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NÁLUNK NEM TÖRTÉNIK SEMMI?
Idén nyáron különösen sok

változásra került és kerül sor
Bácsfeketehegyen, mint például a gáz
bevezetése, az utak felújítása, a
közvilágítás korszerűsítése, és végül,
de nem utolsó sorban a vízellátás
problémájának megoldása. Ezekről a
beruházásokról kérdeztük Pál Károlyt
a Községi Képviselőtestület elnökét,
Bojtos Bélát a Helyi közösség
elnökét, Hallgató Sándor tartományi
képviselőt valamint a Helyi
közösségünk titkárát, Pusztai Jánost.

- Elsőként Pál Károlyt kérdeztük,
hogy hol is tart jelenleg a
gázvezetékek lerakása és hogy fog
kinézni a munkálatok végzése
falunkban?

A hálózat lefektetése Kishegyesen
és Szikicsen már megtörtént, és most
nem régen Bácsfeketehegyen is
megkezdődtek a munkálatok.  A
munkálatok beruházója és kivitelező-
je a Novi Sad Gas, amely jelenleg az
ország legnagyobb gázforgalmazója. 
A gáz bevezetését, elmondhatom, a
polgárok vegyes érzelmekkel
fogadták. Van, aki örül az új ener-
giaforrásnak, míg mások idegenked-
nek tőle, mondván, hogy veszélyes,
de nem kicsi azoknak a száma sem
akik ellenzik a gázbevezetést, mivel
ez miatt újra fel kell túrni a falu
utcáit. A gáz bevezetése és használata
nem kötelező, mindenki maga dönti
el, hogy akar-e gázzal főzni, fűteni.
Viszont mindenképpen ki kell
hangsúlyozni, hogy az ipar szempon-
tjából óriási jelentősége van. A ter-

vezett ipari park kialakításához és
működtetéséhez a gázellátás
nélkülözhetetlen.
Ami a lakosságot illeti, egyelőre 120
háztartást kötött szerződést a gáz
bevezetése. Az ára 880 euró, amen-
nyiben a fizetés egy összegben,
szerződéskötéskor történik, vagy
1180 euró 46 hónapos lefizetés
esetén. 
A Helyi közösség és a Község
érdekelt abban, hogy a munkálatok
minél kevesebb bosszúságot okoz-
zanak a polgároknak, ezért több alka-
lommal tárgyaltunk a kivitelezővel, a
tekintetben, hogy minél kevesebb kárt
okozzanak, illetve, hogy minél
kevesebb, már földben lévő vezetéket
rongáljanak meg. El kell mondani,
hogy az első néhány napban voltak
vízvezeték és elektromos kábel
károk, de ez valamennyivel kevesebb,
mint Szikicsen, és jóval kevesebb,
mint Kishegyesen volt. Reményeink
szerint ez így is marad.
Mindenképpen meg kell említeni,
hogy a szárazság miatt nagyon nehéz
munkát végeznek a munkások, mivel
kemény a föld. A másik kedvezőtlen
tényező pedig a rövid határidő, mivel
a tervek szerint idén télre
településünkön is beindul a gázszol-
gáltatás, azzal, hogy a vezetékek le-
rakása már szeptember közepéig meg
fog történni. 

- Valószínűleg mindannyian felfi-
gyeltünk néhány nappal ezelőtt az
utakon tevékenykedő Vojput
munkásaira, akik a nyári hőség
ellenére lelkiismeretesen végezték
dolgukat. Az aszfaltozásról Bojtos

Bélától kértünk egy rövid beszá-
molót:
- Polgáraink már évek óta
elégedetlenek az utak állapotával.
Mindenki láthatta már, hogy nagyon
megrongálódtak az utak, főleg az alsó
részeken, ahol nem volt elég stabil az
alap. Eddig csak foltozgattuk az
utakat, kisebb – nagyobb eredmén-
nyel, de most jelentkezett egy olyan
lehetőség, hogy a rosszabb állapotban
lévő utcák útjait, útszakaszait meg
tudtuk javítani, minőséges aszfalttal,
ami majd talán hosszabb ideig tudja
szolgálni a falubelieket. A faluban 2,5
km út lett újból leaszfaltozva, és erre
az aszfaltra pénzeszközöket a
Szerbiai Nemzeti Alap biztosította a
Község számára. Úgy gondolom,
hogy azok a polgárok, akik az
újraaszfaltozott útszakasz környékén
laknak végtelenül elégedettek, a töb-
bieket viszont meg kell vigasztalni
azzal, hogy ott is új védőréteget kap
majd az út, tehát az aszfaltozás folya-
mattá válik. 
A Tartományi Nagyberuházási
Alaptól szeretnénk pénzt kapni a
további aszfaltozása. Az, hogy ez
milyen ütemben fog történni, nem
lehet nagy biztonsággal megállapí-
tani. A tervekben új utak kiépítése is
szerepel. A faluban van még mintegy
1,5 kilométernyi útszakasz, amely
még nincs kiépítve, de már régóta van
tervrajzunk a becsei határút
kiépítésére a felüljáróig és az ideig-
lenes szeméttelepig. Úgy tervezzük,
hogy három éven belül kiépítjük az
említetett hiányzó utakat, illetve min-
den utcát újból védő aszfaltréteggel
látunk el, ami által tartósabbak
lesznek. Véleményem szerint
ezeknek, a terveknek van reális alap-
ja, és ezek meg tudnak valósulni a
Tartományi és a Köztársasági
Fejlesztési Alapból pályázott pénzek-
ből. 

- Főleg nyáron, falunk legnagyobb
problémája az akadozó vízellátás.
Ezeket a problémákat és azok
lehetséges megoldásait Pusztai
János vázolta.
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- Ebben az évben elég kritikus a
helyzet, nem csak nálunk, hanem a
környező településeken is. Ennek
több oka van. Egyrészt a szárazság,
másrészt pedig a nem racionális víz-
fogyasztás miatt, hiszen sokan nem
tartják be a vízhiány miatt meghirde-
tett locsolási tilalmat. Emiatt a
település egyes részein akadozik a
vízellátás. Ezen, mi a Helyi
közösségben, mindenképpen
próbálunk segíteni. Nemrég történt
meg a Nikola Đurković utcában egy
200 m-es, nagyobb átmérőjű cső le-
rakása, amelyet összekötöttünk a már
meg lévő vezetékkel, és amelynek
segítségével a víz eljut az Ady Endre
utca sarkáig. A napokban pedig egy
teljesen új pumpa beszerelését
végeztük el az iskolánál lévő kútba, és
a legfrissebb visszajelzések szerint
javított a fenti részek vízellátásán.
Reméljük, hogy ez így is marad,
annak ellenére, hogy továbbra is
szárazságot jeleznek elő. Amit még a
közeljövőben tervezünk, az a hite-
lesített vízórák felszerelése és a valós
vízfogyasztás megfizettetése. Az
előkészületek már folynak. A
munkálatok kezdete 20 napon belül
várható, amihez szükség lesz a sahtok
kibővítésére. A legalacsonyabb
részeken kezdjük a munkát a falu
mindkét oldalán. Reméljük, hogy
mindez pozitív eredményt hoz majd.
A munkálatok lebonyolítását meg-
próbáljuk Helyi közösségi szinten
pénzelni. A továbbiakban pedig két
megoldás lehetséges. Az egyik, hogy
a hitelesítést beleszámítjuk a víz köb-
méterenkénti árába, a másik pedig,
hogy a polgárok ezt az összeget 2
éves futamidő alatt törlesztik. 
A projektum végső célja az, hogy a

faluban, a készülő tervrajz alapján,
kicseréljük a teljes vízhálózatot és a
lerakott csövek megfelelő dimen-
zionálásával egyenlő víznyomást
érjünk el minden utcában. Ezt
követően a felújított vízhálózatot
rákapcsoljuk a tervezés alatt álló
regionális, községi vízhálózatra,
amelybe majd a vizet azok az új
kutak, és a vízgyár fogja biztosítani,
amelyek falunk határában fognak
felépülni.

- Tudomásunkra jutott, hogy a
közvilágítás terén is hatalmas vál-
tozások várhatóak a közeljövőben.
Erről bővebben Hallgató Sándor
számol be. 

A közvilágítás problémája már régóta
jelen van falunkban, községünkben.
Igen nagy befektetések és karban-
tartási költségek ellenére sem
funkcionál úgy, ahogyan kellene.
Egyedüli megoldás, községi szinten,
a meglévő világítótestek lecserélése
lenne. Egy ilyen beruházás megha-
ladja községünk anyagi lehetőségeit,
mindeddig nem is tudtunk hozzáfog-
ni. A Tartományi Nagyberuházási
Alap eszközeit igénybe véve az idén
lehetőség nyílt rá, hogy ezt a munkát
elvégezzük. A munkálatok lényege
abban van, hogy a főútvonal mentén,
a község mindhárom településén,
valamint Bácsfeketehegyen az iskola
utcájában (Testvériség u.) ma-
gisztrálisút megvilágításához szük-
séges megvilágítást biztosítunk, a
mellékutcákban pedig egy közepes,
de folyamatos megvilágítást. A
főutcán az oszlopokra 150 wattos,
magas nyomású nátriumégők kerül-
nek, a mellékutcákban pedig minden
második karóra 75 wattos égők.
Energiatakarékos fénycsövekről van

szó, amely lehetővé teszi a racionális
használatot, tehát, hogy a közvilágítás
akkor működjön, amikor ez szük-
séges, és ne égjenek a lámpák világos
nappal is. Várhatóan olcsóbb és jobb
világítást tudunk biztosítani a falu-
nak. 
Tudomásom szerint a Tartományi
Nagyberuházási Alap a jóváhagyott
eszközök első részét már átutalta a
kivitelezőnek, ami azt jelenti, hogy
kb. két héten belül a munkálatok
elkezdődnek, és a tél beálltáig be is
fejeződnek. 
Községünkben ez az első ilyen
eszközökből történő befektetés. Az
ötlet felvetésétől kezdve nagyon nagy
támogatást kaptunk az önkormányzat
vezetői és alkalmazottai részéről, és a
dokumentumok előkészítésében és
beszerzésében nagyfokú pro-
fesszionális hozzáállást tapasztaltam.
Nem szeretnék neveket említeni, mert
félek, hogy kimaradnának olyan
nevek, amelyeknek nem lenne
szabad, de el kell mondanom, hogy a
téma kidolgozása a VMSZ községi és
tartományi tisztségviselőinek az
érdeme. Hathatós tanácsaival segít-
ségünkre volt Kern Imre úr, a
Tartományi Nagyberuházási Alap
igazgató helyettese, ugyanakkor dr.
Jeges Zoltán a szakmai részben nyúj-
tott jelentős támogatást. 

Bojtos Irén
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A Soma színjátszó társulat sikere

A Feketics Művelődési Egyesület
Soma színtársulata az idén hozta
tizenkétéves fennálása során talán az

egyik legszebb, legértékesebb
gyöngyszemét. A társulat Milan
Grgić Ébredj fel Katám című
vígjátékát mutatta be az idei évadban.
Vendégszerepléseik során nem csak
Vajdaság -szerte öregbítették
településünk és társulatuk hírnevét,
hanem kétízben Magyarországra is
eljutottak. Áprilisban részt vettek a
rúzsai testvértelepülésen meg-
szervezett Felnőtt Falusi Amatőr

Színjátszók Találkozóján, július 13-
án pedig Tompára látogattak. Ez a
vendégszereplés mintegy alapköve is
lehet a két település további kultúrális
és gazdasági együttműködés fel-
lendítésének, attól eltekintve, hogy
január 1-től az eddigieknél is
nehezebben tudunk külföldre utazni,
még Magyarországra is.

Szukola Béla

A forró nyári napok mulnak, néha
talán túl gyorsan is. A nagy melegből
jó lenne télire raktározni, mivel,
sajnos, hogy a tüzrevalót még nem
sikerült beszereznünk. A nagy
hőséget azonban sikerült vízpart mel-
lett enyhítenünk, mégpedig a Ludas-i
tó partján. Immár harmadszor tettünk
eleget az Ali és a Balasa család
meghívásának és háromnapos kirán-
dulást szerveztünk a tó partjára, ahol
sátortáborban voltunk, majd megláto-
gattuk a palicsi állatkertet, a strucc-
farmot, új énekeket tanultunk, a her-
báriumba növényeket gyüjtöttünk,
amit majd itthon dolgozunk fel. Sokat

úsztunk, pecáztunk, csónakáztunk.
Nagyon sok élményben volt részünk.
A szomszédok is nagy szeretettel
üdvozöltek bennünket, külön
bográcsban készitett lecsóval ked-
veskedet Dér Zoli bácsi. A táj, és a
szeretet, ami körül vett bennünket,
csodálatossá tette ottlétünket.
Tagjaink, gátlásaik alól felszabadulva
vettek részt minden programban, ami
úgy gondolom, legnagyobb célja volt
kirándulásunknak.
Ezúttal köszönjük, a Tartományi
oktatási és kultúrális titkárságnak,
a Munka, foglalkoztatási és a szo-
ciális problámákkal foglalkozó

minisztériumnak, amiért anyagilag
támogatták a már tradicióvá vált
programunkat, az Ali családnak
Bácsfeketehegyről, a Balasa család-
nak Bácstopolyáról, hogy befogad-
tak bennünket otthonukban, majd
a nagy biztatásokat és az őszinte
szeretettel teli együttérzést, Úri
Csabának.
A Hit és fény táborba is részt vettek
tagjaink. A Zentán tartott sátortábor-
ba 18 -an vettek részt. A Néppark
megtelt hangos nevetéssel,
gyerekhangal, énekszóval. 

P.J

A „Feketicsi Fekete” gyümölcsész egyesület hírei 

A tervezett ütem szerint az idén is
augusztusban szaporítjuk a Feketicsi
Fekete meggyfákat. A kiválasztott
fákról lemetszik az ágak megfelelő
részét, és e rügyeket oltják a már

előkészített alanyokba. Mint koráb-
ban is a Temerini Kókai Kertészetben
végeztetjük el ezt a munkafolyamatot.
Arra kérünk minden érdeklődőt, hogy
idejekorán jelezze, mennyi csemetére
számít, mert támogatásban részesül-
nek e fajta igénylői.
Az egyesület jövőre is megszervezi a
gyümölcs átvételét. A rázógép
elkészítése is a tervezett lépésben
halad. Mire az idén oltott csemeték
jövőre megérkeznek, a traktorra
szerelhető lyukfúró gép is a ren-

delkezésünkre áll majd. 
Most azon fáradozunk, hogy a frissen
telepített meggyesek hasonló elvek
alapján legyenek kialakítva azért,
hogy a sorok közötti elmunkálás, a
rendben tartás, valamint a betakarítás
folyamata minél több gyümölcsösben
egybevágó legyen és ezáltal gépkörös
összefogással olcsóbban termel-
hessünk.  

Tóth János



5

FECSKE
Sok kicsi sokra megy

Alig fejeződött be a Tényleg szeretsz
tájolása, már megint szervezkednek a
versmondók. Szép Szó tábor augusz-
tusban Feketicsen, meghosszabbított
szakaszban.  Aktuális hírek röviden.

Amióta Bácsfeketehegyre került a
Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének székhelye, a szervezet
egyre intenzívebb tevékenységet
folytat. Mindez nem így lenne, ha a
Feketics Művelődési Egyesület nem
állna mindenkor mellette. A
versmondóknak 2007. januárjától
júliusig 27 megnyilvánulásuk volt:
egy tábor, egy pedagógusképzés,
találkozók szervezése itthon, külföldi
versenyeken való részvétel
(Tatabányán, Veresegyházán,
Nagykállóban, Budapesten),
valamint színpadi előadások
(Vajdaság 13 településén). Kárpát-
medencei szintű versenyek döntőibe
20 vajdasági fiatal jutott el, az ered-
mények pedig: két első díj (Farkas
Hajnalka, Szarka Ákos), egy második
díj (Nemes Bence), egy harmadik díj
(Kasza Zsanett), három negyedik
hely (Fekete Ágnes, Bognár
Boglárka, Simonyi Lili), egy ötödik
hely (Pál Ágnes), egy hatodik hely
(Csőke Dóra), két hetedik hely
(Hajvert Ákos, Malentaski Krisztina).
A tizenegy nemzetközi elismerés

tulajdonosai közül hatan feketicsiek. 
Az idei nyár első felében a
Budapesten ezüst minősítést nyert
Dújú ríli lávmi című előadás tájolása
volt programon, a Tartományi
Oktatási és Művelődésügyi Titkárság
támogatásával. A nyár második felét
a tehetséggondozó Szép Szó Műhely
jelzi. A rendezvény főtámogatója a
fent említett oktatási titkárság, támo-
gatói pedig községbeli, topolyai és
újvidéki magáncégek. Augusztus 12.
és 19. között zajlik ez a hagyományos
versmondó tábor, mintegy 50 vaj-
dasági résztvevővel. Négy csoport-
ban fognak dolgozni, Krizsán Szilvia,
Mess Attila, Németh Ervin és Pataki
András vezetésével. Ezzel
párhuzamosan délelőttönként Pál
Ágnes tart beszédórákat,
délutánonként pedig egyéni vers-
foglalkozásokat a fiatalabbaknak
Ágnes, az idősebbeknek Krekity
Olga. Az alkotó munka eredményét
az érdeklődők megtekinthetik a tábor
ünnepi gáláján, augusztus 19-én,
vasárnap délután 2 órakor a szín-
házteremben. 
A táborban kezdődik egy nemzetközi
összefogással létrejövő színházi pro-
jekt létrehozása is, melyet a Nobel-
díjas író, William Golding A Legyek
Ura című regénye alapján rendez
Németh Ervin. A diákelőadásban 15

nyolc és tizenhat év közötti vajdasági
fiú szerepel majd, közöttük bács-
feketehegyiekkel. A darab a győri
Forrás Színház produkciója lesz, és a
Szabadkai Népszínház műsorára is
felkerül. A rendelkező próbák
augusztus 19-26-ig folynak
Feketicsen. A bemutató 2007.
szeptemberében várható ugyanitt. 
Van tehát tennivaló bőven
„versmondóéknál”. Rendezvényeik
szervezését, ügyintézésüket a
Szülőföld Alap támogatásának
köszönhetően 2007. őszén már
érdemüknek megfelelő körülmények
között tudják folytatni, hiszen a
napokban aláírták a  szerződést,
melynek nyomán az egyesület irodai
eszközöket (számítógépet,
nyomtatót…) vásárolhat, és
működésének alapvető kiadásait is
fedezni tudja az év második felében.
Reméljük, hogy a Szülőföld Alapnak
köszönhetően munkájuk zökkenő-
mentesebb lesz, és új erőt merítve
kitartóan szolgálják tovább
anyanyelvünket, ezt a csodaszépet,
viszik messzire falunk hírnevét,
támogatják gyerekeink fejlődését és a
közösség művelődését. 

Lódi A. 

Eredményre várva, Budapesten Ügyes felkészítő ügyes tanít-
vánnyal (Fekete Ágnes és Szarka

Ákos)

Kamerába: Részlet a Dújú ríli
lávmi? c. előadásból
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Viszonozva a rúzsaiak meggynapi
látogatását, július 21.-én, pályára lép-
tünk a Rúzsai Sörnapok keretein belül
megrendezett tradicionális Amatőr
labtarúgótornán. A rúzsai ifjúsági
polgármester, Nagy Hajnalka,
meghívására vettünk részt a RIOK
(Rúzsai Ifjúsági Önkormányzat)
tornán. Nyolc csapat között ott
voltunk mi Bácsfeketehegyről, egy
Szegedről, a többiek helybeliek és a
környékből voltak. Mint jó vendégek
a jólnevelt hazaiak elől elnyertük a
győztesnek járó vándorserleget.
Csapatunkat képezték: Nothof
Károly, Dorogi Ferenc, Kiss Zoltán,

Kiss Endre, Braskó István (csa-
patkapitány), Kecskeméti András,
Juhász Zoltán, Fehér Sándor, Bertók
Ákos és Palágyi Róbert Pacsérról. A
rúzssaiak gálánssan megvendégeltek
bennünket. Községünk delegációját
Pál Károly vezette, az anyagi hátteret
pedig a Helyi Közösség fedezte. A
focistákon kívül szavalók is
képviselték falunkat. 
A férfi focitorna mellett volt még
vegyes csapatok versenye is, csapa-
tonként minimum két lánnyal a
pályán. Ez mellett az ilyen ren-
dezvényeken szokványos közön-
ségszórakoztató műsorok töltötték ki

a rendezvény többi részét. Sajnos a
sörfesztiválok fő mellékrendezvényét
a lányok vizespólóversenyét, amit mi
erősen igényeltünk, nem iktatták a
programba.
Sajnos már 21,00 órakkor, meg kellett
válnunk a csodálatos vendéglátóink-
tól, de megígértük, hogy a következő
rendezvényükön is részt fogunk
venni, mivel, hogy a vándorserleget
vissza kell vinni. Ez mellett kaptunk
még érmeket, oklevelet és egy értékes
ajándékkkosarat.

Szerk.

A Zöld Dombok Hírei

LÁTOGATÁS A RÚZSAI SÖRFESZTIVÁLON

Ezen új rovat indításával a gazdasági
szférára vonatkozó pályázatokat
szeretnénk közelebb hozni a vál-
lalkozókhoz és helyi termelőkhöz.

Start Up hitel jogi személyeknek
Kiíró: Szerbiai Fejlesztési Alap
Pályázók köre:
Szerbia területén
újonnan alapított
szolgáltató és termelő
vállalatok
M e g p á l y á z h a t ó
összeg: 5.000 –
30.000   dinárel-
lenértéke
Törlesztés: 3-5 év, 12
hónap türelmi idő-
szakkal
Kamat: 1% éves szin-
ten

Start Up hitel vál-
lalkozók részére

Kiíró: Szerbiai
Fejlesztési Alap
Pályázók köre:
önfaglalkozást elősegítő iparos, szolgál-
tató és termelő vállalkozásaok alaptói,
előnyt élveznek a 25 évnél fiatalabb vál-
lalkozók
Megpályázható összeg: 5.000 – 15.000  
dinárellenértéke

Törlesztés: 3-5 év, 12 hónap türelmi
időszakkal
Kamat: 1% éves szinten 

Hosszúlejáratú hitelek a másodlagos
nyersanyagok begyűjtési és feldolgo-

zási programjának támogatására

Kiíró: Vajdaság AT Fejlesztési Alapja
Megpályázható összeg: 5.000.000 -
20.000.000 dinárig
Beadási határidő: 2007. 08. 27.

Hosszúlejáratú hitelek a gazdaságfej-
lesztési programok pénzelésére a

2007. évben
Kiíró: Vajdaság AT Fejlesztési Alapja
Megpályázható összeg: 5.000.000 –
30.000.000 dinárig

Beadási határidő: 2007.
08. 08.

A termék földrajzi ere-
detét igazoló elaborá-

tum társfinanszírozása
Kiíró: tartományi gaz-
dasági Titkárság
Pályázók köre: cégek és
bejegyzett földművesek,
amelyek őshonos,
Vajdaságra jellemző ter-
mékeket állítanak elő
Beadási határidő: 2007.
08. 15.

Több információért keresse fel irodánkat!

A Prowag csapata

Pályázatfigyelés, Tanácsadás, Pályázatírás, Üzleti tervek készítése
telefon: 731 424 

e-mail: prowag@gmail.com
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AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRÓL ÉS AZ ASZÁLYRÓL,
RÉSZBEN KICSIT MÁSKÉPPEN

Ha akkor, június közepén, az állami
földek bérlésére pályázók,
megérezték volna, hogy a júliusi
aszály határunkban milyen kön-
nyedén és könyörtelenül tönkreteszi
szántóföldjeik megműveléséből élők
egész évi munkáját és a jövőről
szövögetett terveit, valószínűleg még
megfontoltabban latolgatták volna,
hogy mennyit és mennyiért érdemes
bérelni az államinak titulált ter-
mőföldekből.

Nem tudom, melyik földbérlő
gondolt akkor arra, hogy a most
bérbe adott állami földeket, nemrég,
mintegy hatvan évvel ezelőtt, rabolta
el az akkori, magát felszabadítónak
és kommunistának nevező hatalom
jogos tulajdonosaitól,
Bácsfeketehegy magyar és sváb föld-
művelő gazdáitól, történelmi egy-
házaiktól.

Amikor megbeszéltük és megfo-
galmaztuk a bérbeadás feltételeit
tudtuk, és minden alkalommal el is
mondtuk, hogy az állami földeket
most szándékosan csak három évre
adjuk bérbe. Ezt azért tettük mivel
azok jelentős része, hamarosan tulaj-
donost fog váltani, miután meghoz-
zák a sokak által várt vagyon vissza-
származtatási törvényt a Szerb parla-
mentben. Tudtuk és mondtuk, hiszen
bíztunk és bízunk abban, hogy
Európai csatlakozásunk egyik
alapfeltétele az lesz, hogy akár utol-
sónak is a Balkánon, de rendeznünk
kell a múlt hibáit.

A június 15-én megtartott
árverésen, megfontoltak és zömében
szerencsések is voltak azok a bács-
feketehegyi gazdák, akik állami
földet terveztek bérelni. A felkínált
1137 hektárból 1003 hektár kapott
olyan bérlőt, akinek ezután fizetni is
kell az állami föld megművelési
jogáért.   Köztük van 16 helybeli
gazda is, aki kedvezőnek mondható
bérleti díjért jutott több mint 310
hektár földhöz, míg a jelenleg
Írországban élő többségi tulajdonos
által irányított Birtoknak, mintegy
530 hektár megművelési jogát si-
került megtartani. Mindez azt jelenti,
hogy a bácsfeketehegyi határban az
állami földek 85 százalékát helybeli
emberek fogják továbbra is művelni.
Kevés községben sikerült ilyen ered-

ményt elérni, reméljük és bízzunk
abban, hogy volt értelme a sokféle
érdek egyeztetésére töltött időnek.

Sokáig tartott, amíg a Köztársasági
illetékesekkel szót tudtuk érteni az
árverés eredményét illetően, de most,
július utolsó napjaiban végre kiküld-
hettük az erről szóló döntést. A ránk
következő két héten belül, az árverés
vesztesei beadhatják esetleges
fellebbezésüket, a nyertesek pedig
megfontolhatják, hogy milyen biz-
tosítékot kínálnak fel az államnak
azért, hogy művelhessék a bérbevett
földet. Hisszük, hogy a gazdák közül
kikerülő bérlők zöme jelzálogot fog
tenni saját termőföldjére, vagy pedig
ha az éves bérleti díj nem haladja
meg a százezer dinárt, akkor két
kezessel biztosított váltót fog
felkínálni. A jó döntéshez az érdekel-
tek tájékoztatást kaphatnak a kishe-
gyesi Községházán az árverést bo-
nyolító bizottság szakembereitől.

Terveink szerint augusztus közepén
értesítjük a nyerteseket, hogy a
Kishegyesi Községházán mikor
írhatják alá az állammal kötendő bér-
leti szerződést, amelyet ezután, a
mellékelt biztosítékokkal, eljuttatunk
a belgrádi minisztériumban
Reményeink szerint szeptember ele-
jére jogerős döntés születik az ügy-
ben. A földbérbeadás következő,
második fordulójára, változatlan
feltételek mellett, augusztus 11-ig
lehet jelentkezni. A bácsfeketehegyi
134 hektár, zömmel apró parcellák-
ból álló, állami föld bérbeadására
augusztus 15-én kerül sor.
Reméljük, hogy addig megérkeznek

az esőhozó felhők is, és számba
vehetjük, hogy az idén mit és men-
nyit veszítettünk el feleslegesen, csak
azért mert hatvan évig országunk
téves úton járt, öntözőrendszerek
helyett kommunizmust és önigaz-
gatást próbált építeni, majd pedig
értelmetlen háborúval próbálta
kiigazítani az elmúlt évszázadok vélt,
vagy valós tévedéseit és hibáit.
Tudom, hogy ma még sokan nem így
látják, vagy pedig nem akarják így
látni a dolgokat. Úgy érzik, és vala-
milyen érthetetlen csökönyösséggel
abban bíznak, hogy az idő kerekét
nem csak megállítani, hanem vis-
szafordítani is lehet. A mára körülöt-

tük, körülöttünk feltornyosult
keserűség és kilátástalanság buckáin
botladozva, visszasírják a szépnek
tűnő elmúlt és soha vissza nem térő
időket. Azt az időt, amikor sokkal
fiatalabbak voltak, a mai létükhöz
képest sokkal jobban éltek, volt biz-
tos munkahelyük, nyugdíjuk és a
földművesek is meg tudtak élni pár
hold föld bérbeadásának, vagy ahogy
akkor mondtuk, a társastermelésnek a
jövedelméből. Csak eközben orszá-
gunk elszigetelődött és eltávolodott a
piacgazdálkodást és a demokráciát
építő országoktól, eladósodott, majd
pedig értelmetlen háborúk sokaságá-
ba keveredett, kevert bennünket.
Tudom nem illik és nincs is sok
értelme arról beszélni, hogy milyen
országban élhetnénk, ha másképp
történtek volna a dolgok. Ha nem lett
volna felszabadulás, országépítés,
kommunizmus, majd pedig szocializ-
mus. Ha évtizedeken át nem örültünk
volna elnemkötelezett barátainkkal a
tervgazdálkodásunk felülmúlhatatlan
sikereinek és a kapitalista rendszer
kivédhetetlen összeomlásának,
valamint a sehol addig ki nem
próbált, de eleve sikertelenségre ítélt
önigazgatási rendszerünk
vívmányainak. Nem jó ez a kérdés,
mert fáj a rá adható válasz. Sokáig
börtön, vagy kiközösítés járt érte.
Nem jó sem a kérdés, de nem jó a rá
adható válasz sem, hiszen egyre
kevesebben vagyunk mi, akik része-
sei, vagy tanúi voltunk az elmúlt
időknek. Oly sokan ráléptek már
szeretteink, barátaink és ismerőseink
közül a minden élők útjára, hogy
egyre kevesebb a tanú és a sorstárs,
aki aggódhat azért, hogy mit hoz a
jövő.
Mi lesz a fiatalokkal, akik tovább
viszik az élet, az életünk értelmét?
Meddig tűrik azt, hogy valakik ott
fenn, a földi hatalom csúcsain,
csúnyán kitoltak, kitolnak velük és
velünk is?
Sokan mosolyognak, ha újra és újra
azt halják tőlem, hogy mi, itt
Európától pár kilométerre délre, az
autóút és a vasút mellett, dolgozni
akaró értelmes emberként egy sikerre
ítélt közösséget képezünk. Hiszik is
meg nem is, hiszen ma nehéz
elképzelni azt, hogy ha ez az ország
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egyszer végre jó útra tér, akkor
nekünk, akik itt élünk, az átlagnál
sokkal hamarabb értelmesebbé válik
az életünk. Ma nehéz elképzelni azt,
hogy minden esélyünk megvan rá,
hogy hamarosan válogathassunk a jól
fizetett munkahelyek között, és biza-
kodva várjuk vissza a jobb megél-
hetés miatt szerencsésebb tájakra
költözött szeretteinket. Ha belegon-
dolok most, reményeim szerint csak
látszólag, úgy beszélek, mint annak
idején azok beszéltek, akik színesre
festették körülöttünk a világot. Nem
is csoda, hogy így beszél, mondanák
sokan gúnyolódva és kárörvendve, és
én nem is tagadom, nem is tagad-

hatom, hogy sok kevésbé fiatallal
együtt én része, részese voltam annak
a rendszernek, amely tönkretette
életünket és megnehezítette az utá-
nunk jövők életét. Amikor erről írok
és vallok, tiszta szívemből biztos
vagyok abban is, hogyezúttal
másképp fognak történni a dolgok.
Nem igaz, hogy országunk, amelyben
élünk sokáig nyitott és fertőző
sebként megmaradhat a bennünket
kitartóan körülépítgető Európa testén.
Nem igaz, hogy nincs kiút a
reménytelenségből. Akármennyire is
tönkretette idén az aszály a vetésein-
ket, nem igaz, hogy el kell tűnnünk
őseink földjéről, elismervén azt, hogy

tévedés volt ezeréves ittlétünk.
Van jövőnk ezen a földön.
Merjük vállalni ezt a földet, őseink
földjét. Ne féljünk az aszálytól és a
rosszakaróktól. Örüljünk és aggód-
junk azokkal, akik megművelik ezt a
földet.
Bízzunk abban, hogy munkájuknak,
munkánknak lesz értelme.
Bízzunk abban, hogy a Mindenható
tudja, miért méri ránk a jót és a
rosszat is.
Bízzunk Benne, akarjunk és tudjunk
is megmaradni ezen a földön. Őseink
és utódaink földjén.

Pál Károly

KOMMUNÁLIS GONDJAINKRÓL
A Fecske alapításának egyik fő célja
az volt, hogy a lap olyan helyi dol-
gokról tudósítson, amely fontosak a
közösségi életünk szempontjából. A
legnagyobb gond abban van, hogy
nagyon kevés olyan írás jelenik meg,
amely a közélet gondjaival foglalkoz-
na.
Nos, mindennapi életünk igen moz-
galmas. A nagy hőség, csepegő
csapok, hosszú távú nagyberuházási
tervek, mind megannyi téma.
Jelenlegi írásom kissé korábbi
eseményről szól, de még mindég
aktuális. A Meggynap utáni hétfőn
ügyes-bajos dolgaimat rendezgetve
kerültem a kultúrotthonba. Nagy
meglepetésemre a nagyterem foglalt
volt. Az asztali teniszező fiataloktól
megtudtam, hogy az alpolgármester
tart megbeszélést a Kis Ernő utca
lakóival a csapadék és a talajvíz
elvezetéséről. Mind ez nem is lenne
gond, ha a megbeszéléseket szakmai

támogatások is követnék. Nem elég
összehívni egy utca lakóit, hangoztat-
ni, hogy majd megoldjuk a gond-
jaikat. A csatornázási munkálatok
alapos szakismereteket igényelnek.
Egy-egy félresikerült beavatkozás
jelentős anyagi károkat okozhat.
Ezeket a rendszereket hosszú távra
tervezik és építik. Ma már szinte tel-
jesen felesleges arról elmélkedni,
hogy 50 vagy 60 évvel ezelőtt hol
haladt a lecsapoló árok nyomvonala,
mivel egyes helyeken már épületeket
emeltek rájuk. A közösségi gondokat
közös akarattal lehet leküzdeni, tehát
ha mindenki azt szeretné, hogy a gon-
dok megoldódjanak, akkor jóval
nagyobb az esély a megoldásra. Jelen
esetben az akarat nem
elég. A helyzet megoldásához a szak-
mai segítség mellett, még anyagi
javak is szükségesek. A szakmai
segítség az árkok aljának szin-
tezéséből, valamint az árkok oldalá-

nak, más néven
r é z s ű j é n e k
meghatározásából áll. Ezt
nem lehet kihagyni. Az
anyagi javak az árkokon
áthaladó bejáratok
szanálása céljából szük-
ségesek. Megítélésem
szerint ez az ott lakó pol-
gárok kötelessége, de
ugyanakkor érdeke is. Az
árkot végig ki kell tisztí-
tani a part aljáig.
Megfelelően méretezve.
Ne gondolja senki, hogy
egy több ezer
négyzetméteres terület
vize egy vékony csövön,

vagy kis szűk ásott folyócskán el tud
folyni. Tehát, mindaddig, míg az
említett munkákat, nincs aki szak-
szerűen levezesse, teljesen felesleges
a polgárokat hitegetni a probléma
megoldásával, ellenkező esetben már
félrevezetésről jobbiján szélhámos-
ságról is beszélhetünk.
A faluban is megkezdték a
gázvezeték lefektetését. Ebben az
esetben is megkérdőjelezem a szak-
maiságot. Azt látjuk, hogy sok
helyen, közvetlenül az aszfalt mellett
ássák az árkot. Nekik könnyebb, már
mint a kivitelezőknek, de az
utainknak amit drága pénzért újítot-
tak fel, nem használ. Amennyiben
valóra válnak a tervek, a gázon kívül
még legalább kétszer fektetnek le
vezetékeket a jövőben. Egyik a szen-
nyvíz elvezető rendszer kiépítése, a
másik pedig az elavult vízvezeték
rendszerünk cseréje. Reméljük, min-
dez belátható időn belül megvalósul,
és a tervezők valamint a kivitelezők
kiváló szakmai jártasságukról
tesznek tanúbizonyságot.
A fent említett dolgok sikeréhez
szükség lenne már egy szakmailag
képzett kommunális referensre a
helyiközösségben.
Sajnos a fenti kérdés rendezésére
nem sok esély van.

Sárándi István
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A MONOGRAMOS CSUTKÁTÓL A SOFT PAPÍRIG
Nem akarok polgárpukkasztó lenni, de
néha a kellemetlen témákhoz is hozzá
kell nyúlni. Nem azt akarom evvel elérni,
hogy azt higgyék, hogy az „uborkasze-
zonban” nem tudok semmi okosat
Önökkel tudatni, de ez bizony, most egy
nagyon fontos téma. 
Azt mondják, hogy amit az ember az
iskolában tanul, az csak elmélet, de
semmi köze sincs a valós élethez, de ez
sokszor megcáfolható.
Munkaszervezésből tanultuk, a profes-
szor külön ki is hangsúlyozta, ha meg
akarjuk ismerni az üzletfelünket, nézzük
meg az illemhelyét. Mindent el fog róla
árulni, még azt is, amit legbizalmasabban
titkolna (Szerintem, ez vonatkozik min-
den emberre külön-külön is). 
Miről van szó? Először is, egyáltalán van-
e WC, vagy nincs. Sajnos még manapság,
a XXI sz. -ban is előfordul, hogy nincs,
de ebben a mai „piacorientált” vilá-
gunkban, az is előfordul, hogy el-, vagy
be van zárva, vagyis, csak anyagi
ellenérték ellenében lehet használni.
Szerencsére a fejlettebb demokráciájú
társadalmakban, van olyan WC is, ami
nem, hogy csak ingyenes, de eleget tesz a
mozgáskorlátozottak szükségletének is.
A WC, először is mindent elárul a tulaj-
donosáról. Igényes-e magával szemben,

ez mellett megtiszteli-e ugyanilyen
igényességgel vendégeit, ad-e a saját és
más egészségére, annak megőrzésére,
esztétikára, komfortra, kultúrára, és nem
utolsósorban a higiéniára. A felhasználó
sem ússza meg szárazon. Sajnos, sokszor
nem olyan állapotban, hagyják el az
emberek e bűvös helységet, mint ahogy
azt belépésükkor találták.
Figyelmetlenek, nem használják rendel-
tetésszerűen, néha képzőművészeti tehet-
ségüket fitogtatják a falakon (sajnos, a
kéznél levő anyagot használják alkotá-
saikhoz), „hirdetéseket” hagynak maguk
után, de vannak, akik nem bírnak az ere-
jükkel, a berendezést megrongálják, nem
gondolva azokra, akik utánuk használnák
ezt a mindenkinek szükséges létesít-
ményt. 
Ez még nem minden! Az is sokat elárul az
emberekről, hogy, ki és hogyan építette
meg WC-jét. Van-e gödör ásva a kinti
„kisház” alá, mögé, van-e emésztőgödör
építve, annak tartalmát hogyan és hova
ürítik. Sajnos vannak olyan házak is, ahol
a teli emésztőgödör tartalma, túlfolyón
keresztül, vagy szivattyúval kijut az
utcára, az árokba, ahol helye nincs, és így
megspórolták a „szippancs” költségét.
Így a kellemetlen illatokon kívül, még
fertőzésveszély is fenyegeti és veszé-

lyezteti a környezetet. Sajnos a balkáni
kultúra miránk is hatott. Ők már a hat-
vanas években megkezdték e jelenség
elleni harcot, amikor a Vöröskereszt szer-
biai központja határozatot hozott, hogy
értelmi aktivisták járják a vidéket, és a
WC szükségességéről és hasznosságáról
világosítsák fel a lakosságot, főleg a kul-
turálisan fejletlenebb vidékeken. A
közelmúltban történt migrációk alkalmá-
val e vidékekről származók is jöttek
falunkba, de nem értem, hogy miért nem
lettek felvilágosítva, hogy az ilyen
megoldások nem törvényesek, egészsége-
sek. Sajnos a kommunális inspekció ilyen
ügyben tudomásom szerint még nem
reagált, nem büntetett.
Az EU-ba  való bejutáshoz a sok feltétel
között, a környezetvédelem a leg-
fontosabbak közé tartozik.
Mezőgazdasági termékeink kiviteléhez
előzetes környezeti vizsgálatot kell biz-
tosítani, amit az EU végez, ami alapján
engedélyezi azt. Ha most nem vagyunk
körültekintők, figyelmesek, előrelátók,
akkor majd ne csodálkozzunk, hogy meg-
gyünket, uborkánkat, tormánkat,…
hústermékeinket nem tudjuk majd
értékesíteni.

Bíró Csaba

A GYÖNYÖRŰŰŰ FALUNK ( RÉSZLET)
Virágzik a falusi ökoturizmus. A feketicsi
határ kiaknázatlan kincseit tárjuk a kedves
közönség elé. Mi emberek vagyunk az
élővilág piramisának a csúcsán, és az egyetlen
faj amelyik nem tartja be a természet szabta
szabályokat. Erre számtalan példát hozhat-
nánk fel, de most három kép spekulativ ma-
gyarázatát adjuk elő.

Itt a mi hűn szeretett folyócskánk, a
Krivaja. Rendkivül szennyezett, mint a

kép is mutatja. Mégis nap mint nap fiktiv
személyeket szidunk, amiért beszennyezik.

Háztartási szeméttől kezdve, ipari hul-
ladékig minden megtalálható.

Rendkivüli szervezettség és felelőségtudat
élő példája. Egy szobányi területen 10

tetem, szabályoknak megfelelően tárolva.
(ha a fényképezőgép a szagot is rögzitené

nem lennénk a helyében)

Európa második legtermőbb vidéke két
életművésszel fűszerezve. Az egyik hozza, a
másik viszi. Nálunk a szemét állandó kör-

forgásban van.

Mivel itt pénz nincs olyan „hülyeségekre” mint a szemét eltakaritására, ezért inkább arra
törekedjünk, hogy ettől rosszabb ne legyen.

Az egészségügyi szolgálat fontos személyisége volt a községi síntér. Pecséttel rendelkező
mesternek számított. 1848-ban jelölték ki a dögtemetőt és az odavezető út mentén a csőszházat.
A síntértelep a községi téglagyár mögött volt. Egyik alapvető ténykedése a kóbórló kutyák
elfogása. Kétméternyi botra erősített dróthurokkal járta a falu utcáit, és ha gazdátlan kutyát
észlelt azt hurokkal megakasztotta. A kocsiján levő drótketrecbe zárta, és ha másnapig nem
jelentkezett a kutya gazdája, akkor az értékes kutyabőr nyerése céljából a kóbórkutyát meg-
nyúzta. A huszonegyedik századra, erre sincs szükség vagy talán csak ebben az esetben is arra
várunk, hogy valaki MÁS végezze el. Ez is egy munka, valakinek el kellene végeznie. Pár ezres
falunknak igazán szüksége lenne legalább egy sintérre.

Viva La Mü csapat nevezése a Zentai Ifi játékokra
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Ha úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke, unokája a legszebb, küldje be
a kicsi fotóját és mi azt megjelentetjük, és olvasóink szavazással dön-

thetik el ki lesz a győztes. A legszebb baba értékes ajándékot kap.
Fölhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a „Fecske”

legszebb babája versenyben, az utóbbi számokban nem megje-
lenő, de már megjelent babákra, továbbra is lehet szavazni.

A beküldés feltételei:
0 és 5 év közötti gyerekek fényképét várjuk

A képeket zárt borítékban, névvel, címmel ellátva a Fecske
postaládájába dobhatják, vagy elküldhetik a Fecske e-mail

címére: mefeketics@stcable.co.yu
A kép mellett kérjük tüntessék fel a gyermek nevét és életkorát.

A szavazás feltételei a következők:
Szavazni az újságban megjelenő szelvényekkel lehet, amelyik

baba a legtöbb szavazatot kapja, az nyer.
A szelvények nincsenek megszámozva, tehát egy hónapban egy

ember többet is beküldhet.
A szavazók között ajándékcsomagot sorsolunk ki.

A nyerteseket (babát és a szavazót) telefonon vagy levélben
értesítjük.

szerk.

AA  „„FFEECCSSKKEE””  LLEEGGSSZZEEBBBB
BBAABBÁÁJJAA  VVEERRSSEENNYY!!

KK EE RR TT II   TT ÖÖ RR PP EE
VIRÁGCSOKOR PRAKTIKÁK

Nem mindegy, hogy az ajándékba adott vagy
kapott csokorban meddig gyönyörködhetünk. 
A vágott virág élettartalma meghosszab-
bítható, akár meg is duplázható! A termesztők
és virágüzletesek rengeteg trükköt ismernek,
hiszen az ő érdekük is, hogy amíg a virág
náluk van, frissnek tűnjön. Amint hazavisszük
a csokrot, már a mi feladatunk a tartósítása.
A szomorú dolog az, hogy a vágott virág már
nem él. Azonban sok életfolyamata működik:
lélegzik, működik az anyagcseréje. Napjai
azonban megvannak számlálva. Lassan
kiszárad, elveszíti tartását, elfogy a tápanyag
tartaléka, kórokozók támadják meg.

Mikor hazavisszük a csokrot, ügyeljünk a
szállítás körülményeire. Hosszabb utazásnál
fektessük el. Ne utaztassuk forró csomag-
tartóban, ne hagyjuk a napon. Télen a nagy
fagyok ellenére, csomagoltassuk be több réteg
papírba, nehogy megfagyjon, megfázzon. Ha
csak másnap szeretnénk átadni, akkor tartsuk
hűvös helyen, pl. spájzban, és tekerjünk a
szárára nedves rongyot. Mielőtt vázába
tesszük, vágjuk vissza a szárát, hogy a friss
vágási felületei több vizet vehessen fel. Éles
késsel, gyorsan cselekedjünk, hogy a szár

kapilláris csöveit ne roncsoljuk, illetve lég-
buborék ne kerülhessen a víz útjába. A vízbe
ne érjenek levelek, mert azok gyorsan
elrothadnának, gyorsítva a baktériumok elsza-
porodását. Az alsó leveleket tőből csípjük
vagy szakítsuk le. A felső leveleket, ha ezzel

nem rontjuk a csokor szépségét, szintén ritkít-
suk meg, ezzel is csökkentve a párolgást. A
biztosan zárva maradó bimbókat távolítsuk el.
A vázát úgy helyezzük el, hogy a virágcsoko-
rra ne süssön a nap. Ne legyen huzatos helyen
sem. Minél hűvösebben tartjuk annál tovább
eláll. Ne permetezzük vízzel a leveleit és

gyümölcsöt se hagyjunk a környezetében,
mert azok hervasztólag hatnak a virágra.

Ha a vázába csak vizet teszünk, akkor azt
naponta cseréljük. Legjobb, ha 10 cm mélyen
állnak vízben a szárak. Léteznek olyan szerek,
amelyek megnövelik a vágott virág élettar-
talmát. Ezek oldat, por, tabletta formájában
kaphatók. Az ilyen szerek tápanyagot, savat és
kórokozók elleni szert tartalmaznak. Otthoni
készítmény: ˝ liter vízhez adjunk egy
kávéskanál cukrot, ugyanennyi citromlét és 3
csepp hypót – vagy hasonló szert. A cukor a
tápanyagot, a citromlé a savas kémhatást biz-
tosítja, a hypo pedig a kórokozók ellen véd.
Az ilyen fajta vizet elég 3-4 naponta cserélni.
Ilyenkor a szárakból vágjunk le 2 cm-t.

Jeges vagy forró víz, aszpirin, rézedény, az
ilyen féle praktikáknak is van hatásuk. Azt
állítják, hogy a rézből készült vázában  kevés-
bé szaporodnak el a gombák. Az aszpirin
oldata savas, így hat a baktériumok ellen. A
citromlé, ecet a savasságról gondoskodik.

Z. Tatjana

VAN BARÁTOD?
Az életben minden emberre várnak próbák. Vannak kisebbek és
nagyobbak. Minden korosztálynak megvan a maga gondja. A
gondok főleg, ha egyedül nem megoldhatók, segítenek a bará-

tok. Szerintem minden embernek van legalább egy barátja,
akinek mindent elmondhat. Nos, saját tapasztalat alapján
elmondhatom, manapság az emberek egy ismerősnek is kön-
nyen elmesélik ami a szívüket  nyomja. Ez sokszor nem vezet
jóra. Én, és sokan mások néha olyanok vagyunk mint egy dik-
tafon. Mindenki örülne, ha egy olyan barátja volna, aki nem
csak akkor igazán jó barát, ha valamit kérni kell, és ha együtt
örülnek, hanem akkor is, amikor valami baj van. 
Az emberek pletykásak. Gondolkodjunk el mi emberek min-
dannyian, hogy hánynak van egy olyan barátja, hogy mindent
annak mond el, és a legfontosabb az, hogy ki érzi úgy, hogy
még soha nem csapta be és még nem hazudott a barátjának?

Szombati Dorottya
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ÚJKENYÉRI HÁLAADÁS

„Orczád verítékével egyed a te
kenyeredet, míglen visszatérsz a
földbe, mert abból vétettél: mert

por vagy te s ismét porrá leszesz.”
I Móz 3, 19

Most, amikor az idei újkenyérért
adunk hálát Urunknak, különös
súllyal nehezedik ránk Isten
igéjének tanítása, parancsa, amely
így hangzik: „Orczád verítékével
egyed a te kenyeredet…” Az Úr
Jézustól tanult imádságban min-
dennap azért imádkozunk, hogy a
mindennapi kenyerünk legyen
meg. Talán legtöbbször titkon azt
reméljük, hogy némileg leveszi a
kenyérkereset gondját vállunkról,
és könnyebb sorsot ajándékoz
nekünk. Ma olyan világot élünk,
amikor minden ember bízik sorsá-
nak jobbra fordulásában. Az
iskoláskorú fiatalok abban bíznak,
hogy elnézőbbek lesznek a tanárok,
így majd nem kell annyit tanulniuk. A
felnőttek, az idősebb korosztály
abban bízik, hogy könnyebbé válik a
munka, elhordozhatóbbá a vállukra
nehezedő teher. Mindannyian valami
nagy társadalmi-gazdasági csodát
várunk, néha talán magunk sem
tudjuk, honnan jöhetne, talán az
Európai Unió, vagy valaki más old-
hatná meg a kérdéseinket, gond-
jainkat. De mégsem ez történik!
Istennek igéje kemény szavakkal
utasít időset és fiatalt egyaránt, a
komoly és lelkiismeretes munkára.
Nehéz időszakok mindig is voltak,
vannak és lesznek a jövőben is.
Számtalan szomorú történetet lehet
hallani napjainkban is az idősebbek-
től, akik még visszaemlékeznek a
második világháború borzalmaira.
Azután magunk is emlékezünk a
térségünkben dúló legújabb háború
borzalmaira. A bizonytalanság, az
otthontalanság érzésére, a gazdaság
összeomlására és az ezekkel járó
kellemetlenségekre. Felmerül ben-

nünk a kérdés, hogyan lehetett átélni
ezeket az időket. Csakis Isten erejé-
vel, biztatásával, ha kellett simogató
vagy kemény kezével, Aki mindig ott
volt mellettünk. 

Ebből lett nyilvánvaló szá-
munkra Isten jósága. A bűneset után
Isten átkot mond, kemény szavakat.
Már a bűneset előtt a vétkezőnek
örök halált ígér, de mégis szerető
jóságát mutatta és mutatja meg
övéinek. A bűnért elvethetett volna. A
világot fenntartó és gondviselő
munkáját beszüntethette volna.
Ehelyett mégis örök szeretettel gon-
doskodik rólunk. Adta és adja áldását,
a munka gyümölcsét. Fáradságos
munka volt a vetés, de Isten meghall-
gatta a szántóvető ember fohászát.
Most pedig itt a gyümölcs, a kenyér
az „asztalon”. Mi a mindennapi
kenyérért imádkozunk, és Ő sokkal
többről gondoskodik. Nemcsak a
mindennapi testi táplálékunkról,
hanem lelkünkről, bűneink bocsá-
natáról is. Adjunk neki hálát ezért a
gondoskodó jóságért, szeretetért. De
nemcsak az Ő jósága, hanem az Ő

hűsége is nyilvánvalóvá válik.
Hűséges volt Isten az elmúlt
évtizedek, évszázadok alatt a népün-
ket, családjainkat, bennünket meg-
próbált viharok idején. Azért, mert az
„orcánk verítéke árán” megszerzett
mindennapi táplálék mellett erőt,
bizalmat, kitartást, hitet adott a meg-
próbáltatásokban. Volt részünk meg-
próbáltatásokban is. Özvegyen,
árván, betegen, kitaszítottan,
magányosan vagy koporsó mellett,
mindig ott volt az Ő segítő keze és
biztató szava.

„Orcád verítékével egyed a te
kenyeredet…” Az egykori átok ma
parancs és figyelmeztetés. Ennek az
ember természete szerint ellene
szegül. De Isten jósága és hűsége azt
mutatja, hogy az övéire soha sem
jöhet el a szunnyadás vagy az ölbe
tett kéz ideje. Nem mondhatjuk, hogy
bevégeztük munkánkat. Ameddig
élünk nyomorultan, vagy betegesen,
családunk körében, vagy
magányosan, idősen, vagy fiatalon,
állandó feladatunk küzdeni és
munkálkodni. Ezek során tapasz-
taljuk meg azokat a csodákat, ame-
lyek körülvesznek bennünket. Így
válik az átok, amelyet Isten egykor
Ádámnak mondott, az Ő jósága és
hűsége által áldássá a mindenkori
ember számára.

Ezért az áldásért adjunk hálát
az idei esztendőben Istennek azért,
hogy nem csak testünk, de lelkünk
táplálásáról sem feledkezett meg.
Lelkiismereti és önvizsgálati kérdés
marad a számunkra, hogy éltünk-e
Istennek ez utóbbi ajándékával a ren-
delkezésünkre álló összes alkalom-
mal?

Orosz Attila
ref. lelkipásztor
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Szépítgessük Windows Xp-nk külsejét!
Sok évvel ezelőtt mindenki irigy-
kedve nézte a Linux és a hasonló
operációsrendszerek változtatható
külsejét. Ezeknél a rendszereknél
több fajta külső közül választhat-
tunk, szemben a Windowszal. Ennek
következtében operációs rend-
szerünk külsejét maximum a szín-
választék tekintetében változtathat-
tuk meg, míg UNIX alapú riváli-
sainál szinte mindent átvariálhattunk
izlésünk szerint. 

A Windows kinézetének
modifikálása már akkor elkezdődött
mikor a Microsoft megjelentette a
Windows 95-öt de már a Windows
3.11 –es hez is léteztek erre a célra
hivatott programok. Valamivel
később jelentek meg az első olyan
programok amik képesek voltak
drasztikusan megváltoztatni egy
Windows operációsrendszer külsejét.
Még mielőtt bármijen módosításhoz

folyamodnánk rendszerünk áta-
lakításával kapcsolatosan tudnunk
kell hogyan is működik Xp-nk
skinelése.
Van egy Theme szolgáltatás, mely
minden indításkor betölti az
uxtheme.dll –t a memóriában.
Később ez vezérli a témák megfelelő
működését és ez ellenörzi a használni
kívánt témák digitális aláírását.
Tudnunk kell hogy ez a digitális
aláírás fog nekünk a legjobban
keresztbe tenni, mivel így csak hiva-
talos és sok esetben drága a
Microsoft által hitelesített támákat
tudunk használni. Persze erre is

létezik megoldás, mivel okos

emberkék rájöttek hogyan is lehet a
digitális aláírást kiütni ahoz hogy

saját készítésü
témákat tudjunk
h a s z n á l n i .
Viszont ezzel az
a gond hogy
egyrészt nem
teljesen legális
dolog másrészt
meg nem min-
denki tudna
elvégezni egy
ilyen szintű
m ó d o s í t á s t
mivel Hexa edi-
tor segítségével
kell átirni
címeket.
Na de lepjünk
tovább! 

A Windows külse-
jének lecserélésére ma már számtalan
program létezik, melyek vagy
kihasználják a Windows adottságait
vagy megkerülik esetleg újra cserélik
azt.
Ezekböl szeretnék most néhányat
bemutatni.

Style XP
Első és egyben a legegyszerűbb, és
sokak által használt és ismert
skinelésre hivatott program.
Ez a program a Windows beépített
megoldásait veszi kézbe és használja.
Első dolga hogy lecseréli a
uxtheme.dll –t és így lehetővé teszi a

nem bevizsgált témák használatát is.
A Style XP nem
tesz mást, mint
hogy lecseréli az
alapvető külső
jegyeket, mindt
például szín, kur-
zor, hang, ablak
forma stb.
Ez nem nyújt
nagy változást,
ám a hozzá
készült nagy men-
nyiségű téma elég
nagy kreativitást
tesz lehetővé. A
program részét
képezi még egy
Téma szerkesztő,
mellyel saját

magunk alakíthatjuk
ki a nekünk tetsző

témákat.

Window Blinds
Ez a szoftver nem a beépített
megoldásokat használja, így talán
optimálisabb mint a Style XP, bár
mindez ízlés kérdése. Ehhez is nagy-
on sok téma készül .ui -s kiterjesztés-
ben. Teljesen megkerüli a Windows
rendszerét, és a Theme szolgáltatás
helyett egy kis rezidens program
végzi el a műveleteket.
Ennek a kis programnak szeren-
csénkre van még egy hasznos
kiegészítője, ez pedig nem más, mint
az Icon Packager.
Ez az okos kis program pár kattintás
segítségével bármely ikont lecseréli,
legyen az file rendszer vagy épp
meghajtó ikon. Számomra ez volt az
utolsó lépés a teljesen egyéni megje-
lenés elérésének a lépcsőjén! 
Ha meguntátok a Windows alakít-
gatását, még mindig marad egy
terület és egy program, amivel kiél-
hetitek magatokat! Ez nem más mint
a BootXP. Ezzel az apró programmal
egyedi boot képernyőket rakhatunk
be akár BMP file-ból is, így teljesen
kiélhetjük egyéb hajlamainkat is.

Végül egy pár link az induláshoz:
www.wincustomize.com
www.tgtsoft.com
www.stardock.com
www.bootxp.uptodown.com.
http://www.winmodify.net/

Takács Dénes

Így nézett ki a Windows 3.11 -es 1992 -ben

Style XP megküldve egy kis saját ízléssel
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Az Eurovíziós dalfesztivál 2008-
nálunk, Szerbiában

Szerbia lesz a 2008.-as Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, amit
hazai versenyzőnk Marija Šerifovićnak köszönhetünk a
finnországi Helsinkiben. E neves zenei esemény két napon lesz
megrendezve, 2008. május 22-én a középdöntő és 2008. május
24.-én a Döntő. Természetesen a versenyzők és a résztvevők
részére nem csak e két nap lesz fontos, hisz ők már jóval előbb
élvezhetik hazánk fővárosát. A hazai  RTS Tv társaság a házigaz-
da, valamint e neves eseményt a belgrádi Arénában tartják majd.
A pontozás, mint ahogy azt már az előző években is volt, marad,
tehát minden ország, állam 1-8-ig pontoz, majd a kiemelkedő
kedvenceknek 10, illetve 12 pontot adományoz.
Hogy hány ország vesz részt, azt még nem tudják, maximálisan
58 ország versenyzője szerepelhet, viszont 50 résztvevő körül
mozog a létszáma az országoknak.
Svante Stockselius, az Eurovíziós dalfesztivál megformázója,
illetve “agya”, bejelentett némi változásokat a verseny során, amit
majd csak a 2009-es dalfesztiválon valósítanak meg, olyat, mint
hogy egy középdöntő helyett kettő lesz.

Petar Kavecki, a STV, szlovák televízió PR menedzsere
bejelentette, hogy Szlovákia visszatér a versenybe a 2008-as fesz-
tiválon. Szlovákia mellett Luxemburg és Monaco is bejelentette
visszatérését.
Lehetséges debütáns ország lesz Azerbajdzsán. Ugyanakkor
Andorra, Írország, Dánia és Málta nem vesz részt. Andorra,
Írország és Málta a  velük szembeni megosztott szavazatok miatt
nem vesz részt, Dánia, a Dán rádióval szembeni pénzbeli
nehézségek fennállása miatt nem vesz részt a fesztiválon.
Érdekes módon Kazahsztán szeretne tagja lenni az Eurovíziós
dalfesztiválnak. A „Wella” Kozmetikai cég lesz a hivatalos társa
a dalversenynek. Hogy ki képviseli Szerbiát? Ezt még nem lehet
tudni, ugyanis 2007 végéig megszervezik hazánkban a Beovíziót,
egy olyan Show műsort, amin eldöntik a szakemberek és a nézők
szavazatai alapján, hogy ki is lesz az a neves zenei előadó, aki
majd méltó lesz e posztra. A többi ország résztvevőit csak 2008
elején tudatják a szervező országgal. Most pedig lássuk, ki az a 14
ország, aki már bent van a döntőben és ezek országok
résztvevőinek  nem kell izgulnia a középdöntő megmérettetésé-
vel . Ezek az országok a következők: Fehéroroszország, Bulgária,
Görögország, Örményország, Rúzsa Magdinak köszönhetően
Magyarország, Moldávia, Németország, Oroszország, Szerbia,
Törökország, Egyesült Királyság, Ukraina, Franciaország és
Spanyolország. Ez a 14 országon kívül a középdöntőből bekerül
10 résztvevő és így lesz teljes a döntő listája.

Kaszás Éva

Gyermekszínjátszó ren-
dezői tanfolyam 

2007. szeptemberében 30 órás színjátszó
rendezői képzés tart Németh Ervin
Bácsfeketehegyen. A kiváló pápai drámatanár és
diákszínjátszó rendező számos országos elismerés
tulajdonosa, több tan- és kéziköny szerzője (pl.:
Irodalom Birodalom, Mátyás király lustája.,
Gyerekkívánságok). 

A kurzus  színházpedagógiai alapis-
mereteket nyújt a gyermek- és diákszínjátszó cso-
portok vezetői számára, segíti rendezői
tevékenységük tervezését és megvalósítását.
Betekintést ad az irodalmi művek adaptálásának és
dramatizálásának módjaiba, foglalkozik a
szerkesztett műsorok sajátosságaival, készségfej-
lesztő és szituációs gyakorlatok sorával ismertet
meg, így a pedagógusok számára hasznosítható
tudást kínál.  

A tanfolyamot ajánljuk  mindazoknak a
gyakorló  és leendő tanítóknak, magyar
tanároknak, öntevékeny színjátszó cso-
portvezetőknek, akik elmélyült, kreatív
munkafolyamatra készek, játékra nyitottak. A
képzés anyagának négy fő témaköre:

Gyermekszínjátszás – pedagógiai
megközelítésben

A gyermekszínjátszó-rendező, mint dra-
maturg

A színjátszók felkészítésének módszertana
A gyermekszínjátszó csoport vezetőjének

rendezői feladatai
Hasznos tudnivalók. A tanfolyam két

hétvégét vesz igénybe, az elszállásolás biztosított.
Az órák szombat reggel kezdődnek, vasárnap
délután zárulnak.
A képzés időpontjai: 2007. szeptember 8-9. és
szeptember 22-23. 
Helyszín: a bácsfeketehegyi kultúrotthon. Cím:
JNH. 24, Bácsfeketehegy.
A kurzus résztvevőinek hozzájárulási díja: 500
dinár. Érdeklődni, jelentkezni Lódi Andreánál
lehet a +381 64 115 00 76-os telefonszámon, vagy
a lodibeka@eunet.yu  e-mail címen. 

A gyermekszínjátszó rendezői tanfolyam
főszervezője a Vajdasági Magyar
Drámapedagógiai Társaság. Együttműködő part-
nerei a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete,
a Feketics Művelődési Egyesület és a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet. Támogató: 
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AZOK A RÉGI SZÉP IDŐK

...és vizet is hozzál!
A közeli üzletből – ahol a bevásárlást
végezzük – természetesen vizet is
hozunk azt a fajtát, amelyket már
megkedvelt, illetve megszokott a
család. Napjainkban egyre több
családban terjedt el az ásványvíz
használata, amely széles választéka
megtalálható a legtöbb boltban. A
magára valamit is adó üzletben pedig
behűtve árúsítják. Hogy az ásványvíz
ilyen méretű fogyasztása – amely a
békebeli szódavizet is igencsak
maga mögé utasította – egézsé-
gi szempontok, vélemények
hatására történik, vagy csupán a
hálózati víz sokunk számára
nem megfelelő. Erre a választ
ki-ki a saját véleménye alapján
adhatja meg. Erről társalogtunk
a sarki, bőbeszédű, mindenről
véleményt alkotó boltosunkkal,
és gondolatban bejártuk gyer-
mekkorunk Feketicsének utcáit,
amikor még ártézikutak ontot-
ták naphosszat hűsítő vizüket.
Ingyen. Hány is volt? Szíjjas
előtt, ott ma Fontana néven
vendéglő üzemel. A
Szremaknál, Király-pápó háza
előtt, a patika mögött, Molnár
Karcsi bácsi és Vajda Józsi
utcája sarkán és Benedek
Andrásék előtt. Annak még ma
is megvan a korlátja és a lejárat
az üregbe. A Podrumnál volt -e?
Volt e még valamelyik utcában?
Az idő elmostta a rozsdás vizű
ártézikutakat, s lassan már az
emléküket is. A faluban ma
kerekeskutak vannak, a központban
pedig az egésségügyi
követelményeknek messzemenően
megfelelő ökokút csordogál,
kézrátételle, persze ma is ingyen.
Elemben lényegessen kevesebben
keresik fel ezeket a közhasználatra
fúrt kutakat, mint elődeiket elődeink.
Az ásványvíz végett. Amiért pedig
fizetni kell.

Múltidézésünk során a
kézséges boltossal a Bácska utca
sarkán lévő egykori tekepájára
terelődött a szó, ahol annakidején –
főleg hétvégeken, ünnepek alkalmá-
val – nagy csatákat vívtak a környező
utcák férfiai a fabábúkkal. Na és
eggymás ellen is, de leginkább csapat
a csapat ellen mivel általában sokan
voltak hiszen nem babra, hanem borra

ment a játék. A vesztes fél fizette a
balon bort, amelyért az ott tibláboló
gyerekek, suhancok közzül a
legfürgébjeit ugrasztották a közeli
borosgazdához. Nagy kiváltságot
élvezett az a gyerek, aki a ledöntött
fabábúkat áligathatta – amely néme-
lyike alkalomadtán ha a kugli úgy
találta el úgy lábszáron ütötte hogy
arról kántált – ugyanis szép pénzeket
gyüjthetett be pár órás szorgos
munkája során, amely nem csak a

mozi- jegyet futotta, hanem egy kis
sült napraforgóra is, vagy éppen citro-
mos limunádéra is tellet, amely néha
olyan hideg volt hogy az ember
agyvelejéig hatott, amelyet a lapos
orrú, albán cukrásznál, a csicsánál,
névszerint Iszmail Iszmáilovicsnál
vehettek meg.
Tudod ezek az emberek nem csak
kugliztak – marasztal a múlt igaz-
mondó képernyője előtt beszél-
getőtársam, miközben már egy vásár-
lót is kiszolgált – hanem társalogtak,
megbeszélték a jószág-, a gabona
árát, a vetés állapotát, egymásfelől
érdeklődtek, megismerték egymást.
Egyeszerűen egy közös élmény része-
sei lettek a kuglizás során, amely
hétközben is közelebb hozta öket
egymáshoz. Barátkoztak. Ma meg
hova lehet elmenni? Nincs már meg

az a tekepálya, na meg a Putnik kocs-
ma mögötti a nagy teke- pálya sem
üzemel már vagy húsz éve. Amint a
behűtött ásványvízzel a táskámban
hazafelé karikáztam a múlt és a jelen
történéseinek, eseményeinek
párhuzamossága és szembeállítása
nélkül igyekeztem feldolgozni gon-
dolataimat. A ma embere a föld-
művelés az állattenyésztés, illetve az
egyéb mezőgazdasági kérdésekre a
téli előadás sorozat keretében neves

szakemberektől kaphatja meg a
választ. Az előadást követően
tanyázhat, társaloghat, infor-
málódhat és még barátkozhat
is. Ami már kissé nehezebb
mert már akkora az emberek
közötti ellentmondás, fél-
rebeszélés, valamint a hova tar-
tozás kérdésének ügye, hogy ez
kizárt dolog. Nem csupán a
politikai pártokba tömörültek
között, hanem civil szervezetek
tagságai között is kezd
kiéleződni a rivalitás, az
egésségtelen és értelmetlen
versengés, amely meggátolja
az amúgy is nehezen
funkcionáló eggyüttműködést,
előrehaladást, amely a tagsá-
gok a magánéletben való jó vi-
szonyát is, mondjuk így ember-
baráti érzéseit csonkitja.
Óhatatlanul is – idősebb
korosztályokban még ma is
emlegetett – Csikay csendőr
őrmester jut eszemben, aki
talán ha nem is tudná

közösségünk fenegyerekeit kellően
megregulázni, de azt be tudná tartat-
ni, hogy a főbb düllőutak mint egykor
Dános néven ismert verbászi út kellő
szélessége megmaradjon és ne legyen
olyan görbe mint az ökörhuggyozás,
ahogy azt egykoron őseink nevezték
volna. Már csak azért is vigyázzuk
utjainkat, mert nem tudhatjuk melyik
vezet a boldogulásunk, a jővőnket
biztosító Európába.

Szukola Béla
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII  HHÍÍRREEKK

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

id. Maráz József július 5. 85 évében

Berger Antal július 8. 79 évében

Fekete Erzsébet július 24. 87 évében

SZERETNÉK
Szeretnék egyszer majd, nagyon messze menni,
zöldülő lombok közt időtlen bolyongni,
nyári éjszakákon csillagok közt járni,
s aranykalászos rónákon szellővel virradni.

Azután szeretnék délibábot látni,
rezgő hullámokban szemet kápráztatni,
fűben elterülve méhek dalát fújni,
s madarak szárnyán ősz anyót fogadni.

Száraz avarréten órákat rohanni,
hatalmas tálakról gyümölcsöt habzsolni,
széllel szembeszállva nagyokat kacagni,
s jeges ablakokra virágot lehelni.

Majd álmomban szeretnék magas hegyen állni,
kegyetlen viharban Istennel harcolni,
fagyos éjszakákon sziklává dermedni,
s fehér havas mezőn szánokon siklani.

Szeretnék egyszer majd, nagyon messze menni,
kietlen, zord tájon fáradtan lerogyni,
bódultan, mámorban medve módra hálni,
s tarka virágok közt tavasszal ébredni.

Tavasszal ébredni, lepke táncot ropni,
kövér harmat cseppben reggel megmosdani,
fényes napsugárban könnyedén lebegni,
s boldog szerelemben mindörökké élni.

Bácsi (Vajda) Sára

ALSZIK A KEDVES

Nézem az arcod, napbarnított.
Barázdát rajt, az
álom kisimított.
Kócos hajad erdejét
a “ hó “ beszitálta.
Makacs ajkad, most kissé tátva...
Huncut bajuszkád
lágyan pihen.
Állad szigor, tüskös figyelem.
Szemöldököd íves hídjára
kapaszkodik majd
szemed pillája,
ha, jön az ébredés órája!
Fekete gyémánt az,
Nap ragyogása.

Eőry Molnár Etelka

FF EE CC SS KK EE TT OO LL LL
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Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739-063.
Folyószámlaszám: 310-8659-38.
Tördelés:Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bojtos Irén, Eőry Molnár Etelka, Fekete Tímea,
Kaszás Éva, Lódi Andrea, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Szukola Béla, Szombati Dorottya, Sárándi István, Takács Dénes,
Török Zoltán, Zečević Tatjana. 
Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2007. augusztusában.

Pecka Ágnes (6,5 hónapos)

A “Fecske” legszebb
babája

Baba neve: _____________________

Szavazó neve, címe:
_______________________________

Takács Andrea 2,5 éves) Kasza Józsika (2 éves)

Barna Anasztázia (10 hónapos) Makker Beáta (2,5 éves) Losonci Ferenc (6,5 hónapos)

Szép Edina (17 hónapos) Balog Ferike (2 éves) Szebenyi Daniella (6 hónapos)

Dorogi Petra (2 éves)

Baba szépségversenyün-
ket szeptemberi számunkban
eredményhirdetéssel zárjuk.
A megszokott helyen a tíz
legjobban helyezett babát
találják, de a többiek se
keseredjenek el, mert a

nyomukban vannak.
Szavazzanak, hogy meg-
tudjuk ki nyeri az értékes

csomagot, a szavazók közül
pedig a mikrohullámú sütőt.


