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Egyszer volt, hol nem volt…
– Vers- és mesemondó verseny
„Piros a tulipán, piros a paprika,
Katicabogárnak piros a lajbija,
Ribizkén, berkenyén piros a kaláris,
Tűzpiros csizmás a gilicemadár is.”
Szalai Borbála: Színek
(Cikkünket a 9. oldalon olvashatják.)

ÁRA: 100 FT

Harmincéves
a Napfény Nyugdíjasklub
...a jó bor íze, a lekvár zamata,
a tengerek mélye, a fák magasa...

2012. június 1-jén ünnepelte harminc éves jubileumát
a Napfény Nyugdíjas Klub az
Aranyszöm Rendezvényház
nagytermében. Az ünnepségnek számos meghívott vendége volt, köztük Nógrádi Zoltán
polgármester úr, Csányi László
alpolgármester úr, a Gazdakör,
a Bástya Nyugdíjasklub, számos nyugdíjasklub a kistérség-

Húszéves a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola

Születésnapját ünnepelte a MAMI
Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte 20. születésnapját a
Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény a jubileumi gálára egykori növendékeit, tanárait és szponzorait, valamint a
fenntartó városi önkormányzat képviselőit hívta meg. A 250–300
fős vendégseregnek előbb egy filmet mutattak be az iskola jelenéről és múltjáról, majd a mostani tanárok és családjaik zenés–táncos előadással kedveskedtek. Ünnepi beszédet mondott Nógrádi
Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő, Bencze István, a
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének alelnöke és Vastag István igazgató. Másnap az iskola összes tanulóját és
szüleiket látták vendégül; a félezer résztvevő megtöltötte a sport(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.)
csarnokot.

ből, és testvértelepülésünkről.
Az eseményen köszöntőt mondott Nógrádi Zoltán polgármester, saját versét mondta el
Hegedűs Ferenc, valamint felléptek az Arlechino TE Mini
csoport és Mazsola Majorett,
Néptánc – 1 osztályosok, és a
Cibere és Rokolya csoportok.
(Cikkünket a 4. oldalon
olvashatják.)
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Kedves Látogatóink!

A Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
nyitva tartása
az alábbiak szerint módosul
a nyári szünet ideje alatt:

HÉTFŐ: ............ZÁRVA
KEDD: ..................8–17
SZERDA: ..............8–17
CSÜTÖRTÖK: ......8–17
PÉNTEK: ..............8–17
SZOMBAT: ...........8–12
A nyári nyitva tartás időtartama:
2012. június 18–augusztus 31.

Nyitva tartás
a fürdőben
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
nyitva tartása
2012. június 1-től:
A Gyógyfürdő és a Szauna Világ
vasárnaptól szerdáig: ...... 8 órától 20 óráig
csütörtöktől szombatig: .. 8 órától 22 óráig
A Gyerekvilág szárny
vasárnaptól szerdáig: .... 10 órától 19 óráig
csütörtöktől szombatig: 10 órától 21 óráig
várja a fürdőzni, pihenni vágyó vendégeit.

Közterületeink
tisztasága és rendje
Mórahalom Város Képviselő-testületének a helyi környezet és természet védelméről szóló 14/1999. (IX. 16.)
KT. sz. rendelet 3. §-a értelmében mindenkinek kötelessége és önös érdeke a saját
ingatlana előtti közterületet és csapadékvíz-elvezető
árkokat tisztán tartani és a
kertészeti karbantartásokat
elvégezni.
Az (5) bekezdése értelmében az ingatlanok területén
a növényvédelem, az ingatlan zöldterületének létesítése,
fenntartása, gondozása, a kártevők és az allergén növények
irtása az ingatlantulajdonos
kötelessége.
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A közterület az ingatlan telekhatárától az út széléig tart.
Kérjük a helyi lakosokat, hogy rendszeresen végezzék a telekhez tartozó
közterület rendben tartását.
Fontos megjegyezni, hogy a
rendeletünk értelmében külterületen az utak szélét is rendben
kell tartani, az ág és fabenövéseket, amelyek akadályozzák
a közlekedést meg kell szüntetnie a telektulajdonosnak.
Kérem a fentiek figyelembe
vételét, hogy mindannyian rendezett és tiszta környezetben
élhessük mindennapjainkat, és
a hozzánk érkező turisták, látogatók is jól érezzék magukat
nálunk.

Figyelem – EBOLTÁS!
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2012. évi veszettség
elleni összevezetéses eboltás ideje az alábbi:
2012. 06. 18. (hétfő)
2012. 06. 21. (csütörtök)

16–18 óráig
16–18 óráig

Helye: Új vásártér
Díjai: 3000 Ft/db, ami magában foglalja az oltást, féregtelenítést (2 db tablettáig), új kisállat egészségügyi könyvet
és a regisztrációs díjat.
További féregtelenítő tabletták: 200 Ft/db
Az oltás az eb tartási helyén is elvégezhető, itt a díja 3500
Ft/db. Külterületen kiszállási díj is adódik hozzá. Minden 6.
hónaposnál idősebb ebre kötelező az oltás elvégzése.
Időpont egyeztetésre keresse állatorvosát!

Dr. Kovács Tibor

Dr. Tóth Ferenc

06-30/ 965-3114

06-20/ 476-3517
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BTC EGTC Coop-Banat Nyitó rendezvénye
és I. Szakmai találkozója
A Banat- Triplex Confinium EGTC Mórahalmon a Colosseum
Hotelben rendezte meg 2012. május 30-án a HURO/1001/083/2.1.2
számú, COOP-BANAT című pályázatának sajtótájékoztatóval
egybekötött nyitórendezvényét, valamint I. szakmai találkozóját.
A nyitó rendezvényen a Csoportosulás tagjain kívül részt vett a
Mórahalmon tanulmányi úton lévő BODROGKÖZI EGTC, valamint az Abaúj- Abaújban EGTC tagjai is.
A rendezvényen Nógrádi Zoltán Elnök Úr elmondta, hogy milyen fontos ez az együttműködés a térségben élők számára, fontos
az összetartás. Dr. Ivády Nóra Bella a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok
Főosztályának főosztályvezető helyettese beszélt az Európai Területi Társulások létrehozásának folyamatáról, szerepéről a határmenti
együttműködésekben. Brüsszelből a Régiók Bizottságától Alfonso
Alcolea Martinez nyújtott tágabb képet az Európában működő
EGTC-kről. Bemutatásra került a nyertes pályázat, valamint Ocskay
Gyula a CESCI-től az Európai Területi Társulások együttműködését
hangsúlyozta ki. Végül Szabóné Kémeri Klára a BODRGOKÖZI
EGTC igazgatója mutatta be szervezetüket a rendezvényen résztvevők számára.

GEOCOM
Concerto
program
2 db termálvíz kísérőgázhasznosító CHP erőmű építése valósul meg Mórahalmon.
Az erőművek 71 millió
forintból épülnek a Gyógyfürdő, és a Hunyadi liget területén.
Május 18-án került aláírásra a Vállalkozási Szerződés a közbeszerzési eljárás
során nyertes kivitelezővel,
az NRG Agent Kft-vel.
A kivitelezés várható befejezése 2012. szeptember
eleje. A projekt megvalósításához az Európai Unió
Energetikai Bizottsága nettó 50%-os támogatást nyújt
Mórahalom Város részére a
TREN/FP7EN/GEOCOM Concerto program keretében.

14 órától a BTC EGTC 1. szakmai találkozójára került sor, ahol

a BTC EGTC Taggyűlése által kijelölt települések (Mórahalom,
Makó, Kelebia, Madaras, Zsombolya, Nagyszentmiklós és Detta)
képviselői által kialakított munkacsoport a stratégiai terv előkészítésével kapcsolatos munkákról egyeztetett. A találkozón arra a döntésre jutottak, hogy egy kutató csoport fogja feltérképezni a térséget
annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják elkészíteni a
stratégiai tervet.
A stratégiai terv elkészítésére azért van szükség, hogy a BTC
EGTC fel tudjon készülni a 2014-től 2020-ig tartó EU költségvetési
időszak pályázati lehetőségeire. A BTC EGTC ezen tanulmány nélkül nagyon nehezen tudna pályázni az elkövetkezendő időszakban.
Ez az a dokumentum, amellyel a Csoportosulás kijelöli a számára
fontos útirányt, hogy a továbbiakban merre tartson, melyek azok a
területek, amelyekben a térséget fejleszteni kell.
További információkat találhatnak a pályázatról, valamint a Csoportosulásról a www.btc-egtc.eu honlapon.

KEOP – Napelemes rendszer telepítése
Mórahalom Város Önkormányzata, mint főpályázó KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 „Napelemes
rendszer telepítése Mórahalom Óvoda” tárgyú
felhívásra nyújtott be pályázati projektet.
Ezen program keretein belül a mórahalmi
óvoda elektromos energia ellátás költségének
csökkentésére fotoelektromos napelemes rendszert tervezzünk megvalósítani ebben az évben,
mellyel az éves fogyasztást kb. 33%-kal tudjuk
csökkenteni. Kivitelezés ideje: 2012. június 15
– 2012. augusztus 31. A projekt tervezett költségvetése bruttó 12.484.574,- Ft, amelyből a támogatás bruttó 10.611.888,- Ft, a teljes 15%-os
önerő 1.872.686,- Ft.
Mórahalom Város Önkormányzata, mint főpályázó KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 „Napelemes
rendszer telepítése Mórahalom CACAO CLUB”
tárgyú felhívásra nyújtott be pályázati projektet.
Ezen program keretein belül a CACAO
CLUB elektromos energia ellátás költségének
csökkentésére fotoelektromos napelemes rendszert tervezzünk megvalósítani ebben az évben,
mellyel az éves fogyasztást kb. 72%-kal tudjuk
csökkenteni. Kivitelezés ideje: 2012. június 15
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– 2012. augusztus 31. A projekt tervezett költségvetése bruttó 11.884.333,- Ft, amelyből a támogatás bruttó 10.101.683,- Ft, a teljes 15%-os
önerő 1.782.650,- Ft.
Mórahalom Város Önkormányzata, mint főpályázó KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 „Napelemes
rendszer telepítése Mórahalom Iskola” tárgyú
felhívásra nyújtott be pályázati projektet.
Ezen program keretein belül Mórahalom, Barmos Gy. Tér 2. sz. alatti Móra Ferenc Általános
Művelődési Központ elektromos energia ellátás
költségének csökkentésére fotoelektromos napelemes rendszert tervezzünk megvalósítani ebben az évben, mellyel az éves fogyasztást kb.
33%-kal tudjuk csökkenteni. Kivitelezés ideje:
2012. június 15–2012. augusztus 31. A projekt
tervezett költségvetése bruttó 40.942.073,- Ft,
amelyből a támogatás bruttó 34.800.762,- Ft.
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Harmincéves a Napfény Nyugdíjasklub
...a jó bor íze, a lekvár zamata, a tengerek mélye, a fák magasa...
A Napfény Nyugdíjas Klub 1982 óta
működik Mórahalmon. A klub taglétszáma a 30-40 fő körül mozog, melyhez
minden évben csatlakoznak új klubtagok,
és az élet rendje szerint pedig egy-egy
tagtól olykor elbúcsúzni kényszerülnek.
A jubileumi ünnepség keretében köszöntötték legrégebbi tagjaikat: Tóth Gézáné a
klub alapítói közé tartozik, immár 30 éve
tagja a szervezetnek. 25 éves tagsággal
büszkélkedhetnek Lázár Jánosné, Nagy
Ignácné, Hódi Jánosné. 20 éve tagok a
klubban Somogyi Jánosné, Drenkovics
Sándorné, Tanács Gézáné, Széll Dezsőné,
Lázár Imréné, Börcsök Istvánné. Nem
utolsó sorban pedig 15 éve munkálkodnak köztük Szabó Szilveszterné, Kiss
Lászlóné, és Ótott-Kovács Józsefné.

A születésnap kapcsán elméláztam
a szó jelentésén: idős, nyugdíjas. No,
meg azon a közkeletű „bölcsességen”,
hogy a nyugdíjas ráér. Nem is tudom.
Azok a nyugdíjasok, akiket ismerek, nem
szűntek meg tevékenykedni, sőt, egyikmásikuknak mintha még több dolga lenne,
mint annak előtte volt – unokákkal, hobbival, közösségi munkával, miegymással.
Ez a mi nagy szerencsénk – mármint az én
korosztályomé – hiszen hová is lennénk
nélkülük. Mitévők lennénk a segítségük,
tanácsaik vagy meglátásaik nélkül, a ránk
szánt idejük és figyelmük nélkül. Kincset

őriznek, amit csak az idő és a tapasztalat
adhat meg az embernek. Idősek. Amikor
ott álltam a Rendezvényház nagytermének ajtajában, és befelé figyeltem, ez a
szó elvesztette az értelmét. Csupa aktív,
tevékeny, lelkes, érdeklődő – vagyis ifjú
embert láttam, akik a közösségben olyan
erőt képviselnek, amire támaszkodni lehet. Jó példával járnak előttünk, elég, ha
a nyomukban lépünk.
A születésnap alkalmából köszöntjük
a klub valamennyi tagját, külön azokat,
akik ezt a közösséget szervezik, és harminc éve működésben tartják. Kívánunk
valamennyiüknek jó egészséget, és még
sok-sok tevékeny évet közöttünk!
Bertáné Gyöngyi

Húszéves a Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola Születésnapját ünnepelte a MAMI
Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte 20. születésnapját a Mórahalmi
Alapfokú Művészeti Iskola. Az intézmény a jubileumi gálára egykori növendékeit, tanárait és szponzorait, valamint a fenntartó városi önkormányzat
képviselőit hívta meg. Másnap az iskola
összes tanulóját és szüleiket látták vendégül; a félezer résztvevő megtöltötte a
sportcsarnokot.
Magam mindkét rendezvényen részt
vettem, a gálaműsoron mint meghívott
intézményvezető, a szombati bálon pedig szülőként. Mindkét este feledhetetlen
volt, utánozhatatlan, és őszintén szólva
nagyon nehéz írni róla, mert nem találni
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rá szavakat. Miről beszéljek? Elhivatottságról? Elszántságról? Szeretetről? Szakértelemről? Tehetségről? Vagy a közösség erejéről – az igaziról, amit a homoki
ember annyira természetesen él meg,
hogy szinte észre sem veszik, hogy van.
A lelkesedésről, amitől olyan dolgokat
valósítunk meg, amivel tán még magunkat is meglepjük? Vagy arról a kemény,
megfeszített munkáról, ami mögötte van
mindennek, legyen szó hétköznapokról,
vagy ünnepekről.
Nem. Inkább beszélek a mosolyról,
ami nem csak az ajkak mosolygása volt,
hanem a szemeké, a szívé is. Beszélek
suhanó szoknyákról, dobogó csizmákról,
és a mi gyerekeinkről, akiknek a táncukban ott van az élet, és az időtlenség.
Mozdulataikban látom a nagyszüleimet,
és láttukon remény tölti el a szívem, ha
majdani unokáimra gondolok. Beszélek
a levegőről, ami megtölti a tüdőt minden
egyes lélegzetnél, és amikor kiáramlik
onnan, még megszólaltat egy hangszert,
de úgy, hogy aki hallja, annak belesajdul
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a lelke. A harmóniáról, a ritmusról, és a
dallamról, és mindazokról, akik hozzásegítenek minket a zenéhez. Beszélek arról
a lelkes boldogságról, amikor a kisgyerek
alkot valamit, sikerül neki valami, és eldicsekszik vele. Biztos mindenki látott
már ilyet. Semmihez sem fogható érzés,
amikor a gyermekünk képessé válik valamire, és az örömmel tölti el.
Születésnapod alkalmából nagyon sok
boldogságot kívánunk neked, MAMI! Kívánjuk, hogy még sokáig legyél velünk,
tanítsd a gyermekeinket, és rajtuk keresztül minket is. Köszönjük!
Bertáné Gyöngyi
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Hazatérni Erdélybe
Május 12. és 16 között iskolánk 7. évfolyamos tanulói tanáraik kíséretében „Irodalmi és
történelmi
emlékhelyek
a Partiumban”címmel tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Az utazás a
„Határtalanul”
program
keretében
valósulhatott
meg, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.855.680,- Ft
összegű támogatásának köszönhetően. Az eseményről Hargitai Ferenc tanár úr
beszámolóját olvashatják.
Büszkén mondhatom el, hogy annak idején 1995-ben én is részese
lehettem annak a küldöttségnek,
amely sok-sok kilométert utazva eljutott Csíkszentmártonba,
hogy az ott élő magyarokkal
testvértelepülési kapcsolatot vegyen fel. Az emlékek 17 év leforgása alatt megkoptak, egy részük
teljesen eltűnt azóta. Akkor még
zabolátlan, fiatal csikóként más
szemmel néztem azokra az értékekre, amelyek Erdélyországban vártak minket. Az idei kirándulásnak
egyébként is sokkal nagyobb tétje volt számomra: amellett, hogy
az osztálykirándulások céljainak
megfelelően a gyerekek közösséggé kovácsolására nagy energiákat
kell mozgósítani, vajon megfelelő
szinten át tudom-e adni a rám bízott diákoknak azt az Erdélyben
élő magyarok iránt érzett szeretetet, lelkesedést és elhivatottságot,
amelyet méltán megérdemelnek a
határon túl élő honfitársaink?
Aztán eljött a nap, amikor is egy
hűvös májusi hajnalon „tyúkapóként” 18 csibémmel – és persze, további 39 útitársunkkal együtt – nekiindultunk a nagy kalandnak. (Most
kihúzom magam, hiszen Erdély két

ismert apója – Bem apó és Benedek
Elek apó – mellé odaállhattam harmadiknak.) A „Határtalanul” pályázati programnak köszönhetően ismét
alkalmam nyílt iskolánk hetedikes
tanulóival és néhány kollégámmal
újra átélni ezt a csodát. Kivételes
szerencsénknek tarthatjuk, hogy
olyan kiváló, nagy tudású és elhivatott ember kalauzolt minket ezen
az öt napon át, akire akár „vakon is
rábízhattuk magunkat”. Magyarné
Rozi neve ismerősen cseng a térség
lakóinak fülében. Nos, az ő személye, felkészültsége, helyismerete
és kapcsolatai mind-mind a kirándulás sikerének zálogai voltak. (Úgy
mondtuk, hogy Erdély szőröstül-bőröstül benne van Rozi egyik kisujjában, és van még kilenc ujja!) Egy
50 fős nagy és egy 8 fős kis busszal
tettük meg a majd kétezer kilométert. Ezt hangsúlyozni azért tartom
fontosnak, mert sajnálom azokat
a gyerekeket, akik – igaz, váltásban – nem a nagy busszal utaztak.
Ők ugyanis lemaradtak a „Rozi-rádió” (ő nevezte el saját magát így)
majdnem folyamatos élő adásairól.
Szinte minden településről, dombról, patakról és épületről volt valamilyen történelmi, néphagyománybeli vagy saját élményen alapuló
története. Szédületes érzékkel meg
is szűrte közben a rengeteg információt: volt, amit elég izgalmasnak vagy érdekesnek tartott arra,
hogy mindenkivel megossza, és volt
olyan szárazabb tényanyag is, amit
csak velünk, felnőttekkel közölt.
Erdély telis tele van történelmi,
kulturális és néprajzi jelentőségű
emlékhelyekkel. Számtalan koszorút és nemzeti színű szalagot helyeztünk el egykori nagyjaink emlékműve előtt tisztelegve. Megható
volt számomra, hogy a gyerekeket
is megszállta ilyenkor az a magasztos érzés, ami minket is hatalmába
kerített. Személyesen jelen lenni
olyan helyszíneken, amelyeket mások csak a történelem könyv leckéiből ismernek, rendkívül izgalmas
és felemelő volt. Magas Déva vára,

Segesvár és a Dracula-legenda,
Székelykeresztúr és a Gyárfás-kúria, a Csíksomlyói Mária-szobor, a
Nyerges-tető kopjafái, a Gyilkos-tó,
a Békás-szoros hatalmas, meredek
sziklafalai, a korondi fazekasok, a
Tordai Sóbánya szédítő méretei,
Kolozsvár főtere, a nagyszalontai
Csonka-torony és még sorolhatnám
a számtalan gyönyörűséget, amit
ez a fantasztikus tanulmányút tartogatott számunkra.
Minden magyarok lakta településen olyan rajongással, olyan szeretettel fogadtak minket, amely
idehaza is páratlan. Mindenképpen
említeni kell azt az odaadást, azt
a lemondásoktól sem mentes, szeretetteljes ellátást, kalauzolást,
amelyben részesültünk. Déván
Enghis Gergely, az egyik tanulónk
Vajdahunyadon élő, de itt dolgozó
bátyja, Székelyudvarhelyen Lőrincz
Gyuri bácsi, Csíkszentmártonban
Gergely András polgármester úr és
Nagyszalontán Szarvasi Zoltán, a
nagy Arany János szakértő kalauzolt
bennünket olyan professzionálisan,
hogy a gyerekeknek eszébe se jutott unatkozni. Csillogó szemekkel hallgatták az adott témákban
legautentikusabb útikalauzainkat.
A rengeteg esemény, információ,
kapcsolat és élmény hatásaitól feltöltődve értünk haza öt nap után.
A szülők természetesen már izgatottan várták gyermekeiket, majd
amikor azok a buszról végre leszálltak, sietve ölelték meg a nagy utat
megjárt „csimutáikat”.
A boldog öleléseket és köszöntéseket látva – és az előző napiakra
emlékezve – úgy éreztem, hogy az
eltelt napok alatt végig itthon voltunk…
Hargitai Ferenc

Határtalanul program
BGA-11-HA-01-153
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Oral history és mikrotörténetírás
a helytörténeti kutatásban
Az oral history módszere
abból indul ki, hogy a megélt
történelem elbeszélhető, el
kell tehát mondani – és meg
is kell hallgatni. Az elbeszélt
történelem, az oral history
megbecsülését valójában inkább a második világháború
vége hozta el.
Mint módszer, két megkülönböztethető célt szolgálhat.
Az egyik, hogy rekonstruáljuk
a múltat, megállapíthassuk és
megtudhassuk azt, hogy milyen volt egy-egy élethelyzetet

megélni. Másik célja e módszernek az, hogy rávilágítson,
hogyan értelmezik az emberek
a múltat, milyen kép alakul ki
a történelemről az emberek
emlékezetében.
Az elbeszélt források árulkodnak arról, hogy mit tettek
letűnt korok emberei, ugyanakkor azt is elárulják, hogy
hogyan gondolkoztak, hogyan
éreztek, miben hittek, miért
hittek bizonyos dolgokban,
milyen véleménnyel voltak
másokról, mit akartak elérni
életükben – és ami ugyanolyan

fontos, mi az, amit ma gondolnak mindarról, amit a múltban
tettek.
Az oral history-t magyarul
„elbeszélt történelemnek” is
szokták fordítani, mivel történelmi ismeretek, információk
gyűjtésére és feldolgozására,
egyéni elbeszélésekre, interjúkra építő módszer, tudományos irányzat, a szemtanúkra
épülő történetírást jelöli.
Az oral history részben a
mikrotörténetírás módszertanából ered. A mikrotörténetírás
sem nagy összefüggések meg-

ragadására helyezi a hangsúlyt,
nem nagy narratívák irányítják,
éppen ellenkezőleg, apró történeteken keresztül igyekszik értelmezni a makrotörténelmet,
vagyis emberi, „életszagú”
történeteken át jut el általánosításokig, ha egyáltalán eljut.
Nem a tömeget keresi az
egyénben, hanem az egyént és
az egyénit a tömegben. Ezért
fontos ez a két módszer a helytörténeti kutatásban.
(Összeállította:
Márkiné Bóka Zita)

Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény
a könyvtárban
A települési közkönyvtáraknak,
mint nekünk is, számos egyéb feladataik között szerepel a helyismereti, helytörténeti anyagok gyűjtése,
feltárása, szolgáltatása. Ez vonatkozik az írott dokumentumokra –
kezdve az újságkivágatoknál, bezárva a települést érintő kiadványokig
– és képi anyagokra is. Gyűjtjük a
Mórahalomról szóló írásokat, és azokat is, amelyek mórahalmi emberek
tollából születtek, vagy mórahalmi
emberekről szólnak.
A gyűjtés kezdetektől folyamatos, ám
a feltárás, és vele a szolgáltatás eddig –
valljuk be – döcögősen ment. Nem is a
könyvekről beszélek itt, hanem főként az
újságkivágatokról, amelyeknek tárolása
és nyilvántartása, visszakeresése problémákat vet fel.
A múlt év végén zártunk egy pályázati
projektet, amelynek köszönhetően olyan
számítógépes programra tehettünk szert,

amelynek keretein belül már érdemes volt
úgynevezett leírást készíteni a cikkekről,
ami azt jelenti, hogy a cikkre jellemző
legfontosabb adatokat (címét, szerzőjét,
megjelenésének helyét, idejét, és a cikk
témáját) feljegyezzük, és ezek alapján keresni is tudunk rájuk. Ez nagy előrelépés
volt számunkra.
Ám az idei év elején Mucsi György kulturális ügyekért felelős alpolgármesterünk
érdekes felvetéssel keresett meg minket.
Javasolta, hogy hozzunk létre egy olyan
adatbázist, ami képek és teljes szövegű
cikkek tárolására alkalmas, és lehetőség
van benne úgy keresni, hogy az adatbázis
megmutassa nekünk mindazokat a képeket és szövegeket, ami minket érdekel, de
ezen belül csak azokat, amelyeket jogunk
van megtekinteni.
Ezzel párhuzamosan pedig kezdjünk el
egy helytörténeti gyűjtést a lakosság körében, mert bizony sok családnál lehetnek
olyan fotók, vagy dokumentumok, amelyek a közösség múltjáról, a település tör-

ténetéről is mesélnek nekünk, és kár lenne
ezt az értékes anyagot veszni hagyni.
Természetesen nem arról van szó, hogy
elkérjük ezeket a dokumentumokat bárkitől is. A számítógépes tárolásnak pont az
a lényege, hogy az eredetire csak egy rövid időre van szükség, amíg beszkeneljük.
A szkenelés olyan eljárás, mint a fénymásolás, a különbség csak az, hogy a másolat
nem papírra készül, hanem a számítógépben tárolódik.
Akinek tehát van olyan fotója, vagy
régi dokumentuma, amely érdekes lehet
Mórahalom múltja szempontjából, és szívesen megosztaná másokkal, akkor keressen fel bennünket a városi könyvtárban
nyitva tartási időben, vagy kérdés esetén
hívjon minket a 281-441 telefonszámon.
Ha pedig a képről még információkat is tud
mondani nekünk (mikor készült, mit ábrázol, stb), az nagy örömünkre szolgálna.
Érdeklődésüket és segítségüket előre is
köszönjük!
Berta Gyuláné könyvtáros

Megvásárolható kiadványaink
Továbbra is kaphatóak a könyvtárban az alábbi kiadványok, melyek Mórahalomról, a mórahalmiakról szólnak.
Mórahalom: a település földje és népe / Juhász Antal szerkesztésében – Ára: 2.100,-Ft
Csongrád Megyei Ki kicsoda – Mórahalom / Bodrits István szerkesztésében – Ára: 1.000,- Ft
Haász György: Balogh páter: a huszadik század Fráter Györgye – Ára: 1.500,-Ft
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Gondolatok a kérdéses dél-alföldi
birtokviszonyokhoz a török kiűzését
követő időkben, a XVIII. században
Mindenki számára ismert, de legalábbis hallott már a 150 éves török
uralomról a Magyar Királyság történelmében. A török utáni újraszervezés kérdése azonban már egy kevésbe ismert téma lehet.
A visszaszerzett dél-alföldi területek
nem csak azért voltak fontosak, mert
ismét keresztény uralom alatt tudhattuk, hanem azért is, mert a hadakozásban anyagilag is kimerült érdekcsoportok igen jelentős pénzbevételi forrást
láttak bennük.
Milyen érdekcsoportokról lehet
szó? Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor egy csoportról beszélhetünk
csak, a földbirtokosok csoportjáról, ám
emellett mások is anyagi nehézségeik
megoldását látták ezekben a földekben.
Az uralkodó, az innen befolyt öszszegeket többek között a hadseregfenntartásra fordíthatta és természete-

sen emellett a katolicizmus terjesztése
felett is őrködni tudott.
Nem véletlen, hogy olyan nehezen
és olyan körülményesen juttatták viszsza ezeket a területeket az új szerzeményi bizottságon keresztül, a föld értékének 10%-ának a megfizetése után a
korábbi tulajdonosainak.
Az uralkodó mellett a mindenkori csanádi egyházmegyei püspökök
is hasonló célokkal kívánták viszszaszerezni a püspökséghez tartozó területeket. Meglepően alacsony
bevételekkel rendelkeztek a XVIII.
századi csanádi püspökök az ugyan
ebben a korszakban a Magyar Királyság nyugati területén lévő püspökségekhez képest. Ennek oka részben a
földhiány, részben pedig a népesség
alacsony száma, ami természetesen
összefügg a török idők népességcsökkenő időszakával. Így érthető is volt
tehát a korábbi püspöki földek viszszaszerzésének szándéka.

S persze a nemesei családok is hasonló szándékkal viseltettek a felszabadított területek iránt.
Kérdés már csak az volt hogy ki,
illetve kik lesznek a későbbiekben
azok, akik képesek lesznek arra, hogy
érdekeiket érvényesítsék?
Ez azért is volt fontos, mivel a vármegyéket újra kellett szervezni területileg épp úgy, mint jogilag. Ehhez
pedig rendezett, de legalábbis átláthatóbb birtokviszonyokra volt szükség.
Írta: Borbély Szabolcs

Könyvek a török hódoltság koráról
A fenti ismeretterjesztő cikk
kapcsán kezdtem gondolkodni
azon, hogy az a bizonyos 150 év
milyen nagy hatással volt kultúránkra. Népköltészetünkben, nyelvünkben őrizzük a nyomait.
És micsoda könyvek születtek
ebben a témában! Elég ha csak néhányat említek – Jókai: Török világ Magyarországon, Móra Ferenc:

A rab ember fiai, Fekete István: A
koppányi aga testamentuma, Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös, és
még sorolhatnám.
Ezek a történetek persze részben idillikusak, részben fiktívek,
részben egy bizonyos szemszögből
mutatják be ezt a kort függve a
szerző szándékától, stílusától, be-
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állítottságától, és még számtalan
dologtól – hiszen ez a szépirodalom
jellemzője.
Mindenesetre egy különleges,
utánozhatatlan hangulatú, nagyon
nehéz, és szenvedésekkel teli korba visznek el bennünket. Kár lenne
kihagyni az utazást, amit a segítségükkel tehetünk meg – visszafelé
az időben.
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Szülinapi buli a mórahalmi családi napköziben
Szeretném leírni szülinapi bulink történetét, segítségül
azon szülőknek, akik hasonlóan gondolkodnak. Mórahalmon
is van lehetőség gyerek partik megtartására, ami a család
válláról egy kisebb terhet vesz le. Nincs előkészület, nincs
buli utáni csatatér és ami nagyon fontos, hogy van gyerek
centrikus hely és „porondmester”.
Számos születésnapi bulit tartottunk már a nagy lányomnak,
ám Viktória 7. szülinapja feladta mindnyájunknak a leckét. Ez
volt a legelső bulija, amit már nagyon régóta tervezett és várt,
ezért mi is szerettük volna emlékezetessé tenni neki és a barátainak. Mivel januárban született, nem volt egyszerű feladatunk,
hisz nem tudtak az udvaron játszani, fogócskázni, piknikezni, viszont bent a házban nem lett volna egyszerű a dolog 15
gyerekkel. Ez után jött az ötlet, hogy kellene találni egy helyet,
ahol a gyerekeknek van nagy tér és tudnak önfeledten játszani.
Megkérdeztünk pár helyet, de a Mórahalmi Családi Napközi tűnt
a legszimpatikusabbnak. Beszéltem a bölcsőde vezetővel, Ágival és a gondozónővel, Hajnival, aki az egész partit szervezte

és felügyelte. Volt lehetőségem időpontot választani, így sikerült a bulit pont a kislányom születésnapjára tenni, aminek nagyon örültünk. A zsúr 14-17 óráig tartott. A hely teljesen ideális
volt a gyerekeknek. Két nagy terem volt feldíszítve lufikkal és
egyéb szülinapi dekorációval. A torta mellé gondoskodtam sósédes rágcsáról, (ropi, mogyoró, chips), üdítőről, amit 13 órára
odavittem. Mire a vendégek megérkeztek Hajni mindent tökéletesen előkészített. Szuper, játékos feladatok voltak, disco amit
a gyerekek nagyon élveztek. Az ajándékokat egyesével adták
oda és amikor Viki kibontotta, együtt nézték meg. A három órás
program tökéletesen szervezett volt, alkalmazkodva a gyerekek
igényeihez és korukhoz. Egy kedves barátnőm felajánlotta, hogy
eljön és készít arcfestést a gyerekeknek. Ez nagyon népszerűnek
bizonyult a bulizók körében. A kislányok hercegnők, pillangók,
illetve cicák szerettek volna a lenni, a fiúk pedig kalóz illetve
pókember festést kértek az arcukra.
Úgy gondolom a buli fergeteges volt és a gyerekek is rendkívül jól érezték magukat, hisz a mai napig visszahalljuk, hogy a
„Viki bulija”.
Vargáné Tóth Joli (3 gyermek édesanyja)

Egyszer volt, hol nem volt… - Vers- és mesemondó verseny
Óvodánk az idei évben immár 9 éve
rendezte meg a Kistérség óvodásai számára Mese- és versmondó versenyét. A
helyi elődöntőre május 30-án került sor.
Mindhárom korosztályban szép számmal indultak gyerekek, összesen 46 kisgyerek mondott verset, mesét.
Mi, óvónők napi kapcsolatban állunk a
mesével. Szeretünk mesélni, figyelni a gyerekek arcát, ahogyan együtt élnek a szereplőkkel, ahogy végigizgulják a történetet. A
gyerekek hamar megszokják az óvónőjük
stílusát (hangerő, hangsúly, mimika, tempó), és egy idő után át is veszik azt.
A saját csoportjukban történő versmondás során bátrak, de nem biztos, hogy jut
ebből a nagy bátorságból a versenyhelyzetekre, amikor zsűri, felnőtt közönség előtt
kell megnyilvánulni…
A mi kiscsoportosainkat ez nem tántorította el, nagyon bátrak voltak. Hangosan,
szépen artikulálva, kevés beszédhibával
mondták Bartos Erika, Szalai Borbála,
Gyárfás Endre, Osváth Erzsébet verseit.
Klasszikus mesék is elhangzottak, pl.: A
répa, A három kiscica. Látszott a gyerekeken, hogy élvezik a szereplést, együtt
élnek a szereplőkkel.

Kis-csoport – 3-4 évesek:
Vers:
1. Kalmár Léda – Törpike-csoport
2. Hegedűs Hédi – Holdacska-csoport
3. Gurbó Sára – Törpike-csoport
Bálint Regina – Holdacska-csoport

Nagy-csoport – 6-7 évesek:
Vers:
1.Masa Kristóf – Margaréta-csoport
2. Csiszár Linett – Napsugár-csoport
3. Tóth Vivien – Méhecske-csoport
Különdíj: Soós Gergő – Napsugár-csoport

Mese:
1. Pintér Bettina – Holdacska-csoport
2. Koncz Regina – Törpike-csoport
A középsősök is lelkesek voltak, ők már a
magyar irodalom nagy költőitől is mondtak verset, pl.: Petőfi Sándor, József Attila,
Zelk Zoltán.

Mese:
1. Tóth-Godó Benedek – Katica-csoport
2. Diószegi Alex – Katica-csoport
3. Makra Noémi – Napsugár-csoport
Különdíj: Oltványi Bence – Napsugárcsoport

Középső-csoport – 5 évesek:
Vers:
1. Szécsi András – Süni-csoport
Tanács Hanna – Csiga-csoport
2. Szécsi Dorina – Süni-csoport
Krisztin Viktória – Süni-csoport
3. Guczi Nikolett – Süni-csoport
Bíró Dorka – Csiga-csoport
A nagycsoportosok nagy izgalommal indultak, mondtak Szabó Lőrinc, Móra Ferenc, Gazdag Erzsi, Donászy Magda verset, elhangzott több verses mese, de volt,
aki modern mesét mondott.

Ha igényes, tartalmas műveket olvasunk, és adunk át a gondjainkra bízott
gyerekeknek, akkor reméljük, az irodalomra is fogékony, azt értékelni tudó ifjúság cseperedik fel az óvodásokból.
Örömünkre szolgált, hogy a nagycsoportosok zsűrizését elvállalták a leendő 1.
osztályos tanító nénik: Pipicz Mihályné,
Varró Mónika és Szőke Éva.
A középső- és kiscsoportosoknál lelkesen végezte a zsűrizés feladatát Szűcs
Julianna és Sáricz Nóra tanító néni. Köszönjük szakértő munkájukat!

„Kedvenc mesém” – Kistérségi rajzverseny
Hét kistérségi településről óvo- Eredmények:
Kis-csoport:
dáiból összesen 67 rajzzal, fest1. Masír Mira – Ásotthalom
ménnyel neveztek be gyerekek a
2. Lázár Zsombor – Bordány
„Kedvenc mesém” címmel meg3. Koncz Dávid – Mórahalom
Középső-csoport:
hirdetett rajzversenyre, melynek
1. Fodor Réka – Ásotthalom
eredményhirdetése a Vers- és me2. Kovács Aida – Forráskút
semondó verseny végén volt.
3. Csiszár Linett – Mórahalom
8
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Nagy-csoport:
1. Kiss Angelika – Bordány
2. Kiss Nikolett – Ásotthalom
3. Tóth-Godó Benedek – Mórahalom
A művekre a vers- és mesemondó versenyre
érkezett gyerekek, szüleik, kísérőik szavaztak.
Nagyon szép, kifejező rajzok születtek mindhárom korosztályban. Köszönjük!
Bakai Lászlóné Óvodapedagógus

MÓRAHALMI

A kistérségi vers- és mesemondó versenyre 56 kisgyerek nevezett, amit a
mórahalmi óvodában június 5-én rendeztünk.
A környék óvodáiból érkező ifjú versmondók szüleikkel, kísérőikkel, óvónőikkel az óvoda tornatermében gyülekeztek.
A vendégeket elsőként a Kistérségi Óvodák vezetője, Sádtné Papp Ibolya köszöntötte, majd a zsűri bemutatása után megkezdődött a „megmérettetés”.
A nevezők számára tekintettel a verselés-mesélés három helyszínen zajlott, a
gyerekek korcsoportonként (3-4 évesek, 5
évesek, 6-7 évesek) versenyeztek.
A több mint kétórás program levezetéseképp a gyerekek játszhattak, ehettekihattak, ez idő alatt az ítészek nehéz és
fáradságos munkával meghozták döntésüket.
A következő eredmények születtek:

Kis-csoport – 3-4 évesek:
Vers:
1. Tandari Hédi – Zákányszék
2. Kalmár Léda – Mórahalom
3. Farkas Roland – Bordány
Mese:
1. Pintér Bettina – Mórahalom
2. Gyuris Tímea – Forráskút
3. Koncz Regina – Mórahalom
Középső-csoport – 5 évesek:
Vers:
1. Dudás Vivien – Pusztamérges
2. Teleki-Horváth Alexa – Ruzsa
3. Tóth Hanna – Ásotthalom
Különdíj:
Berczeli Lili – Üllés
Szécsi Dorina – Mórahalom
Mese:
1. Frank Dóra – Bordány
2. Krisztin Enikő – Ruzsa
3. Nagy Natália – Forráskút
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Nagy-csoport – 6-7 évesek:
Vers:
1. Diószegi Alex – Mórahalom
2. Tikviczki Alexandra – Ruzsa
3. Tanács Luca – Zákányszék
Különdíj:
Daka Imola – Ruzsa
Mese:
1. Csiszár Linett – Mórahalom
2. Garaba Áron – Üllés
3. Pálnik Johanna – Üllés
Különdíj:
Masa Kristóf – Mórahalom
A zsűrizés nehéz feladatát az intézmények vezetői, ill. Németh Krisztina és Bakai Bernadett leendő pedagógusok vállalták fel. Köszönjük segítségüket!
Ezer hála a szülőknek a felkészítésért,
az óvó néniknek a gyakorlásért és tanácsokért!
Pintér Anikó Óvodapedagógus
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Jézus kommunikációs forradalma
„A feltámadás tanúiként kell élnünk!”
A mórahalmi fiatalok bérmálásán Dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspök a Szentlélek ajándékát, mint
Jézus kétezer éves kommunikációs forradalmát mutatta be szentbeszédében. Az alábbiakban püspök
atya beszédéből idézünk.
A bérmálkozást hasonlíthatjuk az egykori pünkösdi eseményhez, amikor közel kétezer
évvel ezelőtt a feltámadt Jézus
ajándékot adott a közösségnek.
Azért adta a Szentlelket nekünk,
hogy amikor Ő már nincs közöttünk testi valójában, bármikor kapcsolatba kerülhessünk
vele. Ezt úgy is fogalmazhatnám, hogy Jézus egy kommunikációs forradalmat indított el. A
mai bérmálkozóknak már nem
nagy újdonság a mobiltelefon
vagy az okostelefon, de akik
idősebbek, emlékezhetnek rá,
hogy ötven évvel ezelőtt micsoda nehézséget okozott, amikor
a kurblis telefonon egy – akár
csak néhány kilométerrel odébb
élő – ismerőssel beszélni akart
az ember. Ennek tükrében hihetetlennek tűnik, hogy ma már
szinte mindenkinek a zsebében
ott egy mobiltelefon, és ha ismeri a számot a világ bármely
pontján lévő emberrel azonnal
kapcsolatba kerülhet.
Jézus nem a technológiát
használta a kommunikációs forradalmához, hanem olyan eszközt adott, amelyhez nem kell
elem, sem térerő. Ő egy olyan
lehetőséget adott a Szentlélek
ajándékán keresztül, amely által

bárki – aki nyitott erre – bárhol
és bármikor kapcsolatba kerülhet a feltámadt Krisztussal. Ezt
a lehetőséget kapták meg az
apostolok is, de ezt kapjuk meg
mi is, akik a bérmálkozás szentségében részesülünk.
De nem mindegy, hogy milyen kapcsolatról beszélünk!
Jézus nem azt mondta, hogy aki
megkapja a Szentlelket, az tagja
lesz egy szervezetnek, ahol tagdíjat fizethet és tagsági könyvet
állítanak ki részére. Ehelyett
azt kínálja mindenkinek, hogy
az Ő testvérei, barátai és tanúi
legyünk. Nem azok a keresztények, akik néha befizetnek az
egyháznak valami pénzt vagy
eltöltenek vasárnaponként egy
órát a templomban, hanem azok,
akik mindezeket vállalják.
A tanúság nagyon fontos feladat. Jézus nem azzal bízta meg
követőit, hogy a történelem
során kampányoljanak neki,
reklámozzák Őt vagy magukat,
hanem arra kért, hogy tanúi legyünk. A tanú azt jelenti, hogy
csak azt az igazságot mondja
el másoknak, amiről maga is
meggyőződött. És ezzel az igazsággal mindenki azt kezd, amit
csak akar: élhet vele vagy elvetheti azt. Aki elfogadja a tanú-

ságtételt a feltámadt Krisztusról, az értelmessé, széppé tudja
tenni az életét, sőt még erőt is
meríthet belőle, boldoggá teheti
a földi életét is ezáltal.
Mi nem reklámozzuk magunkat, csak felkínáljuk –
éppen a Szentlélek segítsége
által – Jézus megismerését,
barátságát, testvériségét bárkinek, aki nyitott erre. Bármikor kapcsolatba léphetünk Jézussal, és ehhez nem kell még
mobiltelefon sem, bár vannak

juk, feltöltsük – sajnos, van,
aki erre is képtelen.
Ugyanígy vagyunk a bérmálkozással is: ez nem egy varázslat, hanem egy lehetőség. Ezzel
nemcsak a mai délelőttön kell
élni, hanem egész életünkben
a kezünkben marad az ajándék,
amit Jézustól kaptunk. Mi, keresztények tudjuk, hogy hogyan
működik az a kapcsolat, amit
Jézus kínál nekünk, és csak rajtunk múlik, hogyan élünk vele.

hasonlóságok. Hiszen hiába
kapok egy mobiltelefont, ha
nem tudom a számát annak,
akivel kapcsolatot szeretnék
teremteni. És fontos az is,
hogy ezt az ajándékot aktivál-

Azt kívánom a most bérmálkozóknak, hogy egész életükben
Krisztusnak nemcsak közösségi
tagjaként, hanem barátjaként,
testvéreként és tanújaként élhessenek!

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

Családi események

Június 16–17.

Dr. Kovács Tibor

Tel: 06-30/965-3114

Házasságkötés:

Június 23–24.

Dr. Tóth Ferenc

Tel: 06-20/476-3517

Házasságkötés május hónapban nem volt.

Június 30–01.

Dr. Máthé Ellák

Tel: 06-30/638-6740

Születések:

Nánai Máriának és Pataki Sándornak
Annamária,
Terecskei Bernadettnek és Szécsi Imrének János nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Halálozás:

Herczeg Imre Ferenc, Nyár u.42.;
Csala Józsefné Bálint Ilona, Szegedi út 1.;
Berta István, Szegedi út 1.;
Solti Ferenc, Szegedi út 1.
Nyugodjanak békében!
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BÖLÖMBIKA Nyári Tábor
Jelentkezés határideje: 2012. június 25.

A NAGYSZÉKSÓSI KULCSOSHÁZ Bölömbika
Nyári Napközis Tábort szervez 6–14 éves korú gyerekek számára.
A tábor ideje: 2012. július 16-20.
A tábor 1-1 napjára, de az egész turnusra is lehet jelentkezni.
A tábor díja:
20-60 fő esetén 2500 Ft/nap
Helyszín: Nagyszéksósi Kulcsosház (6782 Mórahalom, IV. kerület 65.)
Program:
A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna).
A napközis tábor természetismereti és kézműves programok lesznek,
08:00 és 17:00 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint:
08:00-08:30:
08:30-09:00:
09:00-12:00:
12:00-13:00:
13:30-15:30:
15:30-16:30:
16:30-17:00:

gyülekező
uzsonna
természetismereti túra
ebéd, csendes pihenő, szabad játék (igény szerint alvás)
kézműves foglalkozás és szabad játék
uzsonna
búcsúzó

A részvétel feltétele:

A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre kerüljön a
Szervező pénztárába és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat
maradéktalanul elfogadja.
A szülő igazolja a tábor első napján 3 napnál nem régebbi orvosi
igazolással, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi
állapotban van, gyermek közösségbe engedhető.

A tábor indításának feltétele minimum 20 fő jelentkezése.

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: június 28., július 5.

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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Felhívás
A Tóth Menyhért Városi
Könyvtár kéri olvasóit, hogy
amennyiben tavalyi, vagy annál régebbi kölcsönzési könyv
van kint, azt
haladéktalanul
hozzák vissza
a könyvtárba! Köszönjük!

Ima a
könyvekért
egy szerfelett ódivatú,
ámde nem kevésbé középkorú felfogású könyvőr
szájából kecskerímekben
Óh, Uram! Én pásztorom!
Ég felé fordítván orcám
hozzád fohászkodom!
Hiba volt, látod,
levenni a láncot,
mely kincsem – kódexeimet a polchoz kötötte.
De hát tudod Te
– s csakis Te –
mit miért tész,
ezt fel nem fogja
emberi ész –
(az enyém meg pláne:)
Mert látod,
jópár felebarátom
fütyül az időre,
a számra és betűre,
mely feledni nem engedé,
mikor válik esedékessé
ama szavakba zsúfolt szellem – azaz a könyvem!
mi több: könyveim!! –
visszahozatala,
s emiatt hullanak százával könnyeim.
Te tudod, Uram,
nem vagyok én önző,
csupán az őrző,
kit Minerva papjává s
zentelt
egy gyarló pillanat.
Azóta sem telt
egy perc, egy óra,
hogy ne fordulnék
hozzád sírva:
Add, hogy értsék,
mi az a közös érték!
Ne késs, Uram!
Tereld nyájad
lakom felé.
Váljon tetté
a szándék!
Mert az lenne csak
az ajándék,
ha itt tudhatnám folyton
kincseim – a polcon.
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Redőnykészítést és javításokat,
szúnyogháló készítést vállalok!

KÖNYVAJÁNLÓ

Hilton, James:

Goodbye, Mr. Chips!
Mr. Chips – a gúnynév magyarul
sült krumplit jelent – eredeti, és nagyszerű tanáregyéniség, az angol oktatás
legjobb tradícióinak megtestesítője.
Aki ezt a rövid, érzelmes, de nem érzelgős történetet elolvassa, bizonyosan közelebb kerül a brit iskola nagy
titkainak és sikereinek megértéséhez.
És talán közel kerül saját – itthoni – iskolaélményéhez, azokhoz a tudat alatt
szüntelenül bennünk munkáló emlékképekhez, amelyek a felnőttkorban is irányítják lépteinket.

Mobil: 06-30/2134-720 ● Telefon: 06-62/291-746

LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.

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

Clements, Andrew:

Frindli, avagy a nagy ötlet
Bajkeverő-e Nick Allen? Valójában
csak az iskolai életet szeretné felpezsdíteni, és ehhez mindig van egy csomó jó
ötlete. Egy nyelvtanóra után élete legnagyobb terve pattan ki fejéből... a frindli.
Az ügy teljesen ártatlanul kezdődik, de
az iskolában nagy zűrzavart kever. Nick
ráveszi barátait, hogy segítsék terve végrehajtásában. Tanára véget akar vetni a
rendbontásnak, de a frindli már önálló
életet él, és ezt maga Nick sem tudja megakadályozni. Érdemes odafigyelni erre a tanárra, és elgondolkodni
rajta, mit tesz, mit nem tesz, s vajon miért? Ifjúsági regény.

Szabó Magda:
Abigél

Az Abigél Szabó Magda ifjúsági műveinek sorában viszonylag későn, 1970-ben keletkezett, ám talán
a legsikeresebb. Ennek okát egyfelől
a hitelességben kereshetjük, amelyet
a nagyszerű történetmesélés, feszültségteremtés és jellemábrázolás mellett
személyes, önéletrajzi elemek (Debrecen, az intézet) erősítenek. A háború
betörése a zárt iskola életébe, a felnőtt- és a gyerekvilág összeütközése a
főszereplő Gina egyéni sorsának alakulása mellett kiváló alakok és atmoszféra megformálására teremtenek lehetőséget. Így többek között betekintést nyerhetünk
egy tanári kollektíva életébe, és olyan egymástól különböző, ám
mégis egymáshoz nagyon is hasonló egyéniséget ismerhetünk
meg, mint Torma Gedeon, Zsuzsanna testvér, Kalmár tanár úr,
és a felejthetetlen Kőnig.

A te
ejs
szíínes keve
ertt tés
szttáh
hoz
 3 db tojás (közepes méretű)  100 g kristálycukor
 180 g finomliszt BL 55
 1 tk sütőpor
 1 tk vaníliakivonat vagy vaníliapaszta
(vagy tejszínben felfőzött vaníliarúd)
 200 ml tejszín (min. 30%-os)
 450 g eper (tisztítva mérve)
Az öss
szeá
állíításh
ho z
 vaj a forma kikenéséhez
 porcukor a tetejére
 A sütőt előmelegítem 180 °C-ra. Az epret kicsumázom,
megmosom és kisebb darabokra vágom.
 Egy keverőtálban habosra keverem a tojásokat a cukorral, majd hozzákeverem a lisztet, sütőport és vaníliát.
 Óvatosan hozzáadom a tejszínt, majd beleforgatom a felvágott eperdarabokat is.
 Alaposan kivajazok egy 18 cm-es kerek formát (nagyobb
formában kicsit laposabb lesz a sütemény, ami nem válik hátrányára)
és belesimítom a tésztát.
 Betolom a sütő középső rácsára és kb. 40 percig, illetve
tűpróbáig sütöm.
 Ha kész, kinyitom a sütőt, és még 10 percig benthagyom,
majd a konyhapulton hagyom kihűlni.
 Kiveszem a formából és porcukorral megszórva tálalom,
de cukormázat is kenhetünk a tetejére.
 18-20 cm-es kerek tortaforma / 8 szelet /

12

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

