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Kiszámíthatóság és
problémaközpontúság
A 2005-ös évi költségvetés elfogadását megelõzõen, annak
keretszámait ismerve tájékoztatom
Önöket a fõbb prioritásokról, a
költségvetési tételek elosztásáról,
az Önök pénzének felhasználásáról.
A helyi közösség bevétele a 2005ös esztendõben mintegy 20 millió dinár,
ami a községi költségvetés, a helyi
járulék, a saját bevételek és a rekreációs
központ eladásából származó részbõl
áll. Ennek a közösségnek sokkal többre
lenne szüksége, de a költségvetés mindenkor a gazdaság teljesítõképességének függvénye. A munkaviszonyban levõk száma folyamatosan csökken
és az átlagbérek is jóval a köztársasági
átlag alatt vannak. A már lezajlott
magánosítások sem hozták meg a hozzájuk fûzött reményt és egy-két esettõl
eltekintve ez csak további romláshoz
vezetett a munkavállalók szempontjából. Meg kell említeni a mezõgazdaságban régebben sohasem tapasztalt
méretû fizetõképtelenséget is.
A helyi közösség jogait annyira
megnyirbálták, hogy jogi kategóriaként
már nem is szerepel. Hát, itt tartunk
most.
Arra összpontosítunk , hogy külsõ
forrásokból, pályázatokból további
bevételekre tegyünk szert. Így tevékeny
részesei vagyunk a Topolya Község
Fejlesztési Asszociációjának, ami civil
szervezet, és arra hivatott, hogy a
községben hozzáférhetõ pályázati forrásokat megpróbálja maximálisan
kihasználni.
Már átadtuk a szennyvíztisztító
berendezés és keleti temetõ rendbetételére irányuló pályázatot, az
iskolának is segíteni próbálunk.

A helyi közösség vezetõinek kötelessége, hogy az eszközöket rendeltetésszerûen és a fennálló problémák
függvényében osztja szét.
Folyamatosan növekednek a fenntartási költségek, így ezek optimalizálása elkerülhetetlen.

Elképzelésünk szerint a beruházások és a kommunális tevékenység tenné
ki a költségvetés 73 %-át. Meggyõzõdésünk, hogy ebben a faluban
mindenkinek jár szilárd út. Így erre
fokozottan ügyelünk. Az idei évre tervezzük öt utca: a Belgrádi, az Órásköz,
a Köztársaság, a Pionír, és a Március 8.
utca kibetonozását. Ez a legjelentõsebb
beruházásunk. A nyugdíjasotthon
tovább épül a hátsó komplexummal.
Hozzájárulunk a tornaterem ablakainak
kicseréléséhez, felújítási munkálatokat
tervezünk 3 hídon, a Tûzoltóotthonban,
a volt Komitét épületén és a Sloboda
öltözõjében. A színház belsõ adaptációja prioritást élvez, hisz ma nincs olyan
hely Bácskossuthfalván, ahol 2-300
ember összegyûlhetne. Rendezni fogjuk
a szeméttelepet, a temetõk kinézetét is a
kegyeleti hely méltóságához kell igazítani. A központban lévõ kerekes kutat
pedig valódi rendeltetésének kell átad-

2. szám
ni. Ide csatlakozik a kifúrt ivóvízkút
felszerelése, játszótér az óvodában és
padok elhelyezése.
A közvilágítás folyamatos karbantartásával, a kafiléria üzemeltetésével és
a szeméttelep rendben tartásával életnívónk, míg a zöld területek karbantartásával falunk arculata javul. Ezekre
a tevékenységekre fokozottan ügyelünk.
A helyi közösséget is mûködtetni
kell, amit kötelességünk minél olcsóbban, az Önök igényeihez alkalmazkodva végezni. A számítógépek használata
a munkánkban most már elkerülhetetlen.
Három nagy falusi rendezvény
várható: március 15, a falunap és a
falukarácsony kapcsán.
Több mint húsz civil szervezetünk
van. Kötelességünk ezek fenntartása és
továbbéltetése, amit meg is fogunk
tenni. Itt a pályázatfigyelésen keresztül
próbáljuk fokozni a bevételeket. A falu
honlapja márciusban már elérhetõ lesz.
Tanulmányi kölcsönt adunk 10
egyetemista részére, amihez újabb tíz
ösztöndíjat csatoltunk, és amerikai
segítség is érkezett 3 diák számára.
Az idei évtõl támogatni kívánjuk
kiválóságainkat a sport, a kultúra, a
tudományok területén. A helyi járulékban elõlátott, minden újszülöttnek járó
bébicsomag végre helyett kap a költségvetésben.
Nagyvonalakban ez a tervezet.
Elfogadása után részletesen, összegekre
lebontva is beszámolunk Önöknek.
Okkal és joggal vetõdik fel a
vízvezeték-hálózat rekonstrukciójának
és a szennyvízhálózat bõvítésének
igénye. Ennek kidolgozása a Standard
kereteiben most van folyamatban.
Mindezen elképzelések kapcsán az
Önök véleményére is számítunk.
Kikérjük a lakosság véleményét, és (az
idõk sodrában elveszett) falugyûlést tartunk.
Fazekas Róbert tanácselnök
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A termelõk gyûlésérõl

Az idén már jobb lesz?

Úgy tûnik, a tavalyi búzatermés
értékesítésén már nem sokat lehet változtatni. Annál is inkább, mert a termelõk jelentõs része már eladta a termést olyan áron, amilyet éppen kínáltak
érte. Azok viszont, akik áron alul nem
voltak hajlandók eladni, nem képeznek
jelentõs erõt a malmokkal szemben. Így

A „parasztgyûlés“ résztveõinek
csoportja
folytatódik az egyhelyben topogás és a
tanácstalanság. A falubeli termelõk
legutóbbi, január 28-án megtartott
megbeszélésén is hangsúlyozták, hogy a
legnagyobb gondot az okozza, hogy a
termelõk nem tudják tárolni a gabonát.
Ha pedig kényszerûségbõl átadják a
malomnak raktározásra, az azt jelenti,

hogy végérvényesen odaadták a malomnak. Teljesen mindegy, hogy mennyit
fizetnek érte, onnan már nem vihetik el,
hiszen ha elvinnék, akkora raktározási
költséget számolnának fel, amit képtelenség kifizetni. A kiszolgáltatottságot
más raktározási lehetõségek megteremtésével lehetne megszüntetni. A termelõk azonban még összefogással sem
képesek gabonatárolót építeni.
A falubeli termelõk az õsszel
kezdeményezték egy érdekvédelmi
szervezet megalakítását, ám azóta szinte
semmire sem jutottak, noha töretlenül
kitartanak amellett, hogy szükség lenne
rá. Akár Gazdakör formájában, akár
más szervezési módon össze kell fogni.
Nem csak a búzatermelõknek, hanem a
mezõgazdaság más ágával foglalkozóknak is. A Földmûves-szövetkezet és a
termelõk között is szükség lenne az
összefogásra. Nem egymás ellen,
hanem egymásért vannak, a
szövetkezetet is ugyanazok a gondok
érintik, mint a termelõket. Úgy tudják,
hogy az idei búzatermés eladására
külföldi partnert keres a szövetkezet, és
ezzel talán megtörik a hazai malmok
monopolhelyzetét. Erre valóban nagy
szükség lenne - hangoztatták a
januárvégi megbeszélésen. Beszámoltak

M

égsem ette meg a kutya a telet!
Pedig már úgy tûnt. A tél elsõ
fele szokatlanul enyhe volt. Se
fagy, se hó. A téli szünidõ is hó nélkül
múlt el, a gyerekek igen nagy bánatára.
A pálforduló azonban meghozta a fordulatot. Esett hó, megjött a hideg is, ránk
köszöntött az igazi tél.
Néhány nap alatt jelentõs mennyiségû
hó hullott. A járdák csúszósak, sok
helyen jegesek lettek, volt esés-bukás
bõven. A letaposott havat sok helyen
hamuval, fûrészporral vagy homokkal
szórták le, hogy ne csússzon annyira.
Mások meg úgy gondolták, hogy majd
elviszi, aki hozta. Ebben ugyan igazuk
van, ám mégsem ez a jó megoldás!
Felvételünkön a Standard „hóekéje“ próbakört tesz a faluháza udvarán. A
szükséges beállítás után egészen szépen dolgozott.
Néhány nap múlva jött az enyhülés, és vele együtt az olvadás. Csurgott az
eresz, folyt a hólé minden irányba. Jobban mondva, amerre bírt, mert az árkok,
vízáteresztõk már régen megteltek hamuval, szeméttel, sárgafölddel, sóderral.
Máshol a mezõgazdasági gépek aggattak a hólé útjának egyengetésében. A hirtelen
jött olvadás megtanított bennünket szökdécselni, jártunk kocsiúton, árokparton, fal
tövében, mindenhol, ahol nem állt meg a víz... Szerencsére minden csoda három
napig tart. A hó elolvad, a víz valahova mégis csak elfolyik, és minden visszaáll a
saját kerékvágásába. A következõ tél ugyanilyen lesz?
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arról is, hogy a topolyai termelõk
ügyvédet fogadtak, és valószínûleg
perelni fogják a malmot a búzafelvásárlás miatt.
Az a baj, hogy jelenleg a
szövetkezetnek vannak termelõi, és nem
a termelõknek van szövetkezete. Pedig
a kiút éppen ebben lenne. A termelõknek össze kellene fogni, hogy
saját gazdasági erejüket a másokéval
kiegészítsék, és együtt fejlõdõképesek
legyenek. A mostani viszonyokat
örököltük, de ez nem jelenti azt, hogy
azok örökösek. Ideje lenne észrevenni,
shogy megváltoztak a viszonyok, és ki
kellene már alakítani a termelõknek
megfelelõ együttmûködési formákat vélekedtek az összejövetelen megjelent
termelõk.

Téli szakelõadások
A tél beálltával egymást érték a
különbözõ szakelõadások. A Földmûves-szövetkezet a magántermelõknek
szervezett sokrétû és tartalmas elõadássorozatot. Neves szakembereket kértek
fel, hogy ismertessék az ágazat újdonságait. Szecsei Mihály közgazdász az új
adóelõírásokról tartott elõadást, kitérve
számos más idõszerû kérdésre is. Az
állattenyésztéshez kapcsolódó témákról
tartottak elõadást a szabadkai
Állategészségügyi Intézet szakemberei,
a zombori elõadók pedig új mûtrágyák,
vegyszerek alkalmazásáról számoltak
be, de ismertették az új nemesítéseket
is. Az elõadások a tavaszi munkálatok
megkezdéséig tartanak.
A Méhészek Egyesülete szervezésében Berec Zsolt zentai méhész
ismertette a méztermelési technológiákat és a hozzá kapcsolódó
felszereléseket.
Nagy volt az érdeklõdés a Rizling
által szervezett szakelõadás iránt is,
amelynek keretében Szécsi Gusztáv a
bodzaültetvények létesítésérõl beszélt,
Ivo Duliæ pedig a mogyorótermesztésrõl mondta el saját tapasztalatait

2005. február

Kisújság

Ú j ka p csolat, i nduló
e gyü t tm û k ö dé s
Esztergomi küldöttség járt falunkban • Azt szeretnék, ha az
iskolán kívül más szervezetek és intézmények is
megtalálnák az együttmûködés formáit
Petovity János, az esztergomi
képviselõ-testület tagja és Takács
János, az esztergomi Polgármesteri
Hivatal sajtófelelõse február 16-án
háromnapos látogatásra érkezett
Bácskossuthfalvára. Itt tartózkodásuk
során elsõsorban az iskolával
ismerkedtek meg, de mód nyílt arra is,
hogy betekintést nyerjenek a helyi
önkormányzat, az egyház és a más
szervezetek munkájába is.
- Novemberi megismerkedésünket
követõen decemberben nálunk járt ifj.
Majláth Béla, valamint Fehér István a
topolyai kkt elnöke és Móricz Árpád
református lelkész úr. Ezt követõen
jutott az esztergomi önkormányzat arra
az elhatározásra, hogy minden országrészben támogat egy magyar iskolát.
Látogatásunk célja az, hogy felmérjük,
itt milyen oktatási intézmények vannak,
voltaképpen egy elõkészítõ találkozóra
érkeztünk - mondta Takács István.
- Ha az ország Esztergomból állt
volna, akkor sikeres lett volna a decemberi népszavazás a kettõs állampolgárságról. De sajnos, az ország
egészében másképpen döntöttek. Ennek
hatására született meg a határon túli
iskolák támogatásáról szóló program.
Most felmérjük az igényeket, azt, hogy
mire lenne szüksége az itteni iskolának,
és hogy hogyan tudnánk segíteni. A
látottak alapján be fogunk számolni
otthon, mintegy igazolva, hogy a felajánlott segítség valóban jó helyre kerül
- hangsúlyozta Petovity János, majd
hozzátette: - Lehet, hogy a segítségnyújtás nem a legszerencsésebb kifejezés, hiszen nekünk megtiszteltetés,
hogy megismerkedtetnek bennünket
gondjaikkal. Hála Istennek, Esztergom
most megteheti azt, hogy adjon.
Szeretnénk jó példát mutatni más
településeknek is. A segítségnyújtás
valójában innen indult, amikor Móricz
Árpád tiszteletes úr a népszavazás elõtt
nálunk prédikált, aminek nagy sikere
volt. Segített észhez téríteni az ottani
magyarokat. Ezért nagyon hálásak az
ottaniak és várják vissza. Most, amikor
ismét találkoztunk vele, már a két
gyülekezet közötti együttmûködés

beindításáról beszélt.
- Esztergomban számos közmûvelõdési intézmény mûködik, amelyek
programjaiba az itteni mûvészeti csoportok be tudnának kapcsolódni. Nem
csak Bácskossuthfalváról, hanem a
topolyai község más településeirõl is fûzi tovább a gondolatot Takács István.

- Azt szeretnénk, ha nem csak önkormányzati kapcsolat alakulna ki, hanem
az itteni és az ottani szervezetek is
egymásra találnának.

Mesés rajzverseny
A Nagycsaládosok Egyesülete és
az iskola közös szervezésében a
falubeli gyerekek is részt vehetnek
azon a pályázaton, amit Mesés rajzverseny címmel az Otthon Segítünk
Alapítvány hirdetett meg. Az 5 és 14
év közötti gyerekek több korcsoportban kedvenc népmesém és kedvenc
olvasmányom témákra készíthetnek
rajzokat. Beküldési határidõ április 15.

É v f o r d u l ó

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Sirály Dísz- és
Röpgalamb-tenyésztõk Egyesülete
A legidõsebb galambászok sem
tudják megmondani, hogy mióta
foglalkoznak galambtenyésztéssel a
faluban, talán örök idõk óta - vélekednek. Tény viszont, hogy egyesületük
hivatalosan 1974-ben alakult meg. A
február 4-5-6-án megtartott hagyományos galamb- és kisállat-kiállításon
emlékeztek meg fennállásuk 30. évfordulójáról.
A jubileumi kiállításon több mint
300 galambot és más kisállatot láthatott
a nagyszámú érdeklõdõ. Mintegy 100
tenyésztõ hozta el kedvenceit, köztük
sok moravicai, de a környékbeli
településekrõl is szép számban érkeztek
kiállítók.
- Az egyesület jeles tevékenysége
az évenkénti kiállítás megszervezése.
Számítanak is rá a környékbeli
egyesületek: a zsednikiek, újzsednikiek,
csantavériak, kúlaiak, kishegyesiek,
szabadkaiak és mások. Nagyon jó az
együttmûködésünk. A magyarországi
Bácsalmás galambászai a kiviteli
bonyodalmak miatt nem állítanak itt ki,
de rendszeresen eljönnek és mi is
eljárunk õhozzájuk - mondja Dávid
Sándor, a Sirály Dísz- és Röpgalambtenyésztõk Egyesületének elnöke.
Ifj. Torok Sándort úgy emlegetik,
mint az egyesület legfiatalabb, ám
legaktívabb tagját. A kiállítás létrehozásából is alaposan kivette a részét.
- Három éve foglalkozom galambokkal. A budapesti Magasszállókkal és
Pávásokkal kezdtem. Pávások még
mindig vannak a tenyészetemben.
Egyelõre nem is akarok megválni tõlük.
Most kezdtem el az Indiai Lahora

tenyésztését, a zombori kiállításon vettem õket. Jövõre már saját tenyésztésû
Lahora is lesz a kiállítási volieremben mondja az örökmozgó ifj. Torok
Sándor.
A kiállítás megnyitóján több éves
munkájáért elismerésben részesült és az
egyesület jelvényét vehette át: Pósz
István, Kucor József, Daku Ferenc,
Csiacsek János, Vilhelm Sándor,
Kracz Sándor (alapító tag), Gulyás
Jenõ, továbbá ifj. Torok Sándor (a legfiatalabb és legaktívabb tag).
Köszönõlevelet
adományoztak
Osztrenkovics Istvánnak (alapító tag),
a bácsalmási Marton Antalnak és a
bácsalmási önkormányzatnak, továbbá
az újzsedniki, nagyfényi, pacséri, kishegyesi, kúlai egyesületnek, a Žakónak és
az Echónak, valamint a helyi
közösségnek. Elismerésben részesült
még: id. Torok Sándor és a szabadkai
Túri Sándor.
A Bácsalmási Galambtenyésztõk
Klubja oklevelet adományozott a Sirály
Egyesületnek; a helyi közösségnek;
Kracz Sándornak, a legidõsebb
tenyésztõnek; Gulyás Jenõnek és
Sebõk Istvánnak, a legeredményesebb
díszbaromfi-kiállítóknak;
Grbiæ
Milannak, a legeredményesebb nyúltenyésztõnek; Dávid Sándornak, a legeredményesebb madárkiállítónak;
Balogh Józsefnek, a legeredményesebb
haszongalamb-kiállítónak; Daku
Ferencnek, a legeredményesebb röpgalamb-kiállítónak; ifj. Torok Sándornak, a legeredményesebb díszgalambkiállítónak. Az okleveleket Lukács
János, a klub elnöke adta át.
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A fény nyomában
Újra tél lett. Kegyetlen hideg. Ismét beszorultunk a
négy fal fogságába - így fõleg ablaküvegen át érintkezünk a kinti világgal. Ám az elõtted feltáruló látványt
csak némi túlzással és képzelõerõvel lehet „világnak“
minõsíteni, hiszen csak a szomszéd háztetõt, a távoli
nyárfa felsõ koronáját és a délkeleti égbolt egy szeletét
foglalja magába. Elsõ pillantásra semmitmondó benyomást sugall... Ennek ellenére - sõt csodák csodájára! mégis ellenállhatatlan vonzerõvel csábítja a tekinteted
magához. Szinte bûvöletben tartva...
•*•
De nem csak a tiédet - hiszen veled együtt a virágaid is ezt teszik nagy bölcsen az ablakodban. Leveleik
és virágkelyheik tömkelege - mint megannyi szemek tapadnak rá a világosságra. Szerelmes vágyakozással
tárulkoznak feléje. Teszik ezt végtelen türelemmel és
bizakodással... Csakis a fényrõl álmodva képesek
átvészelni (velünk együtt is) a tél megpróbáltatásait.
Amint a nyárfa is odakinn... Most még csontváz testével kiszolgáltatottan alussza téli álmát - de ég felé
csúcsosodó koronája (mint fényért imádkozó kéz)
megérintené, sõt rabul is ejtené a napot, ha tehetné...
•*•
Végre megelevenedik a kép. A feltámadt szél,
hogy kiragadja röghözkötöttségének korlátaiból a nyárfát, egy táncra szólítja fel. Az ágai - kibontakozva a
felfelé szárnyaló céltudatosságból -, mintha külön életre
kelnének. Esetlenül jobbra-balra dõlnek; hol eltávolodnak, hol meg egymáshoz simulva életre szóló ölelésbe
forrnak. A rajtuk egyensúlyozó varjak megsokallva a
háborgatást: felröppennek a ködös messzeségbe...
•*•
A tágas égbolt... a végtelenség felé... Ahonnan
lenyûgözõ látvány tárul eléd. Folytonosan megújuló
varázslat. Bár néha egy örökkévalóságig változatlan,
mintha az idõ megállna - máskor viszont egy szempillantás alatt formálódik át színárnyalataiban és
tömörségében. A legváltozatosabb alakzatokat rajzolja
eléd. Néha szemet gyönyörködtetõn csipkézett és
fátyolszerû - máskor meg alaktalan, hepehupás, majd
ormótlan buckákká, hegyekké tornyosuló. És azok a
lélegzetelállító átmenetek... amikor észrevétlenül
minõsül át tömör sötétsége áttetszõ égszínkékké:
miközben felszakadoznak - szétoszlanak - semmivé
foszlanak a felhõk...
•*•
Majd egyetlen tûzvarázzsá lobban az ég, mert felragyog a mindenség szeme fénye: a Nap. Bár õ mindig
jelen van, örökké fejünk felett tündököl... Még akkor is,
amikor vészjósló fellegek árnyékolják be az eget... sõt
mindannyiunk életét; amikor félelmetes árnyak vetülnek a lábunk elé, miközben a sötétben botorkálva úttalan utakon járunk; és akkor is, amikor reménytelenség
és gondok nehéz fajsúlya a mélybe ránt, ahol szinte
nem is érzékeljük a fényt... De egyszer csak a lélek
lázadni kezd korlátai ellen... Mert már ráérez a napfény,
a szabadság ízére - hiszen természete szerint õ is fény,
hõ és ragyogás... És ekkor tudatosan is a nyomába
ered...
Horkai G. Etelka
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A Református Egyházközség hírei

Nõi ökumenikus világ-imanap

Az idén már negyedízben
került sor az evangelizációs hét
megszervezésére egyházunkban.
A téma a gyülekezetépítés volt.
Szokásosan az idén is vendéglelkészek szolgáltak a gyülekezetben, s minden nap szeretetvendégséggel zárult az istentisztelet a gyülekezeti teremben.
Február 7-én Surányiné Réti
Katalin Szabadkáról, 8-án
Dolinszky Márta evangélikus
lelkész Bajsáról, 9-én Dolinszky
Gábor teológus szintén Bajsáról,
10-én és 11-én Csáti Szabó Lajos
laskói esperes Baranyából, és 12én Szenn Vanda református
lelkész a szlavóniai Harasztiból
szolgált nálunk.
Február 13-án, böjtfõn Szenn
Vanda és Péter református
lelkészek szolgáltak az istentiszteleten, amikor is böjtfõre
kiszolgáltuk az úrvacsora jegyeit.
Farsangban a gyerekeink
részére jelmezbált szerveztünk,
ami nagyon jól sikerült.
Hatvankét gyermek vett részt.
Március 4-én lelkipásztorunk
Bajsán szolgál, akkor kerül sor a
nõi ökumenikus világ-imanapra.
A mi gyülekezetünkben szintén
ezen a napon kerül sor a közös
áhítatra.
Az idén is falunkban lesz
március 15. alkalmából a közpon-

ti ünnepség, amely a református
templomban ökumenikus istentisztelettel kezdõdik.
Húsvétvasárnapon lesz a
húsvéti batyubál, csakúgy, mint
az elõzõ években.
A gyülekezeti alkalmainkat a
szokásos beosztás szerint tartjuk.
Szeretettel várunk mindenkit.
Kecskés Ildikó

Játszóház indul
„Jézus magához hívta õket:
Engedjétek, hogy a kis gyermekek
én hozzám jöjjenek“ (Lukács
18.16)
Református egyházközségünk játszóházat indít 3-5
éves gyermekek részére. Naponta
8-12 óráig foglalkozunk a gyermekekkel. Felekezeti különbség
nélkül várjuk a gyermekek
szüleinek jelentkezését február
28-án (hétfõn) 17 órakor a
gyülekezeti terembe. Kérjük,
hogy hivatalos okmányt hozzanak
magukkal: régi anyakönyvi
kivonatot és személyi igazolványt. Ha reformátusok, akkor
mi kikeressük a keresztelési
anyakönyvünkbõl.
Várható költségek: beiratkozás: 150 dinár, havi hozzájárulás: 150 dinár, uzsonna: 20
dinár napjára.

A Katolikus Egyházközség hírei

Új plébánosunk van

Február 1-jétõl Ft. Tóth József plébános vette át a bajsai, a bácskossuthfalvai és a pacséri plébániát. A székhelye Bajsán van. Isten áldja
meg szolgálatait!

Márciusi szertartások

6-án nagyböjt 4. vasárnapján reggel 8 órakor szentmise elhunyt
Uglár Lajosért és Uglár született Forgács Viktóriáért.
13-án nagyböjt 5. vasárnapján reggel 8 órakor szentmise.
18-án du. 3-kor gyónóbúcsú.
20-án Urunk szenvedésének vasárnapja (virágvasárnap) reggel 8
órakor szentmise barkaszenteléssel.
24-én nagycsütörtökön este 7 órakor szentmise az utolsó vacsora
emlékére. Mise után virrasztás lesz.
25-én nagypénteken 15 órakor szertartás lesz.
26-án nagyszombaton este 7 órakor szentmise.
27-én húsvétvasárnap de. fél 10-kor ünnepi szentmise.
Nagyböjtben minden csütörtökön du. fél 5-kor keresztúti
ájtatosság, utána bibliaóra. Az esetleges változásokat a templomban
hirdetjük.
Gogolák Gabriella
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Õsztõl nyugdíjas napközi otthon
A nyugdíjasok által befizetett helyi
járulék 60 %-át a nyugdíjasok egyesületének utalják át, és ezt a pénzt az
egyesület döntése alapján használják
fel. Nem kevés pénzrõl van szó,
érdemes tervszerûen, átfontoltan dönteni felhasználásáról. Ezt tette a nyugdíjasok egyesülete, amikor az otthon és a
hozzá tartozó két lakás teljes felújítását
vette tervbe.
Január 23-án az egyesület választmánya megvitatta a 2004. évi pénzügyi
beszámolót és vázolta az idei feladatokat, köztük a helyi járulékból származó pénz felhasználását is.
Az elmúlt évben mintegy másfél
millió dinárral gazdálkodott az
egyesület. Ebbõl 988 ezer dinárt költöttek az épületre, a többit pedig jórészt az
egyesület mûködésére. Két különbejáratú termet, konyhát és mellékhelyiségeket hoznak rendbe. Az átadásra
minden bizonnyal májusban kerül sor.
Nagy az érdeklõdés a részletlefizetésre
történõ vásárlás iránt, így az elmúlt év
folyamán jelentõs mennyiségû élelmiszert és más árut vásároltak.
Számítógép-kezelõi tanfolyamot
indítunk, a tagok közül hatan már
jelentkeztek. Nagy az igény az internetes levelezés iránt, hiszen gyorsan
és szinte ingyen tarthatják a kapcsolatot pl. a külföldön élõ unokákkal.
- A helyi járulék bevezetésekor
találkozott a helyi közösség és a
nyugdíjasok egyesületének érdeke,
hiszen a nyugdíjasok támogatták a
járulék bevezetését, a járulékból viszont
pénzt kaptak az épület felújítására és
más célra - emelte ki Galambos Gábor,
a Nyugdíjasegyesület végrehajtó
bizottságának elnöke. - Ennek hatására
lényeges átalakuláson megy át az

egyesület. Sikerült megszüntetni a
nyugdíjasklub kocsmai jellegét. Most
csak nyugdíjasok járhatnak a klubba.
Szerdánként tele van a klub, a vendégek
között igen sok a háziasszony, aki
korábban egyáltalán, vagy csak ritkán
jött el. Megalakult a nyugdíjas kézimunka csoport és az amatõr
képzõmûvészek
csoportja
is.
Munkájukat lehetõségeinkhez mérten
támogatjuk. Igyekszünk olyan viszonyokat kialakítani, hogy polgári
központ szerepet töltsön be az otthon, a

Több tûzeset

2004-ben az elõzõ évekhez viszonyítva növekedett a tûzesetek száma a
faluban. Továbbra is a kéménytüzek
(12 eset), a tetõtüzek és az épületbelsõben keletkezett tûzesetek (6) állnak
az elsõ helyen. Ezek okai leggyakrabban a nem rendszeresen tisztított
kéményben keletkezõ tûz, ami átterjed
az épületre, a nem szakszerû füstölõk
használata, valamint a csibenevelésnél
használt világító-melegítõ készülékek.
Nem vagyunk kellõen óvatosak a
határban sem, ugyanis 9 esetben riasztották a tûzoltókat fû, szemét és tarló
égéséhez.
2004-ben 35 esetben vonultak ki a
tûzoltók. 29 alkalommal a faluban,
négyszer Pacsérra, 1-1 alkalommal
pedig a kúlai és a telecskai határba. 21
esetben magánszemély vagyonában
keletkezett kár, 14-ben pedig állami
vagyon égett. A hivatásos és az
önkéntes tûzoltók összesen 268 óra 12
percet töltöttek tûzoltással, csaknem 45
ezer liter vizet és 27 kg tûzoltóport
használtak fel. Az oltásban 88 hivatásos
és 106 önkéntes tûzoltó vett részt.
A tûzesetek során keletkezett kár

Támaszadó szolgálat rákbetegek számára
Munkám során nagyon sok
szenvedõ, beteg emberrel találkozom,
ezenkívül a sors úgy hozta, hogy két
nagyon közeli szerettemet veszítettem
el. Rákos betegek voltak. Mély fájdalomban tudatosodott bennem, hogy
az együttérzés nem elegendõ, ennél
sokkal többre van szükségük a rákban
megbetegedett embereknek. Nem elég
megmenteni valaki életét, és közben
magára hagyni.
Segíteni szeretnék, hogy ezek az
emberek
meg
tudják
õrizni
méltóságukat, ne legyenek gondjaikkal
egyedül. Nem csak a testet, hanem a

faluban tevékenykedõ civil szervezetek
használhatják tevékenységükhöz.
• Milyen rendeltetést kapnak a
most befejezés elõtt álló helyiségek?
- Mintegy 110 m 2 új hasznos
területtel bõvül az otthon, megfelelõ
kísérõ helyiségekkel. Itt nyugdíjas napközi otthont szeretnénk kialakítani, ahol
kellemes körülmények között tölthetik
el a napot. Reményeink szerint meg
tudjuk szervezni az étkeztetésüket is, és
egészségügyi nõvért is alkalmazunk
majd. Májusban készen lesz az épület, a
nyár folyamán õszig berendezzük, azt
követõen pedig kezdõdhet a munka.

lelket is gyógyítani kell. Ebbõl az indíttatásból vettem fel a kapcsolatot az
újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat
és a kamenicai Onkológiai Intézet
munkatársaival. Õk 2004-ben Berényi
Éva vezetésével Újvidéken megalapították a RÁK-infót. Falunkban, a helyi
közösség épületében, a Vöröskereszt
termében fog mûködni ennek a tanácsadó szolgálatnak a kihelyezett irodája.
Egyelõre azonban otthon várom a
rákbetegek, azok hozzátartozóinak,
barátainak jelentkezését, hogy együtt
könnyebb legyen leküzdeni a rákot.
Radakoviæ Rozália, telefon: 741-617

becsült értéke 70 000 dinár.
Nagy gondot jelent, hogy már két
éve csupán egy üzemképes rohamkocsi
áll a helyi tûzoltók rendelkezésére.
Amennyiben szükséges, a topolyai vagy
más
környékbeli
települések
tûzoltóautójai is bekapcsolódnak az
itteni oltásba.

Márciusban

Tavaszi zsongás

Tavaly a Tavaszi zsongás c. kiállítás felhívására 52-en jelentkeztek, és
39 ügyes kezû alkotó ki is állította
alkotásait. A Mûvelõdési házban megtartott kiállításnak nagy sikere volt. A
kezdeményezés kedvezõ fogadtatásra
talált. Ezért az idén is megtartjuk a
Tavaszi zsongás c. kiállítást.
Reméljük, hogy az idén azok is
részt vesznek, akik tavaly valamilyen
okból kimaradtak. Számítunk a festõkre, grafikusokra, keramikusokra,
makramé-, nemez-, varrott- és szõtt
faldíszek készítõire, tányér-, tojás- és
üvegfestõkre, fafaragókra, seprûkészítõkre és kosárfonókra. Külön figyelmet
szentelünk a József Attila emlékévnek,
így a tollforgatók is elmondhatják
tavaszi témájú verseiket.
A munkák begyûjtése március 17én, csütörtökön délelõtt 10 órától 12-ig
történik. A munkák rendszerezése és a
kiállítás elrendezése március 18-án,
pénteken 14 és 18 óra között. A kiállítást március 19-én délután 17 órakor
nyitjuk meg és 28-án, hétfõn zárjuk.
Megtekinthetõ lesz 9 és 18 óra között.
A megnyitóra egy-egy tányér sós vagy
édes süteményt is várunk a kiállítóktól.
Minden kiállító emléklapot kap. A
kiállított tárgyakat ügyeletesek vigyázzák és mutatják be a látogatóknak.
Tamási Ágyas Zsuzsánna
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Sport

Hiányoznak a feltételek
Megbeszélést tartottak a faluban tevékenykedõ
sportszervezetek, a községi Sportszövetség és
a Községi Tanács képviselõi

Talán a pénzhiánytól is nagyobb
gondot jelent a mûködés tárgyi
feltételeinek hiánya. A tekézõk
pálya nélkül maradtak, a
sakkozókat és az asztaliteniszezõket felszólították, hogy
hagyják el a helyiséget, a labdarúgópályánál az öltözõ alapos
felújításra szorul. - Csupán a
legsúlyosabb gondokat emeltük ki,
a felsorolás hosszan folytatható. A
sporttevékenység pénzelését elsõsorban a községtõl és csak másodsorban a helyi közösségtõl várják,
ám az elmúlt évben pont fordított
volt a támogatás aránya.
Általánosságban tekintve kétszer
annyi pénzre lenne szükség,
mint amennyit kapnak, és
akkor is csak szerényen
tudnák megvalósítani terveiket. Röviden így foglalható össze a február 8-án
megtartott megbeszélésen
elhangzottak.
Hajvert Margit, a községi
Sportszövetség titkára és
Radovan Radovanoviæ a
Községi Tanács tagja közvetlen
beszélgetésen akarták megismerni a falu sportszervezeteinek
helyzetét. Az itt hallottak
figyelembevételével, de az
elmúlt évi tevékenység és az
idei terv alapján fogják javasolni a
támogatási keret elosztását.
Boza Béla, a sakk-klub titkára
elmondta, hogy jelenleg a bácskai
ligában játszanak, és a környezõ
települések csapataival mérkõznek. A
pontozás során évrõl évre mind több
pontszámot kapnak, a pénz viszont
egyre kevesebb. Munkájukat dokumentálják, kimutathatóak az eredmények, és
azok alapján készül az évi beszámoló.
Többnyire sikerült eljutni a
mérkõzésekre, ám ehhez szükség volt a
tagok hozzájárulására is. Mégis tartozással zárták az elõzõ évet. Ilyen
pénzelés mellett ez a sportág elsorvad.
És hogy nagyobb legyen a gond,
kérdésessé vált a teremhasználat is hangsúlyozta.
Méhes Károly elmondta, hogy
ebben a klubban két tekecsapat
6

tevékenykedik. A 12 tagú nõi csapat a
vajdasági elsõ ligában, a 18 férfi játékos
pedig a vajdasági második ligában
versenyez. Pálya nélkül maradt a
csapat, és egyelõre kilátás sincs arra,
hogy ezt a kérdést megoldják. Ha lenne
kész épület, a meglevõ felszerelés
újbóli beépítésével mintegy 10 000
euróba kerülne egy tekepálya
kialakítása, de ebbõl legalább kettõ
vagy inkább négy kellene. Helybeli
pálya híján Topolyán edzenek, fizetik a
pályahasználati díjat és az útiköltséget.
Emiatt heti egy alkalomra csökkentették
az edzések számát. Az eredményekre
büszkék lehetünk, ám a feltételek
hiányoznak.

Beredity Lajos szerint az asztaliteniszezõk rövid idõ alatt szép eredményeket értek el, de az õ esetükben is
a helyiséghiány igen komoly gondot
okoz. Mint ismeretes, azt az épületrészt
is privatizálták, majd eladták, de másik
termet nem kaptak helyette. Az idén is
szeretnének új csoportot indítani, a
meglevõk továbbra is edzenek, és részt
vesznek a versenyeken. Külön kiemelte,
hogy igen lelkes a veteránpingpongozók népes tábora, amely nem
versenyszerûen, csupán rekreációs jelleggel játszik heti két alkalommal. A
reális pénzügyi keret legalább 130-140
ezer dinárt tesz ki.
A Panter Karate klub munkájáról
Damir Petroviæ elnök és edzõ számolt
be. A klub 2001-ben alakult, akkor
voltak morovicai karatézok is, ám most
csupán Krivaján és Pacséron mûködik
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egy-egy csoport. Igen eredményesen
versenyeznek, ahol megjelennek ott
elsõ-második helyezést érnek el. A
köztársasági karate turnén a klub 12
versenyzõje 14 érmet szerzett, a szövetségi bajnokságon pedig 6 versenyzõ 8
érmet kapott.
Ifj. Mészáros László, a labdarúgó
klub edzõje úgy értékelte, hogy tavaly
jól
szerepeltek
a
csapatok.
Rendszeresen tréningeznek, sokat dolgoznak az utánpótlás-nevelésen és a
tömegesítésen. A gyerekek a tél
folyamán is csak a szabadban tudnának
edzéseket tartani, így tavaszig szünetel
a munka. - Az elsõ csapat eredményével
különösen elégedettek lehetünk, mert a
4. helyen szerepeltek a bajnokság
végén. A veterán csapat több barátságos
mérkõzést játszik évente, ami utazással
is jár. Az õszi és tavaszi bajnokságok
idején útiköltségeket kell fizetni és a
mérkõzések egyéb költségeinek
kifizetése is igen sokszor gondot jelent.
Az öltözõ igen elhanyagolt állapotban
van, hiányzik a gondnok.
Rossz a villanykályha, nincs
hajszárító, csak egy bojler
üzemképes. A községtõl és a
helyi közösségtõl kapott összeg
mellett a szülõk hozzájárulásával és a falubeli támogatók
jóvoltából tudják fenntartani a
csapatot. A pénzügyi tervük
kiadási tételei teljesen reálisak,
de a bevételi oldal nagyon
bizonytalan - hangsúlyozta.
A jelenlevõk elmondták, hogy
a faluban mûködik a kosárlabdacsapat és a Fácántrap
Koronglövõ Egyesület is, õk is
a községtõl várják a mûködésükhöz szükséges pénzt.
Horkai Sándor arról beszélt, hogy
az elõzõ években községi kezdeményezésre az addig egységes Sloboda
helyett 6 teljesen önálló sportszervezetet hoztak létre abban bízva,
hogy ezzel javul a pénzelés. A pénz
elosztása azonban csakis nyilvánosan és
egyértelmû mércék szerint történhet.
A sportszervezetek községi szintû
kapcsolatairól beszélve az ülésen
elhangzott, hogy a Sportszövetség a
község sportéletének koronája kell,
hogy legyen, hiszen koordinálja az
egyesületeket és serkenti, ösztönzi
munkájukat. Csupán a rendelkezésre
álló pénzt tudják elosztani, ám arra
törekszenek, hogy a lehetõ legigazságosabb módon történjék, habár tudják,
hogy általában mindenki keveselli a
kapott támogatást.

2005. február

Ingyenes apróhirdetések
Subát vennék. Novakoviæ Ðorðe, Csáki Lajos u. 11. tel.: 742043.
Eladó hajszárító búra, fejmosó tál és Gorenje mosógép. Kósa
Árpád, Papp Pál u. 14. tel.: 741-332 (fatelep).
Finom túrós pogácsát és mézes aprósüteményt sütök rendelésre.
Györe Mária, Id. Kovács Gyula u. 11. tel: 741-156.
Kiadó házat keresünk vagy idõs személy gondozását vállaljuk.
Bálint István, Karcagi u. 23. tel.: 063-7-348-807.
Háziborok eladók: vegyes fehér (50 din) Kövidinka (60), Rajnai
Rizling (70), Sardonel (100), Roze (50), Kékfrankos,
Burgondi, Vranac (80), Merlot, Kaberne (100). Fehér Vilmos,
Pacséri út 64. tel.: 741-392, 741-756.
Tiszta, ép borosüvegeket (0,7 l) veszek 5 dinárért. Fehér
Vilmos, Pacséri út 64. tel.: 741-392, 741-756.
Eladó több fajta fokföldi ibolya, egy vasasztal disznóvágáshoz
és egy abáló lapát. Banai Ilona, Május 1. u. 13. tel.: 741-305.
Kõmûves szakmunkásokat, zsaluzásban és vasszerelésben jártas
segédmunkásokat keresek szegedi munkahelyre. Topolyai út
40. tel.: 063-7-433-918.
A Papp Pál u. 18. sz. ház eladó. Tel.: 741-830 és 741-118.
Eladó 2 rekamér, 3 fotel, egy taburé, egy vitrines szekrény és
egy mosogató. Bíró Júlia, Orgona u. 8. tel.: 741-306.
Magánórákat adok: gitár, harmonika, zongora, szintetizátor
hangszereken, valamint szolfézsbõl és zeneelméletbõl. Gulyás
Imre, Belgrádi u. 2., tel.: 741-076.
Egyszobás bútorozott lakás kiadó a Pacséri úti szolidáris
házban. Tel.: 063-7-020-181.
Eladó üzemképes Diana 6 típusú autó valamint morzsolt kukorica. Márton József, Papp Dániel u. 23., tel.: 741-348.
Tanítói diplomával vállalom általános iskolások korrepetálását,
illetve középiskolai felvételire való felkészítését matematikából és magyar irodalomból és nyelvtanból. Kiszelák Edit,
741-331.
Eladó 65-ös Rakovica traktor, babcséplõ, mûtrágyaszóró és
szelektor. Nemes Károly, Petõfi Sándor u. 7. tel.: 741-376.
Rendszeres nyúlfelvásárlás, jelenleg kilónként 110 dinárért,
ingyenes védõoltás. Lackó István, Posta u. 12., tel.: 744-377.
Eladó villany sparherd, hûtõszekrény és 3500 literes olajtartály.
Bajsai út 7., tel.: 741-125.
Fehér borok eladók: Olasz Rizling, Rajnai Rizling, Župljanka
(60 din). Bika Lajos, Pacséri út 47., tel.: 741-461.
Egy dupla deck, egy pár 15 w-os hangfal, egy 80 w-os basszus,
egy pár frekvenciaelosztó eladó vagy cserélhetõ. Tel.: 06373-75-241.
Árpa, zab és hereszéna eladó. Szuhankó Géza, Perdó völgy 27.,
tel.: 741-136
Perdó völgy 18. sz. alatt eladó 3 kvadrát porta házhelynek vagy
kertnek. Tel.: 741-219.
Eladó a Csáki Lajos u. 15. sz. ház nagy portával. Érdeklõdni a
Nyári u. 19-ben, tel.: 741-920.
Eladó a Kendergyár u. 32. sz. ház nagy gazdasági udvarral.
Érdeklõdni a Bor utca 17-ben, tel.: 741-470.
Eladó a Nyári u. 32. sz. ház (3 szoba, fürdõszoba). Érdeklõdni a
741-920-as telefonon.
Eladó IMT 558-as traktor, 2,5 tonnás spediter átalakítva traktor
után, egy IMT két vasú eke, mûtrágyaszóró, ekézõ mûtrágyaszóróval és egy Boss pumpa. Érdeklõdni Bor u. 17., tel.:
741-470.
Eladó 2 jó állapotban levõ sezlon, 1 matrac és 1 olajkályha.
Érdeklõdni a Nyári u. 19-ben, vagy a 741-920-as telefonon.
2-3 hold földet bérelnék 5 évre. Novakoviæ Ðorðe, Csáki Lajos
u. 11. tel.: 742-043.
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Új árjegyzék
A „Standard“ Kft Közmûvesítési Vállalat az igazgatóbizottság döntése alapján, a hozzáadott-értéki adóról szóló
törvénnyel összhangban 8%-kal megemelte szolgáltatásainak
árát 2005. január 1-jétõl. Az új árak a következõk:
Kommunális szolgáltatás, ivó- és szennyvízszolgáltatás
• Lakossági ivóvíz
17.00 din/m3
• Lakossági ivó- és szennyvíz
25.00 din/m3
• Vállalati ivóvíz
50.00 din/m3
• Vállalati szennyvíz
25.00 din/m3
• Javítás a víz- és szennyvízhálózaton
390.00 din/óra
• Javítás a vízhálózaton
vízóraüveg cserével
435.00 din/óra
Kommunális szolgáltatás - Szemétszállítás
• Szemétjegy
15.00 din/db
• Szemétszállítás - helyben
435.00 din/fuvar
• Szemétszállítás - környezõ települések 650.00 din/fuvar
Kommunális szolgáltatás - Zöldfelület karbantartás
• Fûnyírás kis fûnyíróval
165.00 din/óra
• Fûnyírás közepes fûnyíróval
270.00 din/óra
• Fûnyírás nagy fûnyíróval
435.00 din/óra
• Fûnyírás motoros kaszával
380.00 din/óra
• Fûnyírás rotációs kaszával
760.00 din/k.h.
• Fûnyírás a temetõben - motoros kaszával 55.00 din/sír
• Sövényvágás elektromos sövényvágóval 270.00 din/óra
Kommunális szolgáltatás - Karbantartás
• Árokásó használata
1520.00 din/óra
• Kéménykotrás - egyszerû
220.00 din/kémény
• Kéménykotrás - kazán
380.00 din/kémény
• Esõvíz-csatorna tisztítás
220.00 din/óra
• Lyukfúrás
15.00 din/lyuk
• Szennyvízszállítás
380.00 din/tartály
• Favágás motoros fûrésszel
380.00 din/óra
• Karbantartási munkák
120.00 din/óra
A lakossági ivó- és szennyvíz szolgáltatás új elszámolása
a tavaszi leolvasástól lép életbe. Egyben kérjük a lakosságot,
hogy az elõzõ leolvasásból megmaradt tartozását egyenlítse
ki!

Meghívó
A nyugdíjasok egyesülete nõnapi bált szervez március
6-án 15 órától a Nyugdíjasotthonban. Belépõdíj 100 dinár.
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• Hírek az iskolából •

Végsõ búcsú
Grsity Ibolyától
(1958 - 2005)

B

úcsúzunk Tõled ezen a hideg, januári vasárnapon. Elment
közülünk valaki, aki iskolánk és munkaközösségünk dolgozója
volt hét éven keresztül. Mit is mondhatnék errõl a háromnegyed
évtizedrõl, hisz összefoglalni úgysem lehet, a fájdalom és a döbbenet
pedig felkorbácsolja az érzelmeket... A sok közös munka, az együtt
eltöltött szünetek, kirándulások, utazások, beszélgetések emlékének
tömkelege egy összekuszált mozaikképet alkot. Pedig e kép minden
kockája egy külön, most fájdalmasan édes-keserû történetet takar
Rólad. S mint a bõség zavarával küszködõ gyermek, nem tudok
melyikhez nyúlni, hisz a halál árnyékában is ez mind olyan szép, és
olyan jó.
Most mégis egy fehér, kissé sérült kockához nyúlok. Vezesse
most ez mondanivalóm fonalát. Ez a kocka a Te lelked. A szörnyû kór
összetörte a tested és a szellemed, de nem tudott ártani a kézzel
megfoghatatlan, de szívvel oly érzékelhetõ lelkednek. Csodás volt.
Nem kérkedõ, nem hivalkodó, nem „örökérvényû igazságokat“ osztó csak szeretõ, bátorító, meleget nyújtó, és közben nem kért cserébe
semmit. Kiszámítható volt, mint viharos tengeri éjszakában a világítótorony, ami fényével nem csak csalfa reményt, de biztos kiutat is
mutat.
Így csak a tiszta lelkû ember él, aki nap mint nap végzi a
végzendõt, és este lefekvén nyugodtan hajtja álomra a fejét, mert
aznapi teendõit elvégezte, embertársaitól békében vált el, rendben
hagyta dolgait. Tette mindezt úgy, mint aki egy nagy útra készül,
melynek indulási idõpontja a bizonytalan jövõ homályába vész.
Iskolánkat is így hagyta el.
De megajándékoztál bennünket. Mint karácsonyi csendes estén,
amikor felvillan a csillagszóró, és szórja apró fényes szikráit, úgy hintetted el bennünk léted apró jeleit. Akkor a pazar látványtól nem
figyeltünk ezen kicsiny fénynyalábokra, de most a búcsú pillanatában
kigyúlnak, felvillantva egy-egy emlékképet a közös pillanatokról,
együttlétekrõl: „Istenem, de szép volt!“ - sóhaj kíséretében.
Ezek a mélyen beágyazódó szikrák fognak elkísérni bennünket
életünk végéig. Ha idõrõl idõre kigyúlnak: fájdalmas, de mégis oly
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édes emlékeket fognak ébreszteni bennünk, melyek melege mellett
ismét ott ülünk mindannyian fogva egymás kezét, egymás szemébe
nézve.
Most, amikor a lelked már a csillagösvényt járja, mi búcsút intünk
feléd. Az utolsó „Isten veled!“ elõtt még csak annyit: Jó, hogy voltál;
jó, hogy nekünk voltál, és köszönjük mindazt, amit nekünk adtál.
Kísérjenek Várnai Zseni szavai végsõ nyughelyedre:
„Csodálatos a lét, s mily nagyszerû,
hogy ami fény, nem vész el abból semmi...
S múlandó részed úgy fog elpihenni,
mint tokjában egy néma hegedû“
Nagy Tibor iskolaigazgató

Diákjai emlékeznek rá:

Nagy Szanella (7.a): 2005. január 22-én hagyott el bennünket
örökre a mi legkedvesebb tanárnõnk, osztályfõnökünk. Emlékét
örökre a szívünkbe zárjuk, mert nagyon szerettük. Nem is lehetett õt
nem szeretni. Búcsúzunk drága, szeretett Tanárnõnk!
Pósz Natália (7.a): Osztályfõnökünk arca úgy ragyogott, akár
egy csillag. Szavai minden bánatot elfelejttettek velünk. Köszönjük a
szép emlékeket, a törõdést, a bátorítást, a felénk sugárzó végtelen
szeretetet. Sajnos, örökre kihunyt a csillag...
Kardos Éva (7.a): Hónapokon át reménykedtünk, hogy minden
jóra fordul, és újra viszontlátjuk õt. És újra élhetjük a megnyugtató
érzést, ami jelenlétébõl áradt felénk... Hogy mennyire fontosak
vagyunk a számára.
Bleszák Szilárd (7.a): A tanárnõ tekintete és a lelke mindig üde
volt, kristálytiszta - akár a kéklõ ibolya. Nem is kaphatott volna az
Ibolyánál szebb nevet. Kedvenc mondata: „Én mindig itt vagyok és fitt
vagyok“ - valóban jellemzõ volt rá.
Károlyi Orsolya (7.a) Amikor egymással vitáztunk, a szájából
gyakran hangzottak el bölcs szavai: „Egy mindenkiért, mindenki
egyért...“ Csakis a jót látta bennünk... Bár testét elragadta a halál, de
a lelke tovább él bennünk.
Kósa Maja (7.b): Hétfõn reggel a tanítási nap mindig az õ órájával kezdõdött. Ilyenkor elmaradtak a kötelezõ felelések.
Könyörgésünknek engedve mondogatta: „Bizony, hétfõn még a fû
sem nõ...“
Asztalos Viktória (7.b): Ez az iskola többé már nem lesz a régi.
És mi sem... Valami mindig hiányozni fog a zavartalan örömünkbõl.
Titokzatos, tündéri jelenléte, amely otthonná tudta varázsolni ezt az
iskolát.
Bogárdi Tamás (7.b): Õ volt a legkedvesebb tanárnõm. Rá
mindig számíthattunk. Mindenki elfért a szívében. Akár az édesanyánk lett volna.
Bogárdi Xénia és Mészáros Csilla (8.c): Olyan volt, mint egy
igaz barát. Minden titkunkat, bánatunkat megoszthattuk vele.
Rosszkedvünkben felvidított, megvigasztalt. Mindig lelket öntött
belénk. Jelenléte biztonságot, nyugalmat sugárzott.
Bencsik Tímea (8.b): Iskolánknak nem lesz többé még egy
olyan tanárnõje, mint a mi hõn szeretett szerbtanárnõnk. Számunkra
felfoghatatlan, hogy akit istenítettünk - már a temetõ halotti csendjében nyugszik. Remélem, hogy tanárnõnk mindannyiunk szívébõl
magával vitt egy kis darabkát a mennyországba...
Nemes Aranka (8.a):
„Mosolyában õszinteség/ Szívében HIT, REMÉNY, SZERETET./ Mi
sosem feledjük el,/ hogy a bajban is csak nevetett./ Úgy szeretett minket,/ mint saját gyermekét.
Örökké szívünkben õrizzük/ gyönyörû emlékét.“
Összeállította: Horkai G. Etelka

Bácskossuthfalva helyi közösség idõszakosan megjelenõ ingyenes kiadványa.
Kiadja a helyi közösség Tanácsa. A szerkesztõség címe: Bácskossuthfalva,
Pacséri út 2., telefon: 024/741-127, e-mail: moravica@eunet.yu. A
szerkesztõség tagjai: Besnyi Károly - fõ- és felelõs szerkesztõ, számítógépes
feldolgozás, Horkai Gulyás Etelka - lektor, Gellér Csákvári Hajnalka, Lak
Ilona, Laluja Tibor. Nyomás: Logos Grafikai Mûhely, Tóthfalu. Megjelent az
„Esély a stabilitásra“ Közalapítvány támogatásával.

