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A mese
és a mesélés
A technikai vívmányok mára elözönlötték Földünket. Ebben a rohanó világban a szülőknek egyre
kevesebb idejük jut gyermekeikre.
Sokszor leültetik a televízió elé,
ahol egyedül kell megbirkózniuk a
színesen vibráló képekkel, a rájuk
zúduló információkkal. Hosszú távon
a tévézés pszichés és fizikális zavarokat válthat ki a gyermekeknél.
Romlanak társas kapcsolataik, szociálisan egyre zártabb világban élnek,
gyakran agresszívek környezetükkel
szemben.
Bölcsődei tapasztalatunk szerint az
élő mesének óriási a varázsa.
(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.)

Tesz-vesz tavasz városunkban is
A Katolikus Ifjúsági Alapítvány által szervezett TESZ-VESZ TAVASZ
idén már ötödik alkalommal került megrendezésre. Az Alapítvány egyre népszerűbb akciójához idén több mint 1300 fő csatlakozott. A fiatalok
egyre kreatívabb ötletekkel állnak elő azzal kapcsolatban, hogy hogyan is
segíthetnének a környezetükben élőknek. Vannak, akik süteményt készítettek időseknek, vannak, akik tombolajátékot szerveztek rossz körülmények között élő gyerekeknek, vannak, akik a templomi nagytakarításban
segédkeztek és vannak, akik más hasznos tevékenységgel járultak hozzá a
programhoz.
(Cikkünket a 9. oldalon olvashatják.)

„Egy Ember
addig él, amíg
emlékeznek rá!”
In memoriam Hargitai Imre
Egy csöndes este a teraszra
kiültem, s cigarettára gyújtva
gondolataimba merültem.
Emlékek, gondolatok, mind
hűvös áramlat, cikáztak
testemben. Lelkembe mart a
gyász, meghalt a Tanítóm. A füst
messzire szállt, s az idő szakadt
hálóján át Tanítómra gondoltam.
Szerencsés vagyok, hogy
ismerhettem Őt!
(Hargitai Imre búcsúztatását
lapunk 8. oldalán olvashatják.)
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Termálkutak és kiserőművek

KÖSZÖNET
Mórahalom város Önkormányzata és Képviselőtestülete nevében köszönöm azok tevékenységét,
akik az Önkormányzat és a Móraép Kft. által irányított és szervezett hóeltakarítási munkákban aktívan
részt vettek.
Külön elismeréssel élek, s köszönöm Ábrahám
László, Masa Róbert, Volford Zsolt vállalkozók,
a Gondozási Központ és a Móraép Kft. munkatársainak tevékenységét.
Nógrádi Zoltán
polgármester
országgyűlési képviselő

A Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdői B-40 és
Mórahalom
Hunyadi ligeti TT-1 jelű B-45 termálkutak kísérő gáz
hasznosítása folyik. A közbeszerzési eljárás keretében a két
helyszínen 1-1 db CHP kísérőgáz-hasznosító kiserőmű és
gázelőkészítő berendezés telepítése, üzemeltetési engedélyezése, valamint a Hunyadi ligeti erőmű az EDF DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó közcélú hálózatba való csatlakozása várható, mely a leendő kivitelező feladata. A gyógyfürdői erőmű a
Gyógyfürdő elektromos energia ellátását látja majd el és ezáltal csökkenti a vásárolt elektromos energia mennyiségét.
Az erőművek az TREN/FP7EN/239515/GEOCOM Concerto projekt kertében valósulnak meg, amely közvetlenül az
Európai Unió Energetikai Bizottsága támogatásából épülhet
meg.

Rétesház

Házunk tája, Dél-Alföld
Újratöltve Mórahalmon
Dél-Alföld a Dél-Alföldnek
mutatkozik be azon a programsorozaton, melyet a Magyar Turizmus Zrt. regionális irodája szervez. A mostani – immáron harmadik –
helyszín a Csongrád megyei
Mórahalom volt, ahol a semmiből teremtettek turizmust
az elmúlt két évtizedben.
A turisztikai szakma 2012.
márc. 29-én megismerkedett
a kisváros legújabb büszkeségével, a Babos tanyával, mely
inkább a német Ferienhaus
kategóriába tartozik. A résztvevők ezután a Colosseum hotelt
keresték fel. Itt egy prezentációval egybekötött workshopra
került sor, ahol kapcsolatfelvételre nyílt lehetőség a szintén a kistérségben tartózkodó
MABEUSZ-study résztvevői-
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vel. A beutaztató irodák örömmel fogadták a kínálatuk bővítését célzó dél-alföldi ajánlatokat és ötleteket, leisure és
incentive témakörben.
Nógrádi Zoltán, a mintegy
6000 lelkes kisváros – lelkes –
polgármestere nem szokványos
köszöntőjében elmondta, hogy
hogyan építettek ma már nemzetközi jelentőségű gyógy- és
családi fürdőt az addig zsákutcának számító déli határon.
Gulyás Péter, az RMI igazgatója a régió turizmusának
fejlődési ívéről és a nóvumokról tájékoztatott.
Berta Zsolt, a helyi TDM
munkatársa a mórahalmi törekvéseket foglalta össze. A
munkadélutánt közös fürdőzés
zárta.
(MT Zrt. Dél-alföldi RMI)

Mórahalom Város Önkormányzata több mint 88 millió
forintos támogatást nyert a Versenyképes turisztikai termék
és attrakciófejlesztés c. felhívásra benyújtott a „Klebelsberg
világa- gr. Klebelsberg Kunó szellemi, kulturális, gazdasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon” című
pályázaton, a Dél-alföldi Operatív program keretében. A
közel nettó 105,5 millió forintos összköltségvetésű beruházásból a város központjában Rétes készítő műhelyet, valamint szabadtéri kiállító és fogyasztó helyet alakítottak ki a
Klebelsberg Kunó munkásságát a kor szellemében bemutató
Homokháti Tájházhoz kapcsolódóan.
Az elkészült beruházást 2012. április közepétől veheti birtokba a nagyközönség.
A Mórahalmi Rétesház egész évben üzemelni fog. A téli
hónapokban a fedett, a jó idő beköszöntével a nyitott részben
foglalhatnak helyet a vendégek.
A kialakított több 100 m2 területű, 50 fő befogadására alkalmas kültéri kiállító és fogyasztótér egyedi atmoszférával
rendelkezik. Kiválóan megfelel gasztronómiai különlegességek kóstolásához kapcsolódó és egyéb típusú rendezvények
lebonyolítására.

Csónakház
Mórahalom Város Önkormányzata több mint 37 millió
forintos támogatást nyert a Versenyképes turisztikai termék
és attrakciófejlesztés c. felhívásra benyújtott a „Csónakház,
móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül” című
pályázaton, a Dél-alföldi Operatív program keretében. A közel nettó 74,3 millió forintos összköltségvetésű beruházásból
a Nagyszéksóstó és környékének rehabilitációjával csónakázótó kiépítésére valamint a Nagyszéksósi iskola udvarán
büfé és akadálymentes szociális helység, kerti tusoló, csónakház és 2 db kerékpártároló épület kialakítására került sor.
A már meglévő kerékpárúthoz csatlakozik a tó körül kiépített túraútvonal és a csatornán átívelő sétálóhídon keresztül egészen a természetvédelmi terület szívében található
madárlesig vezet .
Az elkészült beruházást 2012 májusától vehetik birtokba
az aktívturisztikát kedvelő turisták.
A beruházás megközelíthető a Mórahalmot Nagyszéksóssal
összekötő kerékpárúton, valamint az 5512 sz. közúton.
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Mezőgazdasági Információk
Az őstermelői igazolványok
érvényesítése, új kiállítása, leadása folyamatosan történik,
a határidő március 19 volt, ez
időpont után történő őstermelői igazolvány érvényesítés és új
kiváltása esetén, az igazolvány
attól a naptól válik érvényessé.
Az szükséges adatnyilvántartó
lap és a befizetéshez szükséges
csekk a falugazdász irodában beszerezhető.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj
jövedéki adójának visszaigénylése is folyamatos ennek eljuttatása a Vámhivatalhoz január 15-től lehetséges! Az igényléshez a szokásos adatok, iratok szükségesek
(30 napnál nem régebbi földhasználati lap
szemle, saját névre szóló gázolajszámla, adószám, adóazonosító jel VPID szám, MVH-s
regisztrációs szám). Fontos változás hogy a
főfoglalkozású őstermelőknek akik a járulékbevallást elektronikus úton adják be a gázolaj
bevallást illetve igénylést is így kell teljesíteniük.
2012-től kezdődően megváltozik a közös teherviselésen alapuló kárenyhítési
rendszer, ezzel kapcsolatban megjelent a
2011. évi CLXVIII. törvény ill. a 143/2011
VM rendelet, továbbá az ehhez szükséges
21/2012 VM rendelet.
A korábbi évek tapasztalatai után ismételten meg kell említeni a bekövetkezett vis
maior és elemi kár események bejelentési határidejét, ami a káresemény bekövetkezésétől számított 15 nap illetve amikor
az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi a bejelentést
Hazánkban a 7/2001 FVM rendelet alapján az áruburgonya termelőinek a
területileg illetékes Növény-és Talajvédelmi
Igazgatóságnál nyilvántartásba kell vetetni
magukat, ahol egyedi azonosító számot kapnak. Mentesül a nyilvántartási kötelezettség
alól az a kistermelő aki saját felhasználásra
vagy helyi piacra termel. Az áruburgonya értékesítése, szállítása esetén a csomagoláson
fel is kell tüntetni az azonosító számot. A friss
zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási,
előkészítési, csomagolási, jelölési, tárolási és
szállítási tevékenységet kizárólag regisztrált
élelmiszer-vállalkozó végezhet. A regisztráció céljából a élelmiszer termelő a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósághoz köteles bejelenteni. Ezen előírás a
nagybani piacon értékesítés esetén fontos! A
burgonya regisztráció 3000 Ft a zöldség-gyümölcs regisztráció 4000 Ft, amelyet csekken
kell befizetni ehhez szükséges nyomtatványok
beszerezhetőek a falugazdász irodában.
2012. évi egységes kérelem keretében – a
változásvezetési kérelmen felül – 25 jogcímre lehet kérelmet kitölteni és
benyújtani. Az elektronikus kérelemkitöltő
felület 2012. április 2-án nyílik meg, de a

kitöltéssel kapcsolatos időpontokat e naptól
lehet kérni.
2012-ben az egységes kérelem keretein
belül összesen 25, köztük az alábbi 5 jogcím
alapján igénybe vehető támogatásokra lehet
kérelmet benyújtani.
 A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott
kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
 Az egységes területalapú támogatáshoz
kapcsolódó elkülönített bogyós támogatás;
 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
 Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
 AGRÁR-környezetgazdálkodás kifizetésének igénylése

Erdészeti támogatások
Az MVH nem tervez alapvető változásokat
a kérelem kitöltés, illetve benyújtás folyamatára vonatkozóan. A kérelem kitöltését és
benyújtását a korábbi éveknek megfelelően
az alábbiak szerint tudják az ügyfelek megtenni:
 Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik
ügyfélkapu regisztrációval, saját nevében saját ügyfélkapuján keresztül.
Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik
ügyfélkapu regisztrációval
 technikai közreműködőként igénybe veheti falugazdászát, vagy agrárkamarai tanácsadóját,
 meghatalmazhatja falugazdászát, vagy
agrárkamarai tanácsadóját,
 meghatalmazást adhat saját tanácsadójának.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy
 az ügyfelek már az elektronikus kérelemkitöltő felület megnyílása előtt kezdjék meg
nyilvántartási adatik felülvizsgálatát, pontosítását;
 a meghatalmazott a kérelem kitöltését
csak az MVH által nyilvántartásba vett, érvényes meghatalmazással tudja megkezdeni;
 amennyiben a gazdálkodó technikai
közreműködőt kíván igénybe venni, minden
esetben – függetlenül attól, hogy 2011-ben
adott-e megbízást technikai közreműködésre
– időben gondoskodjon a 2012. évi EK beadására vonatkozó, technikai közreműködés
igénybevételéről szóló nyomtatvány kitöltéséről.
A kitöltéshez továbbra is a 2009-es Mvh-ás
jelszó és regisztrációs szám szükséges valamint, földhasználati lapszemle ill pontosan
tudni kell az igényléskor hogy melyik területben milyen növény lett ill. lesz vetve, a pontos kitöltéshez szükséges lehet az igényelni
kívánt területek megosztási vázrajzára is a
hibák elkerülése véget. Minden termelők arra
kérek, hogy pontosan felmérve a területeket,
felkészülve jelenjenek meg az igényléskor!
Még nem késő az egyszerű eljárás
keretében kezdeményezni (kérelmet benyúj-
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tani) a részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását
(a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál. A fenti határidőt követően, már
csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. tv alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben
költségesebb és összetettebb eljárásra lehet
számítani.
A június 1-ig kezdeményezett a földkiadási eljárás eredményeként létrejött
osztatlan közös tulajdon megosztása még
a 63/2005 (IV. 8.) Kormány rendelet alapján történik. A 2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli, és
a körzeti földhivatal a kormányrendeletben foglalt teljesítési sorrend szerint jár el.
Amennyiben a megosztás költségeit a kérelmet benyújtott tulajdonostárs(ak) magukra
vállalják a megosztás soron kívüli eljárásban
is lefolytatható.
A kérelmet a mellékletben található formanyomtatványon (egyedi kérelem, több tulajdonos együttes kérelme) lehet benyújtani,
amelynél minden egyes helyrajzi számhoz
külön kérelmet kell kitölteni.
Mórahalom területén több olyan termelő is gazdálkodik akinek a gyepterülete
NATURA 2000-es terület, amely esetében külön rendelet foglalkozik a feltételekkel, a legfontosabb tudnivaló, hogy a kaszálást megelőzően legalább 5 nappal a kaszálás
tényét a Nemzeti Park Igazgatósághoz be kell
jelenteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, ezen nyomtatvány a falugazdász irodában is beszerezhető!
Somodi Attila
falugazdász

Kenyérváró
A Kenyérváró üzletház földszintjén
újra megnyitó Privát Hús bolt,
minőségi hazai termékekkel
várja a vásárlókat.
Vásároljon be itt
friss zöldséget-gyümölcsöt,
tejterméket füstölt sonkát
a húsvéti vendégfogadásra.
Zöldség-gyümölcs üzlet hétfőtőlszombatig, húsbolt és tejpiac
keddtől szombatig tart nyitva.

Induljon Ön is
a Homokháti
Receptversenyen!
Fürdőbelépő jár minden receptet
beküldőnek, a különdíjas vacsora
utalványt nyerhet a Colosseum
Hotel Éttermébe. Feltételekről
a Kenyérváró üzletházban és a
www.kenyervaro.hu
honlapon
érdeklődhet és ide is küldheti a
recepteket.
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A mese és a mesélés
(Folytatás a címoldalról.)
Bölcsődei tapasztalatunk szerint az élő
mesének óriási a varázsa. Azon mesék a leghatásosabbak, amit könyv nélkül mondunk a
gyerekeknek. Tartalmuk a kicsik igénye szerint alakíthatóak, legjobb, ha beleszőjük az
ő kis életükről szóló történeteket.
Az élő mesével rá tudjuk vezetni a gyerekeket a helyes
cselekedetekre, érzékeltetni tudjuk a jó és a rossz közötti
különbséget. Ha kérdésük van, azonnal tudunk rá válaszolni.
Fantázia világukat gazdagíthatjuk azzal, ha ők is beleszólhatnak a történet alakulásába.
Pozitív hatása még, hogy erősíti a felnőtt-gyerek kapcsolatot, hiszen egyfajta testi kontaktus is létrejön meséléskor
(ölbe ülés, kézfogás). Ilyen helyzetben az ember figyelemmel tudja követni a gyermekek minden rezdülését, szükség
esetén változtatni tudja a mese fonalát.
A mese, legyen az fejből mesélés vagy értékes mesekönyvi darab felolvasása, mindenképpen pozitívan hat a kisgyermekek értelmi, érzelmi fejlődésére, a beszédkészség hamarabbi és eredményesebb kialakulására, elsajátítására. A mese
a gyermek lelki tápláléka.
Ezen keresztül ismerkedik a világgal, feszültséget old,
megnyugtat, pozitív érzéseket kelt, örömet okoz. Tanít, nevel, szórakoztat, gyönyörködtet. Ahogy abbahagyjuk a me-

sélést, gyakran előfordul, hogy újra meg újra kérik ugyanazt
a történetet. Ilyenkor nem a felnőtt türelmét próbálgatják,
hanem fontos számukra, hogy figyeljünk rájuk, igényeiket
elfogadjuk, tiszteletben tartsuk. Az ismételgetések ész-erősítő hatásúak, megkönnyítik az alkalmazkodást, segítik az
érzelmi biztonság megszilárdulását.
Kedves szülők, nagyszülők, testvérek! Arra buzdítunk
mindenkit, hogy meséljenek szerettüknek minél többet. Feltétlenül részesítsék előnyben a mesélést a tévézéssel szemben. Már napi egy történettel sokat tettek a kisgyermek fejlődéséért. Bölcsődénkben mi is ezt tesszük. Naponta mesélünk, mesekönyvet nézegetünk.
Szűcs Edit kisgyermeknevelő

Belterületi csapadék- és belvízelvezetés
Mórahalom Városi Önkormányzat több mint 95 millió forintos támogatásban részesült, a Délalföldi Operatív program belterületi csapadék- és belvízelvezetés tárgyú felhívás keretében a
DAOP – 5.2.1/A-09-2009-0005 kódszámú pályázat segítségével. A 105 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból megvalósult a Mórahalom belterületén lévő Dózsa, Domb,
Mező, Szőlő, Jókai, Kertész, Tömörkény utcákban a csapadékvíz- és belvíz elvezetés.
Mórahalom pályázati forrásból
igyekezett felkészülni a belvíz
elleni védekezésre, hiszen a
város Zákányszékkel, Domaszékkel és Röszkével együtt a
legveszélyeztetettebb homokháti települések közé tartozik.
A város területén az 1960as évek elején megépült zárt
csatorna látta el a város köz-
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ponti területén a csapadékvizek elvezetését. A csatorna
nagy része elavult kialakítású,
igen rossz állapotú volt ezért
szükséges a fejlesztés.
Mórahalom Városi Önkormányzat több pályázatot
nyújtott be a város csapadékvíz elvezető rendszerének felújítására. A most záruló beru-

házásra az önkormányzat 90
%-os támogatásban részesült
a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül. A projekt
segítségével a város belterületén lévő Dózsa, Domb, Mező,
Szőlő, Jókai, Kertész, Tömörkény utcákban valósult meg a
csapadék és belvíz elvezetés.
A jelen fejlesztésben megépített csatornák a nagy csatornarendszer Béke utcai főgyűjtőjének a végágai. A csatornaépítéssel az érintett utcák
hatékony vízelvezetése biztosíthatóvá vált. A helyi adottságok és igények figyelembe
vételével nyíltszelvényű burkolt, átereszekkel ellátott csatornák mellett, zártcsatornás
és folyókás szakaszok kerül-
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tek kialakításra. A folyási fenék és rézsű állandósítással,
a szakszerű mederesés és a
rézsű állékonyság szavatolja a hosszútávú biztonságos
vízlevezetést. A korszerű műanyag átereszek megfelelően
kialakított véglezáró támfalakkal lettek kialakítva. A zárt
csatorna szakaszok védelme
uszadék és hordalékfogó műtárggyal és megfelelő számú
tisztító aknákkal történik.
A beruházás eredményeként több mint 4 km csatorna
épült, a projektek keretében
bel- és csapadékvíz károktól
megvédett terület nagysága
29,98 ha. A kivitelezési munkálatok 2012.02.29-én zárultak, jelenleg az engedélyezési
eljárás zajlik.
Mórahalom Városi
Önkormányzat
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.
DAOP-5.2.1/A-09-2009-0005
www.morahalom.hu
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Egy „cseppnyi” ﬁgyelem
Az egyre nagyobb mértékben szennyezett természetes víz körforgásba kapcsolódik be az emberi vízfogyasztás körforgása.
Kútjainkkal a talajból vételezünk vizet, majd a használat után
juttatjuk vissza tavainkba, folyóinkba, a természetes körforgásba. A kinyert vizet megpróbáljuk – feleslegesen – teljes mennyiségben emberi fogyasztásra alkalmassá tenni.
Valójában ez a tisztítás csak
megváltoztatja szennyezés jellegét, ipari vizet állít elő. Az ipari
víz nagyon megfelelő öntözésre,
ipari folyamatokhoz, a lakossági felhasználásra, de emberi
fogyasztásra – ivásra – nem alkalmas. Emberi fogyasztásra az
ipari víznél sokkal jobban megfelelnek a természetes ásványvizek, de sajnos ezek sem az emberi test igényeihez igazodnak.
Az ember valójában a felhasználási körforgásban lévő vízmennyiségnek csak elenyésző
részét issza meg. Egy fő naponta kb. 150 liter vizet használ fel
az alábbi eloszlásban:
Ivás, főzés 3-4 liter
Kézmosás 10-15 liter
Fürdés, zuhanyozás 20-40 liter
Mosás 20-40 liter
Tisztítás 5-10 liter
WC használat 20-40 liter

Víztakarékossági
tanácsok:
Fürdés helyett zuhanyozás.
Gyorsan mossuk meg a kezünket, ne folyassuk feleslegesen a vizet. Fogmosáskor
használjunk poharat. Minden
szemét szennyezi a vizet a
körforgásban, soha ne öntsünk
olajat, vegyszereket, hulladékot
a WC-be.
Az ágyásokat, a fák földtányérjait, növények közti szabad
területeket mulcsozzuk, azaz
takarjuk (pl.: avar faforgács).
Az így létrejött talajtakarónak
köszönhetően ritkábban nő a
gyom, a talaj kevesebbet párologtat így kevesebb locsolásra
lesz szükség.
A csöpögő csapokat javíttassuk meg, egy lassan csöpögő
csap is 40-120 liter vizet pazarolhat el egy nap.
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Mézzel, sörrel folyó Kánaán
Szauna szeánszok a mórahalmi Erzsébet Fürdőben
Kellemes, ínycsiklandó
szilva
illat
terjeng a szauna fülkéjében – pénteken
vajdasági szilvapálinkát csepegtettek
a szauna felöntő vizébe. Nem árt, csak
használ, segíti a
relaxálást.
A bőr őre a méz és az olívaolaj. Egy sós, tengeri leheletű
szaunával leradírozzák a bőrt,
majd jöhet a tápláló olíva,
vagy ha valaki jobban kedveli
az édeset, akkor a mézes szauna. Nem ragad tőle a bőr, a 80
C fokos hőmérsékleten teljesen
feloldódik és bemasszírozható
a bőrbe. Kívül - belül megújít
a szauna szeánsz.
A délutáni szauna programokat az Erzsébet Fürdő ajándékba adja vendégeinek, de igyekezni kell, mert roppant nagy

az érdeklődés, minthogy 15 fő
a szauna kapacitása, fel kell
iratkozni. Senki nem fog lemaradni. Hosszított nyitva tartás
idején: csütörtöktől vasárnapig
látogatható a szauna szeánsz,
délután fél négytől indulnak a
turnusok.
Nem maradnak tanács nélkül
a vendégek, szauna mesterek
irányítják a szaunázókat, tanácsokkal segítenek. Mindegyikőjük képzésben vett részt,
pontosan tudják, hogy melyik
típus, mire való.
A szauna szeánszok ideje
alatt a szauna mester bent tartózkodik a vendégekkel a szaunában, az aromás ráöntésekkel
fokozatosan hevíti fel a kabint,
ezzel biztosítva a vendégek
akklimatizálódását. Törölközője segítségével kavarja a
forró levegőt és így igyekszik
személyre szabott ventillációt
biztosítani a vendégek körül.

Ezen kívül igyekszik minden,
a szaunázást érintő kérdést
megválaszolni illetve felügyeli
a szauna részleget és ellenőrzi,
hogy minden vendég betartja e
a helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait
A szaunát bárki használhatja, ha orvosa nem tiltja. Az influenza kezdeti, kialakulóban
levő szakaszában érdemes beülni, mert erősítheti az immunrendszerünket. A lázas, már
beteg stádiumban már nem
szabad próbálkozni. Magas
vérnyomás mellett is óvatosan
kell alkalmazni, bár ha valaki
szabályokat betartva használja
a kabinokat, még segíthet is.
A vendégek rendelkezésére
áll négy mester, ők végig felügyelik a szaunázókat.
A sör szauna sem árt, kipárolgás után a kemencében frissen sült kenyér illatot áraszt.
Ki mit szeret, választhat.

A Szent Erzsébet
Gyógyfürdőbe már eddig is sokan jártak a
szaunázás miatt, hiszen
országosan is egyedülálló,
összesen 11 kabinnal rendelkező szauna parkkal rendelkezik.
Itt mindenki megtalálja a
számára megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú izzasztó
helyiséget, sőt a fürdőruha
nélküli részlegen a szaunázás
szerelmeseinek külön szekciót
alakítottak ki pezsgőmedencével, trópusi élményzuhannyal,
finn-, és bio szaunával, valamint egy udvari orosz szaunával, ahol akár a teraszra hulló
hóban is „megfürödhetnek” a
vendégek.
Tették is - ahogy a szauna
világot bemutató mester viszszaemlékezett az egy hónappal ezelőtti havas napokra. A
csikorgó hidegben a bátrabbak
még hógolyóztak is. Persze hol
van már az a hó, most hét ágra
süt a nap, de a szauna minden
időjárásban védelmet biztosít a
betegségek ellen.

Számítógépes tanfolyam a könyvtárban
2012. januárjától a Tóth Menyhért Városi Könyvtár
és Közösségi Ház akkreditált felnőttképzési intézmény
lett, és mint ilyen tanfolyamokat tarthat.
A tavalyi év során volt már két képzésünk, amelyekből az egyik — Számítógép-kezelő, e-ügyintéző — akkreditált tanfolyam. Az idén is meghirdetjük ezt a képzést,
de előtte szeretnénk igényfelmérést készíteni.
Tavaly ingyenesen lehetett részt venni, mert
pályázati támogatásunk volt rá, de sajnos idén
költségtérítéses lesz a képzés. Az alábbiakban
adunk egy rövid tájékoztatót a tanfolyammal
kapcsolatban, és arra kérjük, hogy ha érdekli
Önt vagy kérdése van, keressen fel bennünket
az alábbi elérhetőségek egyikén.

Számítógép kezelő,
e-ügyintéző tanfolyam
90 órás, akkreditált képzés.
Két modulból áll:
30 óra haladó számítógép kezelő, és 60 óra Internet, e-ügyintézés.
Vizsgával zárul, tanúsítványt adunk elvégzéséről.
Tervezett költsége: 30.000 Ft/fő
A képzés során megszerezhető ismeretek:
 Office programok irodai szintű használata. Az elektronikus kommunikáció ismerete.  Az információs társadalom fogalmainak ismerete.
 Információ felismerése, visszakeresése, értékelése, előállítása, bemutatása, cseréje.  Elektronikus ügyintézés formáinak és menetének ismerete.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Cím: 6782 Mórahalom, Röszkei u. 2. ◆ Telefon: 62/281-441 ◆ e-mail: konyvtar@morahalom.hu
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„Tavaszi zsongás”
a Móra Ferenc ÁMK Pedagógiai szakszolgálatában
A mórahalmi Móra Ferenc
ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2006
szeptemberétől látja el
a Homokháti Kistérség
gyermekeit,
különböző
irányú szolgáltatásaival.
Jelenleg a nevelési tanácsadás mellett, logopédiai szolgáltatás, korai fejlesztés, gondozás
és gyógypedagógiai tanácsadás,
gyógy-testnevelés, valamint konduktív pedagógiai ellátás és utazó
gyógypedagógiai szolgáltatás feladatkörét vállalta fel Kistérségünk.
(Ez utóbbi két tevékenységet –
közoktatási megállapodás révén –,
kizárólag bázisintézményünkben
látja el Szakszolgálatunk.)
Évről-évre, egyre több gyermek
veszi igénybe szolgáltatásainkat,
egyre több család és pedagógus
fordul hozzánk segítségért. Jelenleg
14 főállású, valamint 5 részmegbízású kollégával rendelkezünk.
Kollégáink közel 1300 Főt részesítettek – különböző irányú – ellátásban az elmúlt gazdasági évben.

Szolgáltatásainkat
igyekszünk
helyben, a gyermekeket ellátó oktatási, nevelési intézményekben
biztosítani, így utazó gyógypedagógus, utazó pszichológus, logopédus és gyógytestnevelő látja el a
gyermekeket óvodájukban, avagy
iskolájukban, heti rendszerességgel.
Kollégáink szoros kapcsolatot igyekeznek kialakítani az érintett intézmények pedagógusaival, valamint
a szülőkkel, így lehetőség adódik a
gyermekekkel kapcsolatos tennivalók megbeszélésére, egyeztetésre.
Részben e kapcsolat segítése
érdekében hívtuk életre a Fejlesztők Munkaközösségét, mely a Homokháti Kistérség
segítő szándékú, a gyermekek fejlesztése, fejlődése iránt érdeklődő
pedagógusok, segítő foglalkozású
szakemberek, és egyéb érdeklődő
kollégák csoportját fogja össze.
Alakuló értekezletünkön körvonalaztuk azokat a témákat, amelyek érdeklődésre tartanak számot, majd belső erőforrásainkkal
gazdálkodva igyekeztünk megrendezni e témák mentén szerveződő

összejöveteleinket. Így bemutattuk
szakszolgálatunk tevékenységkörét – egyes feladatköreink mentén
–, beszélgetést kezdeményeztünk
a tanulási nehézségekkel, valamint
részképességzavarral rendelkező
gyermekek problémái kapcsán.
Egyeztettük szakmaközi javaslatainkat az érintett gyermekek egyéni
fejlesztési tervei vonatkozásában,
fejlesztő feladatokat, játékokat
mutattunk be. Januári találkozónkon ötletbörzét tartottunk az
óvodás, alsó-, valamint felső tagozatos tanulókat segítő, saját készítésű fejlesztő játékok, lehetőségek
kapcsán. Ezen javaslatainkat, ötleteinket tolmácsoltuk a szülők felé.
Szakmaközi együttműködésünket
egy közös levelezőrendszer segítségével igyekszünk hatékonyan
támogatni. Ennek segítségével lehetőségünk van módszertani anyagok, hasznos szakmai koncepciók
egyeztetésére.
Márciusban – immár több éves
hagyomány talaján – „Tavaszi
zsongás” címmel rendeztünk pedagógiai napokat, részben a jelzett

munkaközösség, részben egyéb
érdeklődő kollégáink, valamint a
társ szervezetek szakemberei invitálásával. 5 napos rendezvénysorozatunk keretében, naponta 1-1
téma mentén szerveztünk – részben elméleti, részben gyakorlatokat is magukban foglaló; saját
élményű – bemutatókat. Ennek
keretében szó esett a korai fejlesztés, a konduktív nevelés, valamint
testbeszéd, tehetséggondozás és
kompetencia alapú fejlesztés, illetve a felső tagozatos tanulók képességfejlesztésének lehetőségeiről. Valamennyi előadás alkalmával egy betekintés jellegű elméleti
alapozást követően, gyakorlati
feladatokkal, játékhelyzetekkel ismerkedhettek meg a résztvevők,
mely gyakorlatok – reményeink
szerint – haszonnal beépíthetők
a mindennapi pedagógiai tevékenységek sorába. A beérkező
visszajelzések, valamint kérdőíves
felméréseink alapján igen magas
megelégedettséggel zárult rendezvénysorozatunk. Valamennyi viszszajelzéseket szeretnénk ez úton is
tisztelettel megköszönni!
Börcsökné Sarró Tímea
Móra Ferenc ÁMK
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Csoportvezető
sarrotimea@gmail.com

Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyerekek a siker kapujában
A Móra Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálata az idén első alkalommal hirdetett „Tavaszhívogató”
címmel versillusztrációs rajzversenyt,
a Homokháti Kistérségben a sajátos nevelési igényű tanulók számára. A verseny
célja, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek megmutathassák művészeti
és kreatív tehetségüket, amely elősegíti
minél teljesebb társadalmi beilleszkedésüket, esélyegyenlőségüket mai világunkban. Ezek a gyerekek az iskolai életben a
tanulás során nagyon sok sikertelenséget,
kudarcot élnek át, ezért nagyon nehéz számukra a társadalmi életbe való beilleszkedés. Nemcsak az iskolában, hanem a civil
életben is nagyon kevés siker éri őket,
amely miatt az önbizalmuk, önelfogadásuk nagymértékben csorbát szenved.
Elhivatott gyógypedagógusként régi vágyam vált valóra ezzel a rajzpályázattal,
ahol az esélyegyenlőség nevében ezek a
gyerekek is megmutathatták kreatív gondolkodásukat, művészeti tehetségüket,
mely előmozdíthatja számukra a minél sikeresebb társadalmi elfogadás lehetőségét.
A rajzpályázatra több mint 100 rajz
érkezett be hat településről (Zákányszék,
Üllés, Mórahalom, Ásotthalom, Forráskút, Ruzsa). Az alkotásokból a Tavaszi
zsongás című szakmai műhelytalálkozó
alkalmával kiállítást rendeztünk, melynek megnyitóján több kategóriában, öszszesen 30 díjat adtunk át, melyek közül 5

volt különdíj. A nehéz gazdasági helyzet
ellenére nagyon sokan támogatták a rajzpályázat sikerességét, ezért a gyerekek értékes ajándékokkal tértek haza. Nem csak
azok kaptak tárgyi ajándékot, akik díjazottak voltak, hanem minden egyes pályázó gyermek is részesült kisebb jutalmakban. Azonban a tárgyi ajándékokon felül
az igazi jutalom ezeknek a gyerekeknek
a széleskörű, nyilvános elismerés volt,
amellyel kivívták társaik és pedagógusaik
megbecsülését.
Ezúton szeretném megköszönni támogatóinknak, hogy e nemes cél nevében
adományaikkal hozzájárultak a rajzverseny sikerességéhez, örömmel töltött el,
hogy kistérségünkben ilyen sok jó szándékú, segítőkész ember van, akik a másságot, mint értéket becsülni tudják.
Támogatóink: Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő  Varga Pékség,
Mórahalom  Fakukac Kft. – Balogh Tibor
ügyvezető  Aranyszöm Rendezvényház
 Gyuris Péterné-Intézményvezető  A
Móra Ferenc ÁMK dolgozói  Malmosné
Borsi Edit  Kudliman-Pataki Noémi 
Weiszhaár Beáta  Baloghné Dobó Anikó
 Börcsök Erika. Következő összejövetelünk „Iskolaérettség, iskolakészültség” témában kerül megrendezésre, melyre ugyancsak szeretettel
várjuk az érdeklődő kollégákat, valamint
szülőket és társ szakembereket!

Rajzpályázat

Eredményhirdetés (2012. 03. 21.)

Baloghné Dobó Anikó gyógypedagógus
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„Egy Ember addig él,
amíg emlékeznek rá!”
In memoriam Hargitai Imre
Egy csöndes este a teraszra kiültem, s cigarettára gyújtva gondolataimba merültem. Emlékek,
gondolatok, mind hűvös áramlat,
cikáztak testemben. Lelkembe
mart a gyász, meghalt a Tanítóm. A füst messzire szállt, s az
idő szakadt hálóján át Tanítómra
gondoltam.
Szerencsés vagyok, hogy ismerhettem Őt!
Kilenc éves voltam, amikor először találkoztam vele az osztályteremben. Határozottan,
magasba emelt fővel sétálgatott a padok között, s közölte: „Mától én tanítom nektek az
oroszt. Nem segít a sírás, a fogak csikorgatása,
csak a biztos és megalapozott tudás.” Levegőt
is alig mertem venni, mikor szigorú tekintetét
rám szegezte. Rövid időn belül kiderült, hogy
a szigorú tekintet mögött olyan ember lakozik,

akinek a fegyelem, a szorgalom és a kemény
tanulás a vesszőparipája. Megtalálta a hozzám
vezető utat, tanultam, igyekeztem a kedvébe
járni, s ez a szigorú férfi átadta életem első
varázskavicsát, az elismerést.
A csínytevés nem állt tőlünk messze, többször álltunk a szőnyeg szélén megszeppenve.
A felelősséget mindig magamra vállaltam, de
Ő ismert engem, s mosolyogva azt mondta:
„Som Soma, kisemberek nagy barátja!” Ettől
a cinkostársamnak tekintettem Őt, s már felnőtt fejjel azt is tudom, Ő is annak tekintett.
Ez a második varázskavics, amit kaptam tőle.
Megtanultam, hogy az ember az általa választott hozzáállás folytán lehet boldog.
Kiváló humora volt, mindig megnevettetett
bennünket! Akkoriban a diplomata táska volt
a divat, s azok, amikor eldőltek, óriási puffanással törték meg a csöndet. Nem kiabált,

higgadtan csak annyit mondott: „Ne lőjetek,
én is partizán vagyok!” A sportot is szerette,
főként a focit. Sokszor vitt el bennünket fehér
autójával a meccsekre. A pálya széléről úgy
biztatott, bátorított, dicsért bennünket, mintha az apánk lenne. S a varázskavicsok szépen
gyarapodtak.
Ballagás után sem szakadtunk el egymástól, nap, mint nap találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy megy az iskola, és a szüleim
felől is érdeklődött. Az első osztálytalálkozón
kezembe adott egy pohár pezsgőt, és megkért,
hogy ezek után tegeződjünk. Talán ez volt a
legszebb varázskavics: nem az számít, honnan jöttél, és merre tartasz, a világ attól válik
jobbá, ha egyenrangúak és fontosak vagyunk
egymás szemében.
Felnőttként is sokat beszélgettünk. Meleg,
nyári estéken a teraszra kiülve, egy pohár fehérbor mellett elmélkedtünk az életről, gazdaságról, s természetesen a sportról. Nagyokat
nevettünk, s észre sem vettük az idő múlását.
Kedves Imre! Tudom, hogy elnyelt a végtelen. Fáj a lelkem, de jól vagyok. A mi találkozásunk egy rejtélyes találkozás volt, felismerted, ki vagyok, s kivé válhatok. Elmentél, és
én hiába zörgetek ajtódon, de a varázskavicsokat örökre megtartom.
Nyugodj békében!
Barátod: Soma

Elhunyt Hargitai Imre,
a mórahalmi Móra Ferenc ÁMK nyugalmazott igazgatója
(1944–2012)
Több mint 40 évet töltött el életéből az ifjúság
szellemének kiművelésével, hivatásul választott
életfeladatának beteljesítésével. Mórahalom városa közművelődésének,
oktatásának meghatározó személyisége volt.
Pedagógus dinasztia sarjaként
fiatalon, 19 évesen kezdte tanítói
pályafutását Csengelén. Egy év
múlva, 1964-ben szülőfalujában,
Szatymazon, a belterületi általános iskolában folytatta munkáját,
ahonnan kilenc év tapasztalatával,
az időközben megszerzett magyar-orosz szakos tanári diplomájával Öttömösre, külterületi iskolába ment tanítani. Az összevont
1-8. osztályos gyerekközösséget
nem csak oktatta. Tudása, embersége, tisztessége révén életre szóló közelségbe, szeretetbe került
a tanítványokkal és a zárkózott,
nehezen megnyíló, tanyákon élő
szülőkkel. Hivatástudata, dinamikus következetessége, szigora,
aprólékos pontossága karizmát
érlelt fiatal személyisége köré.
Feleségével, Jutka asszonnyal
ebben az időben már három gyermeket neveltek az öttömösi külterületi iskola idilli környezetében.
Beszédesen árulkodik a múltból

8

a jelenbe az iskola falán egy üzenet, amelyet zenésztársai hagytak a számára: „Imre, elmentünk
muzsikálni! Gyere utánunk!...”
Szeretett muzsikálni. Szaxofonja
hangja immáron elválaszthatatlanul körüllengi őt az emberek emlékezetében.
A külterületi tanítóskodás után
– 1979-ben – egy évet Öttömös
belterületi iskolájában dolgozott,
majd Ruzsán volt igazgatóhelyettes három évig.
1983-ban, 39 évesen kezdte meg igazgatói pályafutását
Mórahalmon. A rendszerváltás
utolsó éveiben tudásával, karizmatikus egyéniségével, emberszeretetével olyan egységbe kovácsolt tanári kart alakított ki, amely
segítségével számtalan, messzire
ható, újító döntést valósított meg
Mórahalom közoktatásának történetében. Irányítása alatt valósult
meg az emelt szintű testnevelés
és orosz nyelvi oktatás. A szegedi Deák Ferenc Gimnázium
és a Krúdy Gyula Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola
kihelyezett tagintézményei révén
irányt és lehetőséget adott a tehetséges diákoknak a továbbtanulást szolgáló magas szintű alapok elsajátításához, a célirányos

szakmai orientációhoz. A felnőtt
és diáksport aktív támogatásával
hozzájárult ahhoz, hogy színes,
színvonalas sportélet alakuljon
ki a településen. A szülőket, tanárokat, diákokat összekapcsoló
iskolai kulturális rendezvények
kialakításával, hagyománnyá rögzítésével széles körben szolgálta
a település lakosságát. Színes,
lüktető iskolai miliőt teremtett az
ifjúság számára 1998-ig tartó intézményvezetői munkája során.
Személyes példáját – így a
családi vonulatban érvényesülő
pedagógusi, tanítói vénát – három gyermeke közül kettő is továbbvitte. Fia és lánya kollégaként tanított együtt édesapjukkal
Mórahalmon – egészen 2007-ben
történő nyugdíjba vonulásáig.
Kiváló szeme volt az emberekre, s a bennük rejlő EMBERRE.
Metsző, éles értékítélete mélyreható emberismereten alapult,
amelyet soha nem volt rest segítségre használni, ha arra volt szüksége gyereknek, szülőnek, barátnak, bármelyik, intézményében
dolgozó beosztottjának. Különös,
atyáskodó figyelemmel kísérte a
településre kerülő ifjú pedagógusok útját. Vezetőként tudta, nem
elég ismernie csak a munkáját
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pedagógustársainak. Tapintatos
figyelemmel kísérte iskolán kívüli sorsukat, helyzetüket, életüket, hogy kellő módon kialakított
értékítéletével a legmegfelelőbb
módon tudjon cselekedni adott
helyzetben.
Diákjai, tanárai féltek a
„Nagyfehértől”,
a „Főnöktől”, de nagyon szerették...
Alsó tagozatban tanított tanítványai máig őrzik tőle az örök mottót: „… lassan, szépen, gyöngybetűkkel…”, s irodalom óráin
elhangzott szavai, tanításai most is
élnek volt diákjai emlékezetében.
Keveset hallottunk az utóbbi
öt évben róla. Engedte elmenni a
rohanó világot maga mellett. Nem
tartott igényt a figyelmére, s talán a
világ is megfeledkezett róla, hogy
néha küldjön egy-egy mosolyt
felé. Acélos tekintetéből kikoptatta betegsége a mindig ott bujkáló
kedves-játékos-évődő lángot.
Tavaszi rügyfakadás előtt,
2012. március 7-én Hargitai Imre,
a TANÍTÓ nem lépett velünk tovább a tavaszba.
„Voltál ember, adtál a szónak,
tettnek! Vagy most önnönmagad;
eszköze Istennek!” (Dezső Péter)
Móra Ferenc ÁMK
kollektívája

MÓRAHALMI

Temetőt takarítottunk és rózsát ültettünk

Tesz-vesz tavasz városunkban is
(Folytatás a címoldalról.)
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
területén megrendezett programban
Mórahalom a kezdetektől fogva részt
vesz. Az akciót plébániánk ebben az
évben március 24-én szervezte meg,
városunk fiataljai idén temetőtakarítással csatlakoztak a programhoz.
Az akció kezdete előtt türelmetlenül
várták az idén bérmálkozni készülők, a
fiatalabb hittanosok, valamint a segíteni
kész felnőttek a kezdést. A rövid eligazítás után a körülbelül 40-50 résztvevő
2-3 fős csoportokban dolgozva összegyűjtötte a hulladékot a temető egész
területéről. Az idő múlásával egyre több
zsák lett tele hulladékkal.
Amikor szép lassan mindenki befejezte a takarítást, közös uzsonnát fogyaszthattunk el a fárasztó tevékenység
után. Néhányan közben szívesen bekapcsolódtak a ravatalozó körül éppen
akkor folyó rózsaültetésbe is: ásással és
locsolással gyorsítottuk meg a felnőttek
munkáját.
A munka végeztével mindenki kapott a szervező Alapítványtól egy ajándék TESZ-VESZ TAVASZ-os táskát

is, mely mindig emlékeztet bennünket
arra, hogy mennyire fontos környezetünk tisztasága. Hozzánk hasonlóan sokan most vettek részt ezen akción először. Akik voltak már ilyen programon,

azok tudhatták, hogy mire számítsanak,
de akik nem, azoknak véleményünk
szerint kellemes meglepetést okozott ez
a délután…
Savanya Tímea, Szécsi Tamás

SEGÍTSÉGRE SZORULUNK
A 2012. évi Kötélugró Világbajnokságot Floridában, Tampa városában rendezik, ahová 4 csapatunk mehetne. Az ifjúsági és felnĘtt VB-n
egyaránt 2-2 csapattal vehetnénk részt. A magyarok 1992 óta vesznek részt az Európa- és Világbajnokságon e sportágban, s mindig áll is
magyar a dobogón. 2007 óta mi is ott voltunk minden kontinens és világversenyen , s érmet is hoztunk mindig.
Mórahalmon 1997-ben kezdtünk ugrókötelezni az iskolai sportkörben, 2003- óta versenyzünk, 2007-tĘl pedig már minden EB-n és VB-n is
ott vagyunk. 9 év alatt teljesen felzárkóztunk a kezdetben utolérhetetlennek tĦnĘ hazai élmezĘnyhöz. Egyéniben 4 versenyszámban, csapatban
6 versenyszámban kell helytállni egy-egy versenyen. Nemzetközi érmeink száma is minden versennyel gyarapszik, ahogy az oda jutó
versenyzĘnk száma is évrĘl-évre nĘ:
- 2007: Hollandia, csapat EB: (2 csapattal) 1 ezüst, 1 bronz és két 6. hely
Párizs, DD Világkupa:
(1 csapattal) 1 arany
- 2008: Dél-Afrika, VB:
(1 fĘvel) 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz
Magyarország, egyéni EB: (1 fĘvel) 2 arany, 2 ezüst
-2009: Svédország, Csapat EB:
(2 csapattal) 1 arany, 2 bronz
Párizs DD Világkupa:
(1 csapattal) 1 arany
-2010: Anglia, VB:
(3 csapattal, 5 egyénivel) 2 arany, 7 ezüst, 2 bronz
Belgium, Egyéni EB: (1 fĘvel) 3 arany, 1 bronz
A mórahalmi Farkas Csamangó Petra, Európa-bajnok lett!!!
- 2011: Magyarország, csapat EB: (4 csapattal) 10 érem, 3 arany, 3 ezüst, 4 bronz
- 2012:

Kérjük segítsen, ha teheti!!
Név: Victoria Sportegyesület Mórahalom
Cím:6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.
Adószám: 18455625-1-06
Bankszámlasz.: 56900044-10414693
Pillér Takarékszövetkezet
E-mail: martyindetti4@gmail.com

Florida, VB : ????

Komoly esélyekkel indulhatnánk a következĘ VB-n is, de szinte reménytelennek tĦnik, hogy eljutunk oda. Egyesületünk igen szerény
anyagi lehetĘséggel rendelkezik, a VB költségei messze túlmutatnak rajta. 4 millió Ft kellene a részvételi költség kifizetésére ( 4 csapat, 21
fĘ), a repülĘjegyekre meg (360.000 Ft/fĘ), még ennél is több. Ezek a gyerekek, fiatalok, jeles tanulmányi munka, érettségi, fĘiskola, munka
mellett, heti min.5-6 edzésen, kemény munkával készülnek a versenyekre, a kitartó, sokszor emberfeletti munka eredménye a sok szép eddigi
siker, mely alapján megérdemelnék a segítséget, hogy ismét felhúzhassák a nemzeti melegítĘt, a válogatott mezt, hogy ott lehessenek a 2012es VB-n is.
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A húsvét: élet-halál kérdés
Ezt a kifejezést egykor általában
akkor használták, ha valóban igazán
fontos, akár ténylegesen is életünket, sorsunkat befolyásoló döntés
előtt állt valaki. Sajnos, mint szinte
minden hajdani szólás, mára ez is
elveszítette valódi mélységét azzal,
hogy gyakran és feleslegesen, apró-cseprő ügyekben is előcitálják.
Hiszen ha belegondolnánk e szavak
igazi tartalmába, jelentésébe, akkor
bizonyosan másként használnánk ezt
a kifejezést is.
Az élet és a halál szavakat sokszor
egymást kiegészítő fogalmakként
soroljuk, holott ezek egy folyamat
teljességét jelentik. Tizenéves korban jobban érdeklődünk a lét és
nemlét nagy kérdései iránt, hiszen
akkor ezek misztikusnak, izgalmasnak tűnnek. Az idő múlásával és a
tapasztalatok gyűlésével a rejtélyek

lassan megfakulnak, a kérdésekre
pedig mindenki megtalálhatja a többé-kevésbé megnyugtató válaszokat.
Mi az élet és mi a halál? Egészen
mást jelent az „élet” szó annak, aki
személyesen látott egy születést – és
egészen mást mond a „halál” annak,
aki fogta már egy távozó kezét az
utolsó pillanatokban.
Élni: felkelni, tanulni, dolgozni,
enni-inni, tévézni, aludni... – Ennyi
volna mindössze?
Meghalni: lezárni, befejezni, megszakítani, itthagyni... – Ez is csak
ennyiről szól?
Keresztény hitünk szerint a halál nemcsak a földi élet vége, de
egyúttal az örök élet kezdete is. Az
örök életé, ahol minket a kezdetektől (születésünk előtti időtől fogva!)
szerető Isten vár. Az örök életé, ahová Krisztus mutatta meg az utat.

Családi események

Hogyan kerül bele ebbe a folyamatba a húsvét?
Ez csak egy szabadnap az évben, a
böjti időszak vége, a sonka és piros
tojás fogyasztásának napja – vagy
a feltámadás öröme és az örök élet
felé tett első lépés?
Jézus azt mondta: „Bontsátok le
ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” (Jn 2,19) Megtette:
meghalt és feltámadt. Jézus újra (és
örökké) él!
Életét csak halálával együtt tudjuk
értelmezni, halála pedig nem elválasztja, hanem összeköti a földi és
az örök életet.
Hisszük, valljuk, hirdetjük:
Jézus ÉL!
MG

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom
2012. ÁPRILIS HÓNAPBAN

Házasságkötés:

Március hónapban házasságkötésről
nincsen információnk.

Április 07-08-09. Dr. Perényi János

Tel: 06-30/998-2684

Április 14-15.

Dr. Máthé Ellák

Tel: 06-30/638-6740

Születések:

Április 21 -22.

Dr. Tóth Ferenc

Tel: 06-20/476-3517

Csontos Georginának és Szántó Józsefnek Péter,
Oláh Zsuzsannának és Szekeres
Józsefnek Hermina Eufrozina,
Széles Juditnak és Vecsernyés
Endrének Levente Norbert,
Apró Annamáriának és Faragó-Szuhay Krisztiánnak Tamás nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Április 28 29.

Dr. Herczeg István Tel: 06-30/458-1273

Május 05 -06.

Dr. Perényi János

Halálozás:

Molnár István, VII. ker. 109.;
Szatmári Jánosné Tóth Julianna, Szőlő
u. 8/b; Gróf Jenőné Bata Ilona, Röszke
Rákóczi u. 67.; Magyar Istvánné Papp Mária,
Ásotthalom IV. ker. 498.
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYEREKEK TÁBOROZTATÁSA
A Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola adománygyűjtést
szervez a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesület
tagjainak 2012. év nyári táboroztatásának biztosítására.
Miben segít a tábor?
A táboron résztvevő mozgáskorlátozott
gyerekek önmagukról alkotott megítélését pozitív irányban formálja, nyitottabbá
válnak, javul a kapcsolatteremtő képességük, ezáltal fejlődik az aktivitásuk, több
esélyük lesz a társadalomba való beilleszkedésre, az önálló élet megvalósítására és
esélyegyenlőségük megteremtésére. Továbbá erősíti a megyében élő mozgáskorlátozott emberek helyi csoportokon belüli
összefogását, tevékenységük összehangolását.
Adomány lehet:
társadalmi munka (kézműves, vagy bármilyen csoport foglalkozás megtartása a
gyerekeknek a tábor ideje alatt)
pénz, hogy minél több gyermek részére
biztosíthassuk a tábort
a tábor ideje alatt elfogyasztható élelmiszer
Nógrádi Zoltán
elnök
Esély Mórahalmi
Szociális Magánalapítvány

Adományát elhelyezheti a Zöld
Közösségi Ház és Erdei Iskolában (6782
Mórahalom, IV. ker. 65.) elhelyezett urnában, vagy átutalással az Esély Magánalapítvány
56900044-100001789
bankszámlaszámra. Közleményben a
következő szerepeljen: Adomány a Mozgáskorlátozott gyerekekért 2012.nyár.
A mozgáskorlátozott embereket nem
sajnálni kell, mert ugyanolyan értékesek,
mint az ép emberek, csupán segíteni, hogy
lehetőséghez jussanak az esélyegyenlőségük megteremtéséhez. Ezt tűzte ki célul
erdei iskolánk.

KÉRJÜK TÁMOGASSON MINKET EBBEN!

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola

6782 Mórahalom IV. kerület 65.
Postázási cím: Móra Ferenc ÁMK,
6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.
Tel: 06 30/257-75-41
Web: www.koroser.hu • Mail: erdeiiskola@morahalom.hu
Bankszámla szám:
OTP. Bank Zrt. 11735115-15354477-33200006

Gyuris Péterné
igazgató
Móra Ferenc
ÁMK

Szűcs Anikó
vezető
Zöld Közösségi Ház
és Erdei Iskola

Tóth Margit
elnök
Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete

MÓRA-APRÓ

Lapunk újra bevezeti a szavanként fizetett hirdetési
lehetőséget. Ezek a hirdetések csak szövegesek lehetnek, s itt helyezzük el őket az ügyfélszolgálatok mellett. Az apróhirdetés ára: 50 Ft/szó (külön szónak számítanak a névelők,
kötőszavak is) Hirdetési szándékukkal keressenek bennünket a városi könyvtárban a Röszkei
u. 2. szám alatt. Elérhetőségünk telefonon: 62/281-441; e-mailben: korkep@morahalom.hu

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.
(Az APEH ügyfélszolgálat
mellett található.)
Minden csütörtökön
9:00–14:00 óráig
4. Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási
Szakigazgatási Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Minden hónap l. és 4.
csütörtök 9:00–12:00 óráig
Következő ügyfélfogadási
napok: április 26., május 3.

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: 16:00 – 20:00
Kedd: 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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MÓRABETON
KFT.
TRANSPORT
BETON GYÁRTÁS
és szállítás,
betonszivattyús
bedolgozás,
elemgyártás és
sóderértékesítés!
Mórahalom,
Guczi sor 17.
Telefon:
06-20/467-3717
06-20/291-3613
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Bagossy László:

A Sötétben Látó Tündér
Az Örkény István Színházban Pogány Judit főszereplésével évek óta
nagy sikerrel játszott gyerekelőadás,
végre könyv alakban is megszületett. Bagossy László varázslatos,
népmesei elemekből építkező, mégis
nagyon mai meséje az utóbbi évek
gyerekirodalmának egyik legszebb darabja. „Amikor a legnagyobb unokám
három éés fél éévesen az Ö
Örkény
Színházban megnézte A Sötétben
há
k
Látó tündér című előadásunkat, lázrózsákkal az arcán jött ki a
nézőtérről, megölelt, és csak ennyit mondott: nagyon szépet meséltél, nagymama. Boldog vagyok, hogy első mesélője lehettem
ennek a csodálatos szövegnek, és örülök, hogy most mesekönyv
formájában is eljuthat minden anyukához, apukához, nagymamához és nagypapához, akiknek szívből kívánom, hogy segítségével találják meg az otthoni, meghitt mesemondás varázslatos
hangulatát.” – vallja a fülszövegben Pogány Judit.

Pierrot – Szélesi Sándor:
Jumurdzsák gyűrűje
Jonathan Hunt, a New York Times riportere a családi hagyatékban megtalálja
j az Egri csillagok egyik első kiadását,
s a kötetben két furcsa levelet, melyben
egy bizonyos Ábray professzor indulatosan magyaráz az időutazás lehetőségéről s arról, hogy bizonyítékai is vannak... Jonathan Hunt a levelek nyomán
Magyarországra, Egerbe indul, ahol egyre rejtélyesebb dolgok
történnek vele. Miközben a múltból hátrahagyott titkos üzeneteket próbálja megfejteni, a gyűrű évszázados legendája őt is megbabonázza...
A Jumurdzsák gyűrűje egy fantasztikus regény. Részletesen
bemutatja az egyik legszebb hazai városunkat, feldolgoz Gárdonyi Géza titokzatos személyével kapcsolatos adatokat, hiteles
történelmi eseményeket, miközben a valós elemeket fiktív szállal köti össze. Ismeretterjesztő és kalandregény is egyben, amely
feltétlenül tetszést válthat ki a misztikum, a történelmi nyomozások (pl. Da Vinci-kód) szerelmesei között, de a kifejezetten hazai
témájú regények rajongóinál is.

A. A. Milne:
Micsoda négy nap!
Ez a regény Milne azon kevés műve
közé tartozik, amelyet felnőtteknek
szánt. Fergeteges humorú krimiparódia,
amelyet Karinthy Frigyes, akárcsak a
Micimackót, a maga képére formált.
A bájos, tizennyolc éves Jenny
Windell egy szép napon visszatér őseinek immár fél éve elhagyott hajlékába
– és nem is csodálkozik különösebben, amikor a szalonban egy holttestre bukkan.
Még
b kk
Mé az sem lepi meg nagyon, hogy a takaros hullában tulajdon nénikéjére, az örökifjú és nem kevéssé kétes
hírű Jane Latourművésznőre ismer. Így veszi kezdetét a címben
foglalt négy nap, - és még inkább így folytatódik! Szórakoztató,
vidám, kalandos, könnyed. Remek kikapcsolódás.
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Redőnyjavításokat, gurtni-cseréket,
szúnyogháló készítést vállalok!
Mobil: 06-30/2134-720 ● Telefon: 06-62/291-746

LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
ANTENNASZERELÉS digitális (MinDig TV) vételhez

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

Diós-ostyalapos-mézes
sütemény
Hozzávalók: A tésztához:
15 dkg margarin ● 20 dkg
cukor ● 2 evőkanál méz ● 4
tojás sárgája ● 2 teáskanál
szalalkáli ● 2 kanál meleg tej
● 40 dkg liszt Valamint: 2 db
ostyalap ● 4 tojásfehérje ●
20 dkg cukor ● 2-3 maréknyi
vágott vagy darált dió
A krémhez: 2 csomag
tejszínes pudingpor ● 6 dl tej
● 15 dkg porcukor ● 25 dkg
margarin ● 1 evőkanál méz
A tetejére: 15 dkg tortabevonó csokoládé ● 2 evőkanál
olaj
Elkészítés:  Összeállítjuk egy nagyobb tálban a tésztalapokhoz valókat, és 2 lapot nyújtunk belőle sütőpapíron,
villával megszurkáljuk, hogy elkerüljük a tészta felfúvódását, és 180 Co-on sütjük körülbelül 20 percig, amíg aranybarna lesz.  A 4 tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukorral,
és gőz fölött folyamatosan tovább verve 10–15 percig főzzük.
 A tepsi hátára helyezzük az ostyalapokat hosszában fektetve, rákenjük a gőzön vert tojáshabot és megszórjuk a darabos dióval. A tenyerünkkel enyhe nyomást gyakorolunk rá.
Addig sütjük, míg a dió aranyszínű lesz.  A krémhez a pudingporokat a cukorral, a mézzel és 1,5 dl tejjel összekeverjük, majd a többi tejet is hozzáadjuk, majd sűrűre felfőzzük.
Kihűtjük, és a kihabosított margarinnal összekeverjük.  Öszszeállítjuk a süteményt: 1 tésztalap, rá a krém, befedve a diós
ostyalappal, krém, másik tésztalap - óvatosan, finoman lenyomkodjuk a kezünkkel.  A csokoládét az olajjal vízgőz felett felolvasztjuk, és a süteményre simítjuk. Jó étvágyat!
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