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Nekem a majális szó hallatán mindig Szinyei Merse Pál festménye jut eszembe,
amelyen piknikező hölgyek és urak láthatóak egy üde tavaszi domboldalon. Nem is
a kép konkrét tartalma, hanem a hangulata miatt – amit képtelen volnék szavakba
önteni. De amit megéreztem idén odakinn a Nagyszéksósi iskolánál május 1-jén.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, és a helyszín is jól bevált a majálishoz. Nagyon
sokan voltak kinn – nem mernék becslésekbe bocsátkozni –, mégsem éreztem, hogy tömeg lett volna, ha értik, mire gondolok. Bár lehet, hogy ebben a véleményemben nem
osztoznak azok, akik kígyózó sorokban várakoztak egy tálka bivalygulyásra.
(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják)
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Coop-Banat – Nyitó rendezvény
A Banat-Tiplex Conﬁnium EGTC projektje
A Banat-Triplex Confinium EGTC a MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 HURO/1001/083/2.1.2-es azonosító számon
sikeres pályázatot nyújtott be Coop-Banat néven.
A pályázat összköltsége: 75.770 EURO
Közösségi támogatás (ERFA+ állami támogatás):
71.981 EURO. Önerő: 3.788 EURO
A pályázat kezdete: 2012. március 1.
A pályázat vége: 2013. február 28.

és a helyi érdekelteket gazdasági és társadalmi
felzárkózásban.
A rendezvényen részt vesznek a Magyarország- Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
képviselői, az EGTC-ket felügyelő szervek képviselői és
bemutatkoznak más magyar határ mentén alakult európai
területi együttműködési csoportosulások (EGTC-k).

A BTC EGTC 2012. május 30-án 11 órától a
Colosseum Hotelben tartja a pályázat ünnepélyes nyitó
rendezvényét. A nyitó rendezvény keretében a résztvevők
megismerkedhetnek a projekt céljával, megvalósításának
főbb lépéseivel.
A pályázat fő célja egy stratégiai tanulmány elkészítése
a Csoportosulás területére vonatkozóan, mely tanulmány
a jövőben segíti a helyi önkormányzatokat, vállalatokat

Szilárd burkolat
a Tüsök sori úton
A „Mezőgazdasági utak
fejlesztése” jogcímen az
Európai Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásával
75%-ban, összesen 100,5
millió forintos támogatással megvalósított beruházást Mórahalom Városi
Önkormányzat 2011 őszén
kezdte meg. A projekt
kivitelezésére az algyői
székhelyű DÉLÚT Építő és
Bányászati Kft-vel kötött
kivitelezői szerződést. Az
építés műszaki ellenőre
Krisztin István János volt.
A kivitelezés befejezését

májusra tervezték. A 0376
helyrajzszámú Tüsök sori
út – a Kissori úttól egészen a téesz telep útjáig
terjedő – 1803 m hoszszú szakaszának szilárd
burkolata 5,5 m szélesre
épült. A pálya szerkezete
kétoldali esésű: 20 cm zúzott kőalap, 4 cm vastag
kötő-, illetve 4 cm vastag
kopó-aszfaltréteggel. Az
úttest mentén szakaszosan 40 cm folyási fenék
szélességű, átlagosan 40
cm mélységű szikkasztóárkok kiépítése valósult
meg.

Pályázati felhívás
társadalmi szervezetek
támogatására
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben
is anyagi segítséget kíván nyújtani Önkormányzatunk
a társadalmi szervezetek számára, ezért pályázatot ír ki
társadalmi szervezetek 2012. évi költségvetési támogatására.
A támogatás célja, hogy az Önkormányzat segítse
a városban működő szervezetek zökkenőmentes munkáját,
melyet a lakosság érdekében végeznek.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. május 31.
A PÁLYÁZATOT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
ÖSSZEÁLLÍTOTT ADATLAPON KELL BENYÚJTANI.
Az adatlap és melléklete az önkormányzat honlapjáról
letölthető, illetve személyesen is igényelhető.
Pályázati adatlap igényelhető: Császárné Somogyi Tünde
Polgármesteri Hivatal emelet 17. sz. iroda
Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
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Számvevőszéki vélemény
– Megkérdeztük a Polgármestert
A Délmagyarország c. napilap
2012. április 25-ei számában jelent
meg „Számvevőszéki figyelmeztetés”
címmel újságcikk, mely arról adott
számot, hogy „Mórahalom pénzügyi
egyensúlya rövid távon biztosított, középtávon azonban veszélyeztetett…”
A megjelent hírrel kapcsolatban megkérdeztük a város polgármesterét Nógrádi Zoltán urat, aki a cikkel kapcsolatban elmondja, hogy Mórahalom város
Önkormányzata a 90-es évek II. felében
intenzív forrásszerző pályára lépett:
– a város eltartó képességének megalapozása, a gazdasági – infrastrukturális fejlesztése,
– a népességmegtartó képesség növelése, a városban lakók életminőségének erősítése érdekében. Itt jegyzi meg,
hogy települések sora néptelenedik el.
– s a városi funkciók kitöltése, térségi
szerepkör megerősítése vonatkozásában.
Úgy ítéli meg, hogy a város „kegyelmi állapotba” került az Európai Uniós
források megszerzésének lehetősége
által. Mórahalom történelmét, jövőjét
határozta meg az elmúlt 8 év. Valóban

lehet kockázatról beszélni. Tudni kell
azonban, hogy az l milliárd forintos
kötvény kibocsátása nélkül az Önkormányzat nagyberuházásait nem tudta
volna megvalósítani.
Úgy véli, hogy a beruházási lendület
napjainkra sem szűnt meg Mórahalmon,
míg más településen már fejlesztésben
nem gondolkodnak.
A város költségvetésének összeállítása során mindig az egyensúlyi állapot
megtartására törekedtek, működési
hiányt soha nem fogadtak el. Sőt működési szuficitről beszélhetünk a város
gazdálkodása vonatkozásában.
A fejlesztések finanszírozása érdekében vett fel hitelt az Önkormányzat,
melyek az alábbiak:
– 20 millió Ft Közkincs-hitel
– 100 millió Ft-os keret a bajba jutott
mórahalmi lakáshitelesek megsegítésére, melyből 11,2 millió Ft került igénybevételre
– 1 milliárd Ft kötvény
Minden esetben tartalékot képeztek,
amikor hitelfelvételre került sor. Működési hitelfelvételre soha nem volt
példa.

A fejlesztések ma már sok esetben
bevételt jelentenek a város számára, s a
modernizáció hatására csökkentek a működési költségek így pl.: fürdőfejlesztés,
Ipari Park befektetői körének fejlesztése, geotermikus energia felhasználása.
Természetesen minden hitelfelvétel
alkalmával elemezték a kockázatokat is.
Az elmúlt időszakban jelentősen változtak a gazdasági folyamatok, s a jogszabályi környezet is. Így elmondható,
hogy az árfolyam növekedése mellett
jelentősen csökkent a svájci frank kamata. A kamatmegtakarítást az árfolyam
növekedéséből származó többletköltségek finanszírozására fordítják. Továbbra
sem lehet előre megjósolni az árfolyam
ingadozásokat, mely minden önkormányzatot egyformán súlyt.
Kijelenti, hogy az önkormányzattal szemben lejárt szállítói követelés
nincs. A város 2012. évi költségvetésébe rendelkezésre álló tartalék összege:
61.686.000,- Ft
Megjegyzésként még elmondja, hogy
5 évvel ezelőtt – ha látja a mostani folyamatokat – akkor is hasonló stratégiát
állított volna fel, s ilyen fejlesztési pályára állította volna a várost mint a 90-es
években.
Szerk.

Az ország legjobbjai találkoztak
Ifjúsági modellprogramokat megvalósító szervezetek műhely-találkozója
Az ország minden tájáról érkeztek arra a találkozóra, melyet a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai
Intézet, Mobilitás - Országos Ifjúsági Igazgatóság,
és a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium szakemberei és a munkatársai tartottak Mórahalmon.
A találkozóra a kistérségek
ifjúságával foglalkozó, modell
értékű programokat megvalósító szervezetek képviselői,
munkatársai érkeztek több régióból. A szakmai találkozó
célja az volt, hogy a támogató
és a kedvezményezett felek találkozhassanak, és a projektek
megvalósítása közben is tájé-

koztatást kapjanak és információt adjanak a pályázatok
támogatásának körülményeiről
és a megvalósításról. Téglásy
Kristóf, a NEFMI – Szociális,
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága Ifjúságügyi
Főosztály főosztályvezetője
Előzmények, ifjúságszakmai
mentor program címmel tartott előadásában ismertette az
ifjúsági szakma alapvetéseit,
a kiírt pályázati felhívás által
elvárt eredményeket.
A hatékony fejlesztések,
sikeres pályázati programok
érdekében kiemelten fontos
a két fél – pályázatkezelő és
kedvezményezett – rendszeres
kommunikációja, így a találkozón tájékoztatást kaptak a

résztvevők az NCSSZI pályázatkezelési főosztályának
munkatársaitól a szakmai és
pénzügyi elvárásokról. Majd
pedig a résztvevő szervezetek
ismertették eddig megvalósított programjaikat, melyben
a fiatalok helyben tartása, közösségi igényük növelése, az
erőszakmentes közösségi tevékenységek, ifjúsági érdekképviselet, ifjúsági részvétel terén
hallhattak kiemelkedő kezdeményezéseket. Az elhangzott
bemutatkozók bebizonyították,
habár átfogóan a fiatalok problémái azonosak, térségenként
mégis egyedi eltéréseket mutatnak. Nem hasonlítható össze
az a felkereső jellegű ifjúsági
munka, melyet a zalai ifjúsá-
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gi szakemberek végeznek a
mindössze néhány tíz, száz
lelket számláló, közösségi terek nélküli településen, azzal a
munkával, melyet egy mentor
iroda végez a húszezres Keszthely városában, s megint más
módszert kíván a hátrányos
helyzetű települések fiataljait
összefogó bács-kiskun megyei
projekt.
Alapvetésként megfogalmazódott, a mai ifjúsági szakma
alapvető módszere kell, hogy
legyen a felkereső jellegű ifjúsági munka, s emellett tudni
kell alkalmazni az internetes
közösségi portálok adta közösségteremtési funkciókat is.
Papp Renáta
kistérségi ifjúsági referens
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Majális a Nagyszéksóson
Nekem a majális szó hallatán mindig
Szinyei Merse Pál festménye jut eszembe,
amelyen piknikező hölgyek és urak láthatóak egy üde tavaszi domboldalon. Nem is
a kép konkrét tartalma, hanem a hangulata miatt – amit képtelen volnék szavakba
önteni. De amit megéreztem idén odakinn
a Nagyszéksósi iskolánál május 1-jén.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, és a
helyszín is jól bevált a majálishoz. Nagyon
sokan voltak kinn – nem mernék becslésekbe bocsátkozni –, mégsem éreztem, hogy tömeg lett volna, ha értik, mire gondolok. Bár
lehet, hogy ebben a véleményemben nem
osztoznak azok, akik kígyózó sorokban várakoztak egy tálka bivalygulyásra.
Mindenütt emberek voltak, mindenütt
történt valami, de a szín egyre változott.
Játszadozó, kergetőző gyerekek; ügyes
kezek alatt születő szelek szárnyára szánt
sárkányok; szórakozó-gyakorló-bemelegítő
virtuóz ugrókötelesek a járdán; hatalmas,
ezüst színű kondér, amelybe a merőkanál is
egy óriás kezéből lett elcsenve; odébb ladikázók a friss tavon – ki-ki a maga szintjén,
s a maga módján; kíváncsi szemlélődők a
kilátón, és végig egészen a bivaly-telepig.
A színes forgatagban a hangok és az illatok
változása is hozzátett még ehhez az élményhez: a palacsintától a vattacukorig édes illat
és vidám zsivaj, odébb a bográcsozók kedélyes beszélgetése már halkabban zsongott, a
levegőnek pedig nehéz, ínycsiklandó, fűszeres zamata lett, és ahogy az ember elsétált a

kilátó felé lassan minden csendesebbé vált,
és érzékeink felfedezték a széksós-tó mozduló életét.
A megelőző hetekben hallottam pár véleményt arról, hogy a majálist kiviszik a
Nagyszéksósi iskolához. Volt köztük bizakodó pozitív, és volt pár szkeptikus is. Ez
utóbbi főként arra vonatkozott, hogyan fognak kijutni oda. Azt gondolom, aki ki akart
menni, az meg tudta oldani: volt buszjárat,
megoldották a parkolást is, és ahogy elnéztem, jópáran kihasználták a kerékpárút adta
lehetőséget is. A szervezés is jól sikerülhetett, ezt abból gondolom, hogy észre sem
vettem, és mégis ment minden, mint a karikacsapás. Pedig ahhoz, hogy egy ilyen rendezvény „összejöjjön”, bizony szükség van
a háttérmunkára – előkészítés, szervezés,
együttműködő partnerek, és sok-sok szakértő figyelem. Köszönet érte!
A Nagyszéksós-tó környéke szépen alakul, egyre inkább alkalmas lesz kirándulások célállomásának. Az önkormányzat
pályázatírói nagyon sokat dolgoztak azon,
hogy kiépüljön ott az infrastruktúra, és a
Nagyszéksós-tó lassan megmutathassa nekünk szépségeit. Való igaz, hogy egy ilyen
rehabilitáció nem jöhet létre egyik napról a
másikra, de azok a változások, amelyek eddig megtörténtek, nagy reményekre adhatnak okot nekünk. Adjunk még egy kis időt
neki, és bízzunk benne, hogy ezt az irányt
tarthatjuk, mert erre – hogy stílusosan fogalmazzak – jó a kilátás.
Berta Gyuláné

Köszönet a Gondozási Központnak
Kedves Ma
Marika, kedves Intézmény dolgozók!
Gondozási Központ klubtagjai és ellátottai nevében hálás szívvel szeretnénk megkö-A Gond
nektek, hogy vendégül láttatok bennünket a nagyszéksósi Majálison. Nagyon jóll
szönni nek
magunkat, egy csodálatos délután töltöttünk kint. Nagyon kedves gesztus volt, hogyy
éreztük ma
intézmény dolgozói mindannyiunknak segítették a rendezvényre való kijutást és még
az intézmé
g
egy-egy finnom, helyben készült palacsintával is megvendégeltetek bennünket.
Köszönettel, Gondozási Központ ellátottai, klubtagjaii
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Kiránduljon velünk! Garabonciás Szálló
Az Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában
és a Nagyszéksósi Kulcsosházban új fél napos programok vehetők igénybe az érdeklődők számára a következők szerint:

Programok
Szerbiában
1000-1400 Ft/fő a szakvezetés és az útiköltség. Fotók
a helyszínekről: www.ludas.
rs Utazás feltétele: útlevél,
vagy új kártyás típusú személyi igazolvány!!!

Ludasi-tó TÚRA
A Szabadka községhez
tartozó Ludas-tó Vajdaság
északi részén a magyarországi határ közelében található. A tó partján alakult
ki Hajdújárás Nosza és Ludas település. A Ludas-tó
Szerbia egyetlen síkvidéki
sekély vizű, részben kiszáradó tava, a vándormadarak
gyülekező és pihenőhelye,
ami miatt nemzetközi jelentőségű Ramsari terület.
A túra során szakvezető és
tájékoztató táblás tanösvény
segítségével ismerkedünk az
élővilággal.

Palics-tó TÚRA
A Szabadka községhez
tartozó Palics-tó Vajdaság
északi részén a magyarországi határ közelében található a
Ludas tó mellett. A tó partján
alakult ki Palics település.
A túra a Palicsi-tó partján a
parkon át vezet, amely ma 19
hektárnyi területen fekszik,
és egyedülálló hangulatát a
természeti értékek és az építészeti örökség ötvözetének
köszönhetjük.
Megismerkedünk a park bejáratánál a

palicsi víztoronnyal, a parton
sétálva a Bagolyvárral, Vermes Lajost ábrázoló szoborral, a zenepavilonnal, mely
térzene céljából létesült és a
híres Kék vázákkal, melyek
1910-ben kerültek Palicsra,
a pécsi Zsolnai Kerámiagyár
ajándékaként.

a Remény utcában

A Móra Ferenc ÁMK kollégiuma 2008 óta két
épületben működött: a Garabonciás kollégium
a Kölcsey valamint a Remény utcában található.
Lakói a középfokú oktatási intézetben tanulnak,
de élnek itt a helyi gyógymasszőr képzésben részt
vevő hallgatók is.
2012. május 1-től a Kölcsey utcában található épület, a
Garabonciás Kollégium marad meg a diákok elhelyezésre.
A Remény utca 5. szám alatt található épületből, fizető vendéglátó szálláshely került kialakításra, Garabonciás Szálló megnevezéssel. Egész évben foglalható, kedvezményes árakkal nem csak csoportok, hanem családok
részére is.

Szelevényipuszták TÚRA
A
Szelevényi-puszták
térsége a Vajdaság északi részén a magyarországi határ
közelében található Királyhalma (Bácsszőlős) és Horgos között, Magyarkanizsa
és Szabadka község területén. Különleges természeti
értékei miatt nyilvánították
védetté. Síksági, specifikus,
mozaikos elterjedésű gazdag
sztyepprétei, szikes, homoki
és mocsárréti élőhelyek sokfélesége jellemzik. Nagyon
gazdag a terület növény- és
állatvilága,
megtalálható
számos ritka és veszélyeztetett faj itt. A túra során szakvezető és tájékoztató táblás
tanösvény segítségével ismerkedünk az élővilággal.

További tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

Szűcs Anikó
erdei iskola és kulcsosház vezető
Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola
6782 Mórahalom, IV. kerület 65.
Nagyszéksósi Kulcsosház
6782 Mórahalom, IV. kerület 155.
06 30/257-75-41
erdeiiskola@morahalom.hu
www.koroser.hu
www.erdeiiskola.morahalom.hu

A Remény utcai Garabonciás szálláson, összesen 30
főt tudunk elszállásolni, két épületben. A szobák 2-4-6
ágyasak, barátságos, esztétikus berendezéssel. A belső terek tágasak, otthonosak.
Részletezve a főépület:
1. szoba – 3 db emeletes ágy, 6 fő
2. szoba – 3 db emeletes ágy, 6 fő
3. szoba – 3 db emeletes ágy, 6 fő
4. szoba – 1 db emeletes ágy, 2 fő
5. szoba – 1 db emeletes ágy, 2 fő
6. szoba – 2 db egyszemélyes ágy, 2 fő
Részletezve a melléképület:
7. szoba – 4 db egyszemélyes ágy, 4 fő
8. szoba – 2 db egyszemélyes ágy, 2 fő
Leendő vendégeink jól felszerelt konyhát használhatnak, egy tágas társalgóval/étkezővel. A szabadidő eltöltését, a pihenést, televízió, DVD lejátszó, bográcsozási
lehetőség, illetve parkosított udvar segíti. Részben akadálymentesített főépület van. Parkolási lehetőség zárt
udvarban. Szolgáltatásaink közé tartozik az igényelhető
szakvezetéses túra, kedvezményes belépők, buszjáratok
valamint különböző foglalkozások. Részletes információ:
www.garaboncias.morahalom.hu
A csoportok megrendelt ellátása az ÁMK étkezőjében
történik, gyalog néhány perc alatt elérhető. A település
központjának közelsége miatt a Tóth Menyhért Városi
Könyvtár, az Aranyszöm Rendezvényház, a Mórahalmi
Erzsébet Gyógyfürdő programjait, szolgáltatásait látogathatjuk. A közlekedést, hazautazást a közeli buszmegálló,
és a sűrű buszjáratok segítik.

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

Anyák

Kilenc hónapon át hordoztad édes terhedet.
Hetek múlásával vártad az apró rezdüléseket.
Simogattad gondolatban,becézted,
holott még meg sem született.
Nevén nevezted apró kincsed,
mely még benned létezett.

A régi anyák szépen mentek el
A Messzeségbe szótlan, csendesen
Emlékük nálunk mindig megmarad
Lelkünkben őrzünk kedves arcokat.

Aztán elteltek az utolsó hetek,
azok a vánszorgó lassuságú utolsó napok is.
Már számoltad a hátra lévő időt,
s vártad a nagy pillanatot is.
Kinél gyorsan,másnál hosszú órákig is eltart.
Az anyává válás-mint édes tehernem mostantól a tied.
Mikor megtudod gyermeked létét.
Már akkor megszólal a szíved.

Most mi jövünk, az idős, ősz anyák
Emlékkel szőjük létünk alkonyát
Szerettünk, éltünk, szültük gyermekünk
Ha itt az idő mi is elmegyünk!
Létünk körforgás, mert jönnek sokan
Ifjú anyák, kik adják boldogan
Utódainknak álmok fátyolát
Akikből szintén lesznek majd anyák.
Mesélnek este, Ők vannak soron
Mint az én anyám egykor nékem egykoron
Óvott és féltett, lassan elnevelt
Idős lett, majd a végtelenbe ment.

Vagyunk páran .
Jó és rossz anyák.
Erre sablont húzni egyfajta bolondság.
Ki így nevel,ki úgy.
Nem vagyunk egyformák.
De a kötelék örök.
Ez hát az anyaság.

Voltak, vannak és lesznek asszonyok
Amíg lesz élet és a Föld forog
Anyák szülnek s nevelnek gyermeket
Amíg a Nap süt s szállnak fellegek.

Gyermek tudhatód jól,apád sokféle lehet.
Talált ,szerzett vagy örökbefogadó,
aki sajátjaként szeret.
De anyád csak egy.
Ne tagad hát meg őt.
Neki az idő sokszor a vég.
S a rossz döntéseit talán majd elrendezi az idő.
Neked marad a megbocsájtás.
Ha nagyobb leszel megérted talán.
Addig hagyj egy reménysugarat neki.
Már közel a megbánás.

Becsüljük Őket és munkájukat
Gyötrődésüket, vajúdásukat
A gondoskodást és nevelést
A bátorítást, gyöngyös nevetést.
Anyától lettünk, anyává leszünk
Cudar világban dolgozunk, teszünk
Mindent adunk amíg a Föld forog
Anyákból lesznek majd az angyalok.
Mórahalom, 2012. április 21.

Stanáné Erika

Hegedűs Ferenc

Varázslatok
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Ha megütöm a térdem,
verset mondasz,
varázskört rajzolsz a sebem köré,
ráfújsz, ha kész van,
futok is már,
minden bánat a feledésé.

Ha homokból gyúrok
kiflit és tortát,
s kínállak téged, hogy kóstoljad,
te veszel belőle,
és meg is dicséred,
s kérded, hogy vehetsz-e még párat.

Ha aludni félek, mert
szörnyeket látok,
remegve hívlak, hogy űzzed el –
te villanyt gyújtasz,
rám mosolyogsz
és megszabadítasz egy öleléssel.

Pedig a homok nem étel,
és nincsenek szörnyek,
s nem olyan vészes egy térdreesés,
tudod ezt te is, és azt is, hogy én is,
s hogy mégis megértesz, több mint mesés!

w w w. m o r a h a l o m . h u
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SPO-SZALÉT-2011

Multifunkciós grundpálya
„Mórahalom város sportéletének bővítése
új műfüves multifunkciós grundpálya megépítésével”
Mórahalom Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott
be Nemzeti Erőforrás Minisztérium
SPO-SZALÉT-2011
kódszámú, „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk
növelésének támogatása” című
konstrukciójához.
A projekt keretében a
Mórahalom
Rákóczi
téri
1139/1 hrsz.-ú sporttelepen, a
meglévő salakos teniszpályák
melletti gyep területen 12*24

m alapterületű minőségi töltött
műfüves grundpályát tervezünk megvalósítani, a terület
akadálymentes megközelítésének kialakításával és megfelelő kerítéssel, világítással,
térfigyelővel ellátva.
Jelenleg a sporttelep gyeppel borított részén egy minőségi,
töltött
műfüves,
24*12
m-es
alapterületű
multifunkciós grundpálya kialakítására kerül sor, amely
alkalmas minifutball, kézi-

labda, streetball, kosárlabda,
röplabda, tollaslabda és tenisz
sportokra, bajnokságok megtartására is. A pálya alapvonalán kerítés épül, világítással. A
biztonsági térfigyelő rendszer
kialakítás önerőből történik.
A pályázat keretein belül megvalósításra kerül még egy akadálymentes parkoló is.
A későbbiekben a területen
kiszolgáló létesítményeket –
öltöző, mosdó, iroda, büfé –
valamint lelátót is tervezünk
építeni. Tervezzük még a későbbiekben saját erőforrásból
3 db szabadtéri fitness eszköz
beszerzését is, amely biztosítja
valamennyi korosztály számára a megfelelő sport bemelegítési és erőnlét fejlesztő gyakorlatok végzését.
A sporttelepen és környékén a kisgyerekek, a fiatalok és

a szenior korosztály egyaránt
kellemes, gondozott körülmények közötti kikapcsolódási,
sportolási lehetőségét kívánjuk
biztosítani. Fontos megemlíteni, hogy a sporttelep melletti
1139/2 hrsz.-ú kivett közterület
9481 m2-es alapterületén rendezett, hangulatos park található,
amelyen játszótéri elem is megtalálható, paddal. A munkálatok,
a Móraép Városüzemeltetési
Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Kft. kivitelezésében,
már meg is kezdődtek.

A projekt összköltsége:
amelyből Mórahalom Városi Önkormányzat
hozzájárulása:
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól
kapott támogatás összege:

14 213 002 Ft
3 750 000 Ft
10 463 002 Ft

A projekt megvalósításának időszaka:
2012. március 05–2012. június 30.

Sportcsarnok korszerűsítése
Mórahalom Városi Önkormányzat
a „Móra Ferenc ÁMK Sportcsarnokának korszerűsítési munkálatai
Mórahalom városában” című pályázathoz, a Belügyminisztérium döntése
alapján, 15 258 000 Ft támogatásban
részesült.
A pályázat sportcsarnokunk felújítását célozza meg. A fejlesztés területei:
nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés,
lámpatestek cseréje energiatakarékos
világításra.
A közel 25 éve épült sportcsarnok
nyílászárói (ablakai) nem felelnek meg
a mai kor követelményeinek. Szeretnénk hőszigetelt műanyag nyílászárókra
kicserélni a meglévőket. Jelenleg 28 ablakból 4 db bukóablakot tudunk működ-

tetni, a többit már nem tudjuk rendeltetésszerűen használni (nem nyithatóak).
A küzdőtér világítástechnikájának
felújítása: jelenleg 54 db 3 fénycsöves
elavult almatúra biztosítja a megfelelő
fényerőt a csarnokban. Ez a legutóbbi
mérésen már nem adta a megfelelő lux
fényerőt, ezért korszerűsítése az itt sportoló tanulók és felnőttek miatt is nélkülözhetetlenné vált.
A küzdőtér falainak újrafestése szintén – egészségügyi és esztétikai szempontból is -időszerűvé vált.
A tervezett projekttel az energiafelhasználás mértéke minimum 20%-os
csökkentése érhető el.
A projekt megvalósításának időszaka: 2012. április 1 – 2012. június 30.

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

A munkálatok, a Bauszer Építő és
Szolgáltató Kft. kivitelezésében, már
meg is kezdődtek.
A projekt
összköltsége:
19 377 660 Ft
amelyből Mórahalom
Városi Önkormányzat
hozzájárulása:
4 119 660 Ft
a Belügyminisztériumtól
kapott támogatás
összege:
15 258 000 Ft
7
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Óvodai szűrés – iskolára felkészítés
A mórahalmi Móra Ferenc ÁMK Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 2006 szeptemberétől
látja el a Homokháti Kistérség gyermekeit különböző irányú szolgáltatásával.
Jelenleg a Nevelési tanácsadás mellett logopédiai szolgáltatás, korai fejlesztés, gondozás,
gyógypedagógiai fejlesztés – tanácsadás (óvodaiskola), gyógy-testnevelés, valamint konduktív
pedagógiai ellátás és utazó gyógypedagógiai szolgáltatás feladatkörét vállalta fel Kistérségünk.
2011 májusától vezettük be a Szakszolgálatunk által ellátott települések Óvodáiban preventív jelleggel a középső csoportosok (5. életévüket
betöltött óvodás gyermekek) év végén (májusban)
történő óvodai szűrését, melyben az óvónők is segítségünkre voltak.
Az elmúlt tanév során óvodánkban összehangolt szűrő tevékenység kezdődött.
A szűrés iránti igény több oldalról is jelentkezett. Az óvónők részben tesztek használatával,
részben a több éves tapasztalat alapján, a gyermek megfigyelésével tettek javaslatot az iskolaérettségre. Mindezek mellett felmerült az igény
egységes, korszerű mérő módszerek alkalmazására, melyek lehetővé teszik nem csak az egyén,
az óvodai nagycsoportosok jellemzőinek leírását.
Ez hosszú távon irányt mutathat az óvodán belüli
fejlesztő tevékenység meghatározásához.
A másik igény a team-szerű működés iránt jelentkezett óvodánkban.
2011 májusában a mórahalmi óvoda középső
Az egészséges életmódra nevelés
fontos eleme az egészséges táplálkozás, melynek irányelveit bölcsődénkben is meghatározónak kell
tekinteni az élelmezési tevékenységben. Lényege, hogy biztosítsuk
a tápanyag- és élelmianyagbevitelt
illetve helyes étkezési szokásokat
és ízlésvilágot alakítsunk ki az ide
járó gyerekeknél. Szerencsés, hogy
bölcsődei főzőkonyhát tudunk üzemeltetni, így Méreg Istvánné élelmezésvezető segítségével, igényes,
a gyermekek egészséges fejlődését
biztosító, napi négyszeri, korszerű
közétkeztetést tudunk nyújtani.
E cikk azért íródott, hogy néhány
hasznos tanácsot átadjon azoknak a
szülőknek, akik bölcsődés korosztályú gyermekük otthoni táplálására
minél nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni. 5 napos étlapunk mintául szolgálhat, és segítségül lehet
abban, hogy ez a cél megvalósuljon.
(Az intézmény nyitva tartásából kifolyólag vacsorát nem biztosít, azt a
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csoportosai körében is sor került a szűrővizsgálatra. A gyerekek az óvoda 4 csoportjából kerültek
ki, létszámuk 75 fő volt.
Tanév végén szülői értekezletet, fogadó órát
tartottunk, melyen elmondtuk a szülőknek az
óvodai nagycsoport szerepét, feladatait, kiemelten az iskolára való felkészítés szempontjából.
A Szakszolgálat vezetője (Börcsökné Sarró Tímea) tájékoztatást tartott az iskolaérettségről,
ill. a gyógypedagógus konzultációs lehetőséget
ajánlott fel a gyermek szűrési eredményéről, ill.
a közös álláspont kialakítására a gyermek további
fejlesztését illetően.
Ezt a prevenciós szűrést 2012 májusában is
elvégezzük, illetve minden tanévben a jövőben! A
szülőknek előtte felvilágosítást tartunk.
Az Óvodák és pedagógusaik együttműködésével így 1 teljes tanév áll rendelkezésünkre az
iskolára felkészítésre – felzárkóztatásra, illetve
gyógypedagógiai vagy mozgásfejlesztésre, mely
által a közös munkánk, illetve a fejlesztés hatékonyabbá válhat.
Azon gyermekek számára, akik esetében e
preventív jellegű fejlesztés biztosítása mellett is
kétségek merülnek fel a szülőben, az óvodapedagógusban és a fejlesztést végző szakemberben az
iskolaérettség tekintetében, úgy lehetőség lesz az
iskolaérettségi vizsgálat kérésére és elvégzésére.
Mindezen tevékenységekkel – intézkedésekkel
a gyermekek fejlődésének elősegítésébe fektetett
munkánk hatékonyabb, mely mellett a szülők ke-

zét sem engedjük el, segítjük őket tanácsadással,
illetve a gyermek fejlődését szolgáló fejlesztési
ötletekkel.
Valójában e preventív jellegű fejlesztés csapatmunkában hatékony igazán, melyben az óvodapedagógus, a fejlesztést végző szakember – szakemberek, – és nem utolsó sorban a szülő vesz részt
(mindenki része egyformán fontos). Ezen kívül
pedig a fejlesztést végző szakemberek között is
szoros együttműködés, TEAM munka folyik,
mivel sok olyan gyermek van, akivel egyszerre
többen is foglalkozunk. Mindez úgy a leghatékonyabb, ha mi is összedolgozunk és konzultálunk
egymással.
Véleményünk szerint eredményeinket a következőkben határozhatjuk meg:
egységes szemlélet kialakítása az óvónők és a
gyógypedagógusok között,
szisztematikus iskola előkészítő tevékenység,
szoros együttműködés a családokkal.
Az eddigi visszajelzések alapján az óvodapedagógusok és szülők megelégedettek és hálásak a
lehetőségekért.
Visszajelzéseiket és segítségüket ez úton is
tisztelettel köszönjük!

Enni vagy nem enni?
szülők otthon oldják meg.) Az étlap
első olvasatra ijesztőnek hathat változatosság szempontjából, de megvalósítása egyáltalán nem kivitelezhetetlen. Ma már pár szelet kenyeret,
pár darab zöldség és gyümölcsfélét
nyugodtan lehet kérni a boltokban. A
tejtermékek sokféleségét mi magunk
biztosíthatjuk, egy kis ügyeskedéssel
a konyhában. Fontos a változatosság,
mert az alapanyagok és a színek különbözősége, az ételek széles skáláját tárja a kisgyermek elé.
Alapvető, hogy ételeink természetes alapanyagból készüljenek,
kerüljük a félkész termékeket. A bölcsődés korosztály étrendjébe naponta kell, hogy kerüljön tej, tejtermék,
húsféle, kent kenyérféle, zöldség és
gyümölcs. Törekedni kell a különböző tápanyagok egyenletes bevitelére.

A fogzás megindulása után 7-9 hónapos kortól már a csecsemőt is rágásra késztetjük, 1 éves kor után pedig
a főzelékeket nem pürésítve, hanem
villával áttörve adjuk. A darabos étel
adásának feltétele a zárt fogsor. Az
étlap tervezésénél figyelembe kell
venni, hogy ezek a gyermekek most
tanulnak rágni, nem „gyakorlott
evők”, nem elég ügyesek, de merészek és kíváncsiak.
Energia és tápanyagszükségletre ebben az írásban nem térnénk ki,
hiszen azt a szülők otthon nem számolják. Az elfogyasztott étel menynyiségét a gyermek étvágya határozza meg. A „megkínálás kötelező,
az unszolás tilos” elv jól érvényesül
intézményünkben. Nem kell mindent
megennie a gyermeknek abból, amit
a tányérjára tesz a felnőtt.
A gyermekek egészsége érdekében a telített zsírsav tartamú ételeket,
mint például a zsíros, csontos, bőrös
sertéscsülök, szalonna, kolbász, kerülni kell. Ehelyett jó minőségű, zsír
nélküli, tiszta húsokkal (csirkemell,
pulykacomb, zsírszegény sertéshús,
csirkemáj, szálkamentes hal), hús-készítményekkel érdemes megkínálni a
kicsiket. Az erős fűszerek, az állagjavítók, az adalékanyagok feleslegesen
terhelik a szervezetüket. Előnyben
érdemes részesíteni a zöldfűszereket.
Konyhánk ételízesítőt (Vegetát, Delikátot) egyáltalán nem használ, sót
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Horváthné Jankó Ildikó Tünde
gyógypedagógus, mozgásterapeuta
Szalmáné Tamara óvodapedagógus,
fejlesztőpedagógus
és cukrot is csak nagyon mértékkel.
Kerülni érdemes a por alapú ételek,
italok készítését és a tartósítószert
tartalmazó ennivalót is! Ne fokozzuk
az érzékenységüket, hiszen a gyermekek körében oly gyakori az ételérzékenység, az allergia.
A főétkezéseknél a hangsúlyt a
főzelékekre kell elsősorban helyezni,
melyek mellett a rakott és csőben sült
ételek felelnek meg az elvárásoknak.
Kerülni kell a bő zsiradékban sült
ételek készítését, helyette a párolást
érdemes előnyben részesíteni. Leves
hetente egy alkalommal, tartalmasan
elkészítve adható.
A gyermekek egyik kedvenc ételének, a májpuffancsnak a receptjét
osztanánk meg Önökkel: 1 zsemlét
kockákra vágunk, kevés tejet öntünk rá, néhány percig áztatjuk, majd
kinyomkodjuk. Hozzátesszük a 10
dkg elkapart csirkemájat, 1 db tojást és jól elkeverjük. Ízesítjük sóval,
nagyon kevés borssal, 2 szál apróra darabolt petrezselyemzölddel.
1 evőkanál durvára reszelt (házi)
zsemlemorzsát keverünk még bele.
Muffin formába, vagy kiolajozott
tepsibe öntjük és megsütjük.
Nagyon hálás feladat bölcsődés
korú gyermekeknek főzni, mert ők
őszintén, nagyon örülnek annak,
amit eléjük teszünk. Példaadással,
neveléssel elő tudjuk segíteni a helyes étkezési szokások kialakulását,
amely egy életre meghatározza a
gyermekeknek a táplálkozáshoz való
hozzáállását.
Bárkányi Antalné (szakácsnő) és
Fábián Józsefné (konyhai munkatárs)

MÓRAHALMI

Gyermeklánc
A Nemzeti Kulturális
Alap esélyegyenlőségi
felhívása kertében
valósult meg az ép
és fogyatékkel élő
gyermekek és fiatalok
integrált szabadidő
eltöltését biztosító
komplex kulturális
programsorozat
Mórahalmon,
az Aranyszöm
Rendezvényházban.
A program helyi
gyermekek és a
Mozgáskorlátozottak
Csongrád megyei
Egyesületének ifjúsági
tagozata számára
biztosított kellemes
kikapcsolódást a
tavaszi szünet első
napjain.

Kiemelt célunk volt, hogy
segítsük a gyermekek, fiatalok toleranciájának növelését
olyan integrált programokkal,
melyek eltüntetik, észrevétlenné teszik az egymás közötti különbséget, s olyan értékek

kibontakozását segítik, melyek mind egyéni, mind közösségi élményekkel gyarapítják a résztvevőket. Erre kiváló
lehetőséget adott a kultúra és
a művészet által adott tág és
mindenki számára az egyéni

befogadás élményét biztosító kulturális keret. A programokban változatos kézműves
technikák megismertetésével
bemutattuk a hagyományos
díszkészítési formákat, s egyben ötvöztük a mai, minden
anyagot kreatívan felhasználó
technikákkal. A foglalkozások, meseelőadás feledtetett
minden gondot, iskolai fáradtságot a résztvevőkkel – sugárzó, vidám tekintetek fogadták
a foglalkozásokat vezető kézműves mestereket, szakembereket és a szervezőket is.
A mozgáskorlátozott csoport
tagjai számára közösségi játékokat, személyiég-fejlesztő
programot szerveztünk, melyeken a korosztályos jelenségekre, kérdésekre is kaphattak
válaszokat a hétvégi program
során.
Papp Renáta
kistérségi ifjúsági referens

Köszönet
Nagy örömmel indultunk útnak ismét Mórahalomra,
izgatottan vártuk, hogy részt vehessünk a Gyermeklánc című programon. Az Aranyszöm Rendezvényházban kezdődött a program, egy kis bemutatkozás és
közös játék után vendégül láttak bennünket az egyik
közeli étteremben. A kézműves programok érdekesek és szórakoztatóak voltak, minden korosztály kibontakoztathatta kreativitását. Személy szerint a
korongozást és a tojásfestést élveztem a legjobban.
Ezután elfoglalhattuk a szállást, a nagyszéksósi erdei
iskolában. Nagyon jól éreztük magunkat a szálláson,
karaokeztunk, beszélgettünk, megosztottuk egymással a tavalyi tábor óta szerzett élményeinket. Másnap
csapatépítő játékokon vettünk részt, hasznos személyiségfejlesztés és játékos ismerkedéssel telt el ez a
kellemes délelőtt. Mindenki nagy örömére ellátogathattunk a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe,
ahol kipihenhettük a kétnapos program fáradalmait.
Nagyon örülök, hogy meghívást kaptunk a rendezvényre, remélem legközelebb is részt vehetünk hasonló programokon, mint a Gyermeklánc.
Bodnár Zoltán
MCSME Ifjúsági Tagozat vezetője
és Czékus Ella MCSME titkár
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta
a 2037/325 számú pályázat keretében.
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Májusi ünnepeink
Május első vasárnapján köszöntjük az Anyákat, Nagymamákat a szerencsésebbek még a Dédmamájukat is. Az amerikai eredetű hagyományt
Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az
első megemlékezést 1925-ben szervezték. Mindannyiunk életében különleges szeretetkapcsolat az Anyához fűződő kapcsolatunk, még felnőttkorban is gyermeki szeretettel fordulunk Anyukánk felé, aki annyi
mindent megtett értünk. Egyik kedvenc történetemet szeretném megosztani, amely csodálatosan bemutatja és kifejezi az anyai szeretetet.
Egy este, amikor anya a
vacsorát főzte, 11 éves fia
megjelent a konyha ajtóban kezében egy cédulával.
Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és
elkezdte olvasni azt:
– a virágágyás kigyomlálásáért:
500 Ft
– a szobám rendbe rakásáért:
1000 Ft
– mert elmentem tejért: 100 Ft
– mert 3 délutánon át vigyáztam a
kishúgomra: 1500 Ft
– mert kétszer ötöst kaptam az
iskolában: 1000 Ft
– mert mindennap kiviszem a
szemetet: 700 Ft
Összesen: 4800 Ft.
Anyja kedvesen ráemelte
fiára tekintetét. Rengeteg
emlék tolult fel benne.

Fogott egy tollat és egy másik
cédulára ezeket írta:
– mert 9 hónapig hordtalak a
szívem alatt: 0 Ft
– az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett
töltöttem: 0 Ft
– a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft
– könnycseppjeid felszárításáért:
0 Ft
– mindenért, amit nap mint nap
tanítottam neked: 0 Ft
– minden reggeliért, ebédért,
uzsonnáért, zsemléért, amit
készítettem neked: 0 Ft
– az életemért, amit minden nap
neked adok: 0 Ft.
Összesen: 0 Ft.
Amikor befejezte, mosolyogva
nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből.
Szívére szorította a papírost és
a saját számlájára ezt írta:
FIZETVE....!

Családi események

„az egyházban jellemzően a
húsvéti időben történik a gyermekek elsőáldozása. Az elsőáldozás
a „hit ünnepe”, amelyet odaadó
lelkesedéssel, ugyanakkor körültekintően kell előkészíteni. Olyan

nap ez, amely „nagyon sok hívő
emlékezetében méltán marad meg
úgy, mint az első alkalom, amikor
fölfogta a Jézussal való személyes
találkozás fontosságát.” (Magyar
Kurír, 2012. április 23.)
A pünkösd a húsvét utáni 7.
vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának
emlékét ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös
szeretetének végpontja, áradása;
ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus
Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra
és ezzel a napot új tartalommal
töltötte meg a keresztények számára.
Június 2-án, szombaton 11 órakor pedig dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök atya a bérmálás szentségében fogja részesíteni a felnőtt
keresztény életre készülőket.
A Jóisten áldását kérem ünnepeltjeinkre: az elsőáldozókra, bérmálkozókra és a jubiláns házasokra, várunk szeretettel mindenkit a
szertartásokon.
Nagy Mariann

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

Házasságkötés:

Április hónapban házasságkötésről nem kaptunk
információt.

Május 12–13.

Dr. Müller Károly Tel: 06-30-205-9086

Május 19–20.

Dr. Tóth Ferenc

Tel: 06-20-476-3517

Születések:

Május 26-27-28. Dr. Máthé Ellák

Tel: 06-30-638-6740

Papp Erikának és Nyíri Zsigmondnak
Hédi,
Gyóni Erikának és Kiss Istvánnak
Alex István,
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Június 2–3.

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

Június 9–10.

Dr. Müller Károly Tel: 06-30-205-9086

MÓRAHALMI

Halálozás:

Magyar Istvánné Papp Mária, Ásotthalom 4. ker.
498.; Papp Istvánné Masa Julianna, Mórahalom
Szabadság u. 2.; Rózsa Jánosné Tanács Rozália, Mórahalom Szegedi út 1.; Fári
Imréné Mónus Erzsébet, Mórahalom
6. ker. 30.; Masa Sándor, Mórahalom
Szegedi út 6.
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Május hónapban köszöntjük a
jubiláns házasokat is, május 13án, vasárnap a 10 órás szentmisén.
Szép alkalom ez, hogy azok a párok, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55, esetleg 60 éve kötöttek házasságot, ismét a Jóisten
áldását kérjék a kapcsolatukra, önmagukra. Fontos, hogy köszönetet
mondjunk házastársunknak, hogy
mellettünk áll nemcsak a szép és
boldog időkben, de a hétköznapi nehézségekben, betegségben
is. Fontos, hogy megálljunk egy
pillanatra, kiszakadjunk a hétköznapok monotonitásából és egymásra tekintsünk és hálát adjunk a
gyümölcsökért, amelyekkel megajándékozott minket a Jóisten.
Szintén ebben a hónapban tartjuk az elsőáldozást, május 20-án,
a 10 órai szentmisén, május 28án pedig a Szentlélek kiáradására
emlékezünk azaz Pünkösd ünnepe
lesz.
Az elsőáldozás, ahogyan maga
XVI. Benedek pápa is megfogalmazza:
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYEREKEK TÁBOROZTATÁSA
A Zöld Közösségi
Ház és Erdei Iskola
adománygyűjtést
szervez a
Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei
Egyesület tagjainak
2012. év nyári
táboroztatásának
biztosítására.

Adomány lehet:
1. társadalmi munka (kézműves, vagy bármilyen csoport
foglalkozás megtartása a gyerekeknek a tábor ideje alatt)
2. pénz, hogy minél több gyermek részére biztosíthassuk a
tábort
3. a tábor ideje alatt elfogyasztható élelmiszer

Adományát
elhelyezheti

Miben segít a tábor?
A táboron résztvevő mozgáskorlátozott gyerekek önmagukról alkotott megítélését pozitív – a Zöld Közösségi Ház
irányban formálja, nyitottabbá
és Erdei Iskolában (6782
válnak, javul a kapcsolatteremMórahalom, IV. ker. 65.)
tő képességük, ezáltal fejlődik
elhelyezett urnában,
az aktivitásuk, több esélyük lesz
a társadalomba való beilleszke- – vagy átutalással az
Esély Magánalapítvány
désre, az önálló élet megvalósítására és esélyegyenlőségük
56900044-10001789
megteremtésére. Továbbá erősíti
bankszámlaszámra.
a megyében élő mozgáskorlátoKözleményben a következő
zott emberek helyi csoportokon
szerepeljen: Adomány
belüli összefogását, tevékenyséa Mozgáskorlátozott
gük összehangolását.
gyerekekért 2012.nyár.

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: május 24., június 7.

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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Kérjük, hogy a Zöld
Közösségi Ház és
Erdei Iskola számára
ne utaljanak!
Adománygyűjtésre az
Esély Magánalapítvány
számán van lehetőség.
A mozgáskorlátozott embereket
nem sajnálni kell, mert ugyanolyan
értékesek, mint az ép emberek,
csupán segíteni, hogy lehetőséghez jussanak az esélyegyenlőségük
megteremtéséhez. Ezt tűzte ki célul erdei iskolánk.

KÉRJÜK
TÁMOGASSON
MINKET EBBEN!

Mórahalom,
Millenniumi sétány 3–5. szám alatti
Szent Margit Egészségház
épületében lévő,

75 m2 alapterületű helyiség
2012. június 1-től

KIADÓ!
Bérleti díj: bruttó 127 000 Ft/hó.
Érdeklődni: Balog László
06-70/31-23-101
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Schaffer Erzsébet:

Egyszer volt – történetek, találkozások

Csíkos sütemény

Maga a szerző így ír: „Szemérmetlenül privát
gondolatok, amelyekre talán rímel egy-egy találkozás. Bizonytalan vagyok. A kéziratot odaadtam egy
barátnőmnek, aki szigorú, s akinek adok a véleményére. Egy sajtcédulán ezt írta: ’Köszönöm a paksamétát. Tegnap este és
ma hajnalban is ezt olvastam. Nagyon jó, hogy így együtt van ez a sok
gondolat és érzés. Tragédiák és örömök, ismert és ismeretlen emberek
életmeséi. Kell, hogy az ember egy kicsit kilépjen önmaga intrikái és
mosolyai mögül és rácsodálkozzon egy másik földi halandóra. Őszintén
tetszik. És tudd, ezt nem írhatta volna meg más, egyedül csak te. Benne
vagy. És ez jó. Gitta’ „

Vaszary Gábor:

A szőkékkel mindig baj van

Vaszary humoros, ironikus, szőkékről szóló írása
a szerző Párizs-regényeinek sorába illeszkedve ígér
könnyed szórakozást. Az 1950-es években tizenhat
nyelven megjelent történet hősének, a gyámoltalan
Georges Beauvergernek ügyetlen nőügyei, szerelmi
bánata méltán váltak világhírűvé. A szerző az utánozhatatlan párizsi hangulatot nagy adag humorral
és érzelemmel körítve tálalja. S ahogyan olvassuk, Párizs zamata, illata,
bohémsága vesz körül bennünket, s néha tényleg nem tudjuk, hogy sírjunk a történteken, vagy nevessünk.

MÓRABETON KFT.

 Transport beton gyártás és szállítás,
 betonszivattyús bedolgozás,
 elemgyártás és sóderértékesítés!

Tavaszi akció!

M ó r aha l o m, G uc z i s o r 17.
T e l .: 06-20/ 467-3 7 1 7
06-20/ 291-3 6 1 3

Cserépkályhák, kandallók,

kül- és beltéri kemencék építését,
javítását vállalom!

Higyjen a szemének, kedvezzen a zsebének!
Szociálisan rászorulóknak 20 % kedvezmény! 40
éves szakmai tapasztalat. A cserépkályhák doktora.

Tel.: (06-30)9784-033, (62)254-472

Elkészítési idő:
30-40 perc
Adag: 45 szelet
Ár: 1000 Forint
Hozzávalók:
A tésztákhoz:
• 3x 1,5 dl vagy kis
pohár tejföl
• 3x1 tojás
• 3x1 mokkáskanál
szódabikarbóna
• 3x5 evőkanál liszt
• 3x5 evőkanál cukor
• 5 evőkanál mák
• 5 evőkanál dió
• 3 evőkanál kakaó
A krémhez:
• 1 l tej
• 8-10 evőkanál
búzadara
• 2 csomag vaníliás
cukor
• 25 dkg vaj
• 25 dkg porcukor

Elkészítés:
1. A három tészta (mákos, diós,
kakaós) alapanyagait külön-külön, egymás után egy
keverőtálban összedolgozzuk. Sütőpapírral kibélelt
sütőtepsibe 180-200 fokon
pár perc alatt megsütjük
2. A tejben a búzadarát megfőzzük. Amíg a krém és a
tészták hűlnek, kikeverjük
(robotgéppel) a vaníliás cukrot, a vajat és a porcukrot.
3. A kihűlt krémet és a vajas
krémet összekeverjük
4. Tetszőleges
sorrendben
megkenjük a tésztákat, a
tetejére pedig bármit tehetünk, akár csokimázat vagy
csokireszeléket,
esetleg
mandulát.
Tipp: Ha hagyjuk hűtőben állni egy napig, de legalább több
óráig, akkor sokkal jobban
tudjuk majd szeletelni.

MATEMATIKA
KORREPETÁLÁST VÁLLALOK
Tel.: +36-30-912-1023

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

LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
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
12
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