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Világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérem ugrókötélben

Mórahalmi sikerek Amerikában

A Floridában rendezett ugróköteles világbajnokságon Lajos Vandának szólt a magyar himnusz, aki korcsoportjában, a 15–17 évesek között az összetett
versenyben az élen végzett, miközben egy ezüstöt

is begyűjtött gyorsaságiban. Rajta kívül egy csapatbronzéremmel is gazdagodott a mórahalmi Victoria
Sportegyesület.
(Cikkünket a 9. oldalon olvashatják.)

Úszóink a „Porecki
Delﬁn” távúszáson

Húsz éves a Bástya
Nyugdíjasklub

Mint az elmúlt két évben, az idén is megszerveztük a „Porecki
Delfin” úszáson való részvételt. Most is több család, illetve hozzátartozó tartott az úszókkal. Összesen 53-an utaztunk a Horvát
tengerparthoz. Kellemes családi programot ígért a hosszú hétvége. Csütörtök hajnalban indultunk, s délután már a tengerben
lubickoltunk a gyönyörű kis St. Nikol szigeten. Évek óta itt foglalunk szállást. A porecsi kikötőből pár perc hajókázással érhető
el, ez a festői szépségű, hatalmas ős fákkal, fenyőkkel borított
kis sziget, ahol szabadon szaladgálnak a nyulak, így mi csak a
nyulak szigetének hívjuk.
(Cikkünket a 9. oldalon olvashatják, a képen
arany érmeseink láthatóak.)

Idén ünnepelte 30. jubileumát a Napfény Nyugdíjas Klub, s
most újabb ünnephez érkeztünk. Hiszen születésnapját ünnepli a
Bástya Nyugdíjas Klub is, mégpedig megalakulásának huszadik
évfordulóján.
Az ünnepséget az Aranyszöm Rendezvényházban tartottak
augusztus 24-én. Az est háziasszonya Kószó Mihályné klubvezető volt, aki köszöntötte a megjelenteket, és „vezényelte” az
eseményeket.
(Cikkünket a 4.oldalon olvashatják.)
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Elkészült a Napelemes háztartási méretű kiserőmű a Móra Ferenc
Általános Művelődési Központ és Iskola tetőszerkezetén
valósítottuk meg 2012 évben, mellyel az éves
122.793 kWh, azaz 3.468.902,- Ft fogyasztást
várhatóan 40.762 kWh -val, azaz 1.151.527,Ft –al (kb. 33% -al) tudjuk csökkenteni.
Kivitelezés ideje: 2012. július 15 - 2012.
augusztus 31
Projekt költségvetése:
Összköltsége: bruttó 40.942.073 Ft
Az 90%-os támogatás összege:
bruttó
34.800.762 Ft
Az 15%-os önerő összege:
bruttó
6.141.311 Ft
A közbeszerzés nyertes kivitelezőjével, a
Phlegon Consult Kft-vel, a Vállalkozási Szerződést 2011. augusztus 2-án írtuk alá. A munkálatokat 2012.07.17-én kezdte meg, a kivite-

lező az építési munkálatokat 2012. augusztus
24-án befejezte. Műszaki átadás-átvételt 2012.
08.24-án zártunk le. A napelemes kiserőmű
bruttó 40.942.073 forintért épült meg, melyhez a 85%-os támogatás bruttó 34.800.762 Ft
és jelentős önkormányzati forrás mellett épült
meg. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Elkészült a Napelemes háztartási méretű kiserőmű
az Egyenlőség utcai Óvoda tetőszerkezetén

munkálatokat 2012.06.18-án kezdte meg, a kivitelező az építési munkálatokat 2012. július
13-án befejezte. Műszaki átadás-átvételt 2012.
07.13-án zártunk le.
A napelemes kiserőmű bruttó 12.484.574 forintért épült meg, melyhez a 85%-os támogatás
bruttó 10.611.888 Ft és jelentős önkormányzati
forrás mellett épült meg. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

„Napelemes
rendszer
telepítése
Mórahalom Iskola”
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306
Az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében Környezet és Energia Operatív Program
pályázati kiírásban elnyert támogatásból 2012ben befejeződtek a Barmos György téri Móra
Ferenc Általános Művelődési Központ és Iskola tetőszerkezetén a Napelemes háztartási
méretű kiserőmű telepítési munkálatai.
A projekt keretein belül Mórahalom,
Barmos György tér 2. sz. alatti Móra Ferenc Általános Művelődési Központ és Iskola elektromos energia ellátás költségének
csökkentésére 36 kW beépített teljesítményű
fotoelektromos napelemes rendszer telepítését

„Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda”
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304
Az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében Környezet és Energia Operatív Program
pályázati kiírásban elnyert támogatásból 2012ben befejeződtek az Egyenlőség utcai Óvoda
és Bölcsőde tetőszerkezetén a Napelemes
háztartási méretű kiserőmű telepítési munkálatai.
A projekt keretein belül Mórahalom,
Egyenlőség utca 19. sz. alatti Óvoda elektromos energia ellátás költségének csökkentésére
9,6 kW beépített teljesítményű fotoelektromos
napelemes rendszer telepítését valósítottuk

meg 2012 évben, mellyel az éves 30.794 kWh,
azaz 1.419.295,- Ft fogyasztást várhatóan
10.154 kWh -val, azaz 467.922,- Ft –al (kb.
33% -al) tudjuk csökkenteni.
Kivitelezés ideje: 2012. június 15 - 2012.
augusztus 31
Projekt költségvetése:
Összköltsége: bruttó 12.484.574 Ft
Az 90%-os támogatás összege:
bruttó
10.611.888 Ft
Az 15%-os önerő összege:
bruttó
1.872.686 Ft
A közbeszerzés nyertes kivitelezőjével,
a Phlegon Consult Kft-vel, a Vállalkozási
Szerződést 2011. augusztus 2-án írtuk alá. A

Elkészült a Napelemes háztartási méretű kiserőmű
az Röszkei úti CACAO CLUB tetőszerkezetén
„Napelemes rendszer telepítése Mórahalom CACAO CLUB”
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305
Az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében Környezet és Energia Operatív Program pályázati kiírásban elnyert támogatásból
2012-ben befejeződtek a Röszkei úti CACAO
CLUB tetőszerkezetén a Napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítési munkálatai.
A projekt keretein belül Mórahalom,
Röszkei út. 8 sz. alatti CACAO CLUB
elektromos energia ellátás költségének csökkentésére 9,6 kW beépített teljesítményű
fotoelektromos napelemes rendszer telepítését
valósítottuk meg 2012 évben, mellyel az éves
15.113 kWh, azaz 662.554,- Ft fogyasztást
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10.834 kWh -val, azaz 474.935,- Ft –al (kb.
72% -al) tudjuk csökkenteni.
Kivitelezés ideje: 2012. július 02 - 2012.
augusztus 31
Projekt költségvetése:
Összköltsége: bruttó 11.884.333 Ft
Az 90%-os támogatás összege:
bruttó
10.101.683 Ft
Az 15%-os önerő összege:
bruttó
1.782.650 Ft
A közbeszerzés nyertes kivitelezőjével, a
Phlegon Consult Kft-vel, a Vállalkozási Szerződést 2011. augusztus 2-án írtuk alá. A munkálatokat 2012.07.02-án kezdte meg, a kivitelező az építési munkálatokat 2012. augusztus

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

16-án befejezte. Műszaki átadás-átvételt 2012.
08. 16-án zártunk le.
A napelemes kiserőmű bruttó 11.884.333
forintért épült meg, melyhez a 85%-os támogatás bruttó 10.101.683 Ft és jelentős önkormányzati forrás mellett épült meg. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
PÁLYÁZATOT HIRDET a Homokháti Szociális Központ
Mórahalmi Tagintézménye Tagintézmény-vezető beosztás ellátására
A beosztáshoz tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: teljes munkaidőben a Homokháti Szociális
Központ Mórahalmi Tagintézménye idősek nappali ellátásának klubvezetői munkaköre mellett vezetői megbízással a
Tagintézmény szakmai munkájának helyi szintű koordinálása, a központi intézménnyel való napi szintű kapcsolattartás.
Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség vagy az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete alapján a
nappali ellátást vezető munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség
– B kategóriás jogosítvány
– Büntetlen előélet, magyar állampolgárság
– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– hasonló területen szerzett, legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat
– mórahalmi lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagába a bíráló
bizottság betekintsen.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2012. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember
17.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével: 6787. Zákányszék, Dózsa György u. 44. Kérjük a
borítékon feltüntetni : „ 4-99/2012., Klubvezető”.
A pályázat elbírálásnak módja, rendje: a benyújtott írásos
pályázatok elbírálását követően a kiválasztott személyek személyes meghallgatása alapján történik a kiválasztás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 28.

Stratégiai tervet készít
a Banat-Triplex Conﬁnium EGTC
Korábban megírtuk
a Banat- Triplex Confinium EGTC a Magyarország- Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
program keretén belül
valósítja meg COOP BANAT című projektjét
HURO/1001/083/2.1.2
azonosítószámon.
A projekt megvalósítása
során egy olyan tanulmány
készül el, mely a BTC EGTC
működési területét térképezi
fel. Ezen stratégiai koncepció
kidolgozása során feltárulnának, melyek azok a területek
Magyarországon a Dél-alföldi régióban, Romániában pedig a nyugat-romániai régióban, amelyeknek fejlesztése
során fokozható a gazdasági
növekedés. Nagyon szükségessé vált a Csoportosulás
számára e stratégiai terv elkészítése, hiszen az elkövetkezendő 2014-2020-ig tartó

EU költségvetési időszak
pályázati lehetőségeit csak
úgy tudjuk kihasználni a térség fejlesztése érdekében, ha
kijelöljük azokat a pontokat,
útvonalakat, amelyek során
a térség fejlődni tud. Fontos
megtalálni azokat az adottságokat lehetőségeket, amelyek
előrébb viszik ezt a térséget.
A májusban tartott szakmai találkozó alkalmával a
Csoportosulás által kijelölt

munkacsoport a stratégiai
terv előkészítésével kapcsolatos munkák egyeztetése
során arra a döntésre jutottak,
hogy egy kutató csoport fogja
feltérképezni a térséget annak
érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják elkészíteni
a stratégiai tervet.
A Banat-Triplex Confinium
EGTC „Stratégiai terv ké-
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szítésére vonatkozó szolgáltatás megrendelés” tárgyban közbeszerzési eljárást
folytatott le, mely során a
HBF Hungaricum Kft. nyerte
meg a stratégiai terv elkészítésének feladatát. A nyertes
cég a terület feltérképezése
céljából 4 területre osztotta a
térséget. Mind a 4 csoportnak
van egy központi települése
(Mórahalom, Makó, Zsombolya, Detta). A társaság
munkatársai terv elkészítése
során minden csoportnál terep munkát végeznek, mely
során felmérik az adott térség
lehetőségeit. A kutatás 2012.
szeptember 3-tól 8-ig folyik.
További információkat találhatnak a pályázatról, valamint a Csoportosulásról a
www. btc-egtc.eu honlapon.
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Húsz éves a Bástya Nyugdíjasklub
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
Megemlékeztek elhunyt vezetőikről és tagjaikról, köszöntötték az alapító tagokat, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Nógrádi Zoltán polgármester úr köszöntőjében elismeréssel szólt az elmúlt időszakról, és megköszönte a Klub segítségét,
amit a városnak nyújtott. A jubileum tiszteletére zászlót ajándékozott a Bástya Nyugdíjas Klubnak Mórahalom Város Képviselőtestülete nevében. A zászlóanya Komócsin Istvánné lett.
Az est hangulatát biztosították Csonka Attiláné néptáncosai,
nevezetesen a Csicseri és a Margaréta néptánccsoport tagjai, akik
fergeteges előadással kedveskedtek a megjelenteknek. Szintén
hangulatos volt az a vetítés, amit a Klub 20 év alatt készült fotóiból és videó felvételeiből állítottak össze a szervezők. Az ünnep
résztvevői maguk is részesei voltak az aznapi műsornak, hiszen
közösen énekelték el a Nyugdíjas dalt.
Az ünnepség további részében finom vacsorával kedveskedett
a Klub vendégeinek, amit Polgármester Úr megtoldott még egy
ünnepi tortával, amiből mindenki kapott egy szeletet. A tánchoz
Mígh József biztosította a zenét.
Berta Gyuláné

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Nógrádi Zoltán polgármester úrnak, országgyűlési képviselőnknek; Duka Félix úrnak,
a rendezvényház vezetőjének, valamint dolgozóinak, hogy a
Bástya Nyugdíjas Klub méltó körülmények között ünnepelhette
fennállásának huszadik évfordulóját 2012. augusztus 24-én az
Aranyszöm Rendezvényház nagytermében.
Nógrádi Zoltán polgármester úrnak köszönjük azokat a szép
gondolatokat, amelyekkel klubunkat köszöntötte, jókívánságait
tolmácsolta nekünk.
Köszönjük a számunkra kincset jelentő zászlót, melyet ajándékba kaptunk. Mi ezt nagy szeretettel megőrizzük, ünnepeinken
elővesszük.
A huszadik évfordulóra kapott torta ízére még sokáig emlékezni fogunk, mert nagyon finom volt. Köszönetünket fejezzük ki
Csonka Attilánénak, az általa felkészített Csicseri és Margaréta
néptánccsoport táncosainak, az ünnepségünkön előadott fergetegesen szép műsorukért.

Az erdei iskola a SZIN-en
2012. aug. 22–25-ig
A nyertes pályázatunknak köszönhetően nagy izgalommal vártuk, hogy
2012. augusztus 22-én beköltözhessünk
a Szegedi Ifjúsági Napokra és az elvárásoknak megfelelve bemutathassuk tevékenységeinket, illetve játékba hívhassuk a SZIN részvevőit. A Partfürdő hátsó
pontján a Pepsi szimpad mellett kaptunk
helyet a Zöld Placcon a többi civil szervezettel együtt. A Zöldplacc az öko- és civil
ötletek és szemlélet terepe. Jelmondata:
„Zöldülj a SZINen kreatívan!” Szomszédunk volt a TITOK Klub, az Orpheus
Állatvédő Egyesület, a Greenpeace, az
Amnesty International és több egyetemi
zöld szervezet. Erdei iskolaként egyedül
jelentünk meg.
A fesztivál napjaira „Homokország
kincsestára” összegző névvel külön projekt napokkal készültünk a következők
szerint:
1.nap (aug 22., szerda) Pókbangó
nap (Tudtad, hogy a pókbangó nem nek-
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tárt termel, hanem a pókok segítik a szaporodását? A helyi növényvilágban van
más érdekesség is. Segítünk felfedezni)
2.nap (aug. 23. csütörtök) Alföldi
tanyák napja (Hallottál már a sasolóról,
vagy a csizmakutyáról? Tudod milyen jeles nap volt a Zöldágjárás? Elmodjuk neked!)
3.nap (aug. 24. péntek) Földikutya
nap (Vajon mi a különbség a földikutya
és a vakond között? Ismerjük meg a talaj
többi élőlényével együtt!)
4.nap (aug. 25. szombat) Nagyszéksósi
bivalyok és madárvilág napja (Tudtad,
hogy Mórahalmon van egy tó, ahol bivalyok élnek együtt a madárvilággal? Tudod
mit jelent az élőhelyrehabilitáció? Ezen a
napon választ kaphatsz!)
A programok közül a legtöbben
gyógynövények
meghatározását
a
dícsérték, de hasonlóan népszerű volt a
versírás is, amelynél több remek költemény is született. Sok érdeklődőt vonzott
a földikutya is, melyet összehasonlítottunk a vakonddal. A térség növényeit tartalmazó memóriajátékkal is sokan időztek, majd a tappintásukra hagyatkozva
zsákokba nyúltak, melyekben különböző
terméseket kellett meghatározniuk. A Természetjárás szabályaiból alkotott állítások közül eldöntötték, melyik igaz, melyik hamis. Rajzoltak, hogy két személy
egymásnak háttal leült, az egyik kezében
ábra volt egy élőlényről, a másikéban
üres papír és ceruza. Az ábrát tartónak
el kellett mondania mit lát, míg a másik
személynek az elmondás alapján rajzot
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A Bástya Nyugdíjas Klub tagjai nevében
Kószó Mihályné klubvezető
kellett készíteni. A bivalyokról alkotott
állítások közül eldöntötték, melyik igaz,
melyik hamis. Népszokások, jeles napok
meghatározásából következtettek a jeles
napok nevére. Madárfiókát etettek úgy,
hogy két részvevő kezébe adtunk 1-1 fakanalat, ami a madár csőre volt és ezzel
kellett gesztenyéket tenniük egy vödörbe,
vagyis megetetni a madárfiókát. Szerencsére a részvevők skálája igen színesre
sikerült, mivel az óvodás kortól egészen a
nyugdíjasig minden korosztály tiszteletét
tette asztalunknál.
A rendezvényt sikerrel zártuk, rengeteg
tapasztalatot gyűjtöttünk és teljesítettük a
vállalt feladatokat, mert erdei iskolánk bemutatta a SZINezőknek, mivel foglalkozik, érdekes, hasznos, használható ismeretanyagot vittünk magunkkal, amelyek
fesztiválkompatibilis szemléltetőeszközöknek bizonyultak. Adtunk elfoglaltságot a fesztiválozóknak, játszottunk velük,
mozgattuk őket, és a legügyesebbek apró
ajándékokat adtunk.
Köszönjük a támogatást Mórahalom
Város Önkormányzatának, a Móra Ferenc Általános Művelődési Központnak, a Móraép Kft. munkatársainak,
F-Reklámnak és a munkát a fesztiválon
dolgozó erdei iskolás önkénteseknek.
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Rend Örs őszi, iskolakezdő gondolatai:
A nyári szabadság után csak nemrég kezdtem újra dolgozni,
és bizony a nagy reggeli lustálkodások után még nehezemre esik
a korán kelés. Gondolom, a legtöbben Ti is így vagytok ezzel,
de itt a szeptember, és vele együtt az óvoda- és iskolakezdés.
Én ugyan már rég kijártam a rendőr iskolát, de tudom, hogy
ilyenkor nem könnyű visszarázódni a régi rendbe. Éppen ezért
néhány jó tanáccsal, hasznos tudnivalóval szeretném segíteni a
tanévkezdést.

Kezdjük a közlekedéssel…

Sok szó esik arról, hogy a közlekedési szabályok a gyalogosokra és a kerékpárosokra is egyaránt vonatkoznak. Remélem Ti
is ismeritek ezeket a szabályokat! Ha nem, ajánlatos megismerni
őket, szüleitek biztosan segítenek ebben, de tőlem is kérdezhettek bátran! És ha már szülők… Javaslom nekik, hogy az egyedül
(is) közlekedő kisebb gyermekek esetében jelöljék ki a legbiztonságosabb útvonalakat, és ezeket - a lehetséges veszélyforrásokat megbeszélve - még a tanévkezdés előtt akár többször is járják
végig a kicsikkel.

Hogy kedvenc tárgyaink továbbra
is a mi kedvenceink legyenek…

Megértem, ha szeretnétek megmutatni a többieknek, milyen
játékot, mobilt, iPodot, fényképezőgépet… kaptatok. Hogy ezeknek a dolgoknak minél tovább örülhessetek, vigyázzatok rájuk,
ha nem muszáj, ne vigyétek el az iskolába, játszótérre. Ha mégis
magatokkal viszitek, ne hagyjátok őrizetlenül értékesebb dolgai-

tokat. Ha van a suliban zárható szekrény, használjátok, így nem
kell majd azon szomorkodni, hogy elvesznek vagy ellopják őket.
Utcán, tömegközlekedési eszközökön (buszon, villamoson,
trolin) figyeljetek a táskátokra. Zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyetek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska belső rekeszében) tartsátok.

Ami még fontos lehet…

Ha úgy érzitek, segítségre van szükségetek, forduljatok egy
olyan felnőtthöz, akiben megbíztok, vagy szóljatok társaitoknak.
Ahhoz, hogy biztonságban érezzétek magatokat, fontos azoknak
a telefonszámoknak az ismerete is, amelyeken keresztül segítséget kérhettek.

Ismételjük át együtt:

A rendőrség a 107-es, a mentők a 104-es, a tűzoltók a 105ös, a központi segélyhívó (mindhárom esetben hívható) a 112es számon érhető el. Munkatársaimmal többféle, pénztárcába,
tolltartóba is behelyezhető Bárka kártyát készítettünk, amelyek
más hasznos információkat is tartalmaznak.
Ha érdekel benneteket a munkánk, és játszani is szerettek, látogassatok el www.bulisbiztonsag.hu oldalunkra, ahol sok érdekes témáról olvashattok!
2012. szeptembere
Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok egymásra!
Baráti üdvözlettel:
Rend Örs

IV. Integr-ÁLOM tábor 2012.
A Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskolában 2012. július 30-tól
augusztus 4-ig kerül megrendezésre a Mozgáskorlátozott
gyermekek tábora, ahol ép és sérült gyerekek közösen,
felhőtlenül töltenek el egy hetet, tele élménnyel és szórakozással.
A tábort, egy felhívás keretein belül lefuttatott adománygyűjtés előzte meg, melyet 2012 márciusában az Esély Szociális Magánalapítvány, a Móra Ferenc ÁMK, a Zöld Közösségi Ház és
Erdei Iskola, valamint a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete indított útjára.
Idén talán kicsit „könnyebben” telt a táborélet, hiszen egy bőkezű adománynak köszönhetően a teljes ellátásunkat biztosítani
tudtuk külső vállalkozó segítségével. NAGYON NAGY KÖSZÖNET ÉRTE!!!
Köszönettel tartozunk még: a Varga Pékség 95 Kft.nek a felajánlott pékáruért, a Privát Húsáruháznak a felajánlott
alapanyagokért, a Móraprizma Szövetkezetnek a felajánlott
zöldségekért, a Faház Élelmiszer üzletnek
(Nyár utca) a felajánlott tejtermékekért, a
Varga ABC-nek a felajánlott alapanyagokért. Továbbá a Móra-Input Kft.-nek és
a Móra Ferenc ÁMK-nak. Masa Józsefnek és családjának az felajánlott uborkáért és palacsintáért, Gyuris Péternének és
a Wolc-13 Kft.-nek a felajánlott tojásért,
Szűcs Anikónak az elérhető repülésért és
a munkájáért.
Köszönet Brunner Jánosnak,
hogy séta kocsikázhattunk a fogatával és

lovagolhattunk is. Ingyenes bejutási
lehetőséget kaptunk a Szt. Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdőbe két alkalommal is köszönet érte Mórahalom
Városi Önkormányzatnak, a
Szegedi reptéren kedvezményesen repülhettünk, valamint a Tiszán sárkányhajózhattunk. Kedvezményesen utazhattunk Császár József fuvarozóval! Köszönjük.
Végül, de nem utolsó sorban, társadalmi munkájukért köszönet jár: Koisné Kőrösi Rozáliának a kézműves foglalkozásért, Szűcs Lászlónénak, Tandari Antalnénak a
konyhai munkákért, Szász Gergő Ferdinándnak, Balogh Emesének, Farkas Dalmának és Pipicz Annának az önzetlen segítségért.
Végül, de nem utolsó sorban, az MCSME egyesület segítőinek és
munkatársainak! Köszönjük!
Gyuris Ágnes
szakmai
munkatárs
Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola,

w w w. m o r a h a l o m . h u
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Szauna Szeánsz® Oscar Mórahalmon
Eldőlt, hogy melyik városban rendezik meg a III. Szauna Szeánsz® Oscar
kelet-magyarországi középdöntőjét. A
szaunamesterek versenyének helyszínére
kiírt pályázatot Mórahalom nyerte meg,
nem véletlenül, hiszen a 11 szaunával
rendelkező Szent Erzsébet Gyógyfürdő,
valamint a szomszédságában található
Colosseum Hotel Wellness és Konferencia
Szálloda a fejlesztéseknek köszönhetően
egyre kedveltebb a szaunázók körében.
A Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe már
eddig is sokan jártak a szaunázás miatt,
hiszen országosan is egyedülálló szauna
parkkal 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 élményzuhannyal, finn-, és bio szaunával, valamint
egy udvari orosz szaunával, ahol akár a
teraszra hulló hóban is „megfürödhetnek”
a vendégek.
A Magyar Turizmus Zrt. a Magyar
Fürdőszövetség és a MEME – Magyar
Egészségturizmus Marketing Egyesület
szakmai támogatásával szeptember utolsó
hétvégéjén indul a SpaDium Kft. szervezésében az országos rendezvénysorozat, a
Szaunázók hétvégéje és azt követően a III.
Szauna Szeánsz® Oscar a szaunamesterek
versenye. A csatlakozók akciókkal, kedvezményekkel és egész hétvégét kitöltő
programokkal várják majd a vendégeket.
A Szauna Szeánsz® Oscar kelet-magyarországi középdöntőjének időpontja
2012. december 8-9. Ebben az időpontban
7 szaunamester mérheti majd össze szakmai tudását Mórahalmon, melyet 4 fős

zsűri fog értékelni. A versenyzők között
várhatóan mórahalmi szaunamesterek is
képviseltetni fogják magukat, hiszen az
elmúlt időszakban a szükséges képesí-

tés megszerzését követően meglehetősen
nagy rutinra tehettek szert a mórahalmi
fürdőben.
A versenyen a szeánszok ingyenesek lesznek, emellett játszóházzal, aqua
zumbával, hangfürdővel és további érdekes programokkal várják a résztvevőket.
A versenysorozat végső nyertese a Szauna Szeánsz® Oscar díjat veheti át és egy
éven keresztül viselheti a címet szolgáltatójával.
Természetesen a vendégeknek nem kell
a középdöntőig várniuk arra, hogy kipróbálhassák a szauna szeánszokat. A nagy
sikerre való tekintettel ugyanis minden
csütörtökön, pénteken, szombaton és va-

Nyitva tartás változás a Fürdőben
12. szeptember 1-től változik a fürdő nyitva
tartása, amely jövő év május 31-ig marad érvényben. A gyógyfürdő és szauna világ a hét
első három napján este 7-ig tart nyitva, míg
csütörtöktől szombatig este 10 óráig, vasárnap
8 órakor zárnak. A gyermekfürdő két órával később nyit a felnőtt részlegnél, tehát 10 órától lehet használni és mindig egy órával korábban zár.
A strand minden nap 8-tól este 7 óráig üzemel, a
medencék viszont eltérő időpontokban használhatók. Erről részletes tájékoztatást honlapunkon
olvashatnak.
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sárnap szaunamester segítségével használhatják a kabinokat. Az szeánsz ideje
alatt a szauna mester 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 ventillációt biztosítani a vendégek körül. Ezen kívül igyekszik minden,
a szaunázást érintő kérdést megválaszolni illetve felügyeli a szauna részleget és
ellenőrzi, hogy minden vendég betartja e
a helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait. A részvétel az érvényes belépőjegygyel rendelkező fürdővendégek számára
Ingyenes, de bejelentkezéshez kötött. Egy
fő egy nap maximum két szeánszra jelentkezhet, annak érdekében, hogy minél több
érdeklődő részt vehessen a szeánszokon.

Szaunázók
hétvégéje
A szaunázók hétvégéjét 2012. szeptember 29-30. között rendezik meg országos
szinten, minden csatlakozott wellness létesítménybe, így a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, valamint a Colosseum Hotelben
is. A fürdőben és a szállodában minden
MÁV Start kártyát felmutató vendégnek
20% kedvezményt nyújtanak a belépőjegy
árából, a szauna szeánszok pedig szintén
ingyenesek lesznek. Minden szolgáltató,
aki az akciónkhoz csatlakozik, további
programokat kínál a vendégeinek.
További részeltek a rendezvénysorozatról: www.szaunaszeansz.hu

Karbantartás és medencezárások
Felhívjuk a Kedves Vendégeink figyelmét, hogy az alábbi időpontokban a
fürdő említett részeiben karbantartási munkálatok zajlanak. A karbantartás ideje
alatt a gyógyfürdő többi részlege zavartalanul üzemel. Tervezett karbantartási
munkálatok időpontjai:
Szaunavilág épülete (2012.09.10–2012.09.14.)
Gyermekfürdő épülete (2012.09.10–2012.09.14.)
Fedett gyermekpancsoló (2012.09.17–2012.09.21.)
Tanuszoda épülete (2012.09.24–2012.09.28.)
Továbbá felhívjuk a Kedves Vendégeink figyelmét, hogy a NYÁRI BEJÁRAT ÉS A RENDEZVÉNYMEDENCE 2012. SZEPTEMBER 10-ig, valamint a
KÜLTÉRI CSALÁDI CSÚSZDA 2012. SZEPTEMBER 16-IG ÜZEMEL!
Megértésüket köszönjük!

w w w. m o r a h a l o m . h u
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Helyismereti Régi könygyűjtés
vek versenye
A Tóth Menyhért Városi Könyvtár
szeretné bővíteni helyismereti helytörténeti gyűjteményét, ezért kéri a
kedves lakosokat, hogy akinek olyan fotó, vagy dokumentum van a birtokában,
ami érdeklődésre tarthat számot, és tulajdonosa nem bánja, ha az szerepel a
könyvtár adatbázisában, akkor hozza be a
könyvtárba.
Az eredeti dokumentumot nem tartja
meg a könyvtár, csupán beszkenneli, ami
egy-egy cikk vagy kép esetén egy-két perces munka.
Bővebb információt kérhetnek a
könyvtárban személyesen, telefonon a
281-441-es számon, vagy e-mailben a
konyvtar@morahalom.hu címen.

A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és
Közösségi Ház versenyt hirdet, amelybe
bárki benevezheti saját tulajdonában lévő könyvét vagy könyveit, amelyek elmúltak már ötven évesek.
Vagyis a kiadás dátuma nem lehet frissebb, mint 1962.
A könyvtár a benevezett dokumentumokból kiállítást rendez, amit október
11-én megtartandó könyvtári napján fog
megnyitni.
A legrégibb dokumentum elnyeri a neki járó mély tiszteletet, tulajdonosa pedig örökös
tagságot a mórahalmi Tóth
Menyhért Városi Könyvtárba.
Nevezéseiket várjuk a könyvtárba,
Mórahalom, Röszkei u.2.

Ünnepség a könyvtárban!
A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2012. OKTÓBER 11-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN
RENDEZVÉNNYEL ÜNNEPLI MEG,
azt, hogy évekig tartó előkészítő munka után végre
megindította az elektronikus kölcsönzést!
A nap folyamán programokat
szervezünk kicsiknek és nagyoknak,
szakmabelieknek, olvasóinknak, és minden kedves érdeklődőnek.
A program gyerekeknek szóló része már
kora délután megkezdődik, középpontjában a népmesékkel.
Ezt követően szakmai szeánszot
tartunk a kistérség könyvtárosaival
„A multifunkciós könyvtáros, avagy a
könyvtári munka – a legeslegtágabb értelmezésben” címmel. A szakmai összejövetel a Homokháti Kistérségi Könyvtári
Szövetséggel szoros együttműködésben
jön létre.
A délután következő részében kiállítást nyitunk meg a lakosságtól beérkezett régi könyvekből, valamint egy különleges gyöngyfa-kiállítás is megtekinthető lesz.

A könyvtárban folyó szakmai munkát
rendhagyó módon egy rövid jelenet
segítségével mutatjuk be, amelynek előadásában a Mórahalmi Amatőr
Színjátszó Társulat tagjai vesznek részt.
A nap zárásaként vendégünk Lesz
Schaffer Erzsébet, aki az érdekesnek ígérkező beszélgetést követően dedikálja könyveit.
A rendezvény részleteiről és helyszíneiről a Móranet kábeltévén adunk információt várhatóan szeptember közepétől,
hirdetni fogjuk saját honlapunkon, és plakátokon.

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk:
a városi könyvtár dolgozói

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

Mórahalmi
búcsú
Először, nem utoljára
Mert így szól a dokument
Búcsú volt s lesz
Mórahalmon
Minden ember oda ment.
Jöttek megyéből, külföldről
Zákányszékről – ők gyalog
A mennyekből kacsintottak
Szárnyas, pajkos angyalok.
Kis Rigó László, püskökünk
Tartotta a szentmisét
Előtte Nógrádi Zoltán
Szórta szavát szerte szét.
A megyéből minden pap jött
Olvasták a Bibliát,
Egy Szent István szobrot
kaptunk
Püspökünktől – láss csodát!
Első király – kenyérünnep
Tömeg – Istentisztelet
Aranyszömig vittük el a
szobrot és a kenyeret.
Joó Balázs a plébánosunk
Asszisztált csak, de örült,
Hogy a mise, a körmenet
Ilyen szépen sikerült.
Csiksomlyóról jött és dalolt
Két lánnyal egy zenekar
Istenünk kegyes volt hozzánk
Nem volt felhő, zivatar.
Régi búcsúk emlékeit
Idézték az öregek
E szép szokás újra indul
Vigadjunk hát emberek!
Hit, remény és Szeretet kell
Közös Cél, Összefogás
Ha betartjuk lelkeinket
Nem éri károsodás!
Nagy bográcsból gulyásleves
Volt este a vacsora
Sajnos az én adagomban
Alig úszkált a gulya!
Hegedűs Ferenc
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Bemutatkozik a Huncutka
Bölcsőde és Családi napközi
A Huncutka Bölcsőde és Családi napközi működési területe a
Mórahalmi kistérség és Domaszék
területei. Feladatköreinek meghatározása a következő:

Bölcsőde: A családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését
biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3.
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Családi napközi: A családban nevelkedő gyermekek részére nyújt nem -közoktatási céllal- az életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést,
étkeztetést és foglalkoztatást. Egészen kicsi kortól, 20 hetestől 3-4 éves korig fogadjuk a gyermekeket.
Az intézményi férőhelyek száma a bölcsődében 50 fő, a Családi napköziben 14
fő. Mindkét intézmény 7-17 óráig tudja
fogadni a kisgyermekeket. A bölcsőde a
hivatalos, törvény által biztosított ünnepnapokon zárva van. A nyári és téli bezárásokat a szülők igényeihez igazodva a
fenntartó állapítja meg. A nyári bezárás
három hét, a téli bezárás a két ünnep (karácsony és szilveszter) közötti idő.

Gyermekképünk

A harmonikusan, sokoldalún fejlődő
gyermek, aki testileg és lelkileg egészséges, szociálisan kompetens. Nyitott az őt
körülvevő környezet ingereire, kitartó,
aktív és tevékeny. Elengedhetetlennek
tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtését,
ahol a kisgyermek teljesítménykényszer
nélküli nevelést és a sokoldalú képességfejlesztést kap. A gyermekek nevelését, a
családi házzal együttműködve, azok anyagi lehetőségeit figyelembe véve és nevelési gondjait segítve végezzük.

„ A játék. Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható…”
/Kosztolányi Dezső/

Szemlélet a játékról

Intézményünk lehetőségeit és a kisgyermekek fejlődési sajátosságait figyelembe
véve a szakmai program az alkotó játékokra épül. Ez a 0-3 éves korig tartó időszak a
szenzomotoros fejlődés korszaka, amikor
is tapintás, tapasztalás, cselekvés, mozgás
útján szerzi a gyermek ismereteit. Minden
hat rá, ami vele történik, amit csinálhat. A
különböző tevékenységek közben fejlődik
a kisgyermekek kézügyessége, manipulációja, szépérzéke.
Egy-egy alkotásban ötleteit megvalósíthatja, ez sikerélményt, önbizalmat ad, ami
hozzájárul a pozitív én-tudat kialakításához. Nagy szüksége van a kisgyermeknek
a „de jó, én már ezt is tudom” érzés megerősítésére. Az alkotó tevékenységekhez
nagyon jól kapcsolhatók a mondókák,
versikék, énekek mesék. Minden tevékenység elősegíti a kisgyermek fejlődését,
(spontán fejlesztés) a szabályok, magatartási normák megismerését és elsajátítását.
Ebben az életkorban ennek kerete a játék.

Szakmai program

Kiemelt figyelmet fordítunk az intézmény-család kapcsolatra. Munkánkat
eredményesen csak a családdal közösen
együttműködve tudjuk megvalósítani. A
csecsemő és kisgyermek jellemző sajátossága az érzelmi vezéreltség. Személyiségében az érzelmek dominálnak, ezért
kiemelt jelentőségű a személyes kapcsolat
- az érzelmi biztonság kialakítása felnőtt
és gyermek között. Fontos, hogy minden
gyermeket derűs, szeretetteljes légkör vegyen körül a bölcsődében.

A gyermekek alvási ideje általában 12
órától ½ 3-ig tart. De természetesen nem
költjük fel őket, inkább annak a hívei vagyunk, hogy pihenjék ki magukat.

Élelmezés

A bölcsődei étkeztetésre a 9/1985.
(X.23.) EüM – BkM. Számú „Az étkezéssel
kapcsolatos közegészségügyi szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik.
A korszerű táplálkozási elveknek és konyhatechnikai eljárásoknak megfelelően,
valamint a korosztály élelmezési-, nyersanyagnormáinak figyelembe vételével
kell mindennek történnie. Az étrend tervezésekor az élelmezésvezető számolja a
korosztály energia- és tápanyag igényét
az előírásoknak megfelelően. Az étrendeket változatosság, idényszerűség, ízében
való összehangoltság jellemzi, előállítása
a bölcsőde konyháján történik. Az egész
napos ellátás tartalmaz napi négyszeri étkezést: reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát.
A nyugodt légkörben zajló közös étkezések feladata a kultúrált étkezési szokások
megalapozása. Odafigyelünk arra, hogy a
gyermekek sok vitaminhoz és egészséges
ételekhez jussanak. A szülők kezdeményezésére és segítségével, vitaminnapokat
vezettünk be.

Napi díj

A bölcsődei gondozás napi díja 150,Ft, a családi napközié 1.000,- Ft. Ezen
összeg nem tartalmazza az étkezés költségét, mely mindkét intézményben 440,- Ft
naponta.

Felvétel

A felvétel egész évben folyamatos. Jelentkezni lehet telefonon történt előzetes
egyeztetést követően:

Édes zöldségek
Milyen jó is lenne,
ha a fejes káposzta
olyan ízű volna,
mint a tejkaramella.
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És ha a spenót
inkább hasonlítana
mondjuk a csokira –
mindjárt jobban csúszna.

Vagy ha az a vacak
zöldízű kelbimbó
cukorból lenne,
az volna csak jó!
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zgy

De az a baj,
hogy akkor az édesség
lenne csupa zöldség,
s az bizony szörnyűség!

MÓRAHALMI

Világbajnoki arany-, ezüst- és bronzérem
ugrókötélben Mórahalmi sikerek Amerikában
(Cikkünk folytatása a címoldalról.)
A nagy távolság miatt igen sokba kerülő repülőjegyekre, a szállásra és nevezési díjra közel egy
éven keresztül gyűjtötték a pénzt
a mórahalmi ugrókötelesek és családtagjaik.
Bemutatókat tartottak, számtalan helyen felléptek, sőt szemetet
is szedtek, hogy összegyűlhessen
a VB-induláshoz szükséges pénz.
A világbajnokságra végül 15-en
jutottak ki, ahol a népes és erős mezőnyben valóban szép eredményeket értek el. 5 földrész 21 országának legjobbjai, több, mint 1000
versenyző küzdött az érmekért.
A színvonalat mi sem jelzi jobban, mint, hogy 2 új világcsúcs
is született ezen a VB, ahol 3 érmünk is lett.
Lajos Vanda aranyán és ezüstjén kívül a Farkas Csamangó Petra, Duka Lili, Sztankovics Zsanett, Makra Tímea, Dobó Erika
összeállítású csapat is szerzett egy
bronzérmet.
A VB kapcsán felvillanó emlékek és feledhetetlen pillanatok:
1.Edzés, edzés, edzés. Edzés
udvaron, aulában, építési anyagok
és eszközök között, a terem közepén magunk feltakarított kis területen, hőségben, hajnalban, késő
este, kisebb, nagyobb sérülések
miatti foghíjas csapatokkal.

2. Kérvények, támogatói felkérések, szponzorkeresés, pályázatok.
3. Repülőjegy árajánlat-kérés neten, utazási irodákban, ismerősökön keresztül.
4. Egy szegedi banki ügyintéző arca, aki elé zárás előtt 10
perccel letettünk egy papírdobozban egy halom pénzt, mely még
fajtánként se volt szétválogatva
– mert arra sem volt idő –, volt
benne egy csomó perselyből kiöntött százas, kétszázas is, s közel 4
millió Ft-ot fizettünk be a repülőjegyekre, amikor mindössze másfél óránk volt ennek az összegnek
az összeszedésére.
5. Az a „vicces” helyzet, amikor már megvolt a repülőjegyünk,
de még nem volt meg a pénz a
részvételi költségre. Az már biztos volt, hogy repülünk Tampába,
hiszen a jegyet már se visszaadni,
se másnak átadni, eladni nem lehet, sőt 10 napig is biztos, hogy
ott leszünk, ha más nem a reptéren, hiszen csak 10 nap múlva jön
visszafelé a gépünk.
6. Amikor kigördül a busz a suli
elől, s elérzékenyült, aggódó, de
büszke hozzátartozók hada integet nekünk a helyi TV kamerája
előtt, miközben elindulunk a repülőtér felé, Amerikába, Floridába.
7. A megkönnyebbült, felszabadult mosoly, amikor túlméretes,
„mázsás” csomagjaink simán átmennek a súlyellenőrzésen.
8. Csipogó
detektor okozta
szapora szívverés – volt, aki
csak
precízen
letapogatva léphetett be minden
országba, mert
állandóan bejelzett a detektor
nála.

9. Az először levegőbe emelkedők keze, amint szorítja az ülés
karfáját.
10. Az olimpia nyitó napján,
az éjszakai Londonban tett séta,
ahol lépten - nyomon olimpikonokként ünnepeltek bennünket
válogatott melegítőnket látva.,
ill. az ezt követő reptéri alvás egy
darabka szőnyegpadlón és néhány
üres fotel elfoglalásával.
11. 3 és fél órás gyaloglás az
országút és autópályák szélén a
tengerpartra menet még a VB
előtt, St. Petersburgban.
12. Utazás egy dzsip platóján
16-an egymás hegyén-hátán.
13. Feledhetetlen az öröm a
tengert meglátva, a futás a vízbe, az összegyűjtött kagylókkal
teli műanyag poharak.
14. A megérkezés a USF (Dél–
Floridai Egyetem)-re, a VB-s forgatag, a méretek, távolságok.
15. A kollégiumi szoba, mely
nem gyönyörű, luxus kinézetével
vált feledhetetlenné, mivel inkább
egy börtön cellára hasonlított,
mint szobára.
16. A hatalmas egyetemi csarnok, a VB-s forgatag, a különböző nemzetek színes kavalkádja,
sok új barát távoli országokból.
17. A legnagyobb igyekezet ellenére is meg-meg akadó kötelek,
öröm és bánat, mosoly és könynyek.
18. Nagyon magas szintű verseny, új világcsúcsok, fantasztikus elemek, új stílus DD-ben az
ázsiaktól.
19. Clearwater Beach, Florida
legszebb tengerparti strandja – fehér homok, kék napernyők, kristály tiszta víz.
20. Busch Gardens = tampai
állat- és vidámpark. Félelmetes,
óriási hullámvasutak, zuhanás,
száguldás fejjel lefelé, lábbal felfelé, szárazon, vízen. Sikoly és
kacagás.

Úszóink a „Porecki Delﬁn” távúszáson
Mint az elmúlt két évben, az
idén is megszerveztük a „Porecki
Delfin” úszáson való részvételt.
Most is több család, illetve hozzátartozó tartott az úszókkal.
Összesen 53-an utaztunk a
Horvát tengerparthoz. Kellemes
családi programot ígért a hosszú
hétvége. Csütörtök hajnalban in-

Ezüst érmeseink

dultunk, s délután már a tengerben
lubickoltunk a gyönyörű kis St.
Nikol szigeten. Évek óta itt foglalunk szállást. A porecsi kikötőből
pár perc hajókázással érhető el,
ez a festői szépségű, hatalmas ős
fákkal, fenyőkkel borított kis sziget, ahol szabadon szaladgálnak a
nyulak, így mi csak a nyulak szigetének hívjuk.
A gyönyörű, kristály tiszta vízben történő fürdőzés után végigmentünk a sziget köves, sziklás
partját, majd szétnéztünk a túlsó
parton elterülő kis városkában
is. Másnap a csoport fele, egy
fakultatív kirándulásra indult Velencébe egy 300 férőhelyes nagy
hajóval. Kellemes, kiránduló idő-

ben bejártuk Velence legismertebb, legszebb részeit, az óvárost,.
sok szép fényképet készítettünk
a szűk kis utcákban, a lagúnák
feletti kis hidakon, miközben a
Porecsben maradottak egy nagy
vihart éltek át, szinte egész nap
zuhogott az eső. Mi, visszafelé, a
hajón éreztük a távolabb tomboló
vihar hullámait, melyek rendesen
ringatták, himbálták, sőt dobálták
a hajót, elég félelmetes volt, de
végül szerencsésen befutottunk a
porecsi kikötőbe.
Másnap, szombaton reggel
indultunk a „Porecki Delfin” távúszásra, ahol 34-en szálltak vízre
a mieink közül. Egy nagy kör volt
kötéllel kijelölve a tengerben, ezt
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Lajos Vanda érmeivel
21. Hőség és légkondi. Kint
forróság, csarnokban, szobában,
buszon süvítő hideg.
22. Magyarok a dobogón.
Ahol volt magyar induló, ott többnyire a dobogóra is került magyar
versenyző.
23. Fogadás a reptéren és itthon, egyedi, ugróköteles transzparensekkel, zászlókkal, ajándékokkal.
Nehéz, jó verseny részesei voltunk, nagyon elfáradtunk. Hosszú,
az utolsó két hónapban nehéz felkészülés van mögöttünk, de sok
időt és energiát követelt előtte a
kiutazáshoz szükséges pénz összeszedése is. Minden nehézség ellenére természetesen örülünk, hogy
részesei lehettünk e fantasztikus,
több új világcsúcsot is hozó világbajnokságnak, ahol ugyan messzire elkerült bennünket a szerencse,
de így se panaszkodhatunk, hiszen
hoztunk aranyat, ezüstöt, bronzot,
illetve volt két 4., három 5. helyezésünk is. Nem feledkezhetünk
meg a nyolc 6-10. helyezésről
sem, melyek szintén nagyszerű
eredmények, nem beszélve arról
a felülmúlhatatlan pillanatról,
amikor szól a himnusz oly távol
a hazától, s ráadásul nekünk.
Köszönet mindenkinek, aki segített abban, hogy ott lehettünk, s
így hozzásegített bennünket e szép
eredmények eléréséhez!
Martyinné Detti
kellet körbeúszni, de 1500 és 3000
m-nél ki lehetett szállni. A gyűjtőhajókon víz, szőlőcukor várta a
vízből kiszállókat, sőt a törölköző
is jól jött, mert felhős, szeles idő
volt. 34 úszónkból 16-an teljes
kört, azaz 5000 m-t úsztak, 9-en
3000-t és a többiek 1500-at.
Nagyon jó volt, jövőre is szeretnénk elmenni! Martyinné Detti

Bronz érmeseink
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Szeptemberi ünnepeink
Szeptember hónapban az egyházi életben Szűzanyánk felé
fordulunk,
hiszen
szeptember 8-a Kisboldogaszszony
ünnepe, s kiemelném
még Szent Gellértet,
hiszen ő a Szeged–
Csanádi
Egyházmegye védőszentje.
Kisasszony vagy Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. A régi szokások szerint ennek a napnak a
hajnalát a hívők a szabadban
várták, és „csatlakoztak az
angyalokhoz”, akik a mennyben örvendeztek a Szűzanya
születésén. Együtt mondták:
„Boldog vagy szentséges Szűz
Mária és minden dicséretre
méltó, mert belőled támadt az
igazság Napja, Krisztus, a mi
Istenünk.” Aki érdemes volt
rá, az megláthatta a felkelő
napban Szűz Máriát.
Szent Gellértre, Magyarország első püspökére szeptember
24-én emlékezünk. Velencében

született, 5 éves volt, amikor
szülei áteveztek vele a Szent
Márk-székesegyházzal átellenben lévő San Giorgio-szigetre.
Úgy látszott, hogy György
nevű fiuk nem marad életben.
Fogadalmat tettek, hogy ha a
gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul,
Istennek szentelik az életét, és
mindjárt a monostorban hagyják. A gyermek fölgyógyult,
ott maradt, és bekapcsolódott
a rend életébe. 15 éves lehetett,
amikor édesapja szentföldi zarándoklatra indult. Palesztina
partjainál rabló arabok támadták meg őt és társait. Csatára
került sor, a támadókat megfutamították, de édesapja meghalt.
Az ő emlékére vette föl a Gellért nevet. Nem sokkal később
az édesanyját is elvesztette. 25
éves korában rendtársai őt tették meg a monostor perjeljévé,
majd tanított is. 32 évesen szerzetestársai
megválasztották
apátnak. 3 év múltán lemondott
apáti tisztéről és a Szentföldre
indult. 1015-ben szállt hajóra
két társával, de a kitört tengeri
vihar miatt Isztria partjai felé

Családi események
Házasságkötés:

Házasságkötésről augusztus hónapban nincs tudomásunk.
Szabó Tündének és Zsiga Viktornak Kiara Dzsesszika,
Papp Teréziának és Papp Zsoltnak Jázmin,
Sója Viviennek és Szilágyi Szabolcsnak Viktória,
Krisztin Beátának és Joó Tamásnak Regina
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Szent Gellért fohászával zárom soraim: „Áldd meg Uram
mindazokat akik a nép sorsával
törődnek!”
Nagy Mariann

Állatorvosi ügyelet
Mórahalom – Zákányszék – Domaszék – Röszke – Ásotthalom

Szeptember 08–09. Dr. Müller Károly Tel.: 06-30/205-9086
Szeptember 15–16. Dr. Máthé Ellák

Tel.: 06-30/638-6740

Szeptember 22–23. Dr. Perényi János Tel.: 06-30/998-2684
Szeptember 29–30. Dr. Herczeg István Tel.: 06-30/458-1273

Németh Mihályné Bába Rozália, Szeged Hont F. u. 12/A
Bodóné Csóti Mária Magdolna, Szeged Bihari u. 29/B
Kószó Jenő, VII. ker. 194.
Tandari Antalné Paplogó Etelka, Bajcsy Zs. u. 7.
Balogh Istvánné Bata Etelka, Szántó u. 28.
Papp Szilveszterné Márta Ilona, IV. ker. 183.
Masa József, Szeged Zöldfa u. 6. (volt Mh. III. ker.)
Ruzsa Imre, Szegedi u. 1.
Szécsi Lajos, Kisvasút u. 9.
Oltványi Imre, Röszkei u. 13.
Babai Béláné Oltványi Emília, Szegedi u. 1.
Sajti László, Röszke III. ker.
Kószó Lajosné Masa Ilona Béke u. 36.
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akik tudtak magyarul. Majd a
papi utánpótlás biztosítására
káptalani iskolát szervezett,
végül templomokat építtetett,
köztük a székesegyházat és a
bencés monostor Boldogságos
Szűz oltalmába ajánlott templomát. Tevékenységét a szent
életű király bőkezűen támogatta. István király halála után
az új királyokkal azonban nem
tudott együttműködni Gellért.
A fölfordulásnak ezen évei készítik elő vértanúságát is. 1046ban a lengyelországi száműzetésből hazatérő hercegek elé
utazott Székesfehérvárra, majd
továbbutazik Diósdig, s reggel
a miséje közben látomása volt
közelgő vértanúságukról. Útközben Vatha pogány lázadói
kőzáporral törtek rájuk, kiráncigálták Gellértet a szekeréből,
és a róla elnevezett Kelenhegy
szikláiról a mélybe taszították.
Szentté avatása Szent László
királysága idején történt.

2012. SZEPTEMBER HÓNAPBAN

Születések:

Halálozás:

sodródtak. A több hétre elhúzódott kényszerpihenő közben
Gellért többször megbeszélte
útitervét az ugyancsak ott időző pannonhalmi apáttal, aki
szerette volna őt megnyerni
magyarországi kolostoralapítási és térítői tervének. Gellért
azért engedett unszolásának,
mivel Magyarországon keresztül könnyebben eljuthat majd a
Szentföldre. 1015-ben megérkeznek Pécsre, Mór püspökhöz.
Vele és Asztrik apáttal Székesfehérvárra, István királyhoz
mennek. Nagyboldogasszony
napján járul Gellért a király
elé, és találkozásuk hatására
István meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. 8 éves volt
ekkor Imre, szentünk 7 évig
nevelte az esztergomi királyi
palotában. Ezután következtek
a bakonybéli remeteség évei,
ekkor írta szentírásmagyarázó
munkáit, majd Szt István rábízta a Maros menti egyházmegye megszervezését. Gellért az
egyházszervezést azzal kezdte,
hogy fölosztotta az egyházmegye területét 7 főesperességre,
s ezek élére a magával hozott
papok közül azokat állította,
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EMBEREK az emberekért

Toborzó önkéntes polgári védelmi szervezetbe
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon
nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is
tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott
rendszerről van szó, mely elsősorban különböző
katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény
kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság,
rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők. Erre adott esetben egy
elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet,
hiszen egy ilyen védekezés egyrészt időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni – másrészt
szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy csak
korlátozott mértékben rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi
szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi
–, települési –, területi illetékességű egységekből
(infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi,
illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe
vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult
katasztrófavédelmi szabályzórendszer - 2011. évi
CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
– azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi
szervezetek.
Csongrád megyében a köteles polgári védelmi
szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az
önkéntesek száma is dinamikusan növekszik. Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy
szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve

felajánlják erejüket és tudásukat
embertársaik védelme érdekében.
Említhetnénk több önkéntes tűzoltó egyesületet,
vagy éppen a MAROS Mentőcsapatot, mely megyénk speciális mentő egysége.
Az önkéntesek egy részére fizikai munkában
tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni
védekezéshez (például orvos, építész, vagy éppen
búvár).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az
az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából
cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén - plusz feladatokat vállal.
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben
lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk
családunkról gondoskodhatunk, mégis valamenynyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a
tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.
Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük az önkéntes polgári védelmi szervezetekbe való jelentkezés lehetőségét.
Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy
olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal
dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
Jelentkezni lehet személyesen,
levélben vagy telefonon:
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6728 Szeged, Napos út 4.
Tel.: 62/553-040Fax: 62/553-041
e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6600 Szentes, Kossuth u. 47.
Tel.: 63/561-041Fax: 63/561-049
e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu
Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini krt. 16 – 18.
Tel.: 62/621-280
e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu
Munkatársaink minden kérdésére örömmel válaszolnak! Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyfélfogadások:
1. Okmányiroda:
Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: Szünnap
Szerda: 8:00–12:00
és 12:30–16:30
Csütörtök: 8:00–12:00 és
12:30–15:30
Péntek: 8:00–12:00
Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.
2. Földhivatal:
Hétfő: 8:00–14:30
(ebédidő: 11:30–13:00)
Kedd: Szünnap
Szerda: 8:00–14:30
(ebédidő: 11:30–13:00)
Csütörtök: 8:00–11:30
Péntek: 8:00–11:30
Mórahalom,
Millenniumi sétány 17.

3. Dél-alföldi
Regionális
Egészségbiztosítási
Pénztár Csongrád-megyei
Kirendeltsége
Mórahalom,
Tömörkény utca 3/a.
(Az APEH ügyfélszolgálat
mellett található.)
Minden csütörtökön
9:00–14:00 óráig
4. Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási
Szakigazgatási Szerve
Mórahalom, Tömörkény u. 3.
Minden hónap 1. és 4. csütörtök
9:00 – 12:00
Következő ügyfélfogadási napok:
szeptember 27., október 4.

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

Kedd: 14:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
6. EDF-DÉMÁSZ Zrt.
Hétfő: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Tóth Menyhért
Városi Könyvtár
és Közösségi Ház épületében,
bejárat a Szegedi út felől.
7. APEH
Ügyfélfogadás
Csütörtök: 9:00–12:00;
12:30–15:00
Mórahalom, Tömörkény u. 3
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Biztonságban
otthon
és az iskolában
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a 2012/13-as tanévben is
számos programmal szeretné támogatnia a térségben élő diákok,
szülők és pedagógusok biztonságos
mindennapjait óvodás kortól egészen az egyetemig.
Továbbra is várjuk az óvodák jelentkezését az országos Ovi-zsaru
programra, mely a nagycsoportosok
biztonságra nevelő programja. A két
kézbáb, Rendőr Robi és Rosszcsont
Ricsi már 31 megyei intézményben
tevékenykedik eredményesen.
Az általános iskolások számára a
DADA program mellett folytatódik
a TiniKék prevenciós előadássorozat. A középiskolásoknak pedig, a
Lépésről-lépesre együtt a biztonságért nemzetközi szinten is ismert és
elismert prevenciós kiállítást ajánljuk. A bemutatót a hozzá kapcsolódó komplex bűn- és baleset-megelőzési projektekkel együtt eddig
már több mint százezren látták.
A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve az első félévben két bűnmegelőzési témájú kurzust indítunk. Szeptember 12-től
Drogprevenció témában huszonnégy órában tizenkét alkalommal
vehetnek részt előadásokon a Juhász Gyula Pedagógusképző kar
hallgatói. Szeptember 13-tól pedig a
SZTE BTK hallgatói kapcsolódhatnak be a 20 órás, 10 alkalmas „Fiatalok biztonsága – jövőnk záloga”
bűnmegelőzési műhelymunkába.
Akik szeretnék jobban megismerni a CSMRFK Bűnmegelőzési
Osztályának tevékenységét, azoknak figyelmébe ajánljuk a www.bulisbiztonsag.hu prevenciós honlapot,
amely kicsiktől a nagyokig, diáktól
a pedagógusig mindenki számára
könnyen hasznosítható szakmai háttéranyagot, letölthető kiadványokat,
komplex prevenciós ismeretet kínál.
M. Toronykőy Márta r. őrnagy
CSMRFK BMO vezetője
A témával kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán kaphatnak
választ: barka@csongrad.police.hu
62/562-410
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
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MÓRAHALMI

Marhahúsos rakott padlizsán
(Muszaka)

A Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodában
Hozzávalók: 4 közepes padlizsán; 40 dkg marhahús; 3
tojás; 2 evőkanál zsemlemorzsa; petrezselyemzöld; 2-3 csipet
bazsalikom; só, bors; 3 nagy paprika; 25 dkg paradicsom; 2 evőkanál étolaj; 4 dl tejföl
Elkészítés: A sovány marhahúst kétszer átdaráljuk, hozzáadunk 1 tojást, a bazsalikomot, az aprított petrezselymet, a
zsemlemorzsát, sózzuk, borsozzuk, és jól összedolgozzuk. A
padlizsánt ujjnyi vastagságú karikára vágjuk és olajban kisütjük.
A paradicsomot és a paprikát karikára szeleteljük. Kikent tepsibe
lerakjuk sorban a padlizsánt, a darált, fűszerezett húst, a paradicsomot, a paprikát, majd újra ugyanezt, míg elfogynak a hozzávalók. 2 tojássárgáját elkeverünk a tejföllel, és a rakott padlizsán
tetejére öntjük. Alufólia alatt sütjük, előmelegített sütőben. Ha
megpuhult, levesszük a fóliát, és szép pirosra sütjük a tetejét.
Mórahalomtól 3 km-re 8.3138 ha föld eladó,
mely áll 5.4946 ha rétből, 2.8192 ha szántóból.
Irányár: 3.000.000,- Ft (alkuképes)
Tel.: 30/8361-783

LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.

Komlós Zsolt tv-műszerész • Tel.: 06 30/626 1021
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu
E-MAIL: INFO@DIGISERVICE.HU
Cím bejelentése a Szegedi u. 48. sz. alatti Iparcikk üzletben
Tel.: 281-468

programon vehetnek részt
az érdeklődő gyermekek és felnőttek.
Mindenkit szeretettel vár az Óvoda kollektívája
ERDŐTULAJDONOSOK!
ERDŐTELEPÍTŐK!
Erdeinek ügyintézését, faültetést, erdőtelepítést, fakitermelést vállalok.
Kismarczi Zsolt jogosult erdészeti szakszemélyzet (szakirányítás és tanácsadás)
Tel.: 06-20/386-4676 e-mail: moraerdo@freemail.hu
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Redőnykészítést és javításokat,
szúnyogháló készítést vállalok!
Mobil: 06-30/2134-720 ● Telefon: 06-62/291-746

TEMETKEZÉS
ILDIKÓ VIRÁGÜZLET
Mórahalom, Táncsics u. 2.
Tel.: 06 30 27 54 676
62/281-549
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