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Fecske-köszöntõ
A hosszú téli hónapok csigalassúságú vonulása után
végre megérkezett a tavasz. A téli hideg-rideg természet
ezerarcú, virágos, zöldelõ ruhát ölt magára. A májusi
újraéledés, a szerelem, a megújhódás kavalkádjának
színes forgatagában, a fecskék megérkezésével döbbentem rá, elmúlt még egy esztendõ. Elsuhant még egy év,
mint az istállók békés szegleteiben fészket rakó törékeny
testû fecskemadár a kéklõ ég szürkés- fehéres bárányfelhõi között. Elmúlt egy munkával, nehézségekkel, gonddal, örömmel és talán némi sikerélménnyel vegyített esztendõ. Egy éves lett a mi Fecskénk is, Bácsfeketehegy
információs lapja. A Fecske tavaly május 14 -én jelent
meg a település magyarlakta házainak többségénél.
Emlékszem, megjelenését megelõzõen mennyire vártuk
érekezését. Tervezgettük ruhácskáját, miben, hogyan
nézne ki legjobban, találgattuk, tanakodtunk milyen név is
illene hozzá, amely egyben elhivatottságát is kellõképpen
kifejezné. Szeretettel és anyai gondoskodással vettük
körül, cirógattuk, babusgattuk, mert a a miénk, hozzánk
tartozik immár egy éve. Bíztunk benne, hogy a bácsfeketehegyi magyar családok szívébe befészkeli magát és
családtagként szeretik õt, és újból és újból hazavárják. Ez
tulajdonképpen egy év távlatából visszatekintve így
is történt. Meghonosodott a Fecskénk. Újra és újra
várjuk, hogy friss hírekkel, információkkal beröppenjen az elanyagiasodott, megélhetésért küzdõ
hétköznapjainkba. Emlékszem, születése elsõ nap-
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jaiban mennyire óvtuk. Kellõ figyelemmel gondoztuk és
kísértük ki elsõ útjára , amikor is csak bízni és reménykedni tudtunk, hogy áthidalja az elsõ nehézségeket és valóra
váltja a hozzá fõzött reményeket. Szerettük volna ha elfogadják, mint sebes szárnyú hírnököt. Ma, amikor e lap
fennállásának egy éves jubileumát -szerény keretek közt
- ünnepeljük, bátran állíthatjuk, hogy szükség volt erre vagy hasonló- hírközlõ lapra. Ezt bizonyítja az, hogy
településünk polgárai hónapról hónapra újra
megvásárolják.
Az elsõ bizonytalan, tapasztalatlan lépések után mára
már a szerkesztõség két amazonja biztos kézzel, eltökélt
határozottsággal készíti - az egyetlen dalia
közremûködésével -, öltözteti hónapról hónapra új köntösbe a Fecskét. Természetesen a lap állandó munkatársain
kívül újabb tollforgatók, tudósítók írasai is helyet kapnak
és így mára már egy széles perspektívájú, információdús
lap kerül a bácsfeketehegyi - egyre növekvõ - olvasótábor
kezébe. Az újság egyéves fennállása során számos új
rovattal lett gazdagabb, teret adott az újabb ötleteknek,
amelyek egy része táptalajra is talált a Fecske hasábjain.
Amint azt már a kedves Olvasó is észrevehette, a lap
nem egy korosztályhoz - attól függetlenül,
hogy fiatalok készítik - nem egy bizonyos
réteghez szól, hanem Bácsfeketehegy minden
lakosához. Mindenkihez eljuttat valamilyen
üzenetet, legalábbis nagyon reméljük, hogy
mindenki talál benne kedvenc rovatot, írást.
A Fecske megjelenésének elsõ évfordulója alkalmából megköszönjük a polgárok,
az olvasók szivélyes hozzáálását a laphoz,
valamint a civil szervezetek, az önkormányzat
és egyéb fórumok együttmûködését, és nem utolsósorban
a munkatársak töretlen szorgalmát.
Kedves Fecske! Szeretettel köszöntelek elsõ
születésnapod alkamából !
Akárcsak egy évvel ezelõtt, most is azt kívánom, hogy az
olvasók kellõ szeretettel fogadjanak és bízzanak benned, a
fejlõdésedben,
a
megerõsödésedben,
hogy
a
közösségünkért, a nemzetiségünkért való tenniakarásod
lángjának melege megérintse valamennyiünk szívét,
lelkét.
Szukola Béla
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HESTIA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Április 10- én délután megtartottuk a ME Kúltúrotthonában az elsõ teadélutánunkat. Meghívott vendégeink
a temerini Boldog Gizella kézimunkacsoport, a szenttamási Hagyományõrzõ csoport, "Ibolya virág" kézimunkaszakkör, valamint a kishegyesi Nõk Fóruma
voltak. Zenével és tombolával egybekötött rendezvényünkön mindenki jól érezte magát, reméljük a
következõ alkalommal a falubeliek is nagyobb számban
megjelennek.
Április 17-én Temerinben részt vettünk egy nagyszabású
teadélutánon. 17 tagunk jelent meg a 275 fõs rendezvényen, ahol 12 csoport képviseltette magát. A
házigazdák gondoskodtak a kitûnõ hangulatról, valamint
segítettek abban is, hogy a résztvevõk jobban megismerjék egymást. Szórakozás közben módunkban állt új
ismerettségeket kötni, és tapasztalatokat cserélni. Egyik
tagunk részt vett április 15- 16- án, a Lépéselõny- Civil
Híd nevû továbbképzésen Szegeden, a Zenith
szervezésében. Az ott elsajátítottakat a szerdai összejövetelünkön megosztotta tagjainkkal. A Hestia 4 tagja
április 21- 22- én, részt vett a bácsfeketehegyi Leuenbergi
Otthonban, az újvidéki "Eho" által megszervezett kétnapos civil szervezetek képzésén, ahol értékes tudnivalókat
sajátítottunk el.
L.F.R.

Április 28-án nagyszabású falutisztítási akciót szerveztek
iskolánkban. Intézményünk minden tanulója és dolgozója
azon munkálkodott, hogy az iskola, annak környéke és a
hozzávezetõ utcák szemétmentesek és rendezettek
legyenek.
Az elsõsök az iskolát szépítették, a másodikosok az iskola környékét, a harmadikosok a Testvériség utcát, a
negyedikesek a Lenin utcáért feleltek, az ötödikesek a
Vasút utcát tisztították, a hatodikosok a Nikola Durkovic
utcán szedték össze a szemetet, a hetedikesek a fõutcát
rendezték, a kisegítõ tagozatos diákok a Zmaj Jovina
utcán szorgoskodtak, míg a nyolcadikos lányok a központi virágoskerteket szépítették, a nyolcadikos fiúk pedig a
kézilabdapályán rendezkedtek. A tanulók szorgosan dolgoztak és gyûlt a szemét a zsákokba. A közel két órán át
tartó munkakció során kb. 50 zsáknyi szemetet gyûjtöttek
össze... Hogy a munka gyorsabban teljen, versenyt is rendeztek: Vajon ki találja a legfurcsább eldobott, elveszített,
elhagyott dolgot, ami megbújik a fûben, lapul az árokban,
észrevétlen marad az útszélén vagy a fa tövében? Volt
nagy álmélkodás, amikor elõkerült egy pár gyerkcipõ az
árokból, a törött bakelitlemez az út szélérõl, a háztartási
szemét a fûbõl, a rozsdás kályhadarab a fa alól és különbözõ más helyekrõl papucs, póló, vállpárna, kesztyû,
kávéscsésze, pokróc, szõnyeg...
Sorolhatnám, de talán ez is elég, hogy elgondolkozzunk
azon, miért is találtak a szorgos kezek ennyi szemetet az
utcákon?! Lehet, hogy a következõ akció Feketics
térképének osztása lesz, a hivatalos és egyetlen szeméttelep pontos megjelölésével. Hogy mindenki tudomást
szerezzen róla és oda vigye a szemetet!!!
ML

AZ IZIDA HÍREI
Reménykedve indulunk tovább
Nagy események történtek az Izida Anya- és gyermekvédelmi társulat székhelyének
udvarában a
Testvériség utca 20. szám alatt Bácsfeketehegyen. Április
15-tõl 27 szorgalmas holland diákkéz tanáraikkal együtt
igyekezett szebbé tenni környezetünket. Udvarunkban egy
gyönyörû pagodát építettek fel. A hozzávaló épületanyagot is Hollandiából hozták és minden egyes részt
elõre, gondosan elkészítettek, majd nálunk allították
össze. Példát vehetnénk róluk. Már 15 évesen is milyen
nagy dolgokat képesek a fiatalok csinálni, ha a szívükben
szeretet van. Mint ahogy az egyik diák mondta búcsúzóul:
két kezük munkájával szerettek volna hozzájárulni a gyermekeink játékához, jókedvéhez szebbé téve a sérült gyermekeink és fiataljaink hétköznapjait is. A kertiház felszentelésére április 30-án, a május elsejei ünnepek
keretein belül került sor.
A partin jelen voltak az Izida munkatársai és tagjai.
Papp J.

A ZÖLD DOMBOK HÍREI
Akció:
Április 17-én fásitási akciót szerveztünk. Ezúttal 4oo
facsemetét ültettünk el az autóút mentén. A fásításban
részt vettek: Halasi Zoltán, Bertók Zsolt, ifj. Kórizs
József, Balog Imre, ifj. Molnár Lajos, Berger László,
Horkai Zsolt, Horkai Gábor, Braskó István, Bíró László,
Takács Dénes, Tumbász Attila és ifj. Szilágyi Ferenc. A
facsemetéket a Helyi közösségtõl kaptuk.
Pályázat:
A Kultúrminisztérium "Az írott- és elektronikus sajtó"
címmel pályázati hirdetményt tett közzé. A Zöld Dombok
pozitív elbírálásban részesült, és egy szkennerrel lett
gazdagabb. Ennek természetesen nagy hasznát tudja venn
mind a Teleház, mind a falu.
M. Z.
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Egy év után
Több mint egy év múlt el a Zöld Dombok
környezet- és közösségfejlesztési szervezet megalakulása óta, melyre mint utólag kiderült óriási szüksége
volt falunknak. A falubeli fiataloknak a Kultúregyesületen
kívül, szinte semmilyen lehetõségük sem volt esetleges
energiafeleslegük, közösségi igényük vagy egyéb ötleteik
megvalósítására.
A szervezet létrejöttét hosszantartó információgyûjtés elõzte meg. Kutattuk hogyan lehetne létrehozni
egy olyan civil szervezetet, amely fõleg fiatalokat tömörít
és ami által bekapcsolódhatnak a közösségi életbe azok a
tehetséges és tenni akaró fiatalok , akik más-más
szervezeteken belül nemigen találják meg helyüket. A
legtöbb segítséget topolyai barátunktól Balassa Endrétõl
kaptuk, aki részletesen elmagyarázta egy mûködõképes
szervezet létrehozásának feltételeit. Miután sikerült
néhány
lelkes fiatalt találni, akik megértették
szándékunkat, összehívtuk az alakuló közgyûlést.
Meghatároztuk a szervezet tevékenységének irányelveit,
az alapszabályt és minden más szükséges dolgot a
szervezet legális és zavartalan mûködéséhez. A szervezet
céljai között olyan dolgok szerepelnek, mint a tisztább,
szebb környezet, jobb életkörülmények, tartalmasabb
közösségi élet, lakosság informálása stb. A legnagyobb
eredményeket talán a tájékoztatás terén sikerült elérni.A
havi rendszerességgel megjelenõ Fecske és a mára már
négy nyelven olvasható honlap jó példa erre. A
mûködéshez szükséges anyagiakat sajnos nagyon nehéz
elõteremteni. Pályázatok útján is nagyon nehéz különféle
anyagi eszközökhöz jutni, mivel a különbözõ alapítványok
legtöbb esetben csak életképes dolgokat támogat, aminek
bizonyítása idõigényes. A szervezet túl van az elsõ sikeres
pályázaton, mivel áprilisban sikerült egy szkenner vásárlásához szükséges összeget nyerni a Kultúrminisztérium
által kiírt pályázaton.
A múlt év elsõ felében felmértük a falu, mint
közösség állapotát. Az eredmény nem valami rózsás, de
így legalább tiszta képünk van a lehetõségekrõl. Jelen pillanatban tehát nekünk van a legpontosabb nyilvántartásunk a lakosság, a háztartások , az eltaró és eltartott
személyek számáról stb. Ezek az adatok nélkül lehetetlen
tisztán , reálisan látni a dolgokat, mert saját lehetõségeink
ismerete nélkül egy komolyabb pályázati anyag
elkészítése merõ lehetelenség. Ha másért nem, hát saját
magunk miatt.
A szervezet tagjai számos mûködõ kapcsolatot
építettek ki a hasonló érdekeltségû szervezetekkel,
határon belül és kívül. Öregbítik falunk hírnevét a különféle nemzetközi települések közti találkozókon, ahol a
kultúrmûsorok mellett más játékos sportvetélkedõk is
helyet kapnak. A helybéli civil szervezetekkel sikeresen
együttmûködünk.
Most ismét egy nagy kihívás elõtt állunk. A II.
Meggynap megszervezése vár ránk. Reméljük, hogy a
többi érdekelt civil szervezet és a Helyi Közösség segítségével ezt is sikeresen lebonyolítjuk. A szervezetnek
nagy szüksége van úgy támogatókra, mint fiatal új
tagokra, akik nélkül nem lehet új tartalmakat, célokat találni, kellõ idõben megújulni és továbblépni.

REMÉNYKEDÕ
A ZÖLD DOMBOK HÍREI
Idén ismét megrendezére kerül a Meggynapok. Most
másodszorra, de ez évtõl még jelentõsebb ünnep lesz, hisz
nemcsak a falunk híres meggyét éltetjük, hanem a hivatalos
Falunapot is ekkor ünnepeljük ezentúl. Ezek a jelentõs
alkalmak pedig június második hétvégéjén kerülnek
megrendezésre. A II. Bácsfeketehegyi Meggynapok és Falunap programján már csak csiszolni kell, és annyit elõzetesben megemlíthetünk, hogy kétnapos rendezvénysorozat
lesz. Június 10-én pénteken kezdõdik népzenével, néptánccal, vendégelõadókkal. A szombati napon (meggybõl
készült) termékbemutató, helyi termelõk vására,
sportesemények, fõzõverseny, meggypálinkaverseny, szakmai kerekasztal beszélgetések, ünnepi köszöntõk és hajnalig
tartó buli várja a helyi, vidéki és külföldi vendégeket.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Bõvebb információért forduljanak a Zöld Dombok környezet és
közösségfejlesztési szervezet tagjaihoz.
M.Z.

AZ IZIDA HÍREI
Anyák napjára készülünk május 21-én. A gyermekeink
színes mûsora melett nagy örömünkre a budapesti Gördülõ
tánccsoport is elfogadta meghívásunkat. Az ünnepség, 14
órakor kezdõdik, mindenkit szeretettel várunk.

Szociális munkások továbbképzését szervezzük meg az
újvidéki Reszursz központ és az Ökumenikus Szeretetszolgálat közremûködésével május 13-15 között, ahol az Izida
munkájáról,a hosszútávú terv elkészítésérõl lesz szó 2006tól 2008-ig.
Papp J.

Sárándi István
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I.FALUNAP MÛSORA
1. Nap 18,oo

Június 1o. Péntek

Vendégvárás a Kultúrotthonban

19,oo

Berec András mesemondása kicsiknek és nagyoknak

21,oo

Táncház, zenél a Juhász banda és a Szökõs együttes
2. Nap - Június 11. Szombat
9,oo

Vendégvárás a Kultúrotthonban
Meggyeslátogatásban Horkaiéknál

1o,oo

Kispályás foci és asztalitenisz a Sportcsarnokban
Jelentkezni: Braskó Istvánnál (o64/24-64-583)
A Vinum - Lodi borpince látogatása

Az ARS IN LIGNO vajdasági fafaragó egyesület vándorkiállítása a
könyvtárteremben
Termékbemutató a Kultúrotthon teraszán
11,oo

A helyi termelõk vásárral egybekötött kiállítása a a Színház
udvarában
A vásáron való részvételt pedig Orosz Kálmánnál jelezhetik a
helyi
termelõk a o63/74-o3-9o3 telefonszámon
13,oo
14,oo

PUTNIK PIZZÉRIA

Ebéd a Kultúrotthonban

A Meggynap és Falunap megnyitója - köszöntõ

15,oo
Fõzõverseny az utcán
1oo din/fõ, 4-10 tagú csapatokban, jelentkezni:
Halasi Zoltánnál (o63/596-989) vagy Bertók Zsoltnál (o64/21-7oo-65)
Térzene
15,3o
Meggypálinka verseny
1 l pálinka, jelentkezni: Bánszki Lászlónál (o64/12-1o-278)
16,oo

"Kerekasztal" - szakmai beszélgetések a Kultúrotthonban
18,oo

18,3o
19,oo

A Helyi Közösség Tanácsának díszülése

A Bácskai Szent-György borrend avató ceremóniája

Étlapunkon kedvezõ áron található rostélyos, hamburger, pizza,
fõtt ételek és kész ételek.
Megrendelést is vállalunk.
Különbözõ rendezvényeket is
megszervezünk.
Nyitvatartás: hétköznapokon
7-24, hétvégén 7-02.

A sport-, fõzõ- és pálinkaverseny értékelése, díjkiosztó
19,3o

Elérhetõség: M. Tita 32, Feketics,
(024) 738-025

Vacsora a Kultúrotthonban
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PÜNKÖSDI ÉLMÉNY
"Mikor még szólá Péter ez igéket, leszálla a Szent Lélek
mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. És
elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik
Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a
Szent Lélek ajándéka." ApCsel 10, 44-45
Péter elsõ pünkösdi élményét Jeruzsálemben élte át,
amikor prédikációjára 3000 ember tért meg. Néhány
hónappal ezután Péter a Szentlélek új csodájában
részesült, mégpedig egy pogány katonatisztnek,
Kornéliusznak caesarei otthonában. Ez az esemény kevésbé ismert elõttünk, éppen ezért nézzük meg milyen isteni
üzenet van Péter második pünkösdi élményének
történetében. Péternek ez az ún. második pünkösdi
élménye nem kevésbé jelentõs, mint az elsõ. Igaz itt nem
hatalmas sokaságról, hanem egy családi otthonban összejött kis közösségr?l volt szó. Ennek a második pünkösdi
élménynek az a jelentõsége, hogy itt a Szentlélek a választott nép körébõl kilépve pogányokat hív el a Krisztus
útjára. Ezen azután nagyon elcsodálkoznak Péter és társai
is.
Ha mélyebben belegondolunk a szentírás tanításába,
akkor elmondhatjuk azt, hogy nem kellett volna ezeknek
az embereknek elcsodálkozniuk, hiszen megtanulhatták
volna Jézustól, hogy a hit ajándéka nem csak a zsidóké.
Ezt az állítást alátámasztja az a tény is, hogy Jézus
egyszer éppen egy pogány százados hitét állította például
elébük. Nagyon sokszor elõfordul, hogy az ember annyira
ragaszkodik saját gondolataihoz, hogy egyszerûen nem
érti meg Istennek másfajta gondolatait. Amikor a második
pünkösdi csoda szemük láttára valóra vált: "elálmélkodának a zsidóságból való hívek…" A Szentlélek munkájának
ilyen közvetlen átélése mindig ámulatba ejti az embert.
Visszatekintve ennek a pünkösdi eseménynek a csodájára,
meg kell látnunk ennek egyháztörténeti jelentõségét. Ha a
tanítványok missziója nem lép át a pogány területre, ha
megmarad zsidó vallási mozgalomnak, mint például az
esszénusok mozgalma, akkor menthetetlenül ezeknek a
sorsára jutott volna és velük együtt tûnt volna el a
történelem süllyesztõjében, mint megannyi zsidó vallási
reform törekvés.
Ebben a második pünkösdi élményben, csodában tehát
Jézus Krisztus egyetemes, egész világra kiterjedõ igénye,
szeretete teljesül be. Péter sikeresen leszûrte a tanulságot
ebbõl az eseménybõl. Azt, hogy Isten nem személyválogató, minden nép között kedves elõtte az, aki féli õt. A
Szentlélek csodájaképpen leomlott tehát az a fal, amely
addig a zsidó és pogány világot elválasztotta. E történeti
jelentõségen túl igaz az is, hogy a Szentlélek munkája
nyomán közösség születik ott, ahol addig elzárkózás, sõt
ellenségeskedés volt. A Szentléleknek erre a csodájára
különösen is szükségünk van ma, amikor szinte naponta
az egymástól való elidegenedés tragédiáját éljük át,
amikor a közösség öröme nagyon ritka napjainkban.

E pünkösdi élmény megvalósulásának útját Pál apostol
úgy fogalmazta meg: Fogadjátok be egymást, ahogy a
Krisztus is befogadott titeket. Az emberi közösség
elõfeltétele tehát a Krisztussal való közösség. Pál apostol
szavaival élve a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy: elõször
befogadottnak kell lennem, elõször át kell élnem Jézus
magához ölelõ szeretetét, hogy tudjak befogadni, magamhoz ölelni másokat. A közösség problémáját tehát nem
lehet Isten nélkül megoldani. A felebaráthoz a legrövidebb
út Istenen keresztül vezet. Elõször Istent kell megtalálnom, csak így találom meg testvéremet.
Péter is sokszor átélte Krisztus befogadó szeretetét.
Legutoljára a Genezáreti tó mellett, amikor tagadása után
Jézus újra befogadta, sõt pásztori szolgálattal is megbízta.
Jézus befogadta a samáriai asszonyt éppen úgy, minta
kereszten mellette szenvedõ gonosztevõt. Befogadta a
tudós Nikodémust éppen úgy, mint az útszéli vak koldust.
Jézus szíve nyitva volt mindenki elõtt, és szívében volt
hely mindenki számára. Ma is biztosak lehetünk abban,
hogy Jézus befogad minket. Ennek öröme tegyen késszé
arra bennünket, hogy egymást is befogadjuk.
Vegyünk egy példát - a jobb megértés érdekében - a
mindennapi életbõl. Új munkatárs érkezik a jól összeszokott kollektívába. Nem ismeri az ottani munkát. Nem
ismeri a szokásokat, azokat a kiszólásokat sem, amik a
többiek számára sokat mondóak, egyértelmûek. Mindenki
fürkészõ tekintettel figyeli. Lesz-e aki befogadja? Az élet
megannyi más helyzetében is, nagyon sok múlik azon,
befogadjuk-e egymást. Tudunk-e ajtót és szívet nyitni úgy,
ahogy Krisztus befogadott minket? Jézus Máté evangéliumában két helyen is azt mondja, hogy ha valakit befogadunk, akkor õt fogadjuk be. Ha pedig valakit elutasítunk, akkor elõtte csukjuk be az ajtót. Ez a második
pünkösdi élmény így lesz Krisztus élménnyé. Péter és
Kornéliusz ebben részesült. A Szentlélek csodája váljék
valóra közöttünk is: fogadjátok be egymást, ahogy a
Krisztus is befogadott titeket!
Orosz Attila

A bácsfeketehegyi Református templom belseje
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"A lú kinn maratt a
karámban."
"Tedd rá mán a bíklyót (nyûgöt) a lúra!"
"Eriggy a lúér, te!"
"Eriggy mán a lúho,
te!"
Mellékesen és gyorsan megjegyzem,
hogy a Nagykunság,
így Kunhegyes nem
messze vannak a Hortobágytól.
Ugye, milyen érdekesen
hangzanak a fenti mondtatok?! Tagadhatatlan, az õsi
kun génjeinkben benne hordozzuk, tudat alatt is, ezt az
elnevezést, a lú! Jól hangzik
ez az elnevezés errõl az állatról, mely oly kedves tud
lenni... Amihez úgy tudunk ragaszkodni
és ami úgy tud tetszeni nekünk. Mindannyiunknak. Gondoljunk csak azokra a
gyönyörû szobrokra, a szobrászokat
megihletett lóra, lovakra. Ezekre ültették a
nemzeti hõsöket, hõseinket. Nehéz volna
mind elsorolni, de az igzságos Mátyás
királyt nem hagyhatom ki, akinek
Kolozsvár fõterén áll a gyönyörû
lovasszobra. Azt is csak mellékesen említem
meg, hogy becsületükre váljon a kolozsváriaknak, hogy szobrukhoz még hozzányúlni sem
engedik a zsarnok politikusokat, akiknek
szemet szúr a szobor!
Megemlíthetem a budapesti Hõsök terén levõ
lovasszobor-csoportot is. Egyik szebb a
másiknál! Elbûvölõek és csodálatra méltóak,
ahogy ott ágaskodnak és "feszítenek". Mintha
élnének ezek a szobrok. Mintha minden pillanatban lerohanni készülnének a talpazatról. Erõt és
büszkeséget, gyõzelmet és szabadságot hirdetnek,
mindezt maradéktalan sikerrel és dicsõséggel!
Belgrád egyik terén is áll egy remek szobor, a hõs
knézzel a hátán, de a lovat is meg kell csodálni.
Nekem olyan élethû, mintha pislantana, mintha lépne.
Ezt a teret a lovasszobornak köszönhetõen csak úgy
emlegetik a belgrádiak, hogy a "lónál" azaz "kod
konja". Csak így! Nem a hõsrõl maradt meg a tér
neve, hanem a lóról. Számtalan szerelem kezdetének
volt tanúja ez a szobor, mert az ifjú fõvárosiak
találkahelye ott volt és van, a lónál.

A ló
Jó néhány év eltelt azóta, hogy a lóról szóló
elõadásom elhangzott a valamikori "Szerda esték"
keretében. Gondolom, az akkor elhangzott szavaim már
feledésbe merültek, nem is maradt írásos nyoma,
mígnem az egyik fiókom mélyén ráakadtam a lóról szóló
kézirataimra. Ezt a kedves háziállatunkat annyira méltónak tartom, hogy megérdemel néhány leírt gondolatot.
Nem kevésbé fontosnak tartom a Fecske olvasótáborát
megismertetni a lóról szóló, a lóval foglalkozó
mûvészetekkel. Az irodalom, a költészet, a
képzõmûvészet (szobrászat és festészet) és a zeneirodalom számtalan példája bizonyítja a lóhoz, lovakhoz
való viszonyunkat. A nemes és büszke fejtartása, alakja
és viselkedése ihlették meg a világ nagy mûvészeit és
így alkottak szebbnél szebb mûveket. Errõl szeretném
néhány szerény gondolatomat megosztani a nagyérdemû
olvasókkal, akik a Fecskét kezükbe veszik.
"Feldedet adtad fejér lovon
És szívedet aranyos féken,
Duna vizit aranyos nyergen
Akkor való nagy szükségedben."
- kántálta és énekelte a kobzos ezt a dalt,
emlékeztetve az egykori "vásárra", a nagy
vételre, mert egy gazdagon felszerszámozott
fehér lóért váltották meg, azaz vették
meg az egész Pannóniát. Azt a
területet, ahol most mi, magyarok, a
határokon belül és kívül élünk. Egykor
a mai Kárpátalja, Erdély és Délvidék is
egybe tartoztak. Ezért adták a honfoglaló magyarok a versben szereplõ
aranyosan feldíszített lovat. A földért, a
Dunáért. Így szól a monda és úgy tartom, a történelem dolga, hogy ezt megmagyarázza. Az én dolgom
viszont az, hogy azt magyarázzam el, hogy azok az õseink,
akik vagy 1100 esztendeje
idekerültek a Kárpát-medencébe
min utaztak, mivel közlekedtek.
Mert akkor még ismeretlenek
voltak a Fityók, Sztojadinok,
hogy a Mercédeszekrõl ne is
beszéljek. De az õseink azért
utaztak, csak ûk lú-val.
Én szándékosan mondom
azt, hogy lú. A mi mai
fülünknek érdekesen
hangzik, de nem felejtsük
el, hogy Kunhegyesen ma
is úgy mondják: lú!
Legyenek példák
erre a következõ idézetek:

Folytatása követekezik.
Molnár Károly
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A mézelõ méh
Fõleg tavasz végén, nyár elején, kerti és utcai fákon,
ablakredõnyök üregében, utcán álló gépkocsikon,
gyakran szinte elképzelhetetlen helyeken sok-sok egyedbõl álló rovartömeg telepedik le. Ezek a rendszerint nagy
riadalmat okozó rovarok a méhek. Milyen ösztönöknek
engedelmeskedve hagyták el otthonukat ezek az apró
lények?
A
szaporodás,
a
fajfenntartás
ösztöneinek
engedelmeskedtek. A méheknél a "szaporodás" kifejezés
két életfolyamatot jelent. Egyik a méhcsaládon belüli, az
egyedek számában mutatkozó gyarapodás, a másik a
méhcsaládok számának növekedése. Amikor sok-sok
méh a levegõben sûrûn, egymás közelében bizonytalanul
kóvályog, kavarog, hullámzik, avagy egyenes irányban
lassabban vagy sebesebben, de határozottan, céltudatosan repül, majd csomóban letelepszik: akkor valahol a közelben egy méhcsalád megoszlott. Az egyedek
egy része kivált belõle, elhagyta otthonát. Kirajzott. A
kirepült méh neve: raj. Egy rajban általában 20-30 ezer
méhegyed van. Zömmel munkásméhek (dolgozók). Õk a
legkisebbek. Vékony, karcsú, mondhatni "kecses" termetûek. Nagyon könnyen megkülönbözethetõk tõlük
lomhán mozgó fivéreik, a herék. Õk a méhcsalád hímjei.
Számuk a munkásméhekéhez viszonyítva elenyészõ. A
rajban mindig van anya is. Felismerése nehezebb, mint a
heréké. Teste ugyanis ugyanolyan mint a munkásoké.
Csupán méreteiben és egyéb kisebb küllemi jegyekben
különbözik a munkásoktól. A méhraj a letelepedés
helyérõl rövidebb-hosszabb idõ után vagy elszáll, vagy
az ember befogja. Ilyenkor az anya felismerése nagyon
megkönnyíti a raj további sorsának kézbevételét,
irányítását. Ha a méhész az anyát megtalálta, és kalitkába zárta, akkor "megnyerte a csatát". A méhek ugyanis
úgy ragaszkodnak anyjukhoz, és követik õt, miként a
juhnyáj a vezérürüt. A méhészeti szakirodalom gyakran
közöl olyan fényképet, amelyeken a raj a méhész arcán,
kezén, mellén telepedett le. Nincs ebben semmi
csodálatos, nem is boszorkányság. A magyarázat: a raj
anyja a méhész testére telepedett (vagy a méhész
odatette), és a méhek követték, köré telepedtek. Annak a
rajnak, amelynek nincs "szerencséje", nem "élvezhette"
az ember támogatását, magának kell lakást keresnie és

azt berendeznie. A régi otthon közelében letelepedett raj
rövidebb-hosszabb pihenés után felkerekedik és útra kel.
Nyílegyenesen és sebesen halad a gyakran már elõre
kiszemelt új otthon, rendszerint odvas fa felé. A méhek az
odú nyílása közelében a fa oldalára telepszenek, vastag
rétegben lepik el. Hamarosan megkezdik a bevonulást az
új otthonba. Rövid idõ múlva megjelennek az odú
nyílásában - amely mostmár lakásuk ajtaja - az õrzésre és
szellõztetésre rendelt egyedek. A fejjel befelé forduló,
szárnyaikat sebesen forgató, szellõztetõ méhek illatukkal
árasztják el az odú környékét. Az õrök az otthon védelmét
látják el. Õk fejjel kifelé fordulva teljesítik nagyon fontos
kötelességüket. Az új otthon lakóinak elsõ teendõje a
takarítás. Ezzel egyidõben hozzálátnak a lakás berendezéséhez is. Az odú mennyezetén kapazkodó,
láncszerûen lógó méhek az elsõ léppel párhuzamosan újabbakat is kezdenek építeni. Az anyaméh megkezdi a
petézést amibõl három hét alatt fejlõdnek ki az új otthon
elsõ szülöttjei, a munkásméhek. A naponta születõ
egyedek száma hamarosan eléri, majd meg is haladja a
pusztulók mennyiségét. Ekkortól az új otthon lakóinak
száma egyre gyarapszik. Eközben egyre nõ a lépek száma
és felülete, valamint gyarapszik a tartalék élelem - méz és
virágpor - is. A virágokban gazdag nyár lehetõvé teszi
bõséges tartalékélelem összegyûjtését. A meleg napok
elmúltával egyre kevesebb a virág gyakoriak a hûvös
éjszakák, és esõs nappalok. Nyár vége felé az anya
fokozatosan csökkenti a naponta lerakott peték számát,
majd késõbb be is szünteti a petézést. Az ún. "téli"
népesség szeptember végén, október elején alakul ki. Az
õsz, a tél a méhcsalád számára nem végzetes. Nem pusztulást, hanem csupán pihenõt jelent. Olyan pihenõt
amelyre a méhcsalád nagyon gondosan felkészült.
Minél nyugodtabban töltik a méhek a telet, annál biztosabb, hogy az idõ melegre fordulásával ismét annyi
méhcsalád szorgos munkásai látogatják az erdõk, kertek,
mezõk virágait, mint az elõzõ nyáron.
"Használja a mézet mint táplálékot, hogy késõbb ne keresse mint orvosságot."
Török & Roby
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GONDOLKOZZUNK

Talán majd most!
Brüsszelben elfogadták az EU csatlakozási kivitelezhetõségi tanulmány
tervezetét, tehát, ha minden jól megy,
októberben megkezdõdnek a csatlakozásról szóló egyeztetések.
Mit jelent ez a közönséges polgár
számára?
Pillanatnyilag semmit, de a
"következményei", vagyis az EU
tagság, egy normális, szabad,
jogainkban senkitõl sem korlátozott
életet.
De mikor? Ki éri ezt majd meg?
Tõlünk függ. Igen. Faber est quisque
suae fortunae (mindenki a saját szerencséjének a kovácsa), mondták a régi latinok. Kedves olvasó, ne csapjon
a kezével, ez bizony így van. Ne hivatkozzon a bennfentesekre, a kiváltságosokra, az elöljárókra, a kiválasztottakra, a "górékra", a hatalmasokra... Ezek is csak
emberek, de azokká amik lettek, mi tettük õket, és õk ezt
ki is használják, vagyis vissza is élnek vele (tisztelet a
kivételnek).
Ha nem úgy végzik dolgukat ahogy kell, le kell õket váltani, és helyükre újat választani. Kit? Akit úgy gondolunk, hogy el tudja végezni a feladatát, ha nem, helyette
is valaki mást. Senki sem született mindenhatónak. A
miniszter (latinul szolgálót jelent) is csak egy ember,
akinek az a dolga, hogy tudásával, rátermettségével

nagylelkûen, de nem õ fogja titokban fondorlatosan (emberi jogokat "törvényesen"
megsértve) elvenni a jogos tulajdonunkat.
Mivel, hogy az elõbbi 15 évben társadalmunk
minden szinten teljesen tönkre lett téve a "nép
nevében", a csatlakozási folyamat számnkra
nem lesz olyan fájdalmas, mint az eddigi
csatlakozóknak, csak ne tegyünk úgy, mint az
az ember, akinek húzzák a fejét az asztalra, de
õ, minden erejét kihasználva alatta akar
maradni és utána arra panaszkodik, hogy õ

nem lehet ott.
Az eddigi sorsunkról is mi magunk döntöttünk. Most
azonban engedjük meg, hogy a kormány teremtsen olyan
törvényes lehetõségeket, hogy az idegen tõke biztonságosan és törvényesen ide áromolhasson, hogy saját
munkánkkal biztosíthassuk a normális XXI. sz.-hoz méltó
civilizált életünket, és az utókornak is egy biztos indulást.
Bízzunk abban, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan,
és hogy az elmúlt élet csak egy horrorfilmbõl való szörnyû
rémálom lesz, ha mi is úgy akarjuk,
már a közeljövõben.

szolgáljon, hogy a közösségnek az élete
szebb, jobb, emberibb legyen. Az EU
csatlakozás egy nagyon nehéz, fájó
folyamat, ahol egy országnak rendszerét, egy közösséghez kell alkalmazni,
ami
a
régi
megváltozásával,
elvesztésével jár. Ezzel a folyamattal
meg kell, hogy változzon gondolkodásunk a tulajdonról, munkáról, jogokról,
kötelezettségekrõl. Magunknak kell magunkról gondoskodni a megadott törvényes keretekben, ugyanúgy, mint
az EU polgárainak. Nem az állam fog adni látványosan és
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H A
Hozzuk magunkat
"formába"!

P

II.rész

Hihetetlen,de ha a mérleg mutatója túl keveset mutat
az éppen olyan nagy probléma, mint súlyfelesleg. A
soványság nem mindig egészséges: vérszegénységet és
általános legyengültséget okoz. A kezelés szempontjából
kétféle soványság létezik: a házilag kezelhetõ, és a
házilag nem kezelhetõ súlyelégtelenség. Az elsõ esetben
fitoterápiával jó eredmény érhetõ el. Étvágyjavító
gyógynövények: cickafark, lóhere, fodormenta,
szegfûszeg, édeskömény, ezerjófû, majorána és bazsalikom. Ez utóbbi kettõ konyháink ismert fûszernövénye. Az említett növények étvágyjavító hatásuk mellett elõsegítik a tápanyagok felszívódását,
valamint sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak.

C

I

Kis ezerjófû (epefû, százforintosfû)
Az ezerjófû fajok többsége az északi féltekén honos.
Nálunk 3 faj él, az egyik közülük a kis ezerjófû. Erdõkben,
bokrosokban, réteken tenyészõ kétéves növény. Magasága
10-50 cm-ig változhat, levelei hosszúkásak, a szár csúcsán
megjelenõ rózsaszín virágai ernyõszerû virágzatba rendezõdnek, a nyár második felében nyílnak. A virágos
hajtásnak epemûködést, gyomornedvtermelést serkentõ,
étvágyjavító, lázcsillapító, és gyulladáscsökkentõ hatása
van.
A népi gyógyászat mindent gyógyító (panácea) tisztelt
növénye. Erre utal a neve is.
Tea: 1 kk szárított növényt 2dl forró vízbe állni hagyni,
majd leszûrni. Az így elkészített tea naponta étkezés elõtt
fogyaszható gyomorgörcs, hasmenés, és vérszegénység
gyógyítására.
Étvágytalanság ellen fõzete és pálinkával készült kivonata ajánlott.
Fõzete: 1 kk szárított növényt 2dl vízben 1-2 percig
fõzünk majd leszûrjük. Cukor nélkül étkezés elõtt fél
bögrényi fogyasztható.
Pálinkával készült kivonata: 2dl házi pálinkába 6 kk
teafüvet adunk, lezárt üvegbe sötét helyen 3 napig állni
hagyuk, majd leszûrjük. Étkezés elõtt 1-2 kk-nyit
fogyasszunk belõle.
!!! Gyomorfekély esetén az ezerjófû készítmények
használata nem ajánlott!!
Étvágyjavító teakeverékek
1. teakeverék: 1 rész ezerjófû, 2 rész fodormenta, 5 drb
szegfûszeg
2. teakeverék: 1 rész cickafark,1 rész ezerjófû, 0,5 rész
bazsalikom 0,5 rész fodormenta
3. teakeverék (vérszegénységre): 2 rész lóhere, 0,5 rész
majorána, 1 rész édeskömény
A keverékek egyikébõl hagyományos módon teát
készítünk, cukor nélkül étkezés elõtt 20 perccel
fogyaszjuk(2dlt).
K. H.

Vörös lóhere

Majorána

Édeskömény
Fodormenta

Cickafark
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K E RT I T Ö R P E
dézsában neveljük vigyük 5-6°C-os világos helyre, s
ritkán öntözzük. A szaporítása fej-, vagy oldalthajtásdugvánnyal történik.
Megjegyzés: télen fagymentes helyen a vízadagokat
erõsen csökkentve teleltessük a növényt. Régebben sokan
úgy vélték, hogy a kertbe virító hortenziák (Hydrangea
macrophilla) színét megváltoztathatjuk, ha kék, vagy
vörös tintaoldattal öntözzük õket. Ha ugyanezt timsóval
(alumíniumszulfáttal) végezzük már észrevehetõ változások történnek. A timsóban található alumínium ugyanis
kék komplexet képez a virág rózsaszín színét adó antocián
festékanyagokkal. Ráadásul a timsó a talajt savanyítva
elõsegíti az alumínium felvételét is. A legnagyobb újdonság a kúszó hortenzia-Hydrangea petiolaris. Lapított,
fehér, vagy krémszínû virágai szintén májustól júliusig
nyílnak. 4-5 méter magasra kúszhat, támrendszert építsünk neki. Virágait az elõzõ év hajtásain hozza, ezért
erõteljesen soha ne metszük vissza. Szintén savanyú talajba és félárnyékba ültessük, télen takarjuk tövét. Ne feledkezzünk el arról, hogy nyirkos legyen a földje.
Z. T.

Kerti hortenzia

A növény a Hydrangeaceaae (hortenzia félék) családjába
tartozik. Eredeti élõhelye Délkelet-Ázsia. A kerti hortenzia hatalmas virágai fehér, rózsaszín, kék árnyalatokban
pompáznak fajtától és a kémhatástól függõen. Igazi szépségét színes csészelevelei jelentik. Gömb alakú virágai
ismertebbek, de ma már kaphatók ún. tányéros hortenziák.
Itt a virágok laposak, a szirmok nagyobbak. Félárnyékos
helyen, savanyú talajon hajtás nélkül májusban, júniusban
és júliusban nyílnak. Szereti, ha nyirkos a földje. Ezt a
kert félárnyékos helyén könnyen biztosíthatjuk. Cserépben,dézsában is nevelhetjük, ekkor gyakran kell
öntöznünk. Tápoldatozásához rhododendron tápot
használjuk, mert a meszes talajon, meszes öntözõvíz
hatására levelei sárgulnak. Ha elvirágzott, vágjuk vissza,
így bokrosodik. Ha kiültettük a kertbe, télre feltétlenül
takarjuk tövét szalmával, lombbal.A min. hõmérséklet,
amelyet elvisel, 0°C. A növény magassága 1,5 méter. Ha

T Ü K R Ö M
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A cellulitis
Érdemes néhány szót szólni errõl az állapotról, amelyet
régen betegségnek tartottak, ma már viszont tudjuk róla,
hogy a nem hormonok élettani hatásával van õsszefüggésben. Ezt a combon megjelenõ jelenséget nevezzük
cellulitisnek. A bõr alatti zsírszövet fokozott lerakódása
kõvetkeztében a bõrön behúzódások válnak láthatóvá. Ez
a jelenség a nõk bõr alatti zsírszövetének jellegzetes
felépítésével áll összefüggésben, és olyan férfiaknál is
felléphet, akiknél fiatal korban férfihormon hiánya
alakult ki. Legcélravezetûbb a korai jelek észlelésénél az
aktív sportolás, a combokat megmozgató torna, valamint
a testsúlycsökkentés. Megelõzésére az ideális testsúly
megtartása, a tornázás és az érzékeny zsírszövet hidegtõl
való óvása ajánlható.
Cs. M.

10

T Ü K R Ö M

FE CSKE

F E C S K E T O L L
Ébresztõ
Rohan az idõ

Ébredj, hogy lásd mily csodásan ébreszt,
Keleti langyos széllel,
Fenséges isteni fényben,
Ragyogás szétterülve,
A világ úrnõje.

Bár megállna az idõ a tavaszi fák alatt,
Hogy a csodálatos virágkoronákat
Egyszer végre észrevegyük
És illatával tüdõnket telítsük.
Állj meg idõ!
Epekedve kérjük,
De õ könyörtelen marad
És észrevétlenül tovább halad.

Ébredj, ezt látnod kell!
Elkápráztatja szemed, ahogy a fényûzésben
Megcsillannak lába nyomán
A fûszálakon a gyöngyszemek.

Rohan elõre, hátrahagyva a tavaszi fákat,
Órája felgyorsulva kocog utána.
Ketyegés sürget, vissza se fordulhat.
Nem engedi, hogy lássuk is azt amit nézünk,
Pedig ellenkezve az idõvel,
Egy szusszanásra még visszatekintünk.
Mindjárt megyünk, mondjuk, egy pillanat,
De a fasorokban már el is röppen
A virágos kép és az illat.
Bácsi Sára

ILLIK TUDNI

Ne szemeteljünk!

"Na végre itt a nyár...", örvendezünk a pancsoló kislánnyal.
Hosszú, nehéz, unalmas volt a tél. Alig vártuk, hogy kimehessünk a négyfal közül. Ki is mentünk.
Eljött május elseje. Aki csak tehette kirándulásra ment.
Hol jártak, merre jártak a természet imádók "nem kellett"
kérdezni, sajnos nyomaikat már messzirõl lehetett látni.
Ami a legérdekesebb, ebben az esetben nincs különbség
gyerek és felnõtt között, mert egyformán szemetel minden
korosztály.
Sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne rászedni
az embereket, hogy ne szórják szét a szemetet. Megtanítani nem lehet, mert a sok magyarázat, kérés, hogy ne
dobáld szét a papírt, az üres üveget, konzerves dobozt,
csak falrahányt borsó.
Akármerre megyünk a faluban, a jó idõ hatására folyik a

Ébredj, nyisd ki szemed!
Az ablakon át,
Ágak közt kukucskálva
Kacsint le rád.
Mint csintalan, pajkos gyermek,
Nézd, mily hívogatóan ébresztget.
Ébredj, telj meg a nap melegével,
Ragyogjon szemed,
Sugározza a felkelõ nap éltetõ fényében
Az erõteljes ifjú életet!
Bácsi Sára

nagytakarítás, mossák a szõnyegeket, rendezik a kerteket,
de ha kilépnek az utcára már dobálják a csokis, cukros
papírokat. De miért? Még mindig nem akarjuk elfogadni,
hogy a környezetünk is a miénk. Ha mindenki odafigyelne
akkor gyönyörû tisztaság venne körül bennünket, és még
pénzbe sem kerülne.
Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy egy kis nylon zacskót
vigyenek magukkal és abba rakják a szemetet - sajátjukataz utcán és kirándulás alkalmával. Ha otthon rendre
tanítjuk õket, tudni fogják máshol is alkalmazni.
Az utcán a szétdobált papírba inkább belerug, mint felvenné. Jó! Rugjon bele, de vegye is föl.
Mi lenne ha a kirándulás után 5´-10´ alatt összeszednénk
a hulladékot és már nyoma sem lenne ottlétünknek; mert
az otthagyott szemét az olyan mint a mi tükörképünk, ha
nem is mondják a szemünkbe, de megvan rólunk a
véleményük.
A jövõben legyünk egy kicsit körültekintõbbek, vigyázzunk arra amink van, õrizzük meg azt, amit lehet.
Bíró Éva
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Sárközi Ferenc:

A meggyrõl

Régen majd minden feketehegyi családnak volt szõleje, de
a szõlõt csak ritkán telepítették monokultúraként.
Leginkább ültettek közéje gyümölcsfákat is.
1912-ben két feketehegyi tényleges katonaidejét
Kecskeméten töltötte. Kinéztek a piacra és ott látták, hogy
fekete és elég nagy szemû édes meggyet árulnak a termelõk. Szabadidejükben addig jártak utána, míg kinyomozták milyen tájékon levû szõlõskertekben
taláhatóak a számukra oly különleges meggyfa csemetéi.
Amikor megkapták szabadságos levelüket, kimentek a
határba és loptak egy-egy csemetét, melyet a köpönyegük
alatt hazahoztak. Ebben az idõben a feketehegyi szõlõkben csak aprószemû igen savanyú félvad meggyet termesztettek.
A két lopott csemete terebélyes fává nõtt ki a környéken,
de a XX. század közepéig azonban nem sok jövedelem
származott az édes meggybõl. A régi fajta savanyú meggy
festõképesség és zamat szempontjából sokkal értékesebbnek számított, mint az édes meggy. Az ötvenes évek
kezdetén aztán hirtelen megváltozott minden ,a kivitelnek

és hûtõházaknak köszönhetõen. Szerencséssé vált az
kinek a gondozatlan szõlejében elburjánzott az édes
meggy. Nagy méretû meggytelepítés indult meg. Oly nagy
jelentõségûvé vált a felvásárlás, hogy Németországban ha
más községekbõl vásárolták is fel a kivitelre szánt
meggyet az csakis ,,Feketicsi meggy" elnevezés alatt
kerülhetett a forgalomba az üzletekben. Mindenki a
meggy termelésben látta a boldogulását. Amikor virágzott
a meggyezés, harmadában szedték az értékessé vált termést a meggyszedõ munkások.
Felvásárlása számadatok tükrében:
1965 évben
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

76470 kg meggy
105989
178252
214967
138775
336171
297002
373941
169934

1972 után rohamosan csökkent a felvásárolt meggy mennyisége. A szedõk már csak felesben szedték az egykor
értékes gyümölcsöt. Napjainkban már nem lehet olyan
szedõt találni, aki részre szedné meggyet a fáról.
A hanyatlás valószínû a meggy árának csökkenõ változásával magyarázható. Összehasonlításként 1962-ben 1
kg meggy árán 2 ½ liter benzint lehetett venni. S ez az
arány, ha kissé romlott is a gyümölcs rovására, mégis tartotta magát egy ideig. Amikor ez az arány kezdett felbomlani megtorpant a telepítés. Amikor az arány teljesen
ellentétes irányzatúra fordult, s 1 liter benzinért 2 kg meggyet kellett átadni megkezdõdött a meggyfák kiszedése.
Gyakorlatilag megszûnt a meggytermesztés gazdasági
ágnak számítani.
/1988/

Felhívás

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálesetek 2005. április 8.-tól máig:
Balogh Mihály (április 12) 79. évében
Stoilkovic Zlatica (április 17) 55. évében (Kovács Vera
édesanyja)
Dancsó István (április 25) 53. évében
Fenyvesi Lajos (április 27) 63. évében
Vuckovic M. Nedeljko (május 10) 75. évében
Nagygellért János (május 12) 75. évében

A Zöld Dombok falurendezési akciót szervez
június 4-én, melynek alkalmával a fõutca teljes
hosszában füvet nyírnak és szemetet szednek.
Az akcióban bárki részt vehet és így hozzájárulhat
ahoz, hogy falunk teljes pompájában várja a II.
Bácsfeketehegyi meggynapokra és az I. Falunapra
érkezõ vendégeket.

Kiadja a Zöld Dombok közösség- és környezetfejlesztõ szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Telefon/fax: 024/738-813.
Folyószámlaszám: 310-8659-38. Web. www.feketic.org.yu
Tördelés: ifj. Szabó József. Szerkesztõség: Csanak Melitta, Molnár Leonóra. Munkatársak:Bácsi Róbert,Bácsi Sára, Bíró Csaba,
Bíró Éva, , Kovács Hargita, Losonc Feher Rózsa, Molnár Károly, Molnár Zita, Orosz Attila, Papp Julianna, Sárándi István, Szukola Béla, Török Zoltán, Zecevic Tatjana.
Készült a topolyai Népnyomdában 2005 májusában.
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