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V. évfolyam

A tanács ülésérõl

Új híd épül
A tanács április végi és májusi ülésérõl
Hosszas vita alakult ki a helyi közösség tanácsának
április végén megtartott ülésén a központban felállított, ám
még nem befejezett kerekes kút sorsáról. A tanácsnokok úgy
döntöttek, hogy a kutat rá kell kapcsolni a vízvezetékhálózatra. Ezzel a víz minõségét illetõen nem lehet gondunk,
ugyanis az ivóvizet rendszeresen ellenõrzik. Az építészeti és
parkosítási munkát is be kell fejezni, hogy a jelenlegi torzó
helyett egy kellemes hangulatú hely legyen a kút és
környéke.
A tanácsülésen bemutatták a falu készülõ honlapját,
amelyen friss információkat, fényképgyûjteményt tesznek
közzé, bemutatják a falut, a gazdaságot, a civil szervezeteket,
elérhetõ az utasszállítók menetrendje. Azt tervezik, hogy
falunapra a világhálón is elérhetõ lesz az oldal.
A tanács kezdeményezte, hogy a Bajsai utat és a Tito
marsall utcát rangsorolják ismét a regionális jelentõségû utak
közzé, annál is inkább, mert korábban is azok voltak. A
Testvériség-egység és a Szabó Dániel utca már visszakapta
ezt a kiemelt szerepét. Ennek fontossága abban rejlik, hogy
az utak karbantartása és téli tisztítása községi hatáskörbe
kerül.
A tanács jóváhagyta, hogy a Pacséri úton, a Ungár-ház
elõtt állítsák helyre az egykoron ott levõ hidat. Ennek
megépítésében, így pénzelésében is érdekelt egy magánvállalkozás.
Rövid vita után a tanács úgy döntött, hogy az idén nem
fizetteti meg a vendéglõkkel a közterület használatát. Az
elõzõ években a vendéglõi teraszok, az utcán létesített kerthelyiségek használatáért fizetni kellett. Ezt a kérdést a
Kommunális bizottság kezdeményezésére a május 17-én
megtartott tanácsülésen ismét napirendre tûzték, ám a tanácsnokok másodszor sem szavazták meg a javaslatot.
Ezen az ülésen egyebek között Fazekas Róbert beszámolt
az esztergomi küldöttség moravicai látogatásáról, valamint
Varga Mihály és Németh Zsolt várható látogatásáról.
Tárgyaltak továbbá a MIK, a KMK (a reki) és a helyi
közösség közötti szerzõdés esetleges módosításáról, a
Mûvelõdési ház hosszú távú bérbeadásáról is. Ez utóbbi két

5. szám

napirendi pontnál a tanácsnokok óvatosságra intettek, és csak
akkor foglalkoznak a kérdéssel érdemben, ha már konkrét
szerzõdésjavaslat is lesz, amit jogász bevonásával készítenek
el.
Dr. Deli Ágostont javasolták Pro Urbe díjra, amit a
topolyai község ítél oda minden évben és a község napján
szeptemberben adják át.
A tanács arról is döntött, hogy alapító tagja lesz a
Magyar Önkormányzatok Európai Szövetségének, ami 40
alapító taggal most alakul meg Budapesten.
Fûtõ János javasolta egy békéltetõ bizottság létrehozását,
amely megkísérelné a szomszédok közötti és a családon
belüli vitás kérdések békés megoldását. A bizottság
összetételére nem tettek javaslatot.
A tanács részeletesen megismerkedett a falunapri programmal, döntött a faludíj és a faluplakett odaítélésérõl. Több
kérvénnyel és beadvánnyal is foglalkozott. Nem hagyták jóvá
a Testvériség-egység utca lakóinak kérését, amelyben a
temetõ és a házak közötti, jelenleg szántó eladását kérik.

FALUNAP 2005
Péntek, május 27.
17:00 Legkiállítás, Májusi koncert az iskolában
18:00 Kosárlabda- és kispályás focimérkõzés az iskolaudvarban
18:00 Új helytörténeti kiadványok bemutatása a faluházán
21:00 Filmvetítés és koncert a Club Cafe-ban
Szombat, május 28.
9:00 Játszóház iskolás gyerekeknek a Vigyori csoporttal a
Rekiben
11:00 A Március 8. utcai út ünnepélyes átadása
14:00 „Civil sziget“ - Civil szervezetek bemutatkozása és
kiállítás a piactéren, rossz idõ esetén az iskolában
16:30 A 9+1 képkiállítás megnyitója a faluháza folyosóján
17:00 Vajdasági kortárs filmek bemutatása a piactéren
17:30 Térzene a piactérnél az Ifjúsági Fúvószenekarral
18:00 Az alsós iskolások, a mazsorett csoport, a fúvósok, a
táncosok felvonulása a faluban. Útvonal: Piactér központ - reki
19:30 Ünnepi mûsor, elismerések átadása a rekiben.
Vasárnap, május 29.
8:00 Agyaggalamb-lövészet a vadászlak mögötti téglagyári
völgyben.

Kisújság

Rekviem

„Hányféle találkozás, Istenem!
Együttlét, különválás, búcsúzás
Hullám hullámmal, virág a virágtól.
Szélcsendben, szélben, mozdulva,
mozdulatlanul...“
(Pilinszky János)

Életem egyik legszebb találkozása
volt ez az idõszak, amikor havonta a
Kisújság hasábjain találkoztam az
olvasókkal. Közben pedig sokukkal
gyakran személyesen is. Ezúttal az
olvasók nem ismeretlen emberek, nem a
nagy kezdõbetûvel írt Olvasók. Itt többnyire keresztnevén is ismerem azokat,
akiknek az újságot írtam. Ha összefutottunk az utcán, elmondták, mi a
véleményük arról, amit olvastak a
Kisújságban, vagy arról, hogy az éppen
idõszerû és fontos témáról nem eleget,
vagy nem azt írtam (írták), amit olvasni
szerettek volna. Bírálták, és ha úgy adódott, dicsérték. Azt azonban mindig
hozzátették: „Jó hogy van a Kisújság.
Így legalább tudjuk, mi történik a
faluban.“ Jól esett ez a biztatás. A tartalmáról kinek-kinek meg volt a maga
véleménye, de senki sem vonta kétségbe szükségességét. Legalábbis elõttem nem.
Az ötödik évfolyam ötödik
számában azonban most mégis búcsúzni kell. Mint minden találkozás, ez
is búcsúzásban végzõdik. A Kisújság
korábbi számaiban már többször is
beszámoltam ennek okairól. A
körülmények nem változtak, a
megszûntetés bekövetkezett.
Most mégsem azért sajnálkozom,
mert megszûnik a Kisújság, és vele
együtt egy idõre a falusi tájékoztatás is.
Ehelyett inkább arra figyelek, hogy,
lám, ez is megtörtént - megtörténhetett!
Az országos politikában bekövetkezett
2001-es októberi fordulat reményt adott
és ösztönzést. Akkor indult útjára a
Kisújság. Mindvégig egy idõszak tükre
volt, a kortárs, a szemtanú hitelességével szólt ennek a néhány évnek az
eseményeirõl.
Az utolsó lapszám készítésekor
érkezett beadványban 29 aláírással azt
kérték, hogy a Kisújságot szerb nyelven
is jelentessük meg. Azt hiszem, erre
most nem kerülhet sor. A kérvény írói
nyílván nem tudtak a Kisújság
megszûntetésérõl.
Hálás köszönettel tartozom
olvasóimnak, akik megszerették és
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várták a Kisújságot. És követelték, ha
csínytevõ gyerekek kicsempészték a
postaládából, vagy elvitte a szél,
szétrágta a kutya.
Köszönöm a megjelenést egyengetõ
szerkesztõbizottsági tagok munkáját. A
bizottság összetétele némileg változott
az évek során, ám a hozzáállás semmiképpen. Mindegyik tag azt akarta,
hogy a lap idõben megjelenjen, és hitelesen tájékoztasson. Ez az õ érdemük is.
A Kisújság tartalmát lényegesen
meghatározták azok a tudósítók, akik
rendszeresen, vagy csak idõszakonként
jelentkeztek írásaikkal. Tarkább, tartalmasabb, színvonalasabb lett ezáltal a
Kisújság. Köszönöm.
Köszönöm az alapítványi és más
támogatásokat, amik jelentõsen hozzájárultak a megjelentetési költségek
fedezéséhez. Köszönöm a terjesztésben
részt vevõ fiatalok lelkiismeretes hozzáállását. Jó volt együtt dolgozni!
Tudom, a lap megszûnésével nem
áll feje tetejére a világ, megy minden
tovább a maga kerékvágásában. Ezen
lényegében nem sokat változtathatott
sem a Kisújság, sem azok, akik készítették. Nem is ez volt a feladatunk.
„Nem a kakas szavára kezd virradni, /
De a kakas kiált, merthogy megvirrad.“
Madách Az ember tragédiájában írta,
hogy a kor ellenében sosem érvényesülhetnek az egyének, majd: „ A k o r
folyam, mely visz vagy elmerít, /
Úszója, nem vezére az egyén.-“ Az
azonban csak utólag derül ki, hogy kit
visz, és kit merít el...
Köszönettel és tisztelettel a
Kisújság fõszerkesztõje:
Besnyi Károly

A szerkesztõbizottság tagjai
voltak:
Gellér Csákvári Hajnalka (kezdetben
fõszerkesztõ), Vinai Magda, Mike
Erzsébet, Horkai Gulyás Etelka,
Drenkovics Tibor, Fazekas Róbert,
Fehér Mayer Mária, Lak Ilona, Toma
Viktória, Vankó-Basa Lenke, Laluja
Tibor, Besnyi Károly.

Munkatársak, tudósítók:
Ágyin Alexandar, B.T. és D. Sz., Balog
László, Besnyi Károly, Bordás dr.
László, Boza Béla, Budai Andor,
Bukman Erika, Bundzsák Rózsa,
Crnkovity Gábor, Csincsák Andor,
Csúszó Tibor, Dózsai Tamás,
Drenkovics Tibor, ifj. Drenkovics Tibor,
Fazekas Róbert, Fehér István, Forró
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Krisztián, Gáspár Tibor, Gellér Csákvári
Hajnalka, Gere János, Gogolyák
Gabriella, Gulyás László, Gyulai Béla,
Herceg Elizabetta, Holló Ferenc,
Horkai Gulyás Etelka, Horkai Sándor,
Kálmán Viktória, Károlyi Orsolya,
Kecskés Ildikó, Kiss Antal, Kiss Tibor,
Kiszelák József, Krizsán Tibor, Lak
Ilona, Laluja Tibor, Lestár Anikó,
Lestár János, Lestár Zsolt, Matolcsi
Attila, Méhes Mária, Mészáros JózsefZebec, Móricz Árpád, Mrvelj Anto, Nagy
Tibor, Nagy Zoltán, Natkai Gábor,
Natkai Károly, Novák Mihály, Nyúl
Zoltán, Papp László, Parti Andrea,
Paskó Krisztina, Pirmajer Attila, Pócsi
Júlia, Pósity Márta, Roncsák Lídia,
Simon Anna, Somogyi Dr. Emma,
Szakács Zita, Sztánkó Árpád, Tamási
Ágyas Zsuzsanna, Tanács István, Toma
Viktória, Tóth Ida, Tóth József, Tukacs
Ági, Vankó Basa Lenke, Varga Zoltán, a
Vigyori csoport, Virág Beatrix, Vreckó
Mária.

Díjözön
Az agyagozók sikere az adai
MIRK-en
Május 3-a és 8-a között Adán tartották meg a gyûjtõk és kézimunkázók
nemzetközi kiállítását, amin a morovicai Agyagvarázs és Agyagbûvölõ csoport rendkívül sikeresen szerepelt. Az
Ady Endre M. E. keretében mûködõ
Agyagvarázs felnõtt keramikuscsoport
2000 óta tevékenykedik. Az elmúlt
évek során szerzett ismeretanyag és
tapasztalat mindinkább érzõdik
alkotásaikon. A csoport 28 égetett,
zománcozott kerámiatárgyat állított
ki. Közülük azonban csak egy tárgyat
értékeltek, egy vázát, amit a csoport
több tagja közösen készített. Az
értékelõk elsõ díjjal jutalmazták
munkájukat.
Az Agyagbûvölõk gyermek
keramikuscsoport is kiválóan szerepelt, hiszen õk is elsõ díjasok lettek.
Öt tárgyat: maszkot, figurát, edényt és
fali díszt állítottak ki, amit együttesen
értékeltek.
Az Agyagvarázs csoport tagjai
egyénileg is számos elismerést kaptak: Tamási Ágyas Zsuzsánna
képeiért elsõ díjat kapott. Sétáló
Júlianna faliszõnyegeket és kötést
állított ki, amivel 4 elsõ díjat és 1
másodikat kapott. Csincsák Andor
grafikája 1. díjas lett. Forró Krisztián
grafikája szintén elsõ díjas. Ács
Szilvia kerámiaszobra 1. díjat
érdemelt. Simon Anna A szent család
címû kerámiája és vázája két 1. díjat
kapott.
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A Március 8. utcában

Elkészült az út
„Lassan készül, mint a Luca
széke“- mondogatták az öregasszonyok
a Március 8. utcában, amikor két
munkaakció között arra jártam. De
akármilyen lassan is készült, mégiscsak
megépült az út! Megváltozott az utca
hangulata, szebb lett. Még az egyre
öregedõ házak is többet mutatnak. Ettõl
azonban sokkal fontosabb, hogy végre,
sok-sok bosszúság után járhatóvá vált
az út. Ezért is várták olyan nagyon az
építkezés kezdetét, aztán meg a végét.
A legkeskenyebb közök közé tartozik, az útgyalu is alig tudott mozogni.
A porták keskenyek, kicsik. A
valamikori napszámos, béres házak egy

részét már felújították,
vagy újat építettek
helyettük, de jónéhány
üresen áll. Egyik-másik,
ha megér mégy egy telet,
egyszerûen összerogyik.
Alig több mint húsz ház
van a Rókaközben,
ahogy népi nevén hívják.
Kevés a fiatal, azok
is dolgozni járnak.
Többen
éjszakások
voltak, délelõtt is, délután is dolgoztak.
Nem igen találtak idõt a közmunkára.
Aztán meg újra kellett vetni a kukoricát,
mert az idén korán elvetették, és a hideg

U t c a b u l i

Hagyománnyá vált, hogy május második felében bográcsos paprikást fõznek a
Bajsai út központ felõl esõ részén lakók, annak örömére, hogy 5-6 évvel ezelõtt
elõttük is elkészült a kétsávos betonút. Annak idején példát mutattak összefogásból.
A közös munka még közelebb hozta a szomszédokat. Azóta évente egyszer
látványosan megünneplik az útépítést, vagy sokkal inkább jószomszédi kapcsolataikat. Egy héttel késõbb ugyanezt tették az utca külsõ felén lakók és az
Alkotmány utca lakói is.
Felvételünkön a paprikásfõzés körül szorgoskodók egy csoportja.

idõben nem kelt ki. Közbejött a hetes
ünnep, amikor a keverõgép nem dolgozott. Amikor meg dolgozott, az
ügyeletes bûnbak szerepét osztották rá:

túl híg vagy túl kemény volt a beton,
sokat idõzött. Máskor meg túl goromba
volt a sóder, az esõ is közbeszólt...
Talán ezért volt a türelmetlenség.
A nagy akciók hétvégeken voltak,
amikor mindenki jobban ráért. A férfiak, idõsek, fiatalok nekirugaszkodtak,
és jöhetett a beton. Még többet is bedolgoztak volna, ha a keverõ gyõzte volna.
Az idõsebbek helyett a rokonság fiatalabb tagjai álltak be.
Az asszonyok sajátságos módon
vették ki részüket a munkából: õk kínálgatták az utcabeli szomszédokat itallal,
harapnivalóval, és „õk tartották szóval a
társaságot“ - toldja meg a felsorolást az
egyik csípõs kedvében levõ férfi.
Szóval ment a munka, úgy, ahogy azt
már megszoktuk. Az eredményt meg
mindenki megnézheti.
Azt ígérték, körömpaprikással
ünneplik meg az útépítés végét...
Jó étvágyat!
Kép és szöveg:
Besnyi Károly
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Faludíj

Kiss Máriának
a közösségért kifejtett többéves
munkásságáért

(Részlet az indoklásból)
Kiss Mária ny. esperesné 1945.
május 6-án lett a moravicai református
egyház
tiszteletes
asszonya.
Lelkésznéi majd esperesnéi teendõit
55 éven át végezte, és hála Istennek, a
diakóniai munkát ma is végzi. Férje
oldalán úgy a moravicai gyülekezeti
élet, mint a Jugoszláv Református
Keresztyén Egyház Nõi szervezetének
meghatározó egyénisége.
Az 1950-es évek elején
lelkésznéként és anyaként tanította és
nevelte a bibliakör nõtagjait hitre,
toleranciára, szeretetre, együttérzésre,
segítõkészségre, idõsek gondozására,
szegények támogatására, hagyományápolásra. Igyekezett megszerettetni a
népi kézimunka értékeit, ami a
késõbbiekben világhírnevet hozott a
moravicai nõi bibliakörnek.
Az 1960-as évektõl, az Ökuméniai
Mozgalom megalakulásától, Ruth
Epptingnek, a mozgalom megindítójának aktív munkatársa és Jugoszlávia
sajátos politikai helyzetének
köszönve, számos konferencia fõszervezõje. Tizenhat éven át a Jugoszláviai
Református Keresztyén Nõi Szervezet
vezetõje, aki megszervezte, hogy ez a
szervezet is támogatója legyen a
nemzetközi külmissziónak. Szebbnélszebb kézimunkákat gyûjtött és
ajándékozta oda a Baseli Missziónak.
1990-ben a Német Szövetségi
Köztársaság diakóniai munkában
kiemelkedõ teljesítményéért Érdemrenddel tüntette ki.
Magyarország, tisztelete jeléül,
elsõnek adta át neki és férjének a
magyarigazolványt.
Az 1990-es években megalakult
Ökumenikus Szeretetszolgálat moravicai vezetõje, amit azóta is irányít.
Ennek a szervezetnek 16 munkatársa
van Moravicán. 2000-tõl csökken a
Szeretetszolgálat külföldi támogatottsága, de köszönve személyes barátainak 2004/2005-ben tûzifával és
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A helyi közösség tanácsa
postumus faluplakettet
adományoz

Modrièin
Ivan

gyógyszerésznek a
falu lakosaiért kifejtett több évtizedes
tevékenységéért
(Részlet az indokásból)
Modrièin Ivan a tengerparton
született, Kraljevicán. Tanulmányait
Zágrábban
végezte,
majd
Bácskossuthfalvára jött 1921-ben.

élelmiszercsomaggal 20+60 családnak
tudtak támogatást nyújtani.
2002-ben Dabason a Nemzet
Nagyasszonya címmel tüntette ki a
Magyar Fõnix Nõi Szervezet a közösségért végzett önzetlen munkájáért,
amelyet immár 60 éve végez fizetés
nélkül.
Az utolsó háború alatt, 1990 és
2000 között 600-800 élelmiszercsomagot állított össze és osztott szét
munkatársaival a faluban, felekezeti
vagy politikai hovatartozástól
függetlenül, a mérce csak a rászorultság volt.
Férje mellett 55 éven át a
közösség és a gyülekezet szolgálatában állt. Soha sem vonakodott
részt venni a falu életében.
Kézimunka-kiállításokat szervezett.
Részt vett és vesz is a március 15-ei
ünnepségek vendégeinek megvendégelésében. Világszerte ismert
vendégszeretete és tekintélye talán
falunkban is elismerésre talál.
Mindezekért javasoljuk a 2005.
évi Faludíjra. Isten áldását kérve a
bizottság munkájára, maradunk
tisztelettel
a Református Egyházközség nevében:
Móricz Árpád lelkipásztor és
Lestár János gondnok

Itt, mint fiatal gyógyszerész nyitotta meg a „Megváltóhoz“ elnevezésû
saját gyógyszertárát. E gyógyszertárban
ötven éven át dolgozott, leküzdve minden kezdeti és további nehézséget,
dacolva az idõvel és végül saját életkorával is.
Ez idõ alatt változott a nép,
egymást váltották az orvosok, közvetett
és közvetlen munkatársai, változtak a
munkafeltételek és körülmények, de Ö
rendíthetetlenül állt hivatása magaslatán, szilárdan kitartott munkahelyén,
és mindvégig hû maradt falujához,
ehhez a gyógyszertárhoz, az itt élõ
néphez, a betegekhez. Mindenkit oktatott, tanított, mindenkiben a megértést
kereste és természetesnek tartotta mind
azt, amit az ember embernek nyújthatott.
Az Ö érdeme, hogy falunkban a
második világháború vége felé nem
történtek atrocitások, mert Ö kiállt a
falu népéért és megvédte õket.
Hét polgár aláírása
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A helyi közösség tanácsa faluplakettet adományoz a

Monográfiabizottságnak
a helytörténeti kutatások terén
kifejtett 30 éves munkájáért

Az idén 30 éves monográfiamozgalom eredményeként jelentõs mennyiségû helytörténeti szempontból fontos
adat gyûlt össze és számos kiadvány,
írás jelent meg nyomtatásban. A
bizottságot 1975-ben nevezte ki a helyi
közösség akkori testülete és azóta több
összetételben mûködött.
A munka kutatással kezdõdött,
majd feldolgozással folytatódott.
Levéltárakban,
múzeumokban,
könyvtárakban gyûjtöttek: Szabadkán,
Zomborban, Újvidéken, Belgrádban,
Temesváron, Szegeden, Kecskeméten,
Budapesten, a kalocsai érsekségen és
másutt, és sikerült összegyûjteni sok
értékes anyagot.
Számos kiadvány jelent meg a falu
múltjával kapcsolatban, ami forrásként
szolgál a mai kutatóknak: 1886-ban
Máté László foglalta össze Ómoravica
község százéves múltját, az
újratelepülés 125. évfordulójára jelent
meg, 1911-ben Sándor István református lelkész írása A kossuthfalvi református egyház 125 éves története címmel,
1936-ban jelent Dévay Lajos esperes és
Gyarmati Sándor Nagy idõk sodrában
címû könyve.
A Monográfiabizottság megalakítása Csubela Ferenc nevéhez
kötõdik, õ volt az elsõ elnöke is, majd
dr. Pénovátz Antal, Bundzsák Sándor,
Ádor Lajos, most pedig Gulyás László .
Nagy számú munkatársat vontak be a
munkába Topolyáról, Pacsérról,
Szabadkáról, Újvidékrõl. A bizottság
gondozásában több könyv jelent meg:
az elsõ és a második Közlöny, ami több
szerzõ munkája. Besnyi Károly,
Csubela Ferenc és Varga Szilveszter
írta meg a moravicai tûzoltótestület
százéves múltját, majd 1986-ban megjelent Brindza Károly Békétlen rónaság
címû könyve, abban a kritikus évben,
amikor a falu 200. évfordulóját kellett
volna megünnepelni, 1994-ben jelent
meg a hányatott sorsú Kossuth-szobor
történetét bemutató kiadvány, ami több
szerzõ munkája. Két évvel késõbb
jelent meg Kiss Antal nyugalmazott
esperes munkája A templom címmel,
1998-ban pedig az utolsó kiadvány,
Besnyi Károly könyve A moravicai
Ipartestület 100 éve címmel.

Most, a falunapra jelenik meg Két
évszázad gazdaságtörténete címmel
Gulyás László könyve, Hagyományaink
és szokásaink címmel Boza Béla néprajzi gyûjtése, valamint Örökségünk
része címmel egy szöveggyûjtemény,
ami helytörténeti írásokat tartalmaz:
Magyar László levéltáros, történész
Ómoravica Bach-korszakbeli történetét
dolgozta fel, a nemrég elhunyt Szimin
Boschán Magda a moravicai zsidóság

történetét írta meg. Hovány Lajos
vízépítõ mérnök a falun is átfolyó patak
eredetével foglalkozik írásában A
Krivaja patak Moravica környéki szakasza a XVIII. és XIX. századi
térképeken címmel. Drenkovics Tibor
az ómoravicai római katolikus egyház
történetét dolgozta fel. Papp László
mérnök három írással jelentkezett:
Ocortól Bácskossuthfalváig címmel
dolgozta fel a falu nevével kapcsolatos
dokumentumokat, és megírta a faluban
használt pecsétek és címerek, illetve a
helyi nemesek és földbirtokosok
történetét. A recenziókat dr. Virág
Gábor, Szecsei Mihály, Beszédes
Valéria, Raffai Judit, dr. Papp György
és Hovány Lajos írta, a lektor pedig
Szabó József volt.

A helyi közösség tanácsa faluplakettet adományoz

az Id. Kovács Gyula
Általános Iskola
énekkarának
eredményes munkájáért

A tavalyi falunapi mûsorban

(Részlet az indokásból)
Az Id. Kovács Gyula Általános
Iskolában Gracza Antal tanár úr alakította az intézmény énekkarát, akitõl
nyugdíjba vonulása után Morák László
zene szakos tanár vette át tíz éve a
kórus vezetését. A gyerekek két csoportban tevékenykednek: a 2-4. osztályosok a Kiskórusban, az 5-8. osztályosok a Nagykórusban mintegy 35-40
fõs létszámban.
A tíz év alatt minden évben õk
érdemlik ki a község legjobb iskolai
énekkarának járó elsõ helyezést.
Rendszeresen részt vesznek a körzeti

döntõkön, ahonnan három alkalommal
jutottak tovább a tartományi szintû
megmérettetésre, így az idén is.
Vajdasági szinten 2002-ben a második,
2004-ben pedig a harmadik helyezést
érték el. A kórusok rendszeres fellépéseikkel aktívan részt vesznek a falu
életében, rendezvényein és az egyházi
ünnepeken. Az iskola napján hagyományt teremtve egy ünnepi koncert
keretében búcsúztatják el a végzõs
zenekarosokat és énekkarosokat.
Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola
tantestülete
5
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A Református Egyházközség hírei

Az édesanyák szeretetérõl

Május elsõ vasárnapján ünnepi
hálaadó istentiszteletet tartottunk anyák
napja alkalmából. Az istentiszteletet
lelkipásztorunk a Szeretet himnuszának
idézésével kezdte az 1. korinthusi levelekbõl. A Teremtõ végtelen és nagy
szeretetének földi létünkben leghûbb és
tisztább példája az édesanyák szeretete
gyermekeik iránt. A templom
bejáratánál, mint már sok éven át,
szegfût vehettünk, rózsaszínût kinek
még él az édesanyja, fehéret azok vettek, kiknek csupán szívében él édesanyja tovább.
Május 9-én 4 kisgyermeket írattak
be szüleik a Napsugár játszóházba, így
23-ra nõtt a létszám.
Május 9-14-ig este 7 órától bûnbánó istentiszteletet tartottunk, készülve
a pünkösdi úrvacsora-vételre. Pünkösd
vasárnapján, az ünnepi istentiszteleten
kiszolgáltuk az úrvacsora jegyeit.
Pünkösd hétfõjén pedig istentiszteletet
tartottunk. A pünkösdi ünnepkör
perselypénzét a bánáti árvízkárosult
embertársaink megsegítésére juttatjuk
el. Egyházunk még külön gyûjtést
szervez a kárt szenvedett térség
megsegítésére, adományba jószágtakarmányt, kukoricát és bálázott hereszénát,
illetve gumicsizmát várunk.
Május 8-án ünnepi istentisztelettel kezdõdött Kiss Antal nyugalmazott
esperes és felesége, Mária 60.
házassági évfordulójának megünneplése a gyülekezetben. Jókívánságok sokaságával és szeretetvendégséggel zárult ez a meghatóan
szép megemlékezés a gyülekezeti
teremben. A Kiss házaspár 55 évet
töltött gyülekezetünkben az Úr szolgálatában.
Május 22-én a gyülekezetünk és a
faluvezetés az esztergomi református
gyülekezet és Esztergom város vezetõit
látta vendégül. Az istentiszteleten az
esztergomi lelkipásztor hirdette az igét.
Falunap alkalmából ünnepi istentiszteletet tartunk. Egyházunk is ünnepel: az idén 190 éves a torony, templomunk legrégibb része.
Június 18-án Baranyába kirándul a
gyülekezet, egy hajókirándulást tervezünk a kopácsi rétre. Várjuk az
érdeklõdõk jelentkezését.
Május 17-20. között tartotta konferenciáját a THÉMA egyesület
Beregfördõn. Az egyesületnek tagja
6

lelkipásztorunk, Móricz Árpád is, és
részt vett ezen a konferencián. Neves
meghívott elõadók tartották a konferenciát: dr. Börcskey Gusztáv, dr. Erdélyi
Géza, dr. Szabó István és dr. Juhász
Tamás püspökök, Német Zsolt és Balog
Zoltán. Az elõadók között volt dr.
Kozma Zsolt és dr. Juhász Ferenc a
kolozsvári Teológiai Intézet professzorai és dr. Szûcs Ferenc, a budapesti
Teológiai Intézet tanára.
Kecskés Ildikó

A Katolikus
Egyházközség hírei
Júniusban a vasárnapi szentmisék
10 órakor lesznek. Június 29-én,
Szent Péter és Pál apostolok ünnepnapján a szentmise úgyszintén reggel
10 órakor lesz.
Tóth József plébános

Serleget
kaptak
A Vajdasági Kézimunka-kedvelõk
Szövetsége és az óbecsei Szendrey
Júlia Kézimunkacsoport közös
szervezésében május 5-én tartották meg
a vajdasági szintû kézimunka kiállítást.
A sorrendben 7. találkozón ott voltak az
ómorovicai kézimunkázók is. 33 kézimunkázó 70 kézimunkáját, hímzéseket
és csipkéket mutatták be. A csoport
oklevelet és serleget kapott.
A Tarka Virág Kézimunkacsoport
három tagja: Varga Mária, Kósa Anna
és Tóth Erzsébet átadta a falu címeres
zászlóját a helyi közösségnek. Ezen az
összejövetelen szegedi vendégek is
jelen voltak. Dr. Juhász Mária az
Életet az éveknek egyesület elnöke
kezdeményezte, hogy szorosabb
együttmûködés alakuljon ki az
ómorovicai nyugdíjas egyesület,
valamint a szegedi Juhász Gyula
Nyugdíjas Klub és a szintén szegedi
Tiszavirág Népdalkör között.

Sakk

Vasárnap kezdõdik a csapatbajnokság
Május utolsó vasárnapján kezdõdik
a 2005. évi Észak-Bácskai zóna csapatversenye. A két részre (tavaszi és õszi)
bontott bajnokság elsõ szakasza 4 fordulóból áll és június 19-én zárul. A
második, amely 5 fordulóból áll,
szeptember 11-én indul, és október 9-én
fejezõdik be.
A tavaszi elsõ fordulóban a Zsáki
József nevét viselõ csapat, mint korábban megannyiszor, ismét Pannónia
vendége lesz május 29-én. A bajnokság
nagyon izgalmasnak ígérkezik. Most is
10 kiegyensúlyozott, szinte azonos
képességû csapat versenyez. Bízunk
benne, hogy maximális odafigyeléssel,
teljes erõbedobással és koncentrációval
sikeresen szerepel csapatunk.
A bajnokságon részt vevõ csapatok:
1. Zsáki József - Bácskossuthfalva
2. Panónnia - Pannónia
3. Potisje - Magyarkanizsa
4. Elektrovojvodina - Szabadka
5. Bezdán - Bezdán
6. Prigrevica - Prigrevica
7. Hajduk - Kúla
8. Rusin - Bácskeresztúr
9. Vulkan Protektor - Apatin
10. Spartak II. - Szabadka

Befejezõdött
a pionírbajnokság
Az õsz és a tél elméleti ismeretek
szerzésével, a gyakorlati oktatással és
sakkfeladványok megfejtésével telt.
Okosodtak a pionír sakkozók, és ezután
következett az egyéni bajnokság. Volt,
aki iskolai és egyéb okok miatt nem vett
részt ezen a megmérettetésen. A
bajnokságon 8 pionír mérte össze
tudását kétkörös versenyben (oda-vissza
alapon, fekete-fehér bábokkal).
A 2005. évi pionír bajnok
Haverpus Krisztián lett 13 ponttal. A
második helyezett Szatmári Dávid 11
pontot szerzett. A harmadik helyet
Szabó Nikita és Losonc Tibor osztotta
9-9 ponttal. A többi pionír: Vadóc
Boglárka, Fodor Endre, Nagy Kristóf
és Nagy Tamás is becsületesen küzdött.
Most ismét az elméleti ismeretek: a
megnyitás, középjáték, végjáték, cselek
megismerése, az áldozások helytállósága és a különbözõ sakkfeladványok
mielõbbi helyes megfejtése van soron.
Ezután ismét verseny következik. Sok
szerencsét kívánunk klubunk pionír
sakkozóinak!
Boza Béla
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Egész nyáron tábor
Az idén 13. éve szervezik meg a
hagyományos Moravicai Nyári Táborokat.
Kezdetben az itteni iskola, az utóbbi néhány
évben pedig a pacséri iskola ad helyszínt a
táboroknak. Az idén az Ügyesség- és
készségfejlesztõ Vigyori játéktáborral
kezdõdik a jóformán egész nyarat kitöltõ
táborozás. Július 1-je és 8-a között egy hétig
tart majd a játék. Július 10-én kezdõdik és
17-éig tart a MIT-tábor, amelyben matematikát, informatikát, angol nyelvet tanulhatnak, de lesz csillagászat, természetvédelem,
színészet és fafaragás is. Ebbe a táborba a 38. osztályosokat várják. A Kamasztáborba
viszont a 13-17 éveseket, akik programszervezõi képzés, informatika, színészet és
önismereti altábor közül választhatnak.
Augusztusban kerül sor a szintén hagyományos Ifjúsági táborra. Ennek is képzési
jelleget adtak, és 17 évestõl idõsebbek
jelentkezését várják.
A táborok részvételi díja 40 euró,
amibõl 800 dinárt elõlegként be kell fizetni,
a többit pedig táborkezdéskor a helyszínen.
Az elõzetes bejelentkezés kötelezõ.
Jelentkezni lehet a 741-998-as telefonon,
vagy az adye@freemail e-mail-en.

Folytonos bizonyítás
Már huzamosabb ideje felfelé ívelõ
sikerrel szerepel a két moravicai táncos:
Bordás Marika és Szakál Gábor. Több
alkalommal felléptek a falu közönsége elõtt
is, ám ettõl sokkal gyakrabban szerepelnek
versenyeken, rangos szakmai megmérettetéseken, mint az újvidéki Fiesta táncklub
tagjai. Legutóbb, április 23-án Banja Lukán
egy nemzetközi versenyen értek el dicsekvésre méltó eredményt.
- 14 ország többszáz versenypárosa
vett részt, igen színvonalas produkciókkal.
Mi
az
ifjúsági
korcsoportban
versenyeztünk. A latin-amerikai táncokkal
elsõk lettünk, a standard táncokkal pedig
másodikak. Ez volt eddigi legnagyobb sikerünk. Folyamatosan bizonyítanunk kell.
Amikor Újvidékre kezdtünk járni, mindenképpen meg akartuk mutatni, hogy mi,
a faluról érkezõ kezdõk sem maradunk le a
városiaktól. Úgy fogtunk hozzá a tánctanuláshoz, hogy tudtuk, mi versenytáncosok
leszünk, és a legjobbak közé akarunk kerülni. Sok-sok verseny után értük el, hogy
ismernek bennünket. A bírók is és a
versenytársaink is, mert a táncosok nagyon
odafigyelnek egymásra. A rangosabb
versenyeken most lettünk elõször elsõk mondja a két fiatal, kiegészítve egymás
gondolatait. - Ezzel az eredményünkkel
átkerültünk a B versenyfokozatba. Tehát
ismét kezdõk vagyunk, és bizonyítanunk kell.
Mint mondják, Szerbiában nekik van a
legjobb tanáruk: Nenad Kiræanski és
Mihajlo Živanoviæ világbajnokságokon és
nemzetközi versenyeken is megállják a
helyüket.
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Az 1. Moravicai Mézes Napokon hallottuk!

A

p r o p o l i s z

A méhek a propoliszt a kaptárrések,
repedések tömítésére használják. Ez egy
ragacsos anyag, amit a növények mézgás
anyagából, a rügyek ragadós váladékából
gyûjtenek össze. Ezzel az anyaggal vonják
be vékonyan a kaptárban levõ idegen
anyagokat, a fiasításra alkalmas lépeket,
mert különben az anya nem petézne bele.
Összetétele: aminosavak, enzimek,
ásványi elemek, B1, B2, B6, C és E vitaminok valamint illóolajok.
Leggyakoribb formája a tinktúrás oldat,
de már kapható tabletta és kenõcs alakban
is. Felhasználási módja: Oldatként használható külsõleg és belsõleg is. Pár csepp
oldatot kevés langyos vízben feloldva
torokgyulladás esetén napjában többször
gargalizáljunk. Gombás szájfertõzéskor
szintén így használjuk.
Belsõleg használhatjuk cseppek for-

májában. A napi adag kétszer (reggel és este
lefekvés elõtt) 20 csepp limonádéba, teába
vagy mézre csepegtetve. Fogyasztása nem
csak kellemesen üdítõ, hanem hasznos is:
hajszálér-rendszer tágító, vérnyomásszabályzó, prosztatagyulladást megelõzõ, baktériumszaporodást gátló szer. Rendszeres
fogyasztása a szervezet általános ellenálló
képességét magas szinten tartja. Gyomor- és
bélrendellenességre javasolják. Gyorsan felszívódik, és könnyen bejut a szövetekbe. A
természetes bélflórát nem károsítja.
Ellenjavallata nincs. Kenõcs formájában
(zsíros) égési, fagyási sebekre, aranyérre,
bõr és körömgombásodásra, reumatikus fájdalmakra használjuk.
A propolisz tehát a méheknek csak
tömítõ anyag, az ember egészségére viszont
igen hasznos.
Lestár János

Ingyenes apróhirdetések
Jó minõségû barack- és szilvapálinka eladó.
Szûcs Sándor, Népfront u. 12., tel.: 741119.
Finom túrós pogácsát és mézes aprósüteményt sütök rendelésre. Györe Mária, Id.
Kovács Gyula u. 11. tel: 741-156.
Használt piros cserép és egy Bagat varrógép
eladó. Csaki Lajos u. 4., telefon: 741-792.
Gyerekkerékpár eladó (4-8 évesnek). Torok
Sándor, Brigád u. 11.
Két lóvontatású kapálóeke eladó. Tel.: 741731, Pacséri út 40.
Dróthálót készítek több méretben rendelésre. Balog András, Ivol L. Ribar u.
57. tel.: 741-949, 063-8-46-87-15.
Újvidék központjában kétszobás berendezett
lakás kiadó diákoknak. Tanka Hajnalka,
tel.: 741-184.
Diplomamunkák kidolgozását vállalom.
Besnyi, Belgrádi u. 10. Tel.: 741-285,
741-998.
Megrendelésre méltányos áron különbözõ
tárgyakat készítek csuhéból, rongyból és
madzagból. Hozott anyagból féláron dolgozok. Kádár Lajos, Népfront u. 15.
Eladó 84-es évjáratú Zastava 101-es autó.
Március 8. u. 22., tel.: 742-067, 063-7310-322.
Kiadó házat keresünk és tapétázást, lambériázást, padlószigetelést és meszelést
vállalunk. Tel.: 063-7-348-807.
Magtisztítást vállalok. Besnyi Károly,
Belgrádi u. 10., tel.: 741-285.
Ház eladó a Boris Kidriè u. 42. sz. alatt.
Érdeklõdni a Boris Kidriè u. 21-ben, tel.:
741-777, vagy a Topolyai út 18-ban, tel.:
741-622.
Eladó hálószoba-bútor matraccal. Szabó
Erszébet, Perdó völgy 5.
Kiadó 60 vagon raktárhelyiség zsákos vagy
ömlesztett árunak és 4 vagon földalatti
ciszterna naftának. Eladó egy 170 cm-es
állítható frézer simítóval. Török Sándor,
tel.: 741-114.

Masszív disznófelhajtó, betonvályúk,
önetetõk, önitatók eladók. Árpád u. 6.
Cserepes virágok, makramé virágtartók,
táskák, faliszõnyegek eladók. Sétáló
Julianna, Felszabadulás u. 16., tel.: 741-288.
Eladó evõeszközök, tányérok, borosüvegek,
különbözõ barkácsszerszámok és pecsenyés tálak. Pékity Zsófia, Boris Kidriè u.
49., tel.: 741-055.
Eladó vagy elcserélhetõ hajtható állapotban
levõ APN4-es és egy MZ 125 m 3 -is
motorkerékpár valamint Zastava 850-es
motor alkatrésznek. Új sor 1., tel.: 063-7633-276.
A Lenin u. 2. sz. ház nagy portával eladó.
Érdeklõdni: Muzsik Mária, Topolyai út
36., tel.: 741-478.
Ház és föld eladó Moravicán és Pacséron.
Érdeklõdni a reggeli órákban az Orgona
u. 26-ban.
Eladó 2 hold föld a zsidó temetõ közelében,
zab kicsiben és nagyban. Diklity Ibolya,
Arany János u. 28., tel.: 741-858.
Az úszóiskolával kapcsolatos megbeszélést
május 30-án 17 órakor tartjuk lakásomon.
Kovács Teréz, Pacséri út 5. tel.: 741-154.
Ház eladó a Csáki Lajos u. 15. sz. alatt.
Érdeklõdni a Nyári u. 19-ben, tel.: 741920.
Eladó a Kendergyár u. 32. sz. ház. Érdeklõdni a Bor u. 17-ben, tel.: 741-470.
Elató IMT 558 típusú traktor, 2 és fél tonnás
spediter átalakítva traktor után, IMT kétvasú eke és Boss pumpa. Bor u. 17., telefon: 741-470.
Eladó egy jó állapotban levõ sezlon, egy
matrac és két bejárati használt deszkaajtó
2x1,10 m-es. Tel.: 741-920.
A LES GUTE nyelvtanfolyam egykori
résztvevõihez! Szeretném megkérni a
résztvevõket, hogy a tankönyveket június
második hetében délelõttönként 9 és 11
óra között hozzák be az iskolába.
Köszönettel, Korsós Tünde.
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• Hírek az iskolából •
Két fiatal tanárnõnk tette le a munkához szükséges,
törvény szerint elõlátott szakvizsgát az elmúlt idõszakban:
Gellér Csákvári Hajnalka és Lak Melinda.
Májusban két tanárjelölt volt szakmai gyakorlaton az
alsós tagozatosoknál: Szvitlik Szebasztián és Forró Andrea.
Mindketten megtapasztalhatták a tanítás örömeit és szépségeit.
•••
Iskolánk nyolc dolgozója jutalomkirándulásra utazott
Karcagra (Nagy Tibor iskolaigazgató, Csernik Ilma pedagógusnõ, Szeteli Lili, Juhász Márta, Gyõrfi Anna, Morák
László, Gáspár Tibor, Bika Lajos tanárok). Iskolanapi rendezvénysorozat keretében megtekintették a Zádor úti
Általános Iskolát, óralátogatáson vettek részt. Társas est
keretében ismerkedtek az ott dolgozó kollégákkal. Nagyon jó
vendéglátásban részesültek. Élményeikrõl sokat meséltek a
tantestületnek. Falunapra meghívtuk a karcagi iskola
képviselõit. Reméljük, szépen tudjuk viszonozni a kellemes
napokat.
•••
A cserkészek élete is tartalmas, eseménydús. Moravicán
tartották a községi sereg-raj találkozót. Moravicáról,
Topolyáról és Zentagunarasról kb. 100 fõ vett részt rajta 8
csapatban. Szép eredmények születtek.
Ágyas Zoltán vezetésével Frank Róbert, Dávid Sándor
és Szûcs Tibor részt vettek a Fruška gora-i maratonon. 87
km-t gyalogoltak és kb. 5000 közül célbaérésük sorszáma
34., 35., 38. és 39. Figyelemreméltó teljesítmény.
A faluszintû - csapatszintû májusi találkozó színhelye a
Halásztanya volt. Ez 3 napos kint alvást, sportjátékot és
versenyfeladatok megoldását jelentette.
•••
A tantestület az elmúlt ülésén a következõkrõl tárgyalt: 1.
Mélykúti meghívás a népi hagyományok ápolásával
foglalkozó táborba. 2. Leg-leg kiállítás. 3. Májusi koncert. 4.
Falunap. 5. Karcagi vendégek fogadása. 6. Diplomák és
könyvjutalmak a 8. osztályosoknak az elért tanulmányi eredményekért, osztályzókonferencia, ballagás, felvételi vizsgák,
iratkozás a középiskolába. 7. Egyéb várható rendezvények és
események az iskolaév végéig. 8. Kirándulások: a) Pilákvölgy, b) az osztályok c) és a tantestület.
A Topolya és Budapest-Lipótváros jó együttmûködésének keretében 4 hetedikes tanuló ebben az iskolaévben is
nyaralhat a Balatonon június elején egy hétig. A tantestület a
következõ tanulókat jutalmazta ezzel a lehetõséggel: Kósa
Maját, Nagy Szanellát, Kerepes Áront és Devity Erikát.
Folyamatban van a tankönyvek beszerzése a következõ
iskolaévre. Az összeg befizetése 3 részletben történik.
Összeállítottuk a szükséges füzetcsomag-tervet is. Csernik
Ilma pedagógusnõ elvégezte az iskolaérettségi felmérést a
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nagycsoportos óvodásoknál. Sajnos õszre is csak két elsõ
osztály indítható. Az iskolával kapcsolatos tudnivalókról a
szülõk az elõkészítõ szülõi értekezleten hallhattak. A leendõ
elsõs tanító nénik: Rekecki Rozália és Boros Tünde.
•••
Nyolcadikos tanulóink megnézték a májusi véradást.
Hasznos elõadást hallottak. Sok érdekes kérdésre kaptak
választ, és megvendégelték õket. Köszönjük Drenkovics
Tibor helyi Vöröskereszt-elnök közremûködését.
•••
A Föld napja alkalmából futóversenyt szerveztünk az
iskolaudvarban. A következõ tanulók voltak a legeredményesebbek: 1. osztály, lányok: 1. Sebõk Rozália, 2. Baják
Nikoletta, 3. Somogyi Helga, fiúk: 1. Boros Csongor, 2.
Balog Attila, 3. Kovács Tamás. 2. osztály, lányok: 1. Bika
Gabriella, 2. Csipak Klementina, 3. Szabó Natasa, fiúk: 1.
Èelikoviæ Nikola, 2. Mezei János, 3. Hamar János. 3. osztály, lányok: 1. Moncsek Ottilia, 2. Ivanoviæ Natasa, 3.
Bogárdi Szintia, fiúk: 1. Sebõk Áron, 2. Boros Tamás, 3.
Seffer Gyula. 4. osztály, lányok: 1. Iván Leonóra, 2. Doma
Mariann, 3. Tóth Szintia, fiúk: 1. Szabó Dominik, 2. Mezei
Olivér, 3. Tóth Zoltán. 5. oszátály, lányok: 1. Gulyás Gréta,
2. Cindrity Evelin, 3. Király Karolina, fiúk: 1. Mészáros
Krisztián, 2. Baják Roland, 3. Lázity Róbert. 6. osztály,
lányok: 1. Sztánkó Emília, 2. Varga Szanella, 3. Horváth
Bettina, fiúk: 1. Bedzsula Krisztián, 2. Hamar Krisztián, 3.
Kovács Lóránt. 7. osztály, lányok: 1. Asztalos Viktória, 2.
Dévity Erika, 3. Csúszó Enikõ, fiúk: 1. Csúszó Zalán, 2.
Bika László, 3. Bogárdi Tamás. 8. osztály, lányok: 1.
Šinkoviæ Edina, 2. Bordás Mária, 3. Mészáros Andrea, fiúk:
1. Diklity Sándor, 2. Borsos Endre, 3. Torda Árpád.
Felkészítõik: Szigeti Imre és Bika Lajos tanárok valamint az
osztálytanítók.
A körzeti mûszaki versenyen szépen szerepeltek tanulóink Szabó Kiss Csepegi Ella mûszaki tanárnõ vezetésével:
Energetika: Kerepes Áron 1. helyezés. Építészet: Nagy
Szanella 2. helyezés. Elektrotechnika: Ágyas Dénes 2.
helyezés. Gépészet: Tóth Attila 2. helyezés. Multidiszciplina:
Bencsik Tímea és Szilágyi Hunor 2. helyezés. A köztársasági versenyre továbbjutott Kerepes Áron. Szakács Magdolna
fizikatanárnõ tanítványai Pirmajer Attila és Somogyi Anita a
hõtágulásról készített munkájukkal 2. helyezést értek el.
A körzeti matematikaversenyen 3 tanulónk vett részt:
Dévity Erika, Méhes Meggi és Simonyi Máté - aki dicsérõ
oklevelet kapott. Felkészítõ tanáraik Gáspár Tibor és Palágyi
Krisztina.
Morák László zenetanár irányításával iskolánk
nagykórusa fellépett Törökbecsén a zenekarok és kórusok
köztársasági versenyén. A 17 kórus közül a zsûri a miénket
ezüst plakettel jutalmazta.
Büszkék vagyunk rájuk. Csak így tovább!
•••
A nyolcadikosok június 10-én ballagnak.
•••
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.

