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Kedves Mélykúti Lakosok!
Melegség tölti el szívünket kará-

csony közeledtével, egy-egy pilla-
natra megállunk a rohanó világban
és számvetést készítünk az elmúlt
évrõl. Felidézzük a legszebb pilla-
natokat és minden szépséget, jósá-
got elraktározunk lelkünkbe, hogy
ebbõl meríthessünk erõt az elkö-
vetkezõ újév napjaira is. Az ünnep
hangulatában a másik emberre fi-
gyelünk, és arra gondolunk, hogy
mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak akik fontosak számunkra.
Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik sze-

retetünket, hanem hogy önma-
gunkból mit adhatunk. Az az em-
ber, aki nemcsak saját magáért él,
aki igazi harmóniát tud teremteni
belsõ világában, saját lelkében és a
maga környezetében, mindenek-
elõtt családjában, ami talán kisugá-
rozhat a barátok, munkatársak felé
is. Ahol harmónia, béke, szeretet
van, ott meghitt, bensõséges kap-
csolatokra épülõ családot lehet te-
remteni, amely érzelmi, lelki kö-
zösséget, élményt nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az ott-
hon melegét valósággá, megélhetõ-

vé tenni, ami végig kíséri egész éle-
tünket és mindig megadja számunk-
ra a megújulás lehetõségét.

Mélykút város képviselõtestülete
nevében kívánok a város minden
polgárának szeretetteljes, áldott kará-
csonyt, békés, boldog, eredmények-
ben gazdag új évet, kívánom, hogy
az elkövetkezendõ 2010-es eszten-
dõben is a szeretet, az összefogás az
együtt gondolkodás jellemezze min-
dennapjainkat.

Ehhez kívánok jó erõt, egészséget,
kitartást, jókedvet és lelki békét.

Gelányi János polgármester

KARÁCSONYI GONDOLATOK
A szeretet ünnepén meghitt, boldog perceket töltünk

együtt, szívünket átjárja a melegség, ellenségek békül-
nek ki egymással, családok kovácsolódnak össze. Az ad-
venti koszorún égõ gyertyák a béke, a hit, a szeretet és
a remény fényei.

A béke lángja világít, ám fénye szomorú, mert az em-
berek nem tartják be a békét. Ezért elalszik.

A hit lángja világít, de szomorúan, mert az emberek
nem akarnak tudomást szerezni semmirõl. Ezért elalszik.

A harmadik gyertya lángja a szeretetért világít, ám õ
is szomorúan, mert úgy érzi, az emberek már félretolták
és elfelejtették. Ezért elalszik a lángja.

A negyedik gyertya a remény lángját hordozza, amíg
ki nem alszik ... a remény hal meg utoljára. A remény
lángja soha nem hunyhat ki.

A békét, a hitet, a reményt és a szeretetet örökre a szí-
vünkbe kell hordanunk és vigyáznunk kell a lángra, hogy
örökké égjen. Ezt soha ne felejtsük el!

Karácsonykor ünneplõbe öltözik a világ. A szeretet
pora lepi el a nappalokat és az éjszakákat. A gyermekek
kíváncsian és boldogan várják az ajándékokat, amiket az
angyalok szorgosan becsempésznek a már feldíszített, il-
latozó karácsonyfa alá. Nem az ajándékok mértéke,
sokkal inkább a belsõ értéke kell, hogy mérvadó legyen.

Jó lenne, ha a szeretetbõl nem csak 3 napig jutna az
embereknek, mint ahogyan a csodák tartanak, hanem
egész évben szeretettel és békével gondolnánk egymás-
ra. Jó lenne, ha békében, nyugalomban élhetnénk min-
dig a földön és a szeretet áthatná mindennapjainkat.

A szerkesztõség nevében ezt kívánom karácsonyra, és
ezzel szeretnék mindenkinek erõt, egészséget, kitartást,
Békés Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag,
Boldog Új Évet kívánni.

Börcsökné Kiss Erzsébet

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár igazgatója

Mélykúti Nyugdíjas Klubok Találkozója 

November 7-én a Mûvelõdési
Házban került megrendezésre a te-
lepülés valamennyi Nyugdíjas Klub-
jának Találkozója. A rendezvényen a
klubok mûsoraikkal szórakoztatták
nyugdíjas társaikat. Fellépett az Anna

Tánccsoport, Dora Ferencné, a
Mélykúti Asszonykórus. Az Erzsébet
klub kulturális mûsora keretében
szavalatok és zenés összeállítás
hangzott el Kovács Mihályné és a
klubtagok elõadásában. A vacsora

után Kurtyák Antal és Gyetvai István
szolgáltatta a talpalávalót. A mulato-
zást csak a tombola sorsolás szakítot-
ta félbe, ezt követõen folytatódott az
éjfélig tartó bál.

Folytatás a 4 oldalon

„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és
eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belõ-
letek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civó-
dás, pártoskodás nemzetébõl változzatok át a szeretet
nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve
veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmara-
dásotoknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez az
egyetlen lehetõsége. 

Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt, és sze-
retetben gazdag új esztendõt mindnyájatoknak!”

Wass Albert
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MERRE TOVÁBB, URAM?

Plébánosi töprengéseim és terveim – ta-
lán ilyen címet is adhatnék e részletnek. 

Adventtel egy új egyházi év kezdõdik
el. Szeretném, ha ez az év valóban a
megújulás és a csodák éve lenne. Ezért
számtalan módon és kitartóan fogom az
egyházközség és a település tagjait báto-
rítani, lelkesíteni, meghívni és ha kell, fi-
gyelmeztetni. Mire? Arra, amirõl lentebb
idézett részlet szól. A bûnbánatra, felké-
szülésre, Isten adományainak elfogadá-
sára, a közösségek élõbbé tételére és a
csodákra. 

Bolvári János plébános

RÉSZLET BOB BEDARD MERRE TO-
VÁBB, URAM? CÍMÛ KÖNYVÉBÕL

Minden jel arra mutat, hogy a közeljövõ-
ben döntõ változások fognak bekövet-
kezni mind a világban, mind az egyes
emberek életében. Az emberek általá-
ban a gazdasági válság okozta veszélyek-
rõl beszélnek. 

Pedig az alapvetõ probléma a bûn
okozta veszély. Az emberiség lázadása
Isten ellen egyre nagyobb méreteket ölt,
és a következmények hamarosan jelent-
kezni fognak. Néhány példa:az abor-
tusz, a szülõk idejét elveszi a családtól a
munka, a vendéglátó helyeken a haszon
miatt kiskorúakat is kiszolgálnak, nem le-
het fegyelmezni az iskolákban és a sort
lehetne folytatni. 

Ha majd az emberi társadalom lég-
várként omlik össze a szemünk elõtt,
akkor ennek a bûn lesz az oka. A meg-
oldás persze a bûnbánat. Remélhetõ-
leg mi magunk is tartunk bûnbánatot
és azért is imádkozunk, hogy minél
többen hasonlóan tegyenek. Az Úr so-
ha nem hagy el minket. De az biztos,
hogy nagyon kell kérnünk az Úrtól a
bölcsességet, hogy megtudjuk, hogyan
kell fölkészülnünk. Mert az biztos,
hogy föl kell készülnünk.

Napjainkban sok prófétai hang fonó-
dik össze ugyanabban az üzenetben.
Mária, folyamatos jelenéseiben
Medjugorje-ben az Úr szavait közvetíti
felénk. Arról számol be, hogy „egyete-
mes katasztrófa” szélén állunk. II. János
Pál pápa kijelentette, hogy „háború fe-
lé közeledünk”. Az 1975-ös római
konferencia próféciája még mindig a
fülünkben cseng: „A világ számára a
sötétség napjai közelednek, egyházam
számára azonban a dicsõségé.”

Hiszem, hogy van még idõnk a felké-
szülésre. Az idõ elvesztegetésére azon-
ban biztosan nincs. Mit kell tennünk?
Meg kell térnünk, imádkoznunk és böj-
tölnünk kell, bûnbánatot kell tartani, tel-
jesen át kell adni magunkat az Úrtól ka-
pott feladatnak: az egyház építésének és
meg kell bizonyosodnunk arról, hogy va-
lóban ismerjük-e testvéreinket, és kik
azok, akik igazán testvéreink.

Az Úr arra hívott meg minket, hogy
részt vegyünk az életében, hogy az Õ há-
za népe, családja legyünk mindörökre.
Mindannyiunknak személyesen kell vála-
szolnunk erre a meghívásra. Jézust az Atya
az egész teremtés Urává és Királyává tette,
de én igazából csak akkor lehetek részese
Isten Országának, ha találkozom Jézussal
és személyes kapcsolatba kerülök Vele. S
ha ez a kapcsolat létrejött, akkor nekem –
az Atya akarata szerint – a többi hívõ tár-
saságában, az egyház kebelén belül kell
növekednem a teljes üdvösség eléréséig.
Az Úr adományok csodálatos sokféleségé-
vel áldja meg híveit az egyház javára. Én
az adományaimat a többi ember javára
kapom, mások meg az én javamra kapják
a sajátjukat. Együtt kell elõre vinnünk az
egyházat Isten vezetését követve és a test-
véri egységet megõrizve. Jó lenne egy ki-
csit megnézni, mit is jelent ma az, hogy
részt veszünk az egyház életében. Tudjuk
azt, hogy kik a mi testvéreink. Az összes
testvérünkkel nem kerülhetünk kapcsolat-
ba. Még a plébániánk is túl nagy. Ha olyan
testvéri kapcsolatokat, olyan testvériséget
akarunk létrehozni, ami az Úr terve szerint
való, akkor még van mit tennünk.

Mit tehet az az ember, aki még nem
tagja olyan közösségnek, amelyik nyított
az Úr felé? Én azt mondanám neki, hogy
vigye a dolgot imában az Úr elé és kérje
Õt, hogy küldjön néhány embert (leg-
alább egyet), akikkel imádkozhatna. Ha ez
az aprócska társaság kitart a közös imád-
ságban, kitart az Úr és az egyház iránti hû-
ségben, akkor az Úr létre fogja hozni azt a
közösséget, amire szükségünk van.

Az imaközösségbõl elkötelezett, test-
véri közösség nõhet ki, de ezt azért álta-
lában sok minden nehezíti. Az Úr most is
készen áll arra, hogy átalakítsa egyházát
Szentlelkének erejével. Az Úr nem fá-
radt! De néha az az érzésem, hogy kissé
unja már azt, hogy mindig csak feldobot-
tá tegyen bennünket. Azt akarja, hogy
vegyük Õt komolyan! Azt akarja, hogy
népe készüljön fel a nehéz idõkre! A
ránk váró feladatokkal közösen kell
szembenéznünk. Ez pedig testvéri közös-
séget jelent, mégpedig egymásnak és az
Úrnak elkötelezett testvéri közösséget. 

Láttunk már csodákat. Magam is láttam,
hogyan mûködik az Úr azok életében,
akik bíznak Benne, hogyan gyógyítja, ho-
gyan alakítja, hogyan vezeti, hogyan vi-
gasztalja meg õket. De nem sokat láttunk
még az úgynevezett ,,nagyobb” jelek kö-
zül. Nem sokszor fordult még elõ, hogy a
vak visszanyerte a látását, a süketnéma be-
szélni kezdett. Nem sokszor láttunk még
olyat, hogy születési rendellenességek
meggyógyultak, hajlott végtagok kiegyene-
sedtek, szellemi fogyatékosság megszûnt
volna. Nem sokszor láttunk még olyan be-
tegségbõl való gyógyulást, mint a muszku-
láris disztrófia, a cerebrális paralízis vagy a
multiplex szklerózis. Elképzelhetõnek tar-
tom, hogy eljön az idõ, amikor ezekbõl is
egyre többet fogunk tapasztalni. Imáink-

ban késznek kell lennünk arra, hogy az Úr
még nagyobb csodáira vágyakozzunk. 

ADVENTI IMA

Hozzád emelem 
Hozzád emelem a lelkem, Istenem, 
Reményem csak Tebenned, 
Jaj, meg ne szégyenüljek, 
Ne gúnyoljanak ellenségeim.
Akik Téged várnak, 
Meg nem szégyenülnek.

Lila szalaggal átkötött ezüstfenyõ-koszo-
rúcska, ijedten pislákoló pici lánggal, kö-
rülülünk, térdelünk, állunk ezen a korán
sötétülõ, adventi (vasárnap) délutánon. 

Akármilyen bágyadt is a lángod, a ka-
rácsonyest gyertyafényben úszó fáját idé-
zed elém, s hálás vagyok neked. Hálás,
mert megállítasz. Megállítasz életem cset-
lõ-botló, omló-porló rohantában. Hálás,
mert kihúzod roskadozó derekam, és sá-
ros földrõl aranyszín-ragyogásra emeled a
szemem. 

Jaj, Uram, ha megszégyenülnék! Ha az
Isten ellen lobogva égõk hangos hada
elõtt összecsuklanék, ha az Isten nélkül
maguknak Édent építõk szeme elõtt ösz-
szeomlanék. Ha elhullanék a félúton, ha
lehervadna arcomról az Isten gyermekei-
nek öröme, ha tört holmiként kifosztottan
és reményt vesztve a nagy selejtdombra
kerülnék, ha tárt életem romjain a Krisz-
tust ócsárlók bizonykodnának Ellene. 

De nem. Belenézek fényedbe, gyertya
az adventi koszorún, és lángod ezt lobog-
ja: nem lesz tört élet belõled, nem. 
Ha tudsz várni.

Várni? Az emberi faj legtermékenyebb,
leggazdagabb várásával, ha tudsz Krisz-
tust várni. Várlak hát Krisztusom. S e vá-
rás igaz voltán fordul: öröm vagy szégyen
lesz a sorsom. Ha Krisztust mondanék,
de belülrõl más az, akit s amit várok, mint
a világ, elsorvadok, mint a világ. Ó, min-
den ezen fordul, tudlak-e várni Téged,
Magad, Téged. 

Nem keresztény kultúrát, melyben tu-
dósok és mûvészek Neked áldozzák te-
hetségük javát. Nem keresztény államha-
talmat, melyben Istenhez igazítnak tör-
vényt s Nevében csendül intés és dicséret
és az adminisztráció. Nem is virágzó egy-
házi életet: kolostorokat és iskolákat, kör-
meneteket és zarándoklatokat, kongresz-
szusokat és táborokat. Nem, nem! Félre,
világ álcázott kísértései! Ezek mind hozzá-
adatnak, de csak annak a nemzedéknek,
amelyik megtanult már Krisztust várni, õt
Magát. És ezek mind elvétetnek azoktól,
akiknek természetfölötti igénye nem ké-
pes túlnyúlni mindezeken. 

Gyertyád fényébe belenézve, adventi
koszorúcska, nem akarok mást látni, mint
Krisztust bennem. Ott lappang, remény-
kedik a szívem mélyén, El akar önteni,
birtokba akar venni, fénnyel beborítani,
magáévá s magává ölelni, Önnön szívé-
vel eggyé tenni. 

Jézusom! 
A törvényhozásban nem hívják a Lel-

ked, a tudósok Rólad nem beszélnek, a
mûvészeket csak teremtett világod szép-
sége igézi, Téged, Magad, nem vesznek
észre, körmenetek és zarándoklatok
fény- és hangdicsérete sem Feléd leng,
gyermekeink sem menetelnek lobogóid
alatt. De mindez csak azért, hogy megta-
láljunk mindezeken túl Téged. Hogy
morzsolódó életünk sír és örökélet felé
menetelõ napjai megszabadítsanak végre
a hiábavaló reménytõl: kielégültté lehe-
tünk bármitõl is, ami nem Te vagy. A tiéd-
bõl való nem. A tiéd sem. Az érted való
sem. Egyedül csak Te elégíthetsz ki min-
ket, Csak a Misztérium: hogy Te, Látha-
tatlan és Kimondhatatlan, Te vagy. Vagy
és át akarsz ölelni engem. Egyedül az,
hogy mindent szemétnek tekintsek, csak
egy legyen a fontos: Átölelsz-e engem?
Jézusom, add, hogy abbamaradjon éle-
tem ámokfutása. Hogy ne bûnben és te-
remtett világban próbáljak boldog lenni.
Nem is az Érted való dolgokban. Szûnjön
meg életemben minden önbecsapás. 

A gyertya fényébe nézve – várlak.
Várlak. Jöjj! Tégy a tieddé! Oldj magad-
ba! Minden fájó nyugtalanság messze
szálljon. Légy Te elég nekem. Ámen. 

Könyörögjünk!
Kérünk, Uram éleszd fel erõdet és jöjj, 

hogy segítségeddel kitépjük magunkat a
bûnnek vészes hálójából, s szabadító ke-
zed által megmeneküljünk tõle. Ámen.

Egyházi rovat

ÜNNEPI MISEREND MÉLYKÚTON

Szent Joachim templom
• December 24-én, (Ádám-Éva) 24 óra-
kor éjféli mise • 25-én, (Karácsony I) 6
órakor szentmise, 9 órakor szentmise,
18 órakor szentmise • 26-án, (Kará-
csony II) 7 órakor szentmise • 27-én,
(Szentcsalád vasárnap) 7 órakor igelitur-
gia, 9 órakor igeliturgia, 18 órakor igeli-
turgia • 31-én, 18 órakor hálaadó szent-
mise • Január 1-én, (Újév) 7 órakor
szentmise, 18 órakor igeliturgia

Szent Erzsébet templom
• December 25-én, (Karácsony I) 10.30
órakor igeliturgia • 26-án, (Karácsony II)
10.30 órakor szentmise • 27-én,
(Szentcsalád vasárnap) 10.30 órakor
szentmise • Január 1-én, (Újév) 10.30
órakor szentmise

ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Mindenkit szeretettel hívunk egyházköz-
ségünk adventi lelkigyakorlatára, melyet
Hesz Vince Dénes OFM, szegedi káplán
atya tart. Idõpontja: december 11-12-13.
Pénteken és szombaton 17 órától gyónta-
tás, majd 18 órától szentmise, vasárnap a
7 és 9 órakor kezdõdõ istentiszteleten
lesz a lelkigyakorlat befejezése.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖNYVAJÁNLAT

Megjelent Dr. Rauzs József legújabb
könyve Mélykúti beszélgetések címmel.
Megvásárolható Kiss Lénárdné autós-
boltjában. Ára: 3.000 Ft.

Elhunytak: Deák István Antal élt 62
évet; Dörme Károly András élt 47 évet;
Binszki Lénárd élt 81 évet; Szabó Gergely
István élt 48 évet; Krammestetter Jánosné
Szöllõsi Etelka Erzsébet élt 80 évet; Mol-
nár Gyuláné Raffai Erzsébet élt 81 évet;
Kövesdi Gábor élt 83 évet; Kolompár Pál
élt 45 évet.
Születtek: (szeptember, október, no-
vember) Vér Nikolett Erzsébet anyja: Dr.
Végel Erzsébet;Ledenyák Benjamin (an:
Kiss Nelli); Vörös István (an: Berger Er-
zsébet Éva); Burai Nikolett (an: Burai
Elvíra); Balázs Emília (an: Balázs Klára);
Maczkó Ábel (an: Gyurákovics Edina);
Veverka Csaba (an: Weisz Ildikó)

KARÁCSONYI 
KÉZIMUNKA 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
A Mûvelõdési Ház „Fürge Ujjak” kézi-
munka szakköre ismét karácsonyi kiállí-
tást és vásárt rendez a Mûvelõdési Ház
kistermében december 14-18-ig.
A kiállítás a Mûvelõdési Ház nyitvatartá-
si idejében tekinthetõ meg. Minden ér-
deklõdõt szeretettel és sok, szép kézmû-
ves termékkel várunk.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Az idei évre az elõzõ évekhez hasonló-
an lehetõség van szántó, gyep, szõlõ és
gyümölcsös mûvelési ágak esetén gázolaj
jövedéki adó visszaigénylésére. A múlt
évben tapasztalt hiányosságok miatt szük-
ségesnek tartom, hogy letisztázzuk a visz-
szaigénylés módját és a szükséges doku-
mentumokat.

Az igénylést 2010. január 15-e után le-
het benyújtani a VPOP Regionális Köz-
pontjába. Egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok, illetve cégek esetén az igény-
lést csak elektronikus úton lehet beadni,
amihez szükséges az MgSZH igazolás
megléte, még pedig a beadást megelõzõ
dátummal. Õstermelõ esetén papír alapú
igénylésre is van mód.

A visszaigénylést a fent említett mûve-
lési ágakra lehet benyújtani 97 liter/hek-
tár gázolaj mennyiségre.

A visszaigényelhetõ összeg az elsõ fél-
évre 68 forint/liter, a második félévre vo-
natkozóan 72,40 forint/liter.

Az igényléshez a következõ doku-
mentumokra van szükség: • Regisztrá-
ciós igazolás • Õstermelõi adószámról
szóló APEH igazolás (nem tévesztendõ
össze az adóazonosítóval ) • Az igénylõ
nevére szóló gázolaj számlák vagy szol-
gáltatás számlák (amelyen a felhasznált
gázolaj mennyisége fel van tüntetve) ere-
deti példánya. • A 2009. évben haszná-
latban lévõ földterületekrõl FÖLDHASZ-
NÁLATI LAP  (nem kell, hogy friss legyen,
de legyen) • Amennyiben megvan, akkor
a Vámhivatal által kiadott VPID szám.

A visszaigényléshez szükséges nyom-
tatványokat továbbra is az Agrárinformá-
ciós Irodában tudjuk biztosítani.

A 0,5 hektár feletti szõlõ és gyümöl-
csös területtel rendelkezõknek a tavalyi
évhez hasonlóan lehetõségük lesz plusz
100 liter/hektár gázolaj mennyiség után
visszaigényelni a 70 forint/liter jövedéki
adót. Ennek benyújtási határideje 2010.
május 31-e. Fontos, hogy addigra az
alap 97 liter igénylésének és kifizetésé-
nek meg kell történnie, tehát aki erre a
lehetõségre igényt tart az a 97 literrõl
szóló igényét még lehetõleg 2010 janu-
árjában nyújtsa be.

Csõsz Attila falugazdász

FALUGAZDÁSZ
TÁJÉKOZTATÓ 
A 2009. ÉVI GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ
VISSZAIGÉNYLÉSRÕL

Dr. Rauzs JózsefDr. Rauzs József

MÉLYKÚTI  BESZÉLGETÉSEK

ALKOTÓHÁZI
FOGLALKOZÁSOK

A szabadidõ hasznos eltöltésére októ-
ber 1-jétõl az Alkotóházban kézmûves
foglalkozásokra várjuk az érdeklõdõ
gyerekeket. Keddenként 15-17 óra kö-
zött agyagozás, korongozás szakkör mû-
ködik Bleszákné Gyõzõ Edit vezetésé-
vel. Emellett ugyanebben az idõben Bu-
dai Zoltánné kézmûves foglalkozásra
várja az érdeklõdõket.

November 1-tõl szerdánként 15-17
óráig újraindult a kosárfonó szakkör – je-
lenleg felnõttek részére – Kapcza Mag-
dolna irányításával.

A szakkörök ingyenesek. Aki kedvet
érez a foglalkozások valamelyikéhez,
bármikor csatlakozhat a csoportokhoz.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
az Alkotóházban. Jelentkezés a helyszí-
nen, vagy az alábbi telefonszámon le-
het: 06/70 2002983

Minden év végén néhány végzõs ta-
nuló a 8 évig tartó fáradtságos, kitartó,
de példás eredményû munkájáért és
magatartásáért jutalomkirándulást nyer.
A nyertesek a ballagási ünnepségen ve-
hetik át ezt a megtisztelõ ajándékot.
Idén ezt a nyereményt hat tanuló vehet-
te át: Jegyugya Péter, Würtz Attila,
Facskó Mariann, Szalai Zita, Molnár Bri-
gitta és persze én Torma Viktória. A ki-
rándulás helye idén Balatonszéplak lett.
A kirándulás augusztus 7-9-ig tartott.

Augusztus 7-én 6 órakor picit fárad-
tan, de kíváncsian vágtunk neki az út-
nak. Két tanárnõ tisztelt meg a jelenlété-
vel: Gregus Istvánné és Tokodi Györgyi
tanárnõ. Kilenc óra körül érkeztünk meg
Széplakra a szállodába, ami szeren-
csénkre csak pár száz méterre volt a
parttól. A szobánk a második emeleten
volt. Az érkezés után nem foglaltuk el
azonnal a szállást, ezért lementünk a
partra sétálni. A séta után elfoglaltuk a
szállást, majd újra lementünk a partra,
de már fürödtünk is. Nagyon kellemes
hõmérsékletû volt a víz. A fürdés után
körbenéztünk a városban. A nézelõdést
követõen megvacsoráztunk a szállodá-
ban, majd megfürödtünk. A tévénézés
után feküdtünk le aludni. 

Szombaton Tihanyt tûztük ki célul,
ahová hajóval mentünk át. Itt megtekin-
tettük a csodálatos Tihanyi Apátságot. A
kikötõtõl az apátságig kisvonattal men-
tünk. A kisvonat elnyerte mindenki tet-
szését. Miután megnéztük az apátságot
egy étteremben pizzát ebédeltünk. Min-
denkinek nagyon ízlett és tele is ettük
magunkat annyira, hogy szinte nem is

bírtunk vacsorázni. A finom ebéd után
körbenéztük az ajándékbódékat és per-
sze megtekintettük a tájat is, ami min-
denki számára felejthetetlen látványt
nyújtott. Az apátságtól a kikötõig szintén
kisvonattal mentünk. A parton is körbe-
néztünk és megkóstoltuk a „jövõ jégkré-
mét” is. A hajón részesei lehettünk a ba-
latoni naplementének. Miután megér-
keztünk Balatonszéplakra, sétáltunk
egyet még. Az esti partira, ahol a sztár-
vendég Voksán Virág volt, sajnos nem
mehettünk el, de ettõl függetlenül na-
gyon jól telt el a szombati nap is. Mikor
visszaértünk a szállodába, a vacsora után
a fáradtságtól már csak az ágyunkig ju-
tottunk el. 

Vasárnap reggel, miután összepakol-
tunk, fürdeni akartunk, de az idõ beron-
tott. Persze nem bírtuk ki, hogy egy kicsit
ne merészkedjünk bele a vízbe, de mikor
megláttuk a viharjelzést, kihúzódtunk a
partra. Peti sérüléseit, amit a vízben szer-
zett, Gregus tanárnõ gyorsan lekezelte. A
szállodába visszaérve már nem mehet-
tünk be a szobába, ezért a nappaliban
vártuk meg az ebédidõt. A kiváló ebédet
követõen elmentünk fagyizni még egy
utolsót, és mikor a szállodához megérke-
zett a busz, bepakoltuk a bõröndöket és
magunkat, majd élményekkel gazdagon
és fáradtan céloztuk meg szeretett ottho-
nunkat Mélykútat. Mindenki egy életre
szóló élményt is nyert.

Remélem a következõ nyolcadikosok-
nak is ilyen izgalmas és klassz jutalomki-
rándulást szerveznek majd.

Torma Viktória 8. osztályos tanuló

A balatoni jutalomkirándulás

FIGYELEM!
Gyógymasszírozás indul a Mélykúti Mûvelõdési Házban elõzetes bejelent-
kezés alapján december 12-én (szombat) 8 órától 16 óráig, a továbbiak-
ban 2 hetenként, szakavatott, nagy gyakorlattal rendelkezõ, fürdõben dol-
gozó gyógymasszõr bevonásával. 
December 12-i akciós árak: ½ óra 500 Ft • 1 óra 1.000.- Ft
Elõzetes bejelentkezés: a Mûvelõdési Házban vagy az alábbi telefonszám-
okon. 06-77-460-006, 06-70-387-1564
Szeretettel várok mindenkit!

Tóth Zoltán gyógymasszõr

Mélykút Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2009. december
22-én (kedden) 14 órától KÖZMEG-
HALLGATÁST tart a Városháza ta-
nácskozó termében, majd 15 órától
a képviselõ-testület soron következõ
ülése lesz.
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Mélykúti
Nyugdíjas Klubok Találkozója 

Folytatás a címoldalról
Ez a nap bizonyságul szolgált arra,

hogy az idõseknek igényük van arra,
hogy legalább évente egyszer ilyen ösz-
szejövetel formájában találkozzanak a
többi nyugdíjas klub tagjaival.

A nyugdíjas klubok vezetõi és a klub-
tagok nevében köszönetünket fejezzük
ki a rendezvény támogatóinak, segítõi-
nek: a város önkormányzatának, a Má-
tyás király utcai Sarki Csemege boltnak
(Kiss Györgynének), Kovács Gyuláné-
nak, Fehér Lászlónak a (Béke Étterem),
Gáspár Zoltán cukrásznak, Holka István-
nénak, Kovács Mihálynak, valamint a
Mûvelõdési Ház dolgozóinak.

Ezúton mondok köszönetet nyugdíjas
klubvezetõ társaimnak, Szabó Antalné-
nak és Kovács Mihálynénak, valamennyi
klubtagnak a rendezvény sikeres lebo-
nyolításában való együttmûködéséért.

Mikó Lászlóné

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat minden vízórával ren-
delkezõ ingatlan tulajdonosa köteles fi-
zetni. Az alapdíj megfizetése alól kizáró-
lag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját le-
szerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése
esetén azonban a vízmérõ, valamint a fel-
szerelés költségét köteles megtéríteni.
• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-
6604. (Konkoly István, Kothencz János)
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a  tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a
fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisz-
tántartására és téli idõszakban a vízórák
fagy elleni védelmére. 
• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ
temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 8/6 óráig
tartanak nyitva. Temetõgondnok telefon-
száma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• Szippantást lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.(Mayer
Lászó), illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089. vagy személyesen az irodá-
ban Mélykút, Rákóczi u. 5. szám alatt.
2009.02.23-tól a szennyvíz szállítása a
BAJAVÍZ Kft. bácsalmási szennyvíztelepé-
re történik, ezért a szippantás díja fordu-
lónként bruttó 6.500 Ft-ra változott.
• A kéményseprõ tevékenység kötelezõ-
en elõírt közszolgáltatás, melynek igény-
be vétele mindenki számára kötelezõ,
kérjük saját érdekében mindenki vegye
igénybe a szolgáltatást. Ha a tulajdonos a
díjfizetést elmulasztja vagy a munka el-
végzését akadályozza a szolgáltató köte-
les az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságot írás-
ban értesíteni. Kéményseprést a 77/402-
884 TÛZKER IMP. BT Jánoshalma
vagy 77/460-089. ÉPTESZ KFT Mélykút
telefonszámon lehet kérni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft
emblémájával ellátott szemeteszsákot
lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 330,-Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a
hulladékot a kuka ürítésekor ezt is elszál-
lítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT. HÍRDETÉSEI

December 19-20-án (szombat-vasárnap)
labdarúgó kupára kerül sor a sportcsar-
nokban. A mérkõzések szombaton 16 és
vasárnap 9 órakor kezdõdnek.

A mérkõzések 20x30 m-es pályán zaj-
lanak. A csapatokból 4+1 játékos tartóz-
kodhat egyszerre a pályán. A kapus ki-
dobhatja a labdát a félpályán túlra. A ka-
pusról van szöglet. A hazaadást a kapus
kézzel nem foghatja meg. A játékidõ
2x12 perc. A cseréket folyamatosan el le-
het végezni. A torna teljes idõtartama alatt
csapatonként két igazolt játékos nevezhe-
tõ, akik folyamatosan a pályán tartózkod-
hatnak. (A megyei I. osztályban vagy az
annál magasabb osztályban szereplõ és a
külföldön játszó játékosok számítanak iga-
zoltnak.) Nevezési díj: 2000 Ft.

Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe
véve sok csapat nevezése esetén két na-
posra tervezzük a tornát. Az egyik csoport
küzdelmeit szombaton délután bonyolít-
juk le, a másik csoportot pedig vasárnap
délelõtt. A csoportmérkõzések után bo-
nyolítjuk le a helyosztókat. 

A sorsolás megtekinthetõ pénteken a
délutáni órákban a sportcsarnok hirdetõ-
tábláján és a www.melykut.hu honlapon,
a sport menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2009. de-
cember 18-án (péntek) 12 óráig lehet
Velez Attilánál a 06-30/219-3029-es tele-
fonszámon, vagy a mûvelõdési házban
személyesen, munkaidõben. Kérjük a ne-
vezési határidõ pontos betartását!

Velez Attila sportszervezõ

KARÁCSONY-KUPA
LABDARÚGÓTORNA

KARÁCSONYI
KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
és a Mûvelõdési Ház karácsonyi kézmû-
ves foglalkozásra hív kicsiket és nagyokat
december 13-án (vasárnap) 13 órára a
Mûvelõdési Házba.

Program: asztal- és ablakdíszek • szal-
vétatechnikával készült • ajándéktár-
gyak készítése • mézeskalács sütés

Hozzál magaddal: dekorációs kellé-
keket otthonról (toboz, szalag, szalvéta),
valamint a tea mellé ropogtatnivalót.

Szeretettel várunk szüleiddel együtt.
Kiss Györgyné NOE elnök 

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Szüreti bál – 2009
A mélykúti Általános Iskola Szülõi Munkaközösségének jótékonysági bálja a gyere-

kek javára november 14-én volt a Mûvelõdési Házban. Képeink a bálon készültek:

KARÁCSONYI
HANGVERSENY
A Szvetnik Joachim Általános Iskola ka-
rácsonyi hangversenyét 2009. decem-
ber 18-án (péntek) 16 óra 30 perces
kezdéssel tartja a Szent Joachim temp-
lomban. Mindenkit szeretettel várunk!

Novák László igazgató
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Gép Károlyné, a Kiskun-
halasi Egyesített Szociális
Szolgáltató Központ tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt
igazgatójának hamvasztás
utáni búcsúztatására 2009.
szeptember 21-én, 13.30-
kor került sor a Csipkeház
díszudvarán. Mindenki, aki
szerette, tisztelte és becsül-
te itt vehetett végsõ búcsút
szeretett halottunktól. 

A gyászszertartáson közel
ezren vettek rész. Megtelt a Csipkeház kertje a
gyászolókkal. Gép Károlyné ismert, és elismert
szakember volt a térségben. Már szinte nem is

osztályvezetõként tekintet-
ték az ágazatban, hanem Õ
volt mindenki Katikája,
mondta búcsúbeszédében
dr. Várnai László, Kiskunha-
las polgármestere. Elhivatott-
sága, az emberek méltóságá-
nak tisztelete, szakmai aláza-
ta, kimagasló tudása, közéle-
ti múltja és jelene tették mél-
tóvá a „Pro Caritate” kitünte-
tésre, melyet tavaly a Szociá-
lis munka napján vehetett át

az ágazat miniszterétõl. Gép Károlyné temeté-
sére délután négy órakor Mélykúton az Alsó-
temetõben került sor.

KATIKA végleg hazatért

„Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsá-
ga, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi
vagyunk.” (Eötvös József)

2009-ben megnyertük a „Nem adom fel, míg
egy darabban látsz” különdíjat, amikor balese-
tünk ellenére teljesítettük a versenyt. Sokan ké-
telkedtek, de Magunkba vetett Bizalmunk segí-
tett ebben. 2010-ben is végig szeretnénk csinál-
ni, igaz sokkal nagyobb tervekkel és karitatív
munkával, hogy segíthessünk azoknak, akik
tényleg rászorulnak, és más díjjal térjünk haza,
sok ember mosolyát szívünkbe zárva. Mi láttuk
az örömöt a kisemberek szemében, akik egy
tollkupaknak úgy tudtak örülni, mintha a leg-
drágább, legújabb játékot adtuk volna át nekik.

Csapatunk a 2010-es futam során egyedülál-
lóan egy mentõautót is visz adományként egy
bamakói kórháznak. (Itt tekintheted meg a róla
készült rövid kis filmet). Ha szeretnéd támogat-
ni, hogy eljusson Afrika szívébe, 5800 Ft-tal já-
rulj hozzá az üzemanyagköltséghez; ezzel tisz-
teletbeli taggá válsz, és adunk neked egy csapat-
pólót is. Ha szeretnéd, hogy Afrikában tudják,
hogy te is hozzájárultál a mentõautóhoz, 3000
Ft-ért cserébe egy 10x15 cm-es fotót, céged
logóját, vagy üzenetedet helyezzük a mentõau-
tó oldalára, illetve a www.iranybamako.hu
weboldalra is. A fotók számának csak a mentõ-
autó felületének mérete szab határt…

A Budapest-Bamako rally karitatív szellemi-
ségében tér el egyéb versenyektõl. Ezt a szel-
lemiséget bõvítjük most ki, egyben egy új ha-
gyományt is teremtve. A cél az afrikai iskolák
és gyermekek megsegítésén kívül idén már a
hazánk-béli, illetve erdélyi gyermekotthonok-
ban élõ gyermekek életnek megsegítése, és a
szlovákiai dunaszerdahelyi Járási Kórház Szü-
lészeti és Nõgyógyászati Klinikájának is a tá-
mogatása. Ezt adományok gyûjtésével és szét-
osztásával, a közeledõ karácsony elõtt nem
sokkal valósítjuk meg.

Ehhez az elsõ lépés tudatosan végignézni a
háztartásodat, pincédet, vagy a padlásodat.
Ami számodra már mellõzhetõ, sokaknak ha-
talmas értéket jelent. 

Íme a kért adományok listája, melyet kéré-
sükre írtunk össze. Természetesen ezeken kí-
vül minden mást is szívesen fogadnak.

Amire biztos, hogy szükség van:
Játékok, plüss állatok, magyar és angol

nyelvû könyvek, füzetek, íróeszközök, külön
dobozban nyári és téli gyermek- és felnõttru-
hák, ágynemûk, takarók, törölközõk, órák,
székek, háztartási berendezések (hõsugárzó,
rádió, magnó, televízió, asztali olvasólám-
pák, számítógép, hûtõgép, mikrohullámú sü-
tõ, víztisztító berendezés, gyorsforraló), láz-
mérõ, pelenka, tea filter, teás kancsó, edé-
nyek, poharak, bögrék, evõeszközök, és bár-
mi egyéb olyan lehetõség, vagy tárgy, amit
szívesen adnál nekik, és továbbíthatók a
gyermekek fejlõdését, illetve gyógyulását se-
gítõ intézményeknek és iskoláknak.

Mi vállaljuk, hogy az adományok valóban
eljussanak a megfelelõ helyekre. Ezt a „Vedd
Észre Napok” keretein belül, december 17-
20-ig tesszük meg. Autós konvojokban visszük
el az ajándékokat, amelyekhez szintén csatla-
kozhatsz (részletek és jelentkezés hamaro-
san…). Honlapunkon figyelemmel kísérheted
az eseményeket, az ezzel kapcsolatos infor-
mációkat folyamatosan frissítjük.

Szeretettel várjuk szívbõl jövõ adományai-
dat! Mélykúton az adományokat a Gyógynö-
vény szaküzletben Deák Anitánál lehet leadni.

Gyere TÁMOGASS TE is!
GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!

Több gazdálkodó ellenõrzésére
sor került 2009. év folyamán
Mélykút településen kölcsönös
megfeleltetéssel kapcsolatosan.
Ezért az alábbi cikkben foglalom
össze a tapasztalatokat, illetve a
jogszabályi hátteret.

A Közös Agrárpolitika 2003. évi
reformja eredményeképpen a
kölcsönös megfeleltetés kötele-
zõ elemmé lépett elõ. 

A kölcsönös megfeleltetést a Ta-
nács 1782/2003/EK rendelete, va-
lamint a Bizottság 796/2004/EK
rendelete határozza meg. A köl-
csönös megfeleltetés a mezõgaz-
dasági támogatások elnyerésének
feltételrendszere, s kapcsolatot te-
remt a közvetlen támogatások ki-
fizetése és a mezõgazdasági szak-
területek kötelezettségei között.

A kölcsönös megfeleltetés beve-
zetése nem függ az SPS rendszer
bevezetésétõl, attól függetlenül
2009. január 1-tõl mûködik Ma-
gyarországon.  

A kölcsönös megfeleltetés hatá-
lya egyrészt bizonyos jogcímekre
terjed ki, így a területalapú támoga-
tásokra, az állatalapú támogatások-
ra (pl. anyatehén támogatás), az
EMVA II. tengelyre, a vidékfejlesz-
tési támogatásokra (pl. NATURA
2000, AKG), az állatjóléti támogatá-
sokra és a borpiaci szabályozásra. A
kölcsönös megfeleltetés az adott
gazdálkodónak a teljes mezõgazda-
sági tevékenységét érinti és a mezõ-
gazdasági területre, a gazdaság köz-
pontjára vonatkozik. Személy te-
kintetében pedig arra terjed ki a ha-
tálya, aki a kérelmet benyújtotta.

A kölcsönös megfeleltetés két
részbõl áll össze: Helyes Mezõ-
gazdasági és Környezeti Állapot
(HMKÁ), melyet az 50/2008. FVM
rendelet határoz meg. • Jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási köve-
telmények (JFGK), mely 19 EU
irányelv elõírásait tartalmazza a ter-
mészetvédelem, a környezetvéde-
lem, az állatjelölés, az élelmiszer-
biztonság, az állat- és növényegész-
ségügy és az állatjólét területén.
Ezeket az elõírásokat jelenleg is ha-
tályos jogszabályok szabályozzák
Magyarországon.

2009. évtõl kerülnek ellenõr-
zésre az agrártámogatások vonat-
kozásában: • Természetvédelmi
elõírások • Környezetvédelmi elõ-
írások • Állatjelölés és nyilvántartás 

2011. évtõl kerülnek ellenõr-
zésre az agrártámogatások vo-
natkozásában: • Élelmiszerhigié-
niai elõírások • Növényvédelem
elõírásai

2013. évtõl kerülnek ellenõr-
zésre az agrártámogatások vonat-
kozásában: • Állategészségügy és
állatvédelem

A Helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapot elõírásai közül:
• A mezõgazdasági területeket
gyommentesen kell tartani. • A me-
zõgazdasági területeken a hasznosí-
tás szempontjából nemkívánatos fás
szárú növények megtelepedését és
terjedését meg kell akadályozni.

Az állatjelölés területén: Azon
termelõkre vonatkozik, aki tenyé-
szetkóddal rendelkeznek, és el-
adásra termelnek! Az „Állatok azo-
nosítása és nyilvántartása” a sertés,
a szarvasmarhafélék, valamint a juh
és kecske állatfajok esetében állapít
meg követelményeket.

Minden állatfaj esetében közös
elõírás az állatmozgás-nyilvántartás
vezetése és az állatok jelölése.
Emellett a sertés esetében követel-
mény a tenyészetek bejelentése és
a sertés szállítólevél használata, a
szarvasmarha esetében pedig az
egyed bejelentése és a marhalevél
igazolólap megléte.

A szarvasmarhák jelölése
(JFGK7) esetében: Az állomány-
nyilvántartás adatainak meg kell
egyezniük a valósággal, azaz az ál-
lományból kikerült egyedeket ki
kell vezetni a nyilvántartásból, az
újonnan bekerülõket pedig regiszt-
rálni kell. Az állomány-nyilvántar-
tást három évre visszamenõleg meg
kell õrizni, és az ellenõrzés során be
kell tudni mutatni. Az állomány-
nyilvántartásnak tartalmaznia kell
minden, a jogszabályokban elõirt
adatokat. Az állatokat megfelelõ
füljelzõvel és szabályos módon kell
megjelölni.

A sertésjelölés (JFGK 6) terüle-
tén: A szállítóleveleket 3 évre visz-
szamenõleg meg kell tartani és az
ellenõrzés során be kell tudni mu-
tatni. Az állomány-nyilvántartásban
– kockás füzet is jó –  regisztrált ki-
szállított állatok számának arányá-
ban kell állnia a létszám változásá-
val, a kocalétszámmal és a beszállí-
tott állatok számával.

Juh és kecskejelölés (JFGK8) te-
kintetében: Az állomány-nyilván-
tartóban regisztrált kiszállított álla-
tok számának arányában kell állnia
a létszám változásával, az anyalét-
számmal, a regisztrált beszállított ál-
latok számával. Az állat füljelzõje
nem hiányozhat és olvashatónak
kell lennie. További felvilágosítás
személyesen az Agrárinformációs
irodában Kedden és Csütörtökön
8-16.00 óráig, valamint a 06-
30/298-7429-es telefonszámon

Kovács Tamás 

ügyfélszolgálati tanácsadó

A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉSRÕL
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Az idei volt a 15. alkalom,
hogy Hajdúszoboszlóra indul-
tunk – muszáj megjegyeznem,
hogy megfogyatkozott létszám-
mal, a mindenki által ismert
(anyagi) okokból – és szerencsé-
sen meg is érkeztünk. Örültünk
egymásnak, hiszen egy jól ösz-
szeszokott társaságról van szó;
de sietek hozzáfûzni, ha egy-
egy új sorstárs kerül közénk,
szeretettel fogadjuk, terelgetjük,
segítünk eligazodni a sokadszor
visszatérõk rutinjával. 

Igen – sorstársat említettem,
ez egy sorsközösség is, ahol
többszörösen jelentkezik az
egymásrautaltság és a magától
értetõdõ segíteni akarás. S itt
ilyenkor a lelkek is jobban ki-
nyílnak; azt hiszem, túlzás nél-
kül állíthatjuk, hogy ez példaér-

tékû, mint ahogyan ez már
többször is bizonyosságot nyert. 

S nem hallgathatjuk el ezúttal
sem, hogy nagymértékben kinek
és minek is köszönhetõ mindez.
Tibor, Marika, valamint közeleb-
bi és távolabbi segítõik. Többek
között Menyhárt Sándor atya is,
aki az idei alkalommal ismét
megtisztelt bennünket az egész
heti lelkipásztorkodásával (és az
utána következõ gyógyszer ki-
osztásával). Tényleg, igazán
olyan felemelõ, megfoghatatla-
nul szép és jó volt így, mint mon-
dották volt, nemcsak a testünk
jobblétéért, hanem a lelkünk töl-
tekezéséért és fittségéért is tet-
tek. No, és ezzel még nincs vége
a felsorolásnak: sok-sok köszö-
net és hála a Hõforrás Szálló ve-
zetõségének, alkalmazottainak;

dacára a nem könnyû gazdasági
helyzetnek, biztosították a szo-
kásos színvonalú ellátást egyön-
tetû megelégedésünkre. No meg
az egészségügyi személyzet
munkáját fontosnak érzem kü-
lön kiemelni, amilyen kedves-
séggel, barátsággal és legjobb tu-
dásuk szerint tették dolgukat –
igaz, hogy hol a dagonyába
nyomtak, hol meg majd’ a bõ-
rünket nyúzták le – de hát az
ijesztõen hangzó dolgok miatt is
„zarándokolunk” ide évrõl évre.
Csak ajánlani szeretném azok-
nak is, akik még nem próbálták,
higgyék el, javára válik bárkinek.

Ejtsünk szót még a napos ol-
dalról is. Batyus est, Erzsébetek
köszöntése, mûsor, tánc, közös
nótázás, teletûzdelve a tréfa-
mestereink könnyfakasztó, re-
keszizom próbáló mesterkedé-
seivel. S ezek mind-mind olyan
dolgok, amikbõl még sokáig és
szívesen lehet mesélni, vissza-
emlékezni.

Szívesen mesélnék én is rész-
letesebben, de nyakamon a
lapzárta – és hát aki többet sze-
retne megtapasztalni, tartson
velünk legközelebb, hiszen már
a következõ idõpontot is tud-
juk; bárki kérhet felvilágosítást
Marikától, Tibortól, vagy bár-
melyikünktõl. 

Ezzel zárom soraim, sok sze-
retettel üdvözlök mindenkit,
egyben kívánunk a közelgõ ka-

rácsonyra békés, szeretetteljes,
Istentõl áldott szép ünnepeket. 

D.né Gizike

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

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 kedden és pénteken 17 órakor
kezdõdik az Általános Iskola tornatermében.
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: 77/460-010 • Mobil: 06-70/313-2929 (Holka Istvánné);
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

Egyesületi hírekLevél Hajdúszoboszlóról 

„Adventi elõkészületek” cím-
mel kézmûves foglalkozást tartot-
tunk a Mozgáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesületének tagjai részvéte-
lével. Reggel 9 órakor a Fenyõ
Miksa Könyvtárban gyülekeztünk,
ahol Gelányi János polgármester
úr köszöntötte egyesületünk 30
fõs kis csoportját. 

Az adventi koszorú történetének
elõadása közben Körmöczi Tünde
virágkötõ csodálatos adventi koszo-
rút alkotott a hagyományos szimbó-
lumokkal, a négy gyertyával díszít-
ve, s a régi megfogalmazással: a vi-
ola színû (lila) szalaggal.

Börcsökné Erzsike, a Mûvelõdési Ház
igazgatója fantasztikus elõadást tartott a kará-
csonyi hagyományokról, népszokásokról.
Felidéztük a gyerekkori élményeket, a kará-
csony elõtti szokások felelevenítésével. Eddig
még soha nem hallott népszokások is szóba
jöttek. Közben nem tétlenkedtünk, papírból
hajtogattunk az ünnepi karácsonyfánkra dí-
szeket, s ámultunk, hogy mire is vagyunk ké-
pesek! Közben Bolvári János esperes plébá-
nos úr is megtisztelte a lázasan tevékenyke-
dõ csoportot, sõt még a papírdíszek készíté-
sébe is rövid idõre bekapcsolódott.

Dora Lajosné és Gálna Sándorné mézes
sütemény receptet ajánlott nekünk. De
nemcsak a receptet mondták el, a mézest
hat féle díszítéssel elkészítve meg is ízlelhet-
tük. Némelyik oly szép volt, még ehetõ
gyöngy is volt rajta! 

Bagóczki Gáborka és Dávid Zoltán, az If-
júsági Csoport tagjai karácsonyi verseket
mondtak, fõpróbát tartva az évzáró ünnepé-
lyünk elé. A PRO-TEAM Nonprofit Kft. mély-
kúti üzeme termékeibõl válogattunk egy kis
szünetet tartva. A szemlélõdést vásárlás kö-
vette, hisz a karácsonyi elõkészületekhez az
ajándékozás is hozzátartozik.

Igaz, ma nem 13-a Luca napja
volt, mi mégis 30 kis edénybe ve-
tettünk búzát, hogy majd a decem-
ber 13-án megrendezésre kerülõ
évzáró ünnepélyünkön ezekkel dí-
szítjük az asztalokat.

Egyesületünk irodájában Rasztik
Tibor titkárunk és Dora Ferencné
Eta néni tartották a „frontot” az
ügyfélfogadással, de szolid vendég-
látásunkról is õk gondoskodtak.
Köszönet érte, s köszönet az elõ-
adóknak, a résztvevõknek! Az al-
kotás öröme, a karácsonyi hagyo-
mányok felidézése, készülõdés az

adventre szép emlék marad számunkra.
Holka Istvánné elnök

Adventi elõkészületek
2010. ÉVI 
ÜDÜLÉSI CSEKK 
PÁLYÁZAT
Kiírásra került a 2010. évi
szociális célú üdülési csekk
pályázat nyugdíjasok, fogya-
tékkal élõk és több gyerme-
ket nevelõ munkavállalók ré-
szére. Kérjük, hogy aki 2009-
ben nem részesült üdülési
csekk támogatásban – nyug-
díjasok esetén – betöltötte a
62. életévét és 80.000 Ft
alatt van a nyugdíja, a 2009.
év elején kézhez kapott nyug-
díjösszesítõvel és adókártyá-
val 2010. január 14-ig, ügy-
félfogadási idõben szíves-
kedjen felkeresni egyesületi
irodánkat. (Mélykút, Petõfi
tér 17.)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT
a www.udulesicsekk.hu 
honlapon találhat, valamint
személyesen egyesületi 
irodánkban nyújtunk.


