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INNOVATÉKA – ünnepelt a könyvtár
Október 11-én – könyvtári léptékben mérve – nagyszabású ünnepséget tartottak annak örömére, hogy a könyvtári munka és vele
együtt a könyvtári szolgáltatások fejlődése fontos mérföldkőhöz érkezett. Az elektronikus kölcsönzés bevezetése már a kezdeteknél új
lehetőségeket biztosít könyvtárosnak és olvasónak egyaránt, hosszú távon azonban a jelenleginél sokkal hatékonyabb, széleskörű tájékoztatást tesz majd lehetővé. A rendezvény négy egymást követő részét úgy igyekeztek megszervezni a könyvtárosok, hogy az legyen
szórakoztató, de azért engedjen röpke betekintést a háttérben folyó munkába.
(Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.)

SZERETEK RAJZOLNI ….
… mert,

mert szeretem a színeket az újabb és újabb képeken (Németh Merci), …mert kieresztem a fantáziám (Balogh Bianka), … mert
nincsenek határok benne (Nyemcovszky Andris), … mert nagyon élvezem (Tóth Petra), … mert megnyugtat (Csányi Anett)

CIKKÜNKET A 7. OLDALON OLVASHATJÁK.
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Mórahalom város Képviselő-testületének
NYILVÁNOS KÖZLEMÉNYE
2012. október 21-én tragikus esemény
történt Mórahalmon. A Képviselő-testület sajnálatosnak tartja a történteket,
őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak és családtagoknak. Képviselőtestületünk lehetőségei szerint mindent
megtesz annak érdekében, hogy az ügy
kapcsán kialakult fájdalmas érzéseket
enyhítse.
Mórahalom város Önkormányzata évtizedek óta erőfeszítéseket tesz azért, hogy
a város lakossága számára komfortos életkörülményeket biztosítson és az itt élők
biztonságérzetét megalapozza.
A Képviselő-testület a várospolitika
területén a gyarapodást és a folyamatos
fejlődést szolgálja, a pártpolitikai érdekek
mellőzésével. Önkormányzatunk döntéseiben a település közép- és hosszú távú
perspektíváit helyezi előtérbe.
Önkormányzatunk és a város lakossága döbbenten vette tudomásul azt, hogy
bizonyos politikai erők egy sajnálatos

tragikus kimenetelű bűncselekmény kapcsán politikai hadszíntérré tették városunkat. Ezen akció során a politikai párt
képviselői éjszaka rohanták le városunkat
nem törődve polgárainak nyugalmával és
a kialakult félelemérzettel. Mindezeket a
város szabadon választott képviselőiként
egyetemesen és egyhangúan, határozottan
elítéljük és visszautasítjuk.
Felháborítónak tartjuk azon körülményeket, mely szerint a város és a térség
lakóit bárki hazaárulónak minősítsen és
megbüntetésükről, törvényen kívüli eszközök alkalmazásáról szónokoljon a nyilvánosság előtt.
Önkormányzatunk a rendőrséggel karöltve mindent megtesz annak érdekében,
hogy polgárait megvédje bárminemű agressziótól.
Valamennyien támogatjuk olyan polgári és civil összefogás létrehozását, mely
a városunkat megtámadó politikai erő és
szélsőséges megnyilvánulásuk teljes elutasítását tűzi ki célul.

Feladatunknak tartjuk mindezt a félelemmentes életviszonyok és az emberi
méltóság megőrzése okán is.
Képviselő-testületünk a város lakossága nevében felszólítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom mórahalmi képviselőjét
Savanya László urat valótlan állításainak
visszavonására és a város nyugalmát megbontó zavargások megszüntetésére.
Önkormányzatunk egykori tagja, városunk díszpolgára nevének tisztaságát,
becsületét megvédjük, besározni nem
engedjük. Városunk képviselő-testülete
hitet tesz az Alaptörvény szerinti emberi
alapjogok biztosítása mellett és törvényes, önkormányzati eszközeivel, a térség
más településeinek összefogásával, civil
együttműködéssel, a rendőrség bevonásával igyekszik azon munkálkodni, hogy a
szélsőséges politikai erők okozta nyugtalanságot megszüntesse és hasonló helyzet
kialakulását megakadályozza.
Mórahalom, 2012. október 25.
Mórahalom város Képviselő-testülete

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján
a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA.
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszerfeldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok

mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon
tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony
védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER
30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,
azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai
tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is. A KAMARA KÖZPONTI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT:

06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.
Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK
CSONGRÁD MEGYÉBEN:
6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. ◆ Tonkó Tibor, 30/602-5385
6821 Székkutas, Vásárhelyi u. 14. ◆ Oláh Rajmund, 30/331-5309
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. ◆ Fackelmann István, 20/246-6173
6900 Makó, Szép u.2. ◆ Fehér Attila, 20/510-2783

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. ◆ Mészáros Norbert, 70/293-0188
6600 Szentes, Arany J. u. 20. ◆ Nagy János, 30/318-0285
6630 Mindszent, Szabadság tér 37. ◆ Tonkó Tibor, 30/602-5385
6787 Zákányszék, Dózsa György u. 45. ◆ Vass Károly, 30/543-6469
6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24. ◆ Novák Pál, 30/642-9206
6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b. ◆ Ujvári András, 30/331-4377
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Járási hivatalok: Mórahalom élen jár
Mórahalommal kötötte meg elsőként a megyében a járási hivatal
kialakításáról szóló megállapodást
a Csongrád Megyei Kormányhivatal. A megyében hét járási hivatal
működik majd január elsejétől:
Mórahalmon, Szegeden, Kisteleken, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, Szentesen és Makón.
Jóllehet a járási hivatalok csak január
elsejével kezdik meg működésüket, október 31-éig meg kell állapodnia a megyei
kormányhivatalnak az önkormányzatokkal
a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról. Utóbbiakra az állam ingyenes használati jogot
kap az önkormányzatoktól. Az egyeztetések jelenleg is folynak. Mórahalom volt az
első Csongrád megyében, amellyel megállapodást kötött a megyei kormányhivatal. A dokumentumot ünnepélyesen írta
alá az Aranyszöm Rendezvényházban B.
Nagy László kormánymegbízott és Nógrádi Zoltán polgármester.
B. Nagy László beszédében elmondta: a mórahalmi önkormányzat rendkívül
együttműködő volt a tárgyalások során.
Úgy vélte, az elmúlt ötven év legnagyobb
átalakítása zajlik az államigazgatásban,
amelynek célja, hogy egyszerűbb, olcsóbb
és szerethetőbb legyen a közigazgatási
rendszer. Az első lépés a kormányhivatalok létrehozása volt, a második lépcső

a járási hivatalok felállítása, melyek után
jövőre 300 újabb kormányablak nyílik országszerte. Reményei szerint előbb-utóbb
minden Csongrád megyei településen lesz
majd kormányablak.
A mórahalmi járási hivatal, amelyhez
tíz település – Mórahalom, Ásotthalom,
Zákányszék, Üllés, Bordány, Forráskút,
Zsombó, Ruzsa, Pusztamérges és Öttömös
– tartozik az új városházán kezdi meg működését 27 köztisztviselővel, akik közül
18 mórahalmi. A járási hivatalok az államigazgatási ügyeket veszik át az önkormányzatoktól, így például a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális ügyeket, de
hozzájuk tartoznak majd az okmányirodák, a munkaügyi-, a népegészségügyi- és
élelmiszerlánc-biztonsági kirendeltségek,
és a területileg illetékes földhivatalok is.
Nógrádi Zoltán azzal kezdte beszédét,
hogy a rendszerváltás után az volt a legfontosabb törekvésük, hogy Mórahalomból
valódi várost építsenek. Ennek érdekében
fejlesztették a település infrastruktúráját és intézményrendszerét. A mórahalmi
polgármester hangsúlyozta: a mai nap
mérföldkő a város életében. A munkájuk
eredménye, hogy mórahalmi központtal
jön létre a homokháti kistérség járási hivatala. Ez hatalmas eredmény – fogalmazott Nógrádi –, mert az évszázados járási
rendszerben nem létezett mórahalmi járás,
a település Szegedhez tartozott. A polgármester kiemelte: a kistérség önkormányzatai – önrendelkezésük megtartása mellett

– kiválóan működtek együtt a megyei kormányhivatallal folytatott tárgyalásokon,
amelyeken elmondása szerint kizárólag
szakmai és emberi szempontok érvényesültek. Nógrádi elmondása szerint itt nem
játszott szerepet a politika, ami tudomása
szerint más településen vitát generált. A
polgármester úgy fogalmazott, hogy „a jó
hangulatú tárgyalássorozat jószívű aláíráshangulatot tudott teremteni.” Az együttműködési megállapodást B. Nagy László
kormánymegbízott és Nógrádi Zoltán polgármester látta el kézjegyével.
Lapunk információja szerint Dr. Szántó Mária, Mórahalom jelenlegi címzetes
főjegyzője vezeti majd január elsejétől a
mórahalmi járási hivatalt.
Csongrád megyében hét közigazgatási egység lesz, a központok: Szeged,
Mórahalom, Kistelek, Hódmezővásárhely,
Csongrád, Szentes és Makó. Itt működnek
majd a járási hivatalok.
(Forrás: www.morahalom.hu)

Salakmotor verseny Mórahalmon
Több mint háromezer ember volt kíváncsi a Fontana
Takarék Speedway maraton salakmotorversenyre Mórahalmon. A szlovén Maks Gregoric balesetet szenvedett, de
a hírek szerint nincs komoly sérülése.
Még kora délután is érkezett a tömeg a Mórahalom melletti
Béróhögyi Sportközpontba, ahol szombaton rendezték meg
a Fontana Takarék Speedway maraton salakmotorversenyt.
Nagy Róbert főszervező az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón kétezer nézőt várt az eseményre, de szerencsére bebizonyosodott, a motorozáshoz jobban ért, mint a tippeléshez
– több mint háromezren fordultak meg az eseményen.
A legnagyobb sikert az egykori nagy kedvencek, például
Nagy mellett Kócsó Antal, Adorján Zoltán és Tihanyi Sándor
futamai aratták, az „öreg motorosok” megmutatták, hogy még
most is felveszik a versenyt a fiatalokkal.
Ahogy az lenni szokott a salakmotorversenyeken, természetesen most is láthattak eséseket a nézők. Az elsőt éppen
Kócsó „mutatta be”, de kiválóan vizsgázott a Gyuláról kölcsön
kapott légzsákrendszer. Szegény Maks Gregoric már nem járt
ilyen jól – a szlovén balesetéről lenti írásunkban olvashatnak.
A megnyitón is kitettek magukért a szervezől, Nagy Róbert,
Kócsó Antal és Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere

kabriókban ülve körözött a pályán, őket pedig különböző gyorsasági motorokon és choppereken ülve követték a versenyzők.
Összesen 47 futamot rendeztek és rendeznek meg a mórahalmi
pályán – a szomszédban épülő autó- és motokrosszring is ígéretesnek tűnik – ahol a salakmotorsport 20 éves szünet után
tért vissza Csongrád megyébe. Nagy sikerrel.
Eredmények: 1. C. Vissing (dán), 2. Birks (brit), 3. M.
Vissing (dán), 4. M. Rempala (lengyel), 5. Simota (cseh).
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INNOVATÉKA – ünnepelt a könyvtár
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
A délután szakmai nappal kezdődött,
amin a kistérségben dolgozó könyvtárosok
és a megyei könyvtár módszertani munkatársa vett részt. Beszélgetésük témája egyrészt a kisebb településeken folyó könyvtárosi munka sokrétűsége, összetettsége és
ennek okai voltak, másrészt a Homokháti
Kistérségi Könyvtári Szövetség szakmai
értekezlete volt. A kistérségi könyvtárosok a mindennapi munkában is szoros kapcsolatot tartanak egymással, fejlesztéseik
jórészt egy irányba zajlanak, de különböző fázisban vannak. A Tóth Menyhért
Városi Könyvtár dolgozói ezúton is szeretnék megköszönni a kollégák részvételét
és támogatását a könyvtári napon.

A következő pontja ennek a napnak a
kiállítások megnyitója volt. Kétféle kiállítást lehetett megtekinteni a városi könyvtárban egy héten keresztül, mindkettőnek
nagy sikere volt.
Egyik a magántulajdonban lévő régi
könyvek versenye volt, amelyre akkora
volt az érdeklődés a könyvtulajdonosok
körében, amire a könyvtárosok nem is igazán számítottak. Több mint 150 kötet kapott helyett a polcokon, a legkülönfélébb
témákban, formában, és korban.
Hol érdekes, hol elgondolkodtató, hol
egyenesen szívbemarkoló volt látni egyegy könyvet tudván, melyik évben adták
ki. Itt szeretnénk megköszönni a tulajdonosoknak megtisztelő bizalmát, hogy
őrizhettük kincseiket egy kiállítás erejéig.
Kiállítóink voltak: Ábrahám Jolán,
Bencsura Katalin, Csőke Attila, Dudás István, József Nóra, Juhász Éva,
Kecskésné Drinóczky Zsuzsanna, Fleisz
Zoltán, Kois János, Kocsis Savanya Edit,
Kocsis Savanya Imréné, Németh Szilvia,
Ótott Kovács Józsefné, Szabó Lászlóné,
Szabó Tiborné, Széll Imre, Szélpál Mária, Ujvári Zsuzsanna, Vaszkó Elekné,
Vörösné Ábrahám Zsuzsanna. A legrégibb könyv tulajdonosa (egy 1805-ös kiadású Biblia) Fleisz Zoltán volt.
A másik kiállítás a Gyöngyfák és
gyöngyékszerek volt, amit szintén so4

kan megcsodáltak. Ez a tárlat kistérségi
vándorkiállítás, és nagy szerencsénknek
mondhatom, hogy kis ideig mi is befogadhattuk ezeket a szemet és szívet gyönyörködtető szépséges alkotásokat. Nagyon
köszönjük minden alkotónak: Paraginé
Tóth Edina, Farkasné Németh Ibolya,
Fődi Anna, Kisfaludiné Farkas Zsuzsanna, Kovács Csilla, Kovács Lászlóné.
A könyvtári háttérmunkáról, vagy
akár az elektronikus kölcsönzés hasznáról beszélni nehéz lett volna úgy, hogy
az ne legyen száraz és unalmas. Ezért a
könyvtárosok úgy döntöttek, hogy inkább
bemutatják, mint beszélnek róla. Tették
mindezt olyan formában, ami kissé ki is
karikírozza a történet szereplőit. A bohózat, ami előadásra került Berta Gyuláné
könyvtáros tollából született, szereplői a
Mórahalmi Amatőr Színjátszó Társulat
tagjai és a könyvtár olvasói voltak.
Név szerint: Németh Szilvia, Lázár János, Dudás István, Baksáné Farkas Zsuzsanna, Kazi István, Kecskésné Drinóczky
Zsuzsanna, Paska Tamásné, Szekeresné
Piróth Ágnes, Tóth Szabolcsné, Szekeres Anna, Enghis Ede, Túri Róbert, Vass
Norbert, Tóth Bendegúz, Tóth Ádám,
Tóth Bence. Lelkes munkájukért és feledhetetlen alakításukért köszönet nekik!

A napra a koronát egy találkozó tette
fel. Schäffer Erzsébet volt a vendégünk,
aki író, újságíró, s akinek a munkáját mind
a szakma, mind pedig olvasóközönsége
igen nagyra értékeli. Amit átélhettünk az
előadás alatt, az több volt annál, minthogy
egy író a műveiről, vagy az alkotásról be-
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szél. Erzsébet mesél. S ahogyan ezt teszi,
abban megelevenedik minden helyszín,
szereplő, beköltözik a terembe és megérinti a hallgatóságot. Élmény volt őt hallgatni.

A nap sikerét nem csak a résztvevők
számában mérhettük le (tele volt a könyvtár, és aztán tele volt a Rendezvényház
nagyterme is, amikor a programok ott
folytatódtak), hanem abban is, hogy azóta is sok dicséretet kapunk a látogatóink
részéről. A kiállításainknak is minden nap
voltak látogatói, és akik részt vettek a
rendezvényen, azok is elismerően szóltak
róla, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk.
A könyvtáros munkája javarészt a színfalak mögött zajlik, és akkor végzi jól, ha olvasói, látogatói minél kevésbé veszik észre azt. Az olvasószolgálat és a tájékoztató
munka csak a csúcsa ennek a hegynek, és
csak akkor működik jól és hatékonyan, ha
megalapozzák. Az a dicséret, amit ilyen
alkalmakkor, vagy a mindennapi munka
során kapunk a látogatóinktól azért esik
olyan jól, mert ezzel ezt a háttérmunkát is
elismerik, tudják, hogy van, és hogy kell.
Így pedig a könyvtáros is új lendületet
nyer.
Szeretnénk megköszönni a támogatást
mindazoknak, akik a már említetteken túl
hozzájárultak a nap sikeréhez: Duka Félixnek és az Aranyszöm Rendezvényház
dolgozóinak, Katona Lászlónak, az Agent
Print Kft-nek és Zemanek Albertnek. Köszönjük!
Berta Gyuláné
könyvtáros
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Mert játszani kell …
Beszélgetés Lázár Jánossal
a Mórahalmi Amatőr Színjátszó Társulatról
Az ezredforduló óta hozzászokhattunk ahhoz, hogy többé-kevésbé
évente egyszer új darabbal lepnek meg bennünket amatőr színjátszóink.
Minden alkalommal olyan csodában lehetett részünk, amiért hálás szívvel gondolunk rájuk, és nem kis elismeréssel azért a kemény munkáért,
ami egy-egy önfeledt este mögött van. Egy ideje azonban nem hallottunk
semmit, vagy amit igen, az nem sok reményre adott okot, ám szerencsére
újra lázas munka zaját véljük hallani, ha a színpad felé fülelünk. Erről
kérdeztem Lázár Jánost, a Társulat régi tagját, és jelenlegi rendezőjét.

Színpadon
Mert játszani kell –
alkotni, élni,
játszani kell,
örülni, sírni,
játszani, hogy máskor,
máshol és mással,
játszani szívünkben a vággyal,
hogy van még
ezer világ, és ezer út,
ami a miénk, itt lakik bennünk,
de egy élet nekünk
kevés …
szűkös ...
bár gyönyörű,
mint a játék
a bűvös
a kedves,
alkotni valamit, ami teljes,
ami a miénk,
amit mi tettünk élővé,
vagy éppen mi változtunk azzá,
mi lettünk az övé...
Séta innen oda, és onnan túl
aztán vissza, konokul,
mert játszani jó,
szívvel, lélekkel,
mert játszani kell ...
játszani kell!
zgy

A Mórahalmi Színtársulat háza tájékán
csend volt az utóbbi időben, és most újra
mintha valami történne a színfalak mögött. Mi történt, milyen változás állt be a
csapatnál?
Igen, volt egy év szünet a csapat munkájában, és most megint nekifogtunk valaminek. A szünet oka személyi változás
volt. Tíz éven keresztül Dálnoky Zsóka
rendezte a társulat előadásait, amiben
nagy segítségére volt férje, Lehoczky Tamás. Ők azonban elköltöztek az ország
másik felébe, hogy közelebb legyenek az
unokákhoz, és ez bizony megakasztotta a
csapat lendületét.
Mi volt az, ami mégis a folytatásra sarkallt titeket?
A lelkesedés. Egyrészt a Társulat tagjai
részéről, akik hiányolták a közös munkát,
a közös játékot. Másrészt a közönség oldaláról, hiszen nem szűntek az érdeklődő
kérdések, hogy mikor lesz a következő
előadás, mi lesz az, hogyan folytatjuk. Így
aztán újra összeállt a csapat, én pedig elvállaltam a rendezést.

Mi az, amin most dolgoztok?
Tamási Áron Énekes madár című színdarabját próbáljuk, amihez Nagy Imre
Erik komponál zenét, hiszen ennek a darabnak eredetileg nincsen zenéje. Folynak
a próbák, zajlik az előkészítő munka, decemberben meglesz a bemutató is.

TAMÁSI ÁRON:
ÉNEKES MADÁR
a Mórahalmi Színtársulat
előadásában az Aranyszöm
Rendezvényházban.

Eszter .............. Németh Szilvia
Regina ................... Kószó Anita
Magdolna ..............Fedor Zsófia
Lukács .....................Kazi István
Máté ....................... Lázár János
Móka .................. Kispéter Zsolt
Köményné .......... Péter Erzsébet
Pap........................ Dudás István
Boszorkány....... Magyarné Rozi
Vénasszony .. Kecskésné Zsuzsa
Dobos .......................Kois János
Rendező:................................ Lázár János
Zene: ............................... Nagy Imre Erik

Oszlopos tagja vagy a Társulatnak. De
a rendező munkája azért mégiscsak más,
mint a színjátszóé. Hogyan esett rád a választás?
Kezdetektől részt veszek a munkában színjátszóként, valóban. De emellett
rendezek magam is más színjátszó csoportokat már egy ideje. Ezért aztán nem
újdonság nekem ez a feladat sem. A többiek megbíznak bennem, nekem van hozzá
kedvem, úgyhogy a csapatmunka reményeim szerint nagy sikert hoz.
Volt-e más változás a csapatban?
Vannak, akik egyéb fontos elfoglaltságuk miatt szüneteltetik a tagságot, de
egyikük sem akar teljesen megválni a
Társulattól. Számítunk rájuk, tervezünk
velük. A színjátszókon kívül a szokásos
segítőink a színfalak mögött továbbra is
támogatnak bennünket.

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

Haj, smink: ......................Bodnár György
.......................................Mulati Magdolna
Ügyelők: .............................Gyurisné Vera
............................................ Gyuris Ágnes
............................. Baksáné Farkas Zsuzsa
Fény, hang: ............................. Kazi Tibor
............................................... Péter Árpád
Nyilvános
főpróba:
..... 2012. december 14-én 19 órakor
BEMUTATÓ:
..... 2012. december 15-én 19 órakor
Előadás:
..... 2012. december 16-án 19 órakor
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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1956 ereje
Összefogtunk, hogy közösségi élményt teremtsünk
A 2012–13-as
tanév iskolai
eseménynaptárában
a három nyolcadik
osztály vállalta, hogy
méltó módon emlékezik
meg az 1956-os
forradalomról.
Merész „vállalkozásba” fogtunk osztályfőnök kollégáimmal Makra Emőkével
és Hargitai Ferenccel. Bízva tanítványainkban, az egész évfolyam bevonásával
álmodtuk meg az emlékműsort.
Alapjául egyszerű átlagos konzervatív
emberi értékek szolgáltak, mint ünneplő
ruha, időtálló gondolatok, adottságoknak megfelelő szép magyar beszéd és az
együtténeklés. Mindehhez csupán egy elhivatott énektanár Mócsán Mária, valamint
egy gazdag vizuális kultúrával megáldott
„rendező” tette hozzá néhány ötletét. Így
a mondanivaló szemléletesebbé, és remélhetőleg maradandó élménnyé is vált.
Nem történt más ezen az ünnepségen
csak szép verseket, történelmi momentumokat, 1956 üzenetét mondták el a tanulók, valamint együtt énekeltük a Himnuszt, a Ha én rózsa volnék, Az emeld fel
fejedet büszke nép valamint a Szózat gyönyörű dallamát.
Az alsós, majd a fölsős-középiskolás
közösségnek bemutatott két egymás utáni
előadás jól sikerült. A 60 tanuló fegyelmezetten, felelősségteljesen, képességeihez
mérten, vagy inkább azt túlszárnyalva bizonyította, hogy bizalmunk nem volt hiábavaló.
Természetesen kíváncsi voltam arra is,
hogy a tanulók hogyan élték meg az ünnepséget, az ünneplést, a szereplést. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
mindhárom osztálynak média órát tartok,

így minden tanulóval elégedettségi „kérdőívet” töltettem ki, amelyben mindenkinek a saját élményeire, érzéseire alapozva
kellett leírni, hogy mi volt ebben a munkában, ami örömre vagy bánatra adott okot.
Álljanak itt azok a tanulói vélemények,
amik ebben a kissé értékvesztett társadalomban erőt, megerősítést adhatnak egy
pedagógusnak és természetesen azok is,
amelyek egy újabb rendezvény szervezésénél tanulságként szolgálhatnak.
• „Nem sikerült úgy énekelni, ahogy szerettünk volna,
• mindenki nagyon izgult,
• ki kellett állni az egész iskola elé,
• a kora reggeli próbák,
• a félelem, hogy kinevethetnek a mondanivalómban lévő furcsa szavak miatt,
• nagyon meleg volt a színpadon és sokat
kellett állni.”
☺
• „Az egész évfolyam együtt volt, jó volt
a hangulat,

• a három osztály együtt dolgozott,
együttműködött,
• mindenki fegyelmezett volt,
nem voltak váratlan események,
• a sok készülődés,
hogy sokszor együtt voltunk,
• tanáraink mellettünk voltak
és sokat segítettek,
• sokan megnézték a műsort,
• mindenki ránk figyelt,
• az előadás megtervezése,
a kiegészítők (gyertyák, zászlók),
• megtisztelő volt ott szerepelni,
• örülök, hogy benne lehettem,
• tetszett a közönségnek,
sokat készültünk,
• nagyon jól sikerült és izgalmas volt,
• sok érdekes dolgot tudtam meg
1956-ról,
• utólag éreztem,
hogy megérte dolgozni, gyakorolni,
• a közönség tudott viselkedni,
• megtanultam énekelni a Szózatot,
• Mócsán tanárnő is segített énekelni,
• a három nyolcadik összeszokott a
végére és nem versengve gondolunk
egymásra.”
Tanulságos vélemények a gyerekektől.
Írásom végén álljon itt a műsor befejező gondolata: „ … egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tetteire, egy kicsit
mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban, mert
ez 1956 igazi üzenete.”
Murányi Gabriella
a 8. a osztályfőnöke
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Szeretek rajzolni ….
… mert,
mert szeretem a színeket az újabb és újabb képeken (Németh
Merci), …mert kieresztem a fantáziám ( Balogh Bianka), … mert
nincsenek határok benne (Nyemcovszky Andris), … mert nagyon
élvezem (Tóth Petra), … mert megnyugtat ( Csányi Anett)
Íme a gyerekek véleménye arról, hogy miért jó rajzolni. Teret adtunk idén is a rajzolni szeretőknek október 25-én az iskola
könyvtárában a „Bagolyvárban”. Kicsik- nagyok népes csapata, mintegy 70 tanuló vett részt a rendezvényen, benépesítve a
könyvtár minden zegét-zugát. Ismét csatlakoztunk a „The Big
Draw” világszerte megrendezett, a rajzolást és annak pozitív hatásait népszerűsítő eseményekhez.
Az idei téma: 2012 vonalakban. A cél: a gyerekek fedezzék fel
az egyetemességet, erőt, kifejezési lehetőségeket a vonalakban.
A választható témák között szerepeltek a mandalák, jelképek, ismert és képzeletbeli tájak, illusztrációk, képregény és absztrakt
alkotások is.
Képregény és rajzkiállítással színesítettük a rendezvényt, ezzel kapcsolódtunk az olvasás szeretetéhez, hiszen a képregény
műfajában és a könyvillusztrációkban a kép a szöveget egészíti ki, új tartalmakat adva hozzá. Mai világunkban, ahol az élet
minden területén ábrákat, jelképeket, képi információk sokaságát kell nap mint nap értelmezni, nagy szükség van a vizuális
jeleket értő, kritikusan használó, igényességre törekvő fiatalok
nevelésére.
Magyar Festészet Napja alkalmából október 19-én a Móra
Ferenc Múzeumban, Szegeden megtekintettük a Munkácsy kiállítást.
A szervezők Baksáné Farkas Zsuzsa,
Koisné Kőrösi Rozáliat

Szalad a ceruza
Szalad a ceruza, fogy a fehér,
rajzommal színeset mesélek én.
S ahogyan alakul mesémnek fonala,
úgy siklik kezemben a fürge ceruza.
Kitalálok valamit, lerajzolja kezem,
pont ahogyan képzelem, gyorsan, ügyesen.
A történet a fejemből a papírra költözik,
minden, ami fehér volt, színesbe öltözik.
Van úgy, hogy nem tudom, mit is meséljek,
de olyankor súgnak nekem a képek.
Mert ahogy húzom a papíron a ceruzát,
megelevenednek a színes figurák.
Hogy hol is tartottam, rögtön eszembe jut,
mesél a szám és a ceruza fut.
Olyan az egész, mintha varázslat volna,
tündér vagyok, s kezemben ott a varázspálca.
zgy
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EGY KIRÁNDULÁS KÉPEI
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Mindenki gyakorolhatja
a tevékeny szeretetet!
A Karitász feladata sokkal több, mint a rendszeres ruhaosztás, ám ezt sem szabad lebecsülni, hiszen
a szombati nyitvatartásunkkal közösségi alkalmat
is teremtünk – fogalmazott Tanács István, a Magyar Katolikus Karitász mórahalmi csoportjának
vezetője.
„Karitász-csoportunk legfontosabb tevékenysége az állandó ruha-csere vagy ruhaosztás, amit egész évben minden szombaton megtartunk. Bárki hozhat olyan ruhákat,
amiket felajánlana másoknak, a rászorulók pedig annyi
pénzt adnak érte, amennyit tudnak” – mondta el Tanács
István, aki azt is hozzátette, ez kicsi, de állandó és fontos
bevételt jelent a Karitásznak, mivel ebből tudják a váratlanul felmerülő támogatási igényeket legkönnyebben fedezni. „Karácsonykor mindig megnő az emberek adományozó
kedve, de mi arra törekszünk, hogy egész évben folyamatosan tudjunk segíteni.” – hangsúlyozta.
A Karitász segít a beiskolázásnál is a rászoruló gyerekeknek. Néhány ezer forintot adtak
a nehéz sorsú tanulók
osztályfőnökeinek, akik azt legjobb belátásuk szerint tanszerre, osztálypénzre vagy kirándulásra költhették. Ezáltal
a pedagógusok is bekapcsolódhattak a segítésbe, s ez is a
Karitász gondolkodásmódjának a terjesztését is szolgálja:
kinyilvánítjuk, hogy felelősséget vállalunk másokért.
„Igyekszünk azt a pontot megtalálni, ahol a legjobban
tudunk segíteni: ha tornacipőre volt szüksége valakinek,
azt kerítettünk, de ha a kollégiumi díj elmaradása miatt kitették volna a tanulót a szállásáról, akkor annak a rendezéséhez járultunk hozzá”

Amikor valaki nagy bajba kerül, tehát például már ételre sincs pénze, akkor a Karitász úgy tud segíteni, hogy
megveszi neki a legfontosabb élelmiszereket vagy kiváltja a gyógyszereit. Itt szintén sokat számít, ha odafigyelnek egymásra a szomszédok és jelzik, ha valaki szükséget
szenved.
„A ruhák mellett egész évben gyűjtjük és folyamatosan
továbbítjuk a rászorulóknak a tartós élelmiszert és a felajánlott mezőgazdasági termékeket is. Hálásan fogadunk
mindent, ami például a piacra vitt zöldségekből, gyümölcsökből megmarad vagy árufeleslegként jelentkezik.”
Az adventi időszakban árusított díszeket, ajándéktárgyakat nemcsak azért veszik meg az emberek, mert tetszik
nekik vagy segíteni akarnak általa. A legtöbben azt is értékelik, hogy minden eladásra kínált tárgyban benne van a
készítői által ráfordított idő, munka és szeretet.
A karácsony és a húsvét előtti vásárokhoz szervezték
meg azokat a műhelyeket, melyeken bárki bekapcsolódhat
az alkotó munkába. Minden évben igyekszenek újabb ötletekkel előállni, hogy a régi és az új vásárlók is találjanak
kedvükre valót. A műhelyben egészen karácsonyig minden
szombat délelőtt várják a segíteni akarókat. „Nem szükséges hozzá semmilyen tudás, minden feladatot meg tudunk
mutatni és ki-ki választhat, hogy mihez érez kedvet és tehetséget” – hívogat a csoportvezető.
Az elkészült tárgyakat a téli kirakodóvásárokban is szeretnék árusítani, ha az időjárás megengedi, hiszen a bevétel
mellett sokat jelent, ha a stand előtt megállnak beszélgetni
az emberek.

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom
2012. NOVEMBER–DECEMBER HÓNAPBAN

Családi események
Házasságkötés:
Október hónapban házasságkötésről nincsen információnk.

Születések:
Galzó Bernadett Zsuzsannának
és Dr. Vághy Imre Richárdnak Valter,
Dr. Bölcskei-Molnár Katalinnak
és Érsek Zsoltnak Csongor nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Halálozás:
Fodor Imre III.ker. 25.
Pataki Miklós Ásotthalom IV. ker. 454.
Ördög Andorné Csehó Erzsébet Szegedi út 1.
Seres Sándorné Soós Julianna Zákányszéki út 28.
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Dr. Tóth Ferenc
Dr. Perényi János
Dr. Herczeg István
Dr. Müller Károly
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„Nagyon örülünk annak, ha valaki
csatlakozik a csoportunkhoz és velünk
együtt, összefogva segít másoknak, de
az is karitász-tevékenység, ha valaki
észreveszi, kiért tud valamit tenni a
környezetében.
Akkor is a karitászt (a tevékeny szeretetet) gyakorolja, ha az idős, beteg
vagy rászoruló szomszédjának segít
valamiben.
Mi kevesen vagyunk, hogy minden
problémát megoldjunk, de ha mindenki nyitott szemmel és szívvel jár,
és csak egy kicsit segít, máris sokkal
többet tettünk.
Én nagyon örültem annak, amikor
egyszer azt mondta egy hölgy: nem
hozta be hozzánk a ruhákat, hanem
keresett valakit, akinek odaadhatta.
Ennek a gondolkodásmódnak kellene
minél szélesebb körben elterjedni!” –
mondta Tanács István.
A Karitász fontos feladata lenne az
idősek látogatása, a velük való személyes törődés is, de erre eddig nem
volt elegendő kapacitása a csoportnak.
„Nagyon örülnénk, ha ezen a téren is
bekapcsolódnának fiatalok a munkánk-

ba, hiszen a tevékeny szeretet gyakorlása valamennyi keresztény számára
személyes küldetés” – tette hozzá.
Idén Mórahalmon is szeretnének
bekapcsolódni az „Egymillió csillag a
szegényekért” elnevezésű szolidaritási
akcióba, aminek keretében gyertyákat
árusítanak, amelyek egy-egy nélkülöző embertársunkat jelképezi. Ezek
megvásárlásával és meggyújtásával a
szegényekkel való együttérzésünket
fejezhetjük ki.
„Minden szombaton állandó ügyeletünk van, 8–11 óra között várjuk a
plébánia udvarán a Karitász házba
azokat, akik szeretnének megismerni bennünket, segítséget ajánlanának
fel vagy egyszerűen csak szívesen
elbeszélgetnének valakivel” – zárta a
beszélgetést Tanács István, majd még
hozzátette:
„Legfontosabb feladatunk a példamutatás, hiszen az emberek nem a szavaknak, hanem a tetteknek hisznek:
amikor látják, hogy valaki önzetlenül,
másokért képes és hajlandó tenni valamit”.
MG

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.
Minden hónap
1. és 4. csütörtök 9:00–12:00
Következő ügyfélfogadási napok:
november 22., december 6.
w w w. m o r a h a l o m . h u

Kosztolányi Dezső

Szeretet
Mennyi ember van,
akit szeretek.
Mennyi nő és férfi,
akit szeretek.
Rokonszenves boltileányok,
kereskedősegédek, régi és hű
cselédek, lapkihordók, csöndes,
munkás írók, kedves tanárok,
kik vesződnek a kisfiammal.
Találkozunk mi olykor-olykor,
meg-megállunk, szemünk összevillan
s én még maradnék tétovázva,
talán, hogy elmondjam ezt nekik.
Mégsem beszélek, mert csak a részeg
aggastyánok s pulyák fecsegnek.
Ilyesmiről szólni nem ízléses.
Meg aztán nincsen is időnk.
De hogyha majd meghalok egyszer
s egy csillagon meglátom őket,
átintek nékik kiabálva,
hajrázva, mint egy gimnazista:
„Lásd, téged is szerettelek.”

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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Hirdessen Ön is
a Mórahalmi Körképben!
Hirdetésfelvétel és információ:
06-62/281-441
Mórahalom, Röszkei u. 2.
e-mail: korkep@morahalom.hu
web: www.morahalom.hu
KERTÁPOLÁST, FAKIVÁGÁST,
egyéb ház körüli teendőket vállalok!
Telefon: 06 30 306 08 05
Otthoni SZAKÁPOLÁST, gondozást vállalok!
Telefon: 06 30 450 1264

Ásotthalmon, az INBA Zrt. Telephelyén
2012. november 01-től
2013. március 31-ig terjedő időszakra
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bérhűtést vállal!
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Érdeklődni: Tóth Sándorné 06-30-487-4910,
vagy a 06-62-591-015 telefonszámon lehet.
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SZABADULJON MEG A KÖLTSÉGEKTŐL!
Nyisson számlát a PILLÉR Takarékszövetkezetnél!

Most átvállaljuk új számlájának
számlavezetési és zárlati díjait!
Bővebb felvilágosításért forduljon a Mórahalmi kirendeltség munkatársaihoz.
Tekintse meg web oldalunkat a www.pillertksz.hu címen.
Generációk óta biztos támasz!

PILLÉR Takarékszövetkezet
A hirdetésben szereplő információk nem minősülnek ajánlattételnek, azok nem teljes körűek.
A részletekről érdeklődjön kirendeltségeinken, vagy tekintse meg weboldalunkat: wwwpillertksz.hu

Redőnykészítést és javításokat,
szúnyogháló készítést vállalok!
Mobil: 06-30/2134-720 ● Telefon: 06-62/291-746
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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

Általános és középiskolások számára
matematika korrepetálást vállalok!
Tel.: 06-30-912-1023

Tisztelt Burgonyatermesztők!

A Heller-tanyán október 1-től megkezdjük
az idei évi vetőburgonya értékesítést!
Vetőgumóink ellenőrzött körülmények közül,
hazai és import forrásból származnak.
Kínálatunkban megtalálhatóak a SOLANUM KFT,
az AGRICO Magyarország, az EUROSOL,
és a HZPC vetőgumói.
Érdeklődni: 30/269-0633 Heller Szabó Ferenc
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