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Karácsonyi köszöntő – 2012

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT!

A

nyanyelvünk választékossága lehetőséget ad arra, hogy érzéseinket minél
színesebben, árnyaltabban önthessük
szavakba. Nem véletlen, hogy legszebb szavaink: az édesanya, a szerelem, a békesség, az
élet, s még sorolhatnám azokat a kifejezéseket,
melyek zeneiségükkel, jelentésükkel már a szó
hallatán is megérintik a lelkünket.
Úgy gondolom, hogy a karácsony, mint fogalom
mindenképpen beleillik ezen felsorolásba. Ha ezen
keresztény ünnepre gondolunk, azonnal érezzük az
otthon melegét, a frissen sült kalács illatát, halljuk a
csillagszórók sercegését, látjuk a boldog gyermeki
szempárokat, s érezzük társunk ölelését.
Az adventi koszorún égő gyertyák hétről-hétre
a közelgő ünnepet jelzik. De mit is jelent nekünk
valójában a karácsony? A kisgyermekeknek az
áhított ajándékot, a felnőtteknek egy kis csendet,
s nyugalmat a mindennapi rohanás után, az időseknek, az egyedül élőknek egy réges-régóta várt
találkozást. Mindenkinek mást és mást, de mégis
közös az ünnep végtelen nyugalma, meghittsége.
Ugyanazt érzi a szív a világ minden táján: az
örömet, hogy ismét együtt van a család, a boldogságot, hogy mindenki egészséges, s a belső
nyugalmat, mely mindenkit áthat.

Sajnos vannak, akiknek búcsút intettek ezek az
érzések. Nem találják helyüket, s nem találják a harmóniához vezető utat. Remélem, hogy idén a sors
már kegyes lesz hozzájuk, s Advent, a várakozás
Nekik is ugyanazt jelenti: az adakozó, segítő kezet,
a megértő társat, az önzetlen szeretetet.
Kívánom, hogy saját örömünk mellett tudjunk
egymás felé is fordulni, s támogatást nyújtva,
együttérzéssel megélni az ünnepet. Ne feledjük a
Szentestén kapott meglepetésnek értéket mindig
szívünk vágya ad. A néha csekélynek tartott ajándék, apró gesztus van, akinek a világot jelenti.
”…Ajándékot adni, s kapni nagy öröm,
Megcsókolni egymást, s hallani - köszönöm!
Elgondolkozhatunk, már most, ki mit tegyen,
Hogy hasonló élményünk, évközben sok legyen.
Nem nagy dolgon múlik sokszor, hiszen az
Apró figyelmesség is segíthet nagyon.
A jó szó is békéltet, s ki mire vágyik…
Ugye fontos minden, bármily kicsi ajándék”

Békességet kívánok Mindannyiunknak!

Nógrádi Zoltán
polgármester
országgyűlési képviselő
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Nyílt válaszlevél a Mórahalom város Képviselőtestületének NYILVÁNOS KÖZLEMÉNYÉ-re,
amelyet a 2012. október 21-én este történt rablógyilkossággal, és az azt követő
eseményekkel kapcsolatosan hozott és tett közzé, illetve „közkinccsé”!
Meghalt egy ember,
ezúton is részvétünket
fejezzük ki. A gyilkosság
tényét a város vezetői az
okt 23-i mórahalmi központi ünnepségen elhallgatták. Sem akkor sem
korábban nem hívták
fel a lakosság (főleg az
egyedül élő emberek) figyelmét a rájuk leselkedő veszélyre!
Először is, van szerencsém határozottan kijelenteni és írásba adni, hogy a
romák által kitervelt és elkövetett rablógyilkossággal kapcsolatban nem állítottam valótlanságokat, nem vezettem félre
a közvéleményt és nem vádoltam meg
hamisan senkit! Ez a módszer nem az én
stílusom! Isten engem úgy segéljen! Viszont az engem ért támadásokat és hamis
vádakat visszautasítom.
A Jobbik mórahalmi szervezete által delegált 2 fő a nyár elején felhívta
a város vezetők figyelmét a túlzottan
sok román cigány jelenlétre, arra, hogy
veszélyt jelentenek a város közbiztonságára ill. rendezvényeire, turizmusára,
ingatlan árakra. A konzultatív testületben kértük akkor, hogy hívják össze a
gazdákat, hogy ne alkalmazzanak tömegével idegen munkaerőt. Pár ember
profit-éhsége miatt nem kellene a város
közbiztonságát veszélyeztetni, hiszen
már korábban is voltak bűncselekmények. Az előjelek lopások, besurranások
formájában mutatkoztak meg városunkban és nemrégiben egy embernek kellett
meghalnia ahhoz, hogy végre komolyan
vegyék a felvetéseket.
Mórahalom városának nyugalmát pedig maga a rablógyilkosság zavarta meg,
és a következtében előállt helyzet! Érthetetlen számunkra a gyilkosság körüli
titkolózás és titoktartás, hiszen a rablógyilkosság 21-én, vasárnap késő este
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történt. Ugyan, már másnap elfogták a
tetteseket és a tippadót is, beismerő vallomást is tettek, de 23-án este az 56-os
megemlékezés után sem tudhatott még
senki hivatalosan semmi bizonyosat,
csupán az elkövetők! Vajon miért?
Kik és miért követhették el
ezt a legelvetemültebb haramiák, gátlástalan zsiványok
tetteire emlékeztető kegyetlen rablógyilkosságot?
Másrészt miért nem tudhatta meg ezt Mórahalom és
az ország közvéleménye 48
órán, azaz két teljes napon
keresztül?
Amikor Nemzettársaink: a Jobbik
Magyarországért Mozgalom, A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és
az Új Magyar Gárda Budapesten, október 23-át ünneplő tagjai értesültek a rablógyilkosságról, úgy határoztak, hogy a
Szeged környéki magyar hazafiak lejönnek Mórahalomra és a helyszínen tájékozódnak, mert hivatalosan, még este
sem lehetett tudni semmi bizonyosat.
Meg akarták tudni az igazat, és egy szál
gyertya meggyújtásával emlékezni az
áldozatra!
A Mórahalmi Rendőrség törvényesen
és hivatalosan engedélyezte a részvétvonulást és a demonstrációt, amelynek törvényes voltát több mint 100 fős rendőrség
biztosította, vagyis teljesen hamis és valótlan az az állítás (ld. a Nyilvános Közlemény harmadik bekezdését), hogy egy
politikai párt képviselői éjszaka „rémhírterjesztő ellenforradalmárok módjára” rohanta volna le Mórahalom békés
és mit sem sejtő lakosságát! Akkorra
már szárnyra kelt a hír a lakosok között,
de hivatalosan senki nem nyilatkozott!
A város nyugalmát pedig azért nem zavarhattuk meg, mert este 23-óráig ünnep
volt és a demonstráció hangossága decibelben mérve nem haladta meg a törvényben engedélyezett mértéket!
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A polgárok nyugalmát már rég megzavarta az a tény, hogy Romániából
idetelepített romák (és nem románok)
szállást, ellátást és biztos kereseti lehetőségeket kapnak a Mórahalmi Nagygazdáknál, miközben a magyar állampolgárok hiába kilincselnek náluk munkáért!
Vajon miért éri meg ez a
Nagygazdáknak,
különösen
azoknak, akik a legnagyobb
méretű nemzeti lobogókat lobogtatják az ünnepeinken?

Tisztelt Képviselő-testület!
Nemzettársaim, Magyarok!
Meg tudnák adni nekünk, a Jobbik
Magyarországért Mozgalomnak és a
Mórahalmi polgároknak is ezekre a
kérdésekre a részletes, megnyugtató és
kielégítő válaszokat, ugyanolyan egyetemességgel, ugyanolyan egyhangú
határozattal és ugyanolyan határozottsággal, mint ahogy ellenünk a (nem kis
mértékben koncepciós és félrevezető)
Nyilvános Közleményüket kiadták?
Kérem továbbá, hogy jelöljék
meg pontosan, hogy a rablógyilkossággal kapcsolatban milyen valótlanságot
állítottam, és mely állításokat kellene
visszavonnom az Önök egyhangú, egyöntetű egyetlen tartózkodás nélkül meghozott testületi határozata alapján? Természetesen kérem azt is megindokolni,
hogy melyik állításom miért is valótlan?
Vallom, tudom és hiszem, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az Új
Magyar Gárda és a Hatvannégy Vármegye Szövetsége, egy olyan Szebb, Igazságosabb és Méltóbb rendszert akar az
Országunknak, amelyet még nagyapáink
álmodtak meg, levente korukban, amikor is így köszöntötték egymást: ,,Szebb
Jövőt!”

Tisztelettel: Savanya László
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MÓRAHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a mórahalmi gazdatársadalom
Mórahalom Város Képviselő-testületéhez eljuttatott nyilatkozatával.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete
szolidaritását fejezi ki a mórahalmi polgárokat, gazdákat ért sértő kijelentések kapcsán, s
megállapítja, hogy ezen kijelentések alkalmasak arra, hogy megsértsék Mórahalom város

közösségének jó hírnevét. Fentiekre tekintettel
Mórahalom város Képviselő-testülete ezen kijelentéseket visszautasítja, ezektől elhatárolódik.
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a
Rendőrséggel való szoros együttműködésben
mindent megtesz annak érdekében, hogy a város polgárainak nyugalmát megőrizze.
Mórahalom város Képviselő-testülete

NYILATKOZAT
Alulírottak visszautasítjuk a Jobbik Magyarországért Mozgalom Vezetőinek és
Tagjainak azon kijelentését, mely szerint a
Homokhátságon gazdálkodók hazaárulók.
Visszautasítjuk, hogy bűnözőnek minősítsenek
bennünket, emellett aránytalan és jogtalan haszonszerzéssel vádoljanak.
Visszautasítjuk továbbá, hogy a törvénytelenül
működő Magyar Gárda felvonulásával fenyegesse meg családjainkat és közösségünket, kényszerítő eszközként alkalmazva azt politikai célok
érdekében.
Elődeink, családjaink, valamint munkánk becsületét minden körülmények között megvédjük,
hiszen tisztességesen és keményen dolgozunk.
Adót fizetünk, alkotmányos kötelezettségeinket
teljesítjük. Támogatjuk városközösségünket. A
földjeinken, kertészeteinkben alkalmazottakkal
együtt végezzük mindennapi munkánkat. A munkaerő kiválasztásánál minden esetben előnyben

részesítjük a helyi és a hazai munkavállalókat. Az
idény jelleggel alkalmazottakat szabályosan és bejelentetten foglalkoztatjuk.
Támogatjuk a város és a gazdák nyugalmának
megőrzése érdekében az önkormányzati rendészet
felállítását.
Tiszteltettel kérjük a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Képviselőit, hogy tartsák tiszteletben
jogkövető magatartásunkat és szüntessék meg az
ellenünk indított rágalomhadjáratot.
Mórahalom, 2012. november
Kószó Péter, Kiss László, Szabó Zsolt, Papp
Imre, ifj. Papp István, ifj. Pakai István, Pakai
Csaba, Kopasz Zsolt, Sebők Gyula, Magyari
László, Szabó Jenő, Volford József, Túrú Sándor,
Nógrádi Tibor, Márki László, Csiszár István,
Pónusz József, Tanács Zoltán, ifj. Farkas György,
Németh Csaba, Oltványi Gyula, Varga Ferenc,
Vér István, Sánta Endre, Vass Antal, Babarczi
János, id. Pakai István
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Jótékonysági Bál
2012.
Ismét eljött a nagy nap.
Sok-sok izgalommal és készülődéssel vártuk az idei Jótékonysági Bál napját, melyet november 17-én rendeztünk meg az
Aranyszöm Rendezvényházban.
Itt
szeretnénk
megköszönni Duka Félixnek, hogy helyet
adott nekünk az immár sokadik
alkalommal megrendezésre kerülő neves eseményünknek.
A felkészülés már hetekkel ezelőtt elkezdődött, mindenki talált magának tennivalót a rendezvénnyel kapcsolatban. Komoly koordinációs összefogást jelentett
a mindennapi munka elvégzése mellett
teljesíteni a nagy kihívást jelentő egyéb
feladatokat. Maroknyi csapatunk lelkesen készült minden egyes műsorszámra.
A fáradtan, nehezen induló táncpróbák
gyakran vidám, mókás kacagásba fulladtak egy-egy nehezen megtanulható tánclépés miatt. Néha el is csüggedtünk egy
kicsikét, de aztán egymást támogatva,
buzdítva, sokadszor is elismételve a koreográfiát, bátran álltunk a színpadra. A
cél, hogy szórakoztassunk, hogy egy kis
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időre elfeledtessük a nehéz hétköznapokat, erőt és önbizalmat adott
kicsiny kis társaságunknak. A sok
taps, amit a közönségtől kaptunk,
csak fokozta lelkesedésünket. Hála és
köszönet ezért Neked, kedves Füge Ildikó, aki idődet és türelmedet nem kímélve
betanítottad nekünk a táncokat! A Pálinka
dalhoz szükséges hordókat Németh István
bocsátotta rendelkezésünkre. Nagyon köszönjük neki is!
A többi műsorszámunkat is igyekeztük
úgy összeállítani, hogy az egész este az
önfeledt öröm és kacagás jegyében teljen.
Rövid kis színdarabunkban az élet apró
fricskáiból szemezgettünk, mely a kiváló
szereposztásnak köszönhetően egy igazi
kabaré jelenetté formálódott. Az előadás
sikeréhez nagyban hozzájárult Tanács József, aki a színházi kellékeknél nyújtott
nekünk segítséget.
Az immár hagyománnyá vált viccparádé most is sikert hozott, a nagyobb poénokat kitörő nevetéssel értékelte a közönség.
A helyi általános iskola kötélugró csoportja lélegzetelállító mutatvánnyal bűvölt
el mindenkit, hála ezért oktatójuknak,
Martyin Dettinek. Minden jókedv és vi-
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galom ellenére sem feledkezhettünk meg
kollégáink mindennapi munkájáról, rövid
film- és képösszeállításainkban vendégeink ebből láthattak ízelítőt.
A műsort követő finom vacsora Németh
István és csapata munkáját dicséri. Az ízletes étkek elfogyasztása után kezdődött
az igazi magyaros talpalávaló. Zenészünk,
Busa Szabolcs az elmúlt évekhez hasonlóan most is kitett magáért, egyetlen táncos
lábat sem hagyott sokáig tétlenkedni az
asztalok mellett. A vidám, fergeteges mulatozás éjfélig tartott, amikor is elkezdődött a
tombolahúzás. Támogatóink jóvoltából az
erre a célra felállított asztalok roskadoztak
az értékes tombolatárgyak alatt.
Bálunk sikeréhez nagyban hozzájárultak adományozóink, támogatóink, akik
bármilyen módon segítették a Gondozási
Központ dolgozóit, illetve köszönet vendégeinknek, hogy megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel!
Mórahalom Gondozási Központ
Horváthné Dékány Erika
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Új Szolgáltató Központtal és Piaccsarnokkal
bővül Mórahalom központja
Mórahalom Városi Önkormányzat 2011. júniusában mintegy 760
millió Ft összegű uniós támogatást
nyert el az Integrált, komplex városközpont-rehabilitáció Mórahalmon
elnevezésű,
DAOP-5.1.2./A-092f-2010-0001 kódszámú pályázat
megvalósításához.
A 80 %-os támogatási intenzitást
figyelembe véve a pályázat teljes költsége mintegy 950 millió forint.
A pályázatban foglalt projekttevékenységek közül a kivitelezés a
leglátványosabb projektelem, mely
tevékenység lezárult. A Szolgáltató
Központ és Piaccsarnok kivitelezési
munkáit a FERROÉP Zrt. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/b) végezte.
A pályázat keretei között megvalósításra kerülő Szolgáltató Központ
és Piaccsarnok ünnepélyes átadására
2012. december 15. napján kerül sor.
A teljes pályázat 2013. szeptember
30-ával zárul, mely időpontig kerülnek
megvalósításra a pályázatban foglalt

további, ún. soft elemek, illetve a nyilvánossággal, és oktatással kapcsolatos
résztevékenységek.
A pályázatban foglalt fejlesztés átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség megerősítése, új
– települési és kistérségi – gazdasági,
közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a
meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása.
Az új Szolgáltató Központ több
funkciónak is eleget tesz:
– ide kerül át a város közigazgatási
központja, hiszen a jelenlegi hivatal
már nem alkalmas azoknak a funkcióknak az ellátására, melyek nélkülözhetetlenek egy kistérségi szolgáltató
központ létéhez, az egyablakos ügyintézés megvalósításához.
A Szolgáltató Központba költözik át a Polgármesteri Hivatal, és
több közhivatal is, úgy mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az
egészségbiztosítási és nyugdíjügyinté-

zés, a mezőgazdasági szakigazgatási
szerv (falugazdász) is.
A helyben elérhető közigazgatás új kormányzati szervvel bővül, a
Mórahalmi Járási Hivatal irodáit is az
új épületben találják meg az ügyfelek.
A Járási Hivatal illetékességi területe Mórahalmon felül Ásotthalom,
Bordány, Üllés, Forráskút, Pusztamérges, Ruzsa, Öttömös, Zákányszék, és
Zsombó.
– az új épületben lehetőség nyílik
majd kulturális rendezvények megtartására is, valamint alkalmas lehet
a civil szervezetek tevékenységeinek
összefogására és a működésükhöz
szükséges helyszín biztosítására,
– a fejlesztés nyomán egy fedett piaccsarnok is létesült a város szívében a
Tóth Menyhért Könyvtár és a Közösségi Ház közvetlen szomszédságában,
illetve
– a pályázatba foglalt képzési tevékenység révén lehetőség nyílik olyan
események szervezésére 2013. év folyamán, mely a lakosság körében az
identitástudatot növeli, közösségépítő
jellegű és a foglalkoztatás növelését
generálja.
A pályázatban foglalt fejlesztés
megvalósítása első lépése lehet egy
komplex városközpont fejlesztési elképzelésnek, melynek révén egy vá-

FÓKUSZBAN
a Magyar Államkincstár
Kormány célul tűzte ki
a hazai lakosság állampapír állományának növelését. Az állampapírok
jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget.
A Magyar Állampapírok kettős
biztonságot nyújtanak, így a legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak Magyarországon. Lejáratkor a
tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra
– értékhatártól függetlenül – teljes
körű az állami garancia. Nincs
forgalmazói kockázat sem, hiszen a
forgalmazó a Magyar Államkincstár
100%-ban állami tulajdonú szervezet.
Fontos, hogy a hazai lakosság is úgy
gondolja, hogy ez számára is jó befektetési lehetőség, ezt erősíti a versenyképes hozam is. Az sem elhanyagolható
szempont, hogy a belföldi magánszemély részére kifizetett hozam a belföldi
jövedelmet növeli és csökken az ország
devizakitettsége.
Fontos kiemelni, hogy a Kincstárban az értékpapír-számlanyitás és a számlavezetés

ingyenes, s a készpénzfelvételért sem számítunk fel
díjat. Az értékpapírszámla megnyitását követően az ügyfelek kényelmesen, akár otthonról is intézhetik ügyeiket a WebKincstáron (interneten)
vagy a TeleKincstáron (telefonon)
keresztül.
A Magyar Államkincstár
Állampénztári
Irodájában
igen változatos állampapír kínálatból
lehet választani.
Rövid távú befektetések közül a
kincstárjegyek (Diszkont Kincstárjegy – éven belüli lekötés EHM 4,805,63 %, Féléves Kincstárjegy – éves
kamat 6,75%, Éves Kamatozó Kincstárjegy 7,00%) kaphatók jelenleg.
Kizárólag a Kincstár forgalmazza a rendkívül kedvező,
az infláció mértékén felül jelentős
reálkamatot fizető, akár évi 9,5%os hozamot is elérő 3, illetve 5 éves
lekötésű Prémium Magyar Államkötvényt.
Hosszú futamidejű – akár 15 éves
– államkötvények is kaphatók a Magyar Államkincstárban.
2012. november 23-tól átutalással
és bankkártyás fizetéssel euróban vásárolható a félévente változó kamatozású Prémium Euro Magyar

Államkötvény, első félév végén
fizetendő kamat: évi 5,1 %.
Nyithatók
adókedvezményre
jogosító Tartós befektetési
számlák, melyekkel a 16%-os
kamatadó csökkenthető, vagy teljes
egészében megspórolható.
Az életkezdési támogatás (Babakötvény) befektetésére Start
értékpapír-számlák nyithatók. A számlanyitás személyesen
történhet a Kincstár Állampénztári
Irodájában. Lehetőség van arra is,
hogy egy más kereskedelmi banknál
megnyitott Start számla egyenleget a
Kincstárhoz áthelyeztessen a szülő.
Fontos változás 2012. október 1-jétől, hogy ettől az
időponttól kezdődően Start
értékpapír-számla csak a
Kincstárnál nyitható. Eddig
kizárólag a 2005. december 31-e
után született gyermek javára lehetett számlát nyitni, ezt követően a
szabályozás lehetővé teszi, hogy a
korábban született gyermekeknek is
nyitható legyen. Ebben az esetben
azonban nincs egyszeri állami támogatás, és 25.000 forintot a számla megnyitásakor be kell fizetni. A
számlát nyitóknak azonban így is
előnyös az ily módon történő takarékosság, hiszen évente megkapják
a befizetések 10%-át,, a maximum
6.000 forint állami támogatást,
illetve a gyermek 18 éves koráig a számlán elhelyezett
összeg mentes a bankköltségtől és
a kamatadótól.
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rosias településközpont kialakítása a
cél. A további fejlesztések elsősorban
a sportpálya, és a volt téesz udvar további területeit érinthetik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Felhívás
2012. december 12-13-14-15-én
az okmányirodai
ügyfélfogadás szünetel,
a Polgármesteri Hivatal egyéb
szervezeti egységeiben
december 13-14-15-én nincs
ügyfélfogadás.
A jelzett időpontban történik meg
a hivatal átköltöztetése az új
Városháza épületébe,
amelynek ünnepélyes
átadására
december 15-én kerül sor.
December 17-től az új Városháza
épületében
Mórahalom,
Szentháromság tér 1. szám alatt
változatlan ügyfélfogadási rendben
várjuk kedves ügyfeleinket.
Megértésüket köszönjük!

További könnyebbségek, hogy a
gyermek számára nem csak a szülők,
hanem a hozzátartozók is nyithatnak
Start-számlát, a számlára történő befizetések összegének felső korlátja
megszűnt, illetve nem szükséges
előzetesen beszerezni a korábbi előírások szerinti, családi pótlék folyósításáról szóló igazolást sem.
Az Állampénztári Irodánkat személyesen felkereső ügyfeleket hétfőn, kedden és csütörtökön
reggel 8:00 órától 16:00 óráig, szerdánként 18:00 óráig,
péntekenként 15:00 óráig várjuk. Lehetőség van a Kincstár honlapján keresztül előzetes időpontfoglalásra, így várakozás nélkül,
soron kívül intézhetik ügyeiket.
A Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatóságának Állampénztári Irodája Szegeden a Vár utca 5.
szám alatt található. Munkatársaink telefonon keresztül
is készséggel állnak rendelkezésre: 62/488-411 telefonszámon.
Az értékpapírral kapcsolatos általános tudnivalókról, értékpapír ügyintézésről, elérhetőségekről tájékozódni
lehet a Kincstár honlapján is (www.
allamkincstar.gov.hu).
Bízunk benne, hogy Mórahalomról
is egyre többen élnek majd a Kincstár
által kínált megtakarítási lehetőségekkel, valamint nyitnak Start értékpapírszámlát gyermekeiknek és keresik fel Állampénztári Irodánkat.
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Kedves kisgyermekes szülő! Mórahalmi lányok a Bács megyei
Szeretnél nyugodtan, gyermek nélkül ügyeket intézni,
fodrászhoz, kozmetikushoz menni, napközben egy kicsit kikapcsolódni? Gyermekedet nem tudod kire bízni?
Itt egy remek lehetőség: a Huncutkodó Családi
napközi a hét öt munkanapján, 7 órától 17 óráig, akár heti
1 alkalommal is, segít megoldani problémádat.
Gyertek el, próbáljátok ki ezt a lehetőséget, több éves
szakmai múltunk alapján tudjuk, hogy nem fogjátok megbánni.
Amit mi nyújtunk:
gyerekbarát, biztonságos környezet,
szakmailag jól felkészült kollektíva,
világnapok köré épült játékkezdeményezések,
napi négyszeri étkezés, melyet saját konyhánk készít,
mindez kedvező áron 1447 Ft-ért.
Gondolj a hosszú téli napokra, amikor is
gyermeked unatkozik, társaságra, új barátokra vágyik. Gyertek el, huncutkodjunk
együtt a Huncutkában☺
Tedd színesebbé gyermeked hétköznapjait.
Vár a Huncutkodó
Családi napközi!

bajnokság élmezőnyében

A mórahalmi női focicsapat immáron hetedik bajnoki szezonját játssza a Bács-Kiskun megyei keresztpályás női labdarúgó bajnokságban.
Őszi eredmények:
Mórahalom – Szilády RFC .......................................10–1
Katymár – Mórahalom ..............................................0–6
Mórahalom – Méhecskék ..........................................5–0
Jánoshalma – Mórahalom ..........................................1–1
Mórahalom – Félegyházi TSI ....................................2–2
Astra-Bulls Kkfháza – Mórahalom ............................3–3
Mórahalom – Városföld ............................................2–1
Házi góllövő lista:
Zemencsik Kitti.....................................5 gól
Ilia Ildikó ..............................................5
Börcsök Ágota ......................................5
Szolga Judit ...........................................4
Hoffmann Krisztina ............................4
Förgeteg Lívia ......................................2
Farkas Erika ..........................................2
Sashalmi Erika ......................................1
Papp Gizella ..........................................1
Förgeteg Lívia

Mórahalom, Egyenlőség utca 19.
Tel.: 70/379-19-81; 30/3-982-045
Baloghné Baranyás Ágnes

Hulladékszállítás az ünnepek alatt
A Karácsonyi Ünnepekre és az Újévi Ünnepre való tekintettel
az alábbiak szerint változik a hulladék szállítás Mórahalom belterületén:

- 2012. december 24-én (hétfő) kommunális hulladék gyűjtése a város egész területén, ezért kérjük a Lakosságot, hogy
kommunális zsákjaikat reggel 6 órára tegyék ki az utcára,
- 2012. december 25-én (kedd) a kommunális hulladék gyűjtés elmarad,
- 2012. december 27-én (csütörtök) szelektív hulladék gyűjtése,
- 2012. december 31-én (hétfő) kommunális hulladék gyűjtése a város Északi részén,
- 2013. január 1-én (kedd) a kommunális hulladék gyűjtés elmarad,
- 2013. január 2-a (szerda) kommunális hulladék gyűjtése a város Déli részén,
- 2013. január 3-a (csütörtök) szelektív hulladék gyűjtés.

Hulladékudvar nyitva tartása az alábbiak szerint változik az Ünnepekre való tekintettel:
- 2012. december 22. (szombat) nyitva,
- 2012. december 24. (hétfő) zárva,
- 2012. december 28. (péntek) nyitva,
- 2012. december 29. (szombat) nyitva,
- 2012. december 31. (hétfő) zárva.
Többi napokon a megszokott időpontba üzemel,
tehát legközelebb 2013. január 4-én (péntek) lesz újra nyitva a Hulladékudvar.

A fűtési szezon kezdetével, ismét szállítjuk a hamut. Legközelebb 2012. december 4-én lesz szállítás.
Az Újévi Ünnep miatt 2012. január 1. (kedd) helyett 2012. január 2-án (szerda) gyűjtjük a hamut.
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy kizárólag a fehér színű, Móraép Kft. felirattal ellátott hulladékgyűjtő zsákban kihelyezett hamut szállítjuk el, továbbá a zsákban nem keveredhet kommunális hulladékkal a hamu!
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Válassza decemberben is a Szent
Erzsébet Gyógyfürdőt
és mártózzon meg az egészségben!
Miért ne pihenné ki az egész éves
fáradalmakat családjával együtt a
mórahalmi Gyógyfürdőben? Hiszen a
két ünnep között hosszabbított nyitva
tartással este 22 óráig várnak mindenkit!
Az élményrészleg a család minden tagjának kellemes kikapcsolódást biztosít,
sőt a két ünnep közötti időszakban tovább
tart nyitva a fürdő, így lehetőségünk adódik a karácsonyi vásárlás és nyüzsgés után
a feltöltődésre is.
Az év legmeghittebb időszakát még
kellemesebbé tehetik, ha a mórahalmi fürdőt választja.
Decemberben tovább folytatódik a
Szauna Szeánsz® Oscar versenysorozat
A Szauna Szeánsz® Oscar kelet-magyarországi középdöntőjének időpontja
2012. december 8-9. Ebben az időpontban
7 szaunamester mérheti majd össze szakmai tudását Mórahalmon, melyet 4 fős
zsűri fog értékelni.
A versenyzők között mórahalmi
szaunamesterek is képviseltetni fogják
magukat, hiszen az elmúlt időszakban a
szükséges képesítés megszerzését követően meglehetősen nagy rutinra tehettek
szert a mórahalmi fürdőben.
A versenyen a szeánszok ingyenesek lesznek, emellett játszóházzal, aqua
zumbával, hangfürdővel és további érdekes programokkal várják a résztvevőket.
A versenysorozat végső nyertese a Szauna Szeánsz® Oscar díjat veheti át és egy
éven keresztül viselheti a címet szolgáltatójával.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Gyógyfürdő és szauna világ
Gyerekfürdő
2012. december 20. (csütörtök) .................................... 8–22 ................................10–21
2012. december 21. (péntek) ........................................ 8–22 ................................10–21
2012. december 22. (szombat) ..................................... 8–22 ................................10–21
2012. december 23. (vasárnap)..................................... 8–20 ................................10–19
2012. december 24. (hétfő) ........................................ zárva ................................. zárva
2012. december 25. (kedd) ......................................... zárva ................................. zárva
2012. december 26-30. ................................................ 8–22 ................................10–21
2012. december 31. (hétfő) .......................................... 8–19 ................................10–18
2013. január 1. (kedd) ................................................ 11–19 ................................ 11–18
2013. január 2. (szerda) ................................................ 8–19 ................................10–18

Karácsonyi wellness ajándékötletek
Valami különleges és kényeztető karácsonyi ajándékot keres? Akkor a négy
csillagos Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő most remek ötletekkel szolgálhat.
A mórahalmi gyógyfürdő kedvezményes ajánlatai közül mindenki találhat kedvére valót, hiszen szinte mindegyik csomagnak része egy egész napos fürdőbelépő
is, amivel 16 medence, 7 szauna, gőzkabin, 2 csúszda, játszóház és még számos
extra szolgáltatást kipróbálható.

Harmónia wellness 14.800,- Ft helyett 9.500,- Ft
50 perc páros masszázs (narancs, fahéj, szegfűszeg)
Egész napos belépő az Erzsébet Gyógyfürdőbe 2 fő részére

Mézeskalács csomag 7.950,- Ft helyett 6.000,- Ft
40 perc mézes masszázs
20 perc talp masszázs aromaolajokkal
20 perc caracalla fényterápiás masszázskád
Egész napos belépő az Erzsébet Gyógyfürdőbe

Krampusz csomag 6.600,- Ft helyett 5.300,- Ft
20 perc kávés masszázs
20 perc csokoládés masszázs
20 perc caracalla fényterápiás masszázskád
Egész napos belépő az Erzsébet Gyógyfürdőbe

Adventi gyertyafény csomag 7.400,- Ft helyett 6.000-, Ft

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő valamennyi munkatársa kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
évet kíván valamennyi vendégének!

40 perc nyugtató masszázs narancs és fahéj olajokkal
20 perc talpmasszázs aromaolajjal
20 perc caracalla fényterápiás masszázskád
Egész napos belépő az Erzsébet Gyógyfürdőbe

Szent Erzsébet
Gyógyfürdő.
Az ünnepek alatt is
az egészség és a
családok szolgálatában!

De Luxe masszázs 5.900,- Ft helyett 4.700,- Ft
40 perc frissítő masszázs (mandulaolaj + vanília)

Royal arc- és fejmasszázs 3.450,- Ft helyett 2.700,- Ft
20 perc arc-,fej-, nyakmasszázs

A Szent Erzsébet Gyógyfürdő hasznos és egészséges meglepetéseit akár üdülési csekkel
vagy egészségpénztári kártyával is megvásárolhatja a fürdő gyógyászati recepcióján!
Az akcióban megvásárolt wellness csomagok előzetes időpont egyeztetéssel használhatóak (tel.: 62/580-042)!
Részletek a www.erzsebetfurdo.morahalom.hu oldalon,
a 62/580-042-es telefonszámon vagy a moravital@morahalom.hu e-mail címen.
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Buli a CACAO-ban
Ne ijedjen meg senki, a
cím csupán arra utal, hogy
újra szórakozási lehetőséget biztosítanak a CACAO
Clubban a fiataljainknak.
Ki tudja, mióta próbálkozunk már, hogy olyan megoldást találjunk, ami minden félnek megfelel. Most
új dologgal próbálkozunk,
és első látásra úgy tűnik,
bevált. Lássuk, mit mond
erről Vastag Anna, ifjúsági
referensünk, mit mond egy
érintett szülő, és hogyan
vélekednek róla a fiatalok!

Ahogy a szülő látja
Nekünk Szülőknek azért jó,
hogy Mórahalmon újból megnyitották a CLUB 55-öt, mert kamaszkorú fiunknak nem kell másik
településre átjárni, ha kikapcsolódni, szórakozni szeretne. Most már
ezt itt Mórahalmon is megteheti.
Helyben, kulturált, tiszta és jól ellenőrizhető helyen lehet a barátaival és ez számunkra is megnyugtató. Emellett megemlíteném azt is,
hogy a szülőknek nem kell átvinni
és értük menni más településekre. Illetve a gyerekeknek hajnalig
várni a buszt, ami hazahozza őket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
CLUB 55 eredeti funkcióját tölti
be. A fiatalok életébe ismét visszalépett az a hely, ahol ifjú korunk
szép emlékeit szereztük.
Heller Szabóné Lázár Mária

Fiatalok egymás között
„A nyitó buli sokáig szóban forgó téma volt. A fiatalok egyre jobban várták a következő havi nagyszabású
partyt.”
„Végre ismét sikerült létrehozni Mórahalmon egy olyan
bulit, sőt, mostanra többet is, aminek nem a szokásos vége
lett. A rendőröket nem kellett kihívni csendháborításért,
rendbontásért vagy azért mert néhány ember nem tudott
uralkodni indulatain.”
„Én, mint 17 éves tini lány, rettentően örültem az új
ötletnek, hogy minden hónapban bulizhassak egy jót „itthon”. Óriási nehézséget okoz mindig megszervezni, hogy
más városokba járhassunk kikapcsolódni.”
„Először nehezemre esett elfogadni a regisztrálást, hiszen egy kicsit lassította a bejutást, de azután beláttam,
hogy igenis hasznos dolog.”
„Mindenkinek a dolgát megkönnyíti, hogy végre van
egy szórakozóhely Mórahalmon. A szüleim tudják, hogy
itt vagyok, nem történhet velem semmi útközben, én pedig
önfeledten bulizhatok a barátaimmal.”
„A büfés tök jó fej, tudja mit szeretünk, jó, hogy ő van
itt velünk.”
„Le a kalappal Anna előtt. Hihetetlen dolgot művelt. Az
első bulit alig pár nap alatt hozta össze, mégis hatalmas
sikert aratott vele. Persze ez köszönhető segítőinek is, akik
azonnal rendelkezésére álltak. Illetve az összes fiatalnak,
akik programjaikat félredobva, azonnal ezt a bulit választották hétvégéjük fénypontjának.”
„A bulin megjelent ismerőseimmel beszélgetve rájöttünk, hogy erre óriási szükség volt már, mindenki teljesen
meg volt elégedve a buli színvonalával. Reméljük ez hagyománnyá válik és jó sokáig bulizhatunk együtt, itthon, a
mi környezetünkben.”
„Egy fárasztó tanítási hét után jól esik, hogy péntek esténként elmehetünk valahová lazítani a barátaimmal. Köszönet érte!”
„Engem megnyugtat, hogy vannak kidobó emberek,
mert voltam már olyan buliban, ahol a fiúk egy kicsit többet ittak és olyankor sokkal nehezebben fékezik indulataikat. Nagy segítség, hogy egész éjszaka velünk vannak.”

Club 55 = CACAO klub
= ifjúsági központ
Bő egy év után ismét megnyitotta kapuit a
Club 55, az ifjúság igényeinek kielégítésére.
Korábban kevés lehetőség adódott, hogy a fiatalok sajátjuknak érzett „fészkükben”, barátaik
társaságában szórakozhassanak.
A téli fagyos estéken sokszor jól jön, hogy
a fiatalságnak nem kell messzire utaznia és
várakoznia, hogy hazajöhessen a kora reggeli
járatokkal. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az
elmúlt két zenés rendezvényen rengeteg fiatal
jelent meg. Az események látogatásának feltétele, hogy az ifjú klubtag legyen és rendezze
az adott havi jelképes klubtagsági díjat. Ez a
díj magába foglalja a péntek esti kikapcsolódás
lehetőségét is, 20 és 23 óra között, ahol kedvük szerint ping-pongozhatnak, csocsózhatnak,
kártyázhatnak, activityzhetnek. A programokon való részvétel megköveteli bizonyos szabályok betartását, így a rendezvényekről való
kizárást vonja maga után a rendbontás, mely a
létesítményben vagy közvetlen környezetében
történik. Szerencsésen nem volt ezekre példa,
amely köszönhető annak, hogy a fiatalság tudomásul vette és elfogadta a házirendet.
A jövőben, az eddigiekhez hasonlóan, havonta egyszer megrendezésre kerül egy nagyobb zenés összejövetel. Elsődleges szempontunk az, hogy elérhetővé tegyünk a fiatalok
számára egy olyan kényelmes, árbarát szórakozási lehetőséget, ami helyben van és biztonságos. Eddig minden jel arra utal, hogy sikerült
létrehozni ezt az otthonos helyet a fiataloknak.
Úgy gondoljuk, hogy a szülők is nyugodtabban engedik el gyermekeiket, hiszen itt vannak
helyben, ismerős környezetben.
Reméljük a jövőben is ilyen problémamentesen és kiegyensúlyozottan tudunk együttműködni az ifjúsággal és a város többi lakosával.
Vastag Anna ifjúsági referens

BIZTOS KEZDET

NAPSUGÁR GYEREKHÁZ

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0015
Szeretnél egy kellemes napot eltölteni anyukád, apukád
társaságában játszva, ígéretes
programokon részt venni?
Akkor 0–5 éves korig vár titeket a Napsugár Gyerekház:
Kézműves foglalkozások: só- liszt
gyurma, papírhajtogatás, gyöngyfűzés,
rajzolás
Ünnepek, hagyományok őrzése: farsang,
húsvét, gyereknap, mikulás
Okosító- mozgásfejlesztő torna- TS M
T-tervezett szenzomotoros tréning
Szűrővizsgálatok, állapotfelmérések,
játéktevékenységek megfigyelése a
védőnőkkel
Meseóra- diavetítés, elkalauzoljuk a
gyerekeket a mesék birodalmába
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Zenés- ritmikus mondóka klub: körjátékok, ujjmozgató mondókák, hintáztatók,
ringató, cirógató, tapsikoló játékok
kicsiknek és nagyoknak
Udvari játszótér: mászóka, hinta,
csúszda, libikóka, homokozó és még sok
színes, érdekes játék várja a gyerekeket
Tanácsadás (csecsemőgondozás, babaápolással kapcsolatos teendők széleskörű
tájékoztatása gyakorlati szemléltetéssel)
Internet használatra van lehetőség
Kirándulások szervezése
Miért jó hozzánk ellátogatni?
családbarát környezet
számunkra fontosak a szülők és a gyermekek egyaránt
igény szerint szakemberek meghívására
van lehetőség (védőnő, orvos, logopédus, nőgyógyász, családsegítő stb.)
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spontán beszélgetések különböző témákról
találkozhat több szülővel, gyermeke
saját korosztályával
a gyerekház a közösségi élet színtere
(közös főzés, sütés)
minden kedves ide látogató családdal
partneri viszonyra törekszünk
Az általunk nyújtott
szolgáltatások térítésmentesen
vehetők igénybe!

Elérhetőségeink:
Cím: Mórahalom, József Attila u. 6.
Tel: 30/ 850 31 28

MÓRAHALMI

Az Erdei Iskola (kép-)regényes élete

MÁRTON-nap a mórahalmi óvodában
„Szent Márton napja, november 11-e, jeles dátum a népi kalendáriumokban: ekkor híznak meg a fiatal libák, érik meg az újbor, ez az
utolsó vásári nap, és ekkor jártak le a munkaszerződések. Kezdődhet a
vigasság ...”
A 2012. november 12-én rendeztük meg óvodánkban Márton-napi
projektünket a Micimackó és Süni csoportosok, ill. a Móra Ferenc ÁMK
3.a osztályosai részvételével.
Már napok óta készültünk a gyerekekkel: korosztályuknak megfelelő
segítségnyújtás mellett készítették el saját lámpásaikat üvegből és papírból, tépéssel, vágással, ragasztással. A jeles napra feldíszítettük különböző libás művekkel a termeket és az öltözőket, liba-sütit sütöttünk, stb.
Megbeszéltük a kapcsolódó népi mondások jelentését, például elmagyaráztuk a „Ha Márton napján a lúd jégen jár, karácsonykor sárban
poroszkál.” értelmét és azt, hogy a régiek miért figyelték az időjárási
összefüggéseket, hiszen hitük szerint ezen a napon sok minden múlott.
Innen ered az a szólás is: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész

éven át éhezik”. Fontos eleme volt a felkészülésnek a verstanulás és az
ünnephez kapcsolódó énekek, játékok tanulása, megismerése.
Szülői segítséggel egy igazi libát is meg tudtunk figyelni, hallhattuk
ijedt gágogását, mikor a sok gyerek közelebbről is meg akarta nézni…
Végre elérkezett a várva várt nap, amikor is az óvodába megérkeztek a vendégül hívott iskolások, akik előadták Szent Márton történetét a
ludakkal: amikor el akart bújni püspökké választása elől, hogyan buktatták le a rejtőzködő Mártont a gágogó szárnyasok.
Az előadást közös éneklés, játék, táncház követte. Ezután a vendégeinket az alkalomhoz illő libazsíros-lilahagymás kenyérrel és meleg
gyümölcsteával láttuk vendégül.
„Levezetésként” fosztottunk libatollat, írtunk-rajzoltunk tollal, morzsoltunk kukoricát, építettünk csumából.
Köszönjük a 3. a-soknak és Sáricz Nóra tanító néninek az előadást,
ill. Balogh Zoltánnak a fényképezést!
Szalma Attiláné és Pintér Anikó óvodapedagógusok
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Advent és Karácsony
December 2-án, vasárnap advent első vasárnapja volt.
Megint eltelt egy év, hamarosan újra karácsony. Még a legkisebbek is tudják, hogy karácsonykor Jézus születésére
emlékezünk. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az
ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintázatú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd
és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például
karácsonyfa állítás, karácsonyi égők elhelyezése, díszítése.
Mit jelent nekünk, magyaroknak ez az ünnep?
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel
(24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). December 24-én hagyományosan a családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este
fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és
fokhagyma majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves),
végül mákos guba volt, de újabban kialakult, hogy hal, illetve
töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra.
A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet
játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak
használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő
termés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek
és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá
pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges
legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve.
XVI. Benedek pápa tavalyi gondolatait idén is aktuálisnak
érzem, hiszen a katolikus egyházfő szerint a kor emberének a
békéért kell cselekednie és el kell szakadni mindattól, ami „anyagi, mérhető és kézzel fogható.” A pápa hangsúlyozta, hogy Isten „szembeszáll minden erőszakkal, és a béke üzenetét hozza.

Most, amikor a világot folyamatosan az erőszak fenyegeti több
helyen és több módon. Az egyházfő szerint a kor emberének a
békéért kell cselekednie.
Úgy gondolom, mi, mórahalmiak, személyesen is sokat tehetünk a békéért. Kezdjünk önmagunkkal, kössünk békét a családtagjainkkal. Merítsünk erőt ahhoz, hogy legyen több türelmünk
és szeretetünk egymáshoz. Ha ezt mindannyian megtesszük,
érezhetően békésebb és szeretettelibb lesz az ünnepi időszak. A
lelki elemózsiához pedig szívből ajánlom a roráte miséket, akinek lehetősége van, a lelkigyakorlatokat. Legyen időnk egymásra ebben a rohanó világban!

SZAPPANOS MÁRTA MÁRIA:
Karácsony éjjelén
Megnyílt az Ég!
Pehelyspórákban hullt a szeretet-fény,
Millió lámpa gyúlt
A sötétség titkos éjjelén.
Testet öltött s emberré lett
Az üdvöt sugárzó isteni lény,
S fehér gyolcsokban piheg, mint halvány
Rózsaszirom: a Szűz kebelén.
S gyúlt millió lámpatűz a sötétség éjjelén
S a föld minden zugába betört a lámpa-fény.
Úgy lángol azóta s patakzik szerteszét
Hogy kétezer év sem olthatta el forró szív-tüzét.
E forró lávafényből
Harangot öntött a szeretet,
E harang zúgástól megittasult a föld,
A szikla megrepedt,
S meg-megkondul ember szívednek
Elrejtett zugában, halkan, csendesen,
S így szálldogál Karácsony éjjelen
A béke, s megszentelt szeretet.
Áldott adventet és karácsonyt kívánok!
Nagy Mariann

Családi események
Házasságkötés:
Magyari Melinda ás Tanács Zoltán 2012. október 6-án házasságot kötöttek.
Sok boldogságot kívánunk!

Születések:

Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom
2012. DECEMBER HÓNAPBAN

Turcsik Mónikának és Siklódi Zoltánnak Zoltán Szabolcs,
Nagy-György Enikőnek és Pakai Csabának
Csaba János nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Halálozás:

December 15-16.
December 22–26.
Dec. 29–jan. 01.

Dr. Perényi János
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Kovács Tibor

Tel.: 06-30/998-2684
Tel.: 06-20/476-3517
Tel.: 06-30/965-3114

MÓRAHALMI

Seres Csaba, IV. ker. 150.
Krisztin István, V. ker. 21.
Erdődi András, Jókai u. 19.
Bibók István, Széchenyi u. 1.
Babarczi József, VI. ker. 143.
Lázár István, Röszke Marx Károly u. 4.
Kószó Andrásné Frank Etelka, Dankó u. 1.
Szűcs Imréné Pálinkás Irén, Szegedi út 41.
Wolford Józsefné Nógrádi Erzsébet, Gyep sor 22.
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Ne adjanak esélyt a bűnözőknek!
Ingyenes segélyhívó telefonszámok:
Rendőrség: ...................... 107
Mentők: ........................... 104
Tűzoltók: ......................... 105
Központi segélyhívó: .......112
Bűncselekmények bejelentése:
személyesen, illetve levélben:
Szegedi Rendőrkapitányság
6721 Szeged, Párizsi krt. 16–22.
Tel.: 62/562-400
e-mailben: szegedrk.ugyelet@csongrad.police.hu

Áldozatsegítés:
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálat
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
Tel.: 62/554-320, fax: 554-328
E-mail: csongrad@kih.gov.hu
Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Áldozatsegítő Szolgálat
Párfogó Felügyelői Szolgálat
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
Tel.: 62/554-320, fax: 554-328
E-mail: csongrad@kih.gov.hu
Bűncselekménnyel kapcsolatban tudomásukra jutott információk esetén név és adatok nélkül is lehet bejelentést tenni

a TELEFONTANÚ
06-80 555-111
ingyenesen hívható zöld számán!

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,
Szentháromság tér 1.
(A buszmegállóval szemben)

3. 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.

4. Dél-alföldi
2. Csongrád Megyei
Regionális
Kormányhivatal
Egészségbiztosítási
Nyugdíjbiztosítási
Pénztár Csongrád-megyei
Szakigazgatási Szerve
Kirendeltsége
Mórahalom, Tömörkény u. 3. Mórahalom,
Tömörkény utca 3/a.
Minden hónap
Minden csütörtökön
1. és 4. csütörtök 9:00–12:00
9:00–14:00 óráig

Tanácsok külföldi munkavállalók alkalmazásához
A Szegedi Rendőrkapitányság az alábbi javaslatokra
hívja fel a szíves figyelmüket
a külföldről érkező szezonális munkavállalók alkalmazásával kapcsolatban:
1. A 2010. évi LXXV. Törvény (Egyszerűsített foglalkozás szabályairól) alapján, a
foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak bejelenteni a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező külföldi munkavállalót.
2. A foglalkoztatás kezdő
időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének a
napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon
kell bejelenteni.
Miért fontos ez?
Sajnos számos esetben előfordult már, hogy a feketén
dolgoztatott külföldi munkavállalók a foglalkoztatás
megszűnése előtt meglopták
munkaadójukat és távoztak.
Ezt megelőzendő vegyük figyelembe a következő javaslatokat:

5. GDF-Suez Energia
Magyarország Zrt.

(korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ
Zrt.)

Kedd: 14:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
6. EDF-DÉMÁSZ Zrt.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
7. APEH
Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00–12:00;
12:30–15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3
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– Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, valamint
alkalmi munkára csak megfelelő és meglévő feltételekkel
(adóazonosító jel
és TAJ szám) rendelkező személyeket
foglalkoztassanak.
– Győződjenek meg róla,
hogy új munkavállalónk hivatalosan tartózkodik-e az országban.
– Tekintsék meg a munkavállaló személyes okmányait,
jegyezzék le adatait.
– Jelentsék be az illetékes
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a munkavállalót! A bejelentésnek tartalmaznia kell
a külföldi személyi adatait
(adóazonosító jel, TAJ szám,
foglalkoztatás jellege) munkaviszony napjainak számát. Ezáltal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítséget tud nyújtani,
ha bármi probléma merülne fel
a foglalkoztatás során.
– A megadott adatokkal,
bűncselekmény esetén, a rendőrségi munkát is segítik.
További bűnmegelőzési tanácsok:
– A lakókörnyezetükben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen autók
rendszámait írják fel!
– Otthonaikba soha ne engedjenek be idegeneket!
– Értékeiket, megtakarított
pénzüket minden esetben tartsák elzárva!
– Otthonaik ajtaját zárják
mindig, függetlenül attól, hogy
otthon tartózkodnak-e vagy
sem!
– A mezőgazdasági területeken gépeket, betakarított
termést ne hagyjanak őrzés
nélkül!
– Fordítsanak gondot a jószágállomány védelmére, az
ólak, istállók megfelelő zárására!
Megfelelő odafigyeléssel
megelőzhető, hogy bűncselekmények áldozatává váljanak!
11

MÓRAHALMI

Nálunk minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb
pénzügyi szolgáltatást!
Kedvezményes számlacsomagok közül választhat
igényeinek megfelelően!
Számlacsomag minden korosztálynak!
Vegye igénybe kedvezményes hiteleinket!
Szabad felhasználású, kedvező kamatozású, lakossági
és vállalkozói hitelekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Fizetési számláján lévő megtakarításait most kedvező
feltételekkel, magas kamatozással helyezheti el.
Generációk óta biztos támasz.

Millenniumi sétány 1. • Tel.: 36 62/581-006 • www.pillertksz.hu
A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek, azok nem teljes körűek.
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy tekintse meg weboldalunkat: www.pillertksz.hu

A Mórahalmi Körkép nagyon boldog
Karácsonyt kíván minden kedves olvasójának,
partnerének, és hirdetőjének!

Redőnykészítést és javításokat,
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

Infraszauna eladó

Nagyon keveset használt, 2 személyes
Felszereltsége:

színterápia
cd-s rádió 2 db hangfallal digitális időkapcsoló
ionizátor
illóolajtartó,
digitális hőmérséklet szabályzó

Alacsony fogyasztású, hosszabbítóról is működtethető.

Ár: 189.000 Ft
Tel.: 70/325-2839
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