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19. alkalommal is – Óvoda bál
A zord időjárás ellenére, ismét — immár tizenkilencedik
alkalommal — megtartottuk bálunkat február 4-én szombaton, mely, mint mindig, a jótékonyság jegyében került megrendezésre. Azt, hogy mennyire szeretnek hozzánk járni vendégeink, jól bizonyította, hogy a szakadó
hóesés sem tántorított el szinte senkit attól, hogy ismét
velünk legyenek, és jól érezhessük magunkat együtt.

(Cikkünket a lap 5. oldalán olvashatják.)

Partner Retro Party
2012. január 16-án első alkalommal került megrendezésre a Partner Retro Party, amelynek a bölcsőde aulája
adott otthont. A gondozási központ által rendezett jótékonysági bál adott ihletett a szervezéshez, gondolatunkban
a jó hangulat, a közösen eltöltött idő, egymás megismerése,
összecsiszolódása, illetve egy jó este eltöltése állt, csak egy
kicsi másképp. A szervezők, elsősorban Baloghné Baranyás
Ágnes a bölcsőde vezetője és Csőke Melinda ügyes szervező munkája könnyen lehetővé tette ennek a kitűnő gondolatnak a kivitelezését. A röpke másfél hét alatt általuk
megszervezésre került Retro Party, a Móra- Partner Kft.
dolgozóinak, családtagjainak, barátoknak, és a jó ismerősök számára lett meghirdetve.
(Cikkünket a lap 4. oldalán olvashatják.)
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Tisztelt Civilszervezeti Vezető!
Mórahalom város Képviselő-testülete
2012. március 29-ei ülésén kívánja megvitatni:

„Tájékoztató a civil szervezetek
és az Önkormányzat közötti együttműködésről”
tárgyú előterjesztést.
A Képviselő-testület fenti anyag megvitatásával tájékozódni kíván a városban
működő civil szervezetek tevékenységéről, át kívánja tekinteni a jelenlegi
kapcsolatrendszert, illetve vázolni szeretné az önkormányzat és a civil
szervezetek közötti további együttműködés főbb irányait.
Kérem azon Civilszervezeti vezetőket, akik 2012. február 10-ig nem
kapnak ebben a témában hivatalos megkeresést, hogy ezt az előterjesztés
előkészítése
érdekében
Mórahalom
város
Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala Titkárságán jelezni szíveskedjenek személyesen,
vagy a 62/281-079-es telefonszámon.
Dr. Szántó Mária címzetes főjegyző

Víz- és csatornadíjszabás
Mórahalom város Képviselő-testülete 2011. decemberi ülésén tárgyalta, és
hagyta jóvá a helyi víz- és
csatorna szolgáltatási költségek felülvizsgálatát. Az
időközben bekövetkezett és
a közeljövőben ismét várható energia és egyéb szolgáltatások árának emelése
szükségessé tette új árkalkuláció készítését.

2012. január 1-én hatályba rendelete az alábbiak szerint állapította meg
lakossági vízfelhasználók
esetén a közműves vízdíjat
Az alapdíj (melyet a fogyasztástól függetlenül kell
megfizetni) 327 Ft + ÁFA/
hónap (nem változott)
A vízmérőn mért menynyiség után 176 Ft/m3-ről
189 Ft/m3+ ÁFA-ra emel-

kedett és csatornadíjak az
alapdíj: 264 Ft + ÁFA/hónap (nem változott)
A mért vízmennyiség után
210 Ft/m3-ről 225,75 Ft/m3
+ÁFA-ra emelkedett, melyből a vízfogyasztáshoz mérten kedvezményes 70 %-os
csatornadíjat kell fizetni. A
vízmérőn mért vízmennyiség
után további 15 Ft/m3+ÁFA
vízterhelési díjat kell fizetni.

Kistérségi Ügyfélszolgálati Pontok
A Kistérségi Ügyfélszolgálati Pontokon az
ügyfelek számára biztosított a TAJ, az Európai Egészségbiztosítási Kártya, valamint a
nemzetközi egyezmények alapján kiadandó
jogosultsággal összefüggő igazolások kiadása, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások,
az utazási költségtérítés iránti, valamint az
egyedi méltányossági kérelmek átvétele.
Megoldott az ügyfelek szakszerű tájékoztatása, a panasz ügyek és a közérdekű bejelentések fogadása.
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A Kistérségi Ügyfélszolgálati
Pont Mórahalmon a Tömörkény
u. 3/a szám alatt található.
Ügyfélfogadási ideje: minden
csütörtökön 9.00–14.00 óráig
Telefonos elérhetősége:
20/345-5591
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Tisztelt
Mórahalmi
Lakosok!
Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának lehetősége nyílt komposztálóedények beszerzésére a
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,
terjedésüket
elősegítő
mintaprojektek”
című
pályázati kiírásnak köszönhetően.
A projekt lebonyolítása során a beszerzett
513 db 400 l-es R-KOM400-as ládát szeretnénk
kiosztani Önök között. A
komposztáló edények
kiosztása az alábbi feltételekhez van kötve:
 Használati megállapodás,
kérdőív és egy jelenléti
lap kitöltése;
 1000,-Ft befizetése a
Móraép Kft számlájára;
 Mórahalom Város Önkormányzata és a Móraép
Kft. felé minden kiszabott fizetési kötelezettség teljesítése.

A szükséges dokumentumok beszerezhetők a
Polgármesteri Hivatalban (6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.)
Dobó Zoltántól.
A részletekről az alábbi
telefonszámon és e-mail
címen tájékozódhat:
06-20-21-38-380,
dzoltan@morahalom.hu
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Több mint húsz éve a városért
Beszélgetés Balog László kabinetvezetővel
Január 21-én köszöntötték munkatársai – köztisztviselők és intézményvezetők – Balog Lászlót, a
mórahalmi polgármesteri hivatal
kabinet vezetőjét abból az alkalomból, hogy immár több mint húsz éve
szolgálja a település lakóit kemény,
kitartó munkával. Ezen apropóval
kerestem fel Őt, és beszélgettem vele
munkájáról.
Egészen pontosan mióta dolgozol a polgármesteri hivatalban?
1991 januárja óta. Akkor kerültem oda,
mint pénzügyi osztályvezető. Ennek az
volt az előzménye, hogy 1990-ben indultam a helyi választásokon önkormányzati
képviselőként, és tagja is lettem a testületnek. Amikor Árva Béláné, aki addig a
pénzügyi osztályt vezette, szülési szabadságra ment, kellett egy szakember, így kerültem oda én.
Sok évet dolgoztál a pénzügyi
osztályon. Hogyan kerültél át a
kabinet élére?
Ennek több oka is volt. Egyrészt személyi változások történtek, az akkori városfejlesztési osztály éléről viszont távozott

egy kolléga. Másrészt pedig magának a
városfejlesztési osztálynak a kibővült feladatköréből adódott a dolog, szükség volt
az átszervezésre, és létrehozták a kabinetet. Az élére pedig egy önkormányzati
tapasztalatokkal rendelkező helyi embert
kerestek. A pénzügyi osztályon korábban is belefolytam már a városfejlesztési ügyek egy részébe: műszaki jellegű
ügyek, fejlesztések lebonyolítása. Akkor
még a Móraép KHT a fejlesztések zömét kivitelezte, és így napi kapcsolatom
volt a hivatal részéről, vagyis minden
egyes beruházás sorsát részletesen tudtam követni.. Így engem választott Nógrádi Zoltán polgármester a kialakítandó
új szervezeti egység vezetőjének. Az új
részleg már hatósági feladatot nem látott
el, a polgármester hatáskörébe tartozó
városfejlesztési és működtetési ügyekben
járunk el.
Mit jelent, hogy kibővült a
feladatkör, egyáltalán mi mindenért felelős a kabinet?
Amíg városfejlesztési osztály volt, inkább csak az építkezések, önkormányzati
ingatlanok tartoztak hozzá. De aztán már
jött a marketing, a pályázati munka, az
üzemeltetés, az informatikai háttér bizto-

 Tájékoztatjuk a Kedves
Vendégeinket, hogy a Szent
Erzsébet Mórahalmi
ahalmi
Gyógyfürdő
2012.
február 15-én (szerdán) hosszabbított nyitva
tartással, 8.00-22.00-ig
0-ig várja a fürdőzni vágyókat!
kat!
 Mórahalom Város Önkormányzata nyílt értékesítési eljárás keretében értékesített 2,3 ha ipari
parki területet a belga Van Mieghem cégcsoport érdekeltségébe tartozó
aradi székhelyű SC Union
Transport Lease.R SRL logisztikai és szállítmányozási vállalkozás részére.
A cégcsoport másik tagjának, a Van Mieghem Magyarország Kft-nek, mely
közúti
teherfuvarozással
foglalkozik, jelenlegi telephelye már a Homokhát
Térségi Agrár-Ipari Parkban
van, és a Pacapime Kft pa-

sítása, hogy csak a nagyobb feladatainkat
említsem. A pályázatok írásában és az
elszámolásoknál szerencsére nagyon sok
segítséget kapunk az osztályvezetőktől,
valamint jegyző asszonytól, ez mindig
csapatmunka. De mindenképpen szükség
van egyfajta koordinációra, amit a kabinet
lát el. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz
nagyon sok minden tartozik, nem csak a
hivatallal, hanem az intézményekkel kapcsolatban is. Példának a fürdőt említeném, amelynek üzemeltetésére a kabinet
felügyel.
Milyen elvek mentén dolgozol, mit tartasz fontosnak a
mindennapokban a munkád
során?
Egyrészt van egy bürokrata vonalam,
ami szerint fontos, hogy minden dokumentálva legyen, és legyen egy átlátható
hivatali rend. Másrészt a józan paraszti
eszemre szeretek hallgatni, és azt gondolom, hogy a feladatokat úgy kell végrehajtanunk, hogy az a lehető leglogikusabb és
leggazdaságosabb legyen. Arra törekszem,
hogy az önkormányzati vagyont, és forrásokat köz-megelégedettségre a legmegfelelőbben tudjuk felhasználni. Igyekszem a
rám bízott feladatokat gondos gazdaként
végrehajtani. Remélem, hogy munkám
révén is a település összképével mindenki
egyre elégedettebb lesz. Fontosnak tartom,
hogy a város fejlődése megfeleljen mind
a Képviselőtestület, mind a mórahalmi lakosság, mind pedig a hozzánk érkező vendégek elvárásainak.

február
pírfeldolgozó üzemének fő
fuvarozója. A belga érdekeltségbe kerülő területre
közúti fuvarozási telephelyet terveznek, mely kiegészül egy, később további
csarnokokkal, melyben a
komissiózott árukészlet kap
helyet, illetve egyéb vállalkozások számára nyílik
majd lehetőség telephelyet
alapítani és tevékenységet
folytatni bérleti konstrukció
révén.
A beruházás megkezdését
a cégcsoport idénre tervezi.
 2012. január 9 – 13 között zajlott a Mórahalmi
Alapfokú Művészeti

Iskola félévi vizsgaidőszaka zenei, néptánc,
színjátszó, kézműves tanszakon. A legjobban vizsgázó hangszeres növendékek
az Aranyszöm Rendezvényházban, növendék hangversenyen mutatkoznak be a
későbbiekben.
 A lehullott nagy menynyiségű a hó eltakarítása a járdáról az ingatlan
tulajdonos kötelessége. Ha
baleset történik, akkor az
ingatlan tulajdonosa jogosan perelhető, ha elmulasztotta kötelességét. 2010-től
már a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008
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(XII.30.) számú kormányrendelet értelmében a járdákon nem lehet olyan anyaggal
síkosság-mentesítést
végezni, ami kárt okoz a
környezetben. A fenti kormányrendelet szerint szabálysértésnek minősül, ha
valaki sóval csúszás-mentesít egy járdaszakaszt. A
só helyett egyéb anyagokat
használjanak, pl. homok,
kőzúzalék, homok, fahamu,
faforgács, nádfonat, zeolit.
 A Démász Zrt. megbízása alapján, 2012. február
10-től Mórahalom belterületén, a légvezeték hálózatok mentén, folyamatosan
szerelőkosaras
fanyesést végeznek a
megbízott cég munkatársai.
A kivitelezők türelmet kérnek a munkálatok ideje alatt
a közlekedőtől és a lakosságtól is!
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Partner Retro Party
Akkor kezdődjék a party!
A bölcsőde bejáratánál, mint egy jól
megszervezett protokoll alapján a háziasszony és párja fogadta a vendégek
érkezését. A bölcsőde aulája átalakult,
és visszarepültünk az időben.
A plafonról lógó régi bakelit lemezek díszítették a helység falait, a képek, amelyek felidézték a nagy slágereket, sztárokat, a trapéznadrágba,
válltömős és csillogó ruhákba öltözött
vendégek, a hajköltemények, és nem
utolsó sorban a 60-70-80 évek dübörgő
zenéje tette hangulatossá a helyszínt.
A táncterem világítása, a disco gömbök szórt fénye gondoskodott a varázslatos hangulatról. A táncparkett
sosem volt üresen, mindenki kedvére
táncolhatott és a party-t fűszereztük
egy kis karaokéval, amely nagy sikert
aratott mindenki számára.
A gondozó nénik gondoskodtak a
büfé működéséről, egész éjszaka zsíros kenyér, pattogatott kukorica várta
a kedves vendégeket. Az első köszöntő
ital mindenki számára ingyenes volt,
majd a további fogyasztás egy nemes
célt szolgát, hiszen a buli által befolyt

összeget a bölcsődés gyermekek támogatására fordítják.
A bölcsőde vezetőjének, aki egyben
a buli háziasszonya is volt segítő, gondoskodó, kitartó munkáját nagyon
köszönjük, és a karaoke csoportos
énekléséért és bátorításáéért külön dicséret jár. Egy jól megkomponált estét

tudhatunk magunkénak és buzdítok
mindenkit, hogy csatlakozzon az ilyen
jó hangulatú, szórakoztató kezdeményezésekhez.
„Szeretnénk még több ilyen vagy
hasonló rendezvényt”. Köszönjük!
Zádori-Hüse Andrea
Gyerekház vezető

Mackófesztivál a Fővárosi Állatkertben
A néphagyomány szerint február 2-a döntő fontosságú nap.
Ezen a napon ugyanis a téli
álmából ébredező időjós maci
kidugja az orrát barlangjából,
hogy megnézze milyen az idő.
Ha ekkor napsütésre ébred és meglátja
az árnyékát, már bújik is vissza a barlangjába szunyálni még pár hetet, és számunkra ez nem jelent mást, mint hosszú telet.
Ha viszont a medve kemény hideget és
havat lát február másodikai ébredezésekor, kibújik a barlangjából és vidám sétára indul, abban a tudatban, hogy mindjárt
itt a tavasz. Nem, nem írtam el semmit, a
medve logika szerint ez így van és kész.
A
Budapesti
Állatkertben
több napos Mackófesztivál volt
február 2–6-ig, macipofi arcfestéssel,
mackókészítéssel, mézkóstolással és plüss
mackó vásárral!
A Mackófesztivál ideje alatt a mackóval, mackóban, brummogva érkező kismackók számára a belépés 14 éves korig
díjtalan volt.
Február 2-án óvodánk két csoportja a
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Micimackó és Margaréta,
kelt útra a Mackófesztiválra, nagyon ügyesen és
hangosan brummogtak,
így aztán be is léphettek
az állatok birodalmába.
A vonattal történő utazás

sem volt számukra minden napi élmény,
de megnézhették a barlangjából kibújó
medvét, tudatában a fent említett népi hagyománynak.
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A környezeti neveléshez kapcsolódóan megfigyelhették a
téli tájat, megtapasztalhatták az
időjárásról, öltözködésről szerzett ismereteiket, és nem utolsó
sorban azt, hogy az állatok hogyan vészelik át a telet, milyen
védelmet, segítséget kapnak ehhez az állatkert dolgozóitól.
Vidám szórakozást biztosított
számukra a fóka show műsor is.
Este bizonyára kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon tértek haza, hogy beszámolhassanak szüleiknek a látottakról.
Módra Istvánné
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19. alkalommal is Óvoda bál
Az előkészületek, és azt azt
követő szállítási, pakolási munkák, a hó eltakarítása sem szegte kedvét egyetlen segítőnek,
és dolgozónak sem. Autókkal,
traktorral, hólapáttal állta mindenki, most nem a sarat, hanem
a havat. Minden segítséget, felajánlást nagyon köszönünk, és
kiemelten mondunk köszönetet
azoknak a személyeknek, intézményeknek, akik mind a 19
alkalommal mellettünk voltak,
segítettek bennünket abban,

hogy biztosítani tudjuk a kényelmet, a finom vacsorát, a
műsor sikerét.
A visszajelzésekből ítélve
úgy gondoljuk, ismét nagyon
kreatívak voltunk. A táncokhoz, jelenetekhez felvonultatott ötletes jelmez kavalkád, és
koreográfiák méltóan emelték
az est színvonalát.
A bevételt a csoportok játékokra, kirándulásokra, a gyermekek színvonalas nevelésére,
oktatására fogják fordítani.
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Aktív Ker Bt.
Androvics Mónika
Apró Attila
Aranyszöm
Rendezvényház
Ábrahám István
Bakai László
Bakos Balázs
Bálint Ferencné
Balog László
Balogh Mariann
Balogh Zoltán
Baloghné Baranyás
Ágnes
Balogné Csóti Anikó
Bárkányiné Lukács
Erzsébet
Bekker Krisztina
Borsos Lászlóné
Bozókiné Mészáros
Emese
Börcsök Szilveszterné
Börcsökné Bálint
Krisztina
Bubori Róbert
Csiszár Dániel
Csótiné Móra Hajnalka
Demus László
Demus László Andor
Di Mundo Ilona
Diószeginé Király Anikó
Dobó Vince
Dobóné Badényi Klára
Dózsa Zoltán
Dr. Tóth Ferenc
Dudás Endre
Erdődi Tibor
Ezsébet Mórahalmi
Gyógyfürdő
Fábián József
Fiedber Orsolya
Fléma Snack
Füge ildikó

38.
39.
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51.
52.
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Gál Zsófia
Gárdián Erika
Guczi Krisztina
Gurbóné Balogh
Bernadett
GyurisPéterné
Hebők Zsolt
Hevesi Imre
Horváth Szilvia
Hődör Róbert
Jakus András
Jenák Károlyné
Jójárt Zsolt
Kalmár Daniella
Katona János László
Katonáné Vincze Judit
Kazi Mária
Kiss László
Kissné Barna Rita
Konczné Kiss Andrea
Kopasz Klaudia
KOSAVA együttes
Kószó Csaba
Kószó Zoltán
Kosztyu Gyula
Kothenczné Király
Mária
Kozma Edina
Kurucz László
Lapu Zsolt
Makra Tibor
Makráné Hódi Katalin
Markó Zoltán
Maróti Dzsenifer
Márta László
Martusné Szabó Gyöngyi
Masa József
Masáné Szekeres Ildikó
Masa Róbert
Masa Tamás
Módra István
Módra Istvánné Marika
Mohácsi Krisztina

79.
80.
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84.
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86.
87.
88.
89.
90.
91.

Molnár Péter
Molnárné Csala Adrienn
Móra Ferenc ÁMK
Móra-Net TV
Nagy Zoltán
Németh László
Nógrádi Zoltán
Nyári Anikó
Oláh Mihály
Oltványi Gyula
Oltványi Imréné
Ótott Kovács Erika
Ördöghné Gárgyán
Mária
92. Papdi Zoltán
93. Patkós Sándor
94. Pál Ildikó
95. Pappné Masa Erika
96. Paska Tamás
97. Pintér Árpád
98. Pintér Attila
99. Pintér Mátyás
100. Pintér Miklós
101. Polgármesteri Hivatal
102. Pörneki János
103. Pulai Zsolt
104. Rózsa Szilveszter
105. Rutainé Hajbel Henriett
106. Ruzsicsné Papdi Tünde
107. Sántáné Dóczi Ildikó
108. Sántáné Kiss Mónika
109. Sáricz Nóra
110. Sebestyén Mónika
111. Somodi Antal
112. Somodi Róbert
113. Somodi Zsolt
114. Somogyiné Farsang
Szilvia
115. Soós Csaba
116. Soós Emilia
117. Stocker Éva
118. Szablár-Darázsi Erzsébet
119. Szabó Emil

120. Szalma Attila
121. Szent Margit Patika
122. Szécsi Gábor
123. Szécsi István
124. Szécsiné Tevecskei
Bernadett
125. Szegőné Bálint Ilona
126. Szekeres Lászlóné
127. Szekeresné Piróth Ágnes
128. Széll István
129. Széllné Bálint Erzsébet
130. Szélpál Anikó
131. Szerencsés Feketéné
Sorbás Nikolett
132. Szociális Otthon
133. Szűcs István
134. Szűcs József
135. Szűcsné Komáromi Edit
136. Takács István
137. Talmácsi István
138. Tanács László
139. Tari Ildikó
140. Tóth Attila
141. Tóth Rita
142. Tóth Szilveszter
143. Tóth Vass Nóra
144. Tóth Zoltán
145. Tóth-Godó Zsolt
146. Tóthné Szögi Krisztina
147. Turu Kálmán
148. Újvári Zsuzsanna
149. Varga Ferenc
150. Varga Pékség
151. Vass Antal
152. Vassné Koza Mónika
153. Vastag István
154. Vázsonyi István
155. Vérné Vass Márta
156. Veszelka László
157. Vida Annamária
158. Vlasits Róbertné
159. Volford Szilveszterné
160. Vőneki Tünde

A kiemelt támogatóink már sok-sok éve együtt vannak velünk, vagy nem csak a bál alkalmával nyújtanak segítséget az intézménynek.
Az óvodánkba járó valamennyi gyermek szüleinek is külön köszönet jár a sütemény beszerzését elősegítő hozzájárulásért.
Módra Istvánné óvodapedagógus

w w w. m o r a h a l o m . h u
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A szép gyermekfogakért
A szülők általában nagy
várakozással figyelik és
örömmel fogadják 6-8 hónapos babájuk fogainak
megjelenését. A fogzás
egyénenként különböző
időben zajlik. Az átlagtól
eltérően, akár 10-12 hónapos korban kezdődő fogzás is tejesen természetes.
2-2,5 éves korra várható a
20 tejfog kibújása.
A fogzás kezdetétől nagy
a szülők felelősége a fogak
egészségének megőrzésében
A megelőzés összetett feladat,
melynek részét képezi a helyes
táplálkozási szokások kialakítása. Csecsemőkorban a szabályos fogazat és az állkapocs
fejlődését segíti a szoptatás.
A már vegyesen táplált babának a pépes
ételeket kanállal adjuk. Fontos a természetes
ízekkel való megismerkedés,
mindenképp kerüljük az ételek, italok cukrozását. Szomjoltás céljából legjobb, ha vizet kínálunk. Az édes italok
cumisüvegből történő gyakori
kortyolgatása rongálják a fogzománcot. 8-10 hónapos korban kezdődhet a rágáshoz való
szoktatás, a főzeléket már nem

indokolt turmixolni illetve
a csecsemő kezébe felügyelet mellett adhatóak puhább
gyümölcs és zöldségdarabok,
kenyérhéj. A rágófogak megjelenésével egyre több darabos
étélt kínáljunk a kisgyereknek, hogy rágásra késztessük.
Gyermekünket ne engedjük a
főétkezések között nassolni.
Higénés szempontból lényeges, hogy a gyermek kanalát,
a szájával érintkező használati
tárgyait soha ne nyaljuk meg,
mert ilyenkor a nyállal fogszuvasodásért felelős baktériumok
kerülnek a szájüregébe.
A tejfogak előretörésével egy időben meg
kell kezdődjön a fogápolás is. Ennek legegyszerűbb módja, ha gézlappal
áttöröljük a baba fogait, ezzel
eltávolítva a lepedéket. Ma
már többféle fogápoló eszköz
kapható csecsemőknek. Az ismertebbek közé tartozik a szilikonból készült, szülő ujjára
húzható kefében végződő gyűszű, de léteznek speciális fogtörlő kendők is. Bármelyiket is
választjuk fontos a rendszeres
használat. A már jó pár tejfoggal rendelkező kisgyermek
számára vásároljunk puha sörtéjű, kis méretű fogkefét. Ele-

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. február 21. (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
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inte elegendő a vizes fogkefével történő fogmosás. Ha mégis szeretnénk a kisgyermeket a
fogkrém ízével megismertetni,
csak filmszerű réteget vigyünk
fel belőle a fogkefe sörtéire. A már öblíteni tudó, 2,5-3
éves gyermek használhat borsónyi mennyiségű gyermekfogkrémet. Főétkezések után
mossunk fogat a kisgyerekkel
együtt. A gyermek elkezdheti
egyedül a fogápolást, de a szülőnek kell befejezni az alapos
tisztítást, ami a fog minden
felszínét érinti.
Ezt az összetett mozgássorral járó feladatot a kisgyermek
még nem tudja maradéktalanul
végrehajtani, a segítség mindenképp indokolt. A szülői
példamutatás a fogápolás terén
is ösztönzőleg hat.
A
fogszuvasodás
megelőzésében fontos
szerepe van a fogzománc ellenálló képességének. Ez javítható fluortartalmú készítmények adásával azokon a területeken, ahol
alacsony az ivóvíz fluortartalma. A fogzás időszakától rendszeresen adott fluorkészítmény
védi a tejfogakat és kedvezően
befolyásolja a maradandó fogak kialakulását. A gyógyszeres fluorpótlás mindig orvos
javaslatára történjen.

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

Szülőként fontos figyelemmel kísérni és rendszeresen
ellenőrizni a gyermek fogainak állapotát. Ha a fogzománcon elszíneződés, barna folt
jelenik meg ne késlekedjünk
fogorvost felkeresni! Ha nem
vigyázunk a tej- majd később
a maradandó fogakra, fogszuvasodás áldozatául eshetnek. A
testi egészségnek és a jó megjelenésnek egyaránt része az
ép fogazat. A tökéletes rágás
és ezzel összefüggésben a jó
emésztés elképzelhetetlen nélküle. A szuvasodó fogak környezetében baktériumok tömege élősködik, veszélyeztetve
a még ép fogakat. A mélyülő
szuvasodás vissza-visszatérő
fájdalmat okoz. Gyermekkorban a tiszta beszéd, a megfelelő
hangképzés feltétele a metszőfogak megléte. Fogszuvasodáskor leginkább ezek a fogak
károsodnak és töredeznek le. A
legbájosabb gyermekarc megjelenésén is sokat ronthat az
elszíneződött, hiányos fogak
látványa.
Óvodáskorúaknál
már szorongást, kisebbrendűségi érzést is okozhat, ha társai
kicsúfolják emiatt. Érdemes
tehát kivédeni, hogy gyermekünk ne szenvedjen a fogszuvasodás következményeitől.
Havas Ágnes
Védőnői Szolgálat
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Rendkívüli időjárási viszonyok
Megnőhet a kihűlés és fagyás veszélye
Az időjárási viszonyok
alakulása, a következő
napokra prognosztizált
rendkívüli és tartós hideg miatt fokozottan kell
figyelni az időjárással
összefüggő
különböző
veszélyhelyzetek
megelőzésére és elhárítására. A tél veszélyei között
nemcsak a megváltozott időjárási és útviszonyokra, vagy a különféle
balesetek lehetőségeire
érdemes figyelmet fordítani, hanem a kihűlés,
fagyás veszélyére is.
Amint Nyeste Zsolt mentőtiszt elmondta, kihűlés akkor
keletkezik, ha a szervezet több
hőt veszít, mint amennyit akár
fokozott anyagcserével (testmozgás), akár külső forrásból
származó melegítéssel pótolni
lehet. A szél, a hideg felületen
való ülés vagy fekvés, a hideg
vízben való tartózkodás fokozza a hőveszteséget. A belső,
úgynevezett maghőmérséklet
35 °C alatt már kihűlést jelez,
melynek mértéke különböző

lehet. Különösen veszélyeztetettek, akik valamilyen okból
- pl. betegség, sérülés, tudatmódosító szerek miatt bekövetkező
eszméletvesztés - huzamosabb
ideig fekszenek mozdulatlanul
a hideg környezetben, melyet
maguktól rendszerint nem is
képesek elhagyni.
A kihűlés tünetei általában
fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben reszketés és fogvacogás
jelentkezik, majd a reszketés
alábbhagy, a mozdulatok lassúvá és ügyetlenné válnak, megnő a reakcióidő, a gondolkodás
zavart lesz. Az érintett személy
akár teljesen magatehetetlenné
válhat, eszméletét is elveszítheti. A szívverés és a légzés lassabb, gyengébb lesz, különböző
szívritmuszavarok alakulhatnak
ki. Végül a szív megáll.
Kihűlt személy ellátásánál
szükség szerint biztosítani kell
az alapvető életműködéseket (légzés és keringés), eszméletlen embernél fontos a
légútbiztosítás. Adott esetben
távolítsuk el a nedves, hideg ruházatot. Hívjunk mentőt (104)!
Annak érkezéséig biztosítsunk

Megye I.
mórahalmi aranyálmok
A labdarúgó megyei I.
osztály őszi szezonjában (az
Ásotthalommal
szembeni
jobb gólkülönbségének köszönhetően) a Mórahalom
csapata szerepelt a legjobban. Tizenhárom meccsüket megnyerték Udvariék, a
Kiszombor ellen ikszeltek, és
csak a Sándorfalvától kaptak ki.
Ebben a hónapban különböző teremtornákon szerepelnek
játékosaim, a közös, szabadtéri
munka majd csak február 6-án
kezdődik – nyilatkozta lapunknak az éllovas együttes trénere,
Tóth Ákos. A szakvezető azt is
elmondta, nem tud arról, hogy
bárki is távozna a keretből, ellenben kinézett már magának
pár futballistát, ahogy ő fo-

galmazott „egy-két fiatal neve
benne van a noteszomban”.
Arról is beszélt, hogy az őszi
sikercsapatból Lóczi Péter decemberben bokasérülést szenvedett, sokáig gipszben volt a
lába, de remélhetőleg a tavaszi
szezon márciusi rajtján már rá
is számíthat. Az előző bajnokságban a Kistelek mögött másodikak lettünk, pedig akkor több
volt a nagy különbségű győzelmünk – folytatta a szakember.
– Most kevesebbszer kapjuk
el rendesen a vetélytársainkat,
viszont lényegesen kiegyensúlyozottabbak vagyunk, ennek
is köszönhetjük őszi elsőségünket. Nem titok, bajnokok
szeretnénk lenni, magunkénak
akarjuk tudni a mórahalmi labdarúgás legnagyobb sikerét.

meleg ruhát, takarót, megfelelő hőmérsékletű környezetet,
eszméleténél lévő beteggel itassunk meleg folyadékot. Kerüljük a felesleges mozgatást!
A tartós hideghatás akár 0 °C
felett is okozhat fagyási sérülést
(először a kiálló testrészek, az
orr, az áll, a térdek, a fülek és
az ujjak fagynak meg). Az alkohol tompítja a hidegérzést, ezért
az ittas állapotú emberek különösen veszélyeztetettek. A különböző fagyási fokozatoknak
megfelelően a fagyott területen
égő, szúró fájdalom jelentkezik,
ami egy idő múlva csökken,
vagy érzéstelenségbe megy át.
A bőr sápadt, hűvös, majd később kipirul, kékes-lilává válik
és megduzzad. Ezután hólyagok keletkeznek, melyekből
nehezen gyógyuló fekélyek maradhatnak vissza. Ezt követően
a bőr minden rétege megfagy
(esetleg az alatta lévő szövetek
is). A hólyagok összefolyhatnak, megrepedhetnek, a fagyott
terület piszkosszürke színű.
Ellátásnál a fagyott területet
nem szabad hirtelen felmelegíteni! A beteget takarjuk be, de

a hideg, nedves ruházatot előtte vegyük le. Ha szükséges, a
fagyott területeket steril fedőkötéssel lássuk el. Első fokú
fagyásnál az érintett területeket
óvatos dörzsöléssel melegíthetjük, a beteget meleg folyadékkal itathatjuk. Ebben az esetben
is hívjunk mentőt!
Különösen oda kell figyelni az elesett, magukra hagyott,
elszigetelten élő emberekre, az
idős, magányosan élő, támogatásra szoruló rokonokra, ismerősökre. Amennyiben huzamosabb ideig nem adnak életjelt
magukról, nem tudják elérni
őket, illetve feltételezhető, hogy
az adott körülmények miatt segítségre szorulnak, értesítsék
az illetékeseket, szükség esetén
forduljanak a rendőrség munkatársaihoz, hogy a lehetőségekhez mérten minél gyorsabban
megtehessük a megfelelő intézkedéseket.
Központi segélyhívó: 112
Rendőrség: 107
Mentők: 104
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
Telefontanú: 06/80/555-111

Sporthíreink
Január 25.
– Szeged –
Úszó Diákolimpia
Érmet szereztek:
II. kcs.: 50m mellúszás – 3.
Császár Noémi 5.a
4x50m gyors váltó – 2. Császár Noémi, Engi Kincső 5.b,
Nógrádi Ágnes 4.b, Rózsa Adrienn 3.b
III. kcs.: 4x50m gyors váltó
– 3. Balogh Bianka 5.a, Borsos
Veronika 5.a, Szécsi Anett 6.b,
Szécsi Kitti 8.c
IV. kcs.: 100m gyors – 1.
Papdi Dóra 7.b, 3. Király Renáta 7.b
100m mell – 3. Nógrádi
Szabolcs 7.b, 3. Kiss Lilla,
Bordány
100m hát – 2. Mészáros
Marianna 8.b
4x50m gyors váltó – 1.
Király Renáta, Mészáros Ma-
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rianna, Papdi Dóra, Takarics
Tímea 7.a
A következő forduló, a megyei döntő, február 13-án lesz
Hódmezővásárhelyen.
Január 31. – Zákányszék – Diákolimpia
Játékos Sportverseny
Körzeti Döntő
1. Mórahalom: Börcsök
Balló, Szabó Richárd, Sánta
Dániel, Kovács Hédi, Juhász
Liliána 2.b, Vecsernyés Cintia
3.c, Rácz Gellért, Gárgyán
Dániel, Masa Martin 3.b, Rózsa Sára, Mágocsi Lora, Papdi
Boglárka, Heller Szabó Anna,
Nyíri Máté 4.b, Kiss Martin
4.a,Karácsonyi Máté, Császár
Noémi 5.a, Balogh Rita 5.b
A következő forduló, a megyei döntő, február 8-án,
Algyőn lesz.
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Multifunkciós A Homokhátság vízrajzát
grundpálya vizsgálják
„Mórahalom város sportéletének bővítése új műfüves multifunkciós grundpálya megépítésével” címmel (SPOSZALÉT-2011) Mórahalom Városi
Önkormányzat pályázatot nyújtott be
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, „Szabadtéri szabadidősport létesítmények
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” című konstrukciójához.

A projekt keretében a Mórahalom Rákóczi téri 1139/1 hrsz.-ú sporttelepen, a
meglévő salakos teniszpályák melletti
gyep területen 12*24 m alapterületű minőségi töltött műfüves grundpályát tervezünk megvalósítani, a terület akadálymentes megközelítésének kialakításával
és megfelelő kerítéssel, világítással, térfigyelővel ellátva.
Jelenleg a sporttelep gyeppel borított
részén egy minőségi, töltött műfüves,
24*12 m-es alapterületű multifunkciós
grundpálya kialakítására kerül sor, amely
alkalmas minifutball, kézilabda, streetball,
kosárlabda, röplabda, tollaslabda és tenisz
sportokra, bajnokságok megtartására is. A
pálya alapvonalán kerítés épül, világítással. A biztonsági térfigyelő rendszer kialakítás önerőből történik. A pályázat keretein belül megvalósításra kerül még egy
akadálymentes parkoló is.
A későbbiekben a területen kiszolgáló
létesítményeket – öltöző, mosdó, iroda,
büfé – valamint lelátót is tervezünk építeni. Tervezzük még a későbbiekben saját
erőforrásból 3 db szabadtéri fitness eszköz
beszerzését is, amely biztosítja valamenynyi korosztály számára a megfelelő sport
bemelegítési és erőnlét fejlesztő gyakorlatok végzését.
A sporttelepen és környékén a kisgyerekek, a fiatalok és a szenior korosztály
egyaránt kellemes, gondozott körülmények közötti kikapcsolódási, sportolási
lehetőségét kívánjuk biztosítani. Fontos
megemlíteni, hogy a sporttelep melletti 1139/2 hrsz.-ú kivett közterület 9481
m2-es alapterületén rendezett, hangulatos
park található, amelyen játszótéri elem is
megtalálható paddal.
A projekt összköltsége: 14 213 002
Ft, amelyből Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása: 3 750 000 Ft, a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatás összege: 10 463 002 Ft. A
projekt megvalósításának időszaka: 2012.
március 05. – 2012. június 30.
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Mórahalom – Monitoring koordinációs és képzési központ épült
Mórahalmon annak az uniós projektnek a részeként, amely a Homokhátság vízrajzi információinak részletes
feltérképezését célozza meg.
Több mint 233 millió forint európai
uniós támogatást nyert a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása annak
a projektnek a megvalósítására, amely
a Homokhátság vízrajzilag feltáratlan
területeinek megismerését szolgálja.
Az összegből többek között átépítik a
Körőséri állomást, a Széksóstói főcsatornán vízhozammérő
állomást alakítanak ki, valamint talajvízszint-észlelő kutakat építenek.
A 2012 márciusában záruló
projekt célja, hogy a részletes vízrajzi adatokat a jövőben gazdasági, társadalmi és
környezeti célok elérése érdekében használhassák fel.
A beruházás központjaként
Mórahalmon monitoring koordinációs és képzési központot
hoztak létre – az alapkőletétel

idén márciusban volt. Az épület fizikailag
is hátteret biztosíthat a térség időjárásváltozásának rendszeres nyomon követéséhez. Lehetőséget ad rendszeres tájékoztatók, előadások lebonyolítására azoknak
a homokháti embereknek, akiknek nincs
internet-hozzáférésük, de az információk
közvetlen, gyakorlati felhasználói.
Az éghajlattannal számtalan egyetemi tanszék foglalkozik, igen gyakran választják e térség vízgazdálkodási
problémáit diplomamunkájuk témájául
a végzős hallgatók. Nekik is segíthet a
monitoring központ.

Adónk 1%-áról
A személyi jövedelemadó törvény értelmében a magánszemély rendelkezhet
a befizetett adójának 1 %-áról. Szeretnénk felhívni figyelmüket városunk négy alapítványára, amelyek a köz érdekéért fejtik ki tevékenységüket. Mórahalom Közoktatásért Közalapítvány, Egészséges Mórahalomért
Közalapítvány Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány, Esély Szociális
Magánalapítvány, a Szép – Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület és a Bástya Nyugdíjas Klub.
Felajánláshoz szükséges rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó
bevallás egységcsomagjában található. Az APEH felé benyújtandó adóbevallásának készítésekor kérjük, támogassa valamelyiket a személyi jövedelemadó 1
%-ának felajánlásával!
Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány:

19085335-1-06

Egészséges Mórahalomért Közalapítvány:

19082899-1-06

Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány:

19085373-1-06

Esély Szociális Magánalapítvány:

18455137-1-06

Szép-Kör Környezetvédelmi
és Városszépészeti Közhasznú Egyesület:

18474354-1-06

Bástya Nyugdíjas Klub:

18450400-1-06
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SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS PIACCSARNOK ÉPÜL
MÓRAHALMON KÖZEL 1 MILLIÁRD FORINTBÓL
Integrált, komplex városközpont – rehabilitáció Mórahalmon elnevezésű pályázat

A pályázattal kapcsolatos alapadatok:

A pályázatban foglalt fejlesztés átfogó
célja a városközpont fizikai megújítása és
a partnerség megerősítése, új – települési és
kistérségi – gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése,
valamint a meglévő funkciók megerősítése,
ezáltal a város fejlődésének dinamizálása.
PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:
Az integrált fejlesztés részcéljai, a Szolgáltató
Központ funkciói:
 a gazdasági funkciók megerősítése,
 új közösségi funkciók megjelenése, illetve a
korábbiak megerősítése,
 a kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, helyreállítása,
 vonzó városi környezet kialakítása,
 a kistérségi közigazgatási, szolgáltatási
funkciók infrastrukturális hátterének megerősítése, összhangban a település kistérségi
szerepkörével,
 Közterület megújítása, belvárosias jellegű
településközpont kialakítása,
 kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges
feldolgozás és értékesítés szabályai – foglalkoztatásra irányuló közcélú képzési program,
 itt működik a tervek szerint a város közigazgatási központja, hiszen a jelenlegi hivatal
már nem alkalmas azoknak a funkcióknak
az ellátására, melyek nélkülözhetetlenek
egy kistérségi szolgáltató központ létéhez,
az egyablakos ügyintézés megvalósításához.

Pályázó neve: Mórahalom Városi
Önkormányzat

Megítélt támogatás: 750.000.000 Ft
Projekt összköltsége: 937.500.000
Ft Támogatás aránya: 80 %

Pályázat neve: Integrált, komplex
városközpont – rehabilitáció Mórahalmon
Pályázat kódszáma: DAOP-5.1.2/A-092f-2010-0001

Támogatási szerződés hatályba
lépésének dátuma: 2011. 10. 18.

Forrás megnevezése: Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Projekt megvalósításának
tényleges kezdete: 2012. 01. 01.

Beruházás helye: Mórahalom, Szegedi út 2.

Projekt megvalósítás tervezett
befejezése: 2013.09.30

A Szolgáltató Központba költözne át a Polgármesteri Hivatal, és a tervek szerint több
közhivatal, illetve pénzintézet is.
 az új épületben lehetőség nyílik majd kulturális rendezvények megtartására is: a hagyományőrzés, a homokhátság kultúrája,
történelme, a helyi identitástudat kialakítása, megőrzése, a helyi alkotók felkarolása,
a generációk találkozása, a közösség formálása érdekében az e területen tevékenykedőket összefogja, helyszínt és infrastruktúrát biztosít, valamint alkalmas tematikus
események, rendezvények lebonyolítására,
(pl. „Mórahalmi Nyár” – térségi kulturális,
gazdasági és közigazgatási napok rendezvénysorozat)
 a fejlesztés nyomán egy fedett piaccsarnok is létesül a város szívében,

A Szolgáltató Központ és Piaccsarnok kivitelezési munkáit a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen a FERROÉP Zrt. végzi.
A kivitelezési munkálatok előreláthatólag
2012. január 17. és 2012. szeptember 30. között zajlanak.
További információ: Dr. Bíró Mónika
tel.: 70/3747-224
e-mail: biromonika@morahalom.hu

Tájékoztató festő
szakkör indításáról!
A foglalkozások heti egy alkalommal 2-3 órában
lesznek megtartva. Korosztálytól függetlenül. (Idősebbeket is várok!) A cél és a mottó: Mindenki
képes önálló, értékelhető munkát létrehozni. Ennek
érdekében személyesen, az egyéniségedre szabottan
fogunk dolgozni, hogy megajándékozhasd szüleidet, barátaidat, vagy önmagadat egy festménnyel.
A szakköri foglalkozások összege havonta 5000 Ft
Tervezetten a harmadik hónap végén készülhetnek el az önálló festmények, ennek anyagköltsége
5-7000 Ft technikától függően (művész olajfesték).
A szakköri foglalkozások magában foglalnak:

 rövid művészettörténetet,
 színelméletet,
 rajzot,
 műelemzést,
 technikai ismereteket,
 alkalmazott anyagismeretet (festékek,
kötőanyagok, vivőanyagok, alapanyagok),
 lehetőség szerint
egy kiállítás megtekintését, kiértékelését.

oss!
Fess, láss, alk

Foglalkozások pontos helye és ideje a jelentkezők
számától és igényei szerint alakulnak.
Részletes felvilágosítást
a 06-30/2392-196 telefonszámon adok,
vagy a simonics@vipmail.hu e-mail címen.
Web: simonicsjanos.vw.hu.
Ne feledd, egy igazi szép festménnyel térhetsz haza!

SIMONICS JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ
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A böjt nem(csak) koplalást jelent!
A farsang végét jelentő hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó időszakot a
katolikus egyház nagyböjtnek nevezi, s ezzel
a 40 napos időszakkal
az értünk meghaló,
majd feltámadó Krisztussal való találkozást
készíti elő.
Napjaink népszerű témája a
böjtölés – leggyakrabban fogyókúraként vagy tisztítókúraként tárgyalva a kérdést, és
általában teljesen elválasztva
egymástól ennek a testi és lelki
vonatkozásait.
Nem véletlen, hogy a böjt
szinte minden vallásban megtalálható mint a megtisztulás,
megnyugvás módszere és példája. Ennek magyarázata, hogy
megfelelő módon végezve, a
böjtölés elősegítheti a világtól
való eltávolodást és az Istenhez közeledést. Ha képesek
vagyunk lemondani valamiről,
nemcsak testi, de lelki megtisztulást is elérhetünk általa.
Jézus tanítása során kitért
arra, hogy a böjt értelmét nem
az ételek megvonása jelenti,
hanem a hozzá kapcsolódó
lelki elmélyülés: bűnbánat, ön-

vizsgálat és megtérés. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: a böjt nem lehet önmagáért való – azaz ne sajnáltassuk
magunkat közben, hanem úgy
végezzük az önmegtartóztatást, hogy észre se vegyék rajtunk a böjtölést. „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik
komorrá változtatják arcukat,
hogy lássák böjtölésük! Bizony
mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz,
kend meg fejedet és mosd meg
arcodat, hogy ne lássák rajtad
az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád,
aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Máté 6,16-18)
A Szentírás számos példán
keresztül mutatja be a böjt
fontosságát: Mózes 40 napon
át várakozott a Sínai-hegyen,
mielőtt megkapta a Tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat,
Jézus megkeresztelkedése után
és nyilvános fellépése előtt
szintén 40 napot töltött magányosan a sivatagban, Keresztelő János pedig szinte egész életét önmegtartóztatásban élte le.
Egy értelmezés szerint „a böjt
a bűnbánat és a megtérés egyik
legőszintébb formája, amely

alázatra nevel és felébreszti
bennünk annak tudatát, hogy
nem közeledhetünk Istenhez
gőgös büszkeséggel”.
A lemondás értelme
A böjt valójában azt igazolja – elsősorban saját magam számára –, hogy képes
vagyok lemondani valamiről.
Akár olyasmikről is, amik kimondottan fontosak számomra
(tehát nem lényegtelen dolgokat ajánlok fel lemondásként)
– hiszen ezáltal mutathatom
meg, mennyire fontos számomra az, akiért vagy amiért
ezt vállaltam. Lemondhatok
az ételről is (például péntekenként nem eszem húst vagy
nem fogyasztok szeszes italt,
édességet stb.), de ennél sokkal több lehetőség van egy
böjti időszakban.
Azt tudom bebizonyítani a
böjttel, hogy erősebb vagyok,
mint azok a tárgyak vagy szokások, melyek szinte állandó
függőségben tartanak. Nem
azok parancsolnak nekem, ha-

nem én uralkodom magamon.
Igen, le tudom tenni – legalább
40 napra – a cigarettát, a csokoládét, az alkoholt, a kólát. Ki
tudom kapcsolni a tévét, a számítógépet, a hangos zenét...
A nagyböjti időszak során
a lemondás csak egy része a
húsvétot megelőző felkészülésnek. A valódi lelki készülethez
emellett szükséges a rendszeres imádkozás és a másokkal
való törődés, az ún. jócselekedetek gyakorlása is.
A böjtölés nem könnyű feladat, de ha Istenhez imádkozva döntök a lemondásról és a
40 nap közben is kérem hozzá az Ő erejét, képes leszek
rá, hogy megmutassam: Őérte
bármit meg tudok tenni!
Tervezzük meg már most,
mire szeretnénk figyelni a február 22-ével, hamvazószerdával kezdődő nagyböjtben – s
igyekezzünk ezt meg is tartani
húsvétig!
MG

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom - Zákányszék - Domaszék - Röszke
2012 FEBRUÁR HÓNAPBAN

Családi események

Február 11 – 12. Dr. Müller Károly Tel: 06-30/205-9086

Házasságkötés:
Január hónapban házasságkötésről nem tudunk.

Február 25 -26. Dr. Kovács Tibor Tel: 06-30/9653-114

Február 18 -19. Dr. Tóth Ferenc

Március 03 – 04.Dr. Perényi János Tel: 06-30/998-2684

Születések:
Vaszkó Eleknek és Szekeres Szilviának Lívia,
Selyben Zsoltnak és Pecharvá Evanak Adéla
nevű gyermeke született.

Március 10 – 11. Dr. Müller Károly Tel: 06-30/205-9086

Halálozás:
Hajdú Istvánné Oltványi Mária Eszter, Domb u. 22.;
Szűcs Tamásné Kiri Rozália, VI. ker. 183.; Gubicz Imre,
Jókai u. 24.; Makra Péter, IV. ker. 122.; Jójárt
István, Zákányszék Tanya 798.; Fehér Ferenc,
Kossuth park 9.; Börcsök Antalné Gárdián
Ilona, Dobó u. 23.; Gárgyán Antalné Savanya
Irén, Rózsa u. 3.; Vásárhelyi Illésné Volford Terézia, Szegedi u. 1.
!Helyesbítés!
Lapunk előző számában tévesen írtunk egy nevet a Halálozás rovatban. Helyesen: Szabó Battancs János, 2. ker. 36.
A tévedésért elnézést kérünk!
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Kegyeletsértés!
Másodszor ragadunk tollat, hogy
leírjuk mennyire fájó az, ami ismételten történt a temetőben.
Korábban már megírtuk, hogy csecsemő korában elhunyt kisfiunk sírjáról
folyamatosan eltűnnek a megemlékezésünk jelképei, tárgyai (játékok, mécsesek). Most az új év után és a januári
vásár közötti időben valaki, vagy valakik feldúlták a kis sírt! A kiültetett kb.
15 cm-es fenyőfát kitépték a földből,
a kerámia cserepekben lévő feldíszített
műfenyőket, a karácsonyi mécseseket,
modell kismotorokat, autókat, állatfigurás szélforgót ellopták!!!
Szeretnénk tudni, hogy milyen ember
képes ilyen cselekedetre? Mit csinál az

ellopott kis tárgyakkal? Megajándékoz
valakit vagy netán eladja? Miért nincs
a temetőben gondnok vagy felügyelet?
Miért nem lehet a temetőt sötétedés után
zárhatóvá tenni úgy, mint sok városban?
Nem csak tőlünk visznek és vittek el
különböző dolgokat (sírvázákat, fedőlap
fogantyúkat, stb..)! Jó lenne már megfogni a tolvajt vagy tolvajokat!
Úgy érezzük, hogy mi hiába ápoljuk,
gondozzuk szeretettel kisfiunk sírját, ha
mások azt tönkreteszik, meggyalázzák
az emlékét, kegyeletet sértenek, feldúlják a kis sírt.
Mórahalom, 2012. január 29.
Börcsök Levente
és Toroczkai Kinga

Ügyfélfogadások:
1. 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.

2. 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.

3. APEH Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00 – 12:00 ; 12:30 – 15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3

4. 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.

5. 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.

6. 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

7. Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Szakigazgatási
Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Minden hónap l. és 4. csütörtök 9:00 12:00 óráig
Következő ügyfélfogadási napok:
február 23., március 1.
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A temető védelméről
Megkérdeztük
Joó Balázs
plébános urat
Az eset rendkívül elszomorító,
és megértem a szülők felvetését a
temető felügyeletével, és zárhatóságával kapcsolatban. Mindazonáltal
azt kell mondjam, hogy a plébánia
igyekszik megtenni mindent, ami
tőle telik – sajnos anyagilag szűkösek a kereteink.
Plébánia- illetve temetőgondnokunk
egész állásban van foglalkoztatva, de
az ő munkaköre kiterjed a temetőn túl
a plébániára és környékére, a hittanteremre, és a karitászra is. A temetőben
a felügyeletet napközben eddig Szabó
Elvira látta el, tőle nemrégiben vette
át a feladatot Király Erzsike. Ő, akárcsak Elvira előtte, négy órában van
foglalkoztatva, és igazán a ravatalozó
gondnokaként. Ettől függetlenül Elvira egész nap ott van, és felügyel a
temetőre.
A temető kapuival kapcsolatban
most januárban kezdtem el hirdetni,
hogy szeretném, ha új kapuk lennének, de erre csak akkor kerülhet sor,
ha összejön rá a pénz. Nem kis öszszegről van szó, hiszen hat kapuról
van szó, még ha csak egy középkategóriás árat veszünk, akkor is több
százezer forintról beszélünk. Természetesen a plébánia is hozzátesz anynyit, amennyit tud, és keres egyéb
forrásokat is, de hangsúlyozom, hogy
ez csak akkor jöhet létre, ha a hívek,
akik ezt fontosnak érzik, adakoznak
erre a célra.
Egyébként szerintem nem csak ezen
múlik, hogy a temetőben ilyen dolgok
megtörténhetnek. Nem tudom, hogy
milyen lelkületet tükröz az, hogy egy
elhunyt kisfiú sírjáról bármit is elvigyenek, bármihez is hozzányúljanak.
Attól tartok, ha valakiből hiányoznak
azok a belső „kapuk”, korlátok, amelyek nem engedik, hogy ilyen borzasztó dolgokat cselekedjen, akkor
nincsen az az erős kapu, vagy lakat,
ami visszatartsa őt a gonosz tettektől.
Kérem, legyünk egymással emberségesek!
Joó Balázs plébános
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Cantuccini

SZÁRÍTOTT GYÜMÖLCCSEL
ÉS MANDULÁVAL

Hozzávalók:
 1 nagy gáztepsire elegendő
mennyiséghez:
 12 dkg finomliszt
 6 gr sütőpor
(praktikusan: 1/2 csomag)
 1 egész tojás (közepes méretű)
 7 dkg finom szemű kristálycukor
 1 teáskanál vanília kivonat
 3 dkg puha vaj
 1 csipet só
 15 dkg egész mandula
 5 dkg kandírozott citrushéj
 6 szem kandírozott cseresznye
apróra vágva
 1/2 citrom reszelt héja
 1 korty narancslikőr
 késhegynyi őrölt fahéj

Herczeg Ferenc: A Gyurkovics lányok
„A tamási Gyurkovicsok minden évben
egyszer, úgy farsang tájékán, zsebre tették a
dohánytermés árát, aztán fölmentek mulatni Budapestre, a képviselő Gyurkovicshoz.
És amint talpuk alatt érezték a budapesti
aszfaltot, az arcukon meg a sok idegen ember kíváncsi pillantását, nem lehetett velük
tovább bírni.” Gyurkovicséknak 7 lányuk
volt, 7 egymást követő évben adták férjhez
őket. Mind a hét történet más és más, akárcsak a lányok és udvarlóik. Bár a cselekmény egyszerű – mint azt
a narrátor előre megmondja – mégis mulatságos és szórakoztató
olvasmány, s ennek oka a nem mindennapi figurákban rejlik.

Fforde, Jasper: A Jane Eyre-eset

A mandulákat egy sütőpapírral borított tepsin szétterítem,
180 fokra előmelegített sütőben néhány perc alatt enyhén
megpirítom – így felszabadul a mandulaszemekben rejlő illóolaj, melynek köszönhetően igen aromás is lesz a végeredmény. A kandírozott cseresznyét felaprítom. A már langyosra
hűlt mandulához keverem a citrushéjat és a cseresznyedarabkákat.  Egy nagy gáztepsit sütőpapírral borítok. A sütőt
180 fokra előmelegítem. A lisztet tálba szitálom, hozzáadom
a sütőport, összekeverem.  A puha vajat, cukrot, tojást, a
narancslikőrt keverőtálba halmozom, hozzáreszelem a citromhéjat, belekeverem a vanília kivonatot, ez egészet fakanállal alaposan kikeverem. Ekkor mehet bele a késhegynyi
fahéj, csipet só, majd a sütőporral elegyített liszt. Lágy,
piskótára emlékeztető tésztát kapok. Belekanalazom az előkészített mandulás keveréket. A tésztát elfelezem. Az egyik
feléből kanállal szép hosszú, kb. 3-4 cm széles csíkot formálok a tepsi egyik felére, majd ugyanígy járok el a tálban
maradt maradék tésztával is. A kissé göcsörtös tésztarudakat
egy vizes fémkanál hátával kiegyenesítem.  Az előmelegített sütőben 25-30 percet sütöm, de a sütőt nem zárom el. A
még puha rudakat deszkára fektetem. A kiemelésnél óvatosan érdemes eljárni, mert könnyen törik. Egy lapos fakanalat
csúsztatva a rúd alá azonban ez a baleset megelőzhető. 
A rudakat nagyjából 1 cm-es szeletekre vágom, a szeleteket a vágási felületükre fordítva szépen visszarakosgatom a
tepsibe (ez a mennyiség szépen ki is tölti a felületet). Viszszateszem a forró sütőbe 5 percre, majd minden szeletet
átfordítok, hogy a másik oldaluk is szépen megpiruljon, és
újabb 5 percet töltenek a sütőben. A ropogós cantuccinikat
rácson hagyom kihűlni. Frissességüket akár hetekig őrzik jól
záródó dobozban.

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

Isten hozta a Nyájas Olvasót egy másik lehetséges és meglehetősen bizarr 20. század
végi Angliában, ahol mindennapos az időutazás, kihalt állatfajok házilag klónozott
példányai sétálgatnak a kertekben, és virágzó feketepiacuk van a hamisított verseknek.
Ebben a világban él Thursday Next, a rettenthetetlen irodalmi mesterdetektívnő, aki
élete legnagyobb kihívásával szembesül,
mikor a zseniális bűnöző, Acheron Hades
a hírnév és a busás váltságdíj reményében
elrabolja Charlotte Brontë nagyszerű regényének hősnőjét, Jane Eyre-t, egy szintén zseniális találmány,
a műbejáró segítségével. Mégis a legmeglepőbb dolog pont az
volt, amikor olvastam, hogy mennyire hihető és valóságos a mi
világunkkal szöges ellentétben lévő történet.

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK
Vállalom egyéni vállalkozók, alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok

egyszeres és kettős könyvelését,
számviteli szabályzatok elkészítését. Vállalkozások
alkalmazottjainak bérszámfejtését, a biztosítotti
jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség
teljes körű teljesítését, ügyintézését. Őstermelők
adó-, és társadalombiztosításának intézése.
Érdeklődni, és időpontot egyeztetni a 30/224-53-35
telefonszámon lehet.
>T/K< Lukovicsné Nagy Ibolya
REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
OKLEVELES MUNKAÜGYI SZERVEZŐ

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

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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