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A Fecske második számából mindannyian
megtudhattuk, hogyan fejlõdik, hogyan
viselkedik egy szem búza. Szabó József cikke

tudósított bennünket arról, miként alakulnak ki a technológiai
beltartalmi értékek egy szem búzában, amibol aztán vagy minden-
napi kenyerünk származik, vagy csíraképes vetõmagot kapunk.

A tavalyi aratást minden földmûves szeretné elfelejteni,
mert a katasztrofális aszály miatt az átlagoshoz viszonyítva még fél
termést sem adott a búza. Emiatt aratástól aratásig egy nagyon
szegény és hosszú esztendõn vagyunk túl. Itt az aratás ideje újból,
s most biztatóbb a helyzet, már ami a termés mennyiségének kilá-
tásaira vonatkozik: jó termés ígérkezik. Természetesen, mint
mindig, most sem lehet tudni, mennyi lesz a búza felvásárlási ára,
mikor fogják kifizetni, és egyáltalán ki lesz a vevõ.

Ami biztos az az, hogy a termelõknek nagyon nagy
szükségük van a pénzre, mert a bevételeik már egy éve igencsak
minimálisak, ugyanakkor a termelés és a létfenntartás költségei
emelkedtek. Ezenkívül biztos még az is, hogy mennyibe kerül egy
hold búza kitermelése dinárban. Nézzük sorjában. Szárzúzás 570;
szántás húsz cm-re 1674; magágykészítés (kétszer 604) 1208; a
mutrágyaszórás 299; az alaptrágya (száz kg, háromszor 15 NPK)
1250; a vetés 552; a vetõmag (160 kg) 2720; a fejtrágyázás 299; a
fejtrágya (száz kg Urea) 1400; az aratás 2500; a szemszállítás 375; a
szalma összeaprítása 570; az ugarolás 1380; az ugarolás elmuvelése
pedig 604 dinár. Ez összesen 15.401 dinár.

A búza pillanatnyi ára 7,5 din/kg, tehát a termelési költ-
ségekre 2053 kg búza kell. Ha ehhez még hozzáadjuk egy hold föld
bérletét, ami 700 kg, akkor már 2753 kg. Ha nincs bérletköltség,
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elkorhadt szemetesládákat kicserélni. Volt olyan is, aki támo-
gatása jeleként megígérte, hogy az eltompult fûnyírókéseket bér-
mentve megélesíti, hisz így õ is hozzájárulhat falunk szép-
ségéhez. Egy kis összefogással, szervezkedéssel és egymás támo-
gatásával csodát tehet egy maroknyi ember is, aminek nemcsak a
falu szintjén van visszhangja! Fiúk, köszönjük! És köszönjük min-
den szorgalmas falunkbélinek, hogy házaik elott rendben tartják
a kis kerteket, parkokat! Külön dícséret a Bácska utca lakóinak,
nagyon szépen rendbetették a házak táját a meggynapi
ünnepélyre! Ne hagyjuk abba, folytassuk a megkezdett munkát!
Ahány rendezett háztájék, annyi jó példa gyerekeinknek! A
szépen rendbetartott környék kellemes, megnyugtató látvány
szemünknek és elcsigázott idegeinknek. Ha a természetet óvjuk,
saját magunknak teszünk jót.

M.L.

ára: 20 din

++ 22 oollddaall

A meggynapot megelõzõ pénteken 8 fûnyíróval felszerelt
fiúból álló rohambrigád rohanta le falunk vadregényes
fõõtcáját a Zöld Dombok zászlaja alatt. Akciójukat a Jela
vendéglõnél kezdték és napjukat a Motelnál fejezték be,
nem kímélve egyetlen túlburjánzott területet sem. Erõt és
üzemanyagot nem sajnálva nyírták a füvet, hogy megmu-
tassák a falu fõutcájának hogyan is kell kinéznie. A falu
lakossága meglepõdve látta, hogy ezt a tevékenységet egy
csoport fiatal végzi, és nem a Helyi Közösség munkásai.
Támogatásuk jeleként kávéval és üdítõvel kínálták a
munkában megszomjazott szorgos fûnyíró társaságot.
Többen is elmondták, hogy ezt rendszeressé kell tenni,
sûrûbben kellene a fõûtca füves részeit levágni, a virágos
részeket megkapálni, a szemetet összeszedni és az
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akkor van adóteher, úgyhogy megállapítható, hogy ezen az értékesítési
áron a búzának legalább három tonnát kell teremnie holdanként, hogy ne
legyen veszteséges a termelés. De valamibõl élni is kell, sõt õszre újra vetni
kell, tehát egyértelmû, hogy az említett 7,50 dináros kilogrammonkénti ár
túl alacsony, hiszen kitûnõ termés esetén is csak a termelési költségeket
fedezi. Emiatt a termelõk 9-10 dinárt kérnek a búzájukért.

Tavaly az állam részben méltányolta a termelõk kártérítési
kérelmét, tekintettel a nagyon gyenge termésre. Az idén viszont indokolt
lenne, tekintettel a várható nagy kínálatból adódó alacsony piaci árra, ha az
állam újra közbelépne (például prémium formájában) a termelés és a ter-
melõk kiegyensúlyozása, serkentése céljából. A vajdasági tartományi kor-
mányzat támogat egy ilyen elképzelést, viszont még nem egyértelmû a
köztársasági minisztérium állásfoglalása. Jó lenne, ha a legilletékesebbek is
a probléma összefüggéseit vizsgálva, annak minden dimenzióját értékelve
döntenének mánkról és holnapunkról, mert a mezõgazdaság, mely eddig
is a terhek legnehezebbjét viselte, biztos tartópillére lehetne ingatag gaz-
dasági életünknek. 
Jó példáért nem kell messzire menni. Vegyük csak példának az immár
szomszédos Európai Uniót, ahol a termelés mennyiségétõl függetlenül a
hektáronkénti dotáció az elfogadott gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy a ked-
vezõ hitelezés, a kamattérítés, az árdotáció és különbözõ kedvezõ pályáza-
ti lehetõségek teljes egészében normális, emberhez méltó
életkörülményeket biztosítanak a földmûves családoknak. Természetesen
ott is vannak áringadozások a kínálat-kereslet függvényében, de mivel a
termelõk bevételeinek jó része állami támogatás, a tõzsdei kellemetlen-
ségek sokat veszítenek élükbõl. 
A jó példa tehát itt van közel. Az aratás megkezdõdött. Mi pedig csak
reménykedünk.

Lódi Gáspár, 2004. június 26-án
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A Mûvelodési EgyesületA Mûvelodési Egyesület
híreihírei

Június 4. és 6. között a Pom-Pom drá-
maszakkör egy magyarországi fesz-
tiválon, a határon túli magyar gyerek-
színjátszók kétévente megrendezésre
kerülõ találkozóján vett részt Lakitelken.
A három napos találkozó versenyjelleg
nélkül, díjkiosztó nélkül zajlott le.
Tizennégy csapat mutatkozott be: egy
kárpátaljai, öt felvidéki, öt erdélyi és
három vajdasági. A szakmai beszél-
getésen a zsûri kiemelte a Pom-pom tag-
jainak irígylésre méltó színpadi mozgását
és csapatmunkáját.
Június 5-én tartották meg az idei
Durindót Tornyoson. Az Árvalányhaj
tamburazenekar immár hagyományos
vendége volt ennek a népzenei találkozó-
nak. Másnap, június 6-án ugyanitt került
sor a Gyöngyösbokréta elnevezésu vaj-
dasági szintû néptánctalálkozóra. A
Feketics Mûvelõdési Egyesületet Pecka
László csoportja, a Mákvirág képviselte,
szatmári táncot mutatott be a tambu-
razenekar kíséretével.

A Meggynap végéreA Meggynap végére

Lezajlott hát fényes keretek között az elsõ bácsfeketehegyi meggynap.
Sokan ott voltak és tanúi lehettek, sokan láthatták az Újvidéki vagy a
Duna Televízióban, olvashattak róla különbözõ lapokban... Ezek után
újat mondani nemigen lehet a Meggynapról. Talán egy dolgot lehet még
mondani. Köszönetet.
Az elsõ feketicsi meggynapot a Zöld Dombok lelkes fiatal csapata
szervezte meg, az élen Molnár Zitával, Zeèeviæ Tatjanával, Szitás
Anikóval, Kelemen Kornéliával, Horkai Zsolttal és Gáborral, Bertók
Zsolttal, Berger Lászlóval, Bánszki Lászlóval. Köszönjük, hogy figyelmük
mindenre kiterjedt a vendégek kényelme érdekében, és hogy idõt és
fáradtságot nem sajnálva ilyen színvonalas rendezvényt hoztak létre! 
A jeles napra foutcánk is díszbe vágta magát. Ebben segített neki: (a füvet
levágta): Bánszki László, Bertók Zsolt, Halasi Zoltán, Molnár Lajos, Papp
Lóránt, Török Zoltán, ifj.Szabó József és ifj.Szilágyi Ferenc. A terep elren-
dezésébe, a Kultúrotthon terének átalakításába a fentieken kívül Balog

Imre, Szarka Zoltán és Takács Dénes vetette be izmai erejét. Köszönjük az összefogást,
a fáradtságot, az energiát!
A terasz színességét és szemet-szívet melengetõ látványát Zeèeviæ Etelka hozta létre.
Köszönjük a szép dekorációt! Köszönjük, hogy a termékbemutatón olyan kedvesen
kínálták és igazították el vendégeinket Kelemen Kornélia és Tokics Etelka!
Mindenkinek köszönet a meggyes kalácsért, a levesért, lekvárért, üdítõért, borért,
pálinkáért!
Köszönet az egész napos kiszolgálásért, az önzetlen munkáért Tóth Verának és
Lajosnak, Nagy Mónikának, Szitás Anikónak, Berger Lászlónak, és mindenkinek, aki a
terítésben, tálalásban lábait nem kímélve rótta a kilométereket szakadatlanul, mint
például: Kelemen Szilvia, Csanak Melitta, Tóth Anita, Gogolák Csilla, Molnár Leonóra
és sokan mások a már korábban említettek közül. 
Köszönet a fõszakácsoknak, Bánszki Jánosnak és Martin Miklósnak az ízletes
vacsoráért! Köszönet dr. Perlakinak, Tomrecaj péknek, Gombos László hentesnek, az
osztrák Alexander Samonignak, és a Földmûves Szövetkezetnek, hogy adományaival
lehetõvé tette a vacsora elkészültét! 
Köszönet a Gazdakörnek, hogy segített a kapcsolatok építésében, hogy figyelõ sze-
meivel rámutatott, merre lépjenek a fiatalok! Köszönet a Horkai családnak, aki ember-
feletti erõvel támogatta a rendezvény létrejöttét! 
Köszönet Móric Lajosnak a szép emléklapokért! Köszönet az iskola igazgatójának,
Bojtos Bélának, hogy nélkülözhetetlen eszközöket bocsátott rendelkezésre!
Köszönet a Mûvelõdési Egyesület elnökének, Pál Károlynak a megfelelõ tér-
átengedéséért és a tájékoztatás terén kifejtett segítségéért és támogatásáért! Gogolák
Csillának és Pecka Lászlónak hálás ölelés, amiért a néptáncosokat felkészítették és
ezzel lehetõvé tették, hogy a rendezvény kulturális vonulata emelkedjen! Köszönet a
táncosoknak és a tamburazenekarnak, amiért igényes tánccal és zenével gazdagították
a programot és a mi szívünket!
Köszönet a zsûritagoknak, az elõadóknak, a felszólalóknak, minden segítõ kéznek, és
mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt! Ez így volt szép.
De! Ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, ha nincs Sárándi István! A fiatalok

ügyeletes problémamegoldója és tanácsadója végig
õ volt. Köszönjük a
türelmét, a
segítõkészségét és
bátorítását!

béka
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGA REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREIHÍREI

Június 3-án az Amerikai Egyesült Államokbeli Református
Egyház "SÁRA" nevu egészségügyi segélyszervezetének 7
tagú küldöttsége látogatta meg az egyházközséget. A
küldöttség vezetõje a pacséri származású, ma Amerikában
élõ és szolgáló Szemesi Attila református lelkész volt. A
segélyszervezet a kishegyesi egészségház részére egy nagy
értékû röntgen gépet adományozott.
Június 6-án az istentiszteleten REVEREND BONNIE
amerikai lelkésznõ végezte az igehirdetés szolgálatát angol
nyelven, Szemesi Attila lelkipásztor fordított és köszöntötte
a gyülekezetet.
Június 12-én a szabadkai vegyészeti középiskola egykori
diákjai 43 éves osztálytalálkozót tartottak, amelynek keretén
belül hálaadó istentiszteleten vettek részt templomunkban.
Június 23-án a Bácsfeketehegyrõl és a szomszédos
Lovæenacról kitelepült svábok képviselõi látogattak el a
gyülekezetbe.
A lelkészi hivatalban munkanapokon délelõtt lehet jelen-
tkezni a nyári katekizációra. A jelentkezéshez lelkészi aján-
lásra van szükség. A részvételi díj egész hétre: 500 dinár,
amelyet a helyszínen (Központi Otthon) kell befizetni.

Az Izida és a Katicabogár híreiAz Izida és a Katicabogár hírei

Június 25-27 között a két szervezet elnöke, Papp Julianna és
Tokity Elvira  a pályázatíró továbbképzés második részén
gazdagították szaktudásukat Zomborban.

Hamarosan kisvizsga!Hamarosan kisvizsga!
Az idén július 17-én lesz megtartva a kisvizsga! Ekkor
mutatják be a tánciskolások, hogyan tanultak meg táncolni!
Válsztanak bálkirályt és bálkirálynõt is, a hagyományokhoz
híven. Addig is, tánciskolások, mindent bele, gyakoroljatok,
hogy ti legyetek a legjobbak!

Nyári táborok PacséronNyári táborok Pacséron

M I T - t á b o r  I .  
2 0 0 4 . V I I . 1 .  -  2 0 0 4 . V I I . 8 .
-  t e r m é s z e t v é d e l m i  t á b o r
-  f a f a r a g ó  t á b o r
-  c s i l l a g á s z a t i  t á b o r
-  i n f o r m a t i k a i  t á b o r
-  s z í n é s z t á b o r

M I T - t á b o r  I I .
2 0 0 4 . V I I . 1 0 .  -  2 0 0 4 . V I I . 1 7 .
-  m a t e m a t i k a  t á b o r
-  i n f o r m a t i k a i  t á b o r
-  a n g o l t á b o r
-  n é m e t t á b o r

Já t é k t á b o r
2 0 0 4 . V I I . 1 9 .  -  2 0 0 4 . V I I . 2 6 .

I f j ú s á g i  t á b o r
2 0 0 4 . V I I . 2 8 .  -  2 0 0 4 . V I I I . 4 .
-  H o g y a n  a d d  e l  ö n m a g a d ?
-  P r o g r a m -  é s  c s o p o r t v e z e t é s
-  i n f o r m a t i k a  
-  s z í n é s z t á b o r

K a m a s z t á b o r
2 0 0 4 . V I I I . 6 .  -  2 0 0 4 . V I I I . 1 3 .
-  ü g y e s s é g -  é s  k é s z s é g f e j l e s z t õ  t á b o r
-  p r o g r a m s z e r v e z õ i  a l a p k é p z é s
-  i n f o r m a t i k a i  t á b o r
- színésztábor

A VÉRADÓK DÍCSÉRETEA VÉRADÓK DÍCSÉRETE

Június 20-án a Helyi Közösség termeiben megtartották a
Vöröskereszt által szervezett ünnepélyes diplomaátadást falunk

rendszeres véradóinak. Az ünnepség gyerekrajz kiállítással
kezdõdött, ahol az iskolásaink az  életet mentõ vér  fontosságát

ábrázolták meglepõ ügyességgel. Két szavalat is elhangzott
Fekete Noémi és Kasza Zsanett elõadásában. Ezután a

Vöröskereszt képviseloi elmondták, hogy községünkben
Feketicsen van a legtöbb véradó, és a 115 tagból nagyon sok a

fiatal, akik nemrégiben csatlakoztak e nemes ügyhöz. Õket külön
dícséret illeti. Azt is megtudtuk, hogy a  nõk az 50. véradástól,

míg a férfiak a 75.-tõl tartoznak a veteránok csoportjába. 
Minden véradó diplomát kapott, de példaértékûnek a vete-
ránokat említenénk: Tadic Roža (63 alkalommal adott vért),

Kórizs Erzsébet (69), Basrak Stevan (66), Tomanovic Branko (77),
id. Balog Imre (88), Várkonyi Sándor (90), Szakács Géza (100) és

id. Szilágyi Ferenc (107).
Önzetlenségükkel sok emberéletet menthetnek meg! Köszönjük.

Az iskola híreiAz iskola hírei

Június 28-án Vid napján kiosztották a bizonyítványokat. Az isko-
la minden tanulójának és dolgozójának élményekben gazdag,
pihentetõ szünidot kívánunk. 

Óvodai hírekÓvodai hírek

Június folyamán befejezodött a gyerekek iskolaérettségi vizsgála-
ta. Idén elsõ osztályba indul: 1996-ban született 1 gyerek

1997-ben született 30 gyerek
1998-ban született 2 gyerek

A gyerekek jelmzes felvonuláson vettek részt, valamint megren-
dezésre került a hagyományos évadzáró ünnepség.
Az óvónok szakmai továbbképzésen vettek részt.
Kirándulást szerveztek az óvónõk részére, utirány Stražilovo,
Pétervárad, Újvidék.
Június folyamán 12 gyereket írattak be az óvodába. Agusztusban
várjuk a további jelentkezéseket

N y á r i  j á t s z ó t á b o r  a g u s z t u b a n .  É r d e k l õ d n i
a u g u s z t u s  2 - t õ l  a z  ó v o d á b a n



hátráltatják a munkát. Jelen pillanatban a legnagyobb adósoktól
bírósági per útján próbáljuk megtéríteni tartozásukat. Ez nagy-
on népszerutlen dolog, de mivel a felszólításoknak sem volt
foganatja, kénytelenek voltunk ezeket a drasztikus lépéseket
megtenni. 
A tiszta, egészséges ivóvíz óriási kincs. Értéke napról napra nõ,
és ha nem tudjuk megbecsülni, utódainknak nem jut belõle. A
tartalékok végesek, elfogyhatnak. Vigyázzunk az ivóvízre!

...és szemétrõl...és szemétrõl

Fogyasztói társadalom vagyunk. Ez abból is látszik, hogy
rengeteg szemetet is termelünk. Ez még rendjén is lenne, ha
felkészültünk volna rá, de így csak a szeméthegyeket sza-
porítjuk. Lélekben és kultúránkban valahol a fejlett világ leghá-
tulján kullogunk. Nem is kell leírni. Csak ki kell menni az
utcára, a határba, az utak mellé és szétnézni. Szemét mindenhol.
Ez a fényképünk. Ideje elgondolkodni azon, hogy vajon min-
dent megteszünk a tisztaság érdekében, vagy csak átrakjuk, átc-
somagoljuk a szemetünket.
Községünk egy nagyon hátrányos helyzetû mezõgazdasági
község, szinte semmilyen iparral. Sem a község, sem a helyi
közösség nem tudja megoldani a gondokat, ha azt mi magunk
nem támogatjuk. Fordítsunk több gondot környezetünk
megóvására, és összefogva, közösen egy mainál sokkal szebb
világot teremthetünk!

Sárándi I.
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A helyi közösség titkárának, Sárándi Istvánnak levelei a pol-
gárokhoz

Gondolatok a vízrõlGondolatok a vízrõl

Feketics egységes vízvezetékhálózatának terve 1967-
ben készült el, melynek alapján a munkálatok jelentõs részét el
is végezték. Az elkészült hálózaton a késõbbi évek folyamán
kisebb-nagyobb pótlások, bõvítések történtek ugyan, de
komolyabb felújításokra nem került sor. 
37 éves hálózatunk mára egy elavult, állandó karbantartást
igénylõ rendszerré vált. Nehezen és nem kellõképpen
tisztítható, mosható, naponta szétpattogó rozsdás csövek
képezik a vezeték jelentõs részét. Nagy gondot jelent a hálózat
egyes részeinek alulméretezettsége. Az egész rendszer megérett
egy teljes felújításra.
Egy új rendszer kiépítésével megoldható lenne a megfelelõ
vízellátás biztosítása a falu minden pontján, viszont a falu gaz-
dasági ereje, mely jelen pillanatban mélyponton van, ezt nem
tudja elviselni. A felújítást illetõen két lehetõség adott.
- Egyik, hogy a teljes vezetékrendszert felújítva
megfelelõ méretezésû csövekkel, megfelelõ szûrõ- és
tisztítóberendezésekkel ellátott rendszer tervezése és kiépítése -
mely a jelenlegi helyzetben illúzió.
- A másik egy kisebb kapacitású, pusztán ivóvíz hálózat
kiépítése a megfelelõ modern technológiákat alkalmazva.
Bármelyik változatot fogadjuk is el, óriási összefogásra lesz
szükség, hogy sikeresen végbevigyük. Amennyiben a polgárok
rendszeresen fizetnék a fejenkénti 40 dináros havi vízfo-
gyasztási díjat, már régen kicseréltük volna az összes vízórát.
Az idevágó jogszabályok ellentmondásai jelentos mértékben

STR. " FORTUNA"
Feketics, M. Tita 34.

- növényvédo szerek
- "Farmkomerc" és "Gebi"
táp és koncentrátum
valamint
- adalékok takarmány-
ozáshoz
- kellékek  a mezogazdasá-
gi munkálatokhoz

GOMBOS
LÁSZLÓ

Mészáros

...AKKOR GONDOLKOZZUNK!
Ne várjunk csodát!Ne várjunk csodát!

Elmúlt a szavazás! Az értelem gyõzött. Fellélegezhetünk, de
csodát ne várjunk. Nem Boris Tadiæ személyében van a hiba.
Az elmúlt idõk negatív hatása rányomta pecsétjét a
viselkedésünkre, gondolkodásunkra. Felületesen csak a médi-
umoknak hiszünk. A jövõnket nekünk kell kiépítenünk. Erre
valók a szavazások. Akik nem mentek ki szavazni, azokat nem
érdekli a jövõ, sem az övéké, sem a következõ generációéké,
ezért ne kritizáljanak.
Boris Tadiæ klinikai pszihológus, bízzunk benne, hogy új
munkahelyén is tudja értékesíteni tudását. 
Kívánjunk neki is sok sikert, és a magunk erejéhez mérten segít-
sük munkáját!

Bíró Csaba

DOMBOS  FEST 2004
FILMVETÍTÉSEkFILMVETÍTÉSEk

a Hegyalja utcában július 12-étol
kezdet:  21.00

12. hétfo -  Magyar vándor
13. kedd - Kontroll

14. szerda - Valami Amerika

19. hétfo - Kémjátszma
20. kedd - South Park-éjszaka
21. szerda - Komédiák estje
22. csütörtök - Thriller-est

+ meglepetésfilmek
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EGY KATASZTRÓFAFILMEGY KATASZTRÓFAFILM
FORGATÓKÖNYVEFORGATÓKÖNYVE

Elõzmények:
Egy álmos kis falu Vajdaság szívében. Minden Pató Pál úr "Ej,
ráérünk arra még!" mottóját követi. Az utcák rendezetlenek. A fû
mindent benõ. Az autóvezetõk külön túlélési módszerrel halad-
nak át a fõúton. A szemét kupacokban áll a magánházak elõtt. A
falu utcáin lyuk hátán lyuk. Este kilenc után a lányok maradjanak
otthon, hisz az utcai világítás a legtöbb utcában szünetel. A
vizesárkok és levezetõcsatornák léteznek - fõleg az emberek
képzeletében. Kiépített kanalizáció sincs mindenütt. Tavasz van.
Esik az esõ szakadatlan. 

Az  eset:
Húsvét hétfõjén a Népfront utca és a Fõút sarkán levõ ház
pincéjében 10 cm magas a víz. A mélyhûtõ és más ott tárolt dolog
ázik. Egy hét múlva a víz 70 cm magas. A mélyhûtõ már
gólyalábakon áll. 
A talajvíz és az eldugult árkokból visszafolyt víz a pincébõl nem
tud kijutni. Egy idõ után a ház lakói a mocsárvíz bûzére ébrednek.
Még egy kis idõ múlva a pincéjük veszélyes szúnyogteleppé vál-

tozott. A víz továbbra is ott áll. Majd 3,5 hónap után, nagy
nehezen, a ház lakóinak megkönnyebbülésére eltûnt. Maradt
utána vizes fal és kérdések.
Kis Ernõ utca - ugyanekkor. A dombról árvíz hömpölyög a domb

alján levõ kertekre és a házak udvarába. Az ott élõket szemét és a
kanalizáció hiányát bizonyító hulladék önti el. Kicsit arrébb az
árkokban nem tud a víz lefolyni, mert szemeteskukának használják
egyesek. Az iskolásgyerekek önszorgalomból békákra vadásznak az
újonnan alakult pocsolyákban. 
A Bolmán utca is ugyanezekkel a problémákkal küzd: elöntött
pincék és kertek. De nem most elõször...

Következmények:
Dühödt polgárok, vállatvonogató illetékesek, fejcsóváló együt-
térzõk. Tehetetlenség.
Továbbra is kiásatlan árkok, eldugult vagy nemlétezõ levezetõk, ret-
tegés a következõ huzamosabb felhõszakadástól. Ferõzésveszély.

Vége 1:
Senki nem tett semmit. A falu összeõmlõtt. A fiatalok elhagyták.
A térképen Feketity-puszta szerepel.

Vége 2:
A polgárok összefogtak, megtették a kellõ lépéseket. Rendezett és
megvilágított utcák, saját kiásott és tiszta árkok, és európai
életkörülmények jellemzik a falut. 

Kérdések:
- Melyik befejezés tetszik nekünk?
- Miért nem rendezik a falu vízrendszerét?
- Kinek a feladata az árkok kiásása és rendbentartása? 
- A falu vezetõsége, vagy a polgár köteles ezt megszervezni?
- Miért nem csinálunk semmit már évek óta?
- Az ezzel foglalkozó felügyelõ miért nem intézkedik?
- A Kishegyesi Község erõgépei erre nem járnak?
- A 21. században vagy a sötét középkorban élünk?
- Miért nem akarunk összefogni és csinálni valamit saját
magunkért?
- Miért?

Válaszok:
Nézzünk körül más falvakban, kérjünk tanácsot és cselekedjünk!
Mi, magunkért és a faluért.

"Nagy Testvér"

Feketics, M.Tita 45.
024/738-659
Nyitvatartás:

Hétfõ-Péntek: 7-14h
Szombat: 8-12h

Pince, lábszárig érõ vízzel

Béka - paradicsom



6

FECSKEFECSKE
Hartmann doktorék hivatalos látogatóban

A Szikicsrõl és Feketicsrõl elszármazott németek tettek
hivatalos látogatást a községben 2004. június 20. és 23. között. Az
itteni születésû németek egy civil szervezetet alapítottak
Németországban, ez a Duna menti svábok szervezete, melynek
székhelye Sersheim. A Sekitsch-Feketitsch települések egykori
lakosai egy külön alosztályt képeznek ezen a szervezeten belül, az
alosztály elnöke Oswald Hartmann. Néhányan jártak már itthon
az utóbbi években, de hivatalos találkozóra most elsõ ízben került
sor. A négytagú delegáció tagjai Helga Baus, Johann Keipert,
Roland és Oswald Hartmann voltak. A község három
településének elöljáróival egy-egy napot töltöttek együtt, és
hosszas beszélgetéseket folytattak a további együttmûködést
illetõen. 
Június 23-án szerdán, Feketicsen jártak. Délelõtt a helyi közösség
irodájában beszélgettek a falu vezetõségével. Jelen volt Egeresi
Sándor, a tartományi képviselõház alelnöke is, és a feketicsiek: Pál
Károly, a helyi közösség tanácsának elnöke; Sárándi István, a helyi
közösség titkára; Lódi Gáspár, a községi végrehajtó bizottság
tagja; Molnár Zita, a Zöld Dombok elnöke; a helyi közösség tanác-
sának tagjai: Bácsi Gábor, Bede Bálint, Kasza László, Klaæ Vlado,
Kneževiæ Nikola, Vuèkoviæ Mišo; az egyházi gondnokságból
Bertók József és Csete József; valamint Molnár Károly,
Hartmannék közeli ismerõse. A tárgyalások súlypontja a sváb
sírok rendezésére és a valamikori német egyházi tulajdonokra

esett. A hivatalos találkozót mindkét fél döntõ jelentõségûnek
ítélte meg, és Oswald Hartmann lényegretörõen elmondta, az elsõ
lépések a legnehezebbek, de közös akarattal minden út járhatóvá

válik, és reméli, ezentúl a megbeszélések mind gyakoribbak lesznek.
Nekik van egy múzeumuk a németországi Böchingemben, ahol a
szüloföldjükkel kapcsolatos tárgyakat és fotókat õrzik, és a 600 csalá-
dot felölelõ szervezet évente találkozik ezen a helyen, közösen
emlékeznek a múltra, és mindannyiuk vágya, hogy még egyszer
hazajöhessenek. Sokan félnek Szerbiába utazni a bizonytalan poli-
tikai helyzet miatt, fõleg a fiatalabb korosztály táplál elõítéleteket.
Egeresi Sándor biztosította õket arról, hogy Vajdaságban szívesen
várt vendégnek számítanak, ugyanis a tartományi képviselõház
hozott egy rezolúciót, mely szerint nem létezik a népek kollektív
bûnösségének jelensége. Ezzel a gesztussal Vajdaság megelõzött
olyan országokat is, akik már európai tagállamnak számítanak, de a
múltat még nem tudták megbocsátani. 
Pál Károly elmondta, hogy az egyházi vagyon visszaszármaz-
tatásáról szóló szerb törvény még mindig nem végleges, de amint
mód lesz arra, a feketicsi sváb evangélikus és református templom is
vissza kell, hogy szálljon jogos tulajdonosára. Ebben az ügyben a
vallásügyi és privatizációs minisztériumokhoz kell fordulni, de a
megbeszélések szerint Csete Szemesi István püspök úr és Dolinszki
Árpád, az evangélikus egyház szuperintendense is támogatni fogja a
visszaszármaztatást. A sváb sírok rendezését mihamarabb meg kell
oldani közös erõvel. A német küldöttség a temetõbe is látogatást tett,
és ugyanúgy, ahogy az evangélikus templomról, a temetõrõl is
fotókat készített. Németországba visszaérkezve megbeszélik majd
szervezetük többi tagjával a szükséges lépéseket. 
A legkényesebb kérdésrõl ugyan nem esett szó ezeken a beszél-
getéseken, de a levegõben ott lógott a ki nem mondott gondolat:
nálunk van valami, ami az övék. A falak, amelyek mögött a
gyerekkorukat élték, a tetõk, amelyek alatt egykor biztonságban
voltak. A házak, ahol nevettek, sírtak, öleltek és féltek. A hely, ahon-
nan elindultak. Amiért õseik keményen megdolgoztak, amit gondo-
ztak és szerettek, és amit a történelem egyik fintora valaki más
kezébe tett le. Súlyos kérdés ez, és talán még nem jött el az igazság
ideje. A német küldöttség tagjai mégis a legnagyobb barátsággal és
megértéssel fordultak vendéglátóik felé. 
Míg Helga Baus a temetõben a virágokat fényképezte, és Oswald
Hartmann arcok után kutatott emlékezetében a fejfák feliratai mel-
lett (utoljára Ágoston püspök úr temetésén volt itt), addig dr. Roland
Hartmann Kórizs József segítõkészségét hálásan elfogadva a
gyógyszertárat és az egészségházat vette alaposan szemügyre. A
vendégek elismerésüket fejezték ki Bojtos Bélának és a falu
vezetõségének az új sportcsarnok láttán, nagy dolog ez, mondta
Oswald, fõleg a fiataloknak, hogy végre minõséges sportolásra van
lehetõség. 
A találkozót a Pipacs étteremben elköltött ízletes ebéd koronázta. Az
asztal mellett ülve Pál Károly összefoglalta a három nap eredményét.
Elsõdleges teendõ a múlt rendezése, de már látszanak a jövobeli
barátságos viszony körvonalai is. Jövõre, amikor Feketicsen megün-
neplésre kerül a magyarok betelepülésének 220, a montenegróiak
beköltözésének 60, a szerbek idejövetelének (Újfalura) 90 éves évfor-
dulója, akkor a svábok is itt lesznek. 2006-ban pedig Szikicsen fog-
nak megemlékezni letelepedésük 220 éves évfordulójáról. 

Lódi A.

Oswald Hartmann és a delegáció a temetõ német
részében
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"Ímé, napok jönek, azt mondja az Úr Isten, és
éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után
való éhséget, sem víz után való szomjúságot,
hanem az Úr beszédének hallgatása után."
Ámós 8, 11

Ha most arra kérne valaki bennünket,
hogy a földi dolgokból állítsunk fel egy
fontossági sorrendet, bizonyára ebben az
értékrendben elõkelõ helyet foglalna el a
mindennapi kenyér. A mindennapi
kenyér elõteremtése az emberiség
történelmében mindig áldozathozatalt
követelt. Napjainkban is egyike a
legégetõbb kérdéseknek, hogy miként
teremthetõ elõ a szükséges kenyér. Ez a
kérdés nemcsak az idõsebbek kérdése,
hanem a fiatalabb nemzedéké is. Egyre
több elszegényedett embert látunk
magunk körül, aki tegnap még nem, de
holnap már könnyen koldulni kénysz-
erülhet.

Az idézett prófécia részlet egy ilyen, a
mai korunkhoz hasonló élethelyzetet tár
elénk. Az ótestamentumi korban dúló
háborúk során a nép egy része
meggazdagodott, de nem igazságos úton.

Hamis súllyal mérve az árút, becsapták
embertársaikat, nyomorgatták a szegény
embert, az erõsebb joga érvényesült.
Nagyon sok a hasonlóság a mai állapot és
az Ámós próféta korabeli élethelyzet
között.

Ilyen élethelyzetben nem lehet igaz,
hívõ életrõl beszélni. A vallás külsoséggé
válik. Sajnos ezeket a jeleket fedezhetjük
fel magunk körül is. Nem csak ott, de itt
is alig várják az emberek, hogy elteljenek
az ünnepek, hogy adni és venni lehessen,
hogy hamis mértékkel másokat
megrövidíthessenek. Sokszor kiáltunk
fel: Meddig lesz ez így? Miért engedi meg
ezt Isten? Vajon nincs neki mindezekrõl
tudomása? De van, és semmi sem kerüli
el az Õ figyelmét! Õ kész a cselekvésre.
Elõször Isten szívére akar beszélni a
népének, hogy visszafordítsa õket a pusz-
tulás útjáról. Ezért küldi el népéhez
Ámós prófétát. Népének lelkiismeretét
szeretné felébreszteni. Izrael népe, ha
nem tér meg, elkerülhetetlenül utoléri tet-
teinek a büntetése. Minden, amit vetett,
beérett. Jön az aratás. Amit vet az ember,
azt is aratja!

Isten nem csak kilátásba helyezi a bün-
tetést, hanem megmondja, hogy ez mivel
fog járni. A testi kenyér elfogy. A szoron-

gatott helyzetben nem testi éhséget,
hanem lelki éhséget támaszt az Úr. A
prófécia részlet errõl az eljövendõ éhség-
rõl és szomjúságról beszél. Ámós próféta
hiába prófétált kemény szavakkal. A nép
gõgös és kemény szívû maradt.
Bekövetkezett az ítélet. Krisztus hívása
hangzik ma is, figyelmeztet, hogy a földi
kenyérnél van fontosabb dolog is. A
fontosabb kenyér az Ige, az Isten beszéde,
a láthatatlan kenyér. Sajnos ma is azt kell
megállapítanunk, hogy a látható kenyér
sokak számára fontosabb, mint ez a
láthatatlan kenyér. Isten világosan szól,
amikor az odafel valók keresésére
ösztönöz bennünket.  

Ma, amikor az ember örömmel tekint
a learatott gabonára és az ebbpl készült új
kenyérre, mindenki hálát kell, hogy adjon
Istennek a gondviselésért. Most hálaadá-
sunk szóljon ne csak a testi kenyérért,
amely megszáradhat vagy megpenészed-
het, de szóljon az örökkévaló Igéért is! Ne
feledjük Jézus szavait, aki ezt mondta:
"Én vagyok az életnek ama kenyere; aki
hozzám jo, semmiképpen meg nem
éhezik, és aki hisz bennem, meg nem
szomjúhozik soha." (Jn 6, 35)

Orosz Attila
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TÁNCVIZSGÁK ELOTT

"Nem elég a szép ruhát felvenni,
tudni is kell azt viselni!"

Végre itt a nyár! Szabadabbnak érezzük
magunkat. Ez meglátszik
öltözködésünkön, viselkedésünkön.
Falunk egyik nagy, nyári eseménye a
táncvizsga. Ezen résztvesz kicsi és nagy
egyaránt. A kicsik ugrándoznak, a
tánciskolások bemutatják, hogy mit
tanultak, a szülõk büszkélkednek, az
idõsek pedig nosztalgiáznak.
Hónapok óta készülõdnek erre a nagy
eseményre. Fõ kérdés: "Mit vegyünk
fel?". Szeretnék néhány jótanácsot adni.
- A kicsiket nem kell a legdrágább
ruhákba öltöztetni, mert ugrálnak,
elesnek, leöntik magukat és a nagy
ünneplésnek dorgálás lesz a vége. 
A táncvizsgán résztvevõ fiatalok ügyel-
jenek a következõkre!
- A lányok ne csináljanak maguk-
ból "karácsonyfát" (csak egy díszítõ
elemet tegyenek magukra, láncot,
gyöngyöt, vagy mást)

- Ha táncolnak, igyekezzenek a
legkényelmesebb szandált, könnyû cipõt
felvenni, ami összhangban van a ruhával,
és nem baj, ha nem új.
- Lányoknak nem illik nadrágban
táncolni.
- Ne legyen túl rövid és szûk a
szoknya, mert táncvizsgára az nem való.
- Ügyeljünk, hogy a ruha színe
összhangban legyen egyéniségünkkel,
hajunk, szemünk színével.
- Kockás, csíkos nem illik vizs-
gára, legjobb a virágos, pöttyös, sima
anyag.
- A szoknya-blúz viselet sem
alkalmas mert a blúz kicsúszik, és vagy
húzogatjuk, vagy úgy hagyjuk. Kínos
helyzet mindkettõ. 
- Leüléskor ügyeljünk, hogy a
ruha ne gyûrodjön, ne flekkezzük le.
- A lányok táncra ne
vigyenek karórát, helyette karcsatot
tegyenek fel, ami a ruhával
összhangban van.

A FIÚKRA IS VONATKOZIK!
- Poharakkal ne sétáljanak és
ne hadonásszanak.
- A kezüket mindig töröljék
meg, mert sok problémát okoz a

zsíros kéznyom a ruha hátulján.
- Olyan ruhát, öltönyt csináltas-
sunk, ami más alkalmakkor is viselhetõ.
Legfontosabb, hogy meg legyünk
elégedve külsõnkkel. Ne akarjuk
utánozni a TV-ben látott fiatalokat, mert
mi itt élünk, ismernek bennünket és a
fiatalság az maga a szépség, minden fes-
tés nélkül, mert a festék tánc közben
összeolvad, lecsorog, törléskor szét-
maszalódik. 
A fenti tanácsokat átgondolva, egyenes
testtartással, felemelt fõvel, mosolyogva,
mindenkit kedvesen üdvözölni kell, és
akkor a kellemes este biztosítva lesz.
Sok sikert, önbizalmat és jó szórakozást
kívánok. 

Bíró Éva
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Jelentés a kapásnövények állapotárólJelentés a kapásnövények állapotáról

Májusban 82 mm esõ hullott, ez a mennyiség az átlagos-
nál 20 mm-rel több. Fõleg jelentõs mennyiség az áprilisi
bõ esõzések után. A kapásnövényekre nem kedvezett az
idõjárás, mert a sok esõvel igen huvös idõjárás párosult
egész június közepéig, ami hátráltatta a növények
fejlõdését. Az elmúlt hónapban (június 25-ig) 94 mm
csapadék hullott, ami jóval  több a sokévi átlagnál. 
Szerencsére a hónap második felétol jobbra fordult az
idõ, ez pedig igen kedvezõen hatott a legtöbb kapás-
növényre. A jó ido hatására gyors növekedéssel reagál-
tak a növények, erre a gazdák már nagyon vártak, mivel
ilyenkor már sokkal elõrehaladottabb vegetációs fázis-
ban kellene, hogy legyenek. De ezt a lemaradást a
melegebb ido beköszöntével pótolni tudták, erõs
növekedésbe kezdtek.
Ha egész nyáron ilyen csapadékos, meleg idõ maradna,
akkor biztosan bõséges terméshozamra számíthatunk
kukoricából, napraforgóból, szójából és cukorrépából is.

Horkai Zsolt

M e z õ n é z õM e z õ n é z õ

-szépségrovat--szépségrovat-
Az uborka a szépségápolás szolgálatábanAz uborka a szépségápolás szolgálatában

Az uborka az otthoni bõrápolás elengedhetetlen kelléke. Az
uborkát már nagyon régóta ismerjük mint bõrápoló terméket.
Minden bõrtípusú egyén bátran használhatja, de leginkább a
száraz, dehidratált bõr vízpótlására alkalmas. 
Íme egy-két házilag elkészíthetõ uborkás bõrápoló! 
Reszeljünk le egy érett uborkát, facsarjuk ki, majd az így
kapott léhez adjunk hozzá egy evõkanál olajbogyóolajat.
Használat elõtt jól rázzuk össze a keveréket. Az így kapott
folyadékkal borogassuk arcunkat és nyakunkat 30 percen
keresztül, majd langyos kamillateával mossuk le és végül
hidratáló, tápláló krémmel ken-
jük be. Ezt a kúrát ismételjük
naponta kétszer 10 napon
keresztül, a várt eredmény nem
marad el, bõrünk üde, friss,
táplált lesz.
1 dl uborkaléhez adjunk hozzá
0,5 dl friss tejet, ezzel a
folyadékkal itassuk át arcunkat és
nyakunkat, majd rózsaszirom
teával mossuk le. A teával a
szemünket is borogathatjuk. Bõrünk
jelezni fogja elégedettségét!

Csanak Melitta

TT ÜÜ KK RR ÖÖ MM ,,
TT ÜÜ KK RR ÖÖ MM ,,   MM OO NN DD DD

MM EE GG NN ÉÉ KK EE MM ……   

STR. I KOM. " INDIGO"Feketics
Iskolai felszerelés 3 hónapos lefizetésre
(június, július, agusztus) kedvezo áron. 

A búzaátvétel szabályaiA búzaátvétel szabályai
A búza kereskedelmi minoségét három mutató alapján számolják
el. Ezek a búza nedvessége, tisztátalansága és hektóliter- tömege.

1.A nedvességet nem kell sokat magyarázni, magától
érthetõdõ. Az alap a 13%. Ha a búza nedvessége pl. 14%, 1%-ot
levonnak, ha 12%, akkor 1%-ot hozzáadnak az alapárhoz.

2.A másik két mutató már sokkal több vitára ad okot. A
tisztátalanság kisebb része általában a gyommag, pelyva, föld stb.
A nagyobb rész törött szem, szorult szem, egyszóval azok a sze-
mek, melyek átesnek a 2 mm. széles hosszúlyukú rostán. Ezen
kívül ide tartoznak a zöld szemek, és bizonyos határon felül a
poloskaszúrott szemek is.
A tisztátalanságnak az alapja a 2%. Ha ettõl kevesebb, a ter-
melõnek elismerik azt a százalékot, amennyivel tisztább, vagy
levonnak annyi százalékot, amennyivel meghaladja a 2%-os
alapot.

3.A hektóliter tömegelszámolási alapja a 76 (kg/100l).
Ha a hektóliter több mint 76, minden egységre +0.5%-ot számol-
nak el. Ha a búza hektóliter tömege 80, akkor +2% jár, de a 80
felettit már nem számolják el.
Ha a hektóliter- tömeg alacsonyabb, mint 76, akkor minden
egységre -0.5%-ot számolnak 74-ig. 74 alatt takarmánybúzának
számít. Hogy miért? Mert ez a szabály van érvényben már több
mint 50 éve.
A búza minõségi értékét három osztályba sorolják. Az elsõ osz-
tály 13% feletti fehérjével és 40% fölötti szedimentációs érékkel
kell, hogy rendelkezzen, a másodosztály fehérjetartalam 11.5%-
13%, a szedimentációs érték 30%-40% közötti értékeknek felel
meg. A harmadosztály 10%-11.5% fehérje és 30% alatti szedimen-
tációs érték.
De van még egy kis bökkenõ. A szedimentációs érték ha-
gyományos meghatározása 24 órát vesz igénybe, a fehérje-
meghatározás pár órát. Vannak gyors, meghatárózó készülékek:
kb. 10 az egész országban. Lehet, hogy hamarosan elismerik
hivatalosan is, de mit csinál a többi? Fajtánként veszi át? A fajta
tulajdonságai nagyjából 50%-ban befolyásoják a minõséget, a
másik fele a termesztési viszonyok (idõjárás, trágyázás stb).
Ha eddig egyszerû volt, akkor hozzáteszem, hogy az utóérés az
aratás után még két hónapig tart, ez alatt valamelyest nõ a hek-
tóliter- tömeg, és csökken a szedimentációs érték.
Lehetne jobb szabványunk is, de mindenki olyan kalappal
köszön, amilyen van neki.

Sz.J.
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KKEE RR TT II TT ÖÖ RR PP EE
Virág

Kertünk éke a KARDVIRÁG (Iridaceae), amely a nõsziromfélék hatalmas családjába
tartozó népes fajta. A gladiólusz, vagy köznapi nevén kardvirág, színekben és
színárnyalatokban leggazdagabb virágunk.
Gumós növény, levelei keskenyek és hosszúak, virágai tölcsér alakúak. A hagymája
(gumója) lapos. Fajtától függõen 80-100 cm magasra nõhet. A törpe fajták alig érik el a
fél métert. 
Népszeru növény, mert vágott állapotában sokáig díszíti a helységet, és szárán az utol-
só bimbó is kinyílik. 
Március végén a hagymákat már kiültethetjük a szabadba, de ez persze az idõjárási vis-
zonyoktól is függ. A gumókat 8-10 cm mélyre helyezzük a tápanyagban gazdag, de
nem frissen trágyázott földbe. Szélvédett, napos helyen gazdagon fejlõdik. A virágzás
júliustól várható a gumók ültetésétõl függõen.
A szaporítás magvetéssel és ún. fiókahagymával történik. A fiókahagymákat március-
ban kiültethetjük, mivel nem érzékenyek a hidegre. Ezek a hagymák csak 3-4 év múlva
lesznek virágképesek. A hatodik levél után hozza a virágszárat. 
A szállítás szempontjából a kardvirágot az alsó virág nyílásakor kell szednünk. A
szedésnél legalább 2 levelet hagyjunk a tõn, hogy a gumó nem merüljön ki. A hagymák
elõzõ évi táplálásától függ a következõ évi virágzás. A következõ évi termést elõsegíti
még, ha a tõn a 2 levél helyett 3-4 levelet hagyunk meg. Talajárnyékolással, júliustól
augusztusig tartó bõséges öntözéssel elõsegíthetõ a következõ évi virágzás. A hagyma-
betakarítás október elején történik. Ilyenkor a gumókat fel kell szedni a földbõl, mert a
kardvirág nem hidegtûrõ. A felszedett hagymákat szárítsuk meg, tisztítsuk meg és
szellõs, száraz, fagymentes heleyen tároljuk 4-6 fokon. 
A szárazrothadásnál, szürkepenésznél és a vírusos betegségeknél a beteg példányokat
el kell távolítani az egészséges állomány érdekében. A rovarok ellen a vegyszeres
védekezés általában segít. 

Zeèeviæ Tatjana

Zöldségféle
A koranyári konyhakert egyik állandó lakója a TÖK. Kúszó, karélyos levelû, részben
évelõ egyéves növény. Számos faja ismert, mint például a fõzõtök (közönséges tök v.
úri tök), amely Amerikából származik. Kedvelt fõzelék alapanyag. Nagy vitamintar-
talma van (rostjait az ún. 100%-os gyümölcslevek gazdagítására használják).
A háziasszonyok más kedvencei a patiszon, azaz csillagtök és a cukkini.
A sütõtökrõl sem feledkezhetünk meg, számos faját termeszthetjük, így például az
édes tamburatököt, ami akár még télen is élvezhetõ, sütve vagy a rétesben. 
A táplálkozásra nem alkalmas faj a dísztök, mely igencsak változatos formájával és
színével sokak lakását díszítheti, és a lufa-tök. Ez utóbbi belsõ része celulózós (vízben
nem oldódó elfásodott anyag) hálót tartalmaz, melyet szárítás után fürdoszivacsként
lehet használni (lufa-szivacs). 
A hagyomány szerint a tököt az év 100. napján vetik megmûvelt és trágyázott
fészkekbe. Kedveli a csapadékban gazdag, meleg idõjárást. Betegségekkel szemben
elég ellenálló növány, viszont ha lisztharmat támadja meg, akkor a kékkõ-oldat segít a
kertészkedõn. 

Júliusi teendõink a házikertben
A zöldborsószüret után palántálhatjuk az õszi szedésre szánt karfiolt, kelkáposztát,
kései karalábét és káposztát. A zöldborsó helyére pedig spenót kerülhet.
A korai karalábé területe az õszi szedésû babbal hasznosítható. A hónap közepéig még
vethetünk csemegekukoricát.
Július végén elvethetjük a megmaradt szabad területekre a  téliretket és a céklát.
Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy mit hova vetünk, mert nem jó, ha két egymást
követõ évben ugyanarra a területre ugyanazokat a növényeket tesszük.

Kovács Hargita

HHAA PP CC II
Ízelítõ a természet patikájának

júliusi kínálatából
A KÖZÖNSÉGES CICKAFARK

(egérfarkú fû, ezer-
levelû fû) fehér
fészkesvirágú növény,
melynek virágos hajtá-
saiból fõzetet készít-
hetünk görcsoldásra
(Kúraként kell alkal-
mazni menstruációs fáj-
dalmakra és annak
rendszerezésére. Pár
nappal a menstruáció
elõtt napi 2 dl-t kell inni
a fõzetbõl.) Továbbá

emésztésjavító, sebgyógyító és az aranyér
kezelésére is alkalmas. Az alkoholos
kivonata gyomorfekély kezelésére
használható.

A NAGY CSALÁN
(csalány) leveles hajtá-
saiból készült forrázat
vizelethajtó. A gyökér-
fõzetét pedig gyulladá-
sok  és koleszterinszint
csökkentésére, és prosz-
t a t a - p r o b l é m á k r a
használják. A népi
táplálkozásban a friss
hajtásokból fõzeléket készítenek a jelen-
tõs vitamintartalma miatt. A növényt
nyersen a reumás részek összecsípésére
alkalmazzák. 

A VETÉSI PIPACS
(mákrózsa) virágszir-
mából készült tea
köhögéscsillapító és
gyomorfájdalom-eny-
hítõ. Emellett enyhe
idegcsillapító és altató
is.

A SÓSKA (lósóska)
virágos hajtásának (és

termésének) forrázata antibakteriális
hatású (a Salmonella fertõzések ellen) és
így a fertõzõ hasmenés kezelésére alkal-
mas. Külsõleg a sóskából készült teát és
az alkoholos kivonatot bõrbetegségek
kezelésére alkalmazzák (viszketegség,
rüh) mind az embereknél, mind az álla-
toknál. A rüh esetében kenõcs for-
májában is használják. 

Kovács Hargita
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Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy apróhirdeté-
seiket ezentúl szervezettebb formában szeretnénk
begyûjteni. A helyi közösség irodájában van egy Fecske-
doboz, minden délelott be lehet dobni egy borítékban az
apróhirdetés szövegét a 30 dinárral együtt.  Ugyanebbe a dobozba szívesen várunk
olvasói észrevételeket, javaslatokat, leveleket is! Legyen ez az újság mindannyiunké! 

MMII TT FF ÕÕ ZZ ZZ EE KK
MM AA.. .. ..

BüszkeszószBüszkeszósz
Losonci Margit néni receptjeLosonci Margit néni receptje

Tisztítsunk meg fél kiló büszkét, zsíron
dinszteljük meg. Míg a fedõ alatt puhul,
idõnként nyomkodjuk meg szedõkanál-
lal, hogy összetörjön. Amikor megpuhult,
tegyünk rá úgy 2 kanál lisztet, engedjük
fel lassan hideg vízzel, állandóan kever-
getés mellett. Fozzük sûrûre, és ízesítsük
pici sóval, cukorral. 
A büszkeszósz kellemes savanykás íze
mindig frissítoen hat a húsok mellett. Jó
étvágyat!

GYÜMÖLCSJOGHURTGYÜMÖLCSJOGHURT

0,5-0,7 l tejben fõzzünk meg 2 vaníliás
pudingot (esetleg földiepreset). A tej
mennyiségétõl függ a joghurt sûrûsége.
Amint kihûlt, keverjünk hozzá 0,5 l
joghurtot, adjuk hozzá a turmixolt
gyümölcsöt, cukrot és citrompótlót ízlés
szerint. Hidegen tároljuk. Meleg nyári
napokon kituno reggeli vagy hûsítõ
desszert. 

Kovács Matild

Könnyû-nyári gyümölcstortaKönnyû-nyári gyümölcstorta
Csanak Magda receptjeCsanak Magda receptje

Kisütünk egy piskótát 3 tojásból, erre
apróra szeletelt gyümölcsöt teszünk
(bármilyen gyümölcs megfelel). Egy
nagyobb edényben felmelegítünk egy
liter joghurtot 10 kanál cukorral, majd a
tûzrõl levéve lassan hozzákeverünk 3
felvert slagot és az elõre csomómentesre
kikevert 4 zselatint. Ezt a masszát a
piskótára öntjük, és a mélyhutobe
tesszük, míg a zselatin meg nem
keményedik.                                                
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy
Önök is hozzájárulhatnak a Mit fõzzek ma
magamnak c. rovat gazdagításához. Nem
kell mást tenniük, mint leírniuk kedvenc
receptjüket és saját nevüket, és bedobni a
Fecske-dobozba a délelõttönként nyitva
tartó Helyi Közösség irodájában. Kérjük,
hogy szezonjellegu étkeket válasszanak
erre célra, a következo idõszakban tehát
könnyu nyári falatokat várunk! Legyünk
büszkék magunkra...

GG YY EE RR EE KK SS AA RR OO KK
"Az én falum" nyertesei"Az én falum" nyertesei

Sokan rajzoltatok a múlt hónapban, ennek nagyon örültem! De kevesen jöttetek el a
díjkiosztóra. Hol voltak a többiek? Pedig a meglepetés egy sétakocsikázás lett volna a
nyertesek számára... A helyezettek közül csak egy valaki volt ott! Így az õ nyereménye
az lett, hogy magával vihette a barátait is a kocsikázásra. 
A rajzpályázatot egy háromtagú zsuri értékelte: Bíró Éva tanító néni, Szilágyi József
festõ és Csanak Melitta szépségszakértõ. Döntésük alapján Az én falum rajzpályázaton
1.díjat nyert Kerekes Adél, 2.díjat Lódi Lenke, 3. díjat Paroci Ana. Külön dícséret-
ben részesítettük Lénárt Valentinát. Gratulálunk! És mindenkinek köszönjük a raj-
zokat! Vidám vakációt!

béka
Törd a kobakot!Törd a kobakot!

Az elsõ függõleges sorban található a rejtvény megfejtése: Feketics középkori neve.
Ahhoz, hogy ezt megtudjátok, ki kell tölteni a vízszintes sorokat! Vigyázat, a kettõs
betûk, mint például a CS, egy négyzetbe írandó!
Vízszintes sorok: 1: kedves költözõmadár, 2: korai gyümölcs, 3: hápogó háziállat, 4: egy
magyar meseíró, Benedek … 5: ebbõl lesz a madár, 6: délben fogyasztjuk, 7: napszak,
8: még nem felnõtt, 9: lakunk benne, 10: nincsenek szülei, 11: csíkos állat, 12: a ház
szeme. 
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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Szügyi Józsefnek és Német Mártának
Árpád nevû fia született.

Gratulálunk!

HalálozHalálozásás

Bistroviæ Franjo

Õszinte részvétünk a 
csládnak!

Nyaralás
BULGÁRIÁBAN

Pomorjén !!!
10 éjszaka úttal: 140 euró
2-3 havi részlefizetésre!!

Felvilágosítás: a 
063-84-198-96-os 

telefonon.


