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Arlechino-val történt…
Utoljára 2011 decemberében adtunk hírt magunkról.
Hogy mi is történt azóta? Megrendeztük a 16. Karácsonyi Táncgálánkat, ahol saját táncosaink mellett
felléptek a Classicon K.T.S.E., a szegedi Tánc Centrum, valamint a vajdasági Crystal Táncegyüttes csoportjai.
A 2012-es év első fele igen sok munkával, felkészüléssel,
fellépéssel és versennyel telt.
A Szegedi Rotary Club márciusban rendezte meg a
Rotary Tavasz 2012. című rendezvényét, melynek fő
célja adománygyűjtés volt a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány javára. Csoportjaink e nemes cél érdekében részt vettek a programon, táncukkal színesítették a
Klauzál téri rendezvénysorozatot.

Elméleti tudáspróbák „természetesen”!

(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.)

Solt, Budapest, Mezőtúr, Szolnok
A 2011-12-es tanévben, a Móra Ferenc ÁMK tanulói
4 különböző természetismereti verseny országos döntőjén vettek részt. Négy helyszín, négy verseny, négy
híres ember szellemi örökségét őrző tanulmányi verseny, négyféle témakör. Mégis az a közös bennük, hogy
az általános iskolai biológia, természetismeret, kémia,
egészségtan tantárgyi követelményein túl, nagyon sok
plusz ismeretet várnak el a tanulóktól. A tanultakat
nemcsak írásban kérték számon, hanem a több napos megmérettetéseken sokféle egyéb képességükről,
készségükről kellett számot adni a tanulóknak.

(Cikkünket a 7. oldalon olvashatják.)

Gödöllőn jártunk
Egy gyönyörű júniusi reggelen gondozottainkkal elindultunk Gödöllőre.
Szerencsére azon a csütörtökön nem volt nagy a kánikula, mert egyébként
előtte és utána is rekordokat döntögetett a forróság. Úti célunk a
Grassalkovich-kastély és a Máriabesnyői templom látogatása volt.
A kényelmes, klímás busszal hamar felértünk, észre sem vettük az idő
múlását. Az észak felől tornyosuló felhők kissé megijesztettek bennünket,
hiszen esőkabáttal és esernyővel senki sem készült. Ráadásul, mikor
megérkeztünk, szemerkélt az eső is, de mire felbandukoltunk a gazdagon
díszített korhű főkapuhoz, már el is állt. Izgatottan vártuk, hogy végre
bejuthassunk a kastélyba, miközben aki akart, egy automata segítségével
korabeli pénzérmét nyomathatott.

(Cikkünket a 9. oldalon olvashatják.)
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PLETYKAROVAT
A kerékpárutak mentén tavasszal
elültetett facsemeték jelentős
száma nem hajtott ki. Mi ennek
az oka? Felelőtlen volt-e az Önkormányzat és gondatlanságot
követett-e el, amikor a faültetést
megvalósította?
Ismerjük a havonta megjelenő pletykalap
rágalmait, amelyeket már megszoktunk. A
cikkíró korrektségére reagálva csak annyit
említenénk meg, hogy a Kertészek kis/Nagy
Áruháza Kft. tulajdonosa évekkel ezelőtt engedélyt kért az akkor meglévő kerékpárutak
fásítására. Közel 1000 facsemetét ültetett el,
amelyből kb. 50 db fogta meg. Ha számháborút vívunk, akkor az bőven 10% alatt van. Így
míg a cikkíró más szemében a szálkát keresi,
de magáéban a gerendát sem látja, s méregbe
mártott tollal megírt cikkek formájában kritizál, legalább a saját ügyeire emlékezne.
Ettől függetlenül nem öröm számunkra,
hogy kezdeményezésünk ilyen eredménnyel
járt, ugyanakkor szeretnénk rögzíteni a tényeket.
Önkormányzatunk évekkel ezelőtt szántó
területet vásárolt városfejlesztési célok megvalósítása érdekében. A terület eladó tulajdonosa nem tájékoztatott arról bennünket, hogy
még az adásvétel előtt elültetett közel 4000
tölgyfa magot. Egy tavaszi területi szemle
alkalmával szembesültünk azzal a ténnyel,
hogy az igen sűrűre telepített tölgyfa magoncok közben erősen felnyúltak. Ezzel közel
egyidőben a területre vevő is jelentkezett, aki
kérte azt, hogy a növényzetet az önkormányzat távolítsa el. Ekkor született az ötlet, hogy
ne irtsuk ki a tölgyfa csemetéket, hanem próbáljuk azt kitermelni és őszi valamint tavaszi
időszakban azokat kitelepíteni. A száraz és
rendkívül hideg tavaszi időszak nem kedvezett a szabadgyökerű fák kitermeléséhez és
ültetéséhez sem. Ugyanakkor a kötelezettség
sürgetett bennünket a terület átadására, ezért
úgy döntöttünk, hogy a tavaszi közmunkaprogram keretein belül megkezdjük a telepítést. Ez vonatkozott a kerékpárutakra, közparkokra, fürdőre, s egyéb közterületekre. Sajnos
a megnyúlt, kicsi lombfelülettel rendelkező
szabadgyökerű fák igen nagy arányban nem

hajtottak ki. Ez jellemző volt pl. a fürdőre is,
ahol rendszeres tápanyagozással és napi öntözéssel gondozták a csemetéket.
A sikertelenség ellenére tovább folytatjuk
a telepítést, hiszen a csemeték jelentős része
még rendelkezésre áll. Kisebb hányadát faiskolába telepítjük a többivel újra ültetjük a
kerékpárutak nyomvonalát. Igyekszünk odafigyelni rá, hogy eredményesebb munkát végezzünk. Ennek ellenére fennáll a veszélye
annak, hogy ismét csak töredéke ered meg a
fáknak, ugyanakkor még mindig jobbnak látjuk ezt a megoldást, mint tűzifaként értékesíteni a facsemetéket.
Összefoglalva tehát a facsemeték pénzbe nem kerültek, s a közmunkaprogram keretén belül a
kerékpárút rézsűjének rendbetételével és a csapadékvíz-elvezető
csatorna karbantartásával együtt
oldottuk meg a feladatot. Az időjárási kockázatot sajnos nem tudtuk kezelni.
Az Ipari Park területén a sárrázók
vakond általi „molesztálása”:
A sárrázók azért ezzel a technológiával készültek el, mert az Ipari Park csapadékvíz-elvezető rendszere továbbfejlesztést igényel.
Ehhez pályázatot adtunk be és nyertünk
meg Európai Uniós forrásokból.
Ennek megfelelően az Ipari Park ezen területén ki fogunk építeni egy burkolt csapadékvíz-elvezető rendszert, melyhez valószínűleg
fel kell vágnunk a meglévő sárrázókat, telek
bejáratokat is. Azt talán a tisztelt cikkíró is
belátja, hogy ezt a feladatot könnyebben tudjuk elvégezni akkor, ha nem zárt felületű a
felvágandó útszakasz.
Köszönjük megértését!
Ezentúl felajánljuk Önkormányzatunk és
valamennyi intézményének közreműködését
abban az esetben, ha kérdése van szívesen
válaszoljuk meg azokat. Csupán azért, hogy
az eddig megszokott és hagyományossá vált
félreértéseket és a téves információ áramlást
megelőzzük.
Köszönjük közreműködését!
Mórahalom város Önkormányzata

ELEKTRONIKUS HULLADÉKGYŰJTŐ NAP!
Mórahalom Városi Önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtő napot tart 2012. július 20-án
pénteken! Helyszíne a Mórahalmi Vásártér lesz. A Mórahalmi lakosok idehozhatják az elektronikai hulladékot otthonról amivel nem tudnak mit kezdeni. Maga a gyűjtés ingyenes tehát a lakosságot nem terheli költség, ha az elektronikai berendezések fő alkatrészei megvannak.
A gyűjtés reggel 8-tól délután 5-6 óráig fog tartani. Az alábbi termékeket gyűjtjük: Képcsöves
berendezések (egész TV monitor) háztartási hűtőgépek (egész) nagy háztartási berendezés (mosógép, mosogatógép, tűzhely) kis háztartási berendezések, iroda technika (mikrosütő, porszívó,
barkácsgép, szórakoztató elektronika, akkumulátor, számológép, pénztár gép, számítógép és tartozékaik stb) telefon, távirányító, billentyűzet, egér fénymásoló, szkenner, fax, nyomtató
Kérdéseikkel: Dobó Zoltánt kereshetik a 281-022, 06-30-21-38-380 telefonszámok valamelyikén vagy a dzoltan@morahalom.hu e-mail címen.
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A Homokháti
Kistérség
Többcélú
Társulása
Integrált Szociális
és Gyermekjóléti
Központ
pályázatot hirdet:
Heti 40 órában gyermekjóléti szolgálat családgondozó munkakör betöltésére, határozatlan időre Mórahalom
Város közigazgatási területén
Pályázati feltételek:
Felsőfokú szociális alapvégzettség vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM. rendelet 2. sz.
melléklete alapján rendelkezik
a gyermekjóléti családgondozó
munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel.
Büntetlen előélet
Hasonló területen szerzett
1-3 éves szakmai tapasztalat
előnyt jelent
A pályázatnak tartalmaznia kell:Ů
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Részletes szakmai önéletrajz
A képesítést igazoló okirat(ok) másolata
Nyilatkozat, hogy a pályázónál nem áll fenn az 1997.
évi XXXI tv. 15§ (8) bekezdés
szerinti foglalkozást kizáró ok
Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagba a Bíráló Bizottság
betekintsen
Beérkezési határidő:
2012. július 18.
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 30.
A munkakör betölthető:
2012. augusztus 1.
Pályázat benyújtásának módja, helye:
Postai úton vagy személyesen az alábbi címre:
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
6787 Zákányszék, Dózsa
György u. 44
Tel.:62/290-681
A borítékra írják rá: „459/2012. Családgondozó”
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SZENNYVÍZKEZELÉS BERUHÁZÁS
MÓRAHALMON ÉS ZÁKÁNYSZÉKEN
Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program keretén belül meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatásra” tárgyú pályázati felhívás
keretében a „Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása” című
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0085 azonosító számú projektjére.
2011. augusztus 2-án kelt Támogatási szerződésben foglaltak
szerint a projekt nettó összköltsége 2.371.628.223,-Ft, melyből 1.922.738.830,-Ft támogatásban részesül a MórahalomZákányszék Szennyvíztársulás. A beruházás az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában az Új
Széchenyi Terv keretében valósul meg. A konstrukció 2 fordulós
eljárásban nyújt támogatást a települések számára.
A most megvalósuló 2. ütemben a projekt során Zákányszéken kiépítik a szennyvízcsatorna-hálózatot, Mórahalmon pedig egy korszerű
szennyvíztisztítót építenek, mert a jelenleginek
sem a kapacitása, sem a tisztítási fokozata nem
megfelelő. A Mórahalom településen újonnan létesítendő
Mórahalom és Zákányszék települések közös szennyvíztisztító
telepe SBR rendszerű, totáloxidációs szennyvíztisztító telep lesz,
melyben szennyvíziszap stabilizáló és iszapvíztelenítő is létesí-

Tűzgyújtási
tilalom
Tájékoztatásul közöljük, hogy Csongrád
megye teljes területén fekvő erdőkre, fásításokra, valamint az erdőterületek illetve
fásítások határától számított 200 méteren
belüli területre, átmeneti időre 2012. június
22-től általános tűzgyújtási tilalmat rendelt
el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága. A tilalom visszavonásig tart. A tilalom idején tilos a tűzgyújtás
a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a
közút- és vasút menti fásításokban is, tilos
a parlag és gazégetés.
A közúton és vasúton utazók, az erdőben
kirándulók, valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók által eldobott égő cigaretta csikk fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a
kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések
mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is
veszélyeztetnek.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. Tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy aki a tűzgyújtási tilalmat
megszegi és azzal tüzet idéz elő, illetve ha
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, úgy a 259/2011.
(XII. 7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1.
és 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságolási
eljárás kezdeményezését vonja maga után.

tésül. A projekt keretében létesítendő szennyvíztisztító telep kapacitása 1497 m3/d.
A közbeszerzési tanácsadói, a kommunikációs tájékoztatási,
a jogi szolgáltatási, a projektmenedzsment szervezeti és a mérnöki tevékenységeket ellátó cégek, vállalatok már megkezdték a
munkálataikat.
A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás
május végén került kiírásra, s a remények szerint még ebben az
évben elkezdődhetnek az építési munkálatok.
A projekt hivatalos nyitórendezvényére 2012. július 19-én 11
órakor kerül sor Zákányszéken.
További információ a projekt kommunikációs tevékenysége keretében elkészült külön honlapján olvasható a www.
zoldtelepulesek.eu oldalon.
Elérhetőségeink: e-mail: csatornazas@homokhat.hu
Telefon: 06-80/104-680
Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00 óráig
Pénteken: 8.00-12.00 óráig

Magyarországon, a A tűzvédelmi bírság összegét az alábbi táblákora tavaszi rét és tar- zat mutatja tájékoztató jelleggel:
lóégetések után a köTűzvédelmi
Tűzvédelmi
vetkező fokozottan erbírság
bírság
Tűzvédelmi szabálytalanság
legkisebb
legnagyobb
dőtűzveszélyes időszak
mértéke /Ft/
mértéke /Ft/
a nyári hónapokra esik,
amikor a hosszabb csa- Tűzvédelmi előírás
megszegése, ha az tüzet
100.000
200.000
padékmentes, forró idő- idézett elő
járási viszonyok követelőírás
keztében az erdei avar Tűzvédelmi
megszegése, ha az tüzet
és tűlevélréteg teljesen idézett elő és az oltási
1.000.000
3.000.000
a
kiszárad. Ezek az erdő- tevékenységben
tűzoltóság beavatkozása is
tüzek elsősorban eldo- szükséges
bott cigarettacsikkek és
Vass László tű. őrnagy, Csongrád Megyei
a tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mórahalmi
tábortüzek, nyári gazégetés következtében
Katasztrófavédelmi Irodájának vezetője
keletkeznek, elsősorban erdei és fekete
fenyves állományokban, valamint idősebb
lombos fák között.
A Magyarországi erdőtüzek 99 százaléKÖSZÖNET
ka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosAz Óvoda Lánc interneság miatt keletkezik. A klímaváltozás kötes játékban a Mórahalmi
vetkeztében, a korábbinál forróbb nyarakon
Napköziotthonos Óvoda 3.
nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen,
helyezést ért el. A helyehanem a terjedési sebessége és intenzitása.
zéssel fa játékokat kapÍgy esetenként jóval nehezebb őket eloltani,
tak a gyerekek. Köszönjük
és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint
minden internetes támogakorábban.
tónknak, hogy szavazatával
A tilalomra az érintett megyei katasztrólehetővé tette a szép eredfavédelmi igazgatóságok tettek javaslatot az
mény elérését.
elmúlt időszakban kialakult fokozott tűzveszély miatt. A tilalom Budapest és 6 megye
területére vonatkozik, ezek a következők:
Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, KomáromEsztergom, Fejér, Csongrád, Bács-Kiskun
megyék.
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Arlechino-val történt…
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
Áprilisban a III. Nemzetközi Majorette
és Társastánc Fesztivál adott feladatot,
melyet Szabadkán rendeztek. Nyolc ezüst minősítést sikerült szereznie táncos lányainknak: Mazsola Majorette csoport, Cadet Mini
formáció (Göbölyös Karina, Jakus Mercédesz,
Rauch Violetta, Stranszky Tímea), Arany Ördögök Majorette csoport (Geisberger
Anita, Hargitai Réka, Kovács-Tanács Renáta, Rózsa Dorina), Mini Modern Tánccsoport,
szóló kategóriában: Geisberger Anita, Hargitai
Réka, Rózsa Dorina, valamint duóban: Geisberger
Anita és Kovács-Tanács Renáta.
Részt vettünk a Mórahalmi Majálison valamint a Szeged városi gyermeknapi program keretében szerepeltek csoportjaink.
Mindeközben a próbák igen keményen zajlot-
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tak, hiszen következett a Magyar Majorette
Bajnokság, melynek az idén Vértesszőlős
adott otthont június1-3 között. Itt jegyezzük
meg, hogy ezt a versenyt Mórahalom szerette
volna megrendezni, de ez az idén nem jött össze.
De nem adjuk fel, lesz még Magyar Bajnokság
Mórahalmon!! A cadet korosztály botos kategóriában nagyon szép eredményt ért el, hiszen a
trió (Göbölyös Karina, Jakus Mercédesz, Rauch
Violetta) 4., míg a mini formáció (az előbbi
trió kiegészülve Stranszky Tímeával) 5. helyezést
ért el. Természetesen a seniorok is kitettek magukért, de abban a korosztályban igen nagy volt
a „túljelentkezés”, erős mezőny alakult ki. Mindehhez párosultak a szervezés körüli nehézségek, a
benti helyszín alkalmatlansága, a magas színvonalú verseny feltételeinek hiánya.
Az itthon maradt Mazsola Majorette
csoport sem pihent eközben, hiszen a 30. születésnapját ünneplő Napfény Nyugdíjas
Klub jubileumi ünnepségén vettek részt.
Június 10-én az Aranyszöm Rendezvényházban Évzáró gálát tartottunk, ahol egyesületünk apraja-nagyja bemutathatta tudását. Van
mit!! Méltán vagyunk büszkék a pár hónapja táncoló ovisokra ugyanúgy, mint a sok-sok táncos
évet maguk mögött tudó seniorokra.
Az évzárót követően a modern táncosok nyári
szünetre mentek, de a mazsisoknak nem volt ilyen
szerencséje! Újabb versenyre illetve fellépésre
készültek. Június 29. és július 1. között Siófokon
nyolc ország részvételével rendezték meg az IMA
Európa Nagydíjat, ahol a cadet baton mini formáció (Göbölyös Karina, Jakus Mercédesz, Rauch
Violetta, Stranszky Tímea), a 6. helyezést érte el.
Eközben itthon elkezdődött a Homokháti Sokadalom, ahol mi is igyekeztünk helytállni. Rögtön
június 30-án, az első napon, a Mazsola Majorette
kicsi táncosainak tapsolhatott a közönség. Vasárnap – kicsit még a siófoki versenytől fáradtan –
csatlakoztak hozzájuk a cadetok és a seniorok,
majd indult a menet. Új koreográfiát mutattak be
az iskolától a rendezvényházig felvonuló lányok
a forró aszfalton, egymásra és a botra figyelve –
és mindezt mosolyogva!! Az ezt követő színpadi
műsort a Mórahalmi Fúvós Zenekarral közös produkció zárta. Mostani ismereteink alapján az első
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félévet is lezártuk. Kemény egy hét pihenés után
a cadet és a senior korosztály már az őszi versenyekre és fellépésekre készül, új koreográfiákat
állít össze.
Az előbbi „pár sorból” kitűnik, hogy kemény
félév áll a lányok mögött. Volt ebben sírás, soksok mosoly, boldog pillanat, néha kemény szavak,
sarokba repülő botok, …elegem van…kijelentések. A táncosok munkájához elengedhetetlen volt
Füge Ildikó tervezése, irányítása, szervezése,
vezetése, Trajné Szabados Henrietta
szakedzői munkája, valamint Tóth-Szeles
Eszter, Kovács-Tanács Renáta asszisztensi segítsége. KÖSZÖNET ÉRTE!
Természetesen köszönjük segítőinknek, hogy
mindehhez hozzájárultak, legyen szó anyagi vagy
eszközbeli támogatásról, helyszín biztosításáról. Támogatóink: Mórahalom Város Önkormányzata, Nógrádi Zoltán polgármester úr,
Rozsnyainé Hódi Mária, az egyesület titkárasszonya, Bubori Róbert, Mulati Jenő, Starcopy Kft, az
óvoda vezetője Kosztyu Gyuláné és munkatársai,
az Aranyszöm Rendezvényház vezetője Duka
Félix és kollégái valamint Ásotthalom Község
Önkormányzata, Petró Ferenc polgármester és
az Ásotthalmi Szociális Intézmény vezetője Kása
Gabriella.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszönet a SZÜLŐKNEK. Amellett, hogy
mindannyian hozzájárulunk anyagilag az egyesület működéséhez (tagdíj, havi működési díj,
szükség szerint ruha-és eszközköltség), vannak
akik még többet tesznek a zökkenőmentes munka érdekében. Ha kell beszereznek, dekorálnak,
fellépésre gyerekeket szállítanak, varrnak, szerveznek…. Ezt azonban csak így lehet és így
kell. Közösen, együtt. Lányainkért akik szeretik
a mozgást, a táncot, a nézőkért akiknek apró és
nagy büszkén mutathatja meg tudását, valamint
Mórahalomért, hiszen a különböző versenyeken
és fellépéseken hírét visszük településünknek.
Egyesületünk vezetői, táncosai valamint a szülők nevében nagyon szép nyarat kívánok minden
kedves olvasónak!
Soraimat mottónkkal zárom, mely a régi maradt:
A MOZGÁS SOKMINDENRE ORVOSSÁG
– DE NINCS OLYAN GYÓGYSZER, AMELY A
MOZGÁST HELYETTESÍTHETNÉ!„
Kovács-Tanács Istvánné

MÓRAHALMI

Szívvel-lélekkel – szárazon és vízen
Beszélgetés Martyin Lászlóné Dettivel
Ha Mórahalmon szóba kerül az
úszás vagy a kötélugrás, mindenkinek Martyin Lászlóné Detti
jut eszébe, és fordítva, Dettiről
mindjárt az úszás és a kötélugrók. Hogyan indult ez a történet?
Eredetileg matek-kémia szakon végeztem
a főiskolán, bár már akkor is a testnevelés
vonzott, hiszen mindig sportoltam valamit,
de abban az évben, mikor jelentkeztem, nem
volt rá felvétel. Később felvehettem volna
harmadik szaknak, de akkor meg már inkább nem tettem. Itt, Mórahalmon, napközis
tanárként kezdtem, aztán pár év után lehetőség adódott rá, hogy átvegyem az emelt
óraszámú testnevelést. Ezért elvégeztem egy
úszóoktatói, sportoktatói tanfolyamot, hogy
legyen valamilyen sportos végzettségem is
szeptembertől, majd felvételiztem a főiskolára. Így lettem három szakos, és azóta is a
testnevelést viszem.
Az iskolai emelt szintű testnevelés oktatásnak fontos része az
úszás. A kötelező óraszámon kívül is foglalkozol gyerekekkel?
Igen, 50-60 gyerek úszik rendszeresen,
bár az úszókkal nem járunk úgy versenyekre,
mint az ugrókötelesekkel, de azért a legügyesebbeket, legkitartóbbakat versenyeztetjük,
de csak az iskolai rendszeren belül, a diákolimpiai versenyeken – igen jó eredménnyel,
minden évben az országos döntőig jutunk, sőt
már érmet is hoztunk. Inkább az egészséges
életmódra, a mozgásra fektetjük a hangsúlyt,
a kondíció megtartására, és persze az úszás
élményére. Évről-évre egyre többen –sokszor családostól – tartanak velünk a nyári,
nyíltvízi nagy úszásokra.
Az úszásoktatás az emelt óraszámú testneveléssel jött, de a
kötélugrás vajon honnan érkezett?
Amikor a főiskolán a testnevelés szakot
végeztem, akkor volt egy amerikai csoport
Szegeden, akik a kötélugrást népszerűsítették,
járták bemutatójukkal a világot. Egyik tanárom mondta, hogy nézzük meg őket. Kaptam
egy videó-felvételt is, amit aztán megmutattam itthon, és így kezdtünk el ugrókötelezni
’97 őszén 6-8 gyerekkel. Most 92 gyerek vesz
részt rendszeresen az edzéseken.
Nagyon sokat dolgozol a gyerekekkel mind az úszással, mind
pedig a kötélugrással. Van-e segítséged?
Főként azok a gyerekek segítenek be az
edzősködésbe a kötélugrásnál, akikkel elkezdtük ezt a munkát 1997-ben. Ők mostanra
már felnőttek, és nagyon lelkesen segédkeznek a fiatalabbak tanításában, a gyakorlatok
összeállításában. De persze így is rengeteg
időt igényel a munkám, a hétköznapokon túl
a hétvégéken is, és rendszerint nyáron is, hiszen az Európa és Világbajnokságokat nyáron rendezik meg, arra készülni kell, szervezni kell, kísérni a gyerekeket.

Hogy lehet ezt bírni? Családod
hogy bírja?
Ők szegények megszokták. Én azért igyekeztem úgy csinálni, hogy mindig ott legyek,
ha kell, de persze a gyerekek ezt más szemszögből látják, nekik gyakran hiányoztam.
Mindenesetre elfogadják a dolgot, és támogatnak. Hogy lehet bírni? Jó látni, amikor
lelkesek. Amikor sikerül valami, annak úgy
tudnak örülni. Vagy amikor megtapsolják
őket, mert jól szerepeltek, és büszkék rá, nem
beszélve arról, amikor a dobogón állnak és
ott csillog az örömkönny a szemükben. Ezek
nekem nagyon sokat jelentenek, az ő örömük, sikerük nekem minden munkát megér.
Idén nyáron is vár rátok egy
megmérettetés. Jól tudom?
Igen, a kötélugrókkal megyünk július végén Világbajnokságra Floridába. Ez már a
harmadik VB-nk lesz. 2008-ban voltunk először, akkor Dél-Afrikában Farkas Csamangó
Petrával, aztán 2010-ben már 15-en versenyeztek Angliában, és idén jön Florida, 16
versenyzővel. Amelyik évben nincsen Világbajnokság, akkor Európa Bajnokságra készülünk, azaz minden nyár munkával telik már 6
éve. Egyébként a VB után még egyéni EB is
lesz ősszel. Évről évre nő a versenyzőink létszáma, hisz a régiek is versenyeznek még, és
mindig vannak újak is. Már közel 50 főt versenyeztetünk, ebből 20 nemzetközi szintű.
Hányan jutottak ki a Világbajnokságra az idén a gyerekek közül?
16-an megyünk ki, de ennél többen is mehetnének, hiszen többen is kvalifikálták magukat a versenyre. Sajnos azonban ez az út
roppant költséges. A részvételi díjat sok-sok
segítséggel nagy nehezen kifizettük, már ez is
jócskán meghaladta a Victoria Sportegyesület pénzügyi lehetőségeit, így az útiköltséget
sajnos mindenki saját magának kellett, hogy
fedezze, de nem minden család tudta vállalni. Ez szomorú, mert a gyerekek keményen,
hosszú időn át dolgoztak ezért a lehetőségért,
melyről pénzhiány miatt mégis lemaradnak.
A versenyen túl hatalmas élményről is, hisz
egy ilyen világverseny megismételhetetlen,
ez mindig lehetőség új barátságok, kapcsolatok születésére, más kultúrákkal való ismerkedésre. Farkas Csamangó Petra például még

a 2007-es EB-n ismerkedett meg egy párbaj
verseny során a japán csapat egyik edzőjével, akivel azóta is tartják a kapcsolatot,
melynek eredményeként az elmúlt nyáron 3
napot Mórahalmon töltött Sada – könnyű kis
edzést is tartott -, a Japán Szövetség vezetője, edzője! De a világhálón angol, koreai,
indiai, ausztráliai, belga ugrókötelesekkel is
rendszeresen tartják a kapcsolatot.
Van-e még valami, amit el szeretnél mondani?
Igen, szeretném itt is megköszönni a
segítséget mindenkinek, aki hozzájárult a
gyerekek sikeréhez, aki bármilyen módon
támogatott minket abban, hogy kijuthassunk
a 2012-es floridai Világbajnokságra. Köszönjük!
Mikor kell szurkolnunk nektek?
Július 30-án van a regisztráció, 31-én kezdődnek a versenyek egy héten át, majd augusztus 9-én indulunk haza.
Sok sikert kívánunk a gyerekeknek most i,
meg minden egyéb versenyen és szereplésen!
Nem utolsó sorban pedig kívánunk Neked a
munkádban sok örömet, kitartást!
Bertáné Gyöngyi

A Victória Sportegyesület

úszó és ugróköteles gyermekeinkért dolgozik,
és igyekszik megteremteni a szükséges anyagi feltételeket
a különböző sporteseményeken való részvételhez.
Kérjük segítsen, ha teheti, támogassa a mórahalmi gyerekeket!!
Név: Victoria Sportegyesület Mórahalom
Cím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. • Adószám: 18455625-1-06
Bankszámlaszám: 56900044-10414693 • Pillér Takarékszövetkezet
E-mail: martyindetti4@gmail.com
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I. Bivalyfesztivál

Mórahalom Város Díjugrató Nagydíja
Colosseum Hotel Díjugrató Nagydíja
B kategóriás díjugrató verseny
Program
8.00
8.15
8.30
10.00
10.30
11.30
12.00
13.00
13.30
14.30

Zenés ébresztô, versenyiroda nyitás
Zászlófelvonás, versenypálya megnyitása
B0-ás versenyszám + póni versenyszám,
eredményhírdetés
Nemzeti Vágta Dél-Alföld Régiós Vágta El¶futama
B1A kezd¶ lovas, stílusverseny
B1C nyitott hibaid¶s versenyszám
+ póni versenyszám
Aranypatkó utánpótlás csapatbajnokság versenyszáma
Ebédid¶
Nemzeti Vágta Dél-Alföld Régiós Vágta El¶futama
B2 i¢ stílus verseny, hibaid¶s
A versenyszám díjazása a díjugrató szabályzat szerint
Colosseum Hotel Mórahalom Díjugrató Kupa vándorserleg,
B2 nyitott amat¶r, min¶sít¶ verseny +50.000,- Ft különdíj
A versenyszám díjazása a díjugrató szabályzat szerint

15.30 C2 szimultán versenyszám
A versenyszám díjazása a díjugrató szabályzat szerint
+40.000,- Ft különdíj
16.30 Homokháti Kistérség Díjugrató Kupa, B3 nyitott,
feln¶tt min¶sít¶, egyszer¸ összevetés
A versenyszám díjazása a díjugrató szabályzat szerint
+50.000,- Ft különdíj
17.30 Mórahalom Város Díjugrató Nagydíja,
Vándorserleg, B4 nyitott,
feln¶tt versenyszám, egyszer¸ összevetés
A versenyszám díjazása a díjugrató szabályzat szerint
+200.000,- Ft különdíj
18.30 Nemzeti Vágta Dél-Alföld Régiós Vágta
El¶futamának dönt¶je
19.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás

Fő támogatóink:

Mórahalom Városi Önkormányzat, Colosseum Hotel**** Mórahalom, Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürd¶****, M és Társa Sportklub, Aranypatkó Lovasbolt Szeged,
Délút Kft., Thermál Panzió***, Babos Tanya, Aranyszöm Rendezvényház, Zöld
Közösségi Ház és Erdei Iskola, Nagyszéksósi Kulcsosház, Móra-Vitál Nonpro¢t
Kiemelked¶en Közhasznú Kft., Móra-Tourist Nonpro¢t Kft., Tourinform Mórahalom,
Kenyérváró, Móraép Nonpro¢t Kft., Móranet Nonpro¢t Közhasznú Kft., Rádió88
Bordány

Tisztelt Mórahalmi Lakosok, Kedves Vendégeink!
Próbálja ki Ön is Mórahalom Város új városnéző kisvonatát!
2012. június 6-tól, hétvégenként közlekedik a Városnéző kisvonat.
Pénteken 16 -19 óra között,
szombaton és vasárnap délután 16-19 óra között a városban, valamint
szombaton és vasárnap délelőtt 9-11 óra között a Nagyszéksósi Iskolához
szállítja a vendégeket.

A menetrend változó, illeszkedik a városi programokhoz is, így a 2012. június 14-én, szombaton
a Nagyszéksóson megrendezésre kerülő Bivaly Fesztiválra óránként jár a kisvonat.

2012. július 21-én a Futó Dobó Lovas-parkban megrendezésre kerülő
DÉL-ALFÖLDI VÁGTA – A NEMZETI VÁGTA MÓRAHALMI ELŐFUTAMRA
szintén indítunk rendezvény járatot! A Vágtára 2012. június 11-től elővételben kaphatók
lesznek a TDM irodában (Mórahalom, Tömörkény utca 3.)
A gépjármű bérlésére is van lehetőség!
Aktuális menetrend: http://www.morahalom.hu/pages/varos_al.aspx?id=1601598

Információ: 70/31-23-092
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2012. július 14.
(szombat) 12 órától
Helyszíne: Mórahalmi
Bivalyrezervátum
(Mórahalom, Nagyszéksós-tó)
Programok:
Zenés program:
„A főzők kérték”
(zenés kívánságműsor)
Színpadi programok:
14 órától:
A Mórahalmi Fúvószenekar
14 óra 30 perc: Citera zene
15 órától:
Lakodalmas zenekar 1
16 órától: Ludas Matyi –
vásári interaktív komédia
16 óra 30 perctől:
Lakodalmas zenekar 2
17 órától:
Pajzán históriák az Alföldről
(Betyár történet,
mese 0–99 éves korig)
18 óra: Márió koncert
Széksós-tavi táncos mulatság
Egyéb programok:
ugrálóvár gyerekeknek
kézműves foglalkozás
gyerekeknek
mezőgazdaságigép-bemutató
állatsimogató
rodeó bika
szekértoló verseny
leánycipelés, talicskázás
patkódobálás
sodrófahajítás asszonyoknak
A Colosseum Hotel
jóvoltából óriás
bográcsban fő
a gulyásleves!
(550 Ft/adag)
Házi rétes, fagyi, vattacukor
a helyszínen kapható.
Bivaly Kocsma üzemel!

A rendezvény helyszínére
30 percenként jár
a
Mórahalmi
Kisvonat.
A Nagyszéksós-tó és a Bivalyrezervátum
megközelíthető
biztonságos kerékpárúton kerékpárral, és a MórahalomRöszke-Szeged menetrend szerint közlekedő helyközi járatos
autóbuszokkal.

MÓRAHALMI

Elméleti tudáspróbák „természetesen”!
Solt, Budapest, Mezőtúr, Szolnok

(Cikkünk folytatása a címlapról.)
A 2011-12-es tanévben, a Móra Ferenc
ÁMK tanulói 4 különböző természetismereti
verseny országos döntőjén vettek részt.
Négy helyszín, négy verseny, négy híres
ember szellemi örökségét őrző tanulmányi
verseny, négyféle témakör. Mégis az a közös
bennük, hogy az általános iskolai biológia,
természetismeret, kémia, egészségtan tantárgyi követelményein túl, nagyon sok plusz
ismeretet várnak el a tanulóktól.
A tanultakat nemcsak írásban kérték számon, hanem a több napos megmérettetéseken sokféle egyéb képességükről, készségükről kellett számot adni a tanulóknak.
A nemes vetélkedések komplexitását jelzik, hogy kiselőadásban kellett bemutatni a
lakóhely környezeti problémáját, és annak
megoldási javaslatait (!), „képzőművészeti
alkotást” kellett készíteni, amellyel a környezet- vagy természetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet.
Ezeken kívül a tanulók számára talán legnehezebb próbatétel volt, a terepgyakorlat,
ahol az állóképesség mellett, a tájékozottság, a koncentráció és a memória is egyaránt
fontosak voltak.

Ezek után álljanak itt az eredmények:
Lehoczky János Komplex Környezeti
Emlékverseny a Kárpát-medencében
Solt, 2012. június 7-8.
Az I. helyezést elért csapat tagjai voltak
Borsos Éva 7. b, Rácz Nikolett és Tóth
Hajnal 7. c osztályos tanulók.
Balogh János Országos Környezet-és
Egészségvédelmi Csapatverseny
Budapest, 2012. június 1-2.
II. helyezést ért el: a Farkas Fanni, Harangozó Ági, Savanya Tímea 8. b-sekből
álló csapat.
Kaán Károly XX. Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny Országos Döntője

Vágta a betűk ösvényén
Újabb évet zárt a Könyvfaló a könyvtárban
A Tóth Menyhért Városi Könyvtár
évek óta futó olvasójátéka, a Könyvfaló
Könyv-Faló újabb évet zárt június 13án. Az idei záró-esemény helyszíne az
Aranyszöm Rendezvényház volt, ahol a
gyerekek egy közös játékban vehettek
részt, amit a szokásos eredményhirdetés
és jutalmazás zárt.

érte járó csillagokat. Idei versenyünkön sajnos nagyon kevesen vettek részt, mindössze
30-an. Öröm viszont, hogy volt köztük két
elsős is, akik szépen válaszolgattak a köny-

Mezőtúr, 2012.május 18-19-20.
Engi Kincső 5. b osztályos tanuló képviselte Csongrád megyét.
Természetvédelmi plakátját III. díjjal,
kiselőadását II. díjjal, míg laborgyakorlatát III. díjjal jutalmazták. Összesítésben
(labor+elmélet+terepgyakorlat) a XV. helyezést érte el.
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Országos Döntő
Szolnok, 2012. április 21.
Eleven Nóra 8. b, Hargitai Réka 8. c és
Pópé Regina 8. a osztályos tanulók alkották
a csapatot.
Benevezési dokumentációjukat, II. díjjal jutalmazták. Összetettben (elmélet+kiselőadás)
VIII. helyezést értek el.
Szép volt lányok! Nemcsak az eredmények, hanem az akarat, a kitartás, a szorgalom, az együttműködés és az alázat, amivel
egész tanévben készültek a környezetvédelmi versenyekre. Bízom benne, hogy nemcsak az oklevelek fogják emlékeztetni őket
a csodálatos eredményekre, hanem a jó hangulatú felkészülések és a versenyeken szerzett élmények is. Remélem, hogy a megszerzett ismeretek, tapasztalatok eredményezte
szemléletformálás egy életre szól!
Murányi Gabriella felkészítő tanár

vekről feltett kérdéseinkre, és az is, hogy a
felső tagozatosok közül többen is részt vettek a játékban. Szeretnénk, ha jövőre többen
lennének, ezért a Könyvfaló idén nyáron
nem alszik, hanem haditervet készít, hogyan
ejtsen minél több gyereket foglyul az olvasással a következő tanév során.
Bertáné Gyöngyi könyvtáros

Idén először döntöttünk úgy, hogy minden résztvevő gyereket egyformán díjazunk.
Ennek ok, hogy kicsit áthelyezzük a hangsúlyt a győzelemről a részvételre. Minden
lurkónak, aki akár egy könyvet is elolvasott
a csillaggyűjtő játék keretében, szívből örülünk. Persze az nagyon jó, ha valaki „rákap
az ízére”, és rendszeres olvasó válik belőle, ez lenne az egyik alapvető célja ennek
a programnak. Amit viszont mindenképpen
szeretnénk kikerülni az az, hogy pusztán a
csillaggyűjtés legyen a céljuk, és csak átfussák a történeteket, hogy bezsebelhessék az
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Közlekedésbiztonsági tanácsok kerékpárosoknak
Hol és hogyan kerékpározhatunk?
• Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetén az autóbuszsávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell
közlekedni.
• Járdán csak akkor kerékpározhatunk,
ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan.
Legfeljebb 10 km/h sebességgel hajthatunk,
és a gyalogosokat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatjuk.
• Az útpadkán, az úttesten és a járdán csak
egy sorban szabad kerékpározni.
• Irányonként többsávos úton csak a külső
sávban szabad kerékpározni.
Tilos kerékpározni:
• ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autópályán és autóúton;
• főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek, viszont ahol e szerint tilos, ott a
járdán is szabad kerékpárral haladni, a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel;
• sétálóutcában (gyalogút táblával jelzett útszakaszon).
Tilos:
• kerékpárt más járművel vontatni, a kerékpárhoz – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb
vontatmányt kapcsolni, ill. kerékpárral állatot vezetni;
• 40 km/h sebességnél gyorsabban kerékpározni.

Biciklizés kerékpárúton,
gyalog- és kerékpárúton
A kerékpárutak nekünk készültek, használatuk kötelező!
De egyik kerékpárút (és a gyalog-kerékpárút) sem adhat teljes
védettséget. A kereszteződések
és a forgalmasabb kapuk, kijáratok különösen veszélyes pontok, itt
fokozottan figyeljünk. A kerékpárutak
úttesten való átvezetésénél a kerékpárosnak nincs mindig elsőbbsége! Az
útkereszteződésekben az elsőbbséget jelzőtáblák szabályozzák. Ha nincs ilyen tábla,
akkor mindig a jobb kéz felől érkezőknek van elsőbbsége.
Gyalog- és kerékpárúton nekünk kerékpárosoknak kell jobban figyelnünk a gyalogosokra, és ha szükséges inkább lassítsunk és
álljunk meg. A gyalogosok (különösen idősek,
valamint gyerekek) kiszámíthatatlan
mozgására, hirtelen előbukkanására mindig
számítanunk kell, ezért sebességünket ennek
megfelelően válasszuk meg! Ha gyalog- és
kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, az úttesten is szabad kerékpározni.
A belterületi kerékpárutakon, ahol mindkét
oldalon van kerékpárút, mindig a főútvonal
forgalmának megfelelően kell közlekedni.
Biciklizés az úttesten
• Határozott vezetési stílus
Viselkedjünk egyértelműen, és határozottan foglaljunk el helyünket az úton!
Ahol elsőbbségünk van (akár úttesten, akár
kerékpárúton haladunk), saját biztonsá-

Számítógépes tanfolyam
a könyvtárban
2012. januárjától a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház akkreditált felnőttképzési intézmény lett, és
mint ilyen tanfolyamokat tarthat. A tavalyi év során volt már
két képzésünk, amelyekből az egyik – Számítógép-kezelő,
e-ügyintéző – akkreditált tanfolyam. Az idén is meghirdettük ezt a képzést, és vannak már jelentkezőink, de még
várunk a szabad helyekre jelentkezéseket. Az alábbiakban
adunk egy rövid tájékoztatót a tanfolyammal kapcsolatban,
és arra kérjük, hogy ha érdekli Önt vagy kérdése van, keressen fel bennünket az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tóth Menyhért
Városi Könyvtár és
Közösségi Ház
Cím: 6782 Mórahalom,
Röszkei u. 2.

Telefon: 62/281-441
e-mail: konyvtar@morahalom.hu
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gunk érdekében győződjünk meg arról, hogy megadják-e nekünk, és
ha igen, bátran használjuk ki azt.
Erősítsük mindezzel azt a benyomást
a járművezetőkben, hogy a kerékpár
is egyenjogú jármű, és a kerékpáros
is komoly partner a közúton, akinek
meg kell adni az elsőbbséget.
• Oldaltávolság,
manőverezési lehetőség
Haladás közben tartsunk legalább egy méter távolságot a járdaszegélytől, vagy
a forgalmi sáv szélétől, ill. a parkoló autósor mellett. Így elég helyünk marad egy
hirtelen akadály, besüllyedt csatornafedlap,
burkolathiba vagy egy figyelmetlenül elinduló autó esetén. Óvatosan közelítsük meg
azokat az autókat, amelyekben ülnek, mert
várható, hogy az ajtót hirtelen kinyitják!
Vigyázat! Az út szélén álló autók vezetői és
utasaik néha teljesen figyelmetlenül szállnak ki
a kocsiból.
• Láthatóság, észlelhetőség
Életbevágóan fontos, hogy a közúton (kerékpárúton is!) láttassuk magunkat!
Kötelességünk sötétben, szürkületben vagy
ködben járművünket a KRESZ-ben meghatározott lámpákkal kivilágítani. A biciklin
hordjunk minél világosabb színű ruházatot!
A kerekekre szerelt macskaszemmel és fényvisszaverő szalagokkal mindenki számára jobban láthatóvá válunk.
Kérjük a kedves kerékpárral közlekedőket,
hogy a fenti szabályokat saját testi épségük
megóvása érdekében tartsák be!

Számítógép kezelő,
e-ügyintéző tanfolyam
90 órás, akkreditált képzés.
Két modulból áll:
30 óra haladó számítógép kezelő, és
60 óra internet, e-ügyintézés.
Vizsgával zárul, tanúsítványt adunk elvégzéséről.
Tervezett költsége: 30.000 Ft/fő
A
•
•
•
•

képzés során megszerezhető ismeretek:
Office programok irodai szintű használata
Az elektronikus kommunikáció ismerete
Az információs társadalom fogalmainak ismerete
Információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
előállítása, bemutatása, cseréje
• Elektronikus ügyintézés formáinak
és menetének ismerete
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Köszönet!

A nemrégiben jubileumi születésnapját ünnepelt Napfény Nyugdíjas Klub
vezetője ezúton szeretné megköszönni a támogatók segítségét, és köszönetet
mond: Mórahalom polgármesterének, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőnek, Duka Félix ügyvezető-igazgatónak és az Aranyszöm Rendezvényház
munkatársainak, a Pillér Takarékszövetkezet mórahalmi fiókjának munkatársainak, Gyarmati Zoltán tanár úrnak és diákjainak, Csonka Attiláné és Füge
Ildikó tanárnőknek és tanítványaiknak, Juhász Évának és férjének, Németh
Józsefnének, Nagyné D. Katalinnak, valamint Bóka Lászlónénak, Oltványi
Imrénének és férjének, és Míg Józsefnek, aki 30 éve muzsikál a klubnak. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mond a klubtagoknak, akik a sok tombolatárgyat és a segítséget adták ahhoz, hogy a rendezvényük sikeres legyen.

Gödöllőn jártunk
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
A kastély tényleg gyönyörű, méltán
szolgálhatta Mária Terézia, majd később
I. Ferenc József és Erzsébet királynő pihenését.
A barokk stílusban épült kastélyt gróf
Grassalkovich Antal építtette az 1740-es
években, melyet az óta már többször is
tovább bővítettek, újjá építettek. Sajnos,
mint megtudhattuk, a kastélyt többször is
kifosztották, s bár az épület maga nem károsodott a háború során, a birtokba vevő
náci és orosz katonák a belső építészetben
és a berendezésben óriási károkat okoztak.
A ma már állami tulajdonban lévő épületet az 1980-as években kezdték felújítani, megpróbálva a lehető leghitelesebben
visszaadni a barokk stílus csodálatos díszítő elemeit.
Felemelő érzés volt azokban a szobákban, termekben, szalonokban sétálgatni,
ahol valaha Sissi királynő és családja pihent. Bár a kastély belső tere hatalmas,
mégis hősiesen mentünk egyik szobából
a másikba, hiszen a látvány lenyűgöző
volt. A királynő lakosztályában a lila és
árnyalata dominált, míg a gyerekszobák
rózsaszínben pompáztak. Az uralkodó re-

zidenciája a kékes színekkel meghatározó
komolyságról árulkodott.
Kis csoportunk tagjai gyakran elszakadtak egymástól, hiszen volt, akit a királynő hálószobája nyűgözött le, volt, aki
a koronázási terem látványától nem tudott
szabadulni. Körülbelül kétórányi nézelődés után fáradtan, de sok-sok élménnyel
gazdagodva indultunk ebédelni egy közeli
étterembe. Jól esett már akkor mindenkinek az ízletesen elkészített ebéd, miközben az addig látottakról beszélgettünk.
Kis pihenés után indultunk tovább második úti célunk felé, a Máriabesnyői templomba, melyet szintén gróf Grassalkovich
Antalnak köszönhet a hálás utókor, hiszen
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a templom ma népszerű zarándokhely,
amely áldást, megnyugvást adhat a hívőknek. A templom freskói és intarziás üvegablakai egyedül állóak az országban. Az
oltár a katolikus vallásnak megfelelően
gazdagon díszített, látványban bővelkedő. Miközben a templomhoz tartozó kolostor hideg falai között sétáltunk, kiváló
vezetőnk szent történetekről, megtörtént
csodákról mesélt. A kápolna alatti altemplomból továbbhaladva a családi kriptához
érkeztünk, onnan a békességet, nyugalmat
árasztó templom kerten keresztül sétáltunk vissza buszunkhoz.
A kellemes fáradságot hazafelé pihentük ki. Mindenki békésen szundikált, miközben buszunk vidáman hasított
Mórahalom felé az autópályán.
Horváthné Dékány Erika
Gondozási Központ Mórahalom
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Július havi ünnepek az egyházban
Szent Jakab havát, azaz július hónapunkat is sok szép ünnep színesíti,
ahol érdemes egy pillanatra megállnunk és hálát adnunk az Isteni Gondviselésnek.
Július 2-án van Sarlós
Boldogasszony ünnepe. Egyházunk arra emlékszik, hogy Szűz
Mária, méhében a kis Jézussal meglátogatta unokatestvérét, a szintén
gyermeket váró Erzsébetet. Erzsébet
gyermeke Jézus hírnöke, Keresztelő Szent János, s a két magzat már
ekkor üdvözölte egymást, hiszen az
írások szerint megmozdultak anyjuk
méhében. Az ünnep jelzője a sarlós
szó, amely az aratás kezdetére utal, s
számos népi hagyomány is kapcsolódik ehhez az ünnepünkhöz. E napon
az aratók megjelentek a templomban,
ahol a pap megáldotta őket és szerszámaikat. Az Ipoly mentén azt tartották, hogyha ezen a napon esik az
eső, akkor még 40 napig esni fog. A
hagyományok és a bibliai üzenet tehát összefüggnek: a Szűzanya nevének összekapcsolása az aratással azt
jelképezi, hogy amit Szűz Mária learat, azt fia összegyűjti, és elválasztja
a búzát a konkolytól.
Július 20-án Szent Illés
prófétára emlékezünk. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi
prófétát tanítványa, Elizeus szeme
láttára tüzes szekéren ragadta égbe
az Úr. A mennybe távozó csodatévő
palástja Elizeusra maradt, aki ezzel
átvette mestere örökét.
Július 25-én ünnepeljük
Szent Kristófot. A hagyomány
szerint Kristóf a 3. század derekán
Szamóban adta életét Krisztusért. Az
útonjárók patrónusáról, akinek képét
ma is sok autós és motoros magával
hordja, a Legenda Aurea szerzője rajzolta a legszínesebb képet: az óriás
termetű Kristófot az a vágy fűtötte,
hogy szolgálatait a leghatalmasabb
úrnak ajánlja fel. Először egy király
szolgálatába állt, de mert ez félt az
ördögtől, otthagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétől – így jutott
el Kristóf végül Krisztushoz. Amikor
Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal

akar találkozni, keresztelkedjék meg
és legyen a felebarátai szolgálatára.
Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt
ott egy hatalmas folyó, melyen a
zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt
ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas
erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrásától, segítsen
az átkelésben. Kristóf megfogadta
a tanácsot. Készített magának egy
kunyhót a folyó partján, abban élt,
s egy nagy botra támaszkodva sorra
átvitte a folyón az utasokat.
Egy éjjel úgy hallotta, mintha a
nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója
előtt, és a segítségét kérte. Kristóf
szívesen teljesítette kérését, már csak
azért is, mert a kicsi könnyű tehernek
ígérkezett hatalmas vállai számára.
Amint azonban a folyó közepe felé
tartott, a teher mind nehezebb lett,
mintha ólmot cipelt volna. Csaknem
a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy
átérjen a túlsó partra.
Ott azután a kisfiú elmagyarázta
Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat
nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál,
én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki
a leghatalmasabb és akinek szolgálni
akartál és az Isteni Gyermek jutalmul
megajándékozta őt a vértanúság koszorújával.
Kristóf ezután fáradhatatlanul
térítette az embereket Szamóban. Jó
szolgálatot tett neki a botja, amely
a földbe szúrva menten kizöldült.
Nemcsak azok a katonák tértek meg
szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgálólány is bátran vállalta a vértanúhalált, akiknek a börtönben el kellett
volna őt csábítani.
Miután Kristófnak sem a máglya
tüze, sem az izzó sisak nem ártott,
kirendeltek négyszáz katonát, hogy
nyilakkal célba vegyék, de a nyilak
egy kivételével megálltak a levegőben. Az az egy a bíró szemébe repült.
Végül lefejezték Kristófot, de még a
vérében is erő volt: meggyógyult tőle

Családi események
Házasságkötés: Dr. Pécsy Balázs és Tóth Godó Emma
házasságot kötöttek. Nagyon sok boldogságot kívánunk!
Születések: Nagy Zsuzsannának és
Pakai Istvánnak Eszter Ilona, Jeremi
Juliannának és Czékus Krisztiánnak
Petra nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Halálozás: Bitó Ferenc Péter Mórahalom,
Béke u.47.; Sándor Istvánné Balogh Ilona
Mórahalom, Szegedi út 1.
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a bíró szeme. Szent Kristóf a hajósok
és utasaik védőszentje, a tizennégy
segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja,
akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja.
Július 26-a Szent Anna
és Szent Joachim, a Boldogságos Szűzanya szüleinek ünnepe.
A legenda szerint Joachim Názáretben vette feleségül a hozzá hasonlóan Júda nemzetségéből és Dávid
házából származott Annát. Már húsz
éve éltek együtt, de gyermekük nem
született. Ekkor három részre osztották a vagyonukat: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a
templomnak és a papoknak adták, a
harmadik részt pedig szétosztották a
szegények között.
Gyermektelenségük
fájdalmát
tovább fokozta, hogy amikor a templomszentelés ünnepére fölmentek
Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, egy
Iszakár nevű pap visszautasította
azzal, hogy bűnös kézből nem fogad
el ajándékot – Joachim házasságának
terméketlenségét ugyanis bűnössége
nyilvánvaló jelének látta.
Joachimot ez a megszégyenítés
olyan érzékenyen érintette, hogy
hazatérve elhatározta: nem marad
többé a városban, hanem elbujdosik
az erdőkbe és a mezőre a pásztorok
közé. És így is tett, de nem sokkal
később megjelent neki Isten angyala,
és megvigasztalta. Megígérte neki,
hogy imádságaiért és alamizsnáiért
Anna gyermeket szül, mégpedig egy
leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától
fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava
igazsága mellé jelül azt adta, hogy

Joachim menjen föl Jeruzsálembe
hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog
a feleségével, akit ugyanígy angyali
jelenés indít arra, hogy a templomba
menjen. Úgy is történt. Joachim az
Aranykapunál találkozott Annával,
boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek
visszatértek otthonukba, Názáretbe.
Anna az ígéret szerint fogant, és
megszülte a kislányt, akit Máriának
neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt.
Végül pedig a Déli Szó internetes magazin egyik cikkét szeretném
idézni, melyben templomunk meghibásodott, javításra váró orgonájáról
olvashatunk:
„A téli hidegek után nem lehetett
már lelket lehelni bele, nem tudták felhangolni. Hónapok óta Papp
Szabolcs kántor leleményességével,
két hangszer kombinálásával tudják
az eredetit megközelítő színvonalú templomi zenét biztosítani. Joó
Balázs plébános elmondta, hogy
szakemberek felbecsülték a javítás
lehetséges idejét és a költségeket. A
teljeskörű szerviz több mint kétmillió
forintba kerülne, a renoválás két hónapig is eltarthat. Az egyházközség
ezért adományokat gyűjt, melyeket a
plébánián vagy a templomi perselyben helyezhetnek el a segíteni szándékozók.”
Tehát ahogy a cikk is írja, kérjük
a kedves híveket, hogy ha szeretnék a
régi orgonánkat újra hallani, erejükhöz mérten segítsenek. Isten fizesse
meg adományaikat!
Nagy Mariann

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom
2012. JÚLIUS–AUGUSZTUS HÓNAPBAN
Július 14–15.

Dr. Herczeg István

Tel: 06-30-458-1273

Július 21–22.

Dr. Tóth Ferenc

Tel: 06-20-476-3517

Július 28–29.

Dr. Máthé Ellák

Tel: 06-30-638-6740

Augusztus 04–05. Dr. Herczeg István

Tel: 06-30-458-1273

Augusztus 11–12. Dr. Kovács Tibor

Tel: 06-30-965-3114
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A 12. Mórahalom kupa
A Mórahalmi Tömegsport Egyesület rendezésében
2012. június 30-án 12. alkalommal került megrendezésre
a Mórahalom-kupa, a női labdarúgó torna a focipályán.
A felnőtt mezőnyben 7 csapat részvételével körmérkőzések formájában zajlottak a mérkőzések. A résztvevő
csapatok: Rubin Mol, Katymár, Békéscsaba, Szolnok,
Szabadka, Mórahalom I és Mórahalom II.
A torna
végeredménye:
1. Szabadka
2. Rubin Mol
3. Szolnok
4. Mórahalom II
5. Békéscsaba
6. Mórahalom I
7. Katymár

Ismét bajnok
a mórahalmi
női focicsapat
A 2008-as, a 2009-es és a 2010-es sikert
megismételve ismét bajnoki címet nyert a
mórahalmi női focicsapat a Bács-Kiskun megyei
női keresztpályás labdarúgóbajnokságban.
A bajnokság gólkirálynője Becsei Ibolya
(Mórahalom) lett 35 találattal.

AMórahalom
I csapat tagjai:
Kordás Mária,
Katona Zoltánné,
Hoffmann Krisztina, Becsei Ibolya, Perjés Edit, Ilia Ildikó, Nagy
Anita, Becsei Ibolya, Papp Gizella, Hethési Kinga
Edző: Timotity Milán
A Mórahalom II csapat tagjai: Varga Edit, Förgeteg Lívia,
Zemencsik Kitti, Katona Klaudia, Börcsök Ágota, Martyin Zita,
Farkas Erika, Nagy Dzsenifer, Sashalmi Erika
Edző: Lapu Zsolt
Az eddigiektől eltérően (párhuzamosan a felnőtt tornával),
utánpótlás labdarúgó torna is zajlott a focipályán. Ebben a mezőnyben Szabadka és Mórahalom utánpótlás csapata küzdhetett
meg az aranyéremért. Szoros küzdelemben Szabadka csapata
szerezte meg a Mórahalom-kupát.
A mórahalmi utánpótlás csapat tagjai:
Lele Viktória, Engi Kincső, Nagy Alexandra, Nagy Vivien,
Császár Noémi, Szalai Laura, Puskás Dóra, Török Lilla
A torna támogatói: Dr. Tóth Ferenc és családja, Polgármesteri Hivatal, Szűcs Tibor,
Köszönjük a támogatást, hiszen nélkülük nem jöhetett volna
létre e torna!
Förgeteg Lívia

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/a.
(Az APEH ügyfélszolgálat
mellett található.)
Minden csütörtökön 9:00–
14:00 óráig
4. Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási
Szakigazgatási Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Az ügyfélszolgálat
július, augusztus
hónapokban szünetel!

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

A bajnokcsapat tagjai:
Varga Edit, Papp Gizella,
Sashalmi Erika, Nagy Anita,
Becsei Ibolya, Perjés Edit, Ilia
Ildikó, Katona Klaudia, Katona
Zoltánné, Hoffmann Krisztina,
Farkas Erika, Marytin Zita,
Börcsök Ágota, Zemencsik
Kitti, Förgeteg Lívia
Edző: Timotity Milán és
Lapu Zsolt. Csapatvezető: Tanács Zoltán
A mórahalmi alakulat már
6. éve játszik a Bács megyei
bajnokságban. Ez idő alatt a
lányok 2-szer állhattak a dobogó 2. fokára, és 4-szer az 1-re,
ezzel öregbítve a mórahalmi
labdarúgás jó hírnevét.
Förgeteg Lívia
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Fejes Endre:

Levy, Marc:

Jó estét nyár, jó estét
szerelem!

Ha igaz volna…

Ez a modern, feszes, izgalmas regény társadalmi háttérrajzot is nyújt.
A főszereplő betanított lakatos szürke,
szegényes, elszigetelt, az 1950-es éveket idéző, talajtalan vágyai az akkori
magyar társadalmi viszonyokat tükrözi vissza. A „felső rétegek”, a nyugati világ, a diplomaták életviszonyai
irigylése és utánzása viszi a gyilkosság útjára. Az együgyű és voltaképpen
átlátszó szélhámoskodás a kiválasztott
lányokban nem ébreszti fel a veszélyhelyzeteket, csak az utolsó,
az áldozattá váló és karrierista Zsusanna ismeri fel a csalót, ő,
akibe a fiú valóban beleszeretett. S ez válik végül is végzetévé. E
könyv a mai fiatalok egy részét is ráébreszthetné, ráébresztheti: a
délibábok kergetése sorsszerűen bukáshoz vezet.

Tiramisu torta-süti
Hozzávalók:  piskóta vagy babapiskóta (ez utóbbit javasolnám, finomabb és
kevesebb macera)
Krémhez:  500 gr
mascarpone,  5 tojásfehérje,
 5 tojássárgája,  4 evőkanál cukor,  2,5 dl tejszínhab
(ebből mindenképp Hulala-t
használj, mert abból lesz igazán tartósan kemény és jól
kezelhető hab, ez növényi alapú),  3/4 tasak Dr. Oetker tiramisu por, 
egy fél bögrényi nem erős kávé
Elkészítés: Először a krémet megcsinálom:
A mascarponet elkeverem 5 tojássárgájával (nem habverővel, hanem
kézzel). Az öt tojásfehérjét felverem habverővel keményre és hozzákeverem a négy evőkanál cukrot, végül óvatosan (megint csak kézzel) hozzákeverem a tojássárgájás mascarponet, végül óvatosan hozzáadom a
kemény habbá vert tejszínhabot, majd ugyancsak kézzel hozzákeverem
a 3/4 tasak tiramisu port.
Az edényt előkészítem, amibe a tortát szeretném tenni. Mivel ebből a
mennyiségből rendes torta méret lesz, így érdemes normál – 26 cm-es –
formát elővenni, vagy egy igazán nagy jénait. A babapiskótát leteszem,
meglocsolgatom a kávéval (nem áztatom, nem lögybölöm), teszek rá
egy adag (kb 3-4 cm vastagon) krémet, majd megint piskóta, megint
locsolgatás és megint krém. Addig folytassuk, míg el nem fogy a krém
és a piskóta. A végére természetesen krém maradjon.
Ezután toljuk be a hűtőbe egy éjszakára.

ERDŐTULAJDONOSOK!
ERDŐTELEPÍTŐK!
Erdeinek ügyintézését, faültetést, erdőtelepítést, fakitermelést vállalok.
Kismarczi Zsolt jogosult erdészeti szakszemélyzet (szakirányítás és tanácsadás)
Tel.: 06-20/386-4676 e-mail: moraerdo@freemail.hu

Volt egyszer egy kisfiú, Louis, aki
esténként nem tudott elaludni. És a papája, Marc, aki minden este leült Louis
ágya mellé, és mesét mondott neki.
Aztán egy napon Marc, a harmincöt
éves francia mérnök nem a fia ágyához ült hanem az íróasztalához, hogy
a felnőtteknek is meséljen egy történetet. Egy modern tündérmesét, egy
lányról, aki kómába esett egy baleset
következtében, és egy fiúról, aki így is
látta, hallotta őt, és így is bele tudott
szeretni. Misztikus mese a szerelem hatalmáról, és arról, mire
vagyunk képesek érte. A könyvből nagysikerű film készült, de
aki elolvassa a könyvet, nem egészen azt a könnyed romantikus
történetet kapja. Hanem egy mélyen érzelmes romantikus sztorit,
melynek a vége egy ígéret.

Véradás

Legyen Ön is véradó!
Szeretettel hívjuk és várjuk
a 18 évüket betöltött személyeket, akik
– tudják, hogy adni mindig jó,
– még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni!
A véradás ideje: 2012. július 17. (kedd) 900 –1500 óráig
Helye: Aranyszöm Rendezvényház
Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát,
lakcím-kártyáját, és TAJ-kártyáját hozza magával. Beteg embertársaink nevében előre is
köszönjük megjelenésüket.
Országos Vérellátó Szolgálat,
Magyar Vöröskereszt

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
12
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