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V. évfolyam

A tanács ülésérõl

Karcsúsítás

Az idén mintegy 20 milliós költségvetést tervez a helyi közösség. A
bevételek csaknem fele (43,16 %) a
községi költségvetésbõl érkezik
céleszközként és beruházásra, összesen
közel 9 millió dinár értékben. Ez mintegy 2 millióval több, mint az elõzõ
évben volt. A helyi járulékból eredõ
bevételt az elmúlt évi szinten tervezik,
és 7,4 millió dinárra számítanak. A

Még másfél
Kisújság
A helyi közösség tanácsa nem
hagyott jóvá pénzt a Kisújság megjelentetésére. Sokallták az ehhez szükséges pénzt, és valahol takarékoskodni
kell, így esett a „karcsúsítás“ áldozatává a Kisújság . Az ötödik
évfolyamában járó helyi lap, máris
búcsúzni kénytelen.
Az õsszel hangzott el elõször ez
az elképzelés, de csak most érkezett el
az idõ a megvalósuláshoz.
Pontosabban még most sem, ugyanis
az elmúlt évben pályázati támogatást
kapott a Kisújság. Ezért jelenhet meg
ez a lapszám is. A „Szegedi
Folyamat“ elképzeléseihez illeszkedve félévi nyomtatási költséget
fizetett ki az „Esély a stabilitásra“
Közalapítvány. Ebbõl a pénzbõl még
az áprilisi szám is megjelenhet, és
marad valamennyi a májusira is.
A „Szegedi Folyamat“ és a
moravicai folyamat éppen ellentétes
irányú.
Pedig
mindkettõ
a
demokratikus folyamatok megerõsítésében és megtartásában érdekelt.
Besnyi Károly

bevételi tételek között szerepel továbbá
a fürdõ eladásából még esedékes összeg
és egyéb saját bevételek.
A kiadások 53,43 %-át látták elõ
beruházásra. A korábban már
meghatározott 5 utca kibetonozására 4,8
milliót láttak elõ. A nyugdíjasok által
befizetett helyi járulék 60 %-át átutalják
a nyugdíjasok egyesületének, ami
várhatóan 1,5 millió körül alakul majd.
Ugyanekkora összeget láttak elõ a színházterem felújítására is, amibõl elsõként
ismét a tetõt kell kijavítani, és meg kell
oldani az esõvíz elvezetését az épülettõl. Ezután szakaszokban folytathatják
az épület felújítását. Ehhez azonban
elõbb rendezni kell az épület tulajdonjogát, mivel jelenleg a helyi közösség
csupán bérli azt a MIK jogutódjától. Az
ivóvízellátást biztosító újonnan kifúrt
kút felszerelésére 950 000 dinárt láttak
elõ. Ezenkívül tervben szerepel 3 híd, a
tûzoltó otthon, a Moravicai Értelmiségi
Fórum és a könyvtár épületének, a labdarúgópálya öltözõjének felújítása és
hozzájárulnak az iskola tornatermének
felújításához. Pénzt láttak elõ a keleti
temetõ bekerítésére, játszótérre,
buszmegállóra, padokra, a szeméttelepre, a kerekes kútra és másra.
A kommunális tevékenység
keretében 4 milliót szándékoznak elkölteni. Ebbõl 2 milliót a közvilágításra és
karbantartására, továbbá a zöldterületek
karbantartására, a kafiléria mûködtetésére, a szeméttelep rendezésére, a
faluház karbantartására, parkosításra,
vízelemzésre láttak elõ pénzt.
A helyi közösség mûködésére 1,8
milliót, egyéb kiadásokra 1,6 milliót,
szervezetek dotációjára pedig 1,9 milliót láttak elõ. Ezenkívül 210 000 dinárt
terveznek bébicsomagokra és kiválóságaink megjutalmazására.

3. szám
A helyi közösség mûködését optimalizálni akarják. Ezért a pénzügyi
tervben másképp tervezték a
könyvelõség pénzelését, a Kisújság
megjelentetésére pedig nem láttak elõ
pénzt. A könyvelést egy magánvállalkozásra bízzák, a tájékoztatást pedig
a községi Tájékoztatási Közvállalat
által oldanák meg. Ez a kezdeményezés
heves vitát váltott ki, amiben többnyire
csak az ellenzék képviselõi vettek részt.
A reki eladásából származó pénz
megfizettetése a meglevõ váltók
ellenére sem valósult meg a múlt év
december 31-én. Az esedékes összegnek eddig mintegy egy harmadát,
csupán 1 065 000 dinárt fizették ki.
Azt ígérték, hogy február végéig
kifizetik a teljes összeget, ám ez nem
történt meg. Megbeszélést folytatnak
a tulajdonossal a még hátralevõ rész
megfizettetése érdekében.
Kifogásolták, hogy az optimalizálást nem ott kezdték, ahol kellett
volna, hogy a szakszolgálatban más
feladatokat kellene megszüntetni.
A könyvelés megszüntetésével
(Folytatás a 3. oldalon)

Március idusán
Reszletesen a 2. oldalon
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„ Mások lesznek az
ünnepeink “
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójáról
A református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdõdött, majd az Emlékparkban
mûvelõdési mûsorral és politikai beszédekkel folytatódott, este pedig a Trianon címû film vetítésével ért
véget az idei március 15-i megemlékezés. A rendezvényre érezhetõen rányomta bélyegét a 2004.
december 5-i népszavazás eredménye: a Kossuth-centenárium zászlajára „2004. december 5.“ feliratú
gyászszalagot tettek, az elsõ világháború áldozatainak
emlékmûvére egy „NEM“ tartalmú transzparens
került, a HTMH elnökének beszédét bekiabálással
tarkították, Dudás Károly beszédét pedig erõs tapssal
szakították meg. A szónokok is kitértek erre a
kérdésre.
A
református
templomban megtartott ökumenikus istentiszteleten Dolinszki
Árpád evangélikus
püspök, Tóth József
római
katolikus
plébános és Móricz
Árpád református
lelkész tartott igehirdetést. Mindhárman
az összetartás fontosságáról beszéltek. Az istentisztelet után nagyszámú vidéki és
helybeli polgár, valamint hazai és külföldi politikusok
részvételével az Emlékparkban folytatódott a megemlékezés.
A megemlékezést az Ifjúsági fúvószenekar nyitotta meg,
Gracza Antal nyugalmazott zenetanár vezetésével indulókat
és a Himnuszt játszották. Ezt követõen Nemes Aranka és
Kósa Maja szavalt. Felemelõ hangulatú mûsorszám volt
Horák Renáta és Kiss Tivadar kétszeri fellépése: az István, a
király címû rockoperából adtak elõ részleteket. Az Ady Endre
Mûvelõdési Egyesület Citerazenekara és dalárdája Kossuthnótákat adott elõ Beke Edit vezetésével.
Az egybegyûlteket Fazekas Róbert tanácselnök köszöntötte. Beszédében kiemelte: „Utolsó megemlékezésünk óta is
oly sok fájdalom ért bennünket: fiataljaink folyamatosan
hagyják el a szülõföldet, fogyásunk és elöregedésünk mind a
mai napig tart. Nemzeti alapú bántalmazások sokasága került
és kerül felszínre. December 5-én az anyaországi testvéreink
nem szavazták meg a kettõs állampolgárságot számunkra.
Munkahelyeink vészesen csökkennek. Ezért nekünk nemcsak
emlékeznünk kell a magyar történelem kivételes pillanatára,
1848-ra és a szabadságharcot elõkészítõ egész reformkorra,
hanem tanulnunk is kellene az akkori összefogásból.“
Báint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok
Hivatalának elnöke arról szólt, hogy Magyarország arra
törekszik, hogy a térség népei közötti megértés és kölcsönös
megbecsülés alapján, a határon túli magyarság megõrizhesse
identitását, ápolhassa anyanyelvét és kincsekben gazdag
kultúráját. A támogatások mértékét szeretnék megõrizni,
lehetõség szerint növelni. Beszédében kitért a támogatási for2

mákra is. Ekkor azonban „Nem kell a pénzetek!“ és hasonló
bekiabálások hangoztak el.
„Béke és szabadság. Errõl szoktunk március 15-én
beszélni. Azonban a harmadikról, az egyetértésrõl mi,
magyarok hajlamosak vagyunk megfeledkezni“ - mondta
Józsa László, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Majd kifejtette, elõdeink „világosan tudták, hogy mikor van itt a
verseny ideje, és mikor az együttmûködésé. Ma sokan úgy
gondolják, hogy az Unió palánkjain túl már nincs is élet,
ezért oda sem kell figyelni. Pedig hogyisne volna. A nemzet
leszakadni ítélt részei számára, ha egy ideig még kényszerpályán is, mindenképpen van.“
„2004. december 5-e óta egy jó ideig mások lesznek az
ünnepeink, mint annak elõtte voltak. Fagyosabbak,
hidegebbek - mondta ünnepi beszédében Dudás Károly, a
Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség elnöke, majd hozzátette: „Mostani szabadságharcunkban, mert most is szabadságharcot folytatunk jogainkért, kultúránkért, anyanyelvünkért, iskoláinkért, templomainkért, újságjainkért,
szülõföldünkért - ha egészen másféle karddal is, mint õseink
tették -, vajon cselekvõ résztvevõk vagyunk-e, vagy bírálók,
néma szemlélõk, csak beszélõk és beszélõk, esetleg örökös
viszálykeltõk?“ Majd így folytatta: „Mennyi minden maradt még elvégezetlen. Például magyar
állampolgárságunk visszaszerzésének szent ügye,
amelyrõl egy pillanatig sem mondunk le.“
A rendezvény végén megkoszorúzták a
hányatott sorsú Kossuth-szobrot.

Hivatalosan is

Új utcanevek

A köztársasági Államigazgatási és helyi önkormányzatügyi minisztérium is jóváhagyta az elõterjesztett négy utca
nevének megváltoztatását. Ezek szerint a Vajdasági utca
most már Árpád utca, a Szervo Mihály utca új neve
Telefonos utca és az eddigi Haladás utca nevét Karcagi
utcára változtatták. Az eddigi Szegénytelep elnevezés
megszûnt, az ott levõ házak az Új sorhoz tartoznak.
A magánszemélyek csak a személyes dokumentumok
(igazolvány) cseréje alkalmával kell, hogy feltüntessék az új
utcanevet, tehát ez a változás számukra nem jár külön költséggel. Az érintett jogi személyek (vállalatok, intézmények)
két éven belül kötelesek jogi aktusaikban módosítani az
utcanevet.
Mint ismeretes a Monográfiabizottság javaslatából a
helyi közösség tanácsa 4 utcanév megváltoztatását támogatta, amit a községi képviselõ-testület is jóváhagyott. A döntéshozatal folyamatában azonban az illetékes minisztériumnak is jóvá kellett hagyni a változtatást. Most ez is
megtörtént, így hivatalosan is használhatók, sõt használni
kell az új utcaneveket.
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(Folytatás az 1. oldalról)
kapcsolatosan kifogásolták, hogy errõl
elõre nem kérték ki a tanács
véleményét, hogy nem ismeretesek a
könyvelõségi irodával aláírásra kerülõ
szerzõdés részletei sem.
Elhangzott az is, hogy a helyi
tájékoztatást nem pótolja a községi
tájékoztatás, csupán kiegészíthetik
egymást. Válaszként elhangzott, hogy a
községi tájékoztatási eszközök révén
megoldható a falu tájékoztatása, újságban, rádióban és kábeltelevízión is.
Az optimalizáció így néz ki, és
igyekeztek azt a leghumánusabb módón
véghezvinni. Természetes, hogy mindenki kötõdik valamihez, és hogy a
karcsúsítás nem mindenkinek tetszik fogalmazódott meg az ellenvéleményekre adott válaszban.
Kiszelák József kijelentette, hogy
ezek után semmilyen felelõsséget nem
akar vállalni az itt folyó munkáért, és a
szünetben elhagyta az ülést.
A tanács szavazattöbbséggel elfogadta a beterjesztett pénzügyi tervet.
Az ülés folytatásában meghallgat-

BIZOTTSÁGOK
Koordinációs bizottság:
1. Fazekas Róbert
2. Dr. Deli Ágoston
3. Drenkovics Tibor
4. Gellér Csákvári Hajnalka
5. Gulyás Miklós
6. Ifj. Majláth Béla
7. Fehér István
8. Somogyi Sándor
9. Gellér Tibor
10. Pecsenka András
11. Horák Anna

Gazdasági és magánvállalkozási bizottság
1. Fûtõ János
2. Tóthpál József
3. Doma Imre
4. Mohácsi József
5. Id. Sétáló János
6. Méhes Béla
7. Gulyás László

Pénzügyi bizottság
1. Somogyi Sándor
2. Pósvai Andrea
3. Lackó Mátyás
4. Lovas Sándor
5. Nagy Magdolna

Ifjúsági és sportbizottság:
1.Hallgató László
2. Borbély Endre

ták a Standard igazgatóbizottságának
beszámolóját az elmúlt évi ügyvitelrõl,
amit a vállalat Felügyelõ bizottsága
átnézett és az igazgatóbizottság elfogadta. Megállapították, hogy az ügyvitel a törvényes elõírásokkal összhangban történt. Mint elhangzott, a Standard
az elmúlt évet 75 902 dinár veszteséggel zárta, ám a vízellátás és szennyvízelvezetés terén a vállalat
kinnlevõsége ezt az összeget lényegesen meghaladta, ugyanis mintegy 2,6
millió dinárt tett ki. Amennyiben sikerül megfizettetni követeléseit,
nyereséget is kimutathatott volna.
Sürgõsen el kellene kezdeni a
vízhálózat és a géppark felújítását. A
tanács támogatta, hogy ismét Szilágyi
Józsefet tegyék meg a vállalat megbízott igazgatójává.
Az utcai világítás olcsóbbá tétele
érdekében energiatakarékos égõket
szerelnek fel kísérleti jelleggel. Ezek
az égõk ugyan drágábbak, ám áramfogyasztásuk lényegesen kisebb.

Az ülés folytatásában kinevezték a
tanács állandó és ideiglenes bizottságait
és tájékoztatót hallgattak meg a március
15-i megemlékezés elõkészületeirõl.
Az elmúlt évrõl szóló pénzügyi
jelentést levették napirendrõl, mert a
tanács úgy értékelte, hogy azt elõbb az
ellenõrzõ bizottságnak is át kell
néznie.

„Szülõföldön magyarul“
támogatás
A helyi közösségben minden pénteken kitölthetõ, vagy leadható a
„Szülõföldön Magyarul“ Oktatásinevelési támogatás valamint tankönyvés taneszköz-támogatás pályázati ûrlapja. Áprilisban minden pénteken 8 és 13
óra között fogadják az igényléseket.
Szükséges iratok: a) a pályázó
szülõ vagy nevelõ szülõ személyazonossági igazolványának fénymásolata, b) a gyermek születési anyakönyvi
kivonata (lehet régi is), vagy személyazonossági igazolványának fénymásolata (ha már van), c) iskolalátogatási igazolás. Az igénylést a szülõ vagy nevelõ
szülõ alá kell, hogy írja, így csak
személyesen adható le.

3. Ifj. Safrankó János
4. Küldött a „Sloboda“ SE-bõl
5. Küldött a Kissportok E-bõl

4. Horák János
5. Gáspár Tibor
6. Fodor Zoltán

Oktatási és tanulmányi
kölcsönt odaítélõ bizottság

Kommunális bizottság

1. Gál Etelka
2. Crnkovity Gábor
3. Tóth László
4. Gellér Tibor
5. Gellér Csákvári Hajnalka

Tájékoztatási és informatikai bizottság
1. Forró Krisztián
2. Csekity Erzsébet
3. Nagy Árpád
4. Fábrik Attila
5. Fazekas Róbert
6. Pecsenka András
7. Besnyi Károly

Mûvelõdési és
rendezvényeket szervezõ
bizottság
1. Dózsai Tamás
2. Ifj. Méhes Béla
3. Tóth Bagi Márta
4. Burcsár Attila
5. Pecsenka András

Környezetvédelmi
bizottság
1. Tóth Bagi Márta
2. Tóth Ida
3. Horák Ferenc

1. Jeges József
2. Horkai Sándor
3. Budai Péter
4. Pazsa János
5. Dávid Lajos
6. Méhes Géza
7. Kovács István
8. Natkai Gábor

Egészségügyi bizottság
1. Dr. Somogyi Zita
2. Radákovity Rozália
3. Ifj. Beszédes György
4. Méhes Zoltán
5. Kiszelák József
6. Dr. Deli Ágoston
7. Bundzsák Rozália

Falufejlesztési bizottság
1. Bicók Sándor
2. Galambos Gábor
3. Cimmer János
4. Ágyas László
5. Németh Krisztián
6. Pósity Márta

Külügyi és lobbibizottság
1. Ifj. Majláth Béla
2. Lak József
3. Bogárdi László
4. Fazekas Róbert
5. Bordás Károly

Vagyonbizottság
(ideiglenes bizottság)
1. Balog Sándor
2. Id. Sétáló János
3. Gellér Tibor
4. Drenkovics Tibor
5. Bukman Tibor
6. Dévity József

Egyházügyi és kegyeleti
bizottság
1. Ifj. Majláth Béla
2. Drenkovics Tibor
3. Daróci Róbert
4. Balog Géza
5. Matolcsi Tibor
6. Móricz Árpád

Elismeréseket odaítélõ
bizottság
1. Csekity Erzsébet
2. Gulyás Miklós
3. Fazekas Róbert
4. Dr. Deli Ágoston
5. Holobica Márta

Kisbeszerzési bizottság
1. Fazekas Róbert
2. Dr. Deli Ágoston
3. Bagi Erzsébet
4. Vala Beke Magdolna
5. Miklós Csaba
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Cselekedd
a jót!
Megnyílt a RákInfo helyi kirendeltsége •
Radakoviæ Rozália, Sonja Škrbiæ és Gere
Lajos a támaszadó szolgálat elsõ munkatársai • Minden csütörtökön fogadják az
érdeklõdõket

„Az emberek gyakran esztelenek, ésszerûtlenek és önzõk; de
te mindenképpen bocsáss meg nekik. Ha te kedves vagy, az
emberek azzal vádolhatnak, hogy önzõ, hátsó gondolattal
cselekszel; de te azért mégis csak legyél kedves. Ha sikeres
vagy, hazug barátokat és igaz ellenségeket szerezhetsz; de te
azért mégis csak légy sikeres. Ha becsületes és õszinte vagy
az emberek becsaphatnak; de te azért csak legyél becsületes
és õszinte. Amit te évek hosszú során felépítgetsz, valaki egy
éj alatt lerombolhatja; de te azért csak építs. Ha nyugalomra
és boldogságra lelsz, irigységgel nézhetnek rád; de te azért
mégis legyél boldog. Ami jót te ma cselekszel, az emberek
gyakran másnapra elfelejtik; de te azért mégis csak cselekedd
a jót. Add a világnak a tõled telhetõ legjobbat és az mind
közelrõl sem lesz elegendõ; de te azért mégis csak add a
világnak a tõled telhetõ legjobbat. Látod, a végén mindent
összevetve, az a fontos, ami az Isten és te közötted van, és
soha nem is az volt a fontos, ami te és az emberek között
van.“ Kalkuttai Teréz anya idézett szavaival nyitották meg a
RákInfo helyi kirendeltségét.

A méz a természet ajándéka
Az I. Moravicai Mézes Napokon hallottuk

A rákellenes küzdelem világnapján, március 4-én nyitották meg a RákInfo helyi kirendeltségét a faluházán. Az Ökumenikus Szeretetszolgálat második támaszadó lelkisegélyszolgálata ez, amely rákbetegeknek és hozzátartozóiknak
nyújt segítséget. Berényi Éva, a RákInfo létrehozásának
kezdeményezõje, fõkoordinátora, a megnyitón arról beszélt,
hogy együtt könnyebben vállaljuk és viseljük el a kihívásokat, a fájdalmat és az örömet. A rák megelõzhetõ, korai
felismerése esetén sikerrel gyógyítható. A nehéz percekben
pedig a RákInfo támaszadó szolgálat három helybeli
aktivistája készségesen segít. Radakoviæ Rozália, Sonja Škrbiæ és Gere Lajos vállalta ezt a nem kis munkát. Minden
csütörtökön délután 5-tõl 7 óráig a faluházán a Vöröskeresztteremben (a kapu alatt jobbra) várják az érdeklõdõket. A
munka jellegébõl eredõen otthon, a betegágynál is felkeresik
azokat, akik szívesen vennék segítségüket. A beteg
embereknek egy jó szó, az együtt érzõ mosoly mindentõl többet jelentett. Ezeket az embereket szeretnék felkarolni, bátorítani, hogy mindvégig megõrizzék méltóságukat. A RákInfo
együttmûködik a Kamenicai Onkológiai Intézettel is, és azt
tervezik, hogy idõvel az egész országot átszövõ hálózattá
fejlõdik a támaszadó szolgálat.
Hívja fel!
024/741-127
Jöjjön el!
Helyi közösség, Vöröskereszt-terem
Minden csütörtökön 17-19 óráig
Számlanév: RakInfo - Moravica
Számlaszám: 335-6773-12
Hivatkozás: 101646533
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A belgrádi Živka Vlajkoviæ doktornõ élelmezéstudománnyal foglalkozik. Emlékezetes elõadást hallottunk tõle.
Mi a méz? Egyesek szerint a méz csupán nyalánkság,
édesség. Nem. Annál sokkal több!
Cukrai a glukóza, fruktóza, laktóz könnyen felszívódnak
és kitûnõen táplálják az agysejteket, serkentik a tanulást.
Ezért ajánlatos iskolás gyerekek rendszeres táplálásába beiktatni a mézet. Nemcsak édes, hanem savas is. A méz szerves
savai javítják az étvágyat és az emésztést, fertõtlenítõ, fájdalomcsillapító, nyugtató hatású. Gazdag ásványi anyagokban, ami hozzájárul az esetleges hiány megszüntetéséhez. A
méz felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, támogatja az
emésztést, a májat, a vízkiválasztást, táplálja az izmokat,
enyhe hashajtó. Külsõleg sebekre is alkalmas.
A méz elõnyösen kombinálható különbözõ élelmiszerekkel. Nem csak teákban használhatjuk, hanem
süteményekben is. Javasolható a tej-méz kombináció és a
mézkúra.
Drága-e a méz?
Hány szülõ és nagyszülõ költ pénzt különféle értéktelen
szörpökre és cukros édességre, ami tele van tartósítószerekkel, káros a fiatal szervezetre, holott a méz kis
találékonysággal üdítõ italok, édességek, sütemények
készítésére alkalmas. És egészséges táplálék.
Lestár János

Önkéntes véradási
akciók 2005-ben
Az idén is 6 véradási akciót tartanak falunkban. Az elsõ
január 10-én volt. A következõ alkalom április 28-án lesz,
majd május 10-én, augusztus 30-án, szeptember 8-án és
végül december 29-én.
Köszönet az önzetlen segítségért és közremûködésért!
A Vöröskereszt helyi szervezete
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Tavaszi zsongás
A 37 kiállító több mint 500 kiállítási tárgya nagyszámú érdeklõdõt vonzott az idei Tavaszi zsongás címû kiállításra. Immár másodszor mutatkoznak
be az érdeklõdõknek a faluban
tevékenykedõ amatõr képzõmûvészek.
Ezúttal csatlakoztak hozzájuk a Fürge
újjak kézimunkacsoport ügyes kezû
kézimunkázói és az Agyagbûvölõ gyermek keramikuscsoport tagjai is. Újdonságnak számítottak Papp László
különös hangulatú faluképei.
A kiállítást március 13-án nyitották
meg a Mûvelõdési házban és egy hétig
volt megtekinthetõ. A megnyitón
megtelt a kiállítási terem, sõt voltak,
akik a folyosóról figyelték a megnyitó
színvonalas mûsorát. Forró Krisztián
és Csincsák Andor köszöntõjükkel
közvetlen, bensõséges hangulatot
teremtett a megnyitón. Fazekas Róbert
nyitotta meg a tárlatot, Mészáros
Boglárka és Kósa Maja szavalattal
lépett fel, a Citerazenekar és dalárda
pedig népdalcsokrot adott elõ. Nemes
Aranka és Horák Réka klarinéton játszott. Gere János is fellépett, saját versét szavalta.
Az
Agyagvarázs
felnõtt
keramikuscsoport elnöksége Simon
Madarász Anna vezetésével nagyszerû
szervezõmunkát végzett. A tavalyi
próbálkozás visszhangja ösztönözte
õket az idei kiállítás megszervezésére.
A hatalmas érdeklõdés mutatja, hogy
szükség van erre a rendezvényre, amelyen minden amatõr bemutathatja
alkotásait mûfaji és színvonalbeli
megkötések nélkül. A tavalyi kiállítók
többnyire ismét kiállítottak, és sok új
kiállító csatlakozott hozzájuk.
Néhányan az eddigitõl eltérõ technikával készítették alkotásaikat, mások
pedig sokat fejlõdtek az elmúlt egy év
alatt. „A jövõ évi még színvonalasabb
lesz“ - mondják a szervezõk, akik már
most a következõ Tavaszi zsongásra
gondolnak. Szeretnék folytatni a
megkezdett sorozatot, hagyományt
akarnak belõle teremteni.
Kiállítók: Tóth Mária, Punyi
Teodóra, Torok Sándor, Torok Éva,
Karsai Margit, Tót Bagi Márta, Tót
Bagi Tímea, Gere Sárika, Funduk
Irma, Tamási Ágyas Zsuzsánna,
Faragó Balog Boglárka, Simon Anna,
Osztrenkovics István, Vígh József,
Mike Magdolna, Vankó Basa Lenke,

Deli Mária, Deli Annamária, Roncsák
Lídia, Papp László, Molnár Gyöngyi,
Tápai Angéla, Sétáló Julika, Bede
Gábor, Forró Krisztián, Csincsák
Andor, Natkai Kovács Ildikó, Juhász
Erzsébet, Osztrenkovics János,

Szakmány Fárbás Magdolna, Horák
Anna, Horák Árpád, Nagy Zoltán, Ács
Szilvia,
Nagy
Erzsébet,
az
Agyagbûvölõ gyermek keramikuscsoport, a Tarka Virág Kézimunkacsoport.
B.K.

Életfa

Elsõ helyen a család

A család fontosságának kiemelése
az egyik legjelentõsebb célkitûzése az
Életfa Nagycsaládosok Egyesületének.
A kezdeményezést követõen, mint polgárok egyesületét bejegyezték õket,
elkészíttették az egyesület pecsétjét,
folyószámlát nyitottak, és ezzel
lehetõvé vált, hogy teljes jogúan
dolgozzanak. A megalakulástól már 13
családdal bõvült a tagság. Errõl beszámoltak a február 18-án megtartott taggyûlésen is.
Tudatában vagy annak, hogy holnap, ha meghalnál, a közösség, amelynek dolgozol, könnyedén, egyik
napról a másikra képes lenne mással
helyettesíteni Téged?
A család azonban, amelyet a
munka miatt elhanyagolsz, a további
életben többé-kevésbé mindig érezné
hiányodat. És mégis egyre jobban és
jobban belemerülsz a munkába,
ahelyett, hogy családodnak szentelnél
több idõt.
Hát nem butaság, amit teszünk?
Mit gondolsz?
Elfogadták az idei munkatervet,
amely számos fontos aktivitást lát elõ.
Az egyesület 3-3 tagú bizottsága felkeresi az egyesület tagságát képezõ
családokat és közvetlen beszélgetés

során felmérik az egyesülettel szembeni
elvárásokat és a tagok szükségleteit. A
begyûjtött adatok összegzésével fontos
információkhoz jutnak. Május elején
anyák napi rendezvényt szerveznek. Az
év folyamán több alkalommal családi
vasárnapot szerveznek, aminek az a
célja, hogy a nagycsaládosok
közvetlenül is megismerjék egymást,
véleményt, tapasztalatot cseréljenek.
Ezek az alkalmak elõbb-utóbb oda fognak vezetni, hogy felismerik, hogyan és
miben tudnak egymásnak segítséget
nyújtani. A tervben szerepel a kedvezményes beszerzések megszervezése is.
Az egyesület megalakulásával már
több vajdasági egyesülettel felvették a
kapcsolatot. Azt tervezik, hogy egymás
rendezvényén kölcsönösen résztvesznek. A falu testvértelepüléseinek
hasonló tevékenységû egyesületeivel is
szeretnének együttmûködni.
Fodor Zoltán, az egyesület elnöke
nem gyõzi hangsúlyozni: meghívót
csak a tagoknak küldenek, de minden
összejövetelük és rendezvényük nyitott.
Valamennyi érdeklõdõt szívesen látnak.
Örülnének neki, ha mások is megismernék az egyesület munkáját. Várják a
legalább 3 gyerekes családok jelentkezését. A tagsági lapot Natkai
Károlynál vagy Gellér Tibornál lehet
kitölteni.
Besnyi Károly
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Szerencsés helyzetben
vannak
Jól sikerült az ifjúsági alkotótábor •
Felmérték a 9+1 Mûvésztelep helyzetét
Február 16-a és 17-e között tartották az ifjúsági
alkotótábort a 9+1 Mûvésztelepen. A találkozóra fiatal
mûvészeket hívtak meg, akik a közelmúltban fejezték be az
akadémiát, vagy még be sem fejezték. Egy napra eljött Szajkó
István, Léphaft Pál és ifj. Novák Mihály is. Kiváló hangulatban, az alkotáshoz szükséges jó feltételek mellett telt a
találkozó.
A találkozót felkereste Lakatos Mihály, a budapesti
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Fõosztályának vezetõje és munkatársa Hargitai
Zoltán is, ugyanis a minisztérium már évek óta támogatja a
most 28 éves Mûvésztelepet. Ez a látogatás része volt annak a
vajdasági körútnak, amely során a minisztérium munkatársai
az itteni mûvésztelepek munkájával ismerkedtek meg. Jártak a
zentai és a topolyai mûvésztelepen, ittjártukkor pedig megismerték a 9+1 Mûvésztelepet, és meghallgatták Gál Józsefnek,
a Bucka-Gányó mûvésztelep vezetõjének, valamint Szajkó
István és Léphaft Pál értékelését is. Ebbõl az alkalomból nyilatkozott a Kisújságnak Lakatos Mihály fõosztályvezetõ:
- A határon túli kulturális mûhelyek fejlesztésére
szeretnénk kidolgozni egy koncepciót, ami a minisztérium rendelkezésére álló támogatás elosztásának lenne az alapja. Itt is
személyes tapasztalatokat gyûjtünk. Felmérjük, hogy hol
milyen infrastruktúrával rendelkeznek, milyen tevékenység
folyik, melyek a problémák, és hogy hol tudnánk mi is tenni
valamit. Kellemes meglepetés volt számunkra, hogy itt ilyen
nagy nyüzsgés van. A legtöbb esetben abból adódnak a gondok, hogy igen sok mûvész jelentkezik az alkotótáborokba,
viszont nagyon nehéz szelektálni õket. Ez a jó része a dolognak.
• Vajdasági körútjuk során mit tapasztaltak?
- Amerre jártunk, azt láttuk, hogy mindenhol vannak
emberek, akik csupán lelkesedésbõl vállalják ezt a hatalmas
szervezõmunkát. Az õ hozzájárulásuk rendkívül jelentõs, mert
az alkotókedv önmagában nem elegendõ. A feltételek viszont
nem mindenütt megfelelõek. Topolyán például láttuk, hogy a
mûvésztelep katasztrofális helyzetbe került a menekültek
elszállásolása után. A moravicai mûvésztelep alkotói igen
szerencsés helyzetben vannak, mert igen hangulatos, otthonos
mûvelõdési házuk van. Azt is látjuk, hogy itt még lenne hely
fejlesztésre, bõvítésre, és nyílván feladat is a következõ
évekre.
• Milyen eredménnyel pályáznak a vajdasági
mûvelõdési szervezetek a minisztériumi támogatásokra?
- Várható, hogy lényegesen megnövelik a támogatásra
szánt pénz mennyiségét, ezért feltétlenül szükség lesz a
fejlesztési koncepcióra is, ami már erre a megnövekedett
pénzkeretre épül. Eddig a pályázati támogatások elosztásakor
egyetlen fillér sem maradt, tehát mindig minden pénzt elosztunk. Kialakultak azok a belsõ arányok, amelyek az egyes
tevékenységek, valamint az egyes területek között is segítik
elosztani a pénzt. Nem lehet csak a lakosság lélekszámát
figyelembe venni. A „kicsik“ a „nagyok“ rovására több támogatást kapnak. Vajdaság, úgy érzem, kiemelt helyen kell, hogy
álljon.
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A Katolikus Egyházközség hírei
Áprilisban minden vasárnap 10 órakor tartunk szentmisét.
Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén szintén 10 órakor
lesz szentmise.
Tóth József plébános

A hazavezetõ fény
• Amint anyagi világunkban a fény az élet
nélkülözhetetlen alapfeltétele - szellemi dimenziókban ennek
égi mása a tudat táplálékául szolgál. Biztosítja lelki szemünk
számára a tájékozódást, a látást. Képes átvezetni az egymásba
épülõ dimenziók labirintusain... Vissza a Forrásunkhoz.
(Halálunk pillanatában is majd általa jutunk át a túlsó partra.)
Csodás felfedezések megláttatására képes. A régmúlt idõkbõl
származó szókapcsolataink is - mint pl. a tudat fénye, a
megvilágosító gondolat, a szellem megvilágosodása - hasonló
tapasztalatok ismeretébõl születhettek.
• Tudományosan már régóta bebizonyították, hogy az
anyagiság csupán „illúzió“. Tudósaink mikroszkópjaikkal
behatolva az anyag legmélyébe csupán tudatos energiaáramlást tapasztaltak, amelynek hullámszerû, rezgõ mozgása formálja meg - tölti ki - teszi érzékelhetõvé az eltérõ halmazállapotú dolgokat. Tehát a tudatosság, a gondolat tevékenykedõ
ereje munkálkodik e „látszatvalóság“ mögött. Azonban
megteremti mindennek a saját ellentétpárját is, hogy ellenállhatatlan vonzásukkal biztosítsa ennek a sokszínû világnak az
egységbe tömörülését. Ezért a sötétség valóban elképzelhetetlen a fény, a születés a halál... az anyagiság pedig a
transzcendens valóság megléte nélkül.
• Megnyilvánulása során a lélek álruhát ölt magára. Az
anyagiság jelmezébe bújva játssza el egy-egy emberöltõnyi
szerepét itt, a földi lét színpadán, amit kiapadhatatlan fényforrásunk, a nap, világít meg... Itt minden létezõ egy-egy kelléke, megszemélyesítõje az életdrámának. Akár egy fa is,
amely parányi magocskában kezdi pályafutását - miközben
gyökerével a földbe kapaszkodva növekszik, virágba borul,
gyümölcsöt terem - koronájával folyton az ég felé tör... A
legkifejezõbb módon példázza magát az Életet.
• Minden létezõ az ég és a föld szerelmének a gyümölcse.
A testet a föld, a lelket az ég táplálja. E kettõsségben élünk.
Ám életünk során elõbb csak megvetjük a lábunkat: megélhetésünk alapfeltételeit biztosítjuk, testi-szellemi-lelki
adottságainkat iskoláztatjuk... De amint egyre tudatosabbak
leszünk: szellemünk könnyû fajsúlya kiemel bennünket e
földi gravitációból. Mert a szívünk mélyén rejtõzõ lélekmagocska is a fényt szomjazza, hogy kibontakozzon és
tündököljön... Amint a pillangó bábjából - lelkünk is
szárnyalni kezd a ragyogó messzeségek felé. Hogy belenõjön
a Fénybe.
• Amikor megvilágosodik az ember tudata, megérti, hogy
nem azonos a testével. Ahogy a napsugarak is beépülnek a
sokszínû életbe - belsõ Napunk, a Lélek is: lélekszikrák millióiban tükrözõdik tovább és tovább - létrehozva az ének
sokaságát, amelyek mérhetetlen kalandvággyal indulnak el a
világba... A megvilágosodás pillanatában érti meg igazán az
ember, hogy életdrámája során õ nem csak a színész, hanem a
rendezõ is egy személyben...
• Hát ezért vágyakozunk egy életen át olyan ellenállhatatlan szeretettel és szerelemmel a fény után.
Horkai Gulyás Etelka
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Ingyenes apróhirdetések
Gorenje mosógép és 2 matrac eladó. Nyári u.
15., tel.: 741-767.
Eladó a Gyepszél u. 17. sz. ház (3 szoba,
fürdõszoba, betonos udvar, góré, ólak, istálló, nyári konyha). Tel.: 063-8-773-047.
Rendszeres nyúlfelvásárlás, jelenleg
kilónként 110 dinárért, ingyenes
védõoltás. Lackó István, Posta u. 12., tel.:
744-377.
A MIK-ben árendában levõ 3,8 hold föld
eladó. Szedlák Szilárd, Papp Pál u. 15.,
tel.: 741-082.
1,5-2,5 m magas, fehérvirágú akácfacsemete
eladó (100 db-ig 10 din, 500 db-ig 8 dinár,
azon felül 6 dinár). Nagy István, 554-716,
064-133-26-16.
Szántóföldet bérelnék 5 évre. Tel.: 741-949.
Több nyelv, több ember! A szerb nyelv
játékos tanulása kedvezményes áron 8-14
éves korig, 10-es csoportokban, szombatonként 14 órától a Teleházban. Szeretettel
várja a tanulókat egy négy nyelven
beszélõ vállalkozó szellemû egyetemista.
Tel.: 714-962.
Három kulcsból álló kulcscsomót találtak,
leadták a rendõrségen.
Lakás eladó vagy elcserélhetõ a központban.
Érdeklõdni: Boris Kidriè u. 4., tel.: 741361.
Eladó a Dragity István utca 21. sz. ház. Tel.:
063-765-0078, Farkas János.
Bráma tyúkok és tengerimalacok eladók.
Márton Ilona, Órás köz 27., tel.: 742-018.
15 fajta rózsatõ eladó. Besnyi Szabolcs,
Belgrádi u. 10., tel.: 741-285.
Eladó a nyugati szõlõkben (a Nagyhídnál) 6
kvadrát föld. Kocsis Lajos, Iskolaköz 32.,
tel.: 741-700.
Eladó jó állapotban levõ, nem bejegyzett
Diana 6LC és egy Poni Expres. Csekity
István, Petõfi Sándor u. 13., tel.: 741-349.
B/C kategóriás szakképzett sofõr munkát
keres. Csekity István, Petõfi Sándor u. 13.,
tel.: 741-349.
Szabadkán közel a Közgazdasági
Egyetemhez bútorozott szoba, fürdõszoba
és konyha használattal kiadó diákoknak,
egyetemistáknak vagy fiatal házaspárnak.
Tel.: 741-440 17-18 óráig, vagy személyesen Moravicán az Id. Kovács Gyula utca
7-ben.
Kérem, jelentkezzen, aki Horgoson Pumi
puli szuka kutyát vett, mert kiskutya
érdekel. Kocsis Lajos, Iskola köz 32., tel.:
741-700.
Eladó Olt 16 colos egyvasú eke és Ferguson
12 colos kétvasú eke. Kocsis Lukács,
Belgrádi u. 14.
Eladó
mélyhûtõ,
villanytûzhely,
hûtõszekrény, kötõgép és Renault 4GTL
személygépkocsi. Perdó völgy 6., tel.:
741-024.
Eladó új férfi hosszú bunda, 3 tonnás
spediter és istállótrágya. Tito marsall u.
26., tel.: 741-855.
Megvételre keresek egy monofázisú kukorica morzsoló-darálót. Kósa Sándor, Csáki
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Lajos u. 13., tel.: 742-044, 741-031
Eladó magasnyomású autómosó melegítõvel,
1 1 literes vízmelegítõ, porszívó, akkumulátortöltõ, fúrógépek, krokodil-emelõ,
lézeres kézi cirkulár. Pacséri út 16/10-II.,
tel.: 063-7-306-447.
Eladó 1152 tojásos csibekeltetõ. Szabó
István, Pacséri út 67.
Sertés önetetõk és betonvályúk különbözõ
méretben eladók. Árpád u. 6.
Vennék motokultivátort utánfutóval. Lapozást
és kõmûves munkát vállalunk olcsón és
minõségesen. Tel.: 063-8-398-151.
Alig használt örökégõ kályha eladó. Csákvári
József, Testvériség-egység u. 44.
A Perdó völgy 18. sz. alatt eladó 3 kvadrát
porta házhelynek vagy kertnek. Telefon:
741-219.
Eladó Olasz Rizling, Rajnai Rizling, Župljanka (60 din/liter). 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.: 063-7375-241.
Árpa, zab, hereszéna eladó. Szuhankó Géza,
Perdó völgy 27., tel.: 741-136.

Eladó a Csáki Lajos u. 15. sz. ház nagy
portával. Nyári u. 19., tel.: 741-920.
Eladó a Kendergyár u. 32. sz. ház nagy gazdasági udvarral. Bor u. 17., tel.: 741-470.
Eladó fúrógép és különbözõ kovácsszerszámok, jó állapotban levõ szódavízkészítõ gép. Pékity Zsófia, Boris Kidrics
u. 49., tel.: 741-055.
Eladó a Nyári u. 32. sz. ház (3 szoba és
fürdõszoba). Tel.: 741-920.
Eladó IMT 558-as traktor, 2 1 tonnás
spediter átalakítva traktor után, egy IMT
kétvasú eke, mûtrágyaszóró, ekézõ mûtrágyaszóróval és Bosspumpa. bor u. 17.,
tel.: 741-470.
Eladó két jó állapotban levõ sezlon, 1 matrac
és olajkályha. Nyári u. 19., tel.: 741-920.
Finom túrós pogácsát és mézes aprósüteményt
sütök rendelésre. Györe Mária, Id. Kovács
Gyula u. 11. tel: 741-156.
Magtisztítást vállalok. Besnyi Károly,
Belgrádi u. 10., tel.: 741-285.
Szelektált zab vetõmag eladó. Szentpéteri
László, tel.: 741-692.
Kardvirág hagymát vásárolnék nagyobb
mennyiségben. Bese Klára, 064-20-70134.

Tartalmas munka

Egyre erõsebb a Papp Pál Cserkészcsapat • Sokoldalú és
tartalmas munkát végeznek • Minden hónapban legalább
egy kirándulás
Február utolsó vasárnapján tartotta évi közgyûlését a Papp Pál Cserkészcsapat. Az
iskola mellett levõ felújított régi óvoda épülete szinte ideális körülményeket nyújt a
tevékenységhez. Ebben az épületben és az iskolaudvarban folyik egész évben a
cserkészek felkészítõ tevékenysége: õrsórákat és más csoportos foglalkozásokat tartanak, amelyek során elmélyítik a cserkészettel kapcsolatos ismereteiket. Innen indul
valamennyi tevékenységük: a kirándulások, kerékpártúrák, táborozások. A közgyûlésen
részletesen számot adtak az elmúlt évben kifejtett tevékenységrõl. Ágyas Zoltánt, a
csapat parancsnokát arra kértem, hogy jellemezze az elmúlt évi tevékenységet.
- Összességében nézve eredményesebb munkát végeztünk, mint korábban. Ezt
leginkább abból látom, hogy folyamatosan növekszik a tagság létszáma. Ennek
következtében nagyobb tábort, több rendezvényt szervezhetünk, tartalmasabb a munka.
A tagok száma meghaladja az ötvenet - mondja a parancsnok.
• Melyek voltak az év legjelentõsebb eseményei?
- Kétségkívül a nagytábor volt a legkiemelkedõbb, hiszen az egész évi munkát
összegzi. A 2004. évi nagytábort Pannónián tartottuk. Ezen kívül részt vettünk Becsén
a tájékozódási versenyen, Topolyán a Libertas versenyen, melyeken szép eredménnyel
szerepeltünk. Megszerveztük a májusi találkozót a község cserkészcsapatai számára.
Részt vettünk a falunapi ünnepségen is. A legfontosabb munka azonban az õrsórákon
folyik, kevésbé látványos, ám voltaképpen a cserkészmozgalom legfontosabb
tevékenysége ez.
• Mit terveznek az idei évre?
- Az idei nagytáborunkat kissé távolabb, szebb környezetben, Erdõvégen fogjuk
megtartani. Síksági embereknek sokkal látványosabb az erdõs táj. Tervezzük, hogy
ismét megszervezzük a sereg-rajtalálkozót, ami vajdasági szintû szemle. Egy-két éve
már nem került rá sor, de most ismét elég erõseknek érezzük magunkat hozzá, hogy
méltóképpen megszervezzük. A hagyományok folytatásaként ismét megszervezzük a
májusi találkozót a község csapatai részére. Részt veszünk az Avantura nevû tartományi szintû szemlén. Egy csapat elejétõl a végéig ott lesz, a többiek pedig meglátogatják õket. Számunkra fontos minden verseny és kirándulás. Minden hónapban
legalább egy kirándulást szervezünk gyalogosan, kerékpárral, szánkóval... Igyekszünk
mozgalmas és változatos évi programot megvalósítani.
A cserkészek kezdeményezték a mesterséges tó mellett létrehozott Halásztanya
felújítását és bõvítését, ugyanis ez a rész kiváló helyszínt nyújthatna több
tevékenységhez is. A kezdeményezésbe bevonják a horgászokat, a nagycsaládosok
egyesületét és más érdekelt szervezeteket.
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• Hírek az iskolából •
Januárban Szent Száva-napján ünnepi mûsorral
emlékeztünk meg a szerb egyház alapítójáról. Megjutalmaztuk a két legjobb tanulmányi átlagú felsõs osztályt (5.b, 7.a).
Az olimpia évében vagyunk címû képzõmûvészeti és irodalmi pályázaton Szûcs Mária kisegítõs tanuló 2. helyezést
ért el.
Február elején a felsõs tanulók és tanáraik megtekintették
A dzsungel könyve címû musicalt az Újvidéki Színházban. Az
elõadás nagy sikert aratott.
Hagyományszerûen megünnepeltük a Valentin-napot. A
szünetekben zene szólt, a gyerekek üdvözlõlapokat vásárolhattak, mûködött a szívposta. A postásoknak bizony
igyekezniük kellett a jókívánságok továbbításában.
A farsang idején maszkabálat szerveztünk az alsósok és
felsõsök részére. A tréfa, a vidámság, a színes tarkaság
elmaradhatatlan ilyenkor. A jó ötletek pedig fokozzák az
élményt. Két zsûri bírálta el a maszkokat. Az alsósok között a
következõk kaptak jutalmat: Kovács Tamás - méhész, Borsos
Réka - egérke, Torok Katalin - cigánylány, Bodó Ferenc pókember, Horák Vivien - hirdetõoszlop, Nagy Nikolett mackó, Szilágyi Huba - kalóz, Horák Anett - szörnyella,
Torok Evelin - indiai nõ, Rózsa Alex - Batman, Virág Éva robot, Kiss András - orvos, Doma Mariann - geisha, Frank
Norbert - takarítónõ, Akariás Hajnalka - apáca, Banai
Bertalan - leány. A felsõsök között a következõ jelmezek
minõsültek a legötletesebbnek: Stanyó Gábor, Tóth Rolland
és Gogolyák Norbert - parasztok, Szilágyi Hunor, Hamar
Flórián, Hajdú Sándor, Bika László, Krakovszki Ferenc,
Kiss Attila - Dalton-fivérek, Natkai Zoltán, Bede Rita boszorkányok, Kerepes Áron - bohóc, Kósa Maja, Horváth
Bettina - hawaii lányok, Cindrity Evelin - motoros, Forró
Tamás - múmia, Sípos Sándor - hóember.
Kezdetét vette a versenyidõszak, s ez fokozott készülést
igényel úgy a tanárok mint a diákok részérõl. Iskolánkban
került sor a községi kosárlabda bajnokságra. A fiúk eredményei: 1. Bajsa - Testvériség-Egység Á.I., 2. Topolya Nikola Tesla Á.I., 3. Krivaja - Vuk Karadžiæ Á.I., 4.
Ómorovica - Id. Kovács Gyula Á.I. A lányok rangsora: 1.
Krivaja, 2. Topolya - Nikola Tesla Á.I., 3. Ómorovica, 4.
Pacsér. Felkészítõ tanárok: Bika Lajos és Szigeti Imre.
Nálunk tartották a községi magyar versenyt is. Nagyon
szép eredményeket értünk el. A kiemelt tanulók jutottak
tovább a szabadkai körzeti versenyre: 5. osztály - Kovács
Róbert és Deák Balázs I. hely, Natkai Lilla 3. hely. 6. osztály - Borsos Jutka és Sztánkó Emília II. hely, Kiss Ildikó
III. hely. 7. osztály - Kósa Maja I. hely, Nagy Szanella,
Ladancsik Tibor és Károlyi Orsolya II. hely. 8. osztály Méhes Meggi, Pirmajer Attila, Bencsik Tímea, Jezdity
Mária II. hely, Somogyi Anita, Mészáros Csilla III. hely.
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2005. március
Felkészítõ tanáraik: G. Csákvári Hajnalka (5-6. oszt.) és
Horkai Gulyás Etelka (7-8.oszt).
A községi német versenyen Méhes Meggi 6., Pirmajer
Attila 9.m Virág József 10. helyezést ért el. Õk Korsós
Tünde tanárnõ segítségével készültek a komoly megmérettetésre. Bíró László tanár segítette Bencsik Tímea
felkészülését a községi angol nyelv versenyre. Õ a 9. helyen
végzett.
Szakács Magdolna tanárnõ irányításával gyakoroltak
iskolánk legsikeresebb kis fizikusai. Õk a községi versenyen
a középmezõnyben kaptak helyet.
Március 14-én került sor a községi szavalóversenyre,
amelyen iskolánk tanulói kiválóan szerepeltek. A kisegítõ
tagozaton oklevelet kapott: Gellér Alex 1. oszt. (felkészítõ
tanára Molnár D. Andrea) I. helyezés, Molnár József 2. oszt.
(felkészítõ tanára Lak Melinda) I. helyezés; Banai Bertalan
3. oszt. (Lak Melinda) III. helyezés; Akariás Hajnalka 4.
oszt. (felkészítette Molnár D. Andrea) II. helyezés. Az alsósok kategóriájában Nemes Bence 4.b osztályos tanuló I.
helyezést ért el (felkészítõ tanára Boros Tünde). A felsõsök
kategóriájában Kósa Maja 7. oszt. I. helyezést ért el
(felkészítette Horkai G. Etelka).
Barna Izabella, Szilágyi Mária, Lak Ilona, Szeteli Lili,
Boros Tünde tanítónõk részt vettek Topolyán a
tankönyvvásárlással kapcsolatok összejövetelen.
Nyolcadikosaink intenzíven készülnek a felvételi vizsgára magyar nyelvbõl és matematikából. Szüleikkel együtt
pályaválasztási elõadásokat hallgathatnak iskolánkban (a zentai és szabadkai tehetséggondozó gimnázium képviselõi már
jártak intézményünkben).
A nõnap alkalmából csak a férfi dolgozók
tevékenykedtek az iskolában. Nagy sikerrel szervezték és
irányították az iskolai életet a tanulók legnagyobb örömére.
Az alsósok ünnepi mûsorral kedveskedtek az anyukáknak és
nagymamáknak. A felsõsök nõnapi bulit szerveztek, így
köszöntötték fel a fiúk a lányokat.
A Rizling Szõlészek és Gyümölcsészek Egyesülete
nõnapi mûsorán fellépett az iskola kiskórusa, Bencsik Tímea
és Nemes Aranka gitárszámokkal, Deák Balázs és Kósa
Maja szavalattal, Nemes Aranka fogalmazással tette ünnepélyesebbé a rendezvényt.
Az iskolai vöröskereszt ruha- lábbeli- tanszer- és könyvgyûjtési akciót szervezett. Az adományokból kb. 50 gyerek
részesült. Az önzetlen segítségért megdicsértük a 7.b osztályt,
Tóth Zoltán negyedikes és Dudás Andrea elsõs tanulókat. A
helyi Vöröskereszt termében a falitáblát iskolásaink
képzõmûvészeti alkotásai díszítik.
Nagy Klára egészségügyi nõvér ismét hajvizsgálatot tartott minden osztályban.
Tantestületünk részt vett Bajmokon Grsity Ibolya elhunyt
kolléganõnk tiszteletére tartott szentmisén. A sírjára virágcsokrot helyeztünk, felelevenítettük az együtt töltött szép
évek emlékeit.
Lak Ilona és Laluja Tibor

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.

