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Boldogabb és sikeresebb
új esztendőt!
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tanulságos gondolataival kezdem: „... sokan átviszik a
tegnap terhét a következő napra. Kudarcaikat napról – napra magukkal
cipelik, és ezzel megfosztják önmagukat az újrakezdés örömétől.”
Úgy gondolom, hogy minden új esztendő egy újrakezdés és sok-sok új fogadalom.
Remélem, hogy fenti mondatok tükrében a 2011-es esztendővel mindenki
hátra hagyta az elmúlt év problémáit,
feledte személyes sérelmeit,
s vesztesésérelm
geit. Tudom, hogy ez sok
s esetben nem
oly egyszerű,
s van amikor
egyszerű
gy
nem is lehetséges.
Élele
tünk apró
apr mozaikokból
áll,
ál melyek kü-

lön rend szerint, logikusan egymásra
épülve határozzák meg létünket, mindennapjainkat. Minden múltbeli cselekedet, gondolat és tett kihatással van
jövőnkre, céljaink megvalósítására.
Mindannyian tudjuk, s látjuk, hogy
a gazdasági folyamatok továbbra sem
kedveznek a családok biztonságos megélhetésének, az ellátórendszerek zökkenőmentes működtetésének. A 2012-es
esztendő is embert próbáló lesz.
Éppen ezért kell túllépnünk az elkeseredettség, a kilátástalanság érzésén.
Újra meg kell tanulnunk bízni önmagunkban, egymásban, hiszen az összefogás ereje már sokszor bizonyította
„világmegváltó” hatalmát. Hinnünk
kell személyes erőnkben, s ha ez kitartásunkkal párosul az eredmény soha

nem maradhatt el. A reményvesztettségben kapaszkodókat kell találnunk.
Erőt kell adnunk egymásnak, s erőt
kell merítenünk minden kézfogásból,
minden kedves gesztusból, s minden
építő kritikából.
Remélem, hogy az új esztendő mindannyiunk élete útját egy sikeresebb,
boldogabb és kiegyensúlyozottabb élet
felé vezeti majd.
Kívánok így az új esztendőre mindenkinek eredményes újrakezdést!

Örömzene év elején

2012. január 2-án este 17 órakor adták az idei Újévi Hangversenyt az Aranyszöm
Rendezvényházban a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara és utánpótlás Kiszenekara.
Az eseményről cikkünket az 5. oldalon olvashatják

Nógrádi Zoltán
Polgármester
Országgyűlési képviselő

Vörösmarty Mihály:
Ártatlanság köntösében…
Ártatlanság köntösében
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
Ezt kívánja a kis Gili
Nem zöld águ fáról,
Hanem jó meleg szobának
Közepe tájáról.
S marad kicsin szolgálója
Ápoló kegyének.
Tartsa meg őt továbbra is
Gondja gyermekének.
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Szerb utazási irodák képviselői Mórahalmon
A MÓRA-TOURIST Nonprofit
Kft., mint helyi TDM Szervezet
500.000 Ft támogatást nyert el
a Magyar Turizmus Zrt-től egy
study tour lebonyolítására.
A cég meghívására nyolc fős
szerb turisztikai csoport érkezett Mórahalomra.
Ez nem is meglepő, annak tudatában,
hogy a határközelségnek köszönhetően
egyre több vajdasági vendég érkezik a
településre. A fürdővendégek több mint
30 százaléka ugyanis Szerbiából érkezik.
A helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet nem titkolt célja, hogy a
jövőben még erősebb marketing kampányt folytasson ezen a területen és a kapcsolatokat minél délebbre kiterjessze.
A mórahalmi meghívás célja, hogy a
szakemberek megismerjék a helyi TDM
Szervezet tagjainak turisztikai kínálatát,
lehetőségeit és új, le nem szerződött partnerekkel alakítson ki együttműködést.
A szakmai program során a TDM Szervezet működésének és az általa nyújtott
szolgáltatások bemutatása volt a fő cél. A
tartalmas szakmai úton résztvevők megismerkedhettek az újonnan nyitott négy
csillagos Colosseum Hotel Wellness és

Konferencia Szállodával, a szintén négy
csillagos Szent Erzsébet Gyógyfürdővel,
a környék egyedi programkínálatával,
gazdag kulturális és környezeti értékeivel, valamint a térség gasztronómiai különlegességeivel.
A kapcsolatfelvétel során a szervezőknek sikerült olyan erős és meghatározó
piaci szereplőket, pontosabban utazási
irodákat meghívniuk, akik vezetői, döntéshozói pozícióban lévő személyeket
delegálnak és nagy érdeklődést mutatnak
a desztináció iránt. A partnerek felkutatása során az is kiderült, hogy Mórahalom
neve egyáltalán nem ismeretlen Újvidék
környékén sem, sőt több iroda hozott már
csoportot egynapos fürdőzésre.
A tavasszal megnyílt négycsillagos
Colosseum Hotelnek köszönhetően viszont kezd átalakulni a tartózkodási idő
is, míg korábban jellemzően egy-egy
napra látogattak el a fürdőbe szerb a turisták, az elmúlt időszakban egyre többen
maradnak hosszabb ideig, akár egy hétig
is. Természetesen a study tour résztvevői
a Colosseum Hotelben kerültek elszállásolásra.
A november 24-27. között megrendezésre került, „Homokország kincsestára” fantázianevet viselő, négy

Országos kirakodó
és állatvásár

Az Országos kirakodó és állatvásár ebben az évben is a Munkácsy Mihály utcai vásártéren lesz lebonyolítva. A szervezők kérik a helyi lakosokat, hogy aki teheti, személygépjárművét hagyja
otthon, és vigyázzanak értékeikre. A vásározók minden alkalommal vasárnap nulla órától léphetnek be a vásártér területére.
A részvétellel kapcsolatos egyéb információkat a Móraép Kft.
06-62/281-055-ös központi számán kérhetnek az érdeklődők.
A 2012-es vásárok időpontjai
(minden hónap harmadik vasárnapja):
JANUÁR 15.
FEBRUÁR 19.
MÁRCIUS 18.
ÁPRILIS 15.
MÁJUS 20.
JÚNIUS 17.
JÚLIUS 15.
AUGUSZTUS 19.
SZEPTEMBER 16.
OKTÓBER 21.
NOVEMBER 18.
DECEMBER 16.
BÚCSÚ IDŐPONTJA: 2012. JÚNIUS 10.
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napos programcsomagban szerepelt fürdőzés, ópusztaszeri, szegedi kirándulás,
lovaskocsizás, bor-, és pálinkakóstolás,
de a résztvevők ellátogattak az ásotthalmi
Mangalica Gasztronómiai Tájházba, Török Gizella gyékényszobrász műhelyébe,
a Kenyérváróba, a Nagyszéksósi Bivalyrezervátumba és a röszkei Paprika Parkba
is. Minden nap egyedi témát kapott. Az
első nap a spa és wellenss jegyében telt,
a második nap a hagyományok nyomába
indulnak, a harmadik napon a kulináris
élvezeteké volt a főszerep, az utolsó napon pedig hungarikumokkal és minőségi
homokháti portékákkal ismerkedhettek a
résztvevők.
A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft.
feladata a mórahalmi és környékbeli turisztikai attrakciók, szolgáltatók összefogása. A szervezet a study tour sikeres
megvalósításától azt várja, hogy a szerb
turisztikai szakemberek megismerik a
közelmúltban megvalósított nagyszabású
és sorozatos turisztikai fejlesztéseket és
új együttműködési megállapodások jöjjenek létre mind a TDM Szervezettel, mind
a helyi turisztikai szolgáltatókkal.
Berta Zsolt
TDM menedzser

Képviselői fogadóórák
Önkormányzati képviselőink fogadóórái
2012. első félévében a következőképpen alakulnak:
Helye: Aranyszöm Rendezvényház
Rendszeressége: hétfő 17.00 órától 19.00 óráig
Időpontjai:
2012. január l6. -- Balogh Miklós
2012. január 30. -- Csiszár István
2012. február l3. -- Katona László
2012. február 27. -- Mucsi György alpolgármester
2012. március l2. -- Oltványi Gyula
2012. március 26. -- Szűcsné dr. Fehér Éva alpolgármester
2012. április l0. /kedd/ -- Tanács József
2012. április 23. - Vass Antal
2012. május 7. -- Volford Imre
2012. május 21. -- Balogh Miklós
2012. június 4. -- Csiszár István
2012. június 18. -- Katona László
2012. július 2. -- Mucsi György alpolgármester
2012. július l6. -- Oltványi Gyula
2012. július 30. -- Szűcsné dr. Fehér Éva alpolgármester
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Szociális segítség – megyei elismerés
Beszélgetés Dunainé Szűcs Katalinnal, családsegítőnkkel
A Szociális Munka Napját 2000. óta minden év november 12-én tartják. Ezen a napon a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén dolgozó szakemberek munkáját szeretnék méltó módon elismerni, ezért
sok helyen díjat is alapítottak. Idén a Csongrád Megyei Közgyűlés a
mórahalmi Családsegítő Szolgálat munkatársának, Dunainé Szűcs Katalinnak és az Aranysziget Otthonban dolgozó Rózsavölgyi Annának
ítélte oda a Csongrád Megye Szociális Ellátásáért Díjat. Ennek kapcsán
beszélgettem Dunainé Szűcs Katalinnal.
Hogyan lett belőled szociális
munkás? Úgy tudom, egészen más
területen kezdtél dolgozni.
Igen, könyvtáros voltam, 11 évig dolgoztam a szakmában. Talán nem is annyira más
terület a közművelődés. Ott is emberekkel,
csoportokkal foglalkoztam. Amikor például
Szegeden a Felsővárosi Fiókkönyvtárban
dolgoztam, feltűnt nekem egy csapat gyerek, akik az utcán verődtek össze, és lassan
beszoktattam őket a könyvtárba. Már akkor
észrevettem, hogy sokan küszködnek mélyszegénységben, és hogy az embereknek
szükségük van a figyelemre és segítségre.
Az Északvárosi Könyvtárban pszichodráma
csoportot szerveztünk serdülőknek, és a foglalkozások alatt láthattam, a személyiségfejlesztés komoly és játékos oldalát egyszerre.
Lassan áttevődött a hangsúly a közművelődési munkáról a szociálisra. 2000-ben szociális munkásként diplomáztam, majd 2005ben családterapeuta végzettséget szereztem.
Mióta dolgozol Mórahalmon, és
milyen jellegű problémákkal foglalkozol?
Tizenöt
éve
vagyok
családsegítő
Mórahalmon. A feladatok adottak voltak, de
a munkamódszeremet magam alakíthattam
ki. Már az elején fontos szempont volt, hogy
az anyagi mellett a lelki típusú támogatás elfogadására is szocializáljam az embereket.
A problémák összekapcsolódnak egymással,
az anyagi bajok pl. az egészségügyivel, a
párkapcsolatival, a nevelési gondokkal, stb.
Ezért azt gondolom, hogy az egész embert
egyben, és a problémáikat is rendszerben érdemes látni és kezelni.
Mozgalmas évet zártunk december 31-gyel a városi könyvtárban, és úgy tűnik, hogy 2012 sem
telik el rajtunk események nélkül.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
olvasóink és látogatóink türelmét,
amivel a múlt évben viseltettek
irántunk, hiszen két alkalommal is
be kellett zárnunk hosszabb időre.
A nyár végi – ősz eleji zárva tartásunk eredményét már láthatták a
hozzánk betérők, hiszen a parketta
és a frissen festett falak magukért
beszélnek. Az ezzel egy időben
történt átrendezés kicsit ugyan
megzavarta a felhasználóinkat,
de mostanra mindenki kezdi megszokni az új rendet – és pozitív
visszajelzéseket kaptunk a változtatást illetően.

Melyek azok az irányadó alapelvek, amelyeket a legfontosabbnak
tartasz a munkád során?
Az egyik abból indul ki, amit az imént
mondtam, hogy nem lehet egy problémát elszigetelten kezelni, mert előfordulhat, hogy
a kialakulásához egy másik gond vezetett.
És nemcsak az egyes emberre kell figyelni,
hanem a kapcsolataikban kell látni őket. A
segítségnyújtást sokkal inkább a családra
kell fókuszálni, mint az egyénre.
A másik fontos dolog, hogy a lakosság
egészét kell megszólítani, és nekik is kell
tudni szolgáltatni, nemcsak a szociálisan
hátrányos helyzetben lévőknek. Szeretném
eloszlatni azt a – néha még most is élő – téves elképzelést, hogy ha segítséget kérünk,
akkor betegek vagyunk. Ez nem így van,
sokszor egyszerűen csak megváltozott az
életünk (pl. serdülő lett a gyerekünk, stb.)
és az új helyzet kezeléséhez még nincs meg
a képességünk. Sokszor magunkra vagyunk
utalva és vagy tehetetlennek érezzük magunkat. Ilyenkor jól jön, ha valaki segít túljutni,
ezeken az akadályokon.
Hogyan kerülhet hozzád valaki, aki segítséget szeretne kérni a
problémái megoldásában?
Javarészt egyszerűen megkeresnek az
emberek, azaz önkéntes igénybevevőim
vannak, ami általában nem jellemző a családsegítőkre, és persze, nekem nagy öröm.
Gyakran nevelési intézmény, vagy olyan valaki ajánlásával jönnek, aki már járt nálam.
De sokan fordulnak hozzám egy-egy előadásom után is. Az indító probléma általában
anyagi vagy gyereknevelési jellegű, aztán

ki tudja, hova jutunk, a megoldás keresése
közben. Itt végig lehet gondolni azt, hogyan
állunk a kapcsolatainkkal, milyen értékek
befolyásolják az életünket, milyen céljaink
vannak, és az eredeti családunkból milyen
muníciót hoztunk.
Volt-e közvetlen aktualitása a
mostani elismerésnek?
Az utóbbi időben több nagyobb munkában
vettem részt. A Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézetben – egy pályázat keretében – a több
terület standardjait, azaz a szociális munka
irányelveit dolgozták ki, és ebben a folyamatban én is részt vehettem.
Szakmai továbbképzéseket tartok a családi szociális munka témakörében, és nemcsak
oktatom, csinálom is. Most is fut egy pályázati program, amiben család-és párkonzultációt végzünk a kistérségben Nagy Zsuzsanna
kolléganőmmel, aki életvezetési tanácsadó.
Mindezek mellett azt gondolom, hogy ez
az elismerés nem feltétlen egy-egy nagyobb
feladatnak szól, hanem általában a munkámnak, hiszen a hétköznapok eseményei,
beszélgetései – bár nem olyan látványosak,
mint egy nagy munka –, legalább annyira
fontosak. A legnagyobb eredmény pedig
az, ha megkeresnek az emberek, és közösen
keresünk megoldásokat, vagy látunk meg
valamit az élet szépségeiből – a nehézségek
mellett.

A Városi Könyvtár hírei
Szünetek voltak ősszel a számítógép használatban is, ennek
oka a nálunk zajló tanfolyamok
voltak. Egy pályázatnak hála akkreditált képzést tudtunk tartani, és
mára az intézmény is megkapta az
akkreditációt. A tanfolyamunk témája Számítógép kezelő, e-ügyintéző, amelyet ez év során újfent meghirdetünk majd, de a szervezéssel
igyekszünk minél kevésbé terhelni
a könyvtár nyitvatartási idejét.
A múlt évi nyári zárva tartásunk
oka a könyvtár számítógépes nyilvántartásra és kölcsönzésre való
átállásának előkészítése volt. A

munkát azóta is folytatjuk, zajlik a
könyvek rendszerbe való felvitele,
és az adategyeztetések; rögzítjük
az olvasói adatokat, és ha mindez
készen van, a kölcsönzési adatok
bevitele is megtörténik majd. Reméljük, hogy látogatóink ebből a
háttérmunkából minél kevesebbet
vesznek észre, az esetleges fennakadások miatt ezúton is elnézést
kérünk. Ha minden a tervek szerint
zajlik, a tavasz folyamán áttérünk
a számítógépes kölcsönzésre. Biztosan nem lesz zökkenőmentes, de
olyan minőségi előrelépést jelent
majd a tájékoztatásban és a szolgál-
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tatásban, ami megéri a belefektetett
munkát, és a kezdeti nehézségeket.
Idén is útjára bocsátottuk a
Könyvfalót, az alsó tagozatosok
olvasó-játékát. Mindenkit szívesen
invitálunk, legyen az gyerek, vagy
érdeklődő szülő, hogy jöjjenek
be hozzánk, és nézzék meg, mit
is jelent, hogyan zajlik ez a játék.
Az idei tanévben is április 30-án
ér véget a játék, zárórendezvénye
május második felében várható.
A tavalyi évben nagy sikere volt
a Miniszínház előadásának, ezért
idén is hasonlóképpen tervezzük
jutalmazni a résztvevőket.
Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!
Berta Gyuláné
könyvtáros
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Ugróköteleseinkről – egy egri vendég tollából
A Mórahalmi Körkép e-mail címére érkezett az alábbi írás egy
meleg hangvételű levél kíséretében. Igyekszünk mi is beszámolni ugróköteleseink kiemelkedő
eredményeiről, de ilyet még nem
tapasztaltam, hogy egy meszsziről jött ember veszi a fáradtságot, és az őt ért élmény hatására tollat ragad, és cikket küld
a helyi újság számára. A fotók
szintén a cikk írójától érkeztek.
A sorok magukért beszélnek.
Legyünk büszkék!
Mórahalom 2011. december 22-én
karácsonyi fényben pompázott. Egy ismerősömtől kaptam meghívást a helyi ugrókötelesek bemutatójára.
A karácsony előtti nagyvárosi, nyüzsgő
tömegben való rohangálás helyett örömmel utaztam a kisvárosi gálaműsorra.
Az Aranyszöm Rendezvényházba
lépve csillogó, a csoport által eddig szerzett
több száz éremből épített karácsonyfa fogadott. A különös ötlet mindenkiből ámulatot
váltott ki. Elismerésem az ötletadónak!
Hallottam már a mórahalmi „ugrálókról”, de a látvány minden képzeletemet felülmúlta. Már tíz nap is eltelt
azóta, de még mindig hatása alatt vagyok
a látottaknak. Újra és újra eszembe jut az
a különös hangulat, melyet sok-sok gyerek és az Őket összefogó, ösztönző, edzőként munkálkodó Detti néni (Martyin
Lászlóné) teremtett meg a színpadon. Részese lettem egy precíz összmunkát
igénylő, karácsonyi zenékkel fűszerezett,
vidám, téli, nem mindennapi forgatagnak.
Hihetetlen ügyességgel hajtják a kötelet a legkisebbek is. Büszkén hajoltak
meg a csöppségek a jól teljesített feladat
után. A szóló bemutatót tartó Farkas
Csamangó Petra produkciója elkápráztatott. Sosem láttam még ilyen bravúros ugrókötelezést. Nem véletlen, hogy
Európa-bajnok és világbajnoki
ezüstérmes versenyző. Az ugrálás és
a versenyzés a fiúkat is magával ragadta
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már a városban. Szép számmal, ügyes
gyakorlatokkal vettek részt a műsorban.
A korcsoportonként való bemutatkozás
minden szülő, rokon, ismerős, új néző szívét megdobogtatta. A gyerekek szemében
az igyekezet és a szereplés izgatottsága
ragyogott. Mosolygós arcuk magabiztosságukat mutatta. A hálás közönség visszatérő vastapssal jutalmazta a szereplőket.

Az egymást váltó csoportok fegyelmezetten, gördülékenyen követték egymást. Ez
a kisebb csapatokat segítő „edző-helyetteseknek” is köszönhető. Pedig (oktatóként
én is tudom) nem könnyű sok emberkének
előre elkészített koreográfia szerint, egymásra is figyelve, a kötél hajtását is variálva ugrálni, s még azt is észben tartani,
hogy az előkészített kötelek mikor következnek. Ámulatomat tovább fokozta a sötét színpadon előadott
fényjáték. Ehhez világító köteleket
használtak. Ez az ötlet varázslatos világot
teremtett. A műsorszám után a város polgármestere, Nógrádi Zoltán gratulált a
sok gyereknek, felkészítőjüknek, a segítőknek, a szülőknek. Ígéretet tett a további
támogatásra is, melyre minden eddiginél
nagyobb szüksége van a csapatnak, hiszen

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

a 2012. évi világbajnokság Floridában lesz, ahová önerőből (!) kell eljutniuk, hiába dolgoztak meg keményen a
kvalifikációért.
A kifáradt gyerekek és a mi szemünk
pihentetésére az edző (Detti néni) által
összeállított térképek és fotók vetítése elrepített mindannyiunkat a nemzetközi
versenyek helyszínére. Bepillanthattunk Közép- és Nyugat-Európa nagyvárosaiba, s még Dél-Afrika meseszép világába is. A nézőtéren ülve mi is átélhettük
a versenyzők élményeit, a dobogóra állók
sikereit. Eredményességük az „éremfán”
látható. A vezető körültekintő szervezését
igényelte, hogy a versenyre utazásokat
messzi városok látványosságainak megtekintésével kötötte össze.
A kalandozás után még fergetegesebb folytatás következett.
A már nemzetközi eredményeket elérő
nagyobb lányok akrobatikus és show elemekkel tették még látványosabbá gyakorlataikat. Néha még szemmel is nehéz
volt követnem, hogy merre jár a kötél.
A DD és a kínai hajtás már csak hab volt a
tortán. Sosem láttam még ilyet! Az egész
városkát átjáró „kötelezés” eredménye
a felnőtt, szülői csoport megalakulása és
ősbemutatója. Szorgalmuk, lelkesedésük,
kitartásuk igazán példa értékű. „A hóhért
akasztják!”– viccelt az egész bemutatót
hibátlanul végigkommentáló Detti néni,
hisz Ő is együtt ugrált a felnőtt csoporttal.
A vastaps most sem maradt el.
A műsor végéhez közeledve
megható jelenetek tanúja lehettem. A színpad elsötétült, majd világító
gyertyákkal, csillagszórókkal csendben
összegyűlt minden résztvevő a színpadon
(közel 80 gyerek és 20 felnőtt!!!). Közös
karácsonyi dal éneklésével tették meghitté
a zárást. A vezető munkáját ötletes ajándékkal honorálta a csoport, melyet ritmusos tapskíséret mellett adtak át. Martyin
Lászlóné (Detti néni) is külön megköszönte a „segédek” odaadó munkáját. Három Farkas-lány csiszolgatta az apróbbak
felkészülését. „Farkasok közt…védett vagyok!”– mondta mosolyogva Detti néni.
Elismerésem mindenkinek, aki
hozzájárult ehhez a műsorhoz. A
látottak alapján nem csodálkozom, hogy
ennyi kimagasló eredményt értek már el
ebben a sportban ezek a gyerekek. Csak
azt nem értem, hogy az újságokban, sporthírekben miért nem hallani ezekről!!!!!
Köszönöm ismerősömnek, hogy meghívott, s részese lehettem egy előttem most
megnyíló sportág magas színvonalú gálaműsorának. Biztos, hogy lelkes hírvivője
leszek ennek a sportnak, követője a bemutatóknak, hisz ezt látni, örök élmény.
Eger,2012.01.03.
Köszönettel: Juhász Gabriella

MÓRAHALMI

Karácsonyi Vásár
a Móra Ferenc ÁMK-ban
2011. december 15-én reggel 8
órától hagyományteremtő jelleggel megrendezésre került a Karácsonyi Vásár iskolánkban. Az ötlet
szikrája már szeptember elején kipattant a
fejemből, amikor Gyuris Péterné Igazgató asszony felkért a középiskolai diákönkormányzat vezetésére. Már az első DÖK
gyűlésünkön elvetettem a magvait a képviselők között a rendezvénynek, ami már
akkor nagy lelkesedést váltott ki az érintettek között.
Ezután nem volt más dolgunk, minthogy a rengeteg szervezési feladatot felosszuk magunk között és megtegyük a
megfelelő lépéseket. Szerencsére a diákok, pedagógusok és a vezetőség részéről is nagy volt az érdeklődő támogatás,
amely nagyban hozzájárult a vásár sikeréhez. Utólag bátran írtam le a SIKER szót,
ugyanis bőven felülmúlta a várakozásainkat a végeredmény.
Néhány szót érdemes szólnom a vásár
menetéről és lebonyolításáról is.
A rendezvénynek az iskola aulája adott
helyet, ahol az árusító osztályok már jóval a kezdés előtt elfoglalták standjaikat
és lázas díszítésbe kezdtek. Az egész napos vásár során 21 osztály és a Caritas
mórahalmi szervezete bocsátotta áruba
termékeit.
„…Amikor a karmester beint: a magányos
hangszerek hirtelen
egymásra
találnak,
egymásba szeretnekés megszólal a ZENE.
Élet születik…”

Ahogy az meghirdetésre került az osztályok által elkészített portékákat vásárolhatták meg az érdeklődők. Volt itt lángos
és kenyérlángos, sütemény a szivárvány
minden színében, díszek, ajándéktárgyak
és plüssfigurák. Erre szokták mondani:
„Ami szem s szájnak ingere!”.
Vásárolni fabatkával lehetett, mely 50
forintot ért és a pénztárnál lehetett megvásárolni.
A nyüzsgés egész napos volt, szavakba
önteni nehéz lenne, ami itt történt, mondhatnám aki nem látta el sem tudja képzelni!
Sajnos képek technikai okokból nem
készültek, viszont utólag megkérdeztem
néhány résztvevőt, vásárlót és árust, hogy
milyen élményekkel gazdagodtak, illetve ők milyennek látták a rendezvényt. A
következőkben ezt osztom meg a Kedves
olvasókkal:
Dávid, 16 éves: „Szerintem nagyon
jó volt a vásár, nem gondoltam volna, hogy
ilyen sokan lesznek. Többször is lehetne
ilyen!” Rita, 16 éves: „Tetszett a vásár,
egész nap kellemes, jó zenéket hallottam.”
Mónika, 17 éves: „Szerintem nagyon
jó volt a vásár, lehetne többször is ilyen!”
Dani, 15 éves: „Jó volt a vásár, sokan
voltak sok szép portékával. Egész nap jól
éreztem magam.” Anett, 11 éves: „A
vásár szerintem nagyon jó volt. Jó volt
az ugróköteles bemutató is!” Vivien,
13 éves: „A vásár nagyon jó volt, igaz
nem vásároltam, de szép dolgok voltak.”

Ádám, 12 éves: „Nagyon tetszett ez a
rendezvény, remélem jövőre a mi osztályunk
is fog árulni valamit!” Zoltán, 60 éves:
„EGYET FIZET, KETTŐT KAP!” Sándor, 13 éves: „Nekem nagyon tetszett, mi
sok mindent árultunk és sokan is vásároltak
nálunk.” Ramóna, 13 éves: „Nagyon
jó volt a Karácsonyi Vásár.” Dorina, 11
éves: „Nagyon jó volt, sok mindent láttam!” Regina, 10 éves: „Nagyon kreatív dolgok voltak a vásárban!” Dorina,
10 éves: „Nagyon jól éreztem magam
a vásárban. A kézműves foglalkozás is jó
volt!” Nikoletta, 17 éves: „Élveztem
az egész napomat, aktív résztvevőként kicsit
fárasztó volt de megérte!”
Ez a résztvevők véleménye. Szerencsére pozitívan csengett le az egész rendezvény mindenki számára.
A legfőbb cél a diákok megmozgatása,
az iskolai élet felpezsdítése és a karácsonyra hangolódás volt. Nem tagadom rengeteg
munkánkba került, hogy minden tökéletes
legyen, de bizton állíthatom, hogy elértük
a célunkat! Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik kicsit
is kivették a részüket a munkálatokból,
annak érdekében, hogy minél sikeresebb
legyen az esemény. A hibákból tanulunk,
a jól sikerült dolgokból pedig merítünk,
hogy jövőre újult erővel, még sikeresebb
vásárral örvendeztessük meg egymást.
Hanczik Tibor
DÖK vezető pedagógus

Örömzene év elején
Meg is kapjuk. És büszkék
vagyunk. Hogy nekünk olyan
sok kincsünk van. Például a

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara és
utánpótlás Kiszenekara.

Ahogy ezt az idézetet leírom, újra magam előtt látom
az estét, melyet mindig nagyon
várunk.
Évről-évre úgy kezdjük az
új- esztendőt, hogy soha nem
fogadunk meg semmit, csak
azt, hogy január 2-án átadjuk
magunkat a zene élvezetének,
melyet
Fúvószenekarunktól
kapunk ajándékba. Ha tetszik
karácsonyi ajándékba.
A csomagolást mi nézők
adjuk: „Ünneplőbe öltöztetjük
lelkünket” és nyitott szívvel,
átszellemült arccal és persze
nagy tapssal várjuk a meglepetést.

Aki ott volt újévi hangversenyükön az tudja, miről
beszélek. Csodálatos két óra
örömzenélés. Mert ezek a fiatalok tudják, hogyan kell tehetségükkel örömet szerezni.
Odaadással, alázattal figyelik karmestereiket – Vastag Istvánt és Szalai Krisztiánt – akik
profi módon irányítják zenészeiket.
Minden évben ötletes műsorral, nagyon jó válogatással
teremtenek hangulatot az újesztendőhöz. Azoknak, akik
nem hallották még őket játszani tiszta szívből ajánlom,
hogy keressék az alkalmat,
ismerjék és szeressék meg
zenéjüket!
A zenekari tagoknak pedig
köszönet előadásukért, további
munkájukhoz pedig kitartást és
jó egészséget kívánunk!
(B.Farkas Zsuzsa)

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

5

MÓRAHALMI

TISZA VOLÁN Zrt.

Érvényes: 2012. január 2-tĘl
AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Mórahalom, aut. áll. megállóhelyrĘl
KÁ

6

H O V Á

1

Ásotthalom, aut.vt.

1
1

Bácsalmás, aut. vt.
Baja, aut. áll.

1

Bátaszék, aut. vt.

1
1
1

Bonyhád, aut. áll.
Bordány, aut. vt.
Csávoly, aut.vt.

1
2

Csikéria, aut.vt.
Domaszéki bej.út

1

FelsĘszentiván, aut.

1
1

Forráskút, aut.vt.
Gátsor, Krisztin kúria

1
2
1
1
1
1

Héviz, aut. áll.
HódmezĘvásárhely,aut.áll.
Kaposvár, aut. áll.
Kelebia, vá.
Keszthely, aut. áll.
Kissori bolt

1

Kisszállás, aut. vt.

1

Mélykút, aut. vt.

1
1
1
2

Mohács, aut. áll.
Mosdós, kórház
Nagykanizsa, aut. áll.
Nagyszéksósi iskola

2
1
1

Orosháza, aut.áll.
Öttömös, ABC
Pécs, aut. áll.

M I K O R
0.31
6.06
6.56
7.06
7.10
7.36
9.06
9.10
10.06
11.05
11.05
( 7.55
12.55
13.06
14.06 -14.35
14.56
(12.06
15.10
15.21
16.06
16.36 17.05 (17.06
18.05
18.06
19.06 (20.05
20.10
(17.15
21.16 (22.05
23.30
23.31
11.25
13.58 514.10
16.06
( 7.55
5.47 ( 6.57
6.57 1 6.57
7.47 H 8.07
9.47
10.57
11.25
11.47
12.55
( 8.57
12.57
12.57
13.47 (13.55
13.55 513.57
13.58 514.10
14.57 K14.57
15.47
15.57
16.12
16.57 16.57
16.57
17.47 K18.57
19.47 320.57 321.47
5.47
7.47
9.47
13.47 513.57
15.47
17.47
19.47
7.47 (13.55
13.55
15.47 320.57
6.30
7.45
12.05
14.30
16.51
17.53
9.47
10.57
5.47 ( 6.57
7.47 ( 8.57
11.47
12.55
12.57
12.57
13.47 513.57
14.57 K14.57
15.47
15.57
16.12
514.10
16.57 16.57
16.57
17.47 K18.57
19.47
320.57 321.47
11.25
13.58 514.10
16.06
( 7.55
3.30
4.30
4.35
4.38
5.35  6.05
6.10
6.25
6.28
6.30 . 6.38
6.48
6.50 ( 6.58  7.05
7.39
7.40
8.35
9.18
11.00
11.12
11.15 .12.00
12.35
12.38
13.00
13.38 13.50
14.38
15.00
16.00
16.15
16.35
17.00
17.08
(15.38
17.58 18.05 (18.15 518.55
19.18
19.55
20.35
21.08
5.47 ( 6.57
7.47 ( 8.57
9.47
10.57
11.47
12.55
12.57
12.57
13.47 513.57
15.57
16.12
14.57 K14.57
15.47
514.10
16.57 16.57
16.57
17.47 K18.57
19.47
320.57 321.47
7.45
12.05
14.30
17.53
6.56
10.06
13.06
15.21 (17.06
18.06
19.06
21.16
23.31
1 6.57
7.08
19.09
7.47 (13.55
13.55
11.25
13.58 514.10
16.06
20.55
( 7.55
1 6.57
7.10
9.10
11.05
15.10 17.05
 7.00
18.05
20.10 (22.05
23.30
(17.15
5.47
6.57
7.47
9.47
11.47
13.47
15.47
17.47
19.47 321.47
513.57
5.47 ( 6.57
7.47 ( 8.57
9.47
10.57
11.47
12.55
12.57
12.57
13.47 513.57
14.57 K14.57
15.47
15.57
16.12
16.57
16.57
17.47 K18.57
19.47 320.57
16.57
321.47
5.47
9.47
13.47
17.47
19.47
7.47
7.47
14.57
4.38
5.55
6.40
12.40 (14.10 15.05
17.30
20.40
(15.50
7.08
19.09
11.05
13.15 .14.15
5.47 ( 6.57 ( 8.57
9.47
10.57
12.57
13.47
14.57 K14.57 16.57
16.57
17.47
19.47
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TISZA VOLÁN Zrt.

Érvényes: 2012. január 2-tĘl
AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Mórahalom, aut. áll. megállóhelyrĘl
KÁ

H O V Á

1
2

Pusztamérges, aut. vt.
Röszke, Szt. Antal tér

2
1
1
2

Röszke,M5 határátkelĘhely
Ruzsa, aut. vt.
Siófok, aut. áll.
Szeged, aut. áll.

1
2

Szeged, aut. áll.
Szeged, II. Kórház

1
2
1

Szeged, II. Kórház
Székkutas, ABC
Szekszárd, aut.áll.

1
1

Szigetvár, aut. áll.
Tataháza, aut.vt.

1
1
1

Tompa, aut.vt.
Üllés, aut. vt.
Zákányszék, aut. vt.

1

Zalaegerszeg, aut.áll.

M I K O R
11.05
4.38
(15.50
(15.50
11.05
6.57
3.30
 6.05
. 6.38
7.08
9.18
11.15
13.00
(14.10
(15.50
17.08
518.55
319.58
K21.58
 5.55
6.30
8.08
11.58
16.00
319.08
K21.58
15.08
7.08
6.57
15.47
14.57
5.47
11.25
513.57
15.57
19.47
( 7.55
7.45
6.30
13.15
.17.35
7.47

13.15
5.55
17.30

.14.15
6.40
20.40

(14.10

15.05

13.15 .14.15
1 6.57 H 8.07
4.30
4.35
4.38
4.38
5.55
6.10
6.25
6.28
6.40
6.48
6.50 ( 6.58
7.39
7.40
8.08
8.35
11.00 11.08 (11.08
( 9.58
11.58 .12.00
12.35
12.38
13.08
13.38 13.50 13.58
14.38
14.50
15.00 15.05
15.58
16.00
16.15
16.35
17.30
17.58 317.58 18.05
19.09
19.18
19.55
319.08
20.35
20.40 H20.50
520.00

5.35
6.30
 7.05
9.08
11.12
12.40
(13.58
(15.38
17.00
(18.15
19.58
21.08

12.40

( 8.45
6.50
9.08
13.08
16.15
19.09

9.55 13.40
15.08 .17.35
7.08
7.39
( 6.58  7.05
11.00 11.08 (11.08
( 9.58
15.00
15.58
13.58 (13.58
17.08
17.58 317.58 518.55
19.58 319.58 520.00
21.08

19.09
1 6.57
15.57

7.47 H 8.07
320.57

(13.55

513.57

7.47 ( 8.57
9.47
10.57
( 6.57
11.47
12.55
12.57
12.57
13.47
13.58 514.10
14.57 K14.57
15.47
17.47 K18.57
16.57 16.57
16.57
320.57 321.47
11.25
13.58 514.10
16.06
20.55
12.05
14.30
17.53
7.45 ( 8.45
9.55
11.05
12.05
13.55 .14.15
14.30
15.50
16.51
17.53
19.30
14.57

J E L M A G Y A R Á Z A T
( = munkaszüneti napok kivételével naponta
- = szabadnap
. = szabad és munkaszüneti napokon
H = Nyári tanszünetben péntek, szombat, vasárnap valamint a hetek elsĘ
tanítási napját megelĘzĘ nap
= a hetek utolsó tanítási napján
= a hetek elsĘ tanítási napját megelĘzĘ munkaszüneti napon
= tanév tartama alatt munkanapokon
1 = VI. hó 1-tĘl VIII. hó 31-ig naponta
3 = a hetek elsĘ tanítási napját megelĘzĘ napon
5 = a hetek utolsó tanítási napján és a hetek elsĘ tanítási napját megelĘzĘ
napon
= munkanap
 = munkaszüneti nap
 = iskolai elĘadási napokon
K = a hetek utolsó elĘtti és utolsó iskolai elĘadási napján, valamint a hetek
elsĘ iskolai elĘadási napját megelĘzĘ napon
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Közlekedésbiztonsági tanácsok

Mezőgazdasági Információk Gyalogosok

Az őstermelői igazolványok érvényesítése, új kiállítása, leadása folyamatosan
történik, a határidő március 19, 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.
Mezőgazdasági őstermelőket
érintő legfontosabb változások a
2012. évre.
A csak regisztrációs számmal rendelkező magánszemély nem tekinthető
őstermelőnek. A 2012. évtől a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alkalmazásában nem tekinthető
mezőgazdasági őstermelőnek az a magánszemély, akit kizárólag a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv által
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben
tartanak nyilván, vagyis csak regisztrációs
számmal rendelkező magánszemély. Mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői
igazolvánnyal rendelkező, valamint az a
magánszemély tekinthető, aki családi gazdálkodó vagy a gazdálkodó család tagja.
Az őstermelői igazolvány helyett az
adóévre hitelesített értékesítési betétlapot
kell bemutatni a kifizetőnek
További változás az is, hogy az Szja tv.
46. § (4)bekezdésében foglaltak szerint
a kifizetőnek akkor nem kell adóelőleget
megállapítania az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített
értékesítési betétlapját, illetve ha családi
gazdálkodó (gazdálkodó család tagja), az
e jogállását igazoló okiratát. (A 2012. évet
megelőzően az őstermelői igazolványt
kellett a magánszemélynek bemutatnia
az őstermelői jogállás igazolására.) Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kifizető
felé történő első értékesítést megelőzően
célszerű hitelesítetni az adóévre az értékesítési betétlapot, mivel annak hiányában a
kifizető köteles a magánszemélytől adóelőleget levonni. Nem változott viszont
az a szabály, hogy az értékesítési betétlap március 20-a előtt történő hitelesítése
esetén tekinthető csak a magánszemély az
adóév egészére mezőgazdasági őstermelőnek.
A korábbi években elhatárolt veszteség összegével a tárgyévi jövedelem nem
csökkenthető maradéktalanul
A 2011. évi személyi jövedelemadó
bevallás kitöltésekor a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelőnek azzal is számolnia kell, hogy
a 2012. évtől a korábbi években elhatárolt
veszteség összegét a tárgy évi jövedelem 50
százalékáig veheti majd figyelembe, tehát
100 egység jövedelemmel szemben legfeljebb csak 50 egység korábbi években elhatárolt veszteséget lehet betudni (a 2011.
évben még akár 100 egységgel is csök8

kenthető a jövedelem). A mezőgazdasági
termelőkre vonatkozó bővebb információkat a következő honlapon olvashatják:
h t t p : / / w w w. a p e h . h u / m a g y a r _ o l d a lak/regiok/eszakalfold/aktualis/mg_
tevekenyseg.html?pagenum=1

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).
2012-től kezdődően megváltozik a közös teherviselésen alapuló kárenyhítési
rendszer, ezzel kapcsolatban megjelent a
2011. évi CLXVIII. törvény ill. a 143/2011
VM rendelet, bővebb felvilágosítást a falugazdász irodában kaphatnak.
Ismételten felhívnám az őstermelők
figyelmét a csomagolással kapcsolatban a
termékdíj bejelentkezés és fizetés kötelezettségéről:
A környezetvédelmi termékdíjról szóló
1995. évi LVI. törvény értelmében azok
az agrártermelők, akiknek a mezőgazdasági termelésből származó árbevétele nem
haladja meg az 50 millió forintot, átalány
formában tesznek eleget a termékdíj kötelezettségüknek.
Kiket érintenek ezek az intézkedések?
Mindazon termelőket (őstermelőket, családi gazdálkodókat, állattenyésztőket,
vagy más gazdaságokat is) akik termékeiket maguk csomagolják és értékesítik,
vagy saját célra felhasználják. Így a műanyag zacskót, zsákot, fóliát, műanyag,
vagy faládát, raklapot használókat pl.
zöldség gyümölcs termelőket, takarmány,
vagy vetőmag előállítókat ugyan úgy, mint
a bálazsineget, bálahálót használó állattenyésztőket, ha a bálázott takarmányt,
alomszalmát saját gazdaságban felhasználják, vagy a többletet értékesítik.
A fentieken túl felhívjuk minden termelő figyelmét, hogy az elmulasztott
kötelezettségek késedelmes teljesítése
nem mentesít a késedelmi pótlék, vagy az
önellenőrzési pótlék, és utólagos termékdíj megfizetése alól, amely jogkövetkezmények tekintetében az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai az
irányadók.
A korábbi évek tapasztalatai után ismételten meg kell említeni a bekövetkezett
vis maior események bejelentési határidejét, ami a káresemény bekövetkezésétől számított 15 nap ill. amikor az ügyfél
olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül.
A területalapú támogatások második
részét az MVH várhatóan január 15-től
utalja a megadott bankszámlaszámra.
Somodi Attila falugazdász

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

szabályos
közlekedése

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig
járda nincs, a leállósávon, az útpadkán
vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem
útpadka, sem kerékpárút nincs – vagy az a
gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes
székkel való közlekedésre alkalmatlan –, a
gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az
úttest szélén, egysorban
a) lakott területen lehetőleg a menetirány
szerint a bal oldalon, lakott területen kívül
mindig a bal oldalon, a járműforgalommal
szemben,
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig
a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.
A gyalogosnak az úton olyan tárgyat,
illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie.
Olyan tárggyal, amely méretei miatt a
gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni;
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a
járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.
A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt
gyalogosátkelőhely nincs,
a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított
vonalában), valamint a menetrend szerint
közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között
(a járdasziget teljes hosszában),
b) egyéb helyen bárhol, a legrövidebb
áthaladást biztosító irányban mehet át.
A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni
minden olyan magatartástól, amely a járművek
vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van.
Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt
gyalogosátkelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal
a járművekkel szemben, amelyek arra az útra
kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.
A megkülönböztető jelzéseket használó
gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.
Kérjük a kedves gyalogosan közlekedőket, hogy a fenti szabályokat saját testi épségük megóvása érdekében tartsák be!

MÓRAHALMI

Egészséghét

Legnagyobb kincsünk az egészségünk,
amelyre az év 365 napján vigyáznunk
kell (érdemes!). Hogy hogyan, arra már
a legkisebbeknek is vannak ötleteik, elég
megkérdezni őket étrendről, tisztálkodásról. Rendkívül széles a paletta, számtalan
módja van annak, hogy óvjuk testünk épségét, lelkünk harmóniáját. A tudomány
fejlődésével, a bennünket körülvevő fizikai és társadalmi környezet változásával,
saját biológiai korunk előrehaladásával
ráadásul állandóan igazodnunk kell az aktuális feltételekhez, igényekhez.

A Móra Ferenc ÁMK-ban évről évre
megszervezzük a tanulók számára az
egészséghetet. Tisztában vagyunk vele,
hogy néhány foglalkozás nem elég arra,
hogy az egészségvédelem minden szegmense szóba kerüljön, mindenkihez minden szükséges és esetleg később szükséges
információ eljusson.
Elsősorban a családi személyes példamutatás során formálódik a gyerekek
személyisége e témakört illetően is. Ezzel együtt, mint ahogy látjuk jelen társadalmunk egészségi állapotát, szűkebb
környezetünkben az iskolások jellegzetes

problémáit, talán kijelenthető, hogy soha
nem lehet eleget beszélni egy-egy kérdéskörről, foglalkozni bizonyos helyzetekkel.
Osztályközösségben feldolgozni a témát
pedig mindig más élményt jelent, mint otthoni, család környezetben. Ez nem jelenti
azt, hogy jobb, csak hogy más impulzus.
A több oldalról való támogatás pedig elengedhetetlen, például a szenvedélybetegségek témakörében.
Idén ugyanis a 7-8. évfolyamosok az
egészséghéten a szenvedélybetegségekkel foglalkoztak. Na nem kipróbálásra
kell gondolni, nem kóstoltak, nem ízleltek
semmit. Találkoztak viszont olyan hús-vér
emberekkel, akik eljutottak már a különböző szerekkel kapcsolatos függőség legmélyéig. Kemény, kitartó küzdelmüknek
köszönhetően hosszú ideje szermentesen
élnek, de teljesen gyógyultnak nem merik
mondani magukat. A személyes találkozás
a diákokkal nagy hatást váltott ki a gyerekekből, belepillantottak, hogy a vagányságnak gondolt tetteik hová vezethetnek,
mi várhat rájuk ennek az útnak a végén.
Ügyesen felismerték, hogy a mai korra
adaptálva a szenvedélybetegségek típusainak lehetőségét, nekik már nem csak
az alkoholfogyasztásról, dohányzásról,
gyógyszerszedésről, játékszenvedélyről
kell alaposan elgondolkodniuk, hanem
megvizsgálni saját hozzáállásukat az internetezéshez, a különféle internetes játékokhoz, közösségi oldalakhoz, „gép- és
facebook – függőséghez”.
A foglalkozásokban segítőink voltak a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye munkatársai Mórahalomról,
valamint a helyi Családsegítő Szolgálat
munkatársa.

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

A program zárásaként dr. Pőcze Tünde
rendőr őrnagy előadásában a szerhasználatra vonatkozó jogi szabályozás került
terítékre, illetve a kábítószer visszaélésekkel kapcsolatos aktualitások.
Az alsó tagozatosok és az 5-6. évfolyam számára egy szokatlan téma került
idén feldolgozásra. Statisztikákat böngészve olvashatjuk, hogy a gyermek, illetve a kisgyermek halálozások legfőbb
okai a balesetek. Ezek persze lehetnek
háztartási balesetek, de lehetnek közlekedésiek is. Azon belül pedig olyan közlekedési balesetek, melyekben a másik fél
a vétkes. Mégis úgy gondoltuk, egészségvédelemhez, egészségneveléshez tartozik
az is, hogy szakszerűen tudjanak a tanulók
gyalogátkelőn áthaladni, kerékpározni,
ismerjék a táblákat, néhány, rájuk vonatkozó törvényi szabályozást, a forgalom
jellegzetességeit, az autóbuszon, gépjárműben utazás feltételeit. A foglalkozások során az elméleti hátteret szintén dr.
Pőcze Tünde rendőr őrnagy biztosította,
majd az iskola udvarán felrajzolt bonyolult közlekedési szituációban mutathatták
meg a gyerekek, hogyan tudnak biciklivel,
illetve gyalogosan helyesen érvényesülni.
Izgalmas, olykor veszélyes forgalmi dugót sikerült sokszor pillanatok alatt létrehozniuk, ahogyan azt a valós életben is
tapasztalhatjuk, valós forgalomban. Azt is
megtapasztalhatták, hogy egy-egy KRESZ
utasítás be nem tartása valóban veszélyes
következményekkel járhat. Bár személyi
sérülés nem történt, a távolból is hallható sikítások általában egy szabálytalanság
következtében kialakult balesetveszélyes
helyzet miatt „menekülni kényszerülő”
kisgyerek torkából származtak ...

Mint a bevezetőben említettem, az
egészségvédelem kifogyhatatlan téma.
Nem lehet eleget foglalkozni vele, életünket végig kell hogy kísérje a saját testünk
– lelkünk védelmével való törődés. Iskolai
keretek között, tanórák keretén belül évről
évre 1 témakörbe pillantunk be, alapozva
ezeket az otthoni, családi környezetben
kialakított szemléletre, kiegészítve azokat
a közösség szintjén megszerezhető élmények hatásaival.
Masa Andrea
védőnő
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Vízkereszt és házszentelés

Január hónap fontos ünnepei
közé tartozik Szűz Mária, Isten
Anyjának ünnepe (január 1.), Vízkereszt (január 6.), Vízkereszt
utáni vasárnap pedig Urunk megkeresztelkedésére emlékezünk.
Vízkereszt más néven háromkirályok
vagy epifánia napja január 6. Az epifánia a
görög epiphaneia szóból ered, amelynek jelentése „megjelenés.” Ezen a napon a nyugati
egyházakban három eseményt ünnepelnek: a
napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint
háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus
megkeresztelkedését a Jordán folyóban valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai
menyegzőn. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet és tömjént szentelnek, s ebből a megszentelt vízből
a hívek hazavihetnek valamennyit. Vízkereszt
ünnepe a „karácsonyi tizenketted” (tizenkét
napos ünneplés) utolsó napja és a farsang kezdete is.
A magyar népi hagyományokban – az ünnep magyar elnevezésével nyilvánvaló összefüggésben – a vízszenteléssel összefüggő szokások lelhetők fel.
A szenteltvízhez kapcsolódik a házszentelés
szokása, de a néphit szerint ha a frissen szentelt vízzel meghintették a bejárat előtti földet,
akkor a ház népe megmenekült a rossztól, gonosztól, rontástól. Volt, ahol gyógyítottak is
vele, másutt a kútba is öntöttek belőle, hogy
megóvják azt.

HÁZI ÁLDÁS
Hol hit, ott szeretet;
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen. Amen!

A házi áldás szavai mindnyájunk fülében ismerősen csengenek, hiszen a házszentelés szertartásában is hallhatjuk. Nálunk, Mórahalmon
2012. január 9-én, hétfőn kezdi Joó Balázs plébános atya a házszenteléseket. Az eddigi évek
hagyományaihoz híven a tanyavilág megszentelésével kezdi, a II. kerülettől egészen a VII.
kerületig sorra járja a tanyákat, s ezután következik a belterület. A házszentelés egy szép szokás, gondolhatják sokan, sok mórahalmi lakos
be is engedi házába a plébánost, hogy elvégezze
a szertartást. Milyen örömteli lenne, ha egyre
többen úgy éreznénk: nagy szükség van Isten
áldására ahhoz, hogy minden rendben legyen
házainkban, hogy necsak környezetünk legyen
szép, de békesség és szeretet lakja otthonainkat.
Isten követe személyesen jön hozzánk, hogy ezt
az áldást adja, még csak kérnünk sem kell.
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a
házszentelés ingyenes! Nem kell fizetnünk érte,
nem vár ellenszolgáltatást sem az egyházközség, sem a plébános atya. Amit ilyenkor be lehet
fizetni, az az egyházközségi hozzájárulás vagy
régies nevén egyházadó, s sokan be is fizetjük
ezt, ha anyagi lehetőségeink megengedik, hiszen egyszerűbb, ha helyben odaadhatjuk ezt az
összeget, mintha utána nekünk kellene bevinni
a plébániára. Akiknek van lehetőségük, éljenek
ezzel, ugyanakkor van lehetőség arra is, hogy
valaki hónapokkal később adományozzon.

Családi események
Házasságkötés:
December hónapban házasságkötésről nem tudunk.
Születések:
Varga Ildikónak és László Antalnak Máté,
Mohos Ibolyának és Csillag Zoltánnak Karina,
Farkas Zsuzsának és Csiszár Dánielnek Gergő Dániel
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Halálozás:
Kiri Ferenc, 4.ker. 187.; Kiss Károly, 6.ker. 154.;
Babarczi Tibor, Bakonyszentkirály Kossuth u.
8.; Kozenkay László, Szegedi u. 1.; Nacsa Imre,
Füzes u. 7.; Bálint Károly, Dankó u. 14/a; Hebők Mátyás,
Szántó u. 8.; Csipak Máyás, Kossuth park 7.; Szécsi Imre,
Szegedi u. 48.; Masa Józsefné Szécsi Piroska, Juhász Gyula u. 18.; Szécsi Antal, István Király u. 3.; Magyar János,
4. ker. 68.; Császár Gézáné Dobó Etelka, Szabadság u. 20.;
Kaszab Sándorné Paplógó Etelka, Szegedi u. 1.; Mityók
András, Kelebia Négyes járás 22.; Szabó Battancs József,
2. ker. 36.; Tenkes Ferenc, István Király u. 2.; Bóka Antalné
Jójárt Margit, Hunyadi liget 17.; Borbás Zoltán, Bajcsy Zs.
u. 7.; Császár Mátyásné Makra Rozália, 4. ker. 31.; Tóth
Szeles Antalné Rózsa Mária, Szegedi u. 1.; Tóth Katalin,
Móra Ferenc u. 15.; Katona Ignác Antal, Ásotthalom 4. ker.
372.; Fodor Istvánné Ábrahám Fúrús Erzsébet, 6. ker. 101.;
Faggyas László Ernő, 7. ker. 111. Nyugodjanak békében!
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A házszentelés hagyománya szerint
miután a pap szenteltvízzel meghinti a házat, ezután feljegyzi az ajtóra
az évszámot és a Háromkirályok kezdőbetűit. Ezután pedig áldást mond,
melynek szövege így hangzik (az
egyik verzió):
Pap.: Isten, minden áldás forrása, halmozza el e ház lakóit .bőséges kegyelmével, és
őrizze meg őket az új esztendőben erőben és
egészségben.
Válasz.: Ámen.
P.: Adjon nekik állhatatos hitet, rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy kitartsanak a
szeretetben.
V.: Ámen.
P.: Adjon nekik békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot az imában, és
végül örök életet.
V.: Ámen.
P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek az áldása szálljon
e házra és minden lakójára, és maradjon rajta
mindenkor.
V.: Ámen.
vagy:
P.: Áldjon meg benneteket a mindenható
Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
V.: Ámen.
Nagy Mariann

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom - Zákányszék - Domaszék - Röszke
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Bővül a mórahalmi
bivalyrezervátum
Mórahalom
–
399
ezer euróból bővül a
mórahalmi Nagyszéksóstónál található, három
éve létesült bivalyrezervátum.
Az összeg 95 százaléka uniós támogatás, a többi a város
önereje.
A „bivalyprojekt” az Arad
megyei Pécska önkormányzatával és a Aradi Natura Környezetvédő Egyesülettel közösen valósul meg összesen 623
ezer euró értékben.
Csányi László mórahalmi
alpolgármester elmondta: az
eredetileg 45 bivalyt számláló
gulya létszáma mostanra nagyjából megduplázódott.
A tervek szerint jövő áprilisig az állatoknak a tájba
illeszkedő, alsótanyai stílusú
nádfedeles, fa nyílászárós istálló épül a tó közelében, piros

cserepes eresszel. Kialakítanak
egy bemutató- és oktatóházat,
szerszámtárolót, valamint egy
mérőközpontot is, ahol a bivalyok szakszerű tenyésztéséhez
szükséges vizsgálatokat végezhetik el.
Emellett beszereznek egy
traktort, fűkaszát, rendsodrót,
trágyaszállítót is.
A 90 kilométerre lévő
Pécskán a Maros árterében
egy, a homokhátihoz hasonló
beruházás kezdődik. A 17 ezer
hektáros tájvédelmi körzet
egyik részén 10 bivalyt telepítenek. Feladatuk a mórahalmi
őshonos állatokhoz hasonlóan az lesz, hogy megtisztítsák
a területet a nem őshonos és
gyorsan szaporodó növényektől. Pécskán állatorvosi rendelő és megfigyelőtorony is
épül. Az aradi egyesület pedig
a kutatásokhoz szükséges gépparkot szerzi be.

Megújult az orvosi ügyelet
otthona Mórahalmon
Mórahalom – Több mint 40 millió forintból, uniós
támogatással felújították a központi orvosi ügyeletnek és a mentőállomásnak otthont adó épületet
Mórahalmon.
Megszépült és korszerűbbé vált a mórahalmi
Szent Margit Egészségház Kölcsey utcai épülete:
egy uniós pályázat eredményeként 370 négyzetméteren végeztek felújítást. A nagyobb építési
munkák már befejeződtek, így a központi orvosi
ügyelet december 1-jétől visszaköltözhetett az
épületbe – tudtuk meg Rozsnyainé Hódi Máriától,
a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási osztályvezetőjétől.
A több mint 40 millió forintos projekt nagyobbik
része, 36 millió 150 ezer forint uniós támogatás.
Burkolatcsere történt, újak a homlokzati nyílászárók, teljesen akadálymentesítették az épületet.
Felújították az orvosi ügyelet garázsát, az orvosi
rendelőhöz kapcsolódó, elkülönített fektető részleget alakítottak ki, lecserélték a bútorok egy részét, és új eszközöket – például egy nagy értékű
defibrillátort – vásároltak.
A modern környezetben az orvosi ügyelet és az
emeleten lévő mentőállomás közös diszpécserszolgálata, a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügy mellett az otthoni szakápolás szervezése is
helyet kap.

Ügyfélfogadások januárban
1. 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.
2. 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.
3. APEH Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3
4. 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.

5. 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.
6. Dél-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár
Csongrád-megyei Kirendeltsége
(Az APEH ügyfélszolgálat mellett található.)
Minden csütörtökön 9:00 – 14:00 óráig
Mórahalom, Tömörkény utca 3/a.
7. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási
Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Minden hónap l. és 4. csütörtök
9:00 - 12:00 óráig
Következő ügyfélfogadási napok:
januárr 26., február 2.

XX. Luca kupa
2011. december 10-én 20. alkalommal került megrendezésre a mórahalmi
focitorna a sportcsarnokban, melyen a
következő eredmények születtek:

pont gólarány

1. Szabadka 13
2. Mórahalom B 11
3. Szolnok
10
4. Mórahalom A 4
5. Rubin Mol
3
6. Harkány
1

11–2
10–4
14–6
5–12
5–11
5–15

A torna gólkirálynője Szíjártó Szandra (Szolnok) lett 6 góllal, míg a legjobb
kapus a szabadkai Mirjana Erdei lett.
Förgeteg Lívia
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Mézes birsalma-alagút
Hozzávalók:
A töltelékhez:
2 nagyobb birsalma, fél citrom
leve, 1 dl édes fehérbor, 3 evőkanál méz, 2 szem szegfűszeg, fél
rúd fahéj, 7 lap zselatin,
A piskótához:
4 tojás, 8 dkg cukor, 6 dkg liszt, 1
csapott evőkanál kakaópor, 1 evőkanál olaj
A krémhez:
20 dkg vaj, 25 dkg édes gesztenyemassza, 1 evőkanál rum, 1 evőkanál porcukor
A tetejére: 10 dkg étcsokoládé,
A díszítéshez: 10 dkg dióbél

A birsalmát alaposan megmossuk, meghámozzuk, a húsát apró kockákra vágjuk.  A gyümölcshúst 4 dl vízzel leöntjük, a citrom levével, a borral meg a mézzel
ízesítjük, a szegfűszeggel, a fahéjjal fűszerezzük és fölforraljuk. Lefedve, kis lángon kb. 5 percig főzzük, majd
a tűzről lehúzva hűlni hagyjuk. A levét is megtartjuk! 
Közben a piskótához a tojások sárgáját a cukor egyharmadával fehéredésig keverjük.  A tojásfehérjét a maradék cukorral habbá verjük.  A lisztet a kakaóporral összekeverjük.
 A kétféle tojásos masszát lazán egybeforgatjuk, miközben
apránként a kakaós lisztet meg az olajat is hozzáadjuk.  A
masszát egyenletesen sütőpapírral bélelt nagy tepsibe kenjük, majd előmelegített sütőbe toljuk.  Közepes lánggal
(180 fok) kb. 20 percig sütjük.  Ezután megvárjuk, amíg
kihűl, majd az őzgerincformát ráfektetjük és körülvágjuk. 
Az így kapott tésztacsík lesz a sütemény talpa.  A díszítésre
szánt diót apróra vágjuk és a még forró sütőben megpirítjuk.
 Az őzgerincformát zsírpapírral vagy alufóliával kibéleljük.
 A puha vajat a gesztenyével, a rummal meg a porcukorral
habosra keverjük.  Egy kevés krémet a díszítéshez félreteszünk, a többivel a piskótalapokat vékonyan megkenjük és a
nagyobbikat óvatosan (félkörívben) az őzgerincformába igazítjuk.  Ezt követően megtöltjük a birsalmával.  A zselatint a gyümölcs leszűrt főzővizébe rakjuk, és addig melegítjük, amíg teljesen fölolvad.  Utána a birsalmára merjük, és
mielőtt megdermedne, a félretett piskótát krémes oldalával
lefelé ráborítjuk.  Az őzgerincformát fóliával letakarjuk,
hűtőszekrénybe állítjuk, és a süteményt fél napig dermesztjük.  Ezután kiborítjuk, a papírt vagy a fóliát lehúzzuk róla.
 A birsalagutat a maradék gesztenyekrémmel megkenjük,
azután olvasztott csokoládéval egyenletesen bevonjuk.  Végül a durvára vágott pirított dióval megszórjuk, és hűtjük még
kicsit.  Forró vízbe mártott késsel, ujjnyi vastagon szeleteljük. Birsalma helyett csak a birskörte jó, az ALMA NEM!

Redőnyjavításokat, gurtni-cseréket,
szúnyogháló készítést vállalok!
Mobil: 06-30/2134-720
Telefon: 06-62/291-746

Mark Helprin: Téli mese
„Elbűvölő tündérmese”. – írta Helprin könyvéről
Joyce Caros Oates, aki nem egykönnyen adja oda nevét felelőtlen reklámnak. Mese felnőtteknek. Íme: Egy
férfi titokzatos üldözők elől menekül a hajdani New
York utcáin és titokzatos segítőtársra lel egy repülő ló
személyében. A férfi, Peter Lake derék, szimpatikus betörő, a titokzatos üldözők a konkurens banda tagjai. A
kalandsorozat attól lesz érdekes, hogy a mesebeli elem
bekerül a történetbe. Ahol repülő lovak vannak, ahol
ki lehet esni az idősíkból, majd ugyanolyan könnyedén
belepottyantani egy másikba, ott nincs helye a szorongásnak. A regényből természetesen nem hiányzik a szerelem sem, de az igazi telitalálat New York városának
szerepeltetése, ami nem egyszerűen helyszínt, a történések színhelyét jelenti, hanem maga is a regény szereplőjévé válik. Helprin könyve kellemes szórakozást ígér mindazoknak, akiknek
elegük van a mindennapok rémségeiből, akik végre valami mást akarnak…

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
A regény cselekménye szerelmi háromszög drámai érzelmekkel, klasszikus belepusztulásokkal, egy
régi világból. A századforduló környékén járunk,
Henrik dúsgazdag magyar gróf fia, Konrád apja bárósított hivatalnok volt Galíciában, Krisztina Henrik
felesége. Ahogyan akkoriban szeretni lehetett és
tudtak, mára már nemcsak az irodalomból halt ki. A
bevégezetlen történet terhe gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeret-furdalásokkal teli öregembereket
kovácsol és kell az a gyertya az asztalra negyven évvel később, amikor a két férfi még egyszer utoljára,
minden idegszálával egymásnak feszül. Mert a gyertyák nem kiégnek értelmetlenül, hanem tisztességgel
elégnek és ha az elárult szerelem és barátság nem is
kap feloldozást, a két férfi nemes vadként vonulhat el
az érzelmek negyvenéves kísértése elől. Amikor Márai ezt a regényt írta, a nagyvilágban a rend darabjaira hullott, egy kultúra a végéhez közeledett, a második
világháború hevében végzetesen megsemmisültek a műbe mentett nemes eszmények. Ez a korhangulat kicsit bele is lóg a szerelem, barátság, hűség értékeinek
regénybeli bomlásába.

Robert James Waller: Madison megye hídjai
Egy hihetetlen és csodálatos szerelem szívszorító
története azoknak az olvasóknak, akik vállalják az érzelmeket. Az ember teljesen a hatása alá kerül. Nem
a cselekmény, vagy valamilyen ritka, egzotikus helyszín nyűgözi le ennyire az olvasót, hanem a sorokból
áradó nyugalom, érzékiség és szépség. A történet egy
farmerfeleség, Francesca, és a National Geographic
kiváló fotósa, Robert Kincaid nem mindennapi szerelméről szól. Kapcsolatuk csupán négy napig tart,
mégis megváltoztatja mindkettejük életét. Francesca
gyermekei, Michael és Carolyn édesanyjuk halála
után ismerik meg a titkot, mely mindnyájuk életére hatással volt, még ha nem is közvetlenül. Három naplót
találnak a végakarat és a búcsúlevél mellett, melyből
megismerik ki is volt valójában az a nő, aki feláldozta
szerelmét a családjáért, férjéért. Ha valaki elolvassa a könyvet, még sokáig a
fülében fognak csengeni azok a szavak, melyeket Robert mondott Franceskának:
„A minket körülvevő kétértelmű világban csak egyszer jön el életünkbe az efféle
bizonyosság és soha többé, s nem számít, hányszor születsz ujjá.”

Hirdessen a Mórahalmi Körképben!
Szerkesztőség a városi könyvtárban.
E-mai: korkep@morahalom.hu  Telefon: 62/281-441
LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.

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
12
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