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2010 a választások éve. Tavasszal or-
szággyûlési, õsszel pedig települési képvi-
selõket választunk. Sajnálattal tapaszta-
lom, hogy a kampány –  ahogyan azt töb-
ben elõre jósolták – durva módszerekkel
és hangnemben is zajlik. 

Ennek a méltatlan kampánynak része
az a hazugságokat és rágalmakat tartal-
mazó, sok mélykúti postaládába eljutta-
tott röpirat is, amely egy internetes portá-
lon –  aláírás nélkül –  megjelent cikket
tartalmaz. Véleményem szerint nem in-
dulatok gerjesztésére, alaptalan, lejárató
vádaskodásra, hanem jövõképre, kiútke-

resésre, a tõlünk legtöbbször független
okokból ránk szakadt nehézségek ellené-
re is higgadtságra, együttmûködésre van
szükség, mert igen nagy a baj a gazdaság-
ban, de az élet, a társadalom egyéb terü-
letein is.

Kérem és bíztatom a mélykútiakat,
hogy továbbra se üljenek fel az alaptalan,
arctalan, név nélküli, „suttogó propagan-
dának”. A választásnak mindig, válság-
helyzetben kiváltképpen nagy a súlya.
Ezzel a komolysággal próbáljunk meg to-
vább együtt gondolkodni, és lépni.

Gelányi János polgármester

Az elmúlt hetek-
ben, napokban az
Önök postaládájá-
ba ismeretlenek
360 millió pályáza-
ti pénz nyomában,
avagy a Fideszes

Zuschlag-ügy címû levelet dobtak be. Eb-
ben a levélben az Önök polgármesterét és
személyemet alaptalan és hamis váddal il-
lettek. A levél kitalálói látszólag Gelányi Já-
nos polgármester urat célozták meg az
írással. De miután az õszi önkormányzati
választásokon õ már valószínû nem indul,
illetve ezért õt már kár lejáratni, ezért a va-
lódi célpont én lehetek.

A levél írói magukat az ismeretlen
„Mélykútat Féltõk Társaságához” tartozó-
nak tartják. Azt állítják, hogy a mélykúti
önkormányzat ellen folyt nyomozást én
altattam el, megkérve erre az állítólag
MSZP-közeli Szabó Ferenc fõügyész-he-
lyettest, és cserébe megmaradhat az állá-
sában Szabó Ferenc, akit MSZP-közelinek
jellemeznek a névtelen levélírók, a
Zuschlag János MSZP-s egykori képviselõ
elleni per ügyésze. Ezek szerint nagyon
rossz MSZP-s a fõügyész-helyettes úr.
Megjegyezném, bár ebben a levélben be-
bizonyítani nem tudom, de soha nem be-
széltem még Szabó Ferenc megyei fõ-
ügyész-helyettes úrral. Nagyra tartom bá-
torságáért, de nem ismerem õt, bármeny-
nyire is hihetetlen. 

Azzal vádolnak a bátor névtelenek,
hogy részese vagyok egy állítólag Mélykú-
ton folyt fiktív számlákkal való egyensú-
lyozásnak. Nem tudom bebizonyítani
most Önöknek, de nincs szerepem az ál-
lítólagos fiktív számlázásokban. Ha így
lenne, akkor Szabó Ferenc helyettes-fõ-
ügyész úr már Zuschlag mellé helyeztetett

volna. Komolyabb skalp lenne az enyém
Szabó Ferenc kezében. Higgyék el, meg-
kaparintaná, ha lenne rá oka, nem is te-
hetne mást. 

Vádolnak a levélírók, hogy én fúrtam ki
Márai Andrást a 2006-os választások elõtt
5-6 hónappal. Eleve 2004-ben választot-
tak meg a FIDESZ választókerületi elnö-
kévé, de errõl az eseményrõl és rólam
Márai Andrást kérdezzék meg. Õ nekem
ezt soha nem mondta, hogy így érezne.

Azzal is vádolnak, hogy barátja vagyok
Gelányi Jánosnak. Ez így igaz. Nincs
okom, hogy ne így legyen. Szerintem so-
kat tett Mélykút városáért. Nem tartom
szégyennek a barátságunkat. De tudniuk
kell, hogy Kiss Csepregi Ákost is tisztelem.
Barátsággal gondolok rá. Õt sem szégyel-
lem. De Széll Péternek a neve is, aki Baja
város polgármestere volt egykor, beleke-
rült a lejárató levélbe. „Jobb keze” nem
voltam, de a Felsõ-Bácskai Önkormány-
zatok Szövetségének a vidékfejlesztési
menedzsere és titkáraként dolgoztam
mellette és korábban Kiss Györggyel is, Já-
noshalma egykori polgármesterével. Ket-
tejükkel 1997-tõl 2003-ig. Széll Péter
1999-ben lett az elnöke a FEBÖSZ-nek.
Nagyon sok jó ügyet szolgáltunk együtt,
sok pályázati beruházást indítottunk el
akkoriban. Nem szégyellem, hogy tisztel-
tem-tisztelem õt. Egyébként is, jó fõnök
volt akkoriban. Bár minden szocialista po-
litikus ilyen ember lett volna. Azért mert,
hogy szocialista szimpatizáns ember vala-
ki, akkor azt gyûlölni kell? Ez õrültség! Ne-
kem a hittanórákon a plébánosaim azt ta-
nították, hogy a bûnt és ne az embert
gyûlöljem. Ezt tanították a „mélykútiak”
többségének is. Szerintem is csak jó és
rossz emberek vannak.

Folytatás a 2 oldalon

Kedves mélykúti polgárok!

Tisztelt Választópolgár!

Négyévenként nyílik mód arra, hogy –
alkotmányos jogunkkal élve – szavaza-
tunkkal döntsünk arról, kik képviselje-
nek bennünket az Országgyûlésben. 

Hazánkban 2010. április 11-én kerül
sor az országgyûlési képviselõ-válasz-
tás elsõ fordulójára, 2010. április 25-
én pedig a második fordulóra.

Ön a napokban kézhez kapta a vá-
lasztói névjegyzékbe történõ felvételérõl
szóló értesítõt, valamint a képviselõjelölt
ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben Ön csak a második fordu-
lóban jogosult szavazni, az ajánlás jogá-
val még nem élhet, így ajánlószelvényt
nem kapott. Ha az értesítõn feltüntetett
adatai tévesek, kérjük, forduljon a pol-
gármesteri hivatalhoz!

Ajánlószelvény használata

Ahhoz, hogy valaki egyéni választóke-
rületi jelölt lehessen, legalább 750 vá-
lasztópolgár érvényes ajánlását kell ösz-
szegyûjtenie.

Jelöltet ajánlani nem kötelezõ, de ha
Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt
úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött
hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját ke-
zûleg aláírja, majd azt átadja a támogatni
kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.

Az ajánlószelvények gyûjtése 2010.
március 19-ig történhet.

Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak va-
lamennyi ajánlása érvénytelen.

Szavazókörök

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az ér-
tesítõn feltüntetett szavazókörben sza-
vazhat. Mélykúton 6 szavazókör lett ki-
alakítva az alábbi helyeken:

1. szavazókör: Szent László u. 17.,
Napközi-otthonos konyha • 2. szavazó-
kör: Petõfi tér 2.,  Könyvtár • 3. szava-
zókör: Hunyadi u. 5.,  II. számú Óvoda
• 4. szavazókör: Damjanich u. 6.,   Idõ-
sek Klubja (volt Bölcsõde épülete) • 5.
szavazókör: Tópart 58.,  Mûvelõdési
Ház • 6. szavazókör: Öregmajor  Klub-
könyvtár

Amennyiben mozgásában akadályozva
van (például egészségi állapota miatt), úgy
a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl írás-
ban kérhet mozgóurnát. Ebben az eset-
ben a szavazatszámláló bizottság két tagja
fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Mozgóurnát végsõ esetben a szavazás
napján – szintén írásban – a szavazat-
számláló bizottságtól kérhet.

Igazolással szavazás

Ha a szavazás napján Magyarorszá-
gon, de lakóhelyétõl eltérõ településen
tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolás-
sal szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatal-
mazott útján legkésõbb 2010. április 9-
én 16.00 óráig kérhetõ. Ha ajánlott le-
vélben kéri az igazolást, a kérelemnek
legkésõbb 2010. április 6-án meg kell ér-
keznie a jegyzõhöz. A kérelem benyújtá-
sához letölthetõ nyomtatvány áll rendel-
kezésre www.valasztas.hu honlapon, illet-
ve elérhetõ bármely választási irodában.

Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ,
akár a második fordulóra kér igazolást,
azt a fenti idõpontig kell megtennie. Az
igazolási kérelemben meg kell adnia ne-
vét, személyi azonosítóját (ismertebb
nevén személyi szám), lakcímét, annak a
településnek a nevét, ahol a szavazás
napján tartózkodik, valamint hogy az
igazolást az elsõ, a második vagy mind-
két fordulóra kéri-e. 

Az igazolás birtokában Ön az igazolá-
son megjelölt szavazókörben szavazhat.

Szavazás külföldön

Ha Ön a szavazás napján külföldön
tartózkodik, hazánk nagykövetségén
vagy fõkonzulátusán adhatja le szavaza-
tát. Ennek érdekében a jegyzõnél kell
kérnie a külképviseleti névjegyzékbe tör-
ténõ felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételét személyesen vagy meghatal-
mazott útján, illetve ajánlott levélben
kérheti, amelynek legkésõbb 2010. már-
cius 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához
letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre
www.valasztas.hu honlapon, illetve elér-
hetõ bármely választási irodában.

Folytatás a 2. oldalon
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Mélykút

2010. február

Mélykút Város Önkormányzat Jegyzõje
tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy
kommunális adó, a helyi iparûzési adó
és a gépjármûadó 2010. évi I. féléves
részletének fizetésének határideje
2010. március 16., a helyi iparûzési
adóbevallás leadási határideje 2010.
május 31. A befizetési csekket kérjük a
mélykúti OTP Nyrt. fiókjánál befizetni. 

Adókról az értesítõket, iparûzési adó-
bevallásokat és a befizetési csekkeket
február végéig juttatjuk el a lakosság ré-
szére.

IPARÛZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOK
Az iparûzési adó mértéke 2010. év-

ben változatlanul 2%. A 2009. évi
LXXVII. törvény amely a közteherviselés
rendszerének átalakításáról szól, szabá-
lyozza a helyi iparûzési adóval kapcso-
latos hatáskör változást. A helyi iparûzé-
si adó vonatkozásában hatáskörét 2010.
január 1-jével kezdõdõ adóéveket érin-
tõen az állami adóhatóság gyakorolja.

A fenti törvény alapján helyi ipar-
ûzési adóval kapcsolatos 2010. évi ha-
táridõk és teendõk:

• A 2010. I. félévi adóelõleget (ese-
dékes 2010. március 16-ig) változatla-
nul a Mélykút Város Önkormányzata ré-
szére kell megfizetni, az adóbevallási
nyomtatvány mellékleteként megkül-
dött csekken.

• A 2009. évrõl szóló adóbevallást
szintén a Mélykút Város Önkormányza-
ta részére kell megküldeni, a 2010. év-
rõl szóló bevallást azonban már az Adó-
, és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részére
kell megküldeni, 2011. évben.

• A 2010. II. félévi adóelõleg befize-
tését már külön bevallás alapján 2010.
szeptember 15-ig az APEH részére kell
bevallani és megfizetni is.

KOMMUNÁLIS ADÓ
A magánszemélyek kommunális adó

mértéke nem változott: 8,000 Ft/év,
külterületi építmények után 4,000 Ft/év.

GÉPJÁRMÛ ADÓ
A gépjármûadóról szóló 1991. évi

LXXXII. törvény 2010. január 1-jei válto-
zásával az adómértékek általánosságban
15 %-kal növekedtek:

Személygépkocsik adója (az adóalap
a gépkocsi teljesítménye kilowattban ki-
fejezve): • gyártási évében és az azt kö-
vetõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt •
gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt • gyártási évet követõ 8-
11. naptári évben 230 Ft/kilowatt •
gyártási évet követõ 12-15. naptári év-
ben 185 Ft/kilowatt • gyártási évet kö-
vetõ 16. naptári évben és az azt követõ
naptári években 140 Ft/kilowatt.

Tehergépjármûvek adója (az adó
alapja autóbusz, a nyergesvontató, a la-
kókocsi, lakópótkocsi esetén a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját töme-
ge; a tehergépjármû esetén a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját töme-
ge (önsúlya) növelve a terhelhetõsége
(raksúlya) 50%-ával): 

• a) a légrugós vagy azzal egyenérté-
kû rugózási rendszerû nyerges vontató,
tehergépjármû (tehergépkocsi és pótko-
csi), autóbusz esetén 1200 Ft 

• b) az a) pont alá nem tartozó gép-
jármûvek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

• Az „E” betûjelû ideiglenes rend-
számtáblával ellátott személyszállító
gépjármû után 10 000 forint, míg a te-
hergépjármû után 46 000 forint adót
kell fizetni. 

• A „P” betûjelû ideiglenes rend-
számtábla kiadása esetén 23 000 Ft
adót kell fizetni. A gépjármû állandó
rendszámtáblával való ellátását követõ
hónap 1. napjától az adófizetési kötele-
zettségre az általános szabályok az
irányadók. Amennyiben a hatósági nyil-
vántartás szerint állandó rendszámmal
ellátott gépjármûre „E” betûjelû ideigle-
nes rendszámtáblát adnak ki, ez után
nem kell az e bekezdés szerinti adót
megfizetni.

Gépjármûadóval kapcsolatban to-
vábbra is felhívom az adózók figyelmét
arra, hogy a törvény szerint a gépkocsi
adásvétele esetén mind az eladónak és
mind a vevõnek bejelentési kötelezett-
sége van az adás-vételt követõ 15 na-
pon belül az okmányirodában. A beje-
lentési kötelezettség elmulasztása ese-
tén az eladó nem mentesülhet a gépjár-
mûadó fizetési kötelezettség alól.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Folytatás a címoldalról
A külképviseleti névjegyzékbe vétel

iránti kérelemben meg kell adnia nevét,
személyi azonosítóját (ismertebb nevén
személyi szám), születési helyét és ide-
jét, anyja nevét, magyarországi lakcímét,
annak a külképviseletnek a megnevezé-
sét, ahol választójogát gyakorolni kíván-
ja, illetve külföldi értesítési címét, ha a
kérelemmel kapcsolatos döntést nem a
magyarországi lakcímére kéri.

Amennyiben a kérelmet meghatalma-
zott útján nyújtja be, a meghatalmazás
akkor fogadható el, ha a választópolgár a
meghatalmazást saját kezûleg írta és alá-
írta. Ha a meghatalmazás nem saját ke-
zûleg került megírásra, azon – a válasz-
tópolgár aláírása mellett – szükséges két
tanú nevének és lakóhelyének feltünte-
tése, továbbá a tanúk aláírása is.

Fontos tudni, hogy a választás elsõ for-
dulójára külföldön 2010. április 4-én (az
amerikai kontinensen április 3-án), a má-
sodik fordulóra a hazai választás napján,
azaz 2010. április 25-én (az amerikai
kontinensen április 24-én) kerül sor.

Hol szavazhat, ha lakóhelyet vál-
toztat két forduló között?

Az elsõ és második választási forduló
között lakóhelyet változtató választópol-
gár a második fordulóban nem az új, ha-
nem a korábbi lakóhelyén szavazhat.
Ennek érdekében az új lakcíme bejelen-
tésekor az ügyintézõtõl szavazásra szol-
gáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcím-
igazolás birtokában keresheti fel az Érte-
sítõben megjelölt szavazóhelyiséget.

Mit vigyen magával szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a sze-
mélyazonosságát és lakcímét megfelelõ-
en igazolja az alábbi igazolványok vala-
melyikével: a) lakcímet tartalmazó érvé-
nyes személyazonosító igazolvány (azaz
a régi típusú személyi igazolvány) • b)
személyazonosító igazolvány (kártya for-
mátumú), útlevél, 2001. január 1-jét kö-
vetõen kiállított kártyaformátumú veze-
tõi engedély, ezek azonban csak érvé-
nyes lakcímigazolvánnyal együtt fogad-
hatók el.

Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tar-
tózkodik a szavazás napján, akkor az
„Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen tör-
ténõ szavazáshoz” megnevezésû nyom-
tatványt is magával kell vinnie a szavazó-
körbe. Ha a két forduló között lakóhe-
lyet változtat, vigye magával a „Szavazás-
ra szolgáló lakcímigazolás a második for-
dulóra” elnevezésû nyomtatványt.

Javasoljuk, hogy az értesítõt a szava-
zatszámláló bizottság munkájának meg-
könnyítése érdekében a szavazásra vi-
gye magával.

Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak személyesen, reggel hat
órától este hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a sza-
vazatszámláló bizottság köteles ellenõriz-
ni az Ön személyazonosságát és lakcím-
ét. Ezután megkapja a jelenlétében lepe-
csételt szavazólapokat, melyek átvételét
a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében java-
soljuk, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg
a lista neve alatti, feletti vagy melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vo-
nallal lehet (+ vagy X). A szavazólapo-
kat a borítékba helyezve az urnába kell
dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap ki-
töltését, és ezt még a szavazat urnába
dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bi-
zottság a rontott szavazólapot egy alka-
lommal kicseréli.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben az országgyûlési képvi-
selõ-választással kapcsolatosan bármi-
lyen egyéb kérdése merül fel, forduljon
a Helyi Választási Irodához, a Választási
Információs Szolgálathoz vagy keresse
fel a www.valasztas.hu internetes oldalt. 

Vargáné dr. Egyed Ilona Helyi Választási Iroda

Választási Információs Szolgálat: 
6449. Mélykút, Petõfi tér 1. 
• 2. számú iroda: Nagy Antalné fõ-
munkatárs,  telefon: 77/560-036
• 4. számú iroda: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyzõ,  telefon: 77/560-002 

MEGHÍVÓ
A jánoshalmi Felsõ-Bácskai Mûvészeti
Intézmény klasszikus balett tanszakának
mélykúti tagozata nyílt óra keretében
bemutatót tart a Mûvelõdési Házban

2010. február 23-án 17.00 órakor.
Fellép még a jánoshalmi Vadócok

Táncegyüttes, mûsorán klasszikus balett,
break, modern tánc.

Szeretettel várunk minden érdeklõ-
dõt. A belépés ingyenes.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Választás 2010

Folytatás a címoldalról
Kedves olvasóim! Egy igazságot írnak a

hazug és gyáva levélírók, hogy sokat dol-
gozom és van több „fizetõs állásom”. Ket-
tõ van. Az Önök országgyûlési képviselõje
és Bács-Kiskun Megye Közgyûlésének el-
nöke vagyok. Nagyon sokat kell dolgoz-
nom ezekben a tisztségekben, és sokat is
dolgozok. Ez baj Önök szerint is? A levél-
írók indulatos utolsó mondatukkal ki akar-
nak engem és Mélykút város jelenlegi ve-

zetõit zárni a közéletbõl. De miért? Mi az
indok? Mit tettem én, mi a bûnöm, hogy
útban vagyok? Majd a levélírók, a levél vé-
gére „Tiszta kezek Felsõ-Bácskáért” szerve-
zet névvel köszöntek el Önöktõl. Félõ,
hogy legközelebb bombafenyegetéssel áll-
nak elõ, ha továbbra is így fejlõdnek.

Kedves Mélykútiak! Nem tudom, hogy
kik állnak a mocskolódó, névtelenül írt le-
vél mögött. De becsületes ember ilyet
nem tesz. Alaptalanul nem vádol meg

olyan embert, akit nem ismer és ügyeit
sem ismeri. Hamis ember viszont hamis
leveleket írogat. Csak annyit kérek Önök-
tõl, hogy ne higgyenek a személyemet és
Mélykút város vezetõit lejáratók rágalmai-
nak! Hazudtak, és még fognak is a levél
írói hazudni Önöknek. 

Köszönöm, hogy elolvasták a levele-
met! Tisztelettel:

Bányai Gábor

Országgyûlési képviselõ, Közgyûlési elnök

Kedves mélykúti polgárok!
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A növényvédelmi szabályzás változása
miatt évrõl évre csökken a termelõk által
szabadon megvásárolható III. kategóriájú
növényvédõ szerek száma, illetve egyes
növények esetében gyakorlatilag csak a
feltétellel vásárolható (I. és II. kategóriájú)
szerek nyújtanak megbízható megoldást
növényeink megvédésére.

Felhívom a növényvédelemben érintett
termelõk figyelmét, hogy a növényvédel-
mi tevékenységrõl szóló 5/2001. (I.16.)
FVM rendelet értelmében: I. illetve II. for-
galmi kategóriájú növényvédõ szert csak
olyan személy vásárolhat, juttathat ki, aki
rendelkezik az erre feljogosító, érvényes

forgalmazási, vásárlási és felhasználási en-
gedéllyel ún. zöld könyvvel.

Az engedélyhez kapcsolódó legfonto-
sabb tudnivalók: • birtokosa II. és III. kate-
góriájú növényvédõ szert szabadon, I. ka-
tegóriájút, növényvédelmi szakmérnök ál-
tal kiállított növényorvosi vénnyel vásárol-
hat • a növényvédõ szereket önmaga, ill.
közvetlen családtagjai számára kijuttathat-
ja • az engedély érvényessége, a kiállítás-
tól számított 5 év, ami letelte után az en-
gedély érvényét veszti, tehát meg kell újí-
tani 8 órás továbbképzés keretében, ami
nem vizsgaköteles • azok számára, akik az
engedéllyel nem rendelkeznek, az enge-

dély megszerzéséhez 80 órás tanfolyamon
kell részt venniük, ami vizsga köteles, de a
képzés  – az érintett termelõk elfoglaltsága
miatt – csak a téli idõszakban lehetséges,
az év többi részében új engedély megszer-
zésére már nincs lehetõség • azon szemé-
lyekkel szemben, akik II. illetve I. kategóri-
ájú növényvédõ szert vásárolnak, illetve
használnak fel és ellenõrzéskor (gazdabolt,
AKG program, KM ellenõrzés stb.) jogo-
sultságukat nem tudják igazolni, növény-
védelmi bírság kerül kiszabásra!

Tájékoztatom mindazokat, akiknek
nincs engedélyük, de szükségük van rá,
illetve lejárt az engedélyük és hosszabbí-

tani kívánják, hogy elegendõ létszám
esetén 2010. január hónapban Jánoshal-
mán „zöldkönyves” felkészítõ, hosszab-
bító, illetve Mélykúton hosszabbító kép-
zés indul. 

A hosszabbító tanfolyamra jelentkez-
ni Mélykúton az Agrárinformációs Irodán,
illetve Borszéki Zoltán 06 30/945 81 89
mobil telefonján lehet. A képzés mini-
mum 10 fõ jelentkezése esetén indul. Je-
lentkezési határidõ: 2010. február 20.

További információ:
06 20/479 80 07, Balogh László
növényvédelmi felügyelõ
BKM MGSZH NTI

TERMELÕKNEK – „ZÖLDKÖNYVES TANFOLYAM, TOVÁBBKÉPZÉS”

REJTÉLYEK, TITKOK,
MÍTOSZOK…
Ismeretterjesztõ elõadássorozat indul a
Mûvelõdési Házban az alábbi témakörök-
ben: 
• Február 11. csütörtök 18 óra:  Az Ó-
szövetség rejtélyei…  
• Február 18. csütörtök 18 óra: Szodoma
és Gomora ... 
• Február 25.sütörtök 18 óra: Az északi
tûz ,vikingek 
• Március 4. csütörtök 18 óra: A templo-
mos lovagok titkai
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A vidéki munkalehetõségek bõvítésé-
re szóló cselekvési tervet dolgozott ki
a Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium vidéki foglalkoztatás
bõvítését koordináló programirodája
az MNVH keretein belül. 
Programiroda munkája során öt kiemelt
fõ célterületet jelölt ki, ahol a kifejtett
munka eredményeként várható a vidéki
lakosság foglalkoztatási esélyeinek meg-
õrzése, növelése. A Programiroda felállí-
tásának elsõdleges célja az agrárfoglal-
koztatás viszonyainak „felderítése” és
megoldási javaslatok kidolgozása a fel-
színre került problémák megoldása ér-
dekében. A Programiroda a különbözõ
forrásokból megvalósuló projektek feltá-
rásával, elemzésével foglakozik. Így a
közmunka felhasználásának további le-
hetõségei, az idény- és alkalmi munka
feltételeinek egyszerûsítése, sikeres pro-
jektek bemutatása és népszerûsítése, a
szociális földprogram lehetõségeinek fel-
tárása, a szociális szövetkezetekben rejlõ
foglakoztatás élénkítés továbbfejleszté-
sének kialakítása, a zöldenergia felhasz-
nálásához kapcsolódó foglalkoztatási
kérdések ismertetése, amelyek önállóan
szintén segítik a vidéki lakosság fenntart-
ható foglakoztatását, de azok sikeres
összehangolása erõsíthetné egymást.

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák fel-
adatként kapták a vidéki foglalkoztatást
koordináló csoport létrehozását. 

Kistérségi munkacsoport: A Helyi Vi-
dékfejlesztési Iroda, Többcélú Kistérség
Társulás Munkaszervezete, Felsõ-Bácska
HACS, a falugazdász hálózat, az Agrár
kamara, valamint a Munkaügyi központ.

Elsõ feladatként a vidéki foglalkoztatást
érintõ bázis adattár kérdõívek összeállítá-
sa és továbbítása a regionális koordinátor-
nak, majd az FVM- programiroda részére.
A következõkben a helyi értékeket hor-
dozó kulturális népi-, népi iparmûvészeti
értékeket hordozó tevékenységek, térségi
adatbázisának kialakítása lesz a feladat.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) feladata a vidékfejlesztésben ér-
dekelt összes szereplõ együttmûködési
hálózatba szervezése. A cél: a vidék társa-
dalmi-gazdasági fejlõdése, a felzárkózta-
tás, valamint a támogatási források haté-
kony felhasználása. Nem kevésbé fontos
cél továbbá a gyakorlat-orientált térségkö-
zi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és értékek euró-
pai képviselete. Az MNVH tevékenysége
nyomán az Európai Vidékfejlesztési Háló-
zatban együttmûködõ 27 tagország meg-
ismerheti a magyar fejlesztési eredmé-
nyeket és a hazai vidékfejlesztõ közössé-
gek is tanulhatnak külföldi mintákból.

Regisztráljon és tartozzon Ön is a Há-
lózathoz, érje el és hasznosítsa a fokoza-
tosan kiépülõ szolgáltatások, és egy
nemzetközi adatbázis nyújtotta elõnyö-
ket! Nincs tagdíj. A regisztrálás csupán
annyi kötelezettséget jelent, amit Ön ön-
ként felvállal a 11 szakterület valamelyi-
kén, rendezvényeinken és más közössé-
gi fórumainkon. 

Szakterületek: • fenntartható és meg-
újuló energiaforrások alkalmazása • ál-
lattenyésztés, állattartás • szántóföldi
növénytermesztés • élelmiszer feldolgo-
zás • vidéki örökség • kert- és természet
közeli gazdálkodás, bio és egyéb alterna-
tív termelési módok • LEADER • Erdé-
szet és vadgazdálkodás • Turizmus és
vállalkozásfejlesztés • Társadalmi integ-
ráció humánerõforrás szolgáltatásfejlesz-
tés • Tudás, innováció, kutatásfejlesztés
és informatika

Bõvebb felvilágosítás elérhetõ:
www.mnvh.eu honlapon. Regisztrálhat
az illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodá-
ban: Vargáné Szõke Krisztinánál.

Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyes intézkedések 
Az ÚMVP Irányító Hatóságának
78/2009. (X. 27.) közleménye az ÚMVP
III. tengelyében lévõ nem horizontális in-
tézkedések beadási idõszakáról. A támo-
gatási kérelmeket 2009. november 16.
és december 16. között lehet benyújtani.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyében a nem horizon-
tális, helyi akciócsoportokon keresztül
megvalósuló alábbi intézkedések:

• Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a falumegújításra és -
fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X.
18.) FVM rendelet,

• Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,

• Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzéséhez nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirõl szóló
137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,

• Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet vonat-
kozásában a támogatási kérelmek be-
adási idõszaka módosul. 
Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft. elérhetõségei: 6430 Bácsalmás Gróf
Teleki 4-8. 6500, Baja Attila utca 11.
6440, Jánoshalma Dózsa Gy. u. 123.

VARGÁNÉ SZÕKE KRISZTINA, 6440 JÁNOSHALMA DÓZSA GYÖRGY U. 123
Tel/fax: 06-77/850-034• Mobil: 06-70/770-8994 • Email: janoshalmai@vkszi.hu

TÁJÉKOZTATÓ
JELENTKEZZ!

Kecskeméti Fõiskola Gazdasági és
Vidékfejlesztési Szak, Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök képzés

A szakképzési célja: Olyan speciális tu-
dással rendelkezõ szakemberek képzése,
akik mezõgazdasági ismereteik mellett jól
ismerik a nemzeti és regionális gazdaság-
politikai és vidékfejlesztési terveket, s ak-
tívan részt vesznek azok kialakításában és
végrehajtásában. A gazdasági és vidékfej-
lesztési szak elvégezése után gazdasági,
menedzsment és vidékfejlesztési gyakor-
lati ismeretekkel is rendelkezel majd.

Hol helyezkedhetsz el a szakon szer-
zett diplomával? • a vidéki térségek fej-
lesztésével foglalkozó intézményeknél,
szervezeteknél, cégeknél • mezõgazda-
sági vállalkozásoknál, ahol a gazdasági
tevékenységet irányíthatod • szakigazga-
tási és szaktanácsadói feladatokat ellátó
intézményeknél, szervezeteknél.

A képzési idõ: nappali tagozaton 6+1
félév. A Fõiskola gyakorlati képzési he-
lye a Jánoshalmai Helyi Vidékfejlesztési
Iroda. Ha további információkra lenne
szükséged: janoshalmai@vkszi.hu, tele-
fon: 06-77-850-034
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KEDVES TESTVÉREIM!

„Föltekintenek arra, akit keresztülszúr-
tak.” (Jn 19,34) A nagyböjt ideje alkalmas
arra, hogy megtanuljunk megállni, el-
idõzni Máriával és Jánossal, a szeretett
tanítvánnyal amellett, aki a kereszten fel-
áldozta életét az egész emberiségért.
Most, a bûnbánat és az ima idején te-
kintsünk tehát élõbb részvétellel a ke-
resztre feszített Krisztusra, aki a kálvárián
meghalva teljesen kinyilatkoztatta szá-
munkra Isten szeretetét. 

A kereszt bemutatja 
Isten szeretetének teljességét
A kereszt misztériumában tárul fel telje-
sen a Mennyei Atya irgalmának korlátlan
ereje. Nagy árat fizetett azért, hogy visz-
szanyerje teremtményei szeretetét, még-
pedig egyszülött Fiának vérét. Így a halál,
amely az elsõ Ádám számára a magány és
a tehetetlenség végsõ jele volt, átalakult
az új Ádám szabadságának és szereteté-
nek legfõbb jelévé. Bizonyosan állíthatjuk
tehát Maximosz hitvallóval, hogy „Krisz-
tus, ha lehet így mondani, isteni módon
halt meg, mivel szabadon halt meg”.

„Akit keresztül szúrtak”
Kedves Testvéreim! Tekintsünk a keresz-
ten átszúrt Krisztusra! Õ a legmegrázóbb
kinyilatkoztatása Isten szeretetének. A
kereszten maga Isten könyörög teremt-
ményei szeretetéért: Õ szomjazik mind-
annyiunk szeretetére. Tamás apostol fel-
ismerte Jézusban „Urát és Istenét”, ami-
kor oldalának sebébe tette a kezét. Nem
meglepõ, hogy a szentek közül sokan Jé-
zus szívében találják meg e szeretetmisz-
térium legmeghatóbb megnyilvánulását. 

Az Úr mindenekelõtt azt várja tõlünk
égõ vággyal, hogy befogadjuk szeretetét,
és hagyjuk, hogy magához vonzzon. Nem
elég azonban csupán elfogadni szeretetét.
Viszonoznunk is kell azt, és elköteleznünk
magunkat, hogy továbbadjuk másoknak:
Krisztus „magához vonz”, mert egyesülni
akar velem, hogy megtanuljam szeretni
testvéreimet az õ szeretetével.

Vér és víz
„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”
Tekintsünk bizalommal Jézus átszúrt olda-
lára, melybõl „vér és víz folyt ki” (Jn 19,34)!
Az egyházatyák ezt a keresztség és az Eu-
charisztia szentségei szimbólumának te-
kintették. A Szentlélek mûködésének kö-
szönhetõen a keresztvízzel feltárul elõt-
tünk a szentháromságos szeretet belsõ vi-
lága. A nagyböjt arra késztet, hogy a ke-
resztség kegyelmével lépjünk ki önma-
gunkból, hogy bizalmas ráhagyatkozással

megnyílhassunk az Atya ir-
galmas ölelése elõtt. A vér,
amely a Jó Pásztor szereteté-
nek szimbóluma, különösen az
Eucharisztia misztériuma révén
árad belénk: „Az Eucharisztia egyesít ben-
nünket Jézus önátadásának cselekményé-
vel… részeseivé válunk önátadása dinami-
kájának”. Éljük tehát a nagyböjtöt úgy,
mint „eucharisztikus” idõt, amikor Jézus
szeretetét befogadva megtanuljuk to-
vábbadni magunk körül minden gesztu-
sunkkal és tettünkkel. Annak szemlélése,
„akit keresztülszúrtak”, arra késztet ben-
nünket, hogy megnyissuk szívünket má-
sok elõtt, és felismerjük az emberi méltó-
ságot ért sebeket. Mindenekelõtt arra fog
ösztönözni, hogy küzdjünk az élet meg-
vetésének és az ember kizsákmányolásá-
nak minden formája ellen, valamint arra,
hogy enyhítsük sokak drámai elhagyatott-
ságát és magányát. Legyen a nagyböjt
minden keresztény számára megújuló ta-
pasztalat Isten szeretetérõl, amelyet Krisz-
tusban ajándékozott nekünk, és amelyet
nekünk is minden nap tovább kell aján-
dékoznunk a felebarátunknak, fõleg a
szenvedõnek és rászorulónak. Csak így
részesülhetünk gazdagon a húsvét örö-
mében. Mária, a Szép Szeretet Anyja ve-
zessen minket ezen a nagyböjti úton,
hogy valóban megtérjünk Krisztus szere-
tetére. Kedves Testvéreim, gyümölcsözõ
nagyböjtöt kívánok. 

TIZENNÉGYEN VANNAK 

Általában betegség, járvány, egyéb
szükség esetén hívták õket segítségül.
Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szen-
teltek a tiszteletükre. Kultuszuk kezdete
és kialakulása bizonytalan. Valószínûleg
német földön keletkezett és a nagy euró-
pai pestisjárvány (1347–52) idején ter-
jedt el. Hazai elterjedésérõl az elsõ adat
a XV. századból való. Névsoruk változó,
a legszokásosabb egyikük-másikuk he-
lyett néhol Apollónia (febr. 9.), Lénárd
(nov. 6.), Miklós (dec. 6.), Oszvald (aug.
5.) és Rókus (aug. 16.) szerepel.

Miért vannak éppen tizennégyen? Ta-
lán azért, mert a 14 „holdszám” és „nap-
szám” egyszerre (28:2=14, 14x26=
364). A tizennégynek a zsidó-keresztény
számmisztikában is kivételes hely jut.
Amint Máté elõszámlálja evangéliumá-
ban: „az összes nemzetség tehát Ábra-
hámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és
Dávidtól a babiloni fogságra vitelig tizen-
négy nemzetség, és a babiloni fogságra vi-
teltõl Krisztusig tizennégy nemzetség” (Mt

1,17). 14 Dávid király héber nevének szám-

összege; ennyi az ember kezén és lábán
megszámolható ujjpercek száma is (a hü-
velyk nem látható ujjpercével együtt egy
kézen 15, összesen tehát „60 percünk”

van). Lehet, hogy kérdésünkre eb-
bõl következik a helyes válasz.
Nem kizárt ugyanis, hogy a tizen-
négy segítõszent a mennyei segítõ

kéz ujjperceit személyesítette meg. Nincs
ebben semmi szokatlan, a régi görögök is
megszemélyesítették a Nagy Istennõ ujja-
it (daktülosz-istenek). Most köznapi
nyelvre fordított litániájukból idézzük a
legjellegzetesebb részletet:
Szent György, te az üldözöttek bátor vé-
delmezõje, hatalmas pártfogó a hit elle-
ni kételyekben... György (ápr. 24.),
Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetõ-
zés állhatatos meggyõzõje, hatalmas párt-
fogó a torokbajokban... Balázs (febr. 3.),
Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek
alázatos elszenvedõje, hatalmas pártfogó
az altest fájdalmaiban…. Erazmus (jún. 2.)
Szent Pantaleon, te nagy orvos és vérta-
nú, Jézus szent nevének erejéért hatal-
mas pártfogója minden betegnek, ki áj-
tatosan fohászkodik: Jézus, Mária...
Pantaleon (júl. 28.),
Szent Vitus, te hõsies legyõzõje a leggya-
lázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfo-
gója az ifjaknak, a szemérem elleni kísér-
tésekben... Vid (jún. 15.),
Szent Kristóf, te alázatos szolgája a se-
gély nélküli vándoroknak, hatalmas párt-
fogó a tûz, jég, éhség, döghalál és a go-
noszlélek támadásai ellen, halálunk órá-
ján... Kristóf (júl. 25.),
Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak
gyors követõje, hatalmas pártfogó a lelkiis-
meret nyugtalanságában… Dénes (okt. 9.)
Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas
kiûzõje, hatalmas pártfogó a pokoli kí-
gyó incselkedései ellen... Cirjék (aug. 8.),
Szent Akácius, te alázatos elszenvedõje
szégyenteljes ütéseknek, hatalmas párt-
fogó a kínteljes aggodalomban, mely
olykor a halál elõtt jelentkezik... Achatius
(jún. 22.),
Szent Euszták, te a legváltozatosabb
végzetnek türelmes elviselõje, hatalmas
pártfogó a legzavartabb bonyodalmak-
ban... Euszták (szept. 20.),
Szent Egyed, te a mezíteleneknek jóté-
kony felruházója, hatalmas pártfogó az
álszégyen ellen a gyónásban... Egyed
(szept. 1.),
Szent Margit, te állhatatos megvetõje a
pogány võlegénynek, hatalmas pártfogó-
ja az asszonyoknak, kiknek élete gyer-
mekük életével együtt veszélyben fo-
rog... Antiochiai Margit (júl. 13.),
Szent Katalin, te a bálványunódás dõre-
ségének értelmes legyõzõje, hatalmas
pártfogója a bûnbánóknak a megtérés
útján. Alexandriai Katalin (nov. 25.),
Szent Borbála, te a leggyengédebb földi
érzelmeknek hõsies megvetõje, hatal-
mas közbenjáró az utolsó szentségek föl-
vételére. Borbála (dec. 4.),

Könyörögj, könyörögjetek érettünk. 

TIZENKÉT JÓ TANÁCS 
internetezõ házaspároknak 

Az internetes közösségi oldalak össze-
hozzák a régi barátokat, ám a szakembe-
rek szerint problémákat okozhatnak a
házasságban. Az amerikai Krafsky házas-
pár Facebook és a házasságod címû, feb-
ruárban megjelenõ könyvében hat do-
logra biztatja és óvja a házastársakat.

Mit tegyünk, hogy megóvjuk házassá-
gunkat a közösségi oldalak veszélyeitõl?

• Húzzuk meg a határokat saját ma-
gunk, házastársunk és házasságunk vé-
delmében! 

Beszéljük meg házastársunkkal, mi az,
amit mindketten elfogadunk, és mi az,
amit szeretnénk elkerülni! Ha elõre
megegyezünk, sok nézeteltéréstõl és fáj-
dalomtól óvjuk meg magunkat. 

• Családi állapotunknál jelöljük be,
hogy házas és hagyjuk is így! 

A közösségi oldalak felhasználói egé-
szen másként viszonyulnak ahhoz, aki
házas, mint ahhoz, aki nem. Ha házassá-
gi problémákkal küzdünk, ne változtas-
suk állapotunkat bonyolultra, mert ezzel
csak nehezítjük a helyzetet! 

• Mindig mondjuk el egymásnak, ki-
ket jelölünk ismerõsnek, és ki akar min-
ket ismerõsnek jelölni! 

Az ismerõsök sokfélék lehetnek: gye-
rekkori játszótársak, osztálytársak, jelen-
legi munkatársak, a tágabb keresztény és
más közösség tagjai. Mindegyiküknek
megvan a maga története, amit a házas-
társunk nem feltétlenül ismer. Beszél-
jünk egymásnak az ismerõseinkrõl! 

• Mondjuk meg egymásnak a felhasz-
nálói nevünket és a jelszavunkat! 

Az egymásnak adott életben a biza-
lom megõrzése szempontjából fontos,
hogy mindig áttetszõek legyünk. A belé-
pési adatok megosztása azt jelenti: nyílt
lapokkal játszunk. Ez mindkét fél számá-
ra érzelmi biztonságot nyújt.

• Frissítéskor hetente legalább egyszer
írjunk valamit a házastársunkról is!

A hitvesi kapcsolatot erõsíti és védi, ha
a közösségi oldalt is felhasználjuk arra,
hogy kifejezzük, mennyire fontos szá-
munkra a társunk. (Persze túlzásba sem
szabad vinni egymás dicséretét, mert
másoknak idegesítõ lehet)

• Beszélgessünk arról, ami a közössé-
gi oldalon történik! 

Ami a közösségi oldalon történik, nem
marad a laptopba zárva. Egy-egy félresi-
került mondat, váratlan bejegyzés gon-
dolatokat, kérdéseket vet fel, amelyekrõl
érdemes otthon kettesben elbeszélgetni. 

Mit ne tegyünk, hogy megóvjuk há-
zasságunkat a közösségi oldalak ve-
szélyeitõl? 

• Ne tegyünk csípõs megjegyzéseket a
házastársunkra, és ne írjunk róla rosszat! 

Ha az oldalon szerepel is a kérdés,
hogy mi jár a fejünkben, nem biztos,

Egyházi rovat
A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány nevében tisztelettel köszönöm a 2009.

évben felajánlott SZJA 1%-ot. Egyben kérem az adófizetõ személyeket, hogy ebben
az évben is Alapítványunk részére ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át.
Adószámunk: 18349221-1-03

Bolvári János, a Kuratórium elnöke 
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Most, amikor január 17-én ünnepeltük
a karitász csoport születés napját, több
minden eszembe jutott a 18 évrõl. Hosszú
idõ! – és nem volt hiába való, elfecsérelt
idõ! Hogy is volt? A kezdetekkor tétova,
bizonytalan lépéseink, sokszor csak azért
jöttünk össze, hogy imádkozzunk. Semmi
konkrét cél nem volt elõttünk, mígnem
jöttek az apró, pici léptek elõre, sokasod-
tak tennivalóink. Nem akarok beszámolót
írni, hiszen ezt legalább százszor megtet-
tem, ilyen-olyan formában. Nagyjából is-
merik is szolgálatainkat, hiszen évrõl-évre

ismétlõdnek. Nem gondoltuk volna soha,
hogy credit pont jár a szolgálatunkról szó-
ló tájékoztatásért. Szakdolgozatok készül-
nek jócselekedeteinkrõl és szolgálataink-
ról, pedig csak a dolgunkat tettük és tesz-
szük. Tesszük ezt jó szívvel most is! 

Illúzióromboló, ha durva szavakkal, va-
laki vagy valakik méla undorral lebecsmé-
relik szolgálatunkat, unalmasnak találják a
tett dolgainkat. Határozottan visszautasít-
juk! Meg nem hátrálunk, és nem enged-
jük a sok éve áldozatos munkával, közö-
sen, vállvetve felépített eredményeinket.

A jövõre nézve: a csoport tagjai idõsöd-
nek, kérjük, ha valaki elkötelezettnek talál-
ja magát a karitász szolgálatra, szeretettel
várjuk csoportunkba, minden elsõ pénte-
ken tartjuk gyûléseinket.

Hálás szívvel megköszönjük a 18 év
alatt kapott anyagi, erkölcsi, tárgyi, fizikai,
lelki támogatásokat! Isten fizesse meg!

„A szeretet nem csak azoknak ad, akik-
tõl kap is valamit, hanem örömmel ajándé-
kozza meg épp azokat, akik ezt nem tud-
ják viszonozni.” 

Munkácsi Lajosné 

18 év szeretetszolgálatban

hogy ez tényleg mindenkit érdekel. Ha
egy-egy bejegyzésnél bizonytalanok va-
gyunk, gondoljunk arra, hogyan fogadná
például az anyósunk, a fõnökünk, a
lelkiatyánk, s csak azután küldjük el! 

• Ne jelöljük ismerõsnek a régi szerel-
meinket vagy akikkel valaha bizalmas
kapcsolatban álltunk!

Az ártatlan „Vajon mi lehet vele” kön-
nyen oda vezet: „Igazán nem akartam,
hogy ez történjen”. A régi kapcsolatok
felelevenítése fölösleges veszélyt jelent a
házasságra nézve. Bizonytalanságot, fél-
tékenységet idézhet elõ a házastársban,
súrlódást, eltávolodást a hitvestársak kö-
zött, valóságtól elrugaszkodott, értelmet-
len gondolatokat a fejünkben. Ha egy
szakítás után két egyedül maradt fél kö-
zött nem tanácsos a virtuális ismeretség
ápolása, mennyivel kevésbé tanácsos
akkor, ha házasságban élnek!

• Ne feledkezzünk meg az idõrõl!
Mindenkinek szüksége van a nap fo-

lyamán egy kis kikapcsolódásra. A kö-
zösségi oldalak jó lehetõséget adnak er-
re: pihentetõ az ismerõsök, a játékok, a
csoportok között keresgélni. A felhasz-
nálók átlag napi 12-15 percet töltenek a
Facebookon, ami még egészséges napi
dózisnak tûnik. Ha azonban az inter-
netes idõ kezd a házastársi kapcsolat ro-
vására menni, át kell gondolnunk az idõ-
beosztást, és változtatnunk kell! Állítsuk
be az órát 15 percre, és ha letelt, lép-
jünk ki, és kapcsoljuk ki a számítógépet! 

• Ne írjuk ki az üzenõfalra, hogy el-
utazunk vagy a házastársunk elutazik!

Ez elsõsorban biztonsági kérdés. Egy ár-
tatlan bejegyzés, hogy egyikünk távol van,
egyúttal jelzi a rossz szándékúaknak, hogy
védtelenebb az otthonunk, a családunk.
Ennyire jól ismerjük az összes virtuális is-
merõst? És az õ ismerõseiket? Egy ismerõs
válasza – anélkül, hogy tudnánk róla
– sok, számunkra ismeretlen emberhez vi-
heti el az üzenetet: „férjem elutazott”.

• Ne cseteljünk ellentétes nemû sze-
mélyekkel! 

A cset kettesben folytatott, élõ üze-
netváltás, amely a kilépéskor törlõdik.
Az érzelmi kapcsolatnak három összete-
võje van: a rejtettség, a kémia és a bizal-
mas közvetlenség. A csetelés kiváló kö-
rülményeket teremt e három összetevõ
keveredéséhez, ahonnét a dolgok szinte
„adják magukat”. Elõzzük meg a tragé-
diát: ne cseteljünk!

• Ne engedjük, hogy a közösségi ol-
dal elvonja a figyelmünket, amikor a há-
zastársunkkal vagyunk! 

Nemcsak a frissítés veheti el az idõt a
házastárstól: az is elvonhatja tõle a fi-
gyelmünket, ha valakirõl rossz hírt olvas-
tunk. Ügyeljünk rá, hogy együttléteink, a
különleges pillanatok internetmentesek
legyenek; se számítógép, se mobiltele-
fon ne zavarja az egymásnak ajándéko-
zott idõt!

Forrás: Magyar Kurír

Összeállította: Bolvári János plébános

2009. november 19.-én, éppen Ár-
pád-házi Szent Erzsébet napján, a tevõ-
leges szeretet szentjének napján, élelmi-
szer segélyosztás volt Mélykúton. Az
élelmiszereket a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegyei Katolikus Karitászon ke-
resztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
lettõl kaptuk. Az adományozók által fel-
ajánlott élelmiszereket a Magyar Élelmi-
szerbank gyûjtötte és tárolta egészen az
ideszállítás napjáig. A közel 40q (4 ton-
na) élelmiszerbõl: 271 család, összesen
763 fõ részesült, mind nagycsaládok.

A segélyek odaítélésében részt vett a
NOE helyi csoportjának, a Cigány Érdek-
képviseleti Szervezetnek, a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálatnak a vezetõje,
valamint a helyi karitász vezetõje. Nem
egy hálás feladat, mert igazságosan szét-
osztani úgy, hogy mindenkinek tessen,
nem lehet. Nemhogy köszönetet érde-
melnének, a befektetett munkába, ener-
giába, inkább ellenszenvet, haragot vált ki
némelyekbõl. Tudomásunk van róla,
hogy voltak reklamálók, elégedetlenke-
dõk, sõt arról is tudomásunk van, hogy a
kocsmában szabad préda volt az osztott
élelmiszer. Mindenkinek lelke rajta!

Gondoljunk bele: a nyáron, június,
július hónapban közel 7 tonna élelmi-
szert osztottak ki, ezek EU-s élelmisze-
rek voltak (rengeteg, szûk határidõs ad-
minisztrációval). Az év folyamán össze-
sen 10 tonna élelmiszer került Mélykút-
ra, ez forintban kifejezve is hatalmas
összeg. Ha a karitász nem fogadta vol-
na, és az említett szervezetek nem fára-
doztak volna a kiosztáson, közösen,
vállvetve, becsületesen, összefogva, ak-
kor ennyivel szegényebb lett volna a vá-
ros azon rétege, akik élelmiszerhez ju-
tottak általunk. A jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között bûn lett volna vissza-
utasítani. Köszönetet nem várunk érte
(azért ilyen is elõfordult!), de tiszteletet
igen. Ráadásul a második osztáskor a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
taltól helyszíni ellenõrzést is kaptunk,
ahol mindent rendben találtak. 

Köszönet mindazoknak, akik a három
osztásban becsülettel helytálltak! Kö-
szönjük a Fõegyházmegyei Karitász igaz-
gatójának, Szántó Ambrus diakónusnak
a közremûködését is!

Munkácsi Lajosné

a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetõje

Élelmiszersegély Mélykúton

• Február 27. Lelki nap Óbudán min-
denkinek • Március 25-28. Lelkigyakor-
lat Leányfalun mindenkinek • Március
27. Lelki nap Mélykúton minden érdek-
lõdõnek• Április 16-18. Házastársak lel-
ki hétvégéje Óbudán• Április 24. Lelki
nap Székesfehérváron minden érdeklõ-
dõnek • Május 1. Gyógyító együttlét a
Kórház utcában• Május 6-9. Lelkigya-
korlat Leányfalun mindenkinek• Május
22-23. Pünkösdi közösségi ünnep Óbu-
dán mindenkinek • JUBILEUM: 25 ÉVE
KASZ• Május 24. Pünkösdhétfõ Mária-
remetén tanúságtevõ jelenlét sátorban•
Július 12-17. Nyári lelki tábor Somogy-
bükkösdön mindenkinek• Július 25-27.
Munkatársi zarándoknapok csak munka-
társaknak • Augusztus 6-8. Lelki hétvége

Mohácson • Szeptember 5. Szenvedély-
betegek zarándoklata Máriagyûdre min-
denkinek • Szeptember 11. Lelki nap
Gyõrött minden érdeklõdõnek • Szep-
tember 16-19. Lelkigyakorlat Leányfalun
mindenkinek • Október 8-10. Házastár-
sak lelki hétvégéje Óbudán • Október
30. Lelki nap Mélykúton minden érdek-
lõdõnek • November 25-28. Lelkigya-
korlat Leányfalun mindenkinek • De-
cember 18. Lelki nap Óbudán minden-
kinek • December 31. Közösségi Szil-
veszter. • A KASZ elérhetõségei: 1035
Budapest, Kórház u. 37. Tel.: 1-242-2330
FOGADÓÓRÁK: hétfõtõl csütörtökig:
9-17, pénteken: 9-16 óráig
e-mail cím: lelkikozpont@freemail.hu
honlap: http://kaszlelkikozpont.hu

A KATOLIKUS ALKOHOLISTA 
MENTÕ SZOLGÁLAT 2010. ÉVI PROGRAMJAI

GAMMA GT
Mélykúti Csoportja minden csütörtö-

kön tartja foglalkozását a Csorba ház
pince klubjában 18 órától. A rendezvé-
nyekre a +36-30-983-6385 telefonon
lehet bármikor jelentkezni.

Munkácsi Lajos KASZ munkatárs

SZÜLETÉSEK: 2009. november: Hor-
váth Vivien (Horváth Teréz) • 2009. de-
cemberi: Varga Nataniel (Harangi Ildi-
kó); Somogyi Tibor (Szabó Zsuzsanna);
Sutus Anna (Ecsõdi Tímea); Balázs Mer-
cédesz (Balázs Borbála); Bíró Ivett (Sallai
Tünde) • 2010. január: Franek Brenda
(Hídvégi Ilona); Bálint Kíra (Csonka Beá-
ta); Dudás Miklós (Illés Zsuzsanna);
Gyugyut Boróka (Tincu Tímea Hajnalka)

MEGHALTAK: 2009. november, de-
cember: Halla Béla István élt 72 évet;
Kõrösi János élt 77 évet; Gyetvai József
élt 67 évet; Pásztor Mária élt 85 évet;
Mikó József élt 81 évet; Romfa Lajosné
Kiss Gizella élt 81 évet; Körmöczi Nán-
dor élt 82 évet; Mikó Ferenc Mihály élt
54 évet; Lakatos Mihály élt 85 évet;
Berger István élt 61 évet; Csordás
Ferencné Görhöny Anna élt 75 évet;
Sendula András élt 76 évet; Mackó
Ferencné Szili Erzsébet élt 82 évet; Nyá-
ri Gézáné Forgó Ilona élt 89 évet •
2010. január: Rostás Jánosné Lojek Má-
ria élt 82 évet; Kollár Jánosné Horváth
Julianna élt 85 évet; Lajkó Kálmán élt 80
évet; Bodonyi-Kovács Gyula élt 55 évet

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
2009. december: Rasztik Richárd és
Vezdán Ágnes

ANYAKÖNYVI HÍREK

INFORMATIKA
OKTATÁS
A könyvtár újból elindítja 20 órás infor-
matika oktatását felnõttek részére kezdõ
és haladó szinten február végi kezdéssel.
Jelentkezési határidõ: 2010. február 20.
Tanfolyam díja: 6.000.- Ft.
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ
programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:
• ELÕADÁS AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSRÕL Elõadó: dr.
Janovszki János. Idõpontja: 2010. február 17. (szerda) 15 órakor
a Csorba-házban.
• ORVOSI ELÕADÁS ÉS BESZÉLGETÉS Vendég: dr. Rauzs Jó-
zsef háziorvos. Idõpontja: 2010. február 24. (szerda) 15 órakor
a Csorba-házban. 
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS Idõ-
pontja: 2010. november 7-14-ig. Jelentkezési határidõ: március
25. Bõvebb információt jelentkezéskor adunk.
• 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 óra-
kor kezdõdik az Általános Iskola tornatermében.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG A 2010-es tag-
díjfizetést követõen a Pacsirta utcai baromfiboltban 3%-os ked-
vezménnyel lehet vásárolni. Az erre a célra érvényesített utalvá-
nyokat ügyfélfogadási idõben adjuk át.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-
660-os telefonszámon.
ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.

Tisztelt Adófizetõ Polgárok! Kérjük, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák közhasznú egyesü-
letünk mûködését. Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük!

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

Egyesületi hírek

Budai Kupa 2010

Három évvel ezelõtt alakult meg a Mûvelõdési Házban a kézi-
munka szakkör. Fennállása alatt munkáikból több kiállítást szervez-
tünk a Mélykúti Napok keretében, illetve a húsvéti és karácsonyi
ünnepekhez kötõdõen. 2009. december 14-19-ig ismét bemutat-
ták legújabb munkáikat, melyek között többféle technikával ké-
szült alkotásokat tekinthettek meg az érdeklõdõk.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Hároméves a Fürge Ujjak
kézimunka szakkör

A gyöztesek A szakácsok

Pillanatkép a mérkõzésekrõl

22. alkalommal rendeztük meg a Budai Géza Öregfiúk Teremlab-
darúgó Kupát, ebben az évben hat csapat részvételével. A színvona-
las, hajtós mérkõzéseken az alábbi végeredmény született: 1. János-
halma • 2. Bácskossuthfalva (Szerbia) • 3. Gara • 4. Mélykút • 5.
Kisszállás • 6. Paptamási (Románia). A legjobb kapusnak járó díjat
Urbán István (Kisszállás) kapta, a legjobb játékos Ledu Nagy Sándor
(Bácskossuthfalva), a gólkirály Szénási Csaba (Jánoshalma) lett. A
mérkõzések után kiadós vacsorával láttuk vendégül a résztvevõket.

Mélykúti Öregfiúk

A Sirályka Egyesület képes beszámolója

A Sirályka Díszmadár Egyesület január 23-24 én tartotta kiállítását a Sportcsarnokban.

MÉLYKÚT
KÉPZÉSI KÍNÁLATA:
ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI,

TANFOLYAMI OKJ-S KÉPZÉSEK:
• Házi, idõszakos gyermekgondozó • Kereskedõ, boltvezetõ
• Társadalombiztosítási ügyintézõ • Vagyonõr
• Német Ker. A1 minimumszint • Angol (alapszint)

Tájékoztatás: Odrobina Sándor
tel.: +36-30/545-8415  e-mail: melykut@szefi.hu

OM azonosító: 200246  Felnõttképzési nyilvántartási szám: 06-0061-06

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselõ-testületeMélykút Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
soron következõ ülését 2010. március 30-án,soron következõ ülését 2010. március 30-án,

15 órától tar15 órától tar tja a Városháza tanácskozó termében.tja a Városháza tanácskozó termében.


