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Csongrád megyei
nyugdíjasklubok találkozója
Immár 4. alkalommal rendezik meg Csongrád
megyében a nyugdíjas klubok találkozóját.
Minden évben más település látja vendégül
a többieket, idén Mórahalmot illette a
szervezés joga.
Két nyugdíjas klubunk karöltve szervezett,
rendezett, aminek hála sikeres, élményekben
gazdag nappal lepték meg vendégeiket.
(Cikkünket a 11. oldalon olvashatják.)

Fák dicsérete
Irigylem a fákat, mert sokáig élnek
Hajlott korukban is megújhodni készek
Nem az ellenségük, dajkájuk az idő
A fa, míg csak él, egyre nő, egyre nő
Az utolsó percig törnek fel az égnek
Bölcs gyökereikkel mind mélyebbre érnek
Egyre erősebbek, egyre szilárdabbak
Senkit nem bántanak, mindenkinek adnak
Gyümölcsöt kínálnak, levegőt teremnek
Rabul ejtik a port, amelyből születtek
Akkor sem múlnak el, amikor kivágatnak
Holtukban élőnek tovább szolgálhatnak

Classicon KTSE majoretteseinek
sikerei az Európa Bajnokságon
2012. Augusztus 23–26. között Lengyelországban Opol városában rendezték meg a IX. EUROPEAN MAJORETTES
CHAMPIONSHIP-et. Az Európa Bajnokságon 7 ország, 93 szervezet és 585 versenyszám mérette össze tudását. A Classicon
KTSE majorettesei 42 versenyzője 16 versenyszámból 10 pont-

szerző helyezést hoztak haza és ezekkel az eredményekkel büszkén képviselték azokat a településeket, ahol élnek – Ásotthalom,
Bordány, Domaszék, Kübekháza, Mórahalom, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván és nem utolsó sorban Zákányszéket.
(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.)
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Októberre a focipálya,
decemberre a városközpont
újul meg Mórahalmon
Decembertől használhatják az új
városközpontot a mórahalmiak. Párhuzamosan épül a futballpálya és a
Röszke felé vezető főút is.
Három fejlesztés zajlik párhuzamosan
Mórahalmon. Szépül a központ, újul a
főút, mindjárt kész a focipálya.
– Október végére elkészül az új közigazgatási, gazdasági, közösségi funkciókat betöltő városközpont – mondta
Balog László, a polgármesteri kabinet
vezetője. A 937 millió forintos összköltségű beruházás kivitelezési munkálatai
október végére készülnek el, ezután teszik le a térburkolatot, a padokat, elhe-

lyezik a virágládákat. December első
felében adják át. A 750 millió forintos
uniós támogatással folyó fejlesztés részeként a központban a multifunkcionális szolgáltatóközpont háromszintes lesz.
Megírtuk: a 2500 négyzetméteres alapterületű épületben kap helyet a polgármesteri hivatal, több közhivatal, pénzintézet.
Az épületben és az előtte kialakítandó
Szentháromság téren lehetőség nyílik
majd kulturális és közművelődési rendezvények megszervezésére.
Jó ütemben halad a műfüves labdarúgópálya kialakítása a Szent János térségben, a Babos tanyával szemben. Az alapozása elkészült, amire hamarosan a műfű

Elektronikai hulladékgyűjtés
eredményei és várható folytatása
Mórahalom Városi Önkormányzat
elektronikai hulladékgyűjtési napot szervezett 2012. július 20-ára.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően az akció nagy sikert hozott, mivel
most mindenkinek lehetősége nyílt a padláson és a fészerben őrizgetett régi TVktől hűtőládáktól megszabadulni.
A gyűjtés reggel 8-tól este 7-ig tartott,
s ez idő alatt közel 120 ember szabadult
meg a nem kívánatos elektronikai hulladékától.
Közel 10 t (9790 kg) szemetet sikerült
összegyűjtenie a lakosságnak. Ezen a hatalmas mennyiségen még a partner cég is
meglepődött aki vállalta az ingyenes elszállítást.
Számokban kifejezve ez 140 db tv-t 20
mélyhűtőládát 50 egyéb háztartási nagy
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gépet és 3-4 m3 kisebb elektronikai berendezést takar. Többen kérdezték utána
mikor lesz a következő ilyen alkalom,
melyre most azt tudom írni, hogy 1 év
múlva ősszel várható.
Köszönöm a Mórahalmiaknak, hogy
segítettek sikerre vinni ezt az akciót!
Dobó Zoltán
Az eredmények tekintetében azt hiszem
megkockáztathatom, hogy a Mórahalmiak nevében is viszonozzam a köszönetet
a Mórahalom Városi Önkormányzatnak
a kezdeményezésért, hiszen sok háztartás
szabadulhatott meg végre olyan hulladéktól, amit nem akárhol adhat le, és gyanítom nem is költségmentesen. Köszönjük!
Berta Gyuláné
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is rákerül. A nagyméretű szabványpályát
az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó
Szövetség közösen építi, várhatóan október közepére készül el. Értéke közel 133
millió forint, amelyből 30 százalék az önkormányzat önrésze.
Augusztus közepén kezdték az útépítést: több mint egymilliárd forintból újul
meg a Mórahalmot és Röszkét összekötő
út tíz kilométeres szakasza. Az útfelújítási projektben több helyen pályaszerkezetcserét hajtanak végre, egyes helyeken 15
centiméter mélyen visszamarják a meglévő burkolatot.
Az út külterületi szakasza kétrétegű
aszfaltburkolatot, a belterületi rész pedig
6,5 centiméteres kopóréteget kap. Cserélik a forgalmi táblákat, négy új buszmegállót építenek, illetve 11 peront és várót
újítanak fel. Ennek kivitelezése is nagy
erőkkel zajlik, a kivitelező Magyar Közút Nonprofit Zrt. várhatóan jövő júniusra
készül el.
(Forrás: morahalom.hu)

Felhívás

A Vidékfejlesztési Minisztérium döntése értelmében az
FVM 164/2008./XII. 20./ és a
42/2010. /IV. 22./ sz. rendeletei szerint az ország kijelölt
területein ősszel ismételten
sor kerül a ragadozó emlősök veszettség elleni orális
immunizálására.
A repülőgépes és/vagy kézi
vakcinázás 2012. október 1–15.
között kerül elvégzésre. Fontos, hogy a:
 kihelyezett csalétekhez nem
szabad hozzányúlni;
 ha az oltóanyag friss sebbe
vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni;
 helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől
számított
tizennégy napig az ebeket
megkötve, vagy zárva kell
tartani és csak pórázon lehet
szabad közterületre vinni;
 a jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés;
 aki a vakcinázott terülten elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és értesítse
a legközelebbi állatorvost, a
helyi önkormányzatot vagy
vadásztársaságot.
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK!
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„Családfa” Családi Erőforrás Központ Mórahalmon
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „
A családi közösségi
kezdeményezések és
programok megerősítése” elnevezésű felhívásra
a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete
41.769.579 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert.

Fontos feladatnak tekinti
a családhoz, gyermekekhez,
gyermekvállaláshoz kapcsolódó szemlélet pozitív irányba
való terelését. Lényegesnek
tartja, hogy a szolgáltatások,
tanácsadások egyénre szabottak, könnyen hozzáférhetőek
legyenek.

lővé válás, párkapcsolati foglalkozás) illetve felvilágosító
előadásokat szervez, amely
mindenki számára nyitott és
ingyenes. A Központ kialakításánál fontos, hogy könnyen
megközelíthető legyen, mind
gyalogosan vagy kerékpárral,
mind autóval.

E forrás felhasználásával „Családfa” Családi Erőforrás Központ
Létrehozására
kerül
sor Mórahalmon.

Olyan rendezvények (baba
karnevál, ruha börze, sport nap,
babakocsis felvonulás) szervezését tervezi, amelyek több
korosztályt céloznak meg.

A „Családfa” Családi Erőforrás Központ Mórahalmon
a Biztos Kezdet Gyerekház

A központ elsődleges célja,
a Homokháti Kistérség 9 településének (Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék) leg-

A tanácsadásokon kívül különböző tréningeket (egészséges táplálkozás, másság elfogadása, munkaerő-piaci tréning
stb.) csoportfoglalkozásokat
(kézműves foglalkozás, szü-

fontosabb társadalmi, családi
élettel kapcsolatos problémáira
való reagálás és kezelése.

mellett található. Az épület
teljesen
akadálymentesített
az előírásoknak megfelelően.
Nyitva tartás hétfőtől-péntekig
9–15 óráig.

Minden hónapban színes programokkal
és foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket!
„Családfa” felvilágosítás és információ:
Borbás Norbert – Szakmai vezető
Csontosné Kruzslicz Ildikó
– Szakmai munkatárs
és Gárgyán Erika – Szakmai munkatárs
6782 Mórahalom, József Attila u. 6.
Telefonszám: 06-70/37-47-222; 06-30/85-03-128

Támogatott 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
Mórahalmon

A mórahalmi Móra Ferenc Általános MĦvelĘdési Központ az FVM Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 100%-ban
támogatott képzéseket indít Mórahalmon, az MVH-nál regisztrációs
számmal rendelkezĘ cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek
számára.
A képzés költségét a képzésre jelentkezĘnek be kell fizetnie az ÚMVP
KépzĘ Szervezet számlájára, de a sikeres vizsga letétele után a
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet értelmében az MVH-tól 100%-ban
visszaigényelhetĘ. A képzésben résztvevĘ meghatalmazást adhat a
képzĘ intézménynek, így a visszaigényléssel kapcsolatos minden
egyéb teendĘtĘl mentesül.

A Növényvédelmi Tanfolyam tervezett kezdése: 2012. 12.
A vizsga tervezett ideje: 2013. 02.
Jelentkezés végsĘ határideje: 2012. 11. 15.
A tanfolyam II. kategóriás növényvédĘ szerek vásárlásához és
értékesítéséhez szükséges.
További információ és jelentkezés:
www.morahalom.sulinet.hu
Móra Ferenc ÁMK Mórahalom, Barmos György tér. 2.
Újházi Teodóra
E-mail: ujhaziteodora@morahalom.sulinet.hu
Tel.: 06-70/3321-182 (14 óra után)
/Nytsz.: 06-0005-02, Akkr. sz.: AL-0511

Véradás
Legyen Ön is véradó!
Szeretettel hívjuk és várjuk
a 18 évüket betöltött személyeket, akik
– tudják, hogy adni mindig jó,
– még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni!

A véradás ideje:
2012. október 24. (szerda) 900 -1500 óráig
Helye: Aranyszöm Rendezvényház
Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát,
lakcím-kártyáját, és TAJ-kártyáját hozza magával. Beteg embertársaink nevében előre is
köszönjük megjelenésüket.
Országos Vérellátó Szolgálat,

w w w. m o r a h a l o m . h u

Magyar Vöröskereszt
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Classicon KTSE majoretteseinek sikerei az Európa Bajnokságon
2012.
Augusztus
23–26. között Lengyelországban Opol városában rendezték meg a
IX. EUROPEAN MAJORETTES
CHAMPIONSHIP-et.
Az Európa Bajnokságon 7
ország, 93 szervezet és 585 versenyszám mérette össze tudását.
Ezen a rendkívül nívós, színvonalas versenyen a Classicon
KTSE és még 16 egyesület,
szervezet gyerekei képviselték Magyarországot csapatban, mini formációkban, duó/
triókban és szólókban Baton
(botos), Zászlós és Pomponos
kategóriákban. A Classicon
KTSE majorettesei 42 versenyzője 16 versenyszámból
10 pontszerző helyezést hoztak
haza és ezekkel az eredményekkel büszkén képviselték
azokat a településeket, ahol
élnek – Ásotthalom, Bordány,
Domaszék, Kübekháza, Mórahalom, Sándorfalva, Szeged,
Tiszasziget, Újszentiván és

nem utolsó sorban Zákányszéket.
Akikre mi nagyon
büszkék vagyunk és
legyenek Önök is, hiszen nem csak a tanév
során, hanem a nyári
szünet nagy részét is
feláldozva dolgoztak
meg ezekért az eredményekért:
Horváth Czinger Bernadett Cadet Baton szóló kategória 1. hely
Valkár Anna Cadet pompon szóló kategória 6. hely
Horváth Czinger Bernadett, Török Petra, Tóth Réka
Cadet Baton Duó/Trió kategória 4. hely
Fodor Dalma, Lakatos
Lolita, Szabó B. Anikó Cadet
Baton Duó/Trió kategória
6. hely
Cadet Mix Team kategóriában, a Cadet csapatunk
(8–11 éves korig) 3. hely
Fodor Anita Junior baton
szóló kategória 3.hely

Tanács Rebeka Junior
baton szóló kategória 15.hely
Tóth Alexandra Junior Pompon szóló kategória
5.hely
Junior baton mini kategória 9. hely
Junior Mix Team kategóriában, a Junior csapatunk
(12–14 éves korig) 2. hely
Makula Kata Senior 2 Botos kategória 5. hely
Páncsics Dorina, Páncsics
Nikolett Senior Baton Duó/
Trió kategória 7. hely
Király Dzsenifer, Tóth
Csilla Senior Pompon Duó/
Trió kategória 8. hely
Senior Baton mini formáció 5. hely
Senior Pom-pon mini formáció 15. hely
Junior Baton Team (csoportos összetett – menet tánc
és színpadi koreográfia) 12.
hely
Befejezésül szeretnénk hálás köszönetet mondani azoknak, akik valamilyen módon

Ha kedvet kaptak, csatlakozzanak csapatainkhoz, szeptember 15-ig hétfőn, szerdán,
pénteken, Szegeden az Alsóvárosi Kultúrházban, délutánonként. Várjuk gyermeke jelentkezését!
Horváth Péter
és Szögi Barbara
Classicon KTSE tanárai

Ray, Jeanne:

Singer Magdolna:

Julie & Romeo

Nélküled

Elbűvölően mulatságos és komiszul szexi
regény gyűlölködésről, intrikákról, a megtalált
és fenyegetett szerelemről.Romeo Cacciamani
és Julie Roseman rivális virágkereskedők Bostonban. Amikor e két hatvan körüli, életteli,
magányos ember megpillantja egymást egy
kisvállalkozói rendezvényen a zsúfolt előcsarnokban, egy életnyi gyűlölködés után egyszer
csak szimpatikusnak találják a másikat...Hanem a hőn szerető családtagok – Romeo kilencvenéves anyja, Julie minden lében kanál
volt férje, meg egy csomó felnőtt, szerelmes
és nem szerelmes Cacciamani és Roseman gyerek – éppoly szenvedélyes
gyűlölettel igyekeznek szétdúlni ezt a kapcsolatot, amennyire az „ifjú” pár
szereti egymást. S teszik mindezt egy rég homályba veszett családi viszály
miatt... A Julie és Romeo a szerelem és szenvedély kortalanságának fergeteges ünneplése. Korunk love storyja – minden koré.
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támogatták a Classicon KTSE
versenyzőit, hogy az Európa
Bajnokságon részt vehessenek:
Aquvarius Bt. – Tiszasziget
Classic Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. – Forráskút
Generali Biztosító – Szeged
Kübekháza Község Önkormányzata
Mórahalom Város Önkormányzata
Tiszasziget Község Önkormányzata
Zákányszék Község Önkormányzata
Starcopy Kft. – Szeged

„Mindenki dicsér, remekül nézek ki, tán sose láttak
ilyen szépnek és sugárzónak.
Én egy szuper csaj vagyok.
Nusika meg egy tehén, egy
trampli. Én jól öltözködöm,
nem azért, mert telik rá,
hanem mert vele ellentétben nekem van ízlésem. Én
nagyszerű vagyok, sikeres,
ő meg egy ostoba, falusi
liba, egy rakás kudarc. Ketten együtt is azok.
Szánalmas vagyok. Tökéletesen mindegy, hogyan
néz ki az ember, és mit mondanak mások. Ha egyszer
Barnát Nusika képes boldoggá tenni, becsmérelhetem
napestig, Barna nem fogja kevésbé szeretni. De miért
fáj ennyire?”

w w w. m o r a h a l o m . h u
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Szeretlek, mert ...

Gyökössy Endre gondolatai a szeretetről, a házasságról
Két ember kapcsolatának négy szólama van. Ha ezek közül
bármelyik hiányzik, a házasság megbetegszik. A teljes, négyszólamú házasságot Gyökössy Endre (1913-1997, református
lelkész és pszichológus, Bandi bácsi ) Életápolás című könyvében a következőképpen ír a szeretetről:
Többféle szeretet létezik:
agapé – hitbeli szeretet (Szeretlek, mert szeretlek.)
filia – baráti szeretet (Szeretlek, mert társam vagy.)
erosz – érzelmi szeretet (Szeretlek, mert ilyen vagy.)
szexus – testi szeretet (Szeretlek, mert enyém vagy.)
(Szeretlek, mert enyém vagy.) Szexus nélkül
nincs házasság, ahogy test nélkül sincs ember. A szexualitás
testi kapcsolata több mint a gyermeknemzés szüksége. Két
ember testi öröme ez: a másikodaadásának és a magam odaadásának a boldogsága. Aki csak a gyermeknemzés szükségét
látja két ember szexuális kapcsolatában, az a szájat se tekintse
másnak, mint rágógépnek, élelmiszer-kapunak, ahol belökjük
az anyagot. Pedig szánkkal beszélni is tudunk, sőt dalolni, fütyörészni is.
(Szeretlek, mert ilyen vagy.) Az erosz más. A testi
szerelem lelkibb, esztétikaibb oldala. A másiknak nem egyszerűen átengedem magam, hanem tetszeni vágyom neki. Kívánom őt, és igyekszem ezért én is kívánatos lenni. Az erosz
tapintja meg a kedves hangja selymét, látja meg szeme színét,
haja göndörségét. Ha szeretetünkből ez a szólam hiányzik,
akkor jól olajozott gép lehet még kapcsolatunk, de izgalmas,
sokszólamú, emberi közösség már nem. Fel kell fedezni a másikat! Ez a szerelem megismerésének az útja.
(Szeretlek, mert társam vagy.) A filia baráti, szociális szeret, ami két embert társsá, baráttá tesz. A szeretnek
ez a fajtája sorsközösséggé teszi kapcsolatunkat. Általa azt
mondom el, hogy azért szeretem a másikat, mert segítő társam,
akivel mindent megosztok. Ide tartoznak közös élményeink,
emlékeink, közös kalandjaink, amelyek stabillá teszik kapcsolatunkat, és (különösen életünk alkonyán) széttéphetetlen kötelékként fűzik össze hanyatló életünket. Sokszor a gyerekekre,
a körülményekre hivatkozva hanyagoljuk el a szeretetnek ezt
a szólamát. Pedig ez a baráti közösség a házasság szeretetkapcsolatának nagy jellemnevelője. Közösen könnyebb újjá lenni
az önzés felett. Könnyebb megtanulni a másokért élés krisztusi
parancsát. Ha a szeretetnek ez a szólama hiányzik, kiürül kapcsolatunk. Ez tanít meg észrevenni azt, aminek a másik örül,
és behunyni a szemünket ott és akkor, amikor viszont így kell
szeretni. Belőle fakad a türelem, az, ha tudunk közösen imádkozni, és egymásért áldozatot hozni. Általa megtanulhatunk
átlátszónak és egyértelműnek lenni, és itt értjük meg a gyakorlatban, mit jelent a megbocsátás. Mindezt csak derűsen lehet
megélni.
(Szeretlek, mert szeretlek.) Az agapé a házasság
lelki oldala. Az Istentől kapott szeretet továbbadott formája.
Nem érdemekre, szépségre, vagy a testi kapcsolat örömére épít
,bár ezeket sem tagadja , hanem a hálára. Hálás azért, hogy az
Istentől érdemtelenül kapott szeretetet van kinek továbbadni
és van kitől újra meg újra, naponta megkapni. Ez teszi teherbíróvá szeretetünket. Ez kell, hogy legyen az alapszólam. Itt lehet feltöltekezni. Ha a barátságunk elgyengül, ha nem tudjuk
már maradék nélkül adni önmagunkat, ha megkopik bennünk

a másik féltő, felfedező csodálata és a szürke megszokás fojtogat, az agapé ad erőt, alapot újra szeretetünknek.
Régi szokás a szeretet szívvel ábrázolni. Találó kép. Az anatómusok a szívben két pitvart és két kamrát különböztetnek
meg. Szeretetünknek is vannak pitvarai meg kamrái. A pitvar
a találkozás helye, ott van az a hely, ahol egymásra lelünk, udvarolunk (pitvarolunk); a kamra a titkok helye, az intim szféra,
ahol azok a dolgok történnek, amelyek nem valók mindenki
elé. Ez a titok is hozzátartozik házasságunkhoz.
Egy óra hosszat szeretni állati dolog.
Egy évig szeretni emberi dolog.
Egy életen át szeretni angyali dolog.
Egy életen át egyet szeretni isteni dolog.

Radnóti Miklós: Tétova

óda

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ.
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
hűs tenyeredben.

w w w. m o r a h a l o m . h u
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Új tanév, új kihívások, új szabályok az iskolában
Az új tanév kezdetén
számtalan új intézkedést
vezettünk be a tanítási
órák védelme, az iskola
fegyelmi helyzetének javítása érdekében. Ezen
intézkedések érintettjei
a gyerekek, a szülők, a
pedagógusok és valamennyi iskolahasználó.
Céljaink megvalósításához
segítségül hívtuk a szülőket,
hogy legyenek partnereink
közös feladataink megvalósításában, a gyermekek és a felnőttek szokásrendszerének átalakításában.
Az új szokásrend kialakításának egyik legfontosabb
lépése volt, hogy megkértük a
szülőket, reggel csak az iskola
kapujáig kísérjék el a gyerekeket. A gyerekeknek fontos
feladatokat kell reggel elvégezniük, mellyel önállóságra,
felelősség vállalásra, munkájuk pontos elvégzésére szoktatjuk őket. Az elsősök esetében
2 hét beszoktatási időt határoztunk meg, mely idő alatt
beléptető kártyával a szülők
bekísérhették gyermeküket az
osztálytermekbe. A beléptetés

a főbejáraton keresztül történik, ahol az ügyeletes nevelők
és a portás várja a gyerekeket.
A távozás a megbeszélt,
leegyeztetett
időpontokban,
szintén a portások közreműködésével történik. A napközis
csoportok esetében ez 14, 15,
15:30 és 16 órakor lehetséges.
A napközis nevelők a szülők
írásbeli kérésére ezen időpontokban engedik ki a gyerekeket az aulába, ahol a portás
felügyeletével várják a szülőket. Későbbi időpontokban a
„hosszús” napközis teremben
várják a gyerekek a szülőket.
Hivatalos ügyintézésre a titkárságon az alábbi időpontokat
határoztuk meg:
hétfőn 7:30-tól 10:00-ig,
14:00-tól 17:00-ig
szerdán: 14:00-tól 16:00-ig
pénteken: 7:30-tól 10:00-ig
Ezen intézkedések bevezetése érdekében átdolgoztuk a
pedagógusok ügyeleti rendjét,
a gyerekek tízóraiztatásának
és ebédeltetésének rendjét, a
délutáni tanulási időszakot, és
az egyéb foglalkozások munkarendjét is.
Ebédeltetés után az alsósoknál 13 órakor, a felsősöknél 14
órakor kezdődnek az egyéb

foglalkozások, művészeti órák,
szakkörök.
Fontos új szabályt vezettünk
be a rádiótelefonok használatával kapcsolatban. Tanítási órák
kezdetekor a gyerekeknek a
telefonokat ki kell rakniuk a
tanári asztalra, melyet az óra
végén vihetnek magukkal.
A telefon nem kötelező iskolai eszköz, melyért felelősséget nem vállalunk.
Az új szabályok bevezetésével új tájékoztatási rendszer
is kidolgozásra került a szülők, iskolahasználók számára,
a biztonságos és folyamatos
kapcsolattartás érdekében.
A kapcsolattartás egyik lehetséges eszköze az E-napló, a
fogadóórák, a fogadónapok és
szülői értekezletek rendszere.
Ez mellett számtalan jó kezdeményezés is megjelent, például az egyik osztályközösség
blogot hozott létre, míg mások
üzenő füzetet vagy külön osztályfőnöki füzetet rendszeresítettek.
Az elmúlt egy hónap az új
intézkedések folyamatos bevezetésével,
csiszolásával,
ellenőrzésével telt. Az eddigi
tapasztalatok nagyon kedvező
képet mutatnak. Nőtt az intéz-

ményben a fegyelem, a tanítási
órák pontosan, nyugodt körülmények között folynak. Az
épület folyamatos ellenőrzés
alatt áll a portások közreműködésével. Az étkezések lebonyolítása pedagógus felügyelete mellett rendben zajlik.
Gondot jelent viszont a napközis csoportokba beiratkozottak magas létszáma. A rendszeres írásbeli lecke ellenőrzése
mellett nem sok idő marad a
szóbelik számonkérésére. Sajnos további csoportbővítésre
lehetőségünk nincs, így kérjük
a szülőket az otthoni folyamatos ellenőrzésre.
Kérjük a Szülőket, osszák
meg velünk tapasztalataikat
az iskoláról! Jelezzék véleményüket! Beszéljük meg a problémákat, és tegyünk közösen
a megoldásért! Valamennyi
pedagógushoz, és hozzám is
bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal!
Bízom benne, hogy a szülők és a pedagógusok egyet
akarva, egymást segítve meg
tudják valósítani közös feladatukat, gyermekeink fejlődése
érdekében.
Gyuris Péterné
igazgató

Új tanév új projekt a Móra Ferenc ÁMK-ban
A
TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0021
Együtt EGY Minőség című pályázat
nyitó konferenciáján neves előadók
követték sorra egymást.
A magyar oktatási rendszer pillanatnyi helyzetétől és az előtte álló változásoktól a különleges bánásmód szükségességének korai felismeréséig.
Színesítette a programot a gyermekek
fejlesztését szolgáló speciális játékok és
kiadványok terjesztőinek bemutatója és
a szakemberek saját készítésű eszközeinek megjelenése is.
Olyan jövőkép rajzolódott ki, melyben minden gyermeket megtalálhatja
időben a személyre szabott fejlesztés.
A gyermekekkel foglalkozó szakemberek együttműködésével a különleges
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bánásmód a megnevezésből gyakorlati
síkra emelkedhet.
Augusztus 28-án az Aranyszöm Rendezvényközpontban Nógrádi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő úr köszöntője után, Környei László
Studiorum Consulting szakmai igazgatójának előadását hallgathattuk az oktatási intézmények előtt álló közoktatási
törvényváltozások által előirányzandó
feladatokról.
Ezt követte a projekt szakmai vezetőjének Börcsökné Sarró Tímeának a
Móra Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat vezetőjének tartalmas előadásából ismerhették meg a kistérségből
jelentős létszámban megjelent pedagógusok és intézményvezetők a két évet
felölelő időszak céljait, irányelveit, teendőit. Bacsa Judit az ODU Korai Fejlesztő
Központ, amely intézmény konzorciumi
partnere a pályázatnak, igazgató-helyettese a projekt szakmai koordinátora mu-
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tatta be a pályázat elemeit, az ODU partnerintézmény számára.
Az ország területén működő
EGYMI-k szakmai egyesületének vezetője Radicsné Szerencsés Terézia már a
jól bevált gyakorlatról beszélt elénk vetítve a jövőt.
Dr. Szalma Ibolya SZTE klinikai
szakpszichológus a konfliktuskezelés
hatékony módszerei az együttnevelésben című előadása után Magyar Adél
SZTE JGYTK Gyógypedagógus-képző
Intézet tanársegéde a korai beavatkozás
szerepéről beszélt.
Weiszhaár Beáta pszichológus –
gyógypedagógus,
a projekt szakmai asszisztense
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Volt egy tábor …
Volt egy „Integr-ÁLOM” tábor IV.…
Volt egy tábor 2012-ben Mórahalmon…
A
Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesület Ifjúsági Tagozatának és a
Zöld Közösségi Ház és Erdei
Iskola szervezésében 2012.
július 30. – augusztus 04. között valósult meg az „IntegrÁLOM” tábor.
2012.-ben a IV. tábor valósult meg Mórahalmon a Zöld
Közösségi Ház és Erdei Iskolában.
Az idei tábor történetét követve 2012. 02.
23.-án egyedi kérelmet nyújtottunk be a Szerencsejáték Zrt.-nek. Kérelmük pozitív elbírálásban részesült 2012. 03. 28.-án. A történettel párhuzamosan a múlt évhez hasonlóan az
Esély Szociális Magánalapítvány, Móra Ferenc
ÁMK, valamint a Zöld Közösségi Ház és Erdei
Iskola összefogásában Adománygyűjtés folyt a
„Mozgáskorlátozott gyermekek táboroztatása”
címmel.
Mórahalom ismét mellettünk állt! Mind
cégek, vállalkozások, mind közintézmények
és magánemberek összefogtak a közös cél érdekében. Az összefogás eredményeként 27 fő
(7-25 év közötti) gyermek és fiatal táborozott
együtt 6 napon keresztül. A résztvevők közül
14 fő mozgásfogyatékossággal élő, 4 fő légzőszervi megbetegedésben szenvedő és 9 fő ép
fiatal volt.

jellegét megmutatja. A táborlakók függetlenül
egészségügyi állapotuktól, koruktól, nemüktől
egy csapatot alkottak. Egyek voltak és nem a
különbözőségek kerültek felszínre, hanem az
egység. Úgy gondolom, sem az élmények, sem
a résztvevők által kialakult hangulat nem jött
volna létre a számtalan támogató segítsége nélkül. Igyekszünk támogatóinknak a jövőben az
említett élményanyag „szeletkéjét” megmutatni a táboron készült videó anyagokból.
Tisztelt Mórahalom!
Kedves Támogatók!
Szívből köszönjük a hozzáállást
és a konkrét segítséget!

Az adományoknak köszönhetően színes és
változatos programsorozatot tudtunk biztosítani és a tábor menüje is kiváló volt. Lovagoltunk
és séta kocsikáztunk, két egész napot a Szt. Erzsébet Gyógyfürdőben töltöttünk, sárkányhajóztunk a Tiszán, Szeged felett sétarepültünk,
agyagoztunk, tréningen és csapatépítőn vettünk
részt. A tábor keretén belül megrendezésre került KI-MIT-TUD és tábortűz. Idén először
nyílt napot szerveztünk, melynek keretében
mindazon mozgásfogyatékossággal élő gyermekeket és fiatalokat vártuk szeretettel, akik
óvakodnak több napos rendezvényeken részt
venni. A múlt évhez hasonlóan támogatói műsorral kedveskedtünk a tábor támogatóinak.
Leírhatatlan azaz élményanyag, amelylyel gazdagodtak a résztvevők. Kiemelném
szervezőként azt a tényt, amely a tábor igazi

Támogatók:
Szerencsejáték Zrt., Zöld Közösségi Ház és
Erdei Iskola, Móra Ferenc ÁMK, Esély Szociális Magánalapítvány, Mórahalom Város
Önkormányzata, Varga Pékség ’95 Kft., Privát
Húsáruház, Móraprizma Szövetkezet, Faház
Élelmiszer üzlet, Varga ABC, Móra-Input Kft.,
Wolc-13 Kft., Varga Csárda, Hotel Colosseum,
4-es vendéglő, Makra Mihály, FLY TEAM,
Podolcsák András, Balaicz Tibor, Brunner János, Császár József, Masa József és családja,
Gyuris Péterné, MCSME munkatársai..
Szervezők és támogatók egyben: Szűcs Anikó és Gyuris Ágnes.
Társadalmi munkájukkal segítettek: Kosiné Kőrösi Rozália, Szűcs
Lászlné, Tandari Antalné, Száraz Gergő Ferdinánd, Balogh Emese, Farkas Dalma, Pipicz
Anna.
A résztvevők ingyenes szállítását biztosította: Csongrád Város Önkormányzata, Dóc Község Önkormányzata,
Felgyő Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Rehabilitációs foglalkoztatás segítése
a Móra Ferenc ÁMK-ban
TÁMOP-1.1.1-11/1-2012-0026
„Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” pályázati forrás támogatása
A TÁMOP-1.1.1-11/1-2012-0026 kódszámú, Rehabilitációs foglalkoztatás segítése a Móra Ferenc ÁMK-ban címmel a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ, 6782. Mórahalom, Barmos György
tér 2., 3 708 494 forint támogatást nyert.
A projekt megvalósításának kezdő időszaka: 2012.06.31.

A projekt megvalósításának végső időpontja: 2012.010.31.

Móra Ferenc ÁMK hosszú távú oktatás és foglalkoztatási céljai között szerepel a munkatársak és a tanulók
számára pozitív példaként megjelenő rehabilitációs foglakoztatás segítse. A projekt keretében az iskola közvetlen külső és belső
közlekedési tereibe felszerelésre kerülő biztonsági és megfigyelő informatikai rendszerek telepítésével a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkozatására is nyílik lehetőség. A telepített eszközök a segítik a rehabilitációs foglalkozatás és munkahelyek megvalósítását, a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítéssel. Növelve ezzel a munkaerő piaci esélyeket.
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Megkezdődik a Hit Éve
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október
11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe
közötti időszakra meghirdette a hit évét.
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának
50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013.
november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra
meghirdette a hit évét.
A hit éve olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség
kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni
Istennel. R. Fischilla érsek bemutatta a hit évének logóját,
amely egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt
az Eucharisztiára utal. A hit évének egyik célja, hogy a
Hiszekegy mindennapi imává váljon mindenki számára,
mint az első keresztény évszázadokban. A Hit éve hozzá
akar járulni a Jézusba vetett hit megújításához, a hit újra
felfedezéséhez, hogy így a keresztények hiteles és örömteli
tanúbizonyságot tehessenek mindazok előtt, akik keresik
Istent. A lelkipásztori útmutatások arra hivatottak, hogy
elősegítsék a Jézussal való találkozást a hit nagy tanúin keresztül éppúgy, mint a hit tartalmának egyre elmélyültebb
ismeretének terjesztésével.
Néhány főbb program:
Október 11-én, csütörtökön kerül sor a Szent Péter
téren az ünnepélyes megnyitóra, amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti megnyitásáról.

Családi események
Házasságkötés:

Sziráki Ildikónak és Gercsó Árpádnak
Bence nevű gyermeke született.
Fülöp Ágnesnek és Bálint Róbertnek Liliána,
Dr Hattayer Melindának és Hódi Róbertnek Zselyke,
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom
Október

Születések:

Farkas Sándorné Engi Julianna, Csend u. 13.
Ökrös Jánosné Kószó Viktória, Szegedi u. 1.
Nacsa Györgyné Kovács Mária, 6. ker. 41.
Bogár Antal, Egyenlőség u. 26.
Gárdián Sándor, Domb u. 14.
Kispéter Rozália, 5. ker. 113.
Tandari Antal, 2. ker. 155.
Apró István, Zrínyi u. 10.

Állatorvosi ügyelet
2012. OKTÓBER-NOVEMBER HÓNAPBAN

Pipicz Szilvia és Bíró Zsolt házasságot kötött.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás:

Október 21-én, vasárnap a Szentatya hat vértanút,
illetve hitvalló boldogot iktat a szentek sorába.
2013. január 25-én, a római Falakon kívüli Szent
Pál-bazilikában szokásos ökumenikus szertartás különösen
ünnepélyes lesz. Azért imádkoznak majd, hogy a keresztények a közös hit megvallása révén tartsák szem előtt az
egység útját mint látható jelet a világ számára.
Október hónap a Rózsafüzér tiszteletének kiemelt
hónapja. Maga a rózsafüzér imádság a kereszténység első
századából ered. Kezdetben remeték imádkozták a 150
zsoltárt, s a nép velük imádkozott. A szentolvasó mai formájában Szent Domonkos nevéhez fűződik. A Rózsafüzér
olyan imaájtatosság, amelyben Isten imádása mellett a
Szűzanyát megkülönböztetett módon tiszteljük.
A Rózsafüzér Királynőjének ünnepe egészen a 16. századig nyúlik vissza, amikor a törökök elfoglalták Magyarország nagy részét. Ekkor V. Piusz pápa keresztény hajóhadat toborzott, ám a törökök sokkal többen voltak. A pápa
a csata ideje alatt a rózsafűzért imádkozta, s Lepantónál a
tengeri ütközetben győzött a keresztény hajóhad. A győztes csata nyomán XIII. Leó pápa elrendelte, hogy minden
október a rózsafüzér hónapja legyen. 2002-ben a Szentatya
meghirdette a Világosság Olvasó titkait, jelenleg ebben
a formában imádkozzuk a rózsafűzért. II. János Pál pápa
gondolatával kívánok imádságos október hónapot kedves
Olvasóinknak:
„A rózsafüzér elmondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával.”
Nagy Mariann

13–14.
20–23.
27–28.
November 01–04.
10–11.

Dr. Müller Károly
Dr. Herczeg István
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Kovács Tibor
Dr. Müller Károly

Tel: 06-30/205-9086
Tel: 06-30/458-1273
Tel: 06-20/476-3517
Tel: 06-30/965-3114
Tel: 06-30/205-9086
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Idősek napján

Van ki tanult, később tanított
Van milliomos, nagymenő
Van aszott, ráncos, vén hetéra
Van tisztes, koros nagyszülő.

Vállunkon hordtuk a keresztet
Mint Krisztus vitte egykoron
Sorsunk most úgy pereg előttünk
Mint film egy fehér vászonon.

Van öreg, szótlan tisztelendő
Foltos göncökben csőlakó
Van rokkant, béna gyári munkás
Zseni, csavargó, alkotó.

Mikor születtünk háború volt
Van, ki idősebb közülünk
Ágyúszó, bombák, lövészárkok
romok és most emlékezünk.

Mind benne vagyunk már a korban
Járadék, nyugdíj juttatás
Hogy jobb és szebb lesz hamarosan
Ez bizony mind csak áltatás.

Első lépések, hittanórák
Iskola, közben Révai
Farkas Mihály és Gerő Ernő
S a pszichopata Rákosi.

Mégis mi őszek mindahányan
Büszkén emeljük fel fejünk
A Sors tépázhat, megalázhat
Itt van közöttetek helyünk.

Újjáépítés, békekölcsön
Tervkölcsön, TSZ, beadás
Koncepciós perek, ötvenhat
Forradalom, és megtorlás.

Nem romboltunk, de építettünk
Utódainknak egy jelent
Tovább lépni már az ő dolguk
Jól tudják, hogy ez mit jelent.

Majd 30 éves Kádár-korszak
Mi a „Legvidámabb barakk”
Németh Miklós, kivonulás
Függetlenség – a gond marad.

Küzdelmet egy szép, közös célért
Nekünk nyugalmas éveket
S elmondhatjuk – ami volt elmúlt
Az Idő mindent eltemet.

Ha visszanézünk életünkre,
Nem volt egyenes sima út
Ahol az ember víg mosollyal
Akadály nélkül célba jut.

Remélem azt, hogy életünkben
Egyszer valóban béke lesz
Mit hordoztunk a vállainkon
Kis batyu lesz majd, nem kereszt.

Öröm, kudarc, siker csalódás
Kevés gazdag, és sok szegény
Sorsunk, akár egy Sinus-görbe
Hol mély mocsár, hol kis remény.

Ha eltűnünk a múlt ködében
A magvainknak lesz jövő
Színes, tartalmas, néha borzas
Pörgő, mozgalmas, éltető.

Van, aki terheit lerázta
És soha nem panaszkodott
Van ki látástól vakulásig
Nehéz robotban dolgozott.

Becsüljük egymást életünkben
Öleljük egymást, míg lehet
Kulcsoljuk össze kezeinket
S szeressük egymást, emberek!
Hegedűs Ferenc

Ügyfélfogadások:
1. Okmányiroda:
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: Szünnap
Szerda: 8:00–12:00
és 12:30–16:30
Csütörtök: 8:00–12:00 és
12:30–15:30
Péntek: 8:00–12:00
Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.
2. Földhivatal:
Hétfő: 8:00–14:30
(ebédidő: 11:30–13:00)
Kedd: Szünnap
Szerda: 8:00–14:30
(ebédidő: 11:30–13:00)
Csütörtök: 8:00–11:30
Péntek: 8:00–11:30
Mórahalom,
Millenniumi sétány 17.

3. Dél-alföldi
Regionális
Egészségbiztosítási
Pénztár Csongrád-megyei
Kirendeltsége
Mórahalom,
Tömörkény utca 3/a.
(Az APEH ügyfélszolgálat
mellett található.)
Minden csütörtökön
9:00–14:00 óráig
4. Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási
Szakigazgatási Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Minden hóna
p 1. és 4.
csütörtök 9:00 – 12:00
Következő ügyfélfogadási napok:
október 25., november 8.

5. GDF-Suez Energia
Magyarország Zrt.
(korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ
Zrt.)

Kedd: 14:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
6. EDF-DÉMÁSZ Zrt.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
7. APEH
Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00–12:00;
12:30–15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3
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Csongrád megyei
nyugdíjasklubok
találkozója
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
A nap a vendéglátók bemutatkozásával indult, a vendégek megismerhették városunkat, és a nyugdíjasklubjainkat. Ezt követte Csányi László
alpolgármester úr köszöntője, majd
a klubvezetők köszöntötték a megjelenteket. Mind a Napfény Nyugdíjasklub, mind pedig a Bástya Nyugdíjasklub tagja az Életet az éveknek
országos szervezetének. A megyéből
mintegy 20-25 klub képviselte magát
a rendezvényen, a szervezet megyei
elnöke Virág Istvánné, aki köszöntötte a találkozó résztvevőit. Ezek után
levetítettek egy kisfilmet, amit Gábor
nénivel készítettek, majd Hegedűs Ferenc mondta el saját versét az idősekről, az idősek napjáról.
A program egy kis kirándulással és
városnézéssel folytatódott. A vendégsereg meglátogatta a bivalytelepet,
majd visszafelé megnézték a város
legújabb részét. A buszos túra a Bástya Nyugdíjasklub otthonában ért véget, ahol a háziak fogadták vendégeiket. Innen séta következett, egészen
a Rétesházig, itt kóstoló, és a tájház
megtekintése adott új élményeket a
résztvevőknek. A séta során útba ejtették a templomot, majd a Rendezvényházba visszaérkezve már várta
őket az ebéd, és a mulatság.
Ezeken az alkalmakon, találkozókon a hivatalos szerveződések tagjai
jobban megismerik egymást, szorosabbá, személyesebbé válnak a kapcsolatok. Az aktív programot látva
azt hiszem egy érdekes, szép napot
élhettek át azok, akik városunkba látogattak.
Berta Gyuláné
A szervezők köszönetet mondanak a támogatóiknak, közöttük Nógrádi Zoltán polgármester úrnak, és
Mórahalom Városi Önkormányzatnak, Duka Félixnek és az Aranyszöm
Rendezvényház dolgozóinak, Németh
Istvánnak, Mígh Józsefnek, valamint a
klubtagoknak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a nap sikeréhez.
Kószó Mihályné
a Bástya Nyugdíjasklub vezetője
Ótott Kovács Józsefné
a Napfény Nyugdíjasklub vezetője
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Tisztelt Burgonyatermesztők!

A Heller-tanyán október 1-től megkezdjük
az idei évi vetőburgonya értékesítést!
Vetőgumóink ellenőrzött körülmények közül,
hazai és import forrásból származnak.
Kínálatunkban megtalálhatóak a SOLANUM KFT,
az AGRICO Magyarország, az EUROSOL,
és a HZPC vetőgumói.
Érdeklődni: 30/269-0633 Heller Szabó Ferenc

KERTÁPOLÁST, FAKIVÁGÁST,
egyéb ház körüli teendőket vállalok!
Telefon: 06 30 306 08 05
Otthoni SZAKÁPOLÁST, gondozást vállalok!
Telefon: 06 30 450 1264
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LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.

Komlós Zsolt tv-műszerész • Tel.: 06 30/626 1021
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu
E-MAIL: INFO@DIGISERVICE.HU
Cím bejelentése a Szegedi u. 48. sz. alatti Iparcikk üzletben
Tel.: 281-468

Hozzávalók: Tészta: 8 tojás, 8 evőkanál cukor, 8 evőkanál liszt,
1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 2 evőkanál kakaó.
Krém: 6 dl tej, 2 csomag tejszínízű pudingpor, 4 evőkanál cukor,
20 dkg porcukor, 35 dkg margarin, 1 csomag vaníliás cukor,
1 fürt szőlő (a szemeket félbevágjuk, kimagozzuk).
Tetejére: 3 dl tejszínhab, csokoládéreszelék, pár szem szőlő.

Elkészítés: A tojást a cukorral és a vaníliás cukorral nagyon habosra verjük, a sütőporos lisztet óvatosan hozzákeverjük  Egy 35 x 25 cm-es tepsibe a felét beleöntjük,
a másik felébe beleszitáljuk a kakaóport, összekeverjük
és rácsorgatjuk a fehér tésztára  180°C-on 20 perc alatt
készre sütjük  Ezalatt elkészítjük a krémet  A tejet a
pudinggal és a 4 kanál cukorral felfőzzük, hűlni hagyjuk
 A margarint a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra
keverjük, majd a kihűlt pudingot óvatosan hozzákeverjük
 A tésztát kettévágjuk, megkenjük krémmel, a kimagozott, félbevágott szőlővel kirakjuk, majd újra krém következik, és a tészta másik felével beborítjuk  A tetejét
és az oldalát is megkenjük krémmel  Egy órára hűtőbe
tesszük, aztán a felvert tejszínhabot a tetejére simítjuk
 Csokoládéreszelékkel és szőlőszemekkel díszítjük.

Mórahalmi jelenleg is működő

ÉLELMISZERBOLT BÉRBEADÓ!
Bérlet díj megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-30/515-2065 (egész nap)

Tervezzen előre, valósítsa meg velünk álmait!
Mindenre tudunk pénzügyi megoldást kínálni!

MOST szabad felhasználású fogyasztási

HITELT AJÁNLUNK ÖNNEK!
Bővebb felvilágosításért forduljon a Mórahalmi kirendeltség munkatársaihoz.
Tekintse meg web oldalunkat a www.pillertksz.hu címen.
Generációk óta biztos támasz!

PILLÉR Takarékszövetkezet
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Redőnykészítést és javításokat,
szúnyogháló készítést vállalok!
Mobil: 06-30/2134-720 ● Telefon: 06-62/291-746
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