A FALCO kiadványairól

Aktív természetvédelem
Aktív madárvédelem, Természetkedvelők, A temerini kastélykert és A Slatyina
és bánomi puszták címmel négy szép kidolgozású szórólapot jelentetett meg
az év elején a FALCO Természetkedvelők egyesülete. Ebből kettő új kiadvány,
kettő pedig a korábbi szórólapok javított kiadása. Lejjebb a Természetkedvelők egyesülete címűt ismertetjük.
A FALCO Természetkedvelők Egyesülete politikamentes, nem profitorientált civil szervezet,
amelyet 2004-ben hoztunk létre fiatal természetbarátok kezdeményezésére azzal a céllal,
hogy kutassuk, tanulmányozzuk, népszerűsítsük
és – lehetőségeink szerint –
megóvjuk környékünk természeti értékeit. Egyesületünk munkájában fontos
szerepet tölt be az iskoláskorú gyerekek természetszeretetre való nevelése is.
Egyesületünk rendszeresen szervez fásítási akciókat. Lehetőleg őshonos
fákat telepítünk. Eddig körülbelül ezer facsemetét ültettünk el.
Többrétű madárvédelmi tevékenységet folytat
egyesületünk, mint pl. a téli
madáretetés, madárodúk készítése és kihelyezése, madármegfigyelés, madárgyűrűzés stb.
Telente rendszeresen készítünk madáretetőket, melyeket szétosztunk az arra igényt tartó
lakosok között.
Fontosnak tartjuk e különleges élőhely növényvilágának megőrzését, ugyanis számos ritka,
védett növényfaj is él ezen a területen.
Gyakran szervezünk a gyerekeknek különböző oktató jellegű programokat, foglalkozásokat. Ilyenek a természetjáró kerékpártúrák,
természetvédelmi témájú rajzpályázatok, kör-

nyezetismereti táborok, barkácsműhelyek.
Ezeken a gyerekek mindig előszeretettel vesznek részt.
Emellett szemétgyűjtési akciókat szervezünk, előadásokat tartunk, kirándulásokat
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szervezünk természetvédelmi területekre,
kapcsolatot tartunk fenn más természetvédő
civil szervezetekkel, valamint természetvédelmi szemináriumokra, szakképzésekre is
eljárunk.
Ha tetszik tevékenységünk, és szeretnél
bekapcsolódni munkánkba, keress meg bennünket!
A szöveget Balogh István írta, a fotókat
Utcai Dávid, Varga Balázs, Balogh István
és Kovacsics Tóbiás készítette.
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Barba Jure
A Hvar-szigeti (Horvátország) Jerkovićiban
élte egyhangú nyugdíjas napjait a kis település egyik őslakója, Juraj Begović, a népszerű
Barba Jure. És továbbra is így élte volna napjait, ha 1978 nyarán a temerini Szabó László nem
áll meg a méz és bor eladását hirdető táblánál.
Az átutazóban levő turistának tetszett a méz,
a bor, de még inkább a falucska, érintetlen
csöndjével és nyugalmával. A mézet és bort
áruló helybeli Moro Jerkovićnak ugyan eszébe
se jutott, hogy az érdeklődő idegennek telket
adjon el, de elvezette Barba Juréhoz, netalán
azzal üzletet köthet.
Barba Jure és Szabó László alkudozásának az lett az eredménye, hogy Temerinbe már
egy új hvari telektulajdonos tért haza. Példáját
követte néhány temerini, újvidéki, budiszavai,
verbászi, majd következtek a belgrádiak, szarajevóiak, más vajdaságiak, szerbiaiak és boszniaiak. Ma a kihalóban levő kis település körül
több mint ötven kisebb-nagyobb nyaralóház,
mintegy harminc házalap és ugyanannyi eladott telek van. A telkek legnagyobb részét
Barba Jure adta el, aki megérezte, hogy az
addig senkit sem érdeklő bozótos, kies, erdős vagy köves földeknek értékük van, méghozzá napról napra nagyobb. Idős kora és
egyszerűsége ellenére nagyon találékonynak
bizonyult. Megtetszett neki a telkek eladása,
és habár az érdeklődőknek azt mondta, hogy
most már aligha mér ki és ad el új telkeket,
újabb vevők jövetele esetén nem állt ellen a
kísértésnek.
Így lett Barba Jure egy új nyaralótelep
megalapítója. A nem várt pénz, élete alkonyán, természetesen megváltoztatta Barba
Jure életét. Igényesebb lett, és igényeit alacsony nyugdíjából már nehezen tudta volna
kielégíteni. Időközben az idős és özvegy Barba
újból megházasodott, hozzáépített házához,
és kicsinosította, modern háztartási gépeket
és felszerelést vásárolt, unokájának gépkocsit
ajándékozott, utazgatott és élénk ﬁgyelemmel kísérte az országban és a világban zajló
eseményeket. Élete dinamikusabb, gyorsabb
lett, a nyaraló, üdülő telepesek jöttek-mentek,
építkeztek, és Barba Jurénak, aki különben is
szerette az embereket, mindig akadt vendége
vagy beszélgetőtársa.
GALAMBOS László (1998)

• A Táncsics Mihály utca 23.-ban fürdőszobás ház kiadó, lehet idősebb
személynek ápolással. Érdeklődni a
Táncsics Mihály utca 23/1-ben, vagy
telefonon: 845-219.
• Tomos Automatic 1987-es kiadású
motorkerékpár eladó, ára 200 euró.
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