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V. évfolyam

Megkezdõdött az
útépítés
A Március 8. utcában 290 méter hosszú út épül • A
lakosság az idén is munkájával járul hozzá az utca
kibetonozásához • Az idén még négy utca van elõlátva
Az idei terv szerint öt utcában
készül el a szilárd útburkolat, a
sorrendet a tanács az elmúlt év
végén határozta meg. Ezek szerint
elsõként a Március 8. utcában fogtak hozzá az építkezéshez.
Várhatóan augusztus végéig összejön a pénz a további négy utca
betonozására is.
A Március 8. utca betonozásához
még tavaly elkészültek a tervek, és
beszerezték a szükséges engedélyeket.
Az év végén kiírták a kisbeszerzési
versenypályázatot. Az elõkészítési
munkálatok ezzel gyakorlatilag lezárultak. Amint az idõjárás azt lehetõvé tette,
hozzá is fogtak a munkához.
Az építkezés közel sem olyan
egyszerû, mint más utcákban. Itt ugyanis különösen nagy gondot jelent a
csapadék elvezetése. Az utca olyan
keskeny, hogy a legjobb jóakarattal sem
lehetett vízelvezetõ árkot kialakítani. A
központ felõli részen az utca teljes szélessége háztól házig mindössze 5 méter.
Két oldalt gyalogjárda van, a közepén
2,3 méter szélességben készül most el
az út. A maradék helyen kell elhelyezni
a villanyvezetéket, a vízhálózat csöveit,
a kábeltévé vezetékét, a telefonvonalakat, az esõvíz-elvezetõ árkokat,
helyet kellene hagyni a majdani szennyvízcsöveknek és más közmûveknek is.

Az eddigi járda- illetve útépítés
következtében az utca szintje lényegesen magasabban van, mint az udvarok

4. szám
Az alapozáskor csökkentették az út
szintjét, a járda szintje alá süllyesztették. Az utat pedig úgy alakítják ki, hogy
a közepére folyjon a víz, így az út fogja
elvezetni a csapadékot. Az út két 80
cm-es sávból készül, a kapuk elõtt
átkötésekkel. A két sáv közét téglával,
vagy más alkalmas anyaggal rakják ki,
így kiküszöbölik a sár keletkezését és
elõsegítik a víz elfolyását is. A kritikus
részeket teljes szélességben kibetonozzák.
Az utcából kiszedett köves földet,
az RRP technológiával készült út
alapját a határba vezetõ kijáratok kritikus helyeire hordják. Ott, töltésként
még jó szolgálatot tesz.

A keskeny utcában a munkagépek is alig fértek el. Külön gondot jelentett a
póznák kikerülése.
és a szobák szintje. Az úton felgyülemlett víz is hozzájárult ahhoz, hogy az
úgynevezett „vietnámi út“ igen rövid
idõ alatt használhatatlanná vált, a házak
pedig felnedvesedtek. A víz egyedül az
udvarokba folyhatott. Ezért sajátságos
megoldást kellett találni.

Az idei évre elõlátott többi utca
betonozása a pénz megérkezésének a
függvénye. Várható azonban, hogy
augusztus második felében hozzáfoghatnak a munkához. Elsõnek a
Belgrádi utcában, majd az Órásközben.
Besnyi Károly
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Bébicsomag minden
újszülöttnek
A helyi közösség május elsejétõl
minden újszülött után 3000 dinár egyszeri segélyt folyósít a szülõknek. Az
úgynevezett bébicsomagokra 180 000
dinárt láttak elõ a pénzügyi tervben.
Természetesen ez az összeg az újszülöttek számától függõen változik majd.
Az elmúlt években 40-50 újszülött
volt a faluban. Kedvezõ, hogy ez a
szám évrõl évre enyhe növekedést
mutat, ám még mindig elmarad az
elhalálozottak száma mögött. Egyelõre
azonban nincs remény a lakosság
csökkenésének megállapítására, annál
is inkább, mert sok fiatal hagyja el a
falut.

A 9+1 Mûvésztelepen

Két találkozás

Áprilisban két mûvésztalálkozó is
volt a Mûvelõdési házban. A Šabaci
Képzõmûvészeti Egyesület tagjai közül
13 mûvész alkotott egy hosszú
hétvégén. Rumai, loznicai, kragujeváci,

latot. A 9+1 alkotótáborában volt
odavalósi mûvész, a beszélgetés közben
pedig elhangzott a javaslat, hogy
szervezzenek egy ilyen tábort.
A tervezettõl korábban, április 20-

Ajándék

A moravicai származású Torok
Sándor festõmûvész szabadkai mûtermébõl nagy mennyiségû könyvet,
folyóiratokat, kiállítási katalógusokat és
más nyomtatványokat ajándékozott
szülõfalujának. Az elmúlt évben vettük
át nagyméretû festmény-sorozatát, amit
a faluháza folyosóján állandó tárlatként
tettünk közszemlére. A mostani
ajándékot Hulló István, a szabadkai
Városi Múzeum igazgatójának
közvetítésével juttatták el a faluba. Az
ajándékról pontos jegyzéket készítenek,
és válogatás után döntenek arról, hogy
mely részét hol helyezik el.
Minden bizonnyal a könyvek és a
szépirodalmi, mûvelõdéstörténeti kiadványok a könyvtárban kapnak elhelyezést, és így hozzáférhetõek lesznek
bárki számára. A festészettel,
mûvésztelepekkel kapcsolatos kiadványok legjobb helye talán a 9+1
Mûvésztelepen lenne.
A rendkívül értékes ajándékot a
helyi közösség köszönettel fogadta.
•
Az In Memoriam temetkezési vállalkozás a helyi közösségnek adományozott egy koporsószállító és egy koszorú- és virágszállító kocsit. Ezek
lehetõvé teszik, hogy városi
temetõkhöz hasonlóan tolókocsin
végezzék el a szállítást a halottasháztól
a sírhelyig. Ezt jelentõsen megkönnyíti,
hogy a közelmúltban kibetonozták a fõ
utakat.
A két kocsit a helyi közösség
átvette, és Drenkovics Tibor titkár a
helyi közösség nevében köszönetét
fejezte ki. A kocsikat minden
temetkezésnél használhatják.
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Branko Bursaæ šabaci mûvész a katolikus templomot választotta motívumnak.
jagodinai, lipolisi, Maèvanski
Prièinoviæ-i, sarajevói képzõmûvészek
és egy sarajevói mûvészettörténész vett
részt a találkozón. A šabaci
mûvészekkel tavaly vették fel a kapcso-

Különdíjas
Április 8-án Zentán tartották meg
a Középiskolások Színmûvészeti
Vetélkedõjét. Ezen a tartományi szintû
megmérettetésen Horák Renáta
színészi különdíjat, azaz a Képes
Ifjúság ajándékcsomagját kapta az
Alakváltozások c. elõadáson nyújtott
alakításáért. Ezt az elõadást a szabadkai Diákotthon színjátszó csoportja
vitte színre.

Önkéntes
véradási akciók
Gyors egymásutánban két önkéntes
véradásra is sor kerül. Az egyikre
április 28-án, a másikra pedig május
10-én. A véradást az Echo Ifjúsági
Központban tartják délelõtt 8 és 10 óra
között. Ezzel lezárul a tavaszi akciók
sora. A következõ alkalom augusztus
30-án lesz.

24. között tartották meg a Tisza menti
mûvészek találkozóját, ám, mint
kiderült, csak hárman érkeztek a Tisza
menti településekrõl: Magyarkanizsáról
és Zentáról. A többiek más
településekrõl: Palicsról, Szabadkáról,
Kishegyesrõl, Zomborból, Újvidékrõl
és Magyarországról. A meghívott
alkotók közül annak idején többen is
hozzájárultak a Mûvelõdési ház
felújításához, és több éves szoros
együttmûködés alakult ki közöttük és a
szervezõk között. A 9+1 Mûvésztelep
vezetõinek kérésére tájképeket festettek,
számos moravicai motívumot vittek
vászonra.
A következõ találkozóra a falunap
elõtti héten kerül sor, az lesz a 9+1
Mûvésztelep hagyományos tavaszi
alkotótábora.

Várják a javaslatokat
A helyi közösség tanácsa az
idén is odaítéli a Falu-díjat és a
Falu-plakettet.
A
javaslat
elõkészítésével foglalkozó bizottság
arra kéri a polgárokat és a
szervezeteket, hogy május 15-ig
tegyenek javaslatot az elismerések
odaítélésére. Az indoklással ellátott
javaslatokat a helyi közösség szakszolgálatánál kell leadni.

2005. április

A Föld napján
Nagyszabású faluszépítési és
környezetvédelmi akció a faluban és a
Krivaja mesterséges tó partján
Talán minden eddiginél tömegesebb volt a Föld napja alkalmából április 23-án megszervezett takarítási, faluszépítési akció.
Több szervezet önkéntesen csatlakozott a megmozduláshoz, az
utcák jelentõs részében folyamatban van a közterület rendezése.
A
Nagycsaládosok
Egyesülete, a Cserkészcsapat, a
Horgászegyesület és Baptista
egyház vállalta, hogy rendezik a
Horgásztanya környékét. A
Kisjárásnál levõ épületet
évekkel ezelõtt szépen felújították, ám idõközben többször
megrongálták, és igen sok volt
az eldobált szemét. Most rendbehozták a betört ajtót,
ablakokat, kitakarították az
épületet, mintegy 40 facsemetét
is elültettek. Az az elképzelésük, hogy a Horgásztanyát a
jövõben közösen használják majd, és szeretnék folytatni a
felújítást.
Az akció során összegyûjtik a mesterséges tó falu felõli
oldalán a szemetet. Ebben részt vállaltak a környezetvédelmi
aktivisták, a horgászok, az Ady Endre Mûvelõdési Egyesület
tagjai, a helyi közösség szakszolgálata és az iskolások. A Rizling
Szõlészek és Gyümölcsészek Egyesületének tagjai a vasúti hídon
kívüli völgyet tisztították meg.
A Föld napja kapcsán szervezett akcióhoz tartozik a szeméttelep és a környék rendezése is. A szeméttelepen ismét van

Falurendezési akció! Falurendezési akció!

Tisztelettel felkérünk
minden polgárt, hogy
a Föld napja
alkalmából utcájukban,
házuk elõtt
tegyenek rendet.
• Az összegyûjtött hulladékot
az utcákról ingyenesen elszállítjuk az utcafelelõs kérésére.
• A legrendezettebb utca lakói
számára egész évben ingyenesen szállítjuk ki a szemetet.
Az akció május 8-áig tart.
Helyi közösség
Falurendezési akció! Falurendezési akció!
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ügyeletes, akinek feladata, hogy ellenõrizze és irányítsa a hulladék lerakását. Sajnos elõfordult, hogy az odavezetõ útra öntötték a szemetet, így lehetetlenné tették mások számára a szeméttelep használatát. A szemetet minden nap 7 és 19 óra között lehet
lerakni. Mindenki térítésmentesen viheti oda a hulladékot, azonban figyelembe kell venni az ott dolgozó felügyelõ utasításait.
Tervezik a szeméttelep falu felõli részének körbekerítését.
Összesen 120 méter hosszan raknak le betonoszlopokat és drótkerítést. A késõbbiek során a határ felõli oldalt is bekerítik.
Ezzel akarják megakadályozni, hogy a szél a szeméttelepen
kívülre sodorja a könnyû hulladékot.
A falu központjában sok szemétkosár megrongálódott,
amiket kicserélnek. A temetõben folyamatosan gondot jelent a szemétlerakás. A
kérdés megoldására téglából szemétlerakó
és -égetõ helyeket alakítanak ki.
Állandóan visszatérõ gond az utcán
elhelyezett mezõgazdasági munkagépek.
Évek óta próbálják „szép szóval“
megoldani ezt a kérdést, ám mint látni,
nem sok eredménnyel. A felügyelõség
eljárást indíthat azok ellen, akik felszólítás
ellenére sem távolítják el a gépeket és az
építõanyagot.

Faluszépítés május 8-áig

Felvállalták az akciót
Megbeszélést tartottak az utcai
megbízottakkal

Faluszépítési akciót hirdettek, amelynek keretében
kiválasztják a legrendezettebb utcát is. A szokásos tavaszi
nagytakarítást, a házak elõtti terület rendezését el kell
végezni. Nem csak a szemetet kell összeszedni, de ahol szükséges, ki kell tisztítani a vízelvezetõ árkokat és az átfolyó
csöveket, az utcáról el kell hordani az építõanyagot, és a
mezõgazdasági munkagépeket is az udvarban kell elhelyezni.
Az utcai megbízottakkal április 14-én tartott
megbeszélésen a megjelent megbízottak mind támogatták az
akciót. A felszólalók elmondták, hogy saját utcáikban mi
jelenti a legnagyobb gondot, és mihez kérik a helyi közösség
segítségét.
Faluszépítési versenyt hirdettek. Ennek keretében
kiválasztják a legrendezettebb utcát. Az utca „Tisztasági
díjat“ kap, az errõl szóló oklevelet a falunapon adják majd át.
Az utca lakóitól pedig egész évben ingyenesen szállítják el a
szemetet.
Megoldódni látszik a kóbor kutyák befogása. Arra kérik
a lakosságot, hogy mindenki tartsa csukva saját kutyáját,
nehogy azt is elvigyék.
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Régi kötõdések, új kapcsolatok
Falunknak három testvértelepülése
van. Kettõ Jász-Nagykun-Szolnok
megyében található. Ezek Karcag, a
Nagykunság „fõvárosa“ és Jászkisér
nagyközség. Bács-Kiskun megyében is
van testvértelepülésünk, Mélykútnak
hívják.
A március 15-ei központi ünnepségen részt vett Márki Sándor,
Kunmadaras polgármestere is. A
személyes találkozást több telefonbeszélgetés és levélváltás elõzte
meg. A polgármester úr azzal a céllal
látogatott
el
hozzánk,
hogy
testvértelepülési kapcsolatot létesítsünk
Kunmadarassal.
Az ünnepség utáni megbeszélésen
megállapodásra jutottunk, hogy az idén
testvér-települési megállapodást írunk
alá, illetve ecseteltük, hogy melyek
azok a területek, ahol együttmûködési
lehetõség kínálkozik. Ez adott a kultúra,
mûvelõdés és sport terén, ami gyakorlattá vált a többi testvértelepülésünkkel
is.
Hangsúlyozandó, hogy különös
fontosságot tulajdonított mindkét fél a

Feltett szándékunk, hogy jövõre, a
2006-os esztendõben, amikor falunk
betelepülésének 220. évfordulóját ünnepeli, akkor ismét együtt, a származási
településeink képviselõivel közösen
emlékezzünk történelmünkre.
Köszönve
Kunmadaras
vezetõségének ilyen irányú szándékát,
az elképzelés megvalósulni látszik.
Fazekas Róbert

Kunmadaras
(forrás: www.kunmadaras.hu)

Kunmadaras, Jász-NagykunSzolnok megye északkeleti részén, a
Hortobággyal határos területen fekszik.
A Nagykunság legészakibb községe.
Kunmadaras
neve
kéttagú
szóösszetételbõl alakult ki, a „kun“ nép
nevébõl és a „Madaras“ nevû család
nevébõl. A község területe már az
Árpád-korban is szállásterület volt.
Története azonban Madaras György
jászkunkapitány birtokba helyezésével
kezdõdött a XIV-XV. század for-

Városháza

gazdasági téren történõ együttmûködési
lehetõségek megvizsgálásának. Ennek
alapját az Európai Unió néhány
pályázata szolgáltatná, mely lehetõvé
teszi egy Uniós és egy azon kívüli
település közös pályázatát. Ezen
lehetõségek vizsgálata már folyik.
Felmerül a kérdés, hogy miért
éppen Kunmadaras? A válasz igazán
egyértelmû: õsi szálak kötnek össze
bennünket. Falunk lakossága Karcag,
Jászkisér és Kunmadaras településérõl
származik, a redemptió alkalmával
onnan érkeztek eleink.
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dulóján. A letelepedett õslakosság
nomád állattenyésztéssel foglalkozott és
pásztortársadalomban
élt.
A
letelepedést elsõsorban gazdasági
tényezõk tették elkerülhetetlenné, mely
akkor igen nagy ellenállásba ütközött.
A társadalmi fejlõdés menetét azonban
csak késleltetni tudták ellenállásukkal,
de a feudalista társadalom kialakulását
nem tudták megakadályozni. Madaras
György, mint szálláskapitány irányította
a falu életét és gazdálkodását. A török
hódítás ideje alatt a lakosság száma
megfogyatkozott, ezért befogadtak

máshonnan érkezõ idegen elemeket is.
A török hódítás megszûnésével nem
fejezõdött be Madaras életében a megpróbáltatások idõszaka.
A Nagykunság szabad privilégiummal rendelkezõ vidék volt, nem tartozott földesúri hatalom alá. Az elnéptelenedett területet a császári udvar új
szerzeménynek tekintette, és kincstári
tulajdonnak nyilvánította, majd a bécsi
kormány Lipót császár udvari kincstárának pénzügyi rendezésére eladta a
Német Lovagrendnek. Ezzel a
Nagykunság, benne Madaras falu régi
kun kiváltságainak elvesztésével jobbágysorba süllyedt és a Német Lovagrend
hûbérbirtokosává vált.
A redempció elõtti idõben sok új
lakos költözött a faluba. A népesség
száma ugrásszerûen megnõtt, már a
XIX. sz. elején eléri azt a számot,
amely a XX. századot is jellemzi.
Kunmadaras lakossága csaknem teljes
egészében református. A redempcióban
saját határán kívül megváltotta a
környezõ településeket is. Így egy idõre
fellendült a gazdasági élet. A föld
minõsége azonban jóformán csak legeltetésre volt alkalmas.
Országos hírû állattenyésztés
alakult ki a Nagykunságban és
Kunmadarason. Ipari és kereskedelmi
élet számottevõen csak a redempció
után kezdõdött el. Az áruforgalom
legfõbb anyagát az állattenyésztés szolgáltatta, a község életét a mezõgazdasága határozta meg.
A századfordulótól kezdve a
virágzó állattenyésztés csökkent. Az
ipari élet a mezõgazdasághoz képest
nagyobb mértékû fejlõdésen ment át. A
malomipar és a téglagyártás vált
nevezetessé. Jelentõs volt a kisiparosok
száma is.
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Elkészült a falu zászlaja

Szív, búzakalász, kard,
korona
Tóth Erzsébet, Varga Mária és
Kósa Anna többhónapi munkával
elkészítette a falu zászlaját. A helyi
közösség tanácsának korábbi határozata
szerint fehér alapon a falu címere alkotja a zászlót, amely arany sújtással van
körülszegve. Az ügyes kezû kézimunkázók április 24-én adták át
munkájukat a helyi közösség
képviselõinek.
Tóth Erzsébet, a Tarka Virág kézimunkacsoport vezetõje, elmondta, hogy
kézi himzéssel varrták ki a selyembõl
készült zászlót. Sok-sok munkaórát

Felújítják a
Horgásztanyát
Március 19-én a nyugdíjas otthonban tartotta évi választó közgyûlését a
Csuka Sporthorgász Egyesület. A
Közgyûlés 15 moravicai és 15 krivajai
tagból áll. Õk választották meg az
egyesület elnökségét. A következõ
megbízatási idõszakra Žigiæ Petar lett
az elnök, Galambos Gábor pedig az
alelnök. Az elnökség tagjai: Kollár
Tibor, Mike Lajos, Nagy János és
Žigiæ Jovan (Krivajáról) továbbá
Mašiæ Svetislav, Mohácsi Tibor, Lackó
Mátyás
és
Hamar
Zoltán
(Moravicáról). Az ülésen elfogadták az
elmúlt évi jelentéseket, valamint az idei
munka- és pénzügyi tervet.
Megkezdték a
horgászengedélyek kiadását
- Felnõttek a partról
2100 dinár
- Ifúság, nõk és
65 évtõl idõsebbek
1600 dinár
- 15 éves korig 1 botra
300 dinár
A közgyûlés megerõsítette, hogy a
Horgászegyesület moravicai szekciója
a Horgásztanyát más szervezetekkel
együttmûködve felújítja. A felújításban
részt vesz még a Papp Pál
Cserkészcsapat,
az
„Életfa“
Nagycsaládosok Egyesülete, a topolyai
Bethesda, valamint a Baptista Egyház
moravicai gyülekezete.
A Horgásztanya kezelésére igazgatóbizottságot neveztek ki, amelynek
tagjai: Galambos Gábor, Tóth Pál,
Imre Lajos, Burcsár Attila és Žigiæ
Jovan.

fordítottak rá, de közülük senki
sem számolta, hogy hányat.
Vékony gépi himzõ cérnát
használtak, és apró öltésekkel
dolgoztak. A zászlónak mind a
két felére felvarrták a címert.
A zászló átadásának idõpontjául a nyugdíjasok klubjában tartott batyubált tûzték ki.
Erre az alkalomra vendégeket is
hívtak: dr. Juhász Mária, a
Csongrád megyei nyugdíjas
szervezet elnökét és társait,
akik nyugdíjasok és népi
himzõk. A Szegedrõl és
környékérõl érkezõ vendégek
egy napot töltöttek a faluban.
Megismerkedtek a település látnivalóival, a Nyugdíjasok
Egyesületével és a kézimunkacsoport munkájával.

Az I. Moravicai Mézes Napokon hallottuk

A mézrõl - tévhitek nélkül
Vannak, akik jóindulatúan óvakodnak a mézfogyasztástól, mert azt gondolják, a méz hizlal. Ez tévhit. A méz
gyümölcscukrából nem lesz zsír, mert a
májban glikogénként raktározódik. A
szõlõcukor az izmokban gyorsan elég, a
tejcukrot pedig a bél hasznos mikroorganizmusai használják fel. A mézfogyasztás aktívabb életvitelre serkent,
ami inkább gátolja az elhízást. A mézfogyasztás nem okoz fogszuvasodást,
mert fertõtlenítõ anyagai inkább
gátolják annak kialakulását. A méz
fajtájától függõen idõvel megsûrûsödik
- kikristályosodik, ez azonban nem
befolyásolja belsõ értékét. Könnyen
folyékonnyá tehetjük, ha 40 Celsiusfokig melegítjük, de vigyázzunk, mert
magasabb hõmérsékleten egyes hasznos
anyagok elveszítik belsõ értéküket,
károsítja a méz minõségét.

A mézfajtákról
Akácméz - Harmonikus ízû, édes,
lágy és kevésbé savas. A színtelentõl az
enyhén sárgáig terjed a színárnyalata.
Magas gyümölcscukor tartalma miatt
sokáig folyékony marad. Akácvirág
illatú. Jó fertõtlenítõ. Köhögés ellen
ajánlott.

Vegyes virágméz - Aranysárga,
késõbb sötétedõ. Hamar kristályosodik.
Kellemes csemege. Sütésre kiválóan
alkalmas. Jó erõsítõ. Érzékeny
gyomrúak is fogyaszthatják.
Repceméz - Sárga színû, amíg
folyékony. Leggyorsabban kristályosodik és akkor majdnem fehér.
Kevéssé savas, gyógyítja a gyomorsavtúltengést.
Hársméz - Illata és íze határozott,
kellemes íz jellemzi. Jól fûszerezi az
ételeket, italokat. Hörgõhurutra kiváló.
Alkalmas lázas betegségek enyhítésére
és görcsoldásra is.
Gesztenyeméz - Magas az
ásványanyag tartalma. Színe sárgásbarna, gesztenyeillatú. Enyhén kesernyés
utóízû. Rendszeres fogyasztása akadályozza a trombózis kialakulását.
Visszér-tágulás mérséklésére is alkalmas.
Selyemkóró-méz (vad dohány) Igen erõs, jellegzetesen fûszeres ízû és
illatú. Nyers ételek különleges ízesítõje.
Igazi „hungarikum“.
Napraforgóméz - Sötétsárga színû,
gyorsan kristályosodó, magas virágpor
tartalma miatt erõs, a torokban
„kaparós“ érzést vált ki.
Lestár János
5
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A Református Egyházközség hírei

Megnyílt a Napsugár
Játszóház
A húsvéti ünnepekben legátusunk
volt Rozgonyi Emõke torontálvásárhelyi teológus személyében. Húsvét
vasárnapján került sor a húsvéti
batyubálra, amely igen jól sikerült.
Áprilisban Bácsfeketehegyen nõi
és presbiteri konferenciát tartottak. A
presbiteri konferencián Móricz Árpád
lelkipásztor és Lestár János gondnok
vett részt a gyülekezetünkbõl.
Április 3-án az istentisztelet után
ünnepélyes keretek között adták át a

én de. a gyülekezeti teremben jelentkezhetnek azok a szülõk, akik még be
szeretnék íratni gyermeküket a
Napsugár Játszóházba. A játszóházba
3-5 éves korú gyerekeket várnak, tehát
azokat, akik a bölcsõdébe már nem
járhatnak, az óvodáskort pedig még
nem érték el. A játszóházban keresztyén nevelést kapnak. Minden hétfõn
Bordás Lenke tart hitoktatást, természetesen a gyerekek adottságához
igazodva.

Reggeli közben. Pillanatkép a Napsugár Játszóházból.
keresztény
játszóházat,
ahol
Csomortán Melinda óvónõ felügyelete alatt 19 beiratkozott csemete
tölti hasznosan a délelõttjeit. Május 9-

A Katolikus
Egyházközség
hírei
Májusban a szentmisék vasárnap és ünnepnapokon 10 órától
lesznek.
A májusi ájtatosság minden nap
17 órakor kezdõdik.
Tóth József plébános
6

Április 3-án és 10-én az
anyaország szeretetét hozták az itteni
református gyülekezetekbe a magyarországi lelkipásztorok. Nálunk április
10-én az istentiszteleten Vikár Béla
lelkipásztor szolgált Szigethalomról.
Az istentiszteletet a nemzeti imádsággal zártuk.
Április 24-én Kunmadarason
lelkészbeiktatást tartottak. Erre az
ünnepségre tõlünk Móricz Árpád
lelkipásztor családjával, falunk polgármestere és egyházunk gondnoka
volt hivatalos.
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük egyházunkban.
A gyülekezeti alkalmak a
megszokott idõpontokban kezdõdnek.
Szeretettel várunk mindenkit.
Kecskés Ildikó

• Hírek az
iskolából •
(Folytatás a 8. oldalról)
linából a hõtágulással a 2. helyezést
érték el. A helyezettek továbbjutottak a
körzeti mûszaki versenyre.
A körzeti nyelvtan versenyen részt
vevõ felsõseinket felkészítette Horkai
G. Etelka és G. Csákvári Hajnalka
tanárnõ. Eredmények: 5. osztály: Deák
Balázs - 3. helyezés; 6. osztály: Sztánkó
Emília - 3. helyezés; 7. osztály: Kósa
Maja - 2. helyezés, Nagy Szanella - 3.
helyezés; 8. osztály: Pirmajer Attila - 1.
helyezés, Méhes Meggi és Bencsik
Tímea - 2. helyezés.
A középkori mondákról készült
sok-sok rajzot eljuttattuk a mélykúti
iskolában meghirdetett rajzpályázatra.
Ezekbõl a munkákból kiállítást készítettek. Díjazottak: 1. osztály: Séfer Balázs
- 3. hely; 2. osztály: Szilágyi Huba - 1.
hely; 3. osztály: Kucor Tamara - 3.
hely; kisegítõ tagozat: Szûcs Mária - 1.
hely, Jovanoviæ Zlata - 2. hely, Borsódi
Regina - 3. hely; 5. osztály: Jagodiæ
Natália - 3. hely; 8. osztály: Pirmajer
Attila - fõdíj. Tanulóink Mélykúton
barátságos tudásvetélkedõn is részt vettek. Itt is jó eredmények születtek.
Történelem, 6. osztály: Tóth Barbara 2. hely, Kracz Csongor - 3. hely; biológia, 8. osztály: Virág József, Pirmajer
Attila; fizika, 8. osztály: Borsos Endre 4. helyezés; komplex verseny: Vadóc
Boglárka (4. osztály) - 2. hely, Jeges
Kinga (3. osztály) - 3. hely; helyesírás:
Kucor Tamara (3. osztály), Patartics
Csilla (4. osztály), Kósa Maja (7.
osztály), Bencsik Tímea (8. osztály).
Sajnos a közvetlen környezetünk, a
falu központja, a tópart, az utcák, a kedvelt kirándulóhelyeink egyre szomorúbban tekintenek vissza ránk. Mind több a
meggondolatlan és felesleges szemetelés. A rendezett környezet lassan fogalommá válik. A helyi közösség, a
környezetvédõk és az iskola közös
környezetvédelmi akcióba kezd.
Megpróbáljuk rendbe hozni Pilák völgyét. Mindenki szemetét a gyerekekkel
együtt szedjük össze. Talán erre is
érdemes gondolni mielõtt, eldobjuk az
éppen feleslegessé vált tárgyainkat.
Készülünk a Jó Pajtás versenyre, a
futóversenyre és a megérdemelt tavaszi
szünetre.
Lak Ilona és Laluja Tibor
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Ingyenes apróhirdetések
• Sloboda típusú porszívómotorok
cseréje (800 din). Besnyi Károly.
Belgrádi u. 10.
• 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.
• Ingatlanért eltartót keresek. Besnyi
Teréz, Árpád u. 43.
• Elsõ reprodukciós fehér köles vetõmagnak, sárga köles takarmánynak
és fürtösköles eladó. Haverpus
Mátyás, József Attila u. 30., tel.: 741749.
• Az RTV Szervíz új címe: Kis Ferenc
u. 4. Tel.: 741-445, 063-73-21-926.
Milorad.
• Eladó: használt üvegezett, redõnyös
ablakok, Gorenje villanytûzhely.
Tel.: 741-445, 063-73-21-926.
Milorad.
• Diplomamunkák kidolgozását vállalom. Besnyi, Belgrádi u. 10. Tel.:
741-285, 741-998.
• 2 hold föld a zsidótemetõ közelében
és zab eladó. Diklity Ibolya, Arany
János u. 28. tel.: 741-858.
• Eladó egy használt mosógép és egy
bejárati ajtó. Nyári u. 22.
• Egy nagy kapacitású, 9 lóerõs, ciklonos daráló, 500 kg-os mázsa
súlyokkal és dupla csirkenevelõ láda
eladó. Dózsa Mátyás, Karcagi u. 8.,
tel. 741-812.
• Eladó egy régi hálószobabútor és két
sebességváltós nõi kerékpár. Nagy J.
Klára, Kiss Ferenc u. 17. tel.: 741655.
• 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.
• 120 l-es pálinkafõzõ hûtõvel eladó.
Rác Simon Zsuzsanna, Kendergyár
u. 22.
• Lambériázást, meszelést és tapétázást
vállalunk. Bálint István, Karcagi u.
23., tel.: 063-7-348-807.
• Palánták (paprika, paradicsom,
káposztafélék) és virágok (szalvia,
büdöske, petúnia) bõ választékban
eladó. Nagy Lehel, Sólya köz 6., tel.:

063-855-74-66 - délután.
• Varrógépjavítást vállalok. Kósa
András, Nyugati u. 15. tel.: 742-003.
• A Csáki Lajos u. 40 sz. ház és villanydaráló eladó. Csáti Szabó József,
Csáki Lajos u. 40. tel.: 741-659.
• Mindenfajta minõséges lakkozás és
festés: autó, motorkerékpár, háztartási gépek, stb., minõséges festékkel, metal festékkel is. Autó
karosszéria cseréje és javítása, rozsdamentesítés és rozsda elleni
védelem, tektirozás, kipufogók
javítása, hegesztése rövid idõ alatt és
olcsón. Dragan, Mesterköz 27. tel:
741-330, 063-7-534-234.
• 5-10-20 kilogrammos mázsasúlyokat
vennék, vagy cserélnék nagyokért.
Besnyi Károly, Belgrádi u. 10.
• Három kocsi csutka elcserélhetõ
kismotorért, búzáért, egyébért. Tel.:
063-73-48-765.
• Fakiszedésre vállalkozót keresek.
Tel.: 063-73-48-765.
• Kéttonnás ló- és traktorvontatású
spediter, traktorra szerelhetõ oldalkasza, kétlóerõs áramfejlesztõ eladó.
Csere is lehetséges. Kucor, Id.
Kovács Gyula utca 34. telefon: 0638-571-162 - este.
• Egyvasú IMT eke, ló után való búzavetõgép, két db 3 emeletes nyúlketrec, köles és napraforgó eladó.
Nagy Ferenc, Bajsai út 67. tel.: 741276.
• Barbi babaruhákat készítek saját és
hozott anyagból. Bedzsula Éva, Bor
u. 16.
• Eladó Gorenje mélyhûtõ, hûtõszekrény, fekete-fehér TV, kötõgép,
citromfa, Renault 4 GTL személygépkocsi. Perdó völgy 6., tel.: 741024.
• Lakatos munkát vállalok (csapok,
zárak, fûnyíró stb. javítása). Bavária
porcelán ebédlõkészlet eladó (nászajándéknak is szép). Park u. 4., tel.:
741-651.
• A LES GUTE nyelvtanfolyam
egykori résztvevõihez! Szeretném
megkérni a résztvevõket, hogy a
tankönyveket május második hetében
délelõttönként 9 és 11 óra között
hozzák be az iskolába. Köszönettel,
Korsós Tünde tanárnõ.
• Eladó paradicsom-, paprika-, padlizsán-, karfiol-, karaláb-, káposzta-
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palánta. Bedzsula Ferenc, Boris
Kidriè u. 24., tel: 742-084, 063-8994-548.
Új, kétszárnyas, 205x130 cm-es
fenyõajtó (6000 din), 2 m-ig
kihúzható, új, impregnált fakerítés (6
db, 6000 din); új Bagat Ruzsa típusú,
programozható villanyvarrógép
(8000 din); új, digitális váltóóra
(3200 din) eladó. Farkas József,
Szabó Dániel u. 2.
Eladó a Csáki Lajos u. 15. sz. ház.
Érdeklõdni a Nyári u. 19-ben, tel.:
741-920.
Eladó a Nyári u 24. sz. ház nagy
portával, 3 szoba és fürdõszoba. Tel.:
741-920.
Eladó a Kendergyár u. 32. sz. ház.
Bor u. 17., tel.: 741-470.
IMT 558 típusú traktor, 21 tonnás
spediter átalakítva traktor után, IMT
kétvasú eke, ekézõ mûtrágyaszóróval
és Boss pumpa eladó. Bor u. 17., tel.:
741-470.
Eladó két jó állapotban levõ sezlon,
1 matrac és két deszkaajtó (2 x 1,10
m). Telefon: 741-920.
A Lenin u. 2. sz. ház nagy portával
eladó. Muzsik Mária, Topolyai út
36., tel.: 741-478.
Megrendelésre méltányos áron
különbözõ dolgokat készítek
csuhéból, rongyból és madzagból.
Hozott anyag esetén féláron dolgozok. Kádár Lajos, Népfront u. 15.
120 literes pálinkafõzõ eladó.
Felszabadulás u. 20., telefon: 741639.
Pentium 2-es számítógép, teljes felszereléssel eladó vagy elcserélhetõ.
Tel.: 063-72-95-194.
80 literes akvárium teljes felszereléssel és halakkal, 36-37-es görkorcsolya eladó. Virág József, Id.
Kovács Gyula u. 36-, tel.: 741-764.
4 soros Olt kukoricavetõ-gép
mûanyag tárcsákkal, szénaterelõ,
1400 fordulatos szecskavágó, köles,
heremag eladó. Szuhankó Géza,
Perdó völgy 27., tel.: 741-136
3,5 kvadrát porta (épületmaradvánnyal) eladó a Belgrádi u. 26. sz.
alatt. Telefon: 741-289 - este.
Ház eladó a Brigád u. 6. sz. alatt, kb
3-4 kvadrát területen. Telefon: 063557-735.
Úszóiskolát indítok a strand megnyitásakor, és a nyár folyamán alsósok tanítását vállalom. Jelentkezni:
Kovács Teréz tanítónõnél, Pacséri út
5., tel.: 741-154.
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• Hírek az iskolából •
A négy óvodás csoport és a bölcsõdések Tavaszköszöntõ
mûsort tartottak az Echo Ifjúsági Központban. A gyerekek
fellépése megörvendeztette az anyukákat. A vendégek átvették a nagy lelkesedéssel készült ajándékokat, megnézték a
gyerekek munkáival díszített táblákat.
Az osztályok megtekintették a Tavaszi zsongás címû
kiállítást a Mûvelõdési házban, valamint az Otthon kézügyességi kiállítását a Teleházban.
Szilágyi Mária és Lak Ilona tanítónõk tartalmas elõadást
hallgattak Szabadkán. Esztergályos Jenõ az Apáczai Kiadó
igazgatója bemutatta a jelenleg használatos tankönyveket
minden korosztály számára. Ranschburg Jenõ ismert
pszichológus lenyûgözõ beszédet tartott a szigorról,
engedékenységrõl, büntetésrõl és jutalmazásról.
Büszkén mondhatjuk, hogy iskolánk Csernik Ilma
személyében diplomás pedagógussal rendelkezik. Palágyi
Krisztina matematika-tanárnõ pedig sikeresen szakvizsgázott.
Nyolcadikosainknak már készül a tabló.
Bencsik Tímea tanulónk a kiemelkedõ tanulmányi eredményéért Internet-csomagot kapott a postától.
Felsõs tanulóink megünnepelték a fiúnapot.
Az elmúlt hónapban a következõ tevékenységeket
valósították meg a cserkészek: 1. Télapóvárás szerény
ajándékokkal, 2. A pacséri cserkészekkel együtt a gyerekek
sikeresen elvégezték az õrsvezetõ képzõ tanfolyamot, 3. Téli
gyalogtúra, 4. Évi közgyûlés, 5. Nõnapi és fiúnapi buli a
lehetõségekhez mért kis ajándékokkal.
Iskolánkban minden korosztály számára megtartották az
egészségügyi elõadásokat. Borsos Brigitta doktornõ szakszerûen beszélt a táplálkozásról. Nagy Klára egészségügyi
nõvér pedig rutinosan mesélt a tisztálkodásról. Tanulóink alapos és hasznos információk birtokába jutottak.
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Hódmezõvásárhely Tiszteletbeli Polgára“ címet adományozott az iskola minden dolgozójának, szorgalmazva a
testvérvárosi kapcsolatok felvételét. Nemzeti ünnepünk alkalmából a polgármester jókívánságait fejezte ki.
A sajnálatos belgrádi diák-haláleset miatt minden
osztályfõnök szeretet- és toleranciaórát tartott az osztályában.
Iskolánkban az agresszivitásról tanácskoztak az iskolaszék, a szülõk tanácsa, a helyi közösség a rendõrség és a
község képviselõi. Topolya községben eddig csak kisebb
problémák voltak. Nagy Tibor iskolaigazgató errõl számolt
be a tantestület háromnegyedévi ülésén. Itt megbeszéltük
osztályonként a tanulási és magaviseleti eredményeket, az
osztálykirándulásokat, a futóversenyt, a környezetvédelmi
munkaakciót és a tavaszi szünetet.
Tanulás és magaviselet háromnegyedévkor: Az alsós
osztálytanítók a tanulás miatt nem adtak figyelmeztetõket. A
negyedikesek 2 intõt és 4 szóbeli intõt kaptak matematikából,
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szerb és magyar nyelvbõl, társadalomból. A felsõ tagozaton
5-8. osztályig 38 tanulónak van összesen 73 intõje. 31 szóbeli
figyelmeztetést adtak a tanárok. Az intõhordozó tantárgyak
az eddigi gyakorlatnak megfelelõen alakultak. Errõl a szülõk
konkrét információt kaptak a háromnegyedévi szülõi értekezleten.
Folyamatban vannak az osztálykirándulások. Útirány
korosztályonként: 1-2. osztály Topolya, Zobnatica, 3. osztály
Zenta, Ada, 4. osztály Újvidék, Pétervárad, 5-6. osztály
Belgrád, 7. osztály Becse, Nagybecskerek.
Az elmúlt idõszak bõvelkedett versenyekben.
Tanulóink ezúttal is jól megállták a helyüket. A községi
matematika versenyen voltak a következõ tanulók: 4. osztály: Somogyi Lilla, Nemes Bence, Doma Mariann, Vadóc
Boglárka; 5. osztály: Simonyi Máté (1. helyezés), Bogárdi
Szandra, Borsódi Andor, Nagy Tamás; 6. osztály: Kracz
Csongor, Tóth Attila; 7. osztály: Dévity Erika (1.
helyezés), Károlyi Orsolya; 8. osztály: Méhes Meggi (3.
helyezés), Somogyi Anita, Borsos Endre, Tóth Sarolta,
Pirmajer Attila. Felkészítõik: Rekecki Rozália és Borsos
Tünde tanítónõk, Palágyi Krisztina és Gáspár Tibor
matematikatanárok.
„Mit tudsz az egészségrõl?“ elnevezésû községi
versenyen Szabolcski Mónika és Horák Réka, nyolcadikos
tanuló vett részt. Réka diplomát kapott a Vöröskereszt
humánus céljainak elérésében kifejtett sikeres munkájáért.
A községi biológiaverseny szereplõi: 8. osztály: Virág
József (2. helyezés), Nemes Aranka, Török Orsolya; 7.
osztály: Kucor Zsolt és Hamar Flórián. Mindkét esetben
Szigeti Éva biológia-tanárnõ készítette fel a diákokat.
Iskolánk nagykórusa Morák László zenetanár vezetésével a községi szemlén 1. helyezést ért el és nagyon szépen
teljesített a körzeti szemlén is.
A községi kémiaversenyen Szakács Magdolna kémia
tanárnõ segítségével mérettették meg magukat iskolánk
legjobb kis kémikusai és jó eredményt értek el. 7. osztály:
Pecsenka Ágnes, Kósa Maja, Dévity Erika, Csúszó Enikõ,
Drenkovics Enikõ; 8. osztály: Oláh Csongor, Somogyi
Anita, Méhes Meggi.
A községi mûszaki versenyen minden kategóriában
remekeltek tanulóink Szabó Kis Csepegi Ella mûszaki
tanárnõ irányításával: energetikából Kerepes Áron 7. osztály
- 1. bely; mezõgazdaságból Karsai József 7. osztály - 3. hely;
építészetbõl Nagy Szanella 7. osztály - 2. hely; elektrotechnikából Ágyas Dénes 8. osztály - 1. hely; videotechnikából
Kincses László 8. osztály - 3. hely; kibernetikából: Dávid
Sándor és Szûcs Tibor 8. osztály - 3. hely; multidiszciplinából: Bencsik Tímea és Kiss Edit 8. osztály 1. hely,
Szilágyi Hunor 6. osztály - 1. hely; gépészetbõl Kiss Attila 7.
osztály - 3. hely, Szudárevity Csaba 8. osztály - 2. hely, Tóth
Attila 6. osztály - 2. hely. Jól szerepeltek: Nemes Aranka és
Tóth Roland 8. osztály valamint Hamar Flórián 7. osztály.
Szakács Magdolna fizikatanárnõ mentorálta Pirmajer Attila
és Somogyi Anita nyolcadikos tanulókat. Õk multidiszcip(Folytatás a 6. oldalon)

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.

