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Minden helyi, vidéki és külföldön élő
olvasónknak, támogatónknak, munkatársunknak és
barátunknak kellemes ünnepeket, erőt, egészséget
kíván a Fecske szerkesztősége és a Zöld Dombok

K A R Á C S O N Y I G O N D O L AT O K
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett." Lk 19, 10
A karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, azaz a
fenti ige alapján az Ember Fia eljövetelének ünnepe. A
Szentírásból világosan látszik, hogy az "Embernek Fia" nagybetűkkel van írva. Különös és elgondolkodtató ez a dolog. Soksok nevezetes ember született és születik a világra, akikben
szellemi és lelki ajándékot nyerünk. Gondoljunk az apostolokra, a prófétákra, hitvalló őseinkre, a reformátorokra.
Lehetne ezt a sort folytatni a világirodalom és történelem jeles
személyiségeivel, vagy az egyre fejlődő tudomány képviselőivel. Ide sorolhatók azok a személyek, akik sajátos kapcsolatban
állnak saját egyéni életünkkel. Az ilyenek között kiváltképpen
értékelünk olyan személyeket, akik segítettek rajtunk, mondjuk
egy lelkiismeretes orvost, vagy az édesanyánkat, akihez elszakíthatatlan szálakkal kapcsolódunk. Miközben ezekkel a gondolatokkal eljátszadozunk, feltűnik, hogy az említett személyek
közül senkiről nem írjuk nagybetűvel, hogy: ő az "Embernek
Fia". Nem, mert ez a név egyedül Jézusra talál, a karácsonyi
gyermekre. Kizárólag Jézusra illik az ige üzenete: Ő minden
időben, minden helyen és mindenki számára az "Embernek
Fia". Most karácsonykor azért hangsúlyos ez a rövid evangéliumi részlet, hogy akik már tudják, azok még inkább megbizonyosodjanak, akik még nem tudják, azok szerezzenek
tudomást a karácsonyi örömüzenet "Ember Fiáról".
Az evangéliumi tudósításban azt olvassuk még: eljött, hogy
"megkeresse és megtartsa, ami elveszett." Szinte a szívünk
mélyéig hatol ez az üzenet. Milyen fájdalmas valamire vagy
valakire azt mondani, hogy "elveszett." Mennyire tud fájni, ha
néha egy-egy értéktelennek tűnő, de hozzánk nőtt tárgyat
veszítünk el. Ennél még sokkal fájdalmasabb, amikor egy hozzánk közel álló személyt veszítünk el. Sokat tudnának erről
szólni, akiknek életéből kihullott valaki vagy valami. Aki nem
ismeri, vagy nem akarja megismerni, elismerni az elvesztés
mélységét, annak nem igazán lehet találkozása a karácsonyi
örömüzenettel. Az ige arról beszél, hogy mi önmagunkban valamennyien elveszett és kallódó életek vagyunk. Elveszettek
azért, mert saját erőnkből nem tudhatjuk megtalálni a boldogságot, a békességet, a nyugalmat, a szeretetet. Más szóval nem
tudunk hinni, nem tudjuk magunkat rábízni Urunk gondviselő
jóságára, nem tudjuk legyőzni bűneinket. Ezért vannak
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háborúskodások, gyűlölködések és annyi nyomorúsága az életnek. Egy fajta keresés és elveszettség állapota uralkodott el
életünkön. Keressük a megoldást, a jobb lehetőségeket, de nem
találjuk.
Felülről jövő hangjával szól bele Isten ebbe az állapotba.
Azért jött, hogy "megkeresse és megtartsa, ami elveszett." Jézus
keres engem, minket, mert éppen engem, minket akar megtartani, kiragadni, kimenteni az elveszettségből. Így keres Isten a
mostani karácsonyi időben is. Keres bennünket, akik talán
belevesztünk a betegség próbás fájdalmába, akit elvesztéssel
fenyegetnek a napi gondok. Keres bennünket, akit az elvesztés
mélységébe sodort a gyász és képtelenek vagyunk megbékélni.
Keres minket a magunk sajátos élethelyzetében: bárkik
legyünk, bárhol éljünk, és bárhogyan gondolkozzunk. Isten nem
kényszerít senkit hatalommal, így bennünket sem, hogy elfogadjuk az "Embernek Fiát". Nem kényszerít, hanem hív és vár,
hogy ajtót nyissunk a kereső Úr előtt. Ez már az adventi
várakozásban is kiteljesedik.
Akik engedik, hogy megkeresse őket az "Embernek Fia",
azok bizonyosak lesznek az ő megtartása felől. Jézus Krisztus
nem akarja elveszíteni az embert, hanem ellenkezőleg: Ő megtartónak született a Dávid városában. Azért jött, hogy megtartson bennünket magánéletünkben, gyülekezeti életünkben,
közösségi tevékenységünkben. Ebben a megtartottságban tesz
bizonyságot Pál apostol többek között így: "Ha Isten velünk
kicsoda ellenünk"? Vagy másik helyen: "Meg vagyok győződve,
hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
láthatók, sem láthatatlanok, senki és semmi el nem szakíthat
Istennek szerelmétől." A megtartásnak erre a biztos fundamentumára visz fel mindnyájunkat a karácsonyi evangélium: "Mert
azért jött az Embernek Fia, hogy megke-resse és megtartsa, ami
elveszett." Karácsonykor jó lenne, ha nem csak a fülünkig jutna
el az örömüzenet, hanem szívünkig, hogy köszönetet is tudjunk
mondani: Köszönjünk Urunk, hogy hozzánk is eljöttél, megkerestél bennünket, köszönjük, hogy megtartásodban bennünket
is részeltettél nemcsak kará-csonykor, hanem életünk minden
napján.
E néhány karácsonyi igei gondolattal kívánok minden kedves
olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog békés
újesztendőt.
Orosz Attila
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IZIDA HÍREI

ZÖLD DOMBOK HÍREI
Régen dédelgetett álmunk vált valóra: egy
játszótér kiépítése, biztonságos környezetben, a
kisgyerekek részére. Az elképzelés jóval előbb elfogadást nyert a tagok között, de a megvalósításra
csak most nemrég került sor.
3 lelkes egyén faragta ki fából a játszótér
elemeit. Ezt követően a kis csapat nekilátott a festések. Péntek délután gyűltek össze a Kultúrotthon
udvarában. Az áthúzást, festést két nappal később
megismételték, hogy a fa minél ellenállóbb legyen
az idő viszontagságaival szemben. A helyi közösség
emberei rakták, illetve helyezték az általunk kijelölt
területre. Ez jelentette az akció végső szakaszát.
Célunk, hogy a gyermekeknek egy újabb
kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk környezetünk
szebbé tevése érdekében.
Reméljük sokat játszanak majd, és
törekvésünk elnyeri tetszésüket.
Ezután szeretnénk köszönetet mondani a munkában
való részvételért:
- a Helyi Közösség embereinek
- az Udruzenje Mladih Feketic lelkes aktivistáinak
és nem utolsó sorban a kishegyesi Ifjúsági Központ
tagjainak.
Z.D.

2005. 12. 3. a fogyatékkal élő személyek világnapja. Az "Izida"
Anya és gyermekvédelmi társulat is kellőképpen emlékezett
meg a világnapról. A kishegyesi község polgármestere Szügyi
István fogadta a Társulat tagjait e napon, ahol a 15 főből álló
csapat, felszabadultan, tudatta nehézségeiket, vagy éppen az
eddig elért eredményeiket. Sok ígéretet kaptunk, reméljük egy
része valóra is, válik.
2005. 12. 4.-én az "Izida" Társulat vezetői vendégül látta a
pancsovai "Veliki Mali" ("Nagy Kicsik") Társulat tagjait, ahol
egy közös program megszervezéséről volt szó. A tárgyalás alatt
is hallatszott a munkagépek zaja, ugyanis még vasárnap is dolgoztak a mesterek az otthonunk mielőbbi elkészüléséért,
szépítéséért. Köszönjük minden szorgalmas kezű mesternek a
közreműködést.
2005. 12. 6.-án a Mikulás látogatta meg az otthonunkat a
Testvériség u.20. h. sz. alatt, Bácsfeketehegyen. Negyven gyermek várta nagy örömmel érkezését. A műsoron még
bűvészkedés is volt, ugyanis a műsoron Benedek Károly, kúlai
bűvész lépett fel a kisgyermeket nagy örömére.
2005. 12. 17.-én, 16. órai kezdettel tartjuk a Karácsonyi és Új
Évi műsorunkat, amelyre mindenkit szeretettel várunk a bácsfeketehegyi színházterembe. A belépődíj- önkéntes adomány.
Papp Julianna

SÁRKÖZI FERENC: EGY SIKERES FÖLDINK
Az első világháborút követően erős agitálás
kezdődött Amerikába való kivándorolásra. Vándor mozik
az előadásaikkal is toborozták a kivándorlókat. Amerika
természeti szépségeit mutatták be filmjeikkel, alátámasztva bölénycsordákkal, sőt ásítozó oroszlánokkal, ragadozó
tigrisekkel, óriási kígyókkal. Az mit sem számított, hogy
hol is élnek ezek a gyönyörű állatok.
A hatás nem maradt el. 1925-ben
Brazíliába
Kishegyesről
110,
Szegedről 223, Feketehegyről 180
család vándorolt ki.
1925. március 22.-én 20
család, azaz 97 személy hagyta el
családi fészkét. Az induláskor istentisztelettel búcsúztatták a kivándorlókat, s harangoztak, mintha meghalt volna
valaki. A lelkipásztor és a presbitérium tagjai kikísérték
őket az állomásra. Sokaktól akkor mondtak örökre búcsút.
A magyarok némelyike Sao Paulo városában, míg mások
900 km-re az őserdő tőszomszédságában telepedtek le.
Újonnan létesített településüket Árpádfalvának nevezték
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el. Nem mindenki számára volt Amerika a korlátlan
lehetőségek hazája. A honvágy erősebb volt a dollár csillogásánál. Amikor annyi pénzt gyűjtöttek össze, hogy
kifutotta a hajó és vonatjegy költségeit, sokan máris búcsút mondtak Amerikának. Hazajövet egy ideig még feszítettek az amerikai díszes öltözékben, a szomszédokkal
táncoltak az onnan hozott tölcséres gramafonra. A dollár hamarosan elfogyott,
csak a legjobb esetben vettek egy kisebb
házat.
A kivándorlók között szép számban voltak német lakosok is. Őket
Amerikában már a kikötőben várták a
társaik és támogatták honfitársaikat. Főleg a gyapjúiparban helyezkedtek el, ahol jó fizetés volt. A megkeresett
dollárokat hazaküldték s hozzátartozóik földet vásároltak.
Ők sem akartak örökre Amerikába maradni. Amikor a
földbirtokuk 15-20 holdra felszaporodott s rajta egy szállás felépült, akkor a faluban még egy tekintélyes "amerikai
házat" építettek. Nem is maradt tovább Amerikában a
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feketehegyi német. Hazajött gazdálkodni szinte mindegyike.
Az Amerikába vándorolt magyarok
közül csak némelyiküknek sikerült
annyi dollárt összegyűjteni, hogy némi
vagyonra tegyenek szert hazai földön.
Nagy János amikor kivándorolt, úgy
hozta a sorsa, hogy egy chicagói vágóhídon kapott munkát. Az akkori időben ott
47.000 disznót, 17.000 marhát és 11.000
juhot vágtak le naponta. Egy disznó feldolgozása mindössze 16 percet igényelt.
Nagy János földink a füstölő részlegnél
dolgozott. Sokat kínlódott a füstölő ajtajának nyitásával-csukásával, míg végre
megtalálta a zárás sajátságos módját a
maga készítette zárral. Nem rejtette véka
alá találmányát, hanem szabadalmaztatta.
Találmánya kedvező fogadtatást talált és
kapott érte annyi pénzt, hogy kifutotta a
hajójegyét, sőt a falu közelében vásárolt
5 hold földet. Még egy új tanyaépület
felépítése is belefért a szabadalom után
kapott pénzéből. Esze ágában sem volt,
hogy visszamenjen a korlátlan
lehetőségek országába.
Itthon sem ült tétlen Nagy Jani.
Kieszelte, hogy szél-kerékkel fejleszt
majd áramot, őröl gabonát. Addig
tökéletesítette a találmányt, hogy
időközben sajnos elköltözött az élők
világából és a továbbiakban nem volt ki
hasznosítja a találmányát.
Közreadta: Sárközi Ottilia

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
Mire ezek a sorok megjelennek a Fecske hasábjain, addigra már befejeződik a
helyi járulék bevezetéséről szóló határozat módosítására szervezett aláírásgyűjtés. Sokan kérdezik, miért van szükség erre, mivel van érvényes, 2008.
dec. 31.-ig kiszavazott helyi járulékunk. Az alábbiakban erre a kérdésre
próbálok választ adni.
A mi helyi járulékunk 2004. január 1.- én lépett életbe, rendes
szavazás által. Az akkori előírások csakis a referendumot ismerték el, mint
választási lehetőséget. A helyzet attól kezdve, megváltozott. A helyi járulék
bevezetéséről a polgárok aláírásukkal hitelesített listákon is szavazhatnak.
Nálunk azért volt szükség erre az akcióra, hogy egyszer végre egybehangoljuk
a helyi járulék bevezetését a község másik két helyi közösségével. Ez miért jó?
Az előző helyi járulék 2003. dec. 31.-én lejárt. A helyi járulék bevezetéséről
szóló törvény értelmében nem terhelhetők helyi járulékkal azok a juttatások,
amelyek nem adókötelesek. Ilyen a nyugdíj is. Így történhetett meg, hogy a
2004. január 1. életbe lépett helyi járulék fizetéséből már kimaradtak a nyugdíjasok. Ez nem is lett volna túl nagy probléma egy normális világban, csakhogy
ez a mi világunk nemigen nevezhető normálisnak. A 2003 év második felétől
a nyugdíjas helyi járulék biztosította az egyetlen biztos és rendszeres
jövedelemforrást a helyi közösség számára. A helyi gazdaság ugyanis 2003
második felére már teljesen leépült. A birtok 2003 augusztusától 2005
októberéig szinte egyetlenegy dinárt sem fizetett be helyi járulék címén. Az
Antilop cipőgyár sem teljesített sokkal jobban. Időközben sok minden megváltozott. Igaz ugyan, hogy az akkor még érvényben levő Községi Végrehajtó
tanács olyan határozatot hozott, hogy a bácsfeketehegyi helyi közösség, a
megszűnt nyugdíjas helyi járulék összegének megfelelő póteszközt kap a
községi költségvetésből, hogy ne maradjon le a másik két helyi közösségtől.
Sajnos ebből a támogatásból vajmi kevés valósult meg. Most, mikor a másik
két helyi közösség is oda jutott, hogy lejár a nyugdíjas helyi járulékuk, beindult
a gépezet. A község ipara továbbra is a mélyponton vesztegel. Tudják ezt a
többi helyi közösségben is. Ha meg akarjuk őrizni az elmúlt évek, évtizedek
folyamán létrehozott értékeinket, akkor minden egyes dinárra szükségünk van.
Éppen ezért van nagy jelentősége annak a lehetőségnek, hogy a nyugdíjasok az
önkéntesség elve alapján fizethetnek helyi járulékot. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a nyugdíjasok egy külön listát aláírva úgy nyilatkoznak, hogy szeretnék
fizetni a helyi járulékot, akkor a biztosító ezt hajlandó is lesz levonni.
Amennyiben az aláírásgyűjtés valami oknál fogva sikertelenül végződne, akkor
nem változik semmi. Az ipar helyreállítása nélkül nem sok esély van az előállt
helyzet javulására. A helyi közösségek saját erőből, nem tudják biztosítani a
kommunális infrastruktúra fenntartására szükséges eszközöket. A kishegyesi
helyi közösség egy héttel hamarabb kezdte az aláírásgyűjtést. Ott mindössze
kétszáz nyugdíjas írta alá, hogy nyugdíjának 1,5% - val támogatja a helyi
járulékot. Remélem ez nálunk jobban sikerül. Ebben az elöregedő faluban ez
nagyon fontos lenne, igaz, hogy jelentős eredmények felmutatására semmiképpen sem lesz elegendő, de az elsődleges számítások szerint valamennyire csökkenti a hiányt. Saját megítélésem szerint rendszerbeli hibák sokasága nehezíti a helyi közösségek munkáját, ezért sokkal többet várnák a
községtől, mint alapítótól. Remélem, hogy a község az elkövetkező időszakban
bölcsebb, átgondoltabb költségvetési politikát folytat, ami által talán
megfékezhető lesz a helyi közösségek további eladósodása.
Sárándi István
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AKKOR

GONDOLKOZZUNK

A JOGAINKRÓL
A belgrádi fiatalok gúnyos mondása, hogy: megjött a tél
(akármelyik évszak), és én még mindig Szerbiában
vagyok. 2005. 10. 5-én mindenki azonnali változásokat
akart, de érte senki, semmit nem tett. Tegye meg más, ha
baj lesz "én" ne legyek a "bűnös", rám ne mutogassanak,
aki akarta, vagy nem tetszett neki az előbbi, az feleljen is
érte amit tett. Ilyen közönyt, érdektelenséget, félelmet és
tehetetlenséget, úgy kihasználták azok, akik sosem nézték
azt, hogy mi a törvényes, becsületes emberséges, hogy
mások és a közkárára anyagi és más előnyökre tegyenek
szert. Lépten-nyomon jogainkban, amelyek lehetnek:
emberi, anyagi, kisebbségi... meg vagyunk csorbítva,
gátolva. Félelmünkben, tudatlanságunkban, nem teszünk
ellene, saját védelmünkre, semmit, nehogy még rosszabb
legyen. Tegye az, akinek ez a kötelessége, tegye az
ÁLLAM. Azért van! Nem? De igen! Csak sajnos nálunk
egy "bársonyos", "vérnélküli" változás történt, amit egy
társadalmi rendszerváltás is követ. Azt akarjuk, hogy az
állam ne szóljon bele életünkbe, legyen szabadság, biztonság, jólét, ne vegyen el adókon és más járulékokon
keresztül semmit, de amire szükségünk van, azt ingyen
biztosítsa, hogy legyen: fizetés, nyugdíj, ingyenes iskola,
egészségvédelem, olcsó ügyintézés, szolgáltatások. Ehhez
DEMOKRATIKUS DIKTATÚRÁRA lenne szükség, de
ez nincs, és szerintem nem is lenne jó!
Az előző rendszer minden biztonsági, szociális és más
anyagi alapot fölemésztett, nemzeti hegemonisztikus politikai céljainkat sikertelen megvalósításaihoz, és itt hagyott
egy szegény, kifosztott, megalázott, elbutított társadalmat,
országot, hogy: tessék változtassatok, legyetek modernek,
Európaiak, világpolgárok,... ha tudtok. (ha, ha, ha)
Ezt úgy érték el, hogy a népet megfosztották a pontos,
időszerű szabad tájékoztatásoktól, ami az egyik
ALAPVETŐ EMBERI JOG, és helyette az összes
tömeges médiát (tájékoztatási eszközt) uralva,
öntömjénező mást és a másságot tagadó, elítélő és üldöző
maradi középkori elvekkel elbutítva az államalkotó többséget, emberi jogokat megsértve, veszélyeztették a mindennemű kisebbséget. EZ a GENOCIDIUM.
Az utóbbi időben megszaporodtak a kisebbségek elleni
atrocitások Vajdaságban. A Magyar Nemzeti Tanács,
kihasználta, minden hazai jogi lehetőséget, de a helyzet
nem javult, az Anyaországgal, az Európai Tanácshoz fordult jogorvoslatért, mivel tudjuk, e Tanácsnak, hazánk is
tagja. Ezután különböző hatalmi szervek és pártok, különböző módon reagáltak, helyzet elismerésétől, a bagatellizáláson keresztül a rosszallásig, hogy ez Szerbia belügye. Az emberi jogok nem egy ország belügye, hanem az
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egész emberiségé, nem számok, ügyek, hanem ügy!
Ha már egy is megtörtént, akkor baj van, nagy baj! A régi
rendszerben sok dolog nem volt jó, de volt testvériség egység - egyenlőség, ami a Francia Polgári Forradalom
legnagyobb vívmánya, ami az Emberi Jogok
Konvenciójának alapja, amit itt szemet hunyva orveli
módon tipornak.
Azért nem ilyen borzasztó a helyzet, itt is vannak még
becsületes és bátor polgárok (minden nemzetből), akik
okosan, higgadtan, más jogait, érzéseit nem sértve, nem
önző érdekből kiállnak az emberi jogokért, azok
védelmében, alkalmazásukért a mindennapi életben.
Ilyen csoport a Polgári Kezdeményezések nem
állami/politikai szervezet, akik külföldi (Nagy Britannia)
anyagi segítséggel kutatást végeztek a kisebbségiek jogi és
társadalmi helyzetéről, vegyes lakosságú községekben,
Kanizsán, Csókán, Adán, Topolyán, Kishegyesen, bekapcsolva még Szenttamást, Verbászt és Kúlát.
Miután fölmérték a helyzetet, munkatervet készítettek a
problémák megoldására. Mivel a mai ember életében az
információk legfontosabb szerepet töltik be, Ők a helyi
információs központok, rádiók, helyi újságok munkatársainak felvilágosítását és oktatását tűzték ki első dolguknak a békés együttélés céljaként.
Egy ilyen szemináriumon vett részt e sorok írója a Fecske
nevében, ahol eddigi tevékenységünk pozitív elbírálásban
részesült. Az anyagi biztonságunk, munkánk eredményének megfizettetési jogáról, ezekről, amik legfontosabbak számunkra, már vannak megfelelő alaptörvények, de az alkalmazásukért még harcolnunk kell. A
makroekonómiai feltételek nagy része már meg lett
teremtve az államtól, most már csak a törvényesség és a
törvények betartása, ellenőrzése és a kihágások
szankcionálása van hátra. Az elmúlt 15 évben történtek
alapján ez nagyon nehéz lesz, de már vannak pozitív
jelzések ezek megvalósulására is.
Szeretném, hogy evvel az esztendővel a változások
nehezén már túl lennénk, hogy ezen a Vidéken újból
együtt, nem csak egymás mellett, élnénk szeretetben,
békességben, anyagi javainkban megelégedve, céljainkat
megvalósítva, egészségesen, boldogan, hogy ne legyen
igaz a cikk elején elhangzott gúnyos mondás.
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK.
BIRO Csaba

FECSKE
ILLIK TUDNI

ILLIK - NEM ILLIK
Nemsokára ismét itt van karácsony, a szeretet
ünnepe. Izgatottan várjuk, főleg a gyerekek az
ajándékok miatt. Sajnos mostanában
nem tudunk kellőképpen ünnepelni.
Túlzásba visszük az ajándékozást, és
azon sírunk, hogy nem tudjuk mindenki
vágyát kielégíteni, de tulajdonképpen
az ünnepi szokásokról nagyon keveset
tudunk. Az ünnepi hangulatot ki kellene
használni a család tagjait közelebb
hozni egymáshoz, meghittebb légkört
teremteni.
Menjünk vissza 50-60 évet és
emlékezzünk az akkori karácsonyokra,
amikor még tisztelték a régi szokásokat.
A gyerekek először kényszerből hallgatnák az elbeszélésünket, de később
mind jobban érdekelnék őket a régi történetek és
szokások.
Szokás volt az asztal alá szalmát szórni,
előbb még az egész szobát is beterítették szalmával,
de ez mind feledésbe ment és csak egy maréknyit tettek egy dobozba - emlékeztetőül Jézus születésére.
Karácsony böjtjén - december 24.-én
bablevest
és
mákos gubát vagy
mákos
tésztát
főztek.
A
gazdagabbak
halat főztek. Az
asztalt megterítették, körülülték és
az ebéd végéig
nem volt szabad
felállni, mert ha
valaki
felállt,
akkor a kotlók
nem ülnek szépen
a tojásokon és
rosszul kelnek ki
a csirkék. Piros
almát, diót, aszalt
szilvát is tettek az
asztalra. Annyi
szeletre vágták az
almát, ahány tagú
volt a család. Ez
az összetartozást
jelképezi. A diót
mindenki egyedűl választotta, és az egészséges jó
egészséget jelentett a következő évre. A mézesdió,

mézesfokhagyma is az egészségre utalt. Ebéd előtt
mézes pálinkát ivott mindenki. Az ételből egy-egy
falatot félre kellett tenni, amit
később a baromfiknak adtak.
Nagy jelentőséget tulajdonítottak a közös étkezéseknek, ahol
szeretettel meséltek a múltról, a
távollevőkről, elhunytakról. A
lakást fenyővel díszétették,
amire diót, almát, linzert raktak.
A szaloncukrot házilag készítették. A fa alatt leginkább: sál,
kesztyű, zokni, zsebkendő volt mindenki kapott valamit. A
gyerekek ilyenkor kapták a
szánkót és a mesekönyvet.
Az ünnepi ebéd hasonló a
maihoz, de torta nem volt divatba. Helyette mákos és
diós bejglit sütöttek. A csigaleves meg a sült pulyka
az ünnepet jelentette.
Oldalakat lehetne még írni a szokásokról, de
remélem a szülőknek is eszébe jut a múlt, kellemes
beszélgetéssel felidézik emlékeiket.
Kellemes ünnepeket kíván mindenkinek
Bíró Éva.

KARÁCSONY
Ádventkor mindig különleges hangulat van. Békés
és csendes. Az ilyenkor készített ádventi koszorúkkal várják az emberek a karácsonyt. A kisgyerekek ilyenkor egy különleges naptárt szoktak
kapni. Huszonnégy ablak van rajta. Az elsőt december elején, az utolsót pedig huszonnegyedikén
nyitják ki. Régebben kis képek voltak benne, ma
már inkább csokifigurák.
A karácsonyfa megvásárlása sem könnyű feladat.
Ha kicsit viszünk haza az a baj, ha pedig túl nagyot,
az pedig be sem fér. Tehát itt is a közepes a legjobb.
A fa díszítés számomra az ünnep legélvezetesebb
része.
Nem tudom Önök, vagy ti, hogy vagytok
vele, de nekem a Karácsony a legszebb ünnep.
Lódi Csilla
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MI A SZÓLÁSSZABADSÁG ?
Az emberi jogok egyik alapköve a szólásszabadság, ezen
belől pedig a sajtószabadság. Ezt taglalja az Európai
Tanács Alapokmányának 8, és 9, szakasza.
A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy a szabadság leple
alatt vitatkozva, személyes dolgokban, jó ízlést, közerkölcsöt, szokásokat, egy környezet megszokott békés
rendjét megbolygatunk, felfordítunk.
Erre nincs is jogunk.
Hogy gondolatainkat közzé tegyük, eleget kell tenni több
normának. Ez nem csak egy cikkre, hanem egy vitázó
válaszra is érvényes. Nem személyeskedhetünk, kivéve,
ha az eset egy általános trend (főleg ha negatív)
bizonyítása. Személyes érintettségünk nem a sajtóra,
hanem a megfelelő állami szervekre (pl. ügyészség,
bíróság) tartozik, de oda se, ha csak célozva
(bizonyíthatatlanul), de nem névlegesen van valaki(k)
érintve.
Az írásoknak (főleg a válaszoknak) konkréttoknak, korrekteknek, dokumentálhatóknak kellenek, hogy legyenek,
amiről az olvasó levélben kérhet a szerkesztőségen
keresztül a szerzőtől adatokat, dokumentumokat.
A szerkesztő(ség) a helyzettől (idő, hely, közhangulat,
Uram bocsáss!, törvényes korlátok) függően dönt a cikkválaszok megjelentetéséről.
A lap szerkesztősége, a kiadótól független, csak a jó ízlés,
etika, erkölcs, tudás és a lelkiismeret irányítja.
Egy újság nem lehet a szabadsággal való visszaélés alap-

Az újévben is várjuk, elvárjuk hozzászólásaikat, megjegyzéseiket, új témák feldolgozására való megkeresésüket, a
fent leírtak figyelembe vételével.
Továbbra is a beküldött írások válogatásának és megjelentetésének jogát fenntartjuk.
Szerkesztőség

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT HÍR
REMÉNY A JÖVŐNEK

ja, sem egy-egyén, csoport, promóciója, reklámja, még
akkor sem, ha az a 100%-os tulaj-don képviselője.
Lapunk, eddig nem volt senkinek, semminek kiszolgálója,
szócsöve, nem sértegetett senkit, igyekezett okítani,
nevelni, szórakoztatni, és büszkeséggel eltölteni olvasóit,
hogy mit tudunk, és, hogyan valósítjuk ezt meg, mi
Bácsfeketehegyiek.
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A helyi járulék bevezetéséről szóló határozat
módosításának nem hivatalos eredményei.
A választói névjegyzék alapján a Bácsfeketehegyen
bejegyzett 3409 szavazópolgárból 2035 nyilatkozott.
Ebből 1742 igennel, 293 pedig nemmel válaszolt,
ami azt jelenti, hogy a választók 51,1 % - ban
megszavazták a módosításokat. A 2003 január. 1-től
bevezetett helyi járulék így 2015 december. 31-én
jár le. Az aláírásgyűjtéssel egy időben a nyugdíjasok
is nyilatkozhattak, hogy egyénileg, önkéntes alapon,
nyugdíjuk 1,5%-t a helyi járulékra fordítják. 316
nyugdíjas élt ezzel a lehetőséggel.
Köszönetet mondunk minden polgárnak, aki hozzájárult az akció sikeréhez.
S.I.

FECSKE

BORBAN AZ IGAZSÁG?

KÉKFRANKOS
A kékfrankos Közép-Európa legelterjedtebb vörösborszőlő-fajtája. Egyes
országokban limbergernek esetleg
frankoniának is nevezik. A legnagyobb területeken Ausztriában,
Magyarországon és a Balkán-félszigeten termesztik. Nevével kapcsolatban sok anekdota kering,
valószínűleg azonban a francia
(frank) szóból ered.
Fürtje közepes nagyságú, átlagban
150 gr, laza, bogyói gömbölyűek,

sötétkékek, vastag héjúak. Tőkéje
erőteljes növekedésű, majd minden
talajon jól díszlik. Hosszúcsapra vagy
szálvesszőre metszve is bőven terem.
Bora szép, sötétvörös színű, csersavban gazdag, üde, finom utóízzel, a
bácsfeketehegyi talajon, érdekes
módon a meggyre jellemző ízeket is
magába hordja.
Fogyasztásra ajánljuk mindenféle
paprikával készült ételhez, pecsenyékhez, sós tésztákhoz és érett
sajtokhoz. 17 Celsius fokon kínáljuk,
soha nem behűtötten.
A Fecske olvasóinak ajánlanám a
következő receptemet:
a darált marha vagy sertéshúst nagyon forró lábasban vagy serpenyőben megpirítjuk, sózzuk, borsozzuk. A visszamaradt zsiradékban
üvegesre pároljuk az összevágott
vöröshagymát, sok fokhagymát, kis
kockákra vágott sárgarépát, zöldséget, zellert, meghintjük egy kanál
liszttel, majd felöntjük először kékfrankossal, majd paradicsomlével.

STR BIO AS

M.Tita 30. Feketic (bivsa banka)
Prodavnica zdrave hrane i proizvoda za dijabeticare
TEL.: 064/252-66-52

HODAK VLADO
Feketic
Vinogradska br.26.
mob: 064/2151-728
Tel.: 024/738-545
E-mail: hodak@EUnet.yu

Mártás sűrűségűre főzzük, szárított
oregánóval, bazsalikommal fűszerezzük. Nem túl puhára főtt csőtésztára,
spagettira vagy metélttésztára öntjük,
hozzá reszelt sajtot adunk.
Természetesen egy pohár kékfrankos
legyen a kísérője!
LÓDI Miklós

A VINUM Lódi-féle pincészet értesíti kedves fogyasztóit és a Fecske olvasóit a
borpincében kapható borok árairól:
-Zupljanka és a Lódi-fehér.....70,00 din.
-Olasz rizling....80,00 din.
-Rajnai rizling.....90,00 din.
-Lódi-vörös......100,00 din.
-Kékfrankos....140,00 din.
-Cabernet sauvignon....170,00 din.
A borokon kívül finom gyümölcs és törkölypálinkákat is árúsítunk, valamint tetszetős ajándékcsomagot is vásárolhatnak 400 dinárért, amely egy üveg borból,
fél kiló Török-mézből és negyed kiló Kádár paprikából áll.
Mindenkinek meghitt Karácsonyi Ünnepeket és egy békés boldog Új Esztendőt
kívánunk.
A pincészet dolgozói

- kompletna registracija
motornih vozila
- prepis, odjava
- zeleni karton
- devizno osiguranje zivota
- osiguranje: imovine i
kucnih aparata
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FECSKE
* * M É H É S Z R O VAT * *
"MÉHECSKE - ZZZZ"

ÜNNEPI MÉZES RECEPTEK
A közelgő ünnepek alkalmára, kedveskedni szeretnénk
egy pár finom receptel olvasóinknak.

Alma mézkéregben
Hozzávalók: 1/2 dl apróra vágott datolya, 1/2 dl méz, 2
evokanál durvára darált dió, 2 teáskanál reszelt citromhéj,
1 dl kenyérmorzsa, vagy zsemlemorzsa, 1 teáskanál fahéj,
6 db közepes, savanykás alma, 1 dl olvasztott vaj, 2 dl
méz.
Elkészítés: Vegyük a fél deci mézet először, ehhez keverjük a datolyát, a diót és a citromhéjat. Keverjük össze a
morzsát és a fahéjat is. Fúrjuk ki a
magházat az almákból, majd mindegyik alma felső harmadát hámozzuk
meg. Tegyük őket egy megfelelő
méretű (kb. 25x15x5 cm-es) tűzálló
tálba. A datolyás tölteléket töltsük a
magházak helyére, majd a maradék
vajat és a mézet kanalazzuk az
almákra. 200° C-os sütőben süssük
őket kb. 30 percig (vagy amíg meg
nem puhulnak - ezt a beléjük szúrt
vékony
késsel
vagy
tűvel
ellenőrizhetjük). A sütés során 8-10
percenként öntözgessük az almákat a
tál alján összegyűlt olvadt mézzel.
Forrón tálaljuk.

Mézes pálinka

és a tejet. Jól gyúrjuk össze. Osszuk három egyenlő részre
a kigyúrt tésztát, és külön-külön sodorjuk vékonyra. Az
első kigyúrt lapot helyezzük a gyengén kivajazott tepsibe,
és kenjük meg a töltelék felével. Takarjuk be a második
lappal. Ezt is kenjük meg a maradék töltelékkel, és helyezzük rá a harmadik lapot. A tetejét kenjük meg tojás sárgája és tejföl 1:1 arányú keverékével és az előmelegített
sütőben süssük aranysárgára. Hidegen szeleteljük, a végén
a szeletek tetejét porcukorral meg-hinthetjük.

Mézes hógolyók
Hozzávalók: 2 dl vaj vagy margarin, 2
teáskanál vanília, 4 dl liszt, 0,5 dl méz, 1/2
teáskanál só, 1,5 dl durvára darált dió, porcukor.
Elkészítés: Keverjük simára a krémet és
adjuk hozzá a mézet. Szitáljuk egybe a
lisztet és a sót, majd adjuk a mézes keverékhez, és végül a vaníliát és a diót is. Az
anyagból formáljunk kissé ellapított gömböket. 175C°-os sütőben süssük 10-12 percig. Amíg még forrók, forgassuk bele őket
porcukorba. Hűtés után még egyszer forgassuk meg a süteményeket a porcukorban. Kb.
35-40 db lesz belőle.

Magyar mézesrétes
Hozzávalók:

4,5 dl valódi gyümölcspálinka, 1 dl
méz, 1 citrom reszelt héja, egy kis
darab fahéj, néhány szegfűszeg,
késhegynyi őrölt gyömbér, vagy
pedig ízlés szerint lehet ízesíteni.
Minden hozzávalót egy kb 7 dl-es üvegbe töltünk. Vizet
forralunk és beleállítjuk az üveget. Addig tartjuk benne
míg a méz feloldódik, közben többször felrázzuk.
Szobahőmérsékleten tartjuk és kb. 1 hétig naponta felrázzuk. Ezután fogyasztható. Érdemes már most elkészíteni,
hogy az ízek megfelelően összeérjenek.

Mákos mézes szelet
Hozzávalók: 38 dkg finomliszt, 1 csipetnyi só, 1/2 csomag
sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dkg darált mák, 15
dkg vaj, 1 db tojás, 2 evőkanál méz, 3 evőkanál tej, 1 db
tojás sárgája, tejföl szükség szerint. Töltelék: 17 dkg
lágyabb szilvalekvár, 12 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 2 evőkanál méz, 10 dkg darált mák, 4 evőkanál tej.
Az összes hozzávalót egyszerre, alaposan keverjük össze.
Elkészítés: Először keverjük össze a sót, a sütőport, a
vaníliás cukrot, a megdarált mákot és a lisztet, majd ehhez
a keverékhez adjuk hozzá a vajat, a tojást, a folyós mézet
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1 csomag réteslap, 25 dkg hámozott,
mozsárban összetört mandula, 25 dkg
akácméz, 1 narancs és egy citrom reszelt
héja, 2 db egész tojás, 4 tojás sárgája.
A réteslapot fehér asztalterítőre széthajtjuk. A töltelék
anyagait habosra összekeverjük, majd rákenjük a réteslapokra. A réteslapokat összecsavarjuk, tojássárgájával
megkenjük és vajazott tepsikben egymás mellé helyezve
megsütjük. Melegen vágjuk fel és tálaljuk. Tetejét porcukorral megszórjuk.
""Használja a mézet, mint táplálékot, hogy később ne
keresse, mint orvosságot."
Török & Roby

FECSKE

KERTI TÖRPE
KARÁCSONYKOR VIRÁGZÓ SZOBANÖVÉNYEINKRŐL
Karácsonyi csillag (Mikulásvirág, Euphorbia pulcherrima)
Karácsonyi kaktusz (Schlumbergera truncata)
Talán legkedveltebb decemberi cserepes növényünk a Másik téli kedvencünk a karácsonyi kaktusz. Brazíliai esőerdők
mikulásvirág. December elejére, Mikulásra időzítve jelenik meg növénye, ahol a fákon fejlődik, de nem élősködő parazita.
a virágüzletekben élénk, paprikapiros felső leveleivel. Első Gyökereit korhadó fába és bomló levelek közé süllyeszti.
példányait 1834-ben Mexikó párás erdeiből hozták be Hajtásait lapos, fogazott szártagok alkotják. Nálunk elsősorban
Európába. Trópusi környezetében 1.2 m magasságot is elérő hibridjeivel lehet találkozni főleg lila, cseresznyepiros,
erdei bokor. Napjainkban karácsonykor krémfehér, rózsaszín, rózsaszín és fehér változatokban. Megfelelő kezelés mellett
lazacszín és tarkán csíkozott fajták is
karácsony táján virágzik. Ha ezt más időponkaphatók. Aki a növényt nem ismeri, először
tokban teszi, akkor megzavartuk természetes
felső piros leveleit virágzatnak tekinti, pedig
életciklusát.
az nem az. A növény virágzata apró és nem
A karácsonyi kaktusz rokona a "húsvéti kakfeltűnő: az élénkpiros fellevelek közepén, a
tusz". Aránylag könnyen nevelhető, rendszerehajtás csúcsán helyezkedik el, mint egy kisen virágzó szobanövény, melyet nyáron,
csiny, alig néhány cm-es átmérőjű, sárgásfélárnyékos helyre, a kertbe is kitelepíthetünk.
piros korona.
Esőerdőkből származó növényként párás
Gondozása nem könnyű. Minimális
légkörben, meleg talajon érzi magát legjobban,
hőigénye 13 fok Celsius. A mikulásvirágot
de a gyakorlatban sok hibás kezelést is elvisel.
többnyire ajándékba kapjuk, ezért a cserepet
Karácsonyi virágzáshoz július-augusztusban
díszes fóliába burkolják. Ezt a lehető
kevés vizet és tápanyagot adjunk. Ez alatt az új
leghamarabb el kell távolítani, mert a
levelek
beérnek
és
azok
végében
mikulásvirág
gyökerei
rendkívül
virágkezdemények
alakulnak
ki.
Mikulásvirág
oxigénigényesek, és a műanyag csomagolás
Ősztől, kb.15 fokos hőmérséklet mellett, csak
megfojtja azokat. Ezt az igényét az öntözésnél
mérsékelten öntözzük, de amellett a bimbók
is vegyük figyelembe, és csak akkor pótoljuk
megjelenéséig rendszeresen párásítsuk.
a vizet, ha a cserépföld felszíne már szinte telVirágzás alatt bővebben öntözzük és tápoldajesen száraz. A lágy vízzel való öntözést
tozzuk. Kedveli a párás környezetet, a lágy
meghálálja. Leggyakoribb kártevői a takácsvízzel való öntözést. Meleg szobában kb. két
atkák és a levéltetvek. Sem a huzatot, sem a
hétig virágzik. Bimbói nem egyszerre nyílnak.
túl magas szobai hőmérsékletet nem szereti.
A fejlődés alatt a növényt ne forgassuk, legjobb
Télen olykor-olykor párásítva, közepesen
a cserepet ilyenkor megjelölni. A bimbók megöntözve, kéthetenként tápoldatozva érzi
jelenése után a helyváltoztatásra érzékenyen
legjobban magát. Minél több fényt kap a
reagálhat, ezért előfordul, hogy a frissen
növény, annál hosszabb ideig virágzik, és a
kapott, vagy vásárolt példány ledobja bimbóit,
fellevelek is sokáig szépek maradnak.
virágait. Ilyenkor csak következő évi
Virágzás után csökkentsük a vízadagokat, míg
virágzásában gyönyörködhetünk. Az elvirágKarácsonyi kaktusz
a növény talaja szinte száraz nem lesz. Ekkor a
zott növényt hűvösebb, 15-16oC hőmérsékletű
növényt kb. 15 cm-es ágakra visszametsszük és így pihentetjük. helyre vigyük, hetente csak egyszer öntözzük. Márciusban
Március-áprilisban átültetjük, majd lassan öntözni kezdjük. jelennek meg az új hajtások, ekkor ismét melegebb helyre
Nyáron védett helyre kertünkben is kitelepíthetjük.
tehetjük. Nyáron jól érzi magát a szabadban, árnyékos helyen.
Újbóli virágoztatása lehetséges, de ez egy kis figyelmet igényel. Augusztustól kezdve ismét hűvösebb környezetet igényel,
Rövidnappalos természetű, így virágzása előtt szüksége van ezután a bimbók megjelenéséig ritkábban öntözzük. Virágzás
rövidnappalos kezelésre. Ez azt jelenti, hogy jó két hónapon után a növény elveszti fényét, ami a nyugalmi időszak elejét
keresztül 12 óránál kevesebb ideig szabad csak fényt kapnia. Ez jelzi, ami kb. két hónapig tart. Házilag könnyen szaporítható,
esetben kifejleszti virágjait és színes felleveleit. Ha ennél több ezért hálás növény. Amikor a virágzást követő tavasszal
fényt kap vegetatív fejlődése folytatódik.
fejlődése megindul - amit abból veszünk észre, hogy a ledobott
A sötétkúrát a gyakorlatban esténkénti ablak nélküli garázsba virágok helyén új levélkezdemények jelennek meg, akkor 2-2
(vagy pl. sötét kazánházba) zárással megkaphatjuk, ha ott ízközös leveleket a régi torol leválasztva azokat homokos-rosugyanakkor kb.15 fokos hőmérsékletet tudunk fenntartani. Ezt tosközeg keverékbe tűzdeljük. Szobaablakban nevelve szaelkezdhetjük, pl. szeptember 15 körül.
porítványainkat rendszeresen párásítjuk. Meggyökeresedés után
Nyáron, miután a növényen új hajtáskezdeményezések indultak, óvatosan tápoldatozni kezdjük, majd átültetjük.
leválasztunk új oldalhajtásokat vagy esetleg csúcshajtást, és azt Kevés kártevője ismert. A gyapjasmoly megjelenése túl száraz
dugványozzuk nedves homok-tőzegkeverékbe, majd begyök- környezetre vall. Kézi tisztogatással és esőztető, lágyvizes
eresedésig azt vagy naponta párásítjuk, vagy a szaporítóedényt öntözéssel ez többnyire megszüntethető.
átlátszó nájlonzacskóba bújtatjuk. Meggyökeresedés után Ápoláskor jusson eszünkbe ennek a hálás virágnak szülőhazája
óvatosan szobai körülményekhez szoktatjuk.
és ottani természetes környezete.
Z.Tatjana
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"MY COMPUTER"

SZÁMÍTÓGÉPET KARÁCSONYRA!?
Megszületett a nagy elhatározás: Számítógép kerül a házba.
Keressük az indokokat, hogy meggyőzzük magunkat, de
legfőképpen családunkat vagy szüleinket.
-Kell, mert a gyerek már ezt is tanulja az iskolában.
-Kell, mert megtanulnék dolgozni rajta, és akkor abba hagyhatnám ezt a rabszolgamunkát.
-Kell, mert a szomszéd gyereknek is van már.
-Kell, mert egy óra játszás felér kétnapi alvással.
-Kell, mert...
És még sorolhatnám tovább is. Indokok, érvek, családi viták, de
végül győz a kor szelleme.
A legfontosabb dolog, hogy eldöntsük, hogy milyen célra is
veszünk számítógépet. Jó lenne még mielőtt valamit is csinálnánk, hogy kikérjük egy hozzá értő, vagy egy szakember
véleményét. Az egyik jó megoldás, ha meglátogatjuk a
számítógéppel rendelkező ismerősünket. Nézzük meg a gépét
működés közben. Mondjuk el, hogy a véleményét szeretnénk
kérni a vásárláshoz. Talán azt is észrevesszük, hogy melyek
azok a pontok, ahol ők hibáztak (bár ezt soha nem fogják bevallani). Nagyon jó ötlet, ha felkeresünk számítógép árusításával
fogalakozó cégeket, mondjuk el bátran, hogy mit szeretnénk,
milyen elképzelésünk van. Legyen elképzelésünk! Tudjuk
legalább azt megfogalmazni, hogy mit szeretnénk!
Nagyon fontos tényező, hogy mennyi pénzünk van, hiszen az
érdeklődéskor azt tapasztaljuk, hogy ez mindent eldönt. Vagy
mégsem lehet spórolni is az ésszerűség határain belül? Ha a
döntés megtörtént jöhet a fekete leves. Mibe kerül ez nekem?
Ennek eldöntéséhez válasszuk ki azt a céget, ahol vásárolni
fogunk. Soha ne hamarkodjuk el a vásárlást! Ha szükséges,
Internetezésre
Processor AMD XP
ATHLON 2200+ BOX
Alap lap ASUS A7V8XMX
Memória DDR 256 MB
Videó kártya integrált
Hard Disk 40 GB
7200rpm
Optikai Disk CD ROM 52X
Floppy Disk 3,5"
Modem 56K V.90,V.92
Ház MIDI TOWER ATX 300W
Monitor 17" SAMSUNG 753S
Hangszórók standard
Tasztatúra standard
Mouse NET SCROLL
390 euró
Irodai alkalmazásra
Processor AMD XP ATHLON 2200+ BOX
Alap lap GIGABYTE GA7S748 SiS
Memória DDR 256 MB
Videó kártya GeFORCE 4 MX 440 64MB TV
OUT
Hard Disk 40 GB 7200rpm
Optikai Disk CD ROM 52X

akkor kérdezzünk meg másokat is. Minél több szakboltban
érdeklődünk annál jobb. A legjobb, ha van egy szakemberismerősünk. Nem feltétlenül a “Péter”, akinek két hete van gépe,
hanem olyan, aki érti is, amit az üzletben mondanak az
elárusítók. Az elhamarkodott vásárlással nem csak sok pénzt
veszítünk, hanem még nem is azt kapjuk, amire számítottunk és
ez csak hónapokkal később derül ki. (A hat éves számítógépes
pályafutásom alatt sok hozzá nem értő embernél tapasztaltam
ezeket és hasonló problémákat, úgy hogy érdemes jól elgondolkozni rajta, hogy mit is szeretnénk mivel nem olcsó mulatság!)
A legfontosabb kérdés tehát a számítógép-vásárlás előtt: melyik
felhasználótípusba tartozom? Röviden mire kell nekem a
számítógép? Több felhasználói típust különböztetünk meg, mint
pl. otthoni munkára, internetezésre, játszásra, képek és hangok
szerkesztésére stb. Fontos még megemlítenem, még mielőtt
bővebben rátérnék az anyagi részére a dolognak, hogy majdnem
mindegyik számítógép és tartozékai eladásával foglalkozó
cégeknél, vannak kedvezmények. Ilyenek a több hónapi részlet
lefizetések és még sorolhatnám. Általában így karácsony
tájékán szoktak árengedmények is lenni, amik úgy 3% körül
vannak, információim szerint (ha esetleg nem így van, nyugodtan kijavíthatnak!). Összeállítottam egy pár konfigurációt hogy
meglássák, hogy árban menyibe kerül ma egy számítógép, megjegyezném, hogy ezek átlagos árak tehát lehet kevesebb vagy
több (szerintem inkább az utóbbi), de nem sokkal térnek el egymástól, az egész attól függ, hogy hol vásároljuk a számítógépet.

Floppy Disk 3,5"
Modem 56K V.90,V.92
Ház MIDI TOWER ATX 300W
Monitor 17" SAMSUNG 753S
Hangszórók standard
Tasztatúra standard
Mouse NET SCROLL
440 euró

Játszásra
Processor AMD XP ATHLON 2200+ BOX
Alaplap GIGBYTE 7VT600
Memória DDR 256 MB
Videó kártya GeFORCE 4 MX 440 64MB TV
OUT
Hard Disk 40 GB 7200rpm
Optikai Disk CD ROM 52X
Floppy Disk 3,5"
Modem 56K V.90,V.92
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Takács Dénes
Ház MIDI TOWER
ATX 300W
Monitor 17" SAMSUNG 753S
Hangszórók standard
Tasztatúra standard
Mouse Optical
455 euró
Media
Processor AMD XP ATHLON 2500+ BARTON BOX
Alaplap GIGABYTE 7N400
Memória DDR 512 MB
Videó kártya GeFORCE FX5200 128MB TV
OUT
Hard Disk 80 GB 7200rpm
Optikai Disk DVD ROM + CD-R/RW
Floppy Disk 3,5"
Modem 56K V.90,V.92
Ház MIDI TOWER ATX 300W
Monitor 17" SAMSUNG 753S
Hangszórók standard
Tasztatúra standard
Mouse Optical
540 euró

FECSKE

MEZŐNÉZŐ
EGY KILÓ DISZNÓHÚST KÉREK
Ha ezt a Hentesüzletben mondjuk, akkor az ára cca. 380 dinár.
De nézzük meg, ha van egy kis ólunk vagy egy elzárható hely, ahol egy malackát hizlalhatunk, hogy télen egy kis disznótort csinálhassunk és semmi másunk nincsen, hát mekkorák is a költségek:

malac

10 kg

170 din/kg

1700,00 din

kukorica

125 kg

6 din/kg

755,40 din

árpa

131,75 kg

9 din/kg

1.185,75 din

szopós malac

1 kg

121 din/kg

121,00 din

választási malac

6,25 kg

135,60 din/kg

847,50 din

süldő

12,00 kg

72,80 din/kg

873,60 din

hízó

29,10 kg

63,64 din/kg

1.851,93 din

61,13 din/kg

7.335,18 din

Szuper koncentrátok

120 kg disznó
80 % hasznosítás

9,168,97 din

1 kg hús csonttal

95,52 din

55 % tiszta hús

13,336,69 din

1 kg csontnélküli hús

202 din

1 kg hús

217 din

A gazda a munkáját nem szokta felszámolni, ha magának nevel. Felháborodva figyelve a számokat keresem az okokat,
hogy hogy jutunk el az elején említett összegig, hogy ha tudjuk, hogy a húson nincs ÁFA (PDV), mert elégedetlen a
termelő, a vágóhídi munkás, az eladó és végül a vevő is!
Számoljanak utánam.
Csibe
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FECSKETOLL

ANYAKÖNYVI HÍREK

SÉTA BÖLCSŐHELYEM KÖRÜL

HALÁLESETEK 2005.

Messze sodort engem a sors már régen.
Álmaimban emlékeim visszajönnek szépen.
Valahol a poros utcát, futva végig járom.
A kicsi házba betekintek s látom ifjúságom!
Udvarunkban akácfa áll, alatta egy bölcső
Nagyanyám ringat el, mesél, mint egy költő:
"A gazdaság szívedben lesz, ha e kislány felnő!"
Jóslatában az az igaz, hogy a szívem nem kő!
Megrettenek, felébredek, jó volt ez az álom
de, ami közben történt, nehéz, mint a járom.
Évtizedek súlya alatt a dolgomat tettem.
Négy szorgalmas fiúnak anyukája lettem...
A nagyanyó most én vagyok, de kinek meséljek?
Szeretteimet elsodorta a NAGYBETŰS ÉLET!
Anyám, Apám a temetőben, minden rokonságom.
Csak én vagyok még, aki
BÖLCSŐHELYEM OLYKOR KÖRBE JÁROM!
Eőry Molnár Etelka

NOVEMBER 4. - ÉTŐL:
Csípő Zoltán (november 05) 48 évében
Bordás István (november 05) 83 évében
Kovács Antal (november 08) 66 évében
Andrijasevic Radosav (november 14) 81 évében
Strahinja Ljubica (november 21) 75 évében
Végső Sándor (november 21) 62 évében
Fekete Sándor (november 23) 83 évében
Mutic Bosko (november 28) 51 évében
Szokup József (november 29) 80 évében
Racman Radmila (november 30) 76 évében
Peric I. Milan (november 28) 80 évében
Petrovics Józsefné, szül. Molnár Sára (december 12) 73 évében
Heiler szül. Tóth Mária (december 13)
86 évében

MAGÁNYOS FA
Még most láttam, zöldben
őrködött,
néztem, ahogy úsztak ágai
az égen a felhők között,
s már levetve őszi palástját,
lengeti az idő kérte
csupaszra vetkőzött ágát.
A szürke, kopott háztető
mögött,
inog, mozog úrként a világ
fölött,
nem itt, távolabb kicsit,
kopáran, meztelen megint.
Csörgetve csontváz karjait,
olyan fájósan ridegnek tűnik.
Kapkodva markolna, ha
tudna ilyet,
a tintapackás felhőből egy
szeletet.
Gyúrná, szebbéformálná az
eget,
varázspálcáival elűzné a
hideg telet,
falna napot, meleg kalácsként, hogy jóllakjon,
kövér, duzzadt rügyekből,
virágokkal pompázzon.

De még nem tud
ellenállni a szelek urának,
hogy átvészeljen mindent, hajlong,
ezt nem tartom furcsának.
Csak a látvány kicsit
elszomorít,
Mikor egy magányos fa
elmúlást int.
BÁCSI Sára

G ra t u l á l u n k a z ú j s z ü l ö t t e k n e k
Matijasevic Srdjan és Milijana, Petar
október 19.
Kerekes János és Dianna, Zsóka
november 7
Martinovic Milan és Maja, Anja
november 15

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből,
az anyakönyvvezetői irodából, valamint a Tiho
temetkezési vállalkozótól kaptuk.

Fecske. Kiadja a Zöld Dombok közösség- és környezetfejlesztő szervezet, Bácsfeketehegy, Bratstva 30. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak:Bácsi Sára, Bíró Éva, Bíró Csaba, Eőry Molnár Etelka, Sárközi Ottilia, Lódi Csilla,
Lódi Miklós, Orosz Attila, Papp Julianna, Sárándi István, Takács Dénes, Török Zoltán, Zecevic Tatjana.
Készült a Magyar Szó nyomdában Újvidéken, 2005. decemberében.
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