2010. szeptember

5
Mélykút

Csorba-házi esték képekben

NÉPDALKÖRÖK
a Hungaricum Fesztiválon és az I. Székely-Magyar Világtalálkozón
A Mélykúti Asszonykórus és az Érsekhalmi Népdalkör augusztus 14-ére meghívást
kapott a Szegeden megrendezett Hungaricum Fesztiválra és az I. Székely-Magyar Világtalálkozóra. A két kórus Takács Lajosné Marika vezetésével önállóan és közösen is
fellépett a két rendezvényen, nagy sikert aratva a közönség elõtt.
Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

A bátaszéki KISMÕDI FERENC ENEKEGYÜTTES mûsora ifj. Jagicza József vezetésével

Az üllési RÉZHÚROS BANDA népzenei estje Vörösmarty Bence prímás vezetésével

A kiskõrösi SZÜRKEVEREBEK JAZZBANDÁJA Szászi András vezetésével

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Népzenei Találkozót szervez a 35 éves Mélykúti Asszonykórus szeptember 25-én
(szombaton) 1500 órakor a Mûvelõdési Házban. A találkozóra meghívást kap az
ásotthalmi, a kisszállási, az érsekhalmi, a kalocsai népdalkör, a jánoshalmi
Pöndölösök, a mélykúti Szederinda Citerazenekar és az Anna Tánccsoport.
A rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
A közönség

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Elõdeink is így csinálták…

Cserépégetés az Alkotóház udvarán
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Egyházi rovat
IMA AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT
Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bûneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a
csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem
csak használói és kihasználói a földnek,
és megterheltük azt bûneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket
és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk
egymás felé, és nagylelkû segítséget
nyújtsunk a bajban lévõknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erõddel állítsd le a
ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erõi visszataláljanak az eredeti
rendbe, és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az
esõnek és napfénynek, télnek és nyárnak,
a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítõ
kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelõdés és
szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpátmedencét és az egész Földet! Újuljon
meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te
Országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt tõled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítõ
Szûzanya közbenjárásával! Ámen.

lyen a Szûzanya fejére a tizenkét csillagú
korona helyett a Magyar Szent Korona, a
karján ülõ kis Jézus helyébe az ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül. A lábánál feltûnõ félhold a török veszedelem
elmúltával bõségszaruvá, mintegy a magyar Kánaán, az extra Hungariam non est
vita jelképévé alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás képekrõl, szobrokról, céhzászlókról, pénzekrõl, késõbb postabélyegekrõl közismertté válik. Pázmány Péter
egyik prédikációjában mondja: mái napig
költõ pénzünkön a Boldogasszony képe
körül ama szokott bötûkkel, Patrona
Hungariae, Magyarország Asszonyának
valljuk a Szent Szüzet.

JELES ÜNNEPEINK
Október 8.
Szûz Mária, magyarok nagyasszonya
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
Magyarok Nagyasszonya ünnepét
Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát
(1896). A liberális nemzetállamra jellemzõ ünnepi törvénycikk nem említi az oltalmazó Nagyasszony nevét. […]
A Regnum Marianum barokk világában
a Napbaöltözött Asszony ábrázolásából
bontakozik ki a Patrona Hungariae jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, ame-

HOGYAN RONTSD EL
GYERMEKED JÖVÕJÉT?
Kezdd el idejében gyermeked minden
igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhiszi, hogy a világ köteles õt kiszolgálni.
Ha trágár szavakat beszél, ne vedd észre! Valahogy le kell vezetnie indulatait.
Kíméld meg minden lelki neveléstõl!
Ezzel várj addig, amíg felnõtt nem lesz.
Akkor aztán majd maga dönthet.
Kíméld meg az erõlködéstõl! Majd felnõtt korában törjön össze, amikor már
kivédhetetlen problémákkal találkozik
szembe.

Kerüld a „rossz” szót vele szemben! Ez
komplexusokat ébreszt benne. Ha majd
aztán disznóságai miatt szembe kerül a
környezetével, meg lesz arról gyõzõdve,
hogy a társadalom üldözi õt.
Szépen rakj rendbe, boronálj el mindent a gyermeked után: szétszórt szobát,
konfliktust a tanárokkal, rossz jegyet, beírást, hiszen neki nyugalomra, megértésre van szüksége ahhoz, hogy fölkészüljön az életre, vagy az általad elképzelt
egyetemre! Így majd megszokja, hogy a
felelõsséget mindig valaki más cipeli.
Hadd olvasson el mindent, ami a keze ügyébe kerül! Csak hadd gyönyörködjék lelke és szeme a ponyvában, pornóban. De ügyelj arra, hogy steril legyen
az evõeszköz és ragyogó a kristálypohár!
Hisz annyiféle fertõzés van manapság.
Veszekedj feleségeddel/férjeddel minél
többet a gyermeked elõtt! Így nem éri váratlanul a család felbomlása. Sõt, rájön,
hogy a feleség csak 10-20 évig használható.
Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek,
amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá,
hogy boldog életet csak megfelelõ
mennyiségû pénzzel lehet élni.
Ha a tanáraival vagy az elöljáróival
összetûzésbe kerül, mindenképp állj az õ
oldalára! Azok ugyanis elõítélettel vannak
gyermekeddel szemben. Így legalább rájön, hogy nincs egységes norma, erkölcs,
tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg.
Taníts neki mást, mutass neki más példát, mint ott, ahová magad küldted! Tökéletes erkölcsi skizofrén lesz belõle.
Próbáld meg minden kívánságát kielégíteni! Egy idõ múlva már ezt maga intézi el, ha kell, bármi áron.
Ne vele töltsd az idõdet, hanem keress minél többet, hogy boldogabb életet
élhessen, mint amit te éltél! Talál majd õ
jobb társaságot a családodnál.
Tanítsd meg helyezkedni! Az életben
erre nagy szüksége lesz. Ha majd valóságos konfliktusba kerül, mentegesd magad: „Sohasem bírtam vele!”
Készülj föl a gondokkal teli életre,
mert ez biztosan bekövetkezik!
(Larry Christenson nyomán)

MEGHALTAK:
Rostás Gyula élt 85 évet; Mikó Lajosné
Csorba Margit élt 85 évet; Földes
Sándorné Mikó Margit élt 80 évet;
Lojek Nándor élt 42 évet; Konkoly
Istvánné Fülöp Margit élt 81 évet;
Odrobina Ferenc élt 54 évet; Laczi
Ferencné Viszmeg Anna élt 44 évet;
Magyar Ferencné Kiss Teréz élt 90 évet;
Wittner Zoltán élt 29 évet; Hegedûs
Istvánné Bábity Anna élt 67 évet;
Binszki Antal élt 63 évet.

MEGJELENT!

A könyv kapható Kiss Lénárdné autósboltjában. Mélykút, Nagy u. 6.
Ára: 1.390 Ft

ALKOTÓHÁZI
FOGLALKOZÁSOK

Összeállította: Bolvári János plébános

11-es rúgó bajnokság

Kiálltás a Könyvtárban

SZÜLETÉSEK:
2010. július: Lakatos Ákos József (anyja
neve: Matus Ildikó)
2010. augusztus: Holló Enikõ (anyja
neve: Holló Vanda)

Autós ügyességi verseny

A tanév kezdetével ismét indulnak a kézmûves szakkörök az Alkotóházban. Jelentkezni lehet az alábbi foglalkozásokra:
Gyerekeknek: • agyagozás, korongozás
Bleszákné Gyõzõ Edit vezetésével, szerdánként 15.00-17.00 óráig
• makramé-és egyéb ajándéktárgyak
készítése Budai Zoltánné vezetésével,
keddenként 15.00-17.00 óráig
Felnõtteknek: • kosárfonás (csatlakozni
lehet folyamatosan), idõpont minden
második kedd (foglalkozás idõpontja:
szeptember 15. szerda)
• agyagozás, korongozás, csütörtökönként 17.00-19.00 óráig
Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését az
alábbi telefonszámon: 06/70 200 2983,
vagy a Mûvelõdési Házban.
Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ
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AZ EGYSZERÛSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL
A 2010. évi LXXV. törvény értelmében
az egyszerûsített foglalkoztatás céljára
munkaviszony létesíthetõ
• mezõgazdasági idénymunkára munkaviszony idõtartama nem haladja meg
egy naptári éven belül a százhúsz napot
• turisztikai idénymunkára (a kereskedelemrõl szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve,
hogy azonos felek között a határozott
idõre szóló munkaviszony idõtartama
nem haladja meg egy naptári éven belül
a százhúsz napot), vagy • alkalmi munkára (a munkáltató és a munkavállaló
között összesen legfeljebb öt egymást
követõ naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt
napig, egy naptári éven belül összesen
legfeljebb kilencven naptári napig létesített határozott idõre szóló munkaviszony. Az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a
munkáltatónak az adott hónapot megelõzõ hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg
fõállású személyt nem foglalkoztató
munkáltató esetén az egy fõt, egy fõtõl
öt fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fõt, hattól húsz fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fõt, húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.)
Ha a munkáltató és a munkavállaló
idénymunkára, vagy idénymunkára és
alkalmi munkára létesít egymással több
ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes idõtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.
A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE
Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a
munkavállaló kéri, illetve a jogszabály
alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete

szerinti szerzõdés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésõbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.
Az egyszerûsített munkaszerzõdés tartalmazza a munkáltató nevét, székhelyét
vagy lakóhelyét, adószámát, a munkavállaló nevét, születési helyét és idejét,
anyja nevét, lakóhelyét, adóazonosító
jelét, TAJ-számát, az egyszerûsített munka jellegét, a munkakört, a munkaviszony kezdetét és végét, a munkavégzés
helyét, a ledolgozott munkaórák számát
és a személyi alapbér összegét.
Változatlan szabály, hogy az eredetileg
nem egyszerûsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony nem módosítható egyszerûsített foglalkoztatásra.
KÖZTEHERFIZETÉSI SZABÁLYOK
A munkáltató a munkaviszony alapján
közterhet fizet. A közteher mértéke a
mezõgazdasági és turisztikai idénymunka esetén minden naptári napra munkavállalónként 500 forint, alkalmi munkaviszony esetén minden naptári napra
munkavállalónként 1000 forint.
Ezen összeg megfizetésével a munkáltatót egyéb jogcímen az állam javára befizetés nem terheli (tehát nincs társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, adóelõleg-levonási kötelezettség). A munkavállaló
pedig nem fizet nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot, egészségügyi hozzájárulást, és SZJA
elõleg-fizetési kötelezettség sem terheli.
A munkavállalónak e foglalkoztatásból
származó jövedelemrõl akkor kell bevallást benyújtania, ha külföldi személy,
vagy az egyszerûsített foglalkoztatásból
származó jövedelme az adóévben a 840
ezer forintot meghaladja, vagy az egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az Szja. tv. alkalmazásában adóterhet nem viselõ járandóságnak
minõsülõ jövedelmén kívül más, az Szja.
tv. szerinti adóbevallási kötelezettség alá
esõ jövedelme is volt.
ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
A foglalkoztatás alapján a munkavállaló
nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, álláskeresési ellátásra szerez
jogosultságot, de nem minõsül a társada-

TANDÍJMENTES! További információ:www.szefi.hu

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
lombiztosítási jogosultság szempontjából
biztosítottnak.
A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2007.(XI.28.) rendelete alapján 2008. január
1-jétõl a vízszolgáltatásnál bevezetésre került az
alapdíj, mely független a vízfogyasztástól.
Az alapdíjat minden vízórával rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni.
Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet abban
az esetben, ha a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén azonban a
vízmérõ, valamint a felszerelés költségét köteles megtéríteni.

A BEJELENTÉSI
ÉS BEVALLÁSI SZABÁLYOK
Egyszerûsített foglalkoztatás esetén a
munkáltató köteles az illetékes elsõfokú
állami adóhatóságnak a munkavégzés
megkezdése elõtt bejelenteni az alábbi
adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu)
• telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
telefonon, vagy • rövid szöveges üzenet
(SMS) útján teljesítheti 2010. 12. 1.-tõl,
ha elõzetesen regisztráltatta magát az
ügyfélkapun.
A regisztrációt követõen a munkáltató
bejelentési kötelezettségét meghatározott módon, az egyszerûsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszonyra
vonatkozó alábbi adatok közlésével teljesíti: a munkáltató adószáma • a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma
• az egyszerûsített foglalkoztatás jellege
• a munkaviszony napjainak száma.
Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén – az egyszerûsített foglalkoztatás bejelentését
követõ két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követõ napon
kezdõdött, vagy ha a bejelentés egy
napnál hosszabb idõtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelõtt 8 óráig van lehetõség, ezt követõen a munkáltató a
közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.
A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettséget a tárgyhót követõ hó 12éig, az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti.
A törvény 2010. augusztus 1-jén lépett hatályba.

• VÍZMÛ telefonszámai:
06-30/314-6604. (Konkoly István
06-70/612-5061. (Kothencz János)
06-70/612-5060. (Harcsek Miklós)
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan esetében
a tulajdonos változást minden esetben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése
miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra
aknák tisztántartására és téli idõszakban a vízórák fagy elleni védelmére.
2010. január 1-jétõl a vízdíj bruttó 240
Ft/m3, acsatornadíj bruttó 350 Ft/m3, az alapdíj bruttó 200 Ft/hó.
Mélykút és Mélykút-Öregmajor területén
október 4-tõl október 8-ig vízfertõtlenítést végzünk. Mélykút területén október 5-én, Mélykút-Öregmajor területén október 6-án átmeneti vízhiány várható.
• TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében:
Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 óráig tartanak nyitva. A
temetõgondnok telefonszáma: 06-30/245-5266
(Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/2525181, 06-20/978-6680.( Mayer Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippantás
díja fordulónként bruttó 6.875 forint.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszámon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 360
Ft bruttó áron Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladékot a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Kovács Tamás tanácsadó

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

22 év fölött is lehet tandíjmentes! VIZSGAGARANCIA!
További információ: www.szefi.hu

DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLA

MÉLYKÚTI KÉPZÉSI KÍNALATUNK

• Új, érettségire felkészítő tandíjmentes tanulási módszer felnőtteknek
• Kéthetente 8 jelenléti konzultációs óra
• Digitális tananyagot az iskola biztosítja (térítésmentesen)

• Tandíjmentes érettségire felkészítő gimnázium • Felzárkóztató szakiskolai képzés

Hol tanulhat? SZINTE BÁRHOL
• otthon • Szolgáltatási Ponton • munkahelyen • vagy akár egy kávézóban
A Szolgáltatási Ponton ingyenesen igénybe vehetők a számítástechnikai
eszközök. Rugalmas időbeosztás és szaktanárok segítik az önálló tanulást.
A képzés szeptember 15-től indul. Helye: Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
Érdeklődni: Drobina Sándor, telefon: +36-30/545-8415
Email: melykut@szefi.hu
OM azonosító: 200246 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0061-06

ISKOLARENDSZERŰ ESTI OKJ-S KÉPZÉSEK:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1,5 év + TB ügyintéző • szociális gondozó és ápoló 2 év
+ gyermek és ifjúsági felügyelő • Élelmiszer- és vegyiáru eladó 2 év • Számítógép-szerelő,
-karbantartó 2 év + számítógépes műszaki rajzoló
TANFOLYAMOK: • angol (alapszint) • német (alapszint) • gazdaképzés
A tanfolyamok szeptember 15-től indulnak. Helye: Szvetnik Joachum Ált. Isk. Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
Érdeklődni: Drobina Sándor, telefon: +36-30/545-841, email: melykut@szefi.hu
OM azonosító: 200246 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0061-06
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Mélykút

AHOJ! Képes beszámoló a Mélykút vizein kalózkodókról
Amikor július havában tengerre szálltak, nem tudták, a gyermekek beválnake kalóz marconának. Az elsõtisztek, élükön Small Elisabeth és Poppy kapitánynyal, kieveztek a messzeségbe, a könyvek halmazába. Ekkor még lábuk, kezük
és szemük még egész volt, de késõbb
már a fele is sok volt.

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

Versengésen is részt vettek, hiszen a gyõzelem
jutalma kalóztallér garmada lett. Ezeket kincses
ládikójukba gyûjtötték,
amelynek tartalmát a záró estén becserélték.
Jó barátságok is szövõdtek, az elsõ tisztek azonban idõnként kidõltek.
A napfelkelte a matrózokat a vetítõvászon elõtt találta, mivelhogy a kalózkodás igen nehéz szakma volt. El kellett
sajátítaniuk a kalózkodás minden csínját-bínját: tudniuk kellett harcolni, lõni
és vágni, néhanapján amputálni. A
zászlók színe is „megér egy misét”, nem
mindegy, piros-e vagy setét.
Az evés és az ivás szabályát is be kellett tartani, hiszen a csehóban a fogatlannak nem terem babér. Jelmondatuk
így azért igen ízes lett: Juhé, a szerelmem a savanyított káposzta lett!

Egyesületi hírek

Néha tengerre is szálltak, elhajóztak
messze, de reggelre mindannyian viszszatértek épen.

Hát eddig tartott a beszámolóm,
most indulok is tovább, a kalózok táborának hírét viszem immár. Ha majd
meglátjátok a vízen fekete zászlóm, kiáltsatok jó hangosan: AHOJ Black Face
kapitánynak!

Látjátok, mindez milyen jól sikerült?
Találtatok sok kincset,
barátot és priccset,
hajót, kardot, sült kacsát és viccet,
úgyhogy reméljük eljöttök,
lesztek olyan bátrak,
hogy múmiák legyetek a jövô nyárban.

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS
Idõpont: október 10. (vasárnap) Költség:
tagoknak kedvezményes áron 1.500 Ft,
kívülállóknak 2.500 Ft. Indulás reggel 8
órakor. Jelentkezéseket október 7-én 12
óráig várjuk!
• EGYESÜLETI ÉVZÁRÓ ünnepségünket december 12-én (vasárnap) tartjuk a
Béke Étteremben. Minden tagtársunknak
meghívót küldünk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható
5.000 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA folytatódik az Általános Iskola tornatermében.
Idõpontok: kedd és péntek 17 órától.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A 2010-es tagdíjfizetést követõen a Pacsirta utcai baromfiboltban
3%-os kedvezménnyel lehet vásárolni.
Az erre a célra érvényesített utalványokat ügyfélfogadási idõben adjuk át.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-660-os telefonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS:
szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.
ELÉRHETÕSÉGEINK:

6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Telefon: 77/460010
06-70/313-2929 (Holka Istvánné);
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu
az egyesület vezetõsége

Arról meg nem is szólva, hogy a ruházatnak is igen tetszetõsnek kellett lennie. Az ékszer meg elmaradhatatlan egy
jóvágású matróz esetében. Mikor mindezt megismerték, meg William Kidd,
Mary Read, Edward Teach, Calico Jack,
Erward Low, Cheng I Sao ügyét, onnantól kezdve a kalózkapitányaik híréhez
méltóan raboltak szerteszét.
Megtanultak mulatni, énekelni, modern játékkal játszani, Tamás bácsival
meg kalóztáncot járni.

FOGATHAJTÓ
EMLÉKVERSENY
A Mélykúti Lovasegyesület és Mélykút
Város Önkormányzata „Muity Sándor”
meghívásos fogathajtó emlékversenyt
rendez 2010. szeptember 12-én (vasárnap) Mélykúton, a Jánoshalmi úti lovaspályán, melyre tisztelettel meghívjuk.
Versenyprogram: 8.50 Ünnepélyes
megnyitó, Gelányi János polgármester
• 9.00 Kettes fogatok akadályhajtása •
10.30 Kettes póni fogatok akadályhajtása • 11.30 Négyes fogatok akadályhajtása • 12.00 Ebéd • 13.30 Kettes fogatok akadályhajtása 2.forduló • 15.00
Kettes póni fogatok akadályhajtása 2.
forduló • 16.30 Ünnepélyes eredményhirdetés

Mindennek vége az lett, hogy este a
szakácsok fõztje újabb matrózjelöltet
szerzett.

AHOJ! (kalóz köszönés)

A rendezõség nevében tisztelettel várjuk!
A rendezõség a változtatás jogát fenntartja!

Poppy kapitány (Jakity Attiláné) és

Holka István elnök, Gelányi János polgármester

Small Elisabeth kapitány (Börcsökné Kiss Erzsébet)

