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Az ifjúság és a közélet
Kishegyesen tartották meg az I. Ifjúsági Közéleti Találkozót
Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke. Ő a Nemzetpolitika a változó politikai erőtérben – Mire
számíthatunk a 2014-es magyar
parlamenti választások során és
után? címmel tartott előadást,
amelyben a nemzetpolitikán belül a
vajdasági magyar közösséggel és a
VMSZ-szel foglalkozott. “Ez egy
közéleti fórum, ahol fiatalabb és
idősebb VMSZ-es politikusok
beszélnek fiataloknak. Én ezt roppant fontosnak tartom, és szeretnék
ebből hagyományt teremteni. A
mostani próbálkozás ennek a hagyománynak ássa meg a fundamentumát. Ez a közös együttlét azt tudja
Negyven vajdasági fiatal vett részt azon az eredményezni, hogy a politika iránt fogékony fiatalok
ifjúsági közéleti találkozón, melyet a Szekeres bekapcsolódjanak a közös gondolkodásba és a poliLászló Alapítvány szervezett október első hétvégéjén tizálásba.”
Kishegyesen a tűzoltóotthonban. A résztvevők a vajdasági magyar politikai színtér meghatározó sze- Előadtak a fiataloknak Pásztor Blint, Fremond
replőitől hallhattak érdekes előadásokat a politika, a Árpád, Pék Zoltán és Varga László parlamenti
gazdaság és a vajdasági magyarságot érintő témák- képviselők, dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti
ban. Józsa László, a Szekeres László Alapítvány Tanács elnöke, ifj. Juhász Bálint, tartományi gazelnöke elmondta a találkozó célja, hogy azokat a fiat- dasági titkárhelyettes és Fejsztámer Róbert az ICR
alokat, akik érdeklődnek a közélet iránt felvértezzék igazgatója.
pótlólagos ismeretekkel. „Ezek az ismeretek arra
vonatkoznak, hogy a mai kortárs vajdasági magyar Jövőre egy táborjellegű rendezvénnyé szeretnék
politikai közélet mivel foglalkozik, és kik a főszere- fejleszteni a találkozót, amely nem titkolt célt is
plői. Ezért jelennek meg itt szervezeti vezetők, parla- kitűz, mégpedig, hogy a politikusgenerációk utánmenti képviselők és pályázatíró szervezetek pótlásában lehetőleg jól tájékozott szereplők jelenképviselői.”
jenek meg a mi világunkban is – mondta Józsa
László, a Szekeres László Alapítvány elnöke.
A találkozó egyik előadója volt Pászto István a
sza
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V

I S S Z A P I L L A N T Ó
A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI

Több tíz éves hiányosságot sikerült megoldani a
Petőfi Sándor utcában, ugyanis a már járhatatlan és
bátran mondhatom azt is, hogy kikerülhetetlen útszakaszt
szanáltuk, azaz minden előírásnak megfelelően lett újra
betonozva az imént említett útszakasz. A munkálatokat a
bácsfeketehegyi Helyi Közösség önerőből kivitelezte.
A rendszeres karbantartás keretein belül
településünk játszótereinek elemeit, valamint a fából
gyártott útjelző és köszöntő táblákat újrafestettük és a
sérült részeiket megjavítottuk.
Az iskolai és az óvodai tanítás kezdetére az idei
évben megtörtént (tavaly erre nem került sor, mivel a volt
vezetőség szerint erre nem volt anyagi fedezet, annak
ellenére, hogy többször is írásban kértük és hangsúlyoztuk a dolog fontosságát) a gyalogos átkelők újrafestése.

Elvégeztük a Hős utcát és a Duna utcát
összekötő gyalogos járda sérült részének
újrabetonozását, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban
megült, összerepedezett és ez okból kifolyólag az esővíz
az ott lévő házakat veszélyeztette.
Folyamatosan dolgozunk a Titó Marshall utca
esővíz elvezető árkainak tisztításán és az ebből eredő föld
elszállításán.
Terveink szerint október elején kezdődik az Eko
kút szanálása, felújítása, előre is kérnék megértésüket,
mivel a munkálatok elvégzése miatt szünetelni fog a kút
működése (vélhetőleg 5 napig).
Juhász Attila
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AZ IZIDA HÍREI
Beruházás miatt hosszú kényszerszünet után a napokban indult újra a
foglalkozás az Izida műhelyeiben. Tehát
mondhatjuk úgy is, hogy hosszú kényszerszünet után újra dübörög a munka nálunk.
A fűtést szereltük be a tornaszobába, varrodába és a tantermünkbe amelyeket eddig
a téli időben vagy kivettük a forgalomból,
vagy pedig didergés mellett dolgoztunk.
Megoldódott, köszönjük a támogatónknak
a holland HULP OOST EUROPA
egyesületnek. Ennek a beruházásnak
köszönve a téli időben is melegben dolgozhatunk. Nehézségek azonban vannak a
napközi fenntartásában,
mely az
egyesületen belül működik. Kénytelenek
vagyunk hozzájárulást (participációt) kérni
az napközibe járó gyerekek és fiatalok családjától, hogy
uzsonnát biztosítsunk vagy pedig az utazóknak a biztonságos szállítást. Továbbra is működik a „Pinókio” csoport
ahol az iskolás, tanulásban akadályozott vagy más problémával rendelkező gyerekeknek próbálunk segítséget
nyújtani a házi feladatok elkészítésében. A kézművesek is
dolgoznak, különböző tárgyakat készítenek, varnak,
hímeznek, és kész termékeket próbáljuk eladni különböző kirakodó vásárokon. Szeptemberben részt vettünk a
Falusi Nők Alkotásaiból összeállított kikindai kiállításon.
Nagyon érdekes tapasztalatokra tettünk szert. A fűszer és
a gyógynövények iránti érdeklődés megnőtt, a hímzett
bevásárló szatyrok és párnák is menők voltak. Ha az eső
meg is zavart bennünket , mi jól éreztük magunkat. A
sportban is szerencsét próbáltunk szeptemberben. Először
vettünk részt a nagybecskereki kis olimpián. Nagy ered-

ményt nem értünk el de egy nagyon szép napot töltöttünk
el a barátainkkal. A háztartástan órákat is megtartottuk az
Izidába.
A szorgos kezek télire valót, savanyúságot, szilvalekvárt
készítettek. Köszönjük a Konc családnak a szilvát, a
lekvár mellett finom lepényt is sütöttünk belőle.
Felhívás:
1.Kérjük azoknak a jelentkezését akik pár órát
szeretnének, mint önkéntesek, az Izidában foglalkozásokat tartani. Minden tanácsot szívesen fogadunk a
kreatív műhelyekben.
2. Kérünk minden polgárt, hogy adományaikkal segítsék a
gyermekeink étkeztetését. Adományaikat, akár burgonyát,
tejet, csirkét stb. eljuttatathatják minden nap a napközibe.
Előre is köszönjük!
P.J.

A NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Egy új szokást vezettek be a nyugdíjasok
szervezetében, mégpedig, hogy megünneplik a 80 éves
tagtársaikat.
Az idén nyolc tag érte el e szép kort, igaz hárman nem
vehettek részt az ünnepségen, ahol szerény ajándékot is

kaphattak, valamint a község és a helyi közösség
előjáróitól is fogadhatták a sok jókívánságot.
Az ünnepeltek a következők: KOLLÁR FERENC,
GUDELJEVIĆ KOVILJKA, SZABÓ LÍDIA, PÁL LÍDIA,
SURÁNYI MÁRIA, KLAĆ BOSA,
MARKOVIĆ
MILORAD
és
MILAŠEVIĆ ŽARKO.
Az idén is megszervezik a Prolom
Banja-ba való kirándulást a tagok
számára, amiről bővebben a szervezet
irodájában és a vezetőségi tagoktól
kaphatnak információt.
Sz. E.
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A GAZDAKÖR HÍREI
Most már olyan régen adtunk életjelt magunkról,
hogy már nagyon hiányzik egypár mondat az elmúlt
időszakról.
A falunap és a meggynap eseményei, már nagyjából
ismertek a Fecske olvasóinak. Ezzel kapcsolatban olyan
hírnevet csináltunk a feketicsi meggynek, hogy szinte az
egész volt-Jugoszláviából érdeklődnek iránta. (Bela
Crkva, Novi Pazar, Banja Luka, Trebinje, stb.) Reméljük,
hogy ha beteljesülnek a terveink, újra híres lesz a feketicsi meggy.
A továbbiakban, mi mezőgazdászok, növénytermelők,
egyfolytában morgunk, mert újra, nem először, nagyon
leértékelték a munkánk gyümölcsét.
Technológiailag bizonyított, hogy 1,25 kg búza lisztjéből
lehet egy kg kenyeret sütni. Évek óta nincs olyan személy, ki nyilvánosságra hozná, hogy hol veszik el a 20 és 90
dinár közötti különbség.
A napraforgóval kapcsolatban sem jobb a
helyzet, itt még a tüntetések sem segítenek a
normális
ár
kiharcolásában. Ez mellett az
idei őszön lesz a
legkevesebb műtrágya
elszórva az említett terményárak csökkentése és
a reproanyagok árának
emelése miatt.
Tudni kell, hogy a
Gazdakör, mint civil
szervezet, tagjai vagyunk
a
vajdasági
szintű
mezőgazdászok
egyesületének. Mindent megtettünk és minden lehető faktort megmozgattunk, hogy ezen a szinten is, harcoljunk
egy tisztességesebb felvásárlási ár eléréséért, kiharcolásáért, de eddig csak sok ígéretet kaptunk, amitől pedig

nem fog fejlődni sem az őszi árpa de a búza se.
Most addig jutottunk, hogy a
szerb Parlament mezőgazdasági
bizottságának elnöklője fogadta
küldöttségünket, és olyan ígéretet
tett, hogy ha törvénymódosításra
kerül sor a mezőgazdasággal
kapcsolatban, akkor meghívnak
bennünket is annak megvitatására.
(nem vitára, módosításokra van
szükség, hanem csak a becsületes
vállalt kötelességeknek kell eleget
tenni, mint amilyen a fizetés és a
megfelelő ár és arányok elismerése, betartása a monopolok
megszüntetése és a szabad piac,
ami azt jelentené, hogy aki többet
ad, annak eladni az árút).
Kicsi a remény, hogy ennyi „fotel” csere után, hogy jobbra fordulna a mezőgazdaság sorsa, de azért mi továbbra
is reménykedünk… Addig is egy kg kenyér (nem 4-500g
vekni) 500-as lisztből nem lehetne drágább 60dinártól,
vagy egy liter étolaj pedig 100 dinártól, még a leggorombább kalkulációk mellett sem, főleg az eddig kifizetett
felvásárlási árak alapján. Csak a szüreti napok tompították
valamennyire fájdalmunkat, a kitűnő birkapaprikásnak és
az azt követő finom bornak köszönve, haragunk is tompult.
Októberre maradt a nagy odafigyelést igénylő határrendezés, közismerten a komaszáció. Egyelőre sok a kérdőjel. A dűlőutak szélessége, a parcellák hossza, lesz/legyen
e a parcella mindkét végén út…??? Reméljük, hogy minden kérdésünkre kapunk a közösségünket mindenféle
képen kielégítő választ a bizottság új elnökétől.
Addig is az őszi munkálatok elvégzéséhez jó időt kívánunk mindenkinek.
Orosz Kálmán
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KÖZSÉGI HÍREK
Gyermekhét

Gyermekhét alkalmából a bácsfeketehegyi „Nikola
Đurković” általános iskola diákjai a „fordított napon”
belekóstolhattak az önkormányzatunk munkájába

elsős diáknak az iskolakezdéshez. A gyereknek Marko
Rovčanin községi elnök és Mohácsi Zoltán elnökhelyettes
kívántak kellemes időtöltést.

FK Jadran labdarúgóinak jutalmazása
A bácsfeketehegyi Jadran labdarúgó klubb fennállása óta
idén először jutott be a vajdasági kupadöntőbe. Ennek
apropóján 2013.09.13-án ünnepélyes keretek között a
község vezetősége vadonatúj mezekkel ajándékozta meg a
focistákat.

Egészségügyi Rendelő Bácsfeketehegyen
Kishegyesen. A gyerekek jól érezték magukat, és ügyesen
oldották meg a rájuk bízott feladatokat.

Elsősök a Palicsi Állatkertben
2013. szeptember 6-án pénteken községünkből az elsős
diákok kirándulni voltak a palicsi állatkertben. Ezzel a
kirándulással kedveskedett önkormányzatunk minden
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2013.10.07-én, ünnepélyes keretek között prof. Dr.
Slavica Dukić Dejanović szerbiai egészségügyi miniszter
asszony megnyitotta a felújított bácsfeketehegyi „Dr

FECSKE
Márton Sándor” egészségházat.
Az objektum teljes adaptációjára és felszerelésére
Kishegyes község 5.628.521 dinárt különített el, ebből a
pénzből az épület új tetőszerkezetet kapott, új ablakokat és
ajtókat szereltek be, felújították a padlót, a homlokzatot és
a szigetelést. Az épület már évek óta nagyon rossz állapot-

ban volt, de ennek a befektetésnek köszönhetően, több
mint 4300 bácsfeketehegyi lakos jobb és korszerűbb
feltételek mellett kezeltetheti magát.
Marko Rovčanin Kishegyes község polgármestere
megköszönte prof. Dr. Slavica Dukić Dejanović miniszter
asszonynak, hogy jelenlétével ünnepélyesebbé tette ezt a
fontos napot a bácsfeketehegyi lakosok számára és egyúttal bejelentette a további fejlesztéseket Kishegyesen és
Szeghegyen. Ez alkalomból községünk polgármestere
megkérte a miniszter asszonyt, hogy segítsen egy új mentőautó beszerzésében a kishegyesi egészségház számára,
mert naponta 12 ezer lakost szolgálnak ki és a gépjárműpark amivel rendelkeznek gyakran nem tűnik elégséges-

nek.

80 évesek nyugdíjasaink
2013.09.17-én a bácsfeketehegyi Nyugdíjas Egyesület 80.
életévét betöltött tagjainak rendezett alkalmi ünnepségen
Marko Rovčanin községi elnök, Mohácsi Zoltán községi
elnökhelyettes, Hallgató Imre KKT elnök, valamint
Juhász Attila a bácsfeketehegyi Helyi Közösség titkára

köszöntötte az ünnepelteket. Mohácsi Zoltán községünk
nevében ajándékcsomaggal kedveskedett a nyugdíjasoknak. Önkormányzatunk pedig ez alkalomból anyagi
eszközökkel támogatta meg az egyesület működését.
Búcsúzásként képviselőink erőt- egészséget, illetve sok
szép éveket kívántak a nyugdíjasoknak.
szerk.

ĺZEK HÁZA
A közös ipa projekt befejezéséhez közeleg.
Szombaton a testvértelepülésünkön, Szankon, kellemes
időben jó hangulatban, Lezsák Sándor a magyar parlament alelnöke ünnepélyesen megnyitotta az Ízek házát.
Célja, hogy megőrizzék a vidékük kulináris jellegzetességeit és, hogy felturbózzák az Ízeket egy mini
csoki gyárat is nyitottak.

Nálunk is folytatódik a tájjellegű házunk építése,
reménységünk szerint október végére vagy november elejére mindenki megtekintheti a kész épületet.
Aki szeretne adományozni a múzeumnak régi használati
tárgyakat, jelentkezhet a helyi közösségben Juhász
Attilánál.
Bojtos B.
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M A NA P S ÁG
Small Steps d.o.o.
Marsall Titó u. 36. - Maršala Tita 36.
24323 Bácsfeketehegy - 24323 Feketić
office@small-steps.com
www.small-steps.com
Tel/fax: +381 (0)24 41 00 260

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
kunhegyesi református hívek között. Az ünnepi istentisztelet után átadták rendeltetésének a református óvoda
épületét.
Október 20-án, vasárnap a megszokott időpontban
hálaadó ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban,
amelyen sor kerül Orosz Attila gyülekezeti lelkipásztori
tisztségébe való ünnepélyes beiktatására. Az ünnepi istentiszteleten Nagy Kálmán kunhegyesi lelkipásztor hirdeti
az igét. Szeretettel várjuk helybeli, bácsfeketehegyi
testvéreinket is erre az alkalomra.
O. A.

KÖSZÖNJÜK
Szeptember 20-22. között gyülekezetünk tagjai
Kunhegyesen jártak. Közösen vettünk részt a szeptember
21-én megtartott ünnepi hálaadó Istentiszteleten. Hármas
jubileumért adtunk hálát Isten gondviselő kegyelméért:
175 éves a kunhegyesi református templom, 10 évesek a
gyülekezet által működtetett intézmények, valamint Nagy
Kálmán református lelkipásztor 20 éve végez szolgálatot a

A Fecske falunk polgárainak, de a villámposta(így hívják
az internetet Magyarországon) felhasználóinak is mára egy
normális, vagyis szokásos része lett életüknek. Így biztos
észrevesznek benne minden változást. A múltkori számból,
nem véletlenül maradt ki a LÉLEK SZÉRNYÁN rovat,
hanem a rovatvezető Orosz Attila tiszteletes barátunk kért
meg rá bennünket, mivel, új tisztsége és az ezzel járó
elfoglaltságok miatt, nem tud eleget tenni a továbbiakban,
az eddigi formában vállalt kötelezettségének.
Köszönjük eddigi fáradozásait, jó tanácsait, sugallatait,
önzetlen segítségét, amit tett, hogy a mai modern materialista világban, hogy tudjuk élni, megélni, őseinktől örökölt
hitünket. Hogy tudjunk e nehéz, éppen miránk kirótt
állandó gazdasági, politikai és társadalmi válságos időkben, mikből régebben százévenként nem volt ennyi csapás,
mint ma naponta, hetente, bízva az Úrban (aki mellesleg
(szerinte) mindenkit egyformán szeret), minden reggel
felkelni és tovább végezni dolgainkat, élni, túlélni. Hitet
adott, hiszem, hogy még sokáig is fog még adni, és ezzel
mindenki a maga képességeinek határán belül, le fogja
győzni problémáit, haladni fog élete célja a boldogság felé.
Attila nem hagyta el a Fecskét, csak más formában
szeretné folytatni az együttműködést, ami Őt ismerve, biztos, hogy gyümölcsöző lesz.
szerk.
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A K KO R G O N D O L KO Z Z U N K
LESZ E SZŐLŐ LESZ E LÁGYKENYÉR?
Igazuk van a nóta nem
kérdez, hanem kimondja, hogy
«lesz még szőlő, lesz még
lágykenyér», de szerintem több
dolog ma már nem stimmel,
imponál a Csárdás királynő
című operettből, mivel egy
«kicsit» más világot élünk,
mint az akkori operettek
bohém szereplői.
Az utóbbi időben újból
megváltozott
a
községi
irányítás. A mai világban mit
jelent ez egy közönséges
munkavállalónak, magyarul
munkásnak, vagy netalán
munkanélküli, munkát kereső
kezdőnek vagy idősebb polgártársunknak.
Nem sokat, lehet, hogy éppen
semmit. Valahogy mindenki be
akar jutni a politikába, mivel azt hiszi, hogy ott a pénz a
lehetőségek tárháza, hogy élete jobbra forduljon. Lehet.
Biztos, hogy még a jövedelme is magasabb lesz, de ez
jelent valamit a közönséges többségnek? Nem. Valahogy
másként kellene ezt megoldani, hogy legyen látszatja is,
az egész közösség számára. Igen. De ez valahogy az utóbbi időben elmarad, de a magyarázat alapján mindig más az
oka a bajunknak. Sok a rotáció, változás, főleg, ha ilyen
komoly nézetbeli különbségek váltják egymást. Valahogy
hiányzik a kiképzett, pártatlan, független, magas szaktudású, csakis a közt szolgáló, hivatalnoki, köztisztviselői
gárda. Igen, akik értenének a problémák megoldásához, a
fejlődés megfelelő irányításához, valahogy a község, a
közösség minden külső, de belső negatív hatás elleni
megvédői lennének. Akik, igaz megfelelő munkájukért
megfelelően bérezve, a maximumot nyújtanák, hogy aki
tud, mivel kettős állampolgárságával európai polgár is lett,
meneküljön, hanyat-homlok, ahogy csak tud, mivel itthon
már semmi esély nincs a normális emberi életre. Ki tehet
ilyent? Vagy a fiatalság, vagy azok, akik, olyan szakmát
tanultak, amit máshol is úgy kell csinálni, mint itthon.
Ilyen téren még jobbak is vagyunk az ottani, hazai
munkaerőtől, mivel itt a mostoha sors, sokkal jobban
kiképzett bennünket, mint az ottani kollégákat, akiket a
jólét elkényeztetett.
Kijuthat e mindenki? Nem. Nem vagyunk egyformák, de

nemcsak ez a bökkenő. Van aki nem bír, vagy nem tud, de
lehet, hogy nem is szeretne innen el menni. A maradóknak, pedig szerintem itthon is joguk kellene, hogy legyen
emberhez méltó életre, de sajnos ezt nem nagyon veszem
észre. Igen, segíts magadon Isten is megsegít, de az már
nem érvényes, hogy ahova Isten adott báránykát, oda legelőt is fog adni? Ma csak a farkast és a rosszul gazdálkodó
gazdát látom a báránykák körül. Ezért kellene a már fent
említett hivatali csapat, aki avval törődne, hogy az itthon
maradottak is tudjanak boldogulni, emberi méltóságban
élni.
Hogy lehet e valamit elérni, itt van Magyarország példája,
hogy akárhogy is a nagytőke a saját polgárai ellen irányította a kormányt, ők akkor is megpróbáltak a nép javára
dolgozni, politizálni, még ha ez a sok régi baj és csapás
után alig érezhető.
Elég kicsik vagyunk, hogy ne bántsanak bennünket azért,
hogy magunknak jobbat akarunk, mivel az kijár nekünk,
próbáljuk meg ne mást majmolva (aki rosszul csinálja),
mert hát azok sem úgy csinálják. Legyünk formabontók,
tegyünk valamit jobbulásunk érdekében. Később még
henceghetünk is vele. Na erről gondolkozzunk!
Biro Csaba
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A MESÉKBEN REJLŐ BÖLCSESSÉGEK
A
Magyar
Olvasástársaság
kezdeményezéséből kifolyólag 2005 óta szentelünk
szeptember 30-án több figyelmet a meséknek, a
mesemondásnak. Benedek Elek meseírónk születésnapjához kötődik ez a jeles nap, aki a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője volt. A megálmodók célja az őseinktől kapott mesekincs továbbadása,
hiszen a modern kor vívmányai mindinkább háttérbe
szorítják a mesék világát. Kövesse hát ez alkalomból
figyelemmel az Olvasó a következő világnaphoz
fűződő hétköznapi mesét, melyben dr. Szőke Anna,
a
Vajdasági
Magyar
Óvodapedagógusok
Egyesületének elnöke, nyugalmazott óvónő volt a

költészeti alkotásokat. Ez volt az a pillanat, amikor
megmenekült a magyar népmeseörökségünk, így az
utókor számára ma is hozzáférhető a magyar népköltészet, amely a világ leggazdagabb mesekincsével
rendelkezik. “A mesélés fontosságát a szülőknek kell
mindinkább hangsúlyozni. és megtanítani őket arra,
hogy hogyan lehet megszerettetni a gyerekekkel a
népmesét.”

segítségemre.

Bölcsességek lakoznak bennük, és csodás elemek,
amelyekre ma is szükségünk van. „Harry Pottere azt
mondjuk, hogy egy újabb kori történet, pedig csupán
egy sima mese csodás elemekkel fűszerezve.
Megjelennek benne a természetfeletti lények:
tündérek, ördögök, szörnyállatok, sárkányok. Hát
hiszen ritka az a nagyobb horderejű népmesénk,
amelyben nincs sárkány.”

Egyszer volt, hol nem volt két ifjú lovag
Heltai Gáspár és Haller János, akik felismerték, hogy
a magyar mesevilág megmaradását erősen veszélyezteti az akkor Európában divatos mesék
térhódítása. Ellenhatásként felhívást intéztek a
lakossághoz, ami a Magyar Hírmondóban jelent meg
1782-ben, és arra szólították fel az olvasókat, hogy a
külföldi példákból tanulva kezdjék gyűjteni a nép10

A népmesék nem ismerik az országhatárokat
akárcsak a mesehősök, akik a világokat is átlépik. A
mese megadja az önfeledt gyönyörködés örömét,
felkelti a képek és szavak szépélményét.

Minden korban a mese tulajdonképpen a
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világ, a társadalom, és az anyanyelv megismerésének
az eszköze. Fontos azonban az adott korosztálynak
megfelelő mesét választani, mert ellenkező esetben
eltéríthetjük gyermekünket a mesevilágtól. “A gyermek korát meghaladó mesével, nem biztos, hogy meg
tudjuk szeretetni vele a meséket, illetve magát az
olvasási kultúrát. Legegyszerűbb a mese terjedelmét
figyelembe venni ilyenkor, a kicsik nagyon szeretik a
halmozó meséket pl. A kóró és a kismadár. Az igazi
tündérmeséket az 5-6 éves gyermekeknek kell, hogy
meséljük. Nagyon fontos a mai gyerekeknek fölhívni a
figyelmüket, hogy ezek a szereplők és az esemény,
amelyről a mesében hallanak nem megtörtént cselekmény. Hiszen a mai gyerekek olyannyira a realitás
talaján mozognak, őket annyi hatás éri, és 5-6 éves
korban el tudják különíteni, hogy ez mese illetve ez a
vágyakozás, hogy újból átélje a mese nyújtotta
reális világ.”
élményt. “A sok pozitívum miatt imádják a meséket
A kisgyermekeknek a népmese maradandó hallgatni, sőt ugyanazt a mesét gyakran kérik, hogy
élményt nyújt, amelyben az igazság minden esetben újból meséljük el. Ennek az a magyarázata, hogy a
érvényesül. A mesehős sok küzdelem után mindig kisgyerek lelki világa olyan, hogy már előre tudja az
elnyeri jutalmát, ezzel szemben az igazságtalan, a örömet és várja, tehát újból át akarja élni.
hazug, a kegyetlen, a gonosz, a zsarnok mindig meg- Megtörténik, hogyha sokadik alkalommal hallja, és a
bűnhődik. Az adott szónak hitele van, s a ter- mesélő valami oknál fogva kihagy egy részt, akkor
mészetfeletti hatalmak még a halál után is segítenek arra figyelmeztet: azt most kihagytad.”
az igaz lelkű elhagyatottakon. A népmesék az igazsáA mese elősegíti a gyermek érzelmi és értelgosságot hirdetik, és segítenek megtalálni az élet
mi
fejlődését
illetve gyarapítja a szókincsét.
örömeit. “A magyar népmesékben kifejeződik az
A
mesehallgatás
során belső világa egyre gazdagabb
igazságba vetett hit, a játékosság, a csoda öröme, a
lesz,
a
szavak
nyomán
elképzeli a szereplőket, a szikaland szeretete. Mindaz. ami az elbeszélésben
gyönyörködtetni tudja a hallgatót, ez esetben a gyer- tuációkat, megismerkedik a mesék fordulatos kifemeket. Ezek olyan alapszabályok, az élet örömét meg- jezéseivel. Egy-egy szó csak 40-50 meghallás után
találni, amelyek nélkül nem érdemes még élni sem.” válik a passzív szókincs részévé, ekkor a gyermek
már megérti a szót, de ő maga még nem használja. A
Minden gyermeknek van kedvenc meséje, szókincs aktivizálásához többszöri meghallás szükamit többször elmeséltet a szülővel. Ennek oka a séges, ebben is sokat segítenek a mesék.

2013. október 19-én (szombaton) 18.00 órai kezdettel a bácsfeketehegyi Színházteremben

KUNHEGYESTŐL BÁCSFEKETEHEGYIG

című műsorral mutatkoznak be a Feketics Művelődési
Egyesület néptánccsoportjai, énekesei, tamburásai, színjátszói,
versmondói és a bábozó csoport tagjai.
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépődíj: Önkéntes adomány.
Feketics ME Bácsfeketehegy (Alapítva: 1869)
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AZ EGYKORITÓL A MAI MODERN CSALÁDIG
A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete szeptember folyamán
kerekasztal-beszélgetéseket szervezett
A hagyományos és újabb kori családi viszonyokról szervezett kerekasztal beszélgetést a
Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete. Dr. Szőke
Anna néprajzkutató Család és szubkultúra c.
előadásában felhívta a hallgatóság figyelmét arra,
hogy a hagyományos családmodell a második
világháború után kezd hanyatlásnak indulni, amikor
is a paraszti társadalmat felváltja az iparosodás.
Majd fokozza mindezt a nők mind gyakoribb munká-

A család elveszítette alapfunkcióját, amit
évszázadokon keresztül betöltött, mégpedig, hogy
nevelje és tanítsa a felnövekvő nemzedéket. Ezt a
szerepet részben átvették a napközik, óvodák,
iskolák. A családi kapcsolat pedig mindinkább anyagi viszonnyá redukálódik, ahol a szülő legfontosabb
feladatának tartja az anyagiak előteremtését. Az
előadásában azt is hangsúlyozta dr. Szőke Anna, hogy
ma már fizetünk az élményért (példaként az

ba állása, s a gyermek szülői felügyelet nélkül marad
otthon. A nagyszülők sem birnak foglalkozni
unokáikkal, hiszen több esetben ők is dolgoznak.
Elhangzott az is, hogy mára mind kevesebb alkalommal toleráljuk a generációs különbségeket.
„Kishegyesre sajnos általánosságban az volt a
jellemző, hogy a fiatalok külön költöztek. Az ami a
magyar társadalomra, a magyar nyelvterület egészére
véve példa volt, hogy három generáció is együtt élt,
az Kishegyesen nem működött. Az együttélés egyik
oka legtöbb esetben az akkori életszínvonal volt, és az
igények is mások voltak mint ma. Még egy jellemzője
Kishegyesnek az, hogyha már generációs együttélésre
került sor, akkor a legény szüleihez többször mentek
lakni a fiatalok, mert ha a lányos házhoz költözött a
fiatal pár, akkor a férfitagot a többi legény kivetette,
miszerint «férjhez ment».”

élményfürdőket hozta fel), viszont élményben lehet
részünk egy garas nélkül is, ez a szabadidő tartalmas
eltöltése. „Nagyon fontos az anyagi háttér, de nem
minden. Találjuk meg a kis dolgokban is a szépet, a
családosok a gyerekeknek nyújtsonak olyan értékrendet, hogy ne pénzen keresztül tudja csak élvezni ezt a
rövid kis életet. Például gyönyörű a természeti
környezete Kishegyesnek, kiránduljunk minél többet a
Welker tanyára, a kaszálóba, élvezzük kint a természetben a kakukk hangját családtagjainkkal.
Véleményem szerint elszoktak a családok a tartalmas
időtöltéstől, kicsit magányossá váltak, ezen kell változtatni.”
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Fontányi Andor pszichológus A családot
összetartó erők és családtervezés c. előadásában a
család kialakulásáról beszélt a történelem folyamán.
A családtagok közötti megosztás is szóba került, és a
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pszichológus igyekezett összehasonlítani a hagyományost a mai családmintával. Elhangzott, hogy
a fogyasztói társadalom mind kevesebb időt hagy a
családtagoknak a közös időtöltésre. Fontányi filozofikus megközelítésében igyekezett mind több
kérdést a hallgatóság felé intézni, ezzel is elgondolkodtatva őket. A sikeres párkapcsolat alapjairól is
szót ejtett, amit véleménye szerint a szülőkkel való
kapcsolat, az önbizalom és az önismeret is
meghatároznak. Hozzáfűzte egy párkapcsolat, akkor
tud tökéletesen funkcionálni, ha állandóan tesznek
érte. Az előadásának zárórészében pedig a családot
összetartó erőkkel foglalkozott. „Családban élni
nemcsak öröm, boldogság és mámor, velejár a
felelősség, a lemondás, a kitartás is. Jó hír, hogy bármilyen fázisban is tart a családi élet, ezen mindig

lehet javítani, ha a családtagok hajlandóak tenni
érte. A közösen eltöltött idő nagyon fontos, annál is
inkább, mert magyarországi statisztikai adatok azt
mutatják, hogy a családra - főként a gyermekekre
igen kevés idő jut. Persze különbség van a férfi-női
viszonyokban, és ez az anyák javára dől el. Viszont
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az apák hatása a
nevelésben óriási.”
A kommunikációról is szót ejtett az előadó,
ajánlotta, hogy tegyük szokássá az élménybeszámolókat. Mivel ha látja a gyermek, hogy a családban
meg lehet beszélni a dolgokat, nincsen megvetés,
megszégyenítés jelen, akkor ő is ilyen értékeket fog
kialakítani, és természetes lesz neki, hogy megosztja
a családdal az iskolában aznap történteket.
Mindkét előadást követően a
résztvevők véleményükben kifejtették, hogy a régi hagyományos
családmodellt alapjaiban elképzelhetetlen visszaállítani, de részeiben
lehetséges, több közös családi programmal.
Szakítsunk
időt
szeretteinkre, gyermekeinkre, kiránduljunk sokat a szabadban,
határolódjunk el a modern technikától, és minden egyes ilyen alkalommal a családtagok közelebb
kerülnek egymáshoz.
sza
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Október király hóbortja
Ha kellett hetedhét országon túl, ha kellett erdőn
mezőn túl, ha kellett, akár a világ másik végére is elutazott Október király ha azt hallotta hogy valaki lusta
és nem akar dolgozni. Ez volt az unaloműző hóbortja. Amint fülébe jutott ilyesfajta hír azonnal előállítatta arany hintóját befogván elébe a legerősebb
lovakat, felvette a legdrágább szövetből készült
ruháját, legcsillogóbb ékszereit, kezébe fogta
palástját és húsz szolga kíséretében megindult a
nagyvilágba.
Így tett akkor is mikor megneszelte, hogy Misa
legény, a szomszéd város ügyes ácsa mostanság
igencsak hanyagolja munkáját. Mást sem tesz egész
nap, csak henyél a nyugágyában. Csak ebédelni kel
fel az asztalig.
Mivel nem kellett messzire utaznia gyorsan az ács
háza előtt termett a király a maga tündöklő kíséretével. Szolgái bekopogtattak az ács ajtaján, de a legény
lustaságától még azt sem volt hajlandó kinyitni.
Mérgelődött is a király, hogy ő már sok lusta
embernél járt, de ilyet biz még nem látott!
Misa te hallod-e, azonnal teremj itt előttem!
Ezt én magam Október király parancsolom neked!
Nem érek rá ajtót nyitni fenséges uram – szólt
vissza az.
No már meg mitől nem érnél rá, hiszen
tudtommal csak henyélsz egész nap, más dolgod
sincs.
Nem jól tudja kend, dolgozom én, dolgozom,
szorgalmasabban, mint bárki! Erre akár fogadhatunk
is hét zsák aranyba! – válaszolt a legény.
Furcsállta ám a király, vajon miféle szorgalmas
munkát végezhet ez az ács, hiszen még ajtót nyitni
sem képes a lustaságtól, akkor meg hogyan dolgozna?! Gondolta, veszteni valója nem lehet, csak nyerhet, mert tréfálkozik ez a bolond ifjú azzal hogy dolgozik. Így beleegyezett a fogadásba. Már csak
Misának kellett volna beengednie őket, hogy megmutassa mi az a munka amit oly szorgalmasan űz.
Viszont Misa továbbra sem volt hajlandó felkelni
ajtót nyitni. Könyörögni kezdett neki a király, össze14

dugták fejüket a szolgák, de akárhogy próbálkoztak,
a legényt ugyan ki nem tudták csalni a házából. Más
megoldás nem volt, minthogy rátörjék az ajtót, csak
úgy juthatnak be - gondolták. A szolgák egy nagy
farönkkel próbálkoztak. Teljes erővel nekiszaladtak
vele az ajtónak, ütötték, ütötték, és megint csak ütötték, de az ajtó nem adta magát, nem bírták betörni. Ej
bezzeg mérges lett a király, csupa vörös volt az arca a
dühtől. Újra bekiabált a legénynek, s félretolva a
szolgákat, már ő maga is verte az ajtót, de hasztalan,
az ajtó sértetlenül csukva maradt. A király haragja
ekkor már olyan nagy volt, hogy az valami csuda.
Szolgái rettegni kezdtek ennek láttára, tudták, őket éri
most majd utol a királyi harag, mivel ők vannak
legközelebb hozzá. Ám az egyiknek sikerült megmentenie a helyzetet azzal az ötletével, hogy talán ha
megkerülik a legény házát, ott be tudnák törni
valamelyik ablakot, és úgy bejuthatnának. Hátra is
vonultak, és valóban, a kijáratnál lévő ablak feltörése
könnyűnek bizonyult. A szolgák nagy nehezen
betuszkolták a királyt a szűk kis ablakon, és az nagy
dirrel-dúrral, porfelhővel bepottyant Misa ács házába, aki az ajtója elé tolt nyugágyában heverészett, és
nagyokat kacagott az előtte táruló látványon. Először
azon, ahogyan a fenség bepottyant, majd azon,
ahogyan a szolgák is rögtön megindultak befele a
király után, és sorra estek-buktak a fejére. A királynak most nem jutott eszébe ezen mérgelődni, csak
rohant egyenesen a legényhez.
Isten hozta fenségedet és hű kíséretét szerény
otthonomban! – üdvözölte őket Misa.
No, te haszontalan jól gondoltam, hisz nem is
csinálsz te semmi fontosat, most is csak itt fekszel.
Én nyertem a fogadást, én, én, nekem lett igazam! –
szólt nagy büszkén Október király.
Nem fenség a fogadást én nyertem! – válaszolt Misa.
Már hogy nyerhetted volna te, hiszen semmit
sem dolgoztál!?
Ó már hogyne dolgoztam volna. Hiszen
megakadályoztam, hogy kend ne törhesse be az ajtó-
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mat! Végig itt voltam az ajtó előtt meghiúsítva ezzel
bejövetelét. Nem volt egyszerű feladat visszatartani
magukat elhiheti nekem! - mondta a legény.
Gondba esett a király, de még nagyobba a kísérete,
végül csak be kellett látniuk, hogy Misa igazat szól,
és az is munkát igényelt, hogy őket megfékezze a
házba való bejutásba, még ha csak feküdt is az ajtó
előtt a nyugágyban. Nem maradt más hátra, a királynak muszáj volt elhozatnia rögtön hét zsák aranyat
ahogyan a fogadásban megállapodtak, majd ezután
nagy szégyenkezve elvonult a királyi pompa.
Hej, de örült Misa ács, hiszen ennyi pénzt ha egy

egész életen át dolgozik sem keresett volna meg.
Most már nem kell aggódnia semmin sem, és valóban
nyugodtan henyélhet tovább, bár azt eddig csak azért
tette, hogy a fenség eszén túljárjon.
És a király? Hát ő szégyenében hét évig ki sem dugta
az orrát a palotából úgy restellte, hogy miként is járt
túl eszén az ács legény. Sőt arról is leszokott, hogy
felkutassa a lusta embereket és munkára kényszerítse
őket. Hogy milyen új hóbortot talált ki? Annak mindenki maga járjon utána.
LUDROVÁN NATÁLIA

Könyvtári feladat:
Ti milyen ötleteket adnátok a királynak? Milyen új hóbortot
válasszon
magának
unaloműzőként? Javaslataitokat írjátok le, és hozzátok be Natihoz a
könyvtárba jutalom pecsétért.

Tokity János illusztrációja
Üzenet a bácsfeketehegyi Kozma Lajos Könyvtárból:

Kedves gyerekek!
Immár három hónap eltelt azóta, amióta meghirdettük az olvasási versenyt a számotokra! Emlékeztető
gyanánt elmondanánk, hogy ebben a versenyben minden elolvasott könyvtári könyv után, illetve itt a
Fecskében teljesített, és a könyvtárba behozott feladatok után jutalom pecsétben részesülhettek. A legtöbb
pecsétet összegyűjtő pedig szép jutalmat fog kapni a téli szünidei foglalkozás alkalmával. Egy kis kulisszatitkot máris megosztunk veletek! Jelenleg a legszorgalmasabb pecsétgyűjtő Vajda Noa, akinek ezúttal gratulálunk igyekezetéért.
De a verseny még nem zárult le! Továbbra is várunk benneteket olvasandó könyvekért, és a Fecskében
megoldott feladatokkal könyvtárunkba..
Rejtvény
Keresd meg az alábbi sorokban azt a szót, ami nem illik a többi közé. Írd le ezt a szót a vonalra!
Ilona, Márta, Léna, József

_________________

Szilva, Bor, Málna, Alma

_________________

Kutya, Esernyő, Ló, Egér

_________________

Vasaló, Blúz, Szoknya, Nadrág

_________________

Repülő, Vonat, Szék, Autó

_________________
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A BOR MINT GYÓGYSZER
A borokat csaknem olyan régóta alkalmazzák
gyógyszerként, amióta a szőlőt ismerik. A Talmud a
bort az emberiség legősibb gyógyszerének tekinti. A
perzsák igen sokra becsülték ezt a nedűt, a sumérok
viszont számos növényi kivonatot készítettek borral,

túlzott italfogyasztás központi idegrendszerre kifejtett káros hatását.

ezek receptje az utókorra is megmaradt. A babiloni
király HAMURABBI törvényei között találhatók a
borral való visszaéléssel foglalkozó szövegrészek is.
Az igen fejlett óegyiptomi orvoslás olyan előíratok
százait ismerte, melyeknek bor volt az alapja. Az
antik Görögország orvosainak természettudományos
gondolkodása felismerte a bor terápiás hatását.
PLÜTARKHOSZ szerint a bor az italok között a
leghasznosabb, a gyógyszerek között a legédesebb,
és az ételek között a legkellemesebb. HIPPOKRATESZ a bort, sebek kezelésére használta,
emellett nyugtató, altató, lázcsillapító, erősítő gyógyszerként alkalmazta, sőt előírta emésztőrendszeri
zavarok esetén, fájdalomcsillapításra, valamint szívés érrendszeri betegségek gyógyítására. GALENUS
görög- római orvos átvette a hippokratészi alkalmazási elveket, de emellett a bort a háborús
sebészetben és járványok megfékezéséhez is
fontosnak tartotta. A biblia több százszor hivatkozik
a borra. Ismeretes a kolostorok szerepe a nemes
borok előállításában. A középkorban a bor népitalnak számított. Mindenesetre az ókorban és a középkorban PARACELSUS mondását érvényesnek tartották, a hatás a dózistól függ, mert ő már ismerte a

umellenes hatása van. / 1836-ban Feketehegyen
felütötte a fejét a kolera. Utólag derült ki, hogy azok
a családok, akik azon a nyári időszakon bort ittak
fertőzött víz helyett -, jóval többen maradtak életben.
Ugyanis a savanyú közegben a kolera kórokozói nem
életképesek. Másfél hónap alatt mintegy 260-an haltak meg ebben a fertőző betegségben. /PASTEURNEK az volt a véleménye, hogy a bor a legegészségesebb és leghigiénikusabb ital. Mai felfogás
szerint a bor mérsékelt és szabályozott fogyasztásának pozitív hatása van a légzésre, a szív- és érrendszerre, az emésztőszervekre, a központi és perifériás
idegrendszerre, a mozgásszervekre, a bőrre, az
immunrendszerre és a hormonrendszerre. A szakirodalomból ismert az a * francia paradoxon*, hogy a
szív- és érrendszeri betegségekben elhalálozottak
aránya Franciaországban más országokhoz viszonyítva kisebb, annak ellenére, hogy ott többet
dohányoznak és koleszterindús ételekkel táplálkoznak. És éppen a vörösbor fogyasztásnak, az ebben
lévő polifenol típusú vegyületeknek, köztük a
rezveratrol oxidációt gátló hatásának köszönhető.

A XIX, század végén tudományosan bizonyították
azt az évezredes ismeretet, hogy a bornak baktéri-

Kórizs József
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E LSŐ AZ EGÉSZSÉG
A Parkinson-kór (2.)
„Fogom a kezed, hogy el ne ess”
(Rasheda, Mohamed Ali az egykori bokszvilágbajnok leányának apja
betegségéről írt könyv címe)
Mivel a 65 éven felüli korosztálynak 5-10
százaléka
Parkinson-betegségben
szenved,
foglalkozzunk ezúttal a ritkább, úgynevezett másodlagos tünetekkel is. Legveszélyesebb formája a
Parkinson-kórnak, amikor a nyelési nehézségek is
jelentkeznek: a nyál és ételmaradék emiatt könnyen a
légutakba kerülhet, és tüdőgyulladást okozhat.
Ismeretes, de ritkábban jelentkező tünetek között
tartjuk számon még a fokozott nyálkiválasztást, értelmi visszaesést, vizelet- vagy széklet-visszatartási
panaszokat, a depressziót, a beteg magábazárkozottságát, a görcsös, apróbetűs írást, a suttogó, alig
hallható beszédet. Ezek a tünetek azonban ritkán
párosulnak a három jellegzetes szimptómákhoz, a
reszketéshez, az egyensúly fenntartásának
nehézségéhez, és a mozgásszegénységhez. Ha ebből
a három tünetből kettő együtt van, diagnózis
különösebb kivizsgálások nélkül meghozható.
A kezelés a tünetek enyhítésére, az életminőségi
javítására és a betegség előrehaladásának lassítására
irányul.
A gyógyszeres kezelés egyik lehetősége az, hogy azt
igyekezünk orvosilag helyettesíteni, ami a beteg
szervezetéből hiányzik a normális ingerképzésre. Ez
az anyag kimutatottan, a dopamin elnevezésű
ingerület átvivő anyag.
A levodopa gyógyszer az agyba érve átalakul

dopaminná s így pótolja annak hiányát. A mao-b enzimgátlók, amint nevük is mutatja, egy enzimet semlegesítenek, amely lebontja a dopamint. A dopaminagonisták között találjuk az ergotamint, ropinirol
származékokat, amelyek az agyban dopaminszerű
hatást képesek kiváltani. Az amatadint a korai stádiumban alkalmazzák, hatását elveszíti 3-4 hónap
kezelés után. Vírusölő szer, amely mellékhatásként
dopamint szabadít fel. A tremor ellen leghatékonyabbak, az un. antikolinerg szerek. Legújabb gyógyszernek a comt-inhibítorokat tekintjük, amelyek
kitűnő eredménnyel gátolják a dopamint lebontó enzimeket.
A sebészeti módszerek igen változatosak, négy fajta
műtéti eljárást ismerünk, de tudnunk kell, hogy a
betegeknek, talán 10 százaléka, ha alkalmas az effajta műtétekre. A kedvező eredmény, amit a műtéttől
elvárhatunk alig éri el a 60%-ot. A műtét ezek szerint
csak akkor jön számításba, ha a gyógyszerek valamilyen okból elviselhetetlenek a beteg számára,
amire igen kicsiny az esély, ismerve a felsorolt
szerek sokszínűségét. Az őssejt beültetéstől sokat
várunk, azonban ma még kísérleti fázisban van. A
kiegészítő kezelések sokkal inkább javasolhatok a
műtétnél. A fizikai aktivitás a leglényegesebb: az
úszás, a kertészkedés, és a séták. A fizikoterápia segít
az izommerevség enyhítésében, akár csak a gyöngéd
masszázs. A családi gondviselés szerepe kihagyhatatlan, ez biztosítja a Parkinson-beteg számára a
relatíve tűrhetően és hosszan megélt életlehetőséget.
Tudnunk kell, hogy a beteg állandó balesetveszélynek van kitéve akár a lakásban is. Rendezzük át
úgy, hogy a padló ne legyen síkos, a bútorok szélei
gömbölyűek legyenek, a küszöböket távolítsuk el. Az
esetleges csonttörés ebben a beteg-kategóriában
rendszerint halálos következményekkel jár. A beteg
soha ne egyen egyedül a fulladásveszély miatt, ne
főzzön, ne takarítson elektromos eszközökkel.
Legyünk mellette, „fogjuk a kezét” állandóan.
Dr. Kerekes József, az
intenzív terápia ny. főorvosa
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* * M I T, M I V E L ? * *
" A F Ű S Z E R E K B I RO D A L M Á B A N "
A Dió
A növény leírása:
A diófafélék (Juglandaceae) családjába tartozik.
Perzsiából és Közép-Ázsiából származik. Gyorsan
növő, hosszú életű fa. Kertek, gyümölcsösökbe,
házak udvarára gyakran ültetik, utak mellett is számtalan helyen megtalálható. Csonthéjas termése a dió.

cserzőanyagokat
(ellágsav-származékokat),
flavonoidokat, illóolajat tartalmaz. A diókopács
juglont és hidrojuglon glikozidokat tartalmaz.

elválasztó, éretlenül nagyon keserű hártyát
hasznosítják. A levelet csak a fáról szedjük, és a szép
egészséges levelet kell gyűjteni a száráról lefosztva.
Gyűjtési ideje: június-augusztus.
A diókopácsot diószüretkor, szeptember táján kell
gyűjteni. Ehhez érdemes kesztyűt húzni, mert
lemoshatatlanul sötétbarnára színezi a kéz bőrét. A
gyűjtött kopácsot jól szellőző helyen szétterítve alaposan meg kell szárítani, de a már megromlott,
penészes részeket előtte és közben el kell távolítani.

kialakulása esetén is alkalmazzák.
A diókopács főzetét izzadás, bél- és gyomorhurut
esetén javasolják.
Maga a termés telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

Mi van benne?
A levéldrog naftokinon származékokat (juglont),

forrás:hazipatika.hu

Mire jó?
Külsőleg bőrbetegségekben, pattanások, kelések,
fekélyek, ekcéma esetén lemosásra, borogatására
Hogyan gyűjtsük?
alkalmazzák, aranyér ellen pedig a növényből
Gyógyászati célra a növény levelét, termésének készített ülőfürdő javallott.
külső húsos burkát (diókopács), és a népi gyó- Belsőleg csak a népgyógyászat használja elvétve. A
gyászatban a csonthéjon belül a terméseket dió vértisztító hatású, illetve gyomor- és bélhurut
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Konyhai felhasználás:
A dió termését (dióbél) sokféleképpen használják a
háziasszonyok: sütemények, kalácsok, tészták
elkészítésénél. Zölddió befőtt és likőr is készíthető
belőle.
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
Újszülöttek

NINCS
Garai József és Hajnalka

Nincs lelke,szíve,nincs esze.
Nem érez,nem tud és nem gondol semmit.

kisfiuk Áron

Nincs szeme,füle,nincs szája.
Nem lát,nem hall és nem mond semmit.

Varkula Attila és Varkula Molnár
Leonóra kisfiuk Leon

Nincs célja,titka,nincs terve.
Nem csinál,nem alkot és nem tesz semmit.
Nincs kinek,minek,nincs miért.
Nem érti,nem kérdi,mert nem létezik.

Krasnići Ljumni és Avdulani Elvana
kisfiuk

Bácsi (Vajda) Sára

Selim

NÉHA,VAN MIKOR
Néha nincs mit mondani,
néha minden egyszerűen jó.
Van mikor mindent hagyni kell,
van mikor minden egyszerűen jó.

Elhunytak
Brancsity Klára szül. Vörös
Klára szeptember 10, 104
évében

Néha elöntenek az érzések,
néha oly üres vagyok.
Van mikor menekülnék messze,
van mikor oly jó maradni.

Kelemen Zsuzsanna szül.
Szabó október 6, 88 évében

Néha egyedül sírok,
néha mással együtt nevetek.
Van mikor senkim sincs,
van mikor fogják a kezemet.

Id. Molnár Lajos
október 6, 63 évében

Néha pille könnyen megy az élet,
néha hegyek tornyosulnak előttem.
Van mikor mindent le tudnék győzni,
van mikor eltipor az élet.

Simić Ž. Slobodan
október 10, 65 évében

Néha minden gond messze repül,
de van mikor újra visszakúszik.
Verbászi Hajnalka

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.
Fecske. Kiadja a Zöld Dombok környezet - és közösségfejlesztési szervezet, Bácsfeketehegy, JNA 24. Tel/fax: 024/739063.
E-mail: feketicsifecske@gmail.com Folyószámlaszám: 310-8659-38. www.feketics.com
Tördelés: Bácsi Róbert. Munkatársak voltak: Bácsi (Vajda) Sára, Bíró Csaba, Bordás Katalin, Bojtos Béla, Bertók Z.
Tatjana, Hajvert Lódi Andrea, Krisztián Irén, Dr. Kerekes József, Kórizs József, Ludrován Natália, Nagy Zita, Nagy
Erzsébet, Orosz Attila, Papp Julianna, Pál Károly, Pál Eszter, Szabó Andrea, Szukola Béla, Juhász Attila, Verbászi
Hajnalka. Készült Szabadkán a Grafoprodukt nyomdában 2013. október.
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