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Önkormányzati Tájékoztató

Érkeznek az új rendszámok Kárász Tamás előadása Mezőkövesdi kirándulás

3. OLDAL 7. OLDAL 8. OLDAL

Csorba-házi esték 2022
26. alkalommal került megrendezésre a „Csorba-házi esték” 

zenés rendezvénysorozat a Katolikus Közösségi Ház szabadtéri 
színpadán.

Az estek nagy érdeklődés mellett zajlottak. A mélykúti kö-
zönség mellett szépszámmal érkeztek nézők a környékbeli tele-
pülésekről is.

Első alkalommal a mohácsi Tom-as Tambura Trió szerepelt 
Gyarmati Tamás prímás vezetésével.

A Trió műsora igazi nyáresti produkció volt. Magyar-, dél-
szláv-, cigány és sváb dallamok csendültek fel. Több esetben a kö-
zönség együtt énekelt a zenekarral és nagy tapssal köszönte meg 
a fergeteges műsort.

Második estén is közel 150 fős közönség előtt lépett fel a Ma-
darasi Harmonikások Alapítvány zenekara. Vajdasági vendég fellé-
pőink is gazdagították az est színvonalát. Prof. Dr. Vitkay-Kucse-
ra Ágota művésznő, aki az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára, 
operaénekes, zenepedagógus, közéleti munkás és Miroljub Mica 
Jankovic aki 50 évig volt az Újvidéki Rádió és Televízió Nagy Népi 
Zenekarának Művészeti vezetője. Jelenleg nyugdíjas és a Madarasi 
Harmonikások Alapítvány Zenekarának művészeti vezetője.

Széles repertoárral készültek vendégeink. A magyar nótá-
kon, csárdásokon kívül indulók, operett- és világslágerek, szerb-, 
orosz-és cigányzene is felcsendült.

A Csorba-házi esték támogatói: Mélykút Város Önkormány-
zat és Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány

Rasztik Tibor

A közönség

Tom-as Tambura Trió

Harmonika zenekar

Harmonika zenekar
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Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és a földhasználók 
figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 
2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (föld-
hivatali osztályok) hajtja végre. A határszemlén a földhivatali 
osztály elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. 
törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, 
ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség telje-
sítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, 
hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasz-
nosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások 
betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási 
kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ág-
ban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizáró-
lag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az 
éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gya-
korlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, 

valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó 
kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre 
alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 
13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökoló-
giai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha 
mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagy-
mértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomo-
sodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. 
szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek 
engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a műve-
lési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének 
vizsgálatára is.

Az Agrárminisztérium kéri a földhasználókat, hogy jogszabá-
lyi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

(Agrárminisztérium
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bács-Kiskun megyében is
megkezdődtek a határszemlék

2022. május havi születések:
Márton István  an.: Horváth Orsolya
Pásztor Hunor an.: Ignácz Annamária
Krizsán Benett an.: Bálint Anita

2022. június havi születések:
Jacsa Nolen  an.: Várhegyi Bianka
Orsós Norina  an.: Filipovics Angelika
Bada André  an.: Lakatos Vanessza
Gáspár Máté  an.: Horváth Adrienn

Házasságot kötöttek:
Csámpai Martin Vidor és Filipovics Viktória
Kiss Miklós és Mészáros Szilvia Hajnalka
Dervaderics Norbert Zsolt és Somogyi Zsófia
Szalai Gábor József és Horváth Ildikó
Bartha Tibor és Germán Zita
Szőke Zoltán és Felhő Nikoletta
Kovács Krisztián és Jenovai Beáta
Franek János és Aczél Tamara

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az egyik leghaszno-
sabb dolog, amit a külföldi nyaraláskor elcsomagolhatunk. Érvé-
nyes társadalombiztosítással ingyen kiváltható a kormányabla-
kokban, így a jánoshalmi kormányablakban is személyesen vagy 
meghatalmazott útján. Postai úton és ügyfélkapun keresztül is 
benyújtható az igénylés. 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával az Unió bármelyik 
tagállamában, valamint Izlandon,Lichtensteinben, Norvégiában 
és Svájcban ugyanolyan feltételek és költségek megfizetésével ve-
hetjük igénybe az állami egészségügyi ellátást, mint az adott or-
szágban biztosítással rendelkezők.

Ha európai utazást tervez valaki a nyáron, mindenképp java-
soljuk az egészségbiztosítási kártya kiváltását.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Anyakönyvi 
események

Népszerű az Európai 
Egészségbiztosítási 
Kártya
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Érkeznek az új rendszámok
Július 1-től a három betűből és három 

számból álló rendszámtáblákat a négy be-
tűből és három számból álló kombináció 
váltja fel (AAA-123 helyett AA-AA-123). 
A változásra azért van szükség, mert a je-
lenlegi karakterkészlet kifutóban van.

Az új rendszámtáblákon a négy betű, 
két-két írásjegyre tagozódik majd, közöt-
te pedig a magyar címer lesz látható és a 
megszokott, az európai zászlót jelképe-
ző kék mezőben tizenkét sárga csillag 
látható, fehér H betű jelzéssel. Az első 
két betű a latin ábécé két magánhang-
zója vagy mássalhangzója lesz. Kétjegyű 
mássalhangzók (cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs) és 
ékezetes magánhangzók nem szerepelnek 
majd az új táblákon. A számjegyek helyén 

001-től 999-ig terjedő érték lesz. Az új tí-
pusú rendszámtáblákért a megszokott árat 
kell fizetni, a hatósági jelzések kiadásának 
tizenhárom éve változatlan költségei júli-
ustól sem emelkednek.

Az új táblákat Magyarországon júli-
us elsejétől vezetik be, felmenő rendszer-
ben, azaz nem lesz kötelező cserélni. Aki 

viszont elhagyja régi tábláját, annak való-
színű már az újjal pótolják, kivétel, hogyha 
csak egy tábla veszett el (a kettőből), akkor 
a régiből kap egy újat a tulajdonos.

A változásra azért van szükség, mert a 
jelenlegi karakterkészlet éveken belül kifu-
tott volna. A három betű-három számos 
rendszámokat 1990 nyarán vezették be.

Az új struktúra kialakításnál tehát azt 
is figyelembe vették, hogy a lehető leg-
tovább maradhasson. A Technológiai és 
Ipari Minisztérium számításai szerint új 
autók forgalomba helyezésének évente né-
hány százezres üteme mellett, a négybetűs 
változat több száz évre elegendő lehet.

(Miniszterelnökség)

A papíralapú utalványokat online rendszer váltja fel július 
1-jén – jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért 
felelős államtitkára.

György István szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte, az elekt-
ronikus rendszerre való átállással a jogosultsági kör, illetve a tá-
mogatások mértéke nem változik, az ügyintézés lesz egyszerűbb.

Az új rendszer nagyjából 800 ezer embernek nyújt újfajta ké-
nyelmi szolgáltatást, de jelentősen csökken az egészségügyi szol-
gáltatók adminisztrációs terhe is – tette hozzá.

Az államtitkár jelezte, azok sem esnek ki a támogatás igénylésé-
ből, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, számukra 
megmarad a korábbitól eltérő, de papíralapú ügyintézés lehetősége.

A Magyar Államkincstár lakossági szolgáltatásokért felelős 
elnökhelyettese elmondta: a költségtérítés igényléséhez már nem 
kell a háziorvost felkeresni, nem lesz szükség a menetjegyek gyűj-

tésére, elég a szakorvosnál jelezni a támogatási igényt, amelyet 
az orvos rögzít a rendszerben. A beteg az ügyfélkapun elérhető 
elektronikus űrlappal igényelheti a költségtérítést.

A nyomtatvány letölthető a kincstár honlapjáról is, és azt a 
beteg – kitöltés után –feladhatja postán, személyesen pedig a kor-
mányablakokban vagy az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokon 
töltheti ki.

Az igénylés leadása után egy napon belül megszületik a hatá-
rozat, majd a következő munkanapon a költségtérítést átutalják 
az ügyfél számlájára, vagy megkapja postai kézbesítéssel. A június 
30-áig igazolt papíralapú utalványok legkésőbb december 31-éig 
nyújthatók be a kormányhivatalokba – fűzte hozzá a kincstár el-
nökhelyettese.

(MTI)

Egyszerűsödik az egészségügyi ellátásokhoz 
kapcsolódó utazási költségtérítés rendszere

Új időpontok az egészségügyi szolgáltatási és 
közgyógyellátási területeken

A veszélyhelyzet alatt lejárt jogosultságokkal kapcsolatosan 
meghosszabbodtak a jogosultsági és érvényességi határidők az 
egészségügyi szolgáltatási és közgyógyellátási területen. A vonatko-
zó új kérelmek benyújtásának időpontja az alábbiakban olvasható.

A 2020. november 4. napja és 2022. június 30. napja között 
lejáró egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapí-
tott jogosultság időtartama és hatálya 2022. augusztus 31. nap-
jáig hosszabbodik meg, a jogosultság iránti új kérelmüket 2022. 
augusztus 1. napjától nyújthatják be.

A 2020. november 4. napja és 2022. június 30. napja között 
lejáró közgyógyellátásra való jogosultság és a kapcsolódó köz-
gyógyellátási igazolvány érvényessége 2022. szeptember 30. 
napjáig hosszabbodik meg, a jogosultság iránti új kérelmüket 
2022. július 1. napjától nyújthatják be.

Kérjük, hogy megfelelő időben nyújtsák be kérelmüket jogo-
sultságuk ismételt megállapítására!

(Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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KÓBORLÓ-NAP BALÁSTYÁN
Időpont: 2022. augusztus 30. (kedd)  Indulás: 8.00 órakor
Program: Lovastanya bemutatása, lovaskocsikázás, gyerekeknek 
játszóház, zene-tánc
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, ásványvíz, kávé. Egyéb ita-
lokat lehet hozni saját fogyasztásra
Költség tagoknak: 5000 Ft, kívülállóknak: 6000 Ft 6 év alatti gye-
rekeknek 3000 Ft (útiköltség, ebéd, lovasprogram)
Jelentkezéseket augusztus 18-ig várjuk!

KIÁLLÍTÁS A CSORBA-HÁZBAN
Zámbóné Pesti Erzsébet naív festő – egyesületünk kézműves mű-
helye tagjának – kiállítása „Gyöngyszemek az utamon” címmel. 
Kiállítás megnyitója: 2022. augusztus 18. (csütörtök) 10 órakor. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Minden héten kedden és pénteken 17 órakor az Általános Iskola 
tornatermében, Csontos Ferenc tanár úr vezetésével.
További információ Pozsgai Ferencnénél a 06/20-451-7136   mo-
bilszámon kérhető.

MME INFÓ                
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének 
Tájékoztatója

" A  t ü k r ö t  h a s z n á l o d ,  h o g y  l á s d  a z  a r c o d a t .
H a s z n á l d  a  műa l k o t á s o k a t ,  h o g y  l á s d  a  l e l k e d e t . "

 
G e o r g e  B e r n a r d  S h a w

"GYÖNGYSZEMEK
AZ UTAMON"

 

Z á m b ó n é  P e s t i  E r z s é b e t
n a í v  f e s tő  k i á l l í t á s a  a  m é l y k ú t i  C s o r b a - h á z b a n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Megnyitó: 2022. augusztus 18. (csütörtök) 10 órakor.
 

A kiállítást Börcsökné Kiss Erzsébet nyitja meg.
 

Megtekinthető  augusztus 28-ig, naponta 8-12 óráig.
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Minden szerdán 10 órától tartja foglalkozásait egyesületünk Kéz-
műves csoportja a Rákóczi u. 13. szám alatt. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanácsadás • klubfoglalko-
zások • tájékoztató előadások • iskolai esélyórák tartása • egész-
ségügyi szűrővizsgálatok • gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai 
kerékpár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése • 
rendezvények, kirándulások és kedvezményes szolgáltatások szer-
vezése • kisebb lakossági pályázatok elkészítése • ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14 óráig, szerdán 8-12 és 13-17 
óráig
Telefon: +36-77/460-010; Mobil: +36-70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut
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Jelentse be név nélkül
az elhagyott hulladékot
a HulladékRadar alkalmazással!

A lakosság környezettudatossága, igénye az egészséges és tisz-
ta környezetre folyamatosan erősödik. A lakossági bejelentések 
nagyban segítik a kormányhivatal munkáját. Az elmúlt években 
a jogellenesen elhagyott hulladékokkal kapcsolatos bejelentések 
kivétel nélkül megalapozottnak bizonyultak, és valóban jogsértő 
állapotokat találtak kollégáink az adott helyszínen.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal feladata a „Tisztítsuk 
meg az országot!” projekt keretén belül ránk háruló ellenőrzési 
tevékenység ellátása. A Technológiai és Ipari Minisztérium által 
kifejlesztett „HulladékRadar” telefonos applikáció segíti a jogsér-
tések feltárását azzal, hogy az alkalmazáson keresztül bárki köny-
nyen, gyorsan és név nélkül bejelentheti, ha elhagyott hulladékot 
talál, a hulladékról készített fotó egyidejű feltöltésével, melyhez 
automatikusan csatolódik a telefon által rögzített GPS koordi-
náta. Az alkalmazás népszerűségét jelzi, hogy lényegében az év 
minden napjára jut egy bejelentés, melyet a hulladékgazdálkodási 
hatóságunk kötelező jelleggel minden esetben kivizsgál, és intéz-
kedik a jogsértő állapot megszüntetéséről.

A felhasználók az alkalmazáson keresztül visszajelzést is kap-
hatnak bejelentés státuszáról és a megtett intézkedésekről.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Négy településen fogadta az ügyfeleket a Jánoshalmi járásban 
a kormányablak busz 2022. június 13-16. között. A szolgáltatást 
gyermekek, diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok, mozgás-
korlátozottak egyaránt igénybe vették ezekben a napokban.

A kormányablak busz érkezéséről előzetesen tájékoztatást 
kapott a lakosság, ennek köszönhetően az ügyfelek várták az ér-
kezését. Az első nap Kéleshalom községben öt ügyfelet fogadott 
a busz, míg kedden, Borotán 33 ügyintézés történt. Rém köz-
ségben, ahol szórólapon az önkormányzat segítségével minden 
lakásba eljutott a hír, 66 ügyet sikerült intézni, a negyedik na-
pon, Mélykúton pedig 5 óra alatt 103 ügyfelet fogadott a busz. 
Több településen már az ügyintézés kezdetén sokan várták a 
buszt és folyamatosan váltották egymást az érdeklődők.

Legjellemzőbb a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyinté-
zés volt, de szép számban előfordult diákigazolvány igényléssel, 
lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, Ügyfélkapuval kapcsola-
tos megkeresés is. Nagyon sokan érdeklődtek szociális, egészség-
biztosítási, nyugdíj és családtámogatási ügyekben.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sikeres útja volt a mobil
kormányablaknak
a jánoshalmi járásban
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Kefe és seprűkészítő Általános iskola „Radar Őrség 82-83” Kft. Mélykút 200.000 – 260.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Interplus Kft. Tolna megegyezés szerint
Faipari gyári munkás Általános iskola Rigó Farm Kft. Kéleshalom megegyezés szerint

Rakodó szemétszállító Általános iskola, Szakmun-
kásképző Király Kid Nonprofit Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Műszakicikk eladó Szakmunkásképző All-in-one-shop Kft. Mélykút 260.000, -Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 253.000 – 260.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-015 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 
ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:

Közzététel: 2022.07.12.

Sikeres volt a jánoshalmi állásbörze
Állásbörzét szervezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-

tal június 9-én az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 
nagytermében, amelyen 75 álláskereső vett részt. A börzén 6 cég 
12 munkakörre közel húsz munkavállalót keresett. Az állásaján-
latokkal főként a szakmunkásokat célozták meg, de betanított 
munkára is vártak jelentkezőket.

A munkáltatók tevékenységük szerint a következő iparágakat 
képviselték:

 - Élelmiszeripar: élőállat feldolgozás, késztermék értékesítés
 - Kereskedelem: takarmány forgalmazás, üzemanyag értéke-

sítés
 - Fémipar: csapágy, erőátviteli elemek gyártása
 - Faipar: Faházak, fafelépítmények gyártása, raklapgyártás
 - Vendéglátás

Az állásbörze során az érdeklődő munkáltatóknak és álláske-
resőknek teljes körű tájékoztatást és tanácsadást nyújtottunk.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Újra nyújtható be kérelem a mun-
kavállalók és vállalatok alkalmazko-
dóképességének és termelékenységének 
javítása érdekében, amely a munkaerő 
fejlesztésén keresztül valósul meg.

,,A munkavállalók és vállalatok alkal-
mazkodóképességének és termelékeny-

ségének javítása a munkaerő fejlesztésén 
keresztül” című GINOP Plusz-3.2.1-21 
kódszámú projekt újabb szakasza indul, 
amely a vállalkozásoknak továbbadott 
támogatást nyújt a munkahelyi képzé-
sek megvalósításához, ezzel növelve a 
vállalatok alkalmazkodóképességét és 
termelékenységét.

A projekttel kapcsolatos részletes tá-
jékoztatás megtalálható a munka.hu web-
oldalon a Munkaerő fejlesztési támogatás 
menüpont alatt. (https://nfsz.munka.hu/
cikk/1674).

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Újra van lehetőség képzéseken keresztül a 
munkaerő fejlesztésekhez
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Kárász Tamás előadása a Fenyő Miksa Könyvtárban

2022. július 06-án ellátogatott hozzánk a mélykúti származá-
sú Kárász Tamás, aki egy lebilincselő előadást tartott „Két lábbal 
a föld felett” címmel El Camino-ról (Szent Jakab Zarándokútról), 
melyben 800 km-es gyaloglásának történetét mesélte el. Tamást 
Kovács Tamás, Mélykút polgármestere köszöntötte. Örömmel 
fogadták régi ismerősei, élményeit számos régi tanára, osztálytár-
sa kíváncsian hallgatta. Kárász Tamás Kecskeméten él, de mai na-
pig is büszke mélykúti származására, és a következő gondolatokat 
fogalmazta meg az előadás kapcsán:

„Semmihez sem hasonlítható felemelő érzés mesélni volt Taná-
raim, Osztálytársaim, Kollégáim és kedves ismerőseim előtt, életem 
egyik legnagyobb élményéről, a szülővárosom Mélykút könyvtárában. 
Ezekért a pillanatokért érdemes élni.

Már gyerekként is fontos volt számomra, hogy ismerjenek a 
faluban (Mélykút, akkor meg nem város volt). Mindig is az volt a 
vágyam, hogy (pozitív) hatással legyek a környezetemre, lábnyomot 
hagyjak magam után. 

Nagymamám mesélte, hogy amikor óvodás voltam és sétáltunk az 
utcán, minden percben azt kérdeztem “Mikor jön már Valaki, akinek 
lehet köszönni”. 

Most az a kis srác is nagyon büszke lenne, igaz azon meglepődne, 
hogy azért kaptam meghívást, mert sétáltam egy nagyot…

Nagyon fontos, hogy az Ember Fia ne felejtse el honnan jött, le-
gyen mindig hálás, az otthonról hozott értékekért. Én mindig büszke 
leszek arra, hogy Mélykút a szülőfalum

Annak külön örülök, hogy Édesanyám Kárász Jánosné, Keresz-
tfiam, és Sógornőm KárászViktória is elkísértek erre a különleges 
eseményre. 

Még egyszer köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és kíváncsiak vol-
tatatok rám”

Forrás: https://www.facebook.com/tomkarasz

Csorba Mariann
Könyvtáros
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Egyesületünk 80 fős csoportja mező-
kövesdi kiránduláson vett részt. A prog-
ram része volt első nap az egri Szépasz-
szony-völgy megtekintése, borkóstolóval 
egybekötve. Második napon Szilvásvárad-
ra látogattunk, ahol Regős József (Mókus 
bácsi) fogadott bennünket, mint helyi 
idegenvezető. Kisvasutazást követően ér-
keztünk a Szalajka-völgybe és vissza, ki a 
kisvonattal, ki gyalogosan. Útközben gyö-
nyörködhettünk a táj szépségében. Meg-
kóstolhattuk a kiváló sült pisztrángot és a 
meggysört. Szálláshelyünkön zenés-tán-
cos esten szórakozhattunk. Vasárnap részt 
vettünk a 100. mezőkövesdi Szív búcsún. 
A rendkívüli lelki élményt nyújtó esemé-
nyen megcsodálhattuk a matyó népviselet-
be öltözött gyerekeket, fiatalokat. A nagy 
körmenettel ért véget a program. Ebédet 
követően szállodánk gyógyvizes meden-
céiben lehetett regenerálni elfáradt tagja-
inkat, de az esti vacsora után, kiváló zené-
szünk újból húzta a talpalávalót. Hétfőn 

reggel még alkalom volt egy fürdésre és a 
reggeli elfogyasztását követően indultunk 
a hosszú hazafelé tartó útra. Élményekben 
gazdag volt kirándulásunk. Jó volt újra 

együtt lenni. A közösség összetartó ereje 
újból nyilvánvalóvá vált a négy napos úton.

Rasztik Tibor
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„B” kategóriás online (e-learning) 
tanfolyamot szeretne kezdeni? Ezt 

otthonról a számítógép előtt ülve is 
megteheti az online autósiskola-keresőben 

a jogositvany.com–on

Mezőkövesdi kirándulás

Szépkorúak köszöntése

Nagy Péterné - 90 éves Tokodi Józsefné - 90 éves
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