy és kevésbé savas
méz. Színe a csaknem színtelentõl az enyhén sárgás árnyalatig terjedhet. Jó
fertõtlenítõ hatású. Köhögés ellen, valamint a gyomorsavtúltengés miatti
emésztési zavarok ellen is ajánlott. Nem domináns ízkaraktere miatt az italok
és sütemények szívesen használt édesítõszere.
Végezetül két recepttel szeretnénk kedveskedni:
Mézes kekszrolát
200 dkg kekszet megdarálunk, hozzáadunk 20 dkg langyított mézet,
10 dkg darált diót, 10-15 dkg habosra kikevert vajat, 1 szelet reszelt
csokit, 1 narancs reszelt héjját és levét. 1 ostyalapot nedves ruha
közé teszünk és ha kellõen megpuhult megtöltjük a masszával és
összesodorjuk. Kívülrõl csokimázzal vonjuk be.
Mézes piskóta
8 tojássárgáját habosra kavarunk 8 kanál cukorral majd hozzáadunk
30 dkg melegített mézet, 35 dkg lisztet és egy kiskanál szódabikarbonát, cimetet és végül a tojásfehérjébõl felvert habot. Zsírozott,
lisztezett tepsiben 200o C fokon sütjük.
"Használja a mézet mint táplálékot, hogy késõbb ne keresse mint
orvosságot."
Török & Roby
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GYEREKSAROK
Húsvéti szókavalkád
Mindenki tudja, hogy húsvét hétfõn a fiúk
locsolkodni indulnak. Vannak, akik szagos vízzel,
vannak, akik anyu drága parfümjével, de akadnak
olyanok is, fõleg a legények, akik egy-egy vödör
vízzel indulnak útra piros tojásért. A piros tojást
azonban ki kell érdemelni, ha mással nem, hát
locsolóvers elmondásával. Fiúk, Ti biztosan többet
is tudtok, Lányok, Ti pedig már biztosan sokat hallottatok. Nem is lesz nehéz a következõ kis versike
hiányzó szavait pótolni, ugye?
Jó szórakozást és húsvét hétfõjére a Lányoknak sok
locsolót, a Fiúknak pedig sok piros tojást kívánunk!

H______ h_______ korán kelek,
S_______, t_______ eszegetek,
Aztán gyorsan felpattanok,
Késõ estig l________ hatok.
Vár reám egy szelíd b________ ,
Õ lesz majd a kedves mátkám!

A képen a leggyakoribb viaszolt mintákat láthatod. Válaszz!

A kifujt és festett tojásokból számtalan, ötletes húsvéti dísz készíthetõ.
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BORKÓSTOLÓ

KÉPEKBEN

Sok embert vonzott a Bácsfeketehegyen megtartott,
kiállítással egybekötött borkóstoló

Elégedett szervezõk

Február
26-án
Borkóstoló délután
volt. Több helyrõl is
érkeztek borászok és
kóstolók. A jó hangulatú délutánt a helybéli kézimunkázó
asszonyok kiállítása
tette színesebbé.

Szõlõmintás üvegpoharak és kancsok is
emelték az összejövetel fényét

A bort népviseletbe öltözött lányok kínálták

A Hestia Nõk Egyesületének tagjai is kiállítottak

Orosz Kálmán a
Gazdakör elnöke
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Táncraperdült fiatalok
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FECSKETOLL

A bácsfeketehegyi Helyi Közösség Tanácsa a 2005. február
3-i ülésének határozata alapján pályázatot ír ki a település
címerének megtervezésére. A pályázati díjalap 8000,00 dinár,
melyet egy kiválasztott pályamûnek ítélnek oda.

ÚJRA KIZÖLDÜL ...

Pályázati feltételek:
1. A pályázat jeligés, csak jeligével ellátott, zárt
borítékban beadott munkákkal lehet pályázni.
2. Egy személy több munkával, vagy ugyanazon
munka több változatával is pályázhat.
3. A pályamûvek bármilyen képzõmûvészeti technikával készülhetnek.
4. A színek és szimbólumok jelentésének magyarázatát írásban kell mellékelni.
5. A címer elemeinek tartalmaznia kell a település
legfõbb jellemzõit.
6. A díjazott munkát a bíráló bizottság számítógépes
feldolgozásban is kéri.
A pályamûveket a következõ címre várjuk:
KONKURS ZA IZRADU GRBA - CÍMERPÁLYÁZAT
MESNA ZAJEDNICA / HELYI KÖZÖSSÉG
BRATSTVA 30. / TESTVÉRISÉG UTCA 30.
24323 FEKETIC / BÁCSFEKETEHEGY
Beküldési határidõ: 2005. április 10.

ANYAKÖVI

Lelkünk érzéspázsitja,
imbolyogva hullámzik a szélben,
majd megnõ magasra
hamvasan, dúsan,
hempergünk, forgunk benne
órákig szédülten.
Lágyan simogató fûszál,
arcpírt csiklandoz kellemes érintése,
libabõrös borzongás szaladgál, futkos
és pulzál, lüktet az idegszálak végzõdése.
Jó mikor így érzünk,
elernyednek az izmok, felenged a görcsös feszültség.
Egy pillanatra testünket elhagyva röpködünk.
Csak gondolataink vannak
s nem kínoz bennünket a ránk nehezedõ külsõ
keserûség.
Nem szárad ki a fû,
élénken, frissen zöldel,
marad puha, kellemes érintésû
és érzéseink gazdagon viruló pázsitjával
lelkünkbe örökös tavasz fészkel.

HÍREK

Bácsi Sára
Elhunytak
Február 05 Kovács Zsuzsanna szül. Sárközi (93. évében)
Február 09 Németh János (nyugalmazott tanító) (77.
évében)
Február 17 Újvári Etel szül. Gál (67. évében)

Hol - Mit
Eladó egy kitûnõ állapotban levõ
Melódia elektromos gitár. Ára: 80 €.
Tel: 063/70-81-086

Impresszum
Kiadja a Zöld Dombok közösség- és környezetfejleszto szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30.
Tel. / fax: 024 / 739-063. Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés: ifj. Szabó József. Szerkesztés: Csanak Melitta, Molnár Leonóra. Munkatársak voltak: Bácsi Róbert, Bácsi Sára, Bíró Csaba,
Bíró Éva, Kovács Hargita, Hallgató Imre, Molnár Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Szolga Renáta, Szukola Béla, Tokity Elvira, Tóth
János, Török Zoltán, Zecevic Tatjana.
Készült a topolyai Népnyomdában 2005.márciusában.
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