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Országos Bajnokságot rendeztünk
2012. február 18–19-én, itt,
Mórahalmon fogadtuk az Egyköteles OB és VB válogató
verseny résztvevőit.
A Garabonciás Diákszálló és az
Erdei Iskola adott otthont, az iskola konyhája pedig ellátást a távolabbról ideérkezőknek mindenki
megelégedésére.
A két nap alatt, több mint 200-an
(145 versenyző, edzők és hozzátartozók) érkeztek hozzánk tizenkét
városból, még olyan távolról is, mint
Zalaegerszeg, Győr, vagy Maklár.
A helyi tornaterem mérete sajnos
kicsi egy ilyen méretű verseny lebonyolításához, ezért a szomszédba kellett menni teremért. Zákányszék kiváló helyszínt biztosított
számunkra. Szeretettel fogadtak
bennünket, és mindent megtettek,
hogy zökkenőmentes, komfortos
versenyt rendezhessünk.
Már péntek délután megérkeztek
az első vendégek Dombóvárról, és
Maklárról). Miközben ők éltek városunk ajándékával, miszerint a
verseny idején igénybe vehetik a
helyi fürdőt (szombaton, vasárnap mások is kipróbálták – nagyon jól érezte magát mindenki),

mi versenyzőink szüleiből, felnőtt
versenyzőinkből álló egész kis
hadsereggel lázasan rendezgettük a termet Zákányszéken, hogy
másnapra minden a helyén legyen,
minden működjön. Ma már igen
nagy technikai háttér kell egy-

egy verseny lebonyolításához, a
hangtechnikán, hangosításon túl
számítógépek, projektor, nyomtató a gyors eredmény feldolgozáshoz elengedhetetlen.
(Cikkünket
a 4. oldalon olvashatják.)

Kultúra és hagyomány
a határ két oldalán
Megélni a magyarságtudatot más itthon, és más
a határ másik oldalán.
Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg február
29-én Csányi László Mórahalom város alpolgármestere azt a civil fórumot, mely arra volt hivatott, hogy a vajdasági Hajdújárás és Mórahalom
kulturális értékmegőrző együttműködését bemutassa a két térség közművelődési szakembereinek és a helyi civil szervezeteknek.
(Cikkünket a 9.oldalon olvashatják.)
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Mezőgazdasági Információk
Az őstermelői igazolványok
érvényesítése, új kiállítása, leadása folyamatosan történik, a határidő március 19., ez időpont után
történő őstermelői igazolvány érvényesítés és új kiváltása esetén,
az igazolvány attól a naptól válik
érvényessé. Az szükséges adatnyilvántartó lap és a befizetéshez
szükséges csekk a falugazdász
irodában beszerezhető.
Mezőgazdasági őstermelőket érintő legfontosabb változások a 2012.
évre:
A csak regisztrációs számmal
rendelkező magánszemély nem
tekinthető őstermelőnek.
A 2012. évtől a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény alkalmazásában
nem tekinthető mezőgazdasági
őstermelőnek az a magánszemély, akit kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben
tartanak nyilván, vagyis csak regisztrációs számmal rendelkező
magánszemély. Mezőgazdasági
őstermelőnek az őstermelői igazolvánnyal rendelkező, valamint
az a magánszemély tekinthető,
aki családi gazdálkodó vagy a
gazdálkodó család tagja.
Az őstermelői igazolvány helyett az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot kell bemutatni
a kifizetőnek
További változás az is, hogy az
Szja tv. 46. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint a kifizetőnek akkor nem kell adóelőleget megállapítania az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a
magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja
az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi
gazdálkodó (gazdálkodó család
tagja), az e jogállását igazoló okiratát. (A 2012. évet megelőzően
az őstermelői igazolványt kellett
a magánszemélynek bemutatnia
az őstermelői jogállás igazolására.) Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a kifizető felé történő első
értékesítést megelőzően célszerű
hitelesítetni az adóévre az értékesítési betétlapot, mivel annak
hiányában a kifizető köteles a
magánszemélytől adóelőleget levonni. Nem változott viszont az
a szabály, hogy az értékesítési
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betétlap március 20-a előtt történő hitelesítése esetén tekinthető
csak a magánszemély az adóév
egészére mezőgazdasági őstermelőnek.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának
visszaigénylése is folyamatos
ennek eljuttatása a Vámhivatalhoz január 15-től lehetséges! Az
igényléshez a szokásos adatok,
iratok szükségesek( 30 napnál
nem régebbi földhasználati lap
szemle, saját névre szóló gázolajszámla, adószám, adóazonosító
jel VPID szám, MVH-s regisztrációs szám), fontos változás hogy
a főfoglalkozású őstermelőknek,
akik a járulékbevallást elektronikus úton adják be a gázolaj bevallást illetve igénylést is így kell
teljesíteniük.
Több nemzeti támogatás kifizetését indította el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
Öt jogcímen a 24 milliárd forintos keretből, közel 14 milliárd
forint jut el a termelőkhöz, a
fennmaradó összegek kifizetése
is folyamatos.
Elindult az agrárkár-enyhítési
juttatás kifizetése is, ami a szerződő mezőgazdasági termelők
körében az elemi csapás okozta
károk részleges megtérítésére
szolgál. A 2011. évre vonatkozó
kárenyhítő juttatások kifizetése
4300 termelőt érint, akiknek a
héten több mint 4 milliárd forintot fizet ki a hivatal.
2012-től kezdődően megváltozik a közös teherviselésen alapuló kárenyhítési rendszer, ezzel
kapcsolatban megjelent a 2011.
évi CLXVIII. törvény illetve a
143/2011 VM rendelet, továbbá
az ehhez szükséges végrehajtási
rendelet a közeljövőben fog megjelenni, bővebb felvilágosítást a
falugazdász irodában kaphatnak.
A korábbi évek tapasztalatai
után ismételten meg kell említeni
a bekövetkezett vis maior események bejelentési határidejét, ami
a káresemény bekövetkezésétől
számított 15 nap illetve amikor
az ügyfél olyan helyzetbe kerül,
amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül.
Az EMVA-ból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009.
(III. 6.) FVM rendelet legutóbbi

módosításának eredményeként a
monitoring adatszolgáltatásra kötelezett ügyfeleknek – így az agrár-környezetgazdálkodási támogatást igénylőknek is – február
13–március 12. között adatot kell
szolgáltatniuk az ismert elektronikus felületen.
2012. január elsejétől jelentősen megváltozott a környezetvédelmi termékdíj törvény. Azok
a mezőgazdasági termelők, akik
korábban csak a termékeik csomagolása révén voltak kötelezettek, számukra a változás nagyon
kedvező, a termékdíj kötelezettség megszűnését jelenti.
Az új törvény általános szabálya szerint nem az fizeti a környezetvédelmi termékdíjat, aki
csomagol, hanem a termékdíj
kötelezettség a környezetvédelmi
termékdíj köteles csomagolószer
első belföldi forgalomba hozóját,
vagy első saját célú felhasználóját terheli. Ez azt jelenti, hogy
a forgalmazók, kereskedők és a
gyártók bevallják és megfizetik a
termékdíjat, így a csomagolószer
felhasználóját – mint a mezőgazdasági termelőket is – nem érinti
a kötelezettség, és mentesülnek
az adminisztrációs terhek alól.
Hazánkban a 7/2001 FVM
rendelet alapján az áruburgonya
termelőinek a területileg illetékes Növény-és Talajvédelmi
Igazgatóságnál nyilvántartásba
kell vetetni magukat, ahol egyedi
azonosító számot kapnak. Men-

tesül a nyilvántartási kötelezettség alól az a kistermelő, aki saját
felhasználásra vagy helyi piacra
termel. Az áruburgonya értékesítése, szállítása esetén a csomagoláson fel is kell tüntetni az
azonosító számot. A friss zöldség
és gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési,
csomagolási, jelölési, tárolási és
szállítási tevékenységet kizárólag
regisztrált élelmiszer-vállalkozó
végezhet. A regisztráció céljából
az élelmiszer termelő a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei kormányhivatal
növény és talajvédelmi igazgatósághoz köteles bejelenteni. Ezen
előírás a nagybani piacon való
értékesítés esetén fontos!
Az egységes területalapú támogatási kérelmeket az idén március első felétől lehet benyújtani,
két és fél héttel korábban, mint
2011-ben, ezzel kapcsolatban a
termelők külön értesítést nem
kapnak, időpont egyeztetés miatt
keresni kell a falugazdász irodát!
A kitöltéshez továbbra is a 2009es mvh-ás jelszó és regisztrációs
szám szükséges valamint, földhasználati lapszemle illetve pontosan tudni kell az igényléskor
hogy melyik területben milyen
növény lett illetve lesz vetve, a
pontos kitöltéshez szükséges lehet az igényelni kívánt területek
megosztási vázrajzára is a hibák
elkerülése véget. Minden termelők arra kérek, hogy pontosan
felmérve a területeket, felkészülve jelenjenek meg az igényléskor!
Somodi Attila falugazdász

Ifjúsági sportközpont
létrehozása
Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatási kiírás a során „Ifjúsági sportközpont” című pályázattal nettó 21.301.301 Ft, (65%-os) támogatásban részesül.
A fejlesztés célja, hogy a Zöld Közösségi Ház és Erdei
Iskola szolgáltatásait bővítve egy „Ifjúsági sportközpont”-ot hozzon létre.
A projekt során mobil görkorcsolyapályát, sportpályát és
BMX pályát kívánunk megvalósítani. A tervezett sportpálya
valamennyi atlétikai edzés, illetve verseny lebonyolítására
alkalmas lesz. A salakos felülettel kialakított futópálya a
futók részére biztosít sportolási lehetőséget, a pálya belső
füvesített részén az atlétika valamennyi sportága gyakorolható. A 10 méter széles és 500 méter hosszú BMX pálya
krosszpályaként és sima BMX kerékpáredzésekre is kiválóan alkalmas lesz.
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A Szent Erzsébet Gyógyfürdő
a Facebook közösségi portálon
Az elmúlt 1 hónapban több mint tízszeresére nőtt a „lájkolók” száma a fürdő
facebook oldalán. Január elején még csak
hétszázan kattintottak a tetszik ikonra,
azóta viszont a facebook kampánynak

köszönhetően megállíthatatlanul terjed a
fürdő ismertsége.
A facebook egy olyan közösségi média,
pontosabban weboldal, ami nem csak információt nyújt számunkra ismerőseinkről, de közben interakcióba is lép velünk.

A fürdő facebook akciójának célja, hogy
a modern eszközök kihasználásával egyre
több információ kerüljön fel a gyógyfürdőről, és minél kedvezőbb kép alakuljon
ki a vendégek körében.
A Valentin-naphoz kapcsolódva a Szerelmesek fürdője játékkal indult a kampány, ám hónapról hónapra újabb eseményeket terveznek. A következő kampányban, amely március elejével indul, a legtöbb tetszésnyilvánítást szerző játékos
éves bérletet nyer. A játékok mellett az
internetezőket invitálják azokra a turisztikai kiállításokra és vásárokra is, melyeken
a fürdő részt vesz, sőt az adott kiállítás
helyszínére kilátogató facebook rajongók még ajándékot is kapnak.
Érdemes hát nyomon követni a fürdővel kapcsolatos információkat nemcsak az
újság hasábjain, hanem a facebook.com/
furdomorahalom közösségi portálon is.

Nőnaptól szauna szeánszokkal
kényeztetik a vendégeket
A Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe már
eddig is sokan jártak a szaunázás miatt,
hiszen országosan is egyedülálló, összesen
11 kabinnal rendelkező szaunaparkkal
rendelkezik. Itt mindenki megtalálja a

számára megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú izzasztó helyiséget, sőt a fürdőruha nélküli részlegen a szaunázás szerelmeseinek külön szekciót alakítottak
ki pezsgőmedencével, trópusi élményzu-
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hannyal, infra-, és bio szaunával, valamint
egy udvari orosz szaunával, ahol akár a
teraszra hulló hóban is „megfürödhetnek”
a vendégek. A szakemberek szerint egyébként a fürdőruha nélküli szaunázásnak
több javallata is van, hiszen a fürdőruha
akadályozza az izzadást, lassítja a keringést, ráadásul mindenféle mérgező anyagok kerülhetnek belőle a bőrünkre izzadás
közben.

Március 8-tól pedig tovább bővül a
szolgáltatások köre, hiszen a földszinti
szaunavilágban képzett szaunamesterek
fognak szeánszokat tartani, amelynek
egyik fő eleme a helyes szaunázás szabályainak betartása. A szauna szeánszok ideje alatt a szaunamester bent tartózkodik a
vendégekkel a szaunában, az aromás ráöntésekkel fokozatosan hevíti fel a kabint,
ezzel biztosítva a vendégek akklimatizálódását. Törölközője segítségével kavarja
a forró levegőt és így igyekszik személyre
szabott ventilációt biztosítani a vendégek
körül. Ezen kívül igyekszik minden, a
szaunázást érintő kérdést megválaszolni
illetve felügyeli a szaunarészleget és ellenőrzi, hogy minden vendég betartsa a
helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait. A tervek szerint elsősorban a fürdő
hosszabbított nyitva tartási napjain, azaz
csütörtöki, pénteki és szombati napokon
próbálhatjuk ki a ceremóniákat, ekkor
ugyanis a fürdő este 10 óráig üzemel, de
vasárnaponként is bekapcsolódhatunk
a programba, hiszen márciustól vasárnap
egy órával később, vagyis 20 órakor zár
a fürdő.
Szaunázás után választhatunk, hogy
testünket a hideg zuhannyal, a csobbanó
medence vizével, vagy akár jégkásával
hűtjük le, de március 15-tól a szabadtéri
úszómedencét is üzembe helyezik, így a
szaunavilágból kilépve levezetésként úszhatunk is egyet.
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Országos Bajnokságot rendeztünk
(Folytatás a címlapról)
Szombaton már 7-kor Zákányszéken voltunk, fél nyolctól már folyamatosan érkeztek
a versenyzők is. Az első napon az egyéni
verseny zajlott. 4 korcsoportban, több mint
90-en küzdöttek a „2012. év Magyar Bajnoka” cím megszerzéséért. A verseny egyben
egyéni válogató verseny is volt a nyári VBre, így a helyezésen túl a megszerzett pontok
is nagyon fontosak voltak, hiszen minden
pont számíthat a további fordulók során. 31en válogatóztak a serdülő, ifjúsági és felnőtt
VB-re megszerezhető 5-5 helyre.
A versenyt Nógrádi Zoltán országgyűlési
képviselő, Mórahalom polgármestere nyitotta meg. A köszöntő szavakat követően már
a gyorsasági kötelek suhogása, zümmögése
töltötte be a termet, majd fél 11-től kezdetét
vette a zenés gyakorlatok sora. A legkisebbek
kezdtek, akiket ütemes tapssal bíztatott a közönség egyesülettől függetlenül.
Az ebédszünetet kivéve egész nap folyamatosan forogtak a kötelek, dolgoztak a pontozóbírók. Persze a háttérben is óriási stáb
szorgoskodott, hogy minden versenyszám
után lehessen hamarosan eredményhirdetés,
oklevél, hogy minden működjön, hogy gyorsan ebédelhessenek vendégeink, hogy a büfében enni-, innivalóhoz jusson, akinek kell.
Hosszú, fárasztó nap végén elérkeztünk az
esti, összetett eredményhirdetéshez, a bajnoki címek kiosztásához, melyen 6 egyesület osztozott. Nekünk csak a serdülő lányok
között sikerült nyerni, LÁZÁR BARBARA
lett egyéni bajnok. Barbi aranya mellé még
3 ezüst- és 2 bronzérmet, ill. három 4. és egyegy 5. és 6. helyet sikerült szerezni.
Vasárnap, a páros és formációs verseny
zajlott, 54 gyakorlatot kellett pontoznia a
bíróknak. A háttérben dolgozó segítőknek
(szülők, rokonok) köszönhetően ez a nap is
csúszás nélkül, rendben zajlott le. Az ered-

Torjai Patrik első érmével
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ményhirdetés előtt a zákányszéki általános
iskola – Vezsenyiné tanárnő vezetésével –
tartott látványos kötélugró bemutatót, megmutatva mit tanultak néhány hónap alatt egy
egész osztállyal, fiúk, lányok együtt. Nagy
sikert arattak.
Zákányszék polgármestere, Matuszka
Antal adta át a díjakat, ill. zárta be a versenyt.
Ez a nap eredményesebb volt számunkra,
párosban az 5 korcsoportból hármat, formációban mind a négyet Mórahalom nyerte.
Bajnokaink:
Párosban: TÓTH ADÉL – HÓDI PETRA mini, NÓGRÁDI VIKTÓRIA – ÁCS
BRIGITTA ifi és MAKRA TÍMEA – DOBÓ
ERIKA felnőtt korcsoportban.
Formációban:
BALOGH RITA – HELLER SZABÓ ANNA
– KARSAI HOLDA – PETNEHÁZY ADÉL
gyerek. LÁZÁR BARBARA – MÁGOCSI
LIZA-PAPDI DÓRA – PAPRIKA ANITA – TAKARICS TÍMEA serdülő. KARÁCSONYI ZSÓFIA – KIRI ÁGNES – KISS
JÁZMIN – LAJOS VANDA ifi. DOBÓ ERIKA – DUKA LILI – FARKAS CS. PETRA
– MAKRA TÍMEA felnőtt korcsoportban.
Még egyszer köszönet mindenkinek,
Mórahalom Város Önkormányzatának és
Polgármesterének, a mórahalmi Erzsébet
Gyógyfürdőnek, a Móra Ferenc ÁMK-nak,
a Diákszállónak és Erdei Iskolának, a Colosseum Hotelnek, Zákányszék Önkormányzatának és Polgármesterének, a zákányszéki
Sportcsarnoknak, és minden kedves szülőnek, ismerősnek, aki bármivel is hozzájárult
a rendezvény sikeréhez!
További érmeseink, ill. pontszerző helyen
végzett versenyzőink a két napon:
Egyéniben:
Mini kcs.: 2. Bertha Boglárka, 3. Torjai
Patrik. Gyerek kcs.: 3. Király Barnabás, 4.
Tóth Bence, 5. Volford Dániel. Serdülő kcs.:
2. Kiss Olivér, 4. Tóth Ádám. Ifi kcs.: 2.
Lajos Vanda, 4. Karácsonyi Zsófia, 6. Nóg-
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rádi Viktória. Felnőtt korcsoportban nem volt
egyéni versenyzőnk.
Párosban:
Mini kcs.: 3. Traj Natália – Varga Viktória, 4. Ábrahám Csenge – Horváth Zsófia,
5. Kanász Fanni – Szekeres Eszter. Gyerek
kcs.: 2. Balogh Rita – Karsai Holda, 3.
Heller Szabó Anna – Petneházy Adél, 4. Rózsa Sára – Mágocsi Lora, 5. Papdi Boglárka
– Magyari Kinga. Serdülő kcs.: 2. Paprika
Anita – Takarics Tímea, 4. Papdi Dóra –
Mágocsi Liza. Ifi kcs.: 2. Lajos Vanda – Karácsonyi Zsófia. Felnőtt kcs.: 4. Farkas Cs.
Petra – Farkas Cs. Réka.
Formációban:
Gyerek kcs.: 3. Márki Noémi, Talmácsi Bori,
Szabó Szandra, Fődi Jázmin, Nagy Alexadra,
4. Mágocsi Lora, Papdi Boglárka, Magyari
Kinga, Rózsa Sára. Serdülő kcs.: 3. Németh
Nóra, Makra Réka, Szalai Laura, Pál Csilla.
Felnőtt kcs.: 2. Nógrádi Viktória, Ács Brigitta, Kiss Blanka, Farkas-Cs. Dalma.

Nógrádi Viktória és Ács Brigitta

MÓRAHALMI

Farsangoló
kézművesek
Február 16-án délután az Aranyszöm Rendezvényház nagyterme kreatív alkotóházzá
változott. Aki betért aznap, nyüzsgő, lelkes
gyerekcsapatot talált ott, akik több csoportban mindenféle színes, izgalmas alkotásokon dolgoztak. A közös téma a farsang volt,
de mindenki másképpen közelítette meg.

KÖNYVAJÁNLÓ

Lévai Katalin: Hírnév
Márciusban a nőket köszöntjük, ebből az
alkalomból ajánlom Lévai Katalin könyveit,
köztük a Hírnév című regényt. Színvonalas,
érzékeny női irodalom, asszonysors a 21.
században. Simon Dóra reggel még egy televíziós műsorban nyilatkozik a nők hátrányos
helyzetéről a válság idején, egy óra múlva viszont már neki sincs állása, mert megszűnt a
kutatóintézet, ahol dolgozott.
Hiába kér segítséget, senki sem tud munkát ajánlani. Végül egy szerencsés találkozás
a nagyhatalmú
televízióssal, aki egyszerre vezeti be a
öösszehozza
h
h
műsorkészítés, és a tévés látszatvilág rejtelmeibe. Janesz ugyanolyan kellemes, mint amilyen taszító férfi, Dórát mégis mágnesként vonzza. Túlélheti-e a házassága a váltást, a televíziós karriert,
amely hirtelen köszönt be az életébe? És megmaradhat-e Dóra annak, aki volt: becsületes kérdezőnek, aki a nehezebbik utat és nem
az olcsó sikert keresi? El szabad-e fogadnia a tévés „keresztapa”
támogatását, vagy előbb-utóbb a férfi benyújtja a számlát ahhoz,
hogy képernyőn maradhasson? És mit szólna mindehhez Simone
de Beauvoir, a huszadik század legjelentősebb társadalomtudósa,
a szabad nők példaképe, akiről Dóra a doktoriját írja...?

Jókai Mór:
A kőszívű ember fiai

A rendezvényház dolgozói több foglalkozás-vezetőt
hívtak meg erre az alkalomra a kistérség településeiről.
Paraginé Tóth Edina Zákányszékről érkezett, Magassy
Katalin Ásotthalomról, vendég volt a teremben Simonics
János festőművész is, aki üllési, Mórahalmot pedig Koisné
Körösi Rozália képviselte.
A farsangolással kapcsolatos kézműves tevékenységeket Koisné Rózsika
felügyelte, vezette. Gyönyörű álarcok, fejdíszek, figurák születtek az asztalánál.
Magassy Katalinnál
már másképpen űzték a telet
a gyerekek, hiszen itt kiszebábok készültek. Paraginé
Edina pedig gyöngyfáival
már a tavaszt varázsolta a terembe. Valamennyien elvarázsolták a gyerekeket!
Simonics János festőművész egy kis kedvcsinálót tartott festő-tanfolyamához – a gyerekek érdeklődését
próbálta felkelteni a festés eszközeinek, alapanyagainak,
alapvető technikáinak bemutatásával.
Önmagában mindegyik foglalatosság érdekes volt, de így
együtt igazi farsangi forgatag kerekedett belőle.
A gyerekek nagyon élvezték, igyekeztek kipróbálni mindent, amire lehetőségük adódott ezen a délutánon, elmélyülten dolgoztak, s aztán büszkén mutogatták alkotásaikat.
A Rendezvényház dolgozóinak szakmai felkészültségét és
lelkes munkáját dicséri mind az ötletes és ügyes szervezés,
mind a zökkenőmentes lebonyolítás. Köszönjük nekik, és a meghívott foglalkozásvezetőknek!
Berta Gyuláné

Március idusára való tekintettel ajánlom figyelmükbe ezt a klasszikust. Nekem
1848-ról mindig ez a regény jut eszembe.
Baradlay Kazimir mindig is császárpárti
férfi volt.
Végrendeletében fejti ki, hogy milyen
sorsot szeretne három fiának. Legidősebb
fia, Ödön, maradjon a szentpétervári udvarnál és tanuljon, hogy minél magasabb
pozíciót tölthessen be. Középső fiának, Richárdnak
Ri há d k a lovasságot
l
á
ajánlja, hogy azután jusson be a táborkarba. Legkisebb fia Jenő,
Bécsben maradjon és továbbra is hivatalnokként dolgozzon, de
próbáljon minél magasabbra jutni a ranglétrán. Baradlay felesége,
a fiúk anyja, azonban az ellenkezőjét kívánja tenni férje akaratának… Az 1848-as forradalom huszadik évfordulóját köszöntötte
Jókai ezzel az alkotással. Először csak folytatásokban jelent meg
a Hon című folyóiratban, a kiegyezés után két évvel 1869-ben. Az
olvasók csak később vehették kézbe a szándékosan 48 fejezetre
bontott regény könyv változatát. Jókai saját emlékein és élményein kívül azt az élményanyagot is felhasználta, melyet az 1860-61ben mozgalommá szélesedő honvédemlékgyűjtés közben szerzett.
Felejtsük el, hogy kötelező! Olvassuk önmagáért.

Óvodai beíratás

Az újonnan óvodába lépő gyermekek részére
az Óvodai beíratás időpontja:
2012. ÁPRILIS 2–10. , 8 0 0 –16 00
Helye: Napközi Otthonos Óvoda
Mórahalom Egyenlőség u. 19.,
óvodavezetői iroda
Szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- TAJ kártya - lakcím kártya
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Felnőttképzés–
projektzárás
2012. március 1-jén zajlott a TÁMOP 3.2.3-09/1-20090039 azonosító számú „MOST:
Mórahalom kistérsége az élethosszig tartó tanulás szolgálatában a gazdasági fejlődésért” című
pályázati program projektzáró
rendezvénye az Aranyszöm
Rendezvényházban.
A szervezők a pályázó intézmények voltak, vagyis a Móra
Ferenc ÁMK, mint projektgazda,
valamint a Móranet Nonprofit
Közhasznú Kft, és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház.
Az eseményt Csányi László
alpolgármester úr nyitotta meg,
majd átfogó tájékoztatást hallhattunk a projektet illetően Makra
Istvántól, aki az elmúlt év végéig
látta el a projektmenedzser feladatát. Ő számolt be arról a Felnőttképzési menedzser képzésről

is, ami a kistérségi kulturális
szakembereket készítette fel az
ez irányú munkára.
Az egyes képzésekről az intézmények képviselői tartottak
beszámolót.
A Móra Ferenc ÁMK részéről
Dr. Tóthné Gróf Ágnes mondta
el, hogy két képzés valósult meg
a projekt keretében; a Családi
napközi működtetője és Házi
gyermekfelügyelő, valamint a
Parkgondozó képzés.
A Móranet Nonprofit Közhasznú Kft. képviseletében
Szabó Andrea ismertette két
megvalósult képzésüket, a határ
menti turisztikai animátor, és a
Média designer képzést. A Városi Könyvtár képzéseit pedig,
amelyek a Kezdő számítógépkezelő, és a Számítógép kezelő,
e-ügyintéző képzések voltak,
Berta Gyuláné számolt be.

A program keretében
összesen 7 felnőttképzési programot bonyolítottak le, s két mórahalmi
intézmény akkreditált felnőttképzési intézménnyé vált. A
képzéseket összesen 88 fő végezte el sikeresen, s a résztvevők
a kistérségben élő, valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű jelentkezők voltak, hiszen az
európai uniós pályázati forrásból
megvalósuló tanfolyamok célja a
kistelepüléseken élők munkaerőpiaci versenyképességének növelése volt. A projekt összkölt-

sége több mint 36 millió forint
volt. A projekt hosszú távú céljaként létrejött egy olyan kistérségi
szintű együttműködés a közművelődési intézmények, a munkaadók
és a Munkaügyi Központ között,
mely folyamatosan monitorozza
a helyi munkaadók igényeit és
ezekre gyors választ képes adni a
megfelelő felnőttképzési program
megszervezésével, lebonyolításával. Mindezek révén valósulhat meg a térségben
a felnőttképzés és az
élethosszig tartó tanulás
népszerűsítése.

Népszerű felnőttképzések az Aranyszöm Rendezvényházban
Újabb intézmény vált akkreditált felnőttképzési intézménnyé Mórahalmon.
2012. márciusában lezárult az a pályázati
projekt, melynek keretében az Aranyszöm
Rendezvényházat üzemeltető MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft. felnőttképzési
intézménnyé válva sikeresen bonyolította le
képzéseit.
A „MOST: Mórahalom kistérsége az élethosszig tartó tanulás szolgálatában a gazdasági fejlődésért” című projekt keretében,
európai uniós forrásból két 90 órás képzést
szervezett 2011. őszén, s idén, – várhatóan
2012. második felében - a két képzés közül
azt, amelyikre többen jelentkeznek, újra indítják. A Média designer hivatalosan akkreditált felnőttképzést 12 fő végezte el sikeresen,
melynek keretei között digitális képfeldolgozást, kiadványszerkesztést, design és arculati
elemek tervezését sajátíthatták el a hallgatók.
Az álló- és mozgóképek feldolgozásához
modern számítógépes
szoftvereket
használtak, s a képzés
során
fejlesztették
kommunikációs
és
IKT kompetenciáikat, kipróbálhatták a
képek szerkesztését
és a filmfelvételek
vágását is. A képzésben részt vevők olyan
gyakorlati
tudásra
6

tettek szert, amely sikeresebbé teheti őket a
munkaerőpiacon.
A Határmenti turisztikai animátor képzést 12 fő végezte el sikeresen. A tanfolyam
keretében a szervezési ismeretek elméleti
megalapozó órák után megismerkedhettek a
térség és a határmenti területek természetiés épített értékeivel, kulturális örökségével,
valamint angol és szerb nyelvi alapismereteket és speciális idegenforgalmi ismereteket
sajátíthattak el. A hallgatóknak lehetőségük
volt terepgyakorlatok alkalmával bejárni a
kistérség nevezetességeit Mihály Illés országosan ismert turisztikai szakember vezetésével, s megismerkedni a kistérség természeti csodáival, ökoturisztikai jelentőségű
látványosságaival Dr. Deák József Áron
(Szegedi Tudományegyetem) segítségével.
Olyan turisztikai szakembereket képeztek,
akik immár képesek lesznek minőségi programszervezése, kifejezetten a térségi, helyi
igényeket kielégítő turisztikai szolgáltatások
megszervezésére.
A hallgatók nem csak használható tudással, hanem sok közös élménnyel és emlékkel gazdagodtak, új szakmai ismeretségek
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születtek, s értékes barátságok kötődtek. A
hallgatói elégedettséget tükrözi, hogy mindannyian jelezték, örömmel részt vennének az
intézmény bármely jövőbeni képzésén.
A képzések sikeres lezárulását követően az intézmény benyújtotta intézményakkreditációs kérelmét, s a helyszíni ellenőrzés eredményes lezárása után a Felnőttképzési Akkreditációs Testület megadta
intézményünknek az akkreditációt. Az intézmény tervei között szerepel, hogy a projekt
lezárulását követően, ezév tavaszán már saját
forrásból nyújtja be a Határmenti turisztikai
animátor képzés akkreditációs kérelmét, ezzel is emelve az új felnőttképzési intézmény
szolgáltatásainak minőségét. Az képzési
akkreditáció megszerzése után, várhatóan
ezév nyarán felmérik a térségi igényeket, s a
fent említett két tanfolyam közül a népszerűbbet újra megszervezik az év második felében.
További információ: www.rendezvenyhaz.
morahalom.hu
Szabó Andrea
szakmai vezető, felnőttképzési vezető

MÓRAHALMI

TÁJÉKOZTATÓ munkáltatók részére
a harmadik országbeli állampolgárok
foglalkoztatásával kapcsolatban kiszabandó
közrendvédelmi bírságolás rendjéről
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: Hivatal) segítséget kíván
nyújtani a munkáltatók részére a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban kiszabandó közrendvédelmi bírságolás rendjéről a 2011. augusztus
1-jén hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekről és a Hivatal gyakorlatáról.

A munkáltató kötelezettségei a harmadik országbeli
állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban
Ellenőrzési kötelezettség: a munkáltató legkésőbb a harmadik országbeli állampolgár
munkába lépésének napján köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel, vagy más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e.
Megőrzési kötelezettség: a munkáltató a foglalkoztatás időtartama alatt köteles megőrizni
a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély, vagy
más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát.
Bejelentési kötelezettség: a munkáltató 5 napon belül az idegenrendészeti hatóságnak bejelenteni köteles:
– a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának megkezdését,
– azt a tényt, hogy a harmadik országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját
nem kezdi meg,
– azt, hogy a munkavégzés a munkavállalási engedély érvényességi idején belül megszűnik.
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik
országbeli állampolgár, valamint az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő
harmadik ország állampolgáraként a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó
személy – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a 20. § (1) bekezdés szerinti keresőtevékenységet folytathat.
Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén keresőtevékenységet – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – az a harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki
a) szezonális munkavállalási vízummal, vagy
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki
c) keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból
kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy
d) EU Kék Kártyával rendelkezik.

A munkáltató kötelezettségeinek elmulasztásával járó
jogkövetkezményekről

Természetkedvelőknek
A mórahalmi Zöld Közösségi Ház
és Erdei Iskola (6782 Mórahalom IV.
kerület 65.) 2012-ben 5. alkalommal
jelenteti meg Túranaptárát, melyben
szereplő túrákat elsősorban egyéni
turisták, családok, kisebb létszámú
csoportok részére kerülnek megrendezésre. A szakvezetett túrákon a
résztvevőknek lehetőségük van a tömeges turizmus elől
elzárt helyszínek és
egyedi természeti
értékek megismerésére, melynek részletei az Ifjúsági és
aktív turizmus című
kiadvány Túranaptár 2012 fejezetében
találhatók.
2012-ben a nagy sikerre való tekintettel újra indul az „Orchideák
az Ezerarcú-sömlyéken” túra,
ahol Zákányszék természeti értékei
közt barangolunk, illetve az esős idő
miatt 2011-ben elmaradt „Szabad
ég alatt hálózsákban túra”
a kelebiai Bácsboristán, amely speciális túrán a szabad ég alatt alszunk
együtt Bácsborista élőlényeivel.
2012-ben újdonság a „Bunkerek az erdőben – Túra a
kelebiai erdőben” túra, amely
a magyar Maginot-vonal kelebiai erdőben lévő bunkerjeinek megkeresésére és felderítésére irányul, egy kis
erdőjárással. A ráadás, a hidegháború
utolsó évtizedeiben, ezekben az erdőkben járőröző határőrök felszereléséből és fegyverzetből bemutatásra
kerül néhány darab. (Fegyver másolatokkal (airsoft) pl.: Ak-47, kanálgép, sisak, álcaruha…)

Gyertek velünk túrázni!

A munkáltató székhelye szerinti idegenrendészeti hatóság a munkáltatót – a fentiekben
részletezett kötelezettségei bármelyikének megszegése esetén – a foglalkoztatott harmadik
országbeli állampolgárok számával arányos mértékű közrendvédelmi bírsággal sújtja (kötelező jellegű). A közrendvédelmi bírság mértéke foglalkoztatottanként 500.000 (ötszázezer)
Ft-ig terjedhet.

A közrendvédelmi bírság megfizetésére vonatkozó
felelősség rendjéről
A munkáltató akkor mentesül a közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól,
ha bizonyítja, hogy – a fentiekben részletezett – ellenőrzési, megőrzési, és bejelentési kötelezettségeinek eleget tett.
Nem mentesül a munkáltató viszont a közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól akkor, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként, vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott
okmány hamis volt.
Egyetemleges felelősség terheli a munkáltató fővállalkozóját az alvállalkozó munkáltatóval együtt a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha a munkáltató fővállalkozója
tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató
harmadik országbeli állampolgárt érvényes tartózkodási engedélyként, vagy más, tartózkodásra jogosító engedély, vagy az e törvény alapján keresőtevékenység folytatására jogosító
engedély nélkül foglalkoztat.
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FARSANG
A MICIMACKÓCSOPORTBAN

TÉLBÚCSÚZTATÁSTAVASZVÁRÁS A
MÓRAHALMI ÓVODÁBAN

Február közepén megcsappant számban
jöttek a gyerekek az oviba, szinte nap, mint
nap csökkent a csoportlétszám. Február utolsó hetére „visszakaptuk” betegeskedő ovisainkat, így mindenki nagy örömére végre
megünnepeltük a várva várt FARSANG-ot.
Csoportunkban a farsangi mulatozást
nagy izgalmak, készülődések előzték meg.
Az egészséges gyerekek már az előző héten mondogatták, hogy ők mik szeretnének
lenni.
A beszélgetések során felderítettük a jelmezbe öltözés szokásának miértjét, már tudják a gyerekek, hogy az ijesztő maszkokkal
az emberek a telet próbálják elijeszteni.
A várva várt alkalomra mindenki jelmezt
öltött, beleértve a felnőtteket is. A szülők finomabbnál finomabb sütemények fokozták
a hangulatot – köszönjük szépen!
Jó hangulatban, önfeledt mulatozással telt
a hétfő délelőtt. Szívesen vizsgálgatták egymás jelmezét, aktívan vettek részt a közös
táncban, bemutatkozásban.
Természetesen nem telhetett a nap mókakacagás nélkül; volt zsákbamacska, tombola, vicces feladatok, éneklés.
A Micimackó-csoportos
gyerekek nevében:
Szalma Attiláné Tamara óvó néni

Március elejére már minden gyerek számára egyértelmű lett, hogy ez a tavaszvárás
időszaka. Mindenki lelkesen mondogatta,
hogy a tavasz azért jó, mert akkor lehet kirándulni, sétálni, virágot gyűjteni, nem kell
olyan sok ruhát felvenni, mint most, és a
nappalok is hosszabbak lesznek…
Mivel abban mindenki egyetértett, hogy
elég volt a télből, a tél ijesztgetésére szolgáló hagyományos busójárásról is szívesen
hallgattak történeteket a gyerekek.
A mohácsi busójáráson személyesen nem
lehettünk jelen, mégis mindenki az átlagosnál jobban oda tudta képzelni magát, hiszen
nemcsak videót néztünk erről a nagy eseményről, hanem egyik kispajtásunk, Benedek beszámolóját is meghallgathattuk, aki
az idei évben személyesen részt tudott venni
rajta.
A hét zárása és egyben csúcspontja a pénteki KISZEBÁB ÉGETÉS volt.
A gyerekek lelkesen gyártották a kis kiszebábokat, és a télbúcsúztatásra tanult
verseket, mondókákat, énekeket is hamar
megtanulták. Az „igazi” kisze báb készítése
pénteken közös élménnyé vált. Miután elkészítettük a bábokat, természetesen „használatba is vettük” azokat, az óvodaudvaron
összegyűlt az óvoda összes gyereke, és a

Móra Ferenc ÁMK-ból vendégül hívott 2.
a osztályosokkal közösen ijesztgettük nagy
hangoskodással, csörgéssel, zörgéssel, énekléssel a telet. A zenét Pipicz Illés és Szalma Attila (DERENDŐC ZENEKAR tagjai)
húzták nekünk, az éneklésben Tanácsné Ági
néni segített – köszönjük szépen!
Ez az esemény zárta a Farsangi néphagyományról való megemlékezésünket, mely során a gyermekek aktív közreműködésükkel
egy kicsit részesei lehettek hagyományainknak, szokásainknak.
Az óvodás gyerekek nevében:
Szalma Attiláné Tamara óvó néni

Homokháti RECEPTVERSENY

Homokháti

recept

versenyt

hirdet a Móra-Tourist Nonprofit Kft. helyi
TDM szervezet 2012 március hónapban. A
beküldött receptek a beküldő névjegyével
ellátva, szakmai értékelést követően kerülnek be a versenyt követően elkészülő

4 évszakos Homokháti szakácskönyvbe.

Az értékelésnél fontos szempont, hogy a re-ceptben fellelhető hozzávalók mennyire illesz-kednek a térségi hagyományokhoz, tanyasi vidéki
ki
téletmódhoz és a Homokhátság természeti adottságai által megtermelhető alapanyagokhoz. Céélunk ugyanakkor, hogy elfeledett már nem haszznált, vagy akár a modern egészséges táplálkozássnak megfelelő hazai alapanyagok is megtalálhatók
ók
legyenek az egyes receptek hozzávalói között.
Fontos szempont továbbá, hogy olyan hozzávavalókból álljanak össze a receptek, melyek illeszkedednek az adott évszakhoz.
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A recepteket
eken
az alábbi hely
gyűjtjük:
kenyervaro@
u
morahalom.h
Kenyérváró
üzletházban
elhelyezett
gyűjtő doboz

Figyelem, csak azok a receptek kerülnek értékelésre,
F
me
melyek megfelelnek az alábbi előírásoknak:
R
Recept fantázianévvel van ellátva, pontos hozzávalók
fel
felsorolása kerültek, elkészítés részletesen, érthetően
va
van leírva. Kérjük jelöljék meg, hogy melyik évszakhoz
kö
köthető a recept, továbbá fel kell tüntetni a beküldő
te
teljes nevét, elérhetőségeit.
Minden beküldő receptenként a Szent Erzs
zsébet Mórahalmi Gyógyfürdő jóvoltából 1 db
fü
fürdőjegyet kap ajándékba, melyek átvehetők 2012.
á
április 01-től 2012 május 31-ig a Kenyérváró üzletházban. A kiválasztott receptek a beküldő nevével ellátva
b
b
bekerülnek a több mint 1000 példányban elkészülő szak
kácskönyvbe.
A szakmai értékelő által kiválasztott legjobb recept
beküldője 2 személyes vacsora utalványt kap a Hotel
Colosseum Mórahalom Étterme felajánlása jóvoltából.
Receptek beküldési határideje:
2012. április 20.
A szakácskönyv a Tanyafejlesztési Program előirányzat
ker
keretében nyújtott támogatás segítségével kerül megvalósításra.
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Kultúra és hagyomány
a határ két oldalán
(Folytatás a címoldalról)
A több mint 96 ezer euro
összköltségű projekt vezető
partnere a mórahalmi EGYMÁSÉRT Ifjúsági és Közösségfejlesztő
Közhasznú
Egyesület, amely a hajdújárási Ludaspuszta Térségi
Társulással közösen azt a
célt tűzte ki maga elé, hogy
a helyi hagyományokról 5-5
darab kisfilmet készít, így
megőrizve azokat az utókor
számára. A február 29-én,
Mórahalmon
megrendezett
esemény a MagyarországSzerbia Határon Átnyúló
Együttműködési
Program
keretében megvalósuló, a

„Kulturális értékek megőrzése
a média bevonásával, határon
átnyúló együttműködésben”
(HUSRB/1002/222/119 kódszámú) című projekt magyarországi bemutatkozása volt.
Csányi László kiemelte,
hogy azzal, hogy a két ország
civil szervezetei működnek
együtt, a célul kitűzött eredmények gyorsabban lehetnek a
lakosság hasznára.
Olyan már csaknem veszendőbe ment hagyományokat,
kulturális értékeket mentenek
az összefogásnak köszönhetően, amelyeket mind két fél
értéknek tart, és összekötnek
minket. A már említett összesen 10 kisfilm elkészítéséhez
várták az vajdasági és homokháti térség kulturális életének szereplőitől az ötleteket
a mórahalmi civil fórumon.
A mórahalmi egyesület elnökeként Duka Féilx beszámolt
arról, hogy a kisfilmek mellett

egy hosszabb lélegzetvételű
dokumentumfilm és egy értékmegőrző, 3 nyelvű honlap is
elkészül, valamint rendeznek
az idei nyár folyamán, a témában egy filmfesztivált is az
együttműködő felek.
A projekt kapcsán fontosnak
tartotta elmondani azt, hogy
bár a magyar-szerb együttműködések szlogenje úgy szól,
hogy jó szomszédok vagyunk,
véleménye szerint mi igazából egy család vagyunk. Ezt a
Ludaszpuszta Térségi Társulás vezetője Ábrahám Csilla
is megerősítette, és kiemelte,

hogy ennek a projektnek köszönhetően tovább fejlődtek az
emberek közötti kapcsolatok,
így például első alkalommal ültek egy asztalhoz a hajdújárás
környéki civil szervezetek vezetői, mert mindannyian részt
szeretnének venni ebben a határon átnyúló értékmentésben.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Vajdaságból csaknem tíz, a Homokhát térségből
pedig mintegy 12 különböző
kultúrával foglalkozó szervezet képviseltette magát a CivilFórumon.
Zámbori Eszter

Farsangi mulatság
a bölcsődében
A „törpénk” tollából

Egy február sem múlhat el farsangolás nélkül! Idén Elvira napján, február 10-én rendeztük
meg a hagyományos bölcsődei farsangi mulatságot.
Ági néni élsportolóként, csilingelő érmekkel a nyakában nyitotta meg az ünnepséget. A gyerekek
szebbnél szebb jelmezekben érkeztek, volt itt katicabogár, cowboy, pókember, cica, hercegnő és
tündérkirálylány is.
A kisgyermeknevelők is álruhát öltöttek: Hajni doktor néni
gondoskodott a baktériummentes környezetről, Anikó balerina
táncba hívta a kis gézengúzokat,
Piroska szakács néni finomságokkal
halmozta el az egész bölcsődét,
Katika és Mónika, a két piros-orrú törpe pedig a felhőtlen jókedvet biztosította. Anita és Editke
néni doromboló kiscicaként, Zsuzsi néni pedig éjszakának öltözve

ropta a táncot néhány tűzoltóval.
Adri néni virágos rétként hozott
közénk egy kis tavaszi szellőt.
A mókázást Demus Laci igazán
élethű operatőrként meg is örökítette, hogy a családok is bepillantást nyerhessenek a fergeteges
farsangi hangulatba.
A sok-sok játék, megannyi finomság és az elmaradhatatlan bölcsis
farsangi fánk után nyugovóra tért
a csontváz, a kalóz, a virágtündér
és az oroszlán is.
A farsang nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk felnőtteknek
is igazi kikapcsolódást hozott.
Elmondhatjuk,
hogy
élveztük
minden pillanatát a gyerekekkel
együtt. Álruhájuk ötleteket adott
a jövő évi jelmezeinkhez. De vajon ők mivel rukkolnak elő egy év
múlva?
Arnold Mónika kisgyermeknevelő

w w w. m o r a h a l o m . h u
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„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre
és jótettekre buzdítsuk egymást”
2012. február 22-én
Hamvazószerdával
elkezdődött a Nagyböjt.
A plébános a templomban az előző évben megszentelt és elégetett
barka hamujából hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján
keresztet rajzol a hívek
homlokára,
miközben
azt mondja:
„Emlékezzél, ember, hogy
porból vagy és porrá leszel!”.
A hamu egyszerre jelképezi
az elmúlást és a megtisztulást.
A Húsvét előtti negyven
napot foglalja magában ez az
időszak, s felmerül bennünk a
kérdés: 40-es számnak vajon
mi a jelentősége? A Bibliát és
más forrásokat elolvasva kiderül: a negyvenes szám mindig
az egyes események jelentőségét emeli ki, ezért tart 40 napig a nagyböjt. (Jézus Krisztus
nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot
töltött a pusztában. Negyven
napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes
negyven napig tartózkodott a
Sínai hegyen és Jónás próféta
negyvennapos böjtöt hirdetett
Ninivében.) Őseink a XI. századig olyannyira szigorúan tartották a böjtöt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst,

tejterméket és tojást pedig a
böjti napokon egyáltalán nem
fogyasztottak. Az Egyház mára
enyhített a böjti szabályokon,
de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő:
a 18 és 60 év közötti híveknek
csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két
napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy
a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak húst.
A miséken, a templomban
is vannak változások, amelyek
jelzik, hogy Húsvétra készülünk. A nagyböjt liturgikus
színe a lila, amely a bűnbánatot jelképezi a liturgiában.
Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész
folyamán a szentmisékben az
alleluja, amely a liturgiában
az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az
Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a
keresztúti ájtatosság, amelyen
a hívek mintegy végigkísérik
Krisztust a kereszthalála felé
vezető úton.
Ezen dolgok mellett felmerül a kérdés, elég az, alaposan
felkészítem a lelkem Jézus kereszthalálára és feltámadására
azzal, ha nem eszem húst? Mit
jelent számunkra a lemondás?
Hiszen valakinek nem nehéz

Családi események
Házasságkötés:
Február hónapban házasságkötésről nincsen információnk.
Születések:
Masa Anikónak és Balogh Lászlónak Laura, Badényi
Klárának és Dobó Józsefnek Krisztina,
Gárdián Erikának és Oláh Mihálynak
Kitti Maja nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Halálozás:
Mityók Zrínyi Sándor, Nádas u. 1.; Módra
Imre, Szabadság u. 9.; Volford István, Kölcsey
u. 1.; Farkas József, VI. ker.16.; Horváth János,
VI. ker.177.; Bite Józsefné Kószó Irén, Egyenlőség u. 5.; Drenkovics Sándor, Ásotthalom V. ker.
688.; Bozóki József Tibor, Dobó u. 25.
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lemondani a húsról. A böjt lényege pontosan az, hogy olyan
dologról mondjak le, ami nehézségekkel jár számomra.
A hús, a finom ételek, sütemények, csokoládék mellett
ugyanolyan „böjtnek” számít,
ha valaki lemond a szórakozásról, kevesebbet dohányzik,
iszik vagy kevesebbet internetezik. Olyan is előfordul, hogy
a legnagyobb igyekezet mellett
sem tudjuk tartani magunkat
elhatározásunkhoz, természetesen a Jóisten kegyelme ilyenkor is segít: jócselekedetekkel
pótolhatjuk hiányosságainkat.
Az igyekezetünkön van a
hangsúly, keressük ezeket a lehetőségeket.
Nagyon fontos, hogy a saját
lelkünket is öltöztessük ünneplőbe. Mit jelent személyesen
nekem Jézus kínszenvedése,
kereszthalála és feltámadása?
Valami 2000 éves cselekedet,
ami távol van, vagy nagyon is
közeli, élő, egy olyan áldozat,
amiért minden nap hálát adok?
Mindenki válaszolja meg saját

magának a kérdést. Fontos,
hogy újítsuk meg beszélgetéseinket a Jóistennel, figyelmesebben imádkozzunk.
Egy gondolat az elmélyüléshez a Szentatyától, XVI. Benedek pápától a Nagyböjtre:
„Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre
és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid
10,24)
Ebben a hónapban emlékezünk Szent Józsefről és a
Gyümölcsoltó Boldogasszonyról is. Szent Józsefre, Jézus
nevelőatyjára március 19-én
emlékezünk, a Szűzanyára pedig március 25-én., ez Isten
Fiának Mária szűzi méhében
történt fogantatásának ünnepe.
Üdvözlégy kinyílt szűz virág,
Szűzen szülő szép anyaság,
Kegyes királyné asszonyság,
Csillaggal fénylő boldogság.
Áldott készületet,
lelki megújulást kíván:
Nagy Mariann

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom - Zákányszék - Domaszék - Röszke
2012. MÁRCIUS HÓNAPBAN
Március 10–11.

Dr. Müller Károly

Tel: 06-30/205-9086

Március 15–18.

Dr. Kovács Tibor

Tel: 06-30/965-3114

Március 24–25.

Dr. Tóth Ferenc

Tel: 06-20/476-3517

Március 31–01.

Dr. Herczeg István Tel: 06-30/458-1273
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!!!MEGNYÍLT ÉS A FÖLDSZINTRE KÖLTÖZÖTT!!!
2012. MÁRCIUS 1- JÉN
KIS ÁTALAKÍTÁS UTÁN ÚJRA MEGNYÍLT

A PRIVÁTHÚS BOLT
A KENYÉRVÁRÓ ÜZLETHÁZBAN

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ: SZÜNNAP
KEDD: 7:00–17:00
SZERDA: 7:00–17:00
CSÜTÖRTÖK: 7:00–17:00
PÉNTEK: 7:00–17:00
SZOMBAT: 7:00–12:00
A hazai termékeket kínáló áruház földszintjén friss húst, húskészítményeket, füstölt árut, zöldséget-gyümölcsöt szárazárut termelői tejterméket lehet vásárolni! Termelői tejtermék (házi
sajt, túró, tej) árusítása az alábbi időpontokban:
HÉTFŐ: SZÜNNAP
KEDDTŐL PÉNTEKIG: 7:00–11:00
SZOMBAT: 7:00–12:00

Sok szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

„FELHÍVÁS!

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 l. és 4.
csütörtök 9:00–12:00 óráig
Következő ügyfélfogadási
napok: március 22., április 5.

5. GDF-Suez Energia
Magyarország Zrt.
(korábbi ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.)

Kedd: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
6. EDF-DÉMÁSZ Zrt.
Hétfő: 16:00 – 20:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
7. APEH Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00 – 12:00 ;
12:30 – 15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3
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Pszichiátriai szerek
viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
11

MÓRAHALMI

Arany Angyal

Pizzéria

Mórahalom, Szőlő u. 2.
Pizza házhoz szállítás 2012. 03. 15-től

RENDELÉS:

30/451-27-88

■
■
■

Buli-party lebonyolítása.
Sütemény és tortarendelés.
Kapható:
Hot-dog, Hamburger

2012.
us
márci
15-én

Hozzávalók:

 25 dkg szögletes
háztartási keksz

(de azért legyen
tartalék, ha netalán
mégsem lenne elég).

 Krém: 3 csomag
karamellízű
pudingpor,
1 liter tej,
7 evőkanál cukor
– ezt a tasakon
lévő utasítás
szerint készítjük.
 5 dl Hulala tejszín,
 4 db nagy Sport
szelet csokoládé.

Egy közepes méretű (25x35 cm), magas falú tepsit kirakunk keksszel úgy, hogy mindenhol fedje a tepsi alját.
 A karamellás pudingport kevés hideg tejben elkeverjük, ízesítjük cukorral és a többi tejben felfőzzük, hogy
jó sűrű legyen, majd még forrón a kekszre öntjük.
 A fél liter tejszínt habbá verjük, és a 3/4 részét
a karamellpuding tetejére simítjuk, ha már kihűlt a
pudingkrém.

a V8 Pokol Söröző
is MEGNYÍLIK !

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

Vezető típusú céltudatos
EMBEREKET KERESEK,
kinek fontos az extra jövedelem.
Érd.: 06-30-461-7540

Karamellás sportszelet

 A maradék tejszínbe beletesszük a Sport csokikat
felolvasztva. (A csokit mikróban olvaszthatjuk fel leggyorsabban, de figyeljünk, kevés idő kell neki, mert
karamellizálódik!) Ez kerül a tetejére.
 Erre pedig csokit reszelünk, és lehűtjük.

JÓ ÉTVÁGYAT HOZZÁ!
INBA BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ ZRT.
6783 ÁSOTTHALOM, PETŐFI U. 1.
TEL: 62/591-015, FAX: 62/591-016
Az INBA Zrt keres női dolgozókat
zöldség-gyümölcs válogatásra, csomagolásra,

valamint férfi dolgozókat kézi
anyagmozgató és targoncás munkakörbe.
(Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint
targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni
2012. március 1-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom,
Petőfi u. 1. szám alatt.

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
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