
Az Utazás 2010 Kiállítás keretében, a
Hungexpo területén, 2010. március 4-7.
között megszervezésre került a II. Euró-
pai LEADER Expo. Ezen a „Vidék Feszti-
válján” az ország egész területérõl mint-
egy 50 akciócsoport, közöttük a mi ak-
ciócsoportunk, azaz a Felsõ-Bácska Ak-
ciócsoport is részt vett. A több mint 200
helyi terméket – ételek, italok, népi ipar-
mûvész, kézmûves – felvonultató kiállí-
táson meg lehetett kóstolni az ételeket,
italokat. Fafaragók, kosárfonók, zöldség-
gyümölcs ételszobrászok, tojás-díszítõ
mûvészek stb. mutatták be a termékké-
szítés technikáját. Ezen túlmenõen egész
napos kulturális és gasztronómiai bemu-
tatók színesítették a programot, szóra-
koztatták a látogató közönséget. Sor ke-
rült a hazai és külföldi LEADER Akció-
csoportok találkozóira, továbbá díját-
adásokra, mint például: a „ Legjobb Vi-
déki Gyakorlat” pályázati díj. Kiemelt
rendezvénye volt a szervezésnek a „Kéz-
fogás a Vidékért Nemzetközi Fórum”,
amelyen több külföldi delegáció mellett
részt vett az Európai LEADER Szerveze-
tek Szövetségének (ELARD) görög elnö-
ke, továbbá az Európai Vidéki Hálózatok
Központjának képviselõje is. A Fórumon
került bejelentésre, hogy a Magyar
LEADER Szövetség útjára indítja a „Ma-
gyar termék, magyar boltból” progra-
mot. Mindazok tehát, akik akár szerve-
zõként, akár kiállítóként vagy akárcsak
egy-egy napi vendégként vettek részt az
Expon a Felsõ-Bácska Akciócsoport kép-
viseletében gazdag élménnyel és infor-
mációkkal térhettek haza.

Köszönet és megtiszteltetés illeti mind-
azokat, akik bemutató anyagaikkal vagy
akár személyes jelenlétükkel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a Felsõ- Bácska Bemuta-
tó-pavilonja színes, gazdag és élõ legyen.
Külön Köszönet a Mélykúti Polgármesteri
Hivatalnak, hogy a kiállítás anyagainak
szállításához a Jármûvet kedvezményesen
biztosította rendelkezésünkre.

Részt vettek és bemutatkoztak a Já-
noshalmi Kistérséget illetõen: Mélykút-
ról: Iván István (kovácsoltvas dekorációk)
• Kapca Magdolna (kosárfonás) • Mikó
Lászlóné (festett porcelán és tojás) •
Mergl Györgyné (csipke és hímzett terí-
tõk) • Kristóf Ágnes (festmények) •
Bleszákné Gyõzõ Edit (fazekas termékek)
• Nagy Istvánné (foltvarrás) • Tubánszki
István (gyékény termékek) • Kiss Csepregi
Ákos (háziállat trófeák) • Tokodi Gyuláné
(pachwork és csipke termékek) • Pálosi
Mihály fafaragó munkái (Mélykúti István
felajánlása) • Veizer Mihály (sütõipari ter-
mékek – nápolyi). Jánoshalmáról: Gu-
lyás András (Trifender mezõgazdasági ter-
mék) • Szûcs Máténé (hímzett terítõk) •
Ágoston Endréné (tojáskarcolás) •
Taskovics Tiborné (szóró anyag).
Borotáról: Koch-Vin Kft. Borok. Rémrõl:
polgármesteri hivatal (padok) • Pro Team
Kht (gyertyák( • Horváth Csabáné (hím-
zések) • Lajter Pál (kádármunkák)

Vargáné Szõke Krisztina

Jánoshalmai HVI Irodavezetõ

Felsõ-Bácska a II. Európai LEADER Expón

Kiadja: Mélykút Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa KönyvtáraVáros

9. évfolyam 2. szám 20 .10  április

Önkormányzati TájékoztatóÖnkormányzati Tájékoztató
Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet   Cím: 6449 Mélykút, Petôfi tér 2.

A CENTRAL-PLAST Kft. 2009. január ele-
jén pályázatot nyújtott be a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, a
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet kiírásá-
ra. A pályázaton eszközbeszerzésre vala-
mint minõség- és környezetirányítási
rendszer bevezetésére 65%-os intenzitá-
sú támogatást nyert. A megvalósuló beru-
házás 4-5 fõ foglalkoztatását segíti elõ a
CENTRAL-PLAST Kft. Mélykút, Tanya
232. szám alatti telephelyén.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg.

ÚJABB
NYERTES PÁLYÁZAT
MÉLYKÚTON

FALUGYÛLÉS
I. Mélykút Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete az önkormányzat Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
4/2007.(II.14.) rendelet 41.§ (1) bekez-
dése értelmében 2010. május 4. napján
17 órai kezdettel falugyûlést hív össze a
Mûvelõdési Házba. 

Napirend: 1. Beszámoló az önkor-
mányzat 2009. évi tevékenységérõl. Elõ-
adó: Gelányi János polgármester • 2.
Tájékoztató a 2010. évi tervekrõl. Elõ-
adó: Gelányi János polgármester

II. Mélykút Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2010. május 6-án 16
órai kezdettel részfalugyûlést hív össze
az öregmajori Klubkönyvtárba. A napi-
rend azonos a Mûvelõdési Házban
2010. május 4. napján megtartásra ke-
rülõ falugyûlés napirendjével. 

Gelányi János polgármester

Mélykút Város ÖnkormányzatMélykút Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete következõKépviselõ-testülete következõ

ülését 2010. április 20-ánülését 2010. április 20-án
(kedd) 15 órakor tar(kedd) 15 órakor tar tjatja

a Gyermekjóléti és Családsegítõa Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat épületében.Szolgálat épületében.

(Mélykút, T(Mélykút, Templom u. 12.)emplom u. 12.)
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KATASZTRÓFAVÉDELMI PRÓBARIASZTÁS
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy április 20-án délelõtt kataszt-
rófavédelmi próbariasztást tartunk, a település légvédelmi szirénáit meg-
szólaltatjuk. Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket és szíves el-
nézésüket kérjük. 

Gelányi János polgármester

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesüle-
ten belül mûködõ CISZI, a Jánoshalmi
Kistérségi Civil Információs és SZolgáltató
Iroda márciusban kezdte mûködését. A
program a Levi’s Strauss Alapítvány Rend-
kívüli Közösségi Támogatási alapjából és a
Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Jánoshalmi Kirendeltségének segít-
ségével valósul meg, ezért szolgáltatása-
ink ingyenesek.

Az iroda tevékenységei között szere-
pel: segíteni a településen mûködõ Civil
Szervezeteket, ösztönözni új szervezetek
létrehozását, információt adni a rászoru-
lóknak, pályakezdõknek, munkanélküli-
eknek stb. Civil Információs és szolgáltató
napokat tartunk heti egy alkalommal a
kistérségben, településenként havonta
egy alkalom Nyílt Napot szervezünk.

Március 26-án az elsõ Nyílt Napnak a
Mélykúti Fenyõ Miksa Könyvtár adott he-
lyet. A délelõtt 9 órakor kezdõdõ rendez-
vény elsõsorban az álláskeresõk, a mun-
kavállalók és vállalkozók közötti együtt-
mûködési lehetõségeket tárta fel az ér-
deklõdõk számára. Mélykút város polgár-
mestere, Gelányi János köszöntötte a tá-
jékoztatón megjelenteket. A CISZI mûkö-

désérõl az egyesület elnöke, Bajkó Károly
tartott egy rövid bevezetõt. A Dél-Alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Jánoshal-
mi Kirendeltségérõl érkezett Mészáros
Pongrác aktíveszköz-menedzsert hallhat-
tuk a Munkaügyi Központ által jelenleg
kínált lehetõségekrõl, mind munkaválla-
lói, mind vállalkozói oldalról. Gelányi
Jánosné Mélykút város szociális juttatásai-
ról és a munkanélküliség csökkentésének
lehetõségeirõl tartott tájékoztatást.
INFO NAPOK: április 6-án, kedden:
Mélykút, Fenyõ Miksa Könyvtár • 13-án,
kedden és minden szerdán: Jánoshalma,
Eötvös u. 27. • 20-án, kedden: Kéles-
halom, Mûvelõdési Ház • 23-án, pénte-
ken: Borota, Nyílt napot tart egyesületünk
a Jánoshalmi Munkaügyi kirendeltséggel
és a helyi Önkormányzattal közösen a
Mûvelõdési Házban • 27-én, kedden:
Borota, Mûvelõdési Ház. Segítõkész mun-
katársak várják az érdeklõdõk kérdéseit.
ELÉRHETÕSÉG:
6440, Jánoshalma; Eötvös u. 27.
e-mail:office@ehe.hu 
Telefon: 06/77 403-757
ÜGYINTÉZÕK: Taskovicsné Nyers-Bakó
Ilona, Lengyel Edit

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 men-
tesülhet abban az esetben, ha a vízóráját
leszerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése
esetén azonban a vízmérõ, valamint a
felszerelés költségét köteles megtéríteni.

• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-
6604 (Konkoly István), 06-70/612-5061
(Kothencz János) 06-70/612-5060.
(Harcsek Miklós). Kérjük a lakosságot,
hogy ingatlan esetében a tulajdonos vál-
tozást minden esetben jelentsék be az
ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra átírása
és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése
miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a
vízóra aknák tisztántartására és téli idõ-
szakban a vízórák fagy elleni védelmére.

2010. január 1-jétõl a vízdíj bruttó
240 Ft/m3, csatornadíj bruttó 350 Ft/m3,
alapdíj bruttó 200 Ft/hó

• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ
temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 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) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u.
5. szám alatt. A szippantás díja fordulón-
ként bruttó 6.875 Ft.

• Kéményseprési tevékenységet
Mélykút területén a jánoshalmi TÛZKER
IMP. BT látja el, a szolgáltatást a 06-
77/402-884 telefonszámon lehet kérni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft emblémájával ellátott szemeteszsá-
kot lehet vásárolni az ÉPTESZ Kft. irodájá-
ban (Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt)
330 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt
is elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakókat, hogy Mélykút Város Önkor-
mányzata vásárolt egy faágaprító gépet, melynek segítségével lehetõség van a lemet-
szett faágak szakszerû kezelésére. A szolgáltatás térítés ellenében megrendelhetõ az
ÉPTESZ Kft-nél a következõ telefonszámon: 06-30/537-1049.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

A lomtalanítást Mélykút város területén a
Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
végzi gyûjtõjáratszerûen a mellékelt út-
vonalterv alapján. A lomtalanítás reggel
7 órától kezdõdik, és tart az aznapi útvo-
naltervben szereplõ utcák befejezéséig.

A lomtalanítás során a lomhulladékot
az ingatlan elõtti közterültre szíveskedje-
nek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyûjtést
végzõ gépjármû meg tudja közelíteni és a
rakodás biztonságosan, és balesetmente-
sen, kézi erõvel legyen elvégezhetõ!

A lomtalanítás során a következõ hulla-
dékok kerülnek begyûjtésre:
• Nagy térfogatú lomhulladékok (szek-
rény, ágy…) • Fém-, fa-, papír-, mû-
anyaghulladékok • Zöldhulladékok (bi-
ológiailag lebomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladékokat a kö-
vetkezõképpen kérjük kihelyezni:
• A kis térfogatú hulladékokat zsákban
összekötözve • A növényi eredetû hulla-
dékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, akku-
mulátorok, festékek, lakkok, ragasztók,
oldószerek, savak, lúgok, növényvédõ
szerek, veszélyes anyagokkal szennye-
zett csomagolási hulladékok és minden

egyéb veszélyes hulladéknak minõsülõ
anyagok, háztartási-, információs-, táv-
közlési-, szórakoztató elektronikai hulla-
dékok, gumiabroncsok nem kerülnek
elszállításra!

Kérjük a zsákok megtöltésénél szíves-
kedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok
kézi erõvel mozgathatóak legyenek! Az
egyéb módon kihelyezett hulladékok
nem kerülnek elszállításra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan
tulajdonosokat, hogy a 2010. évben le-
hetõség nyílik arra, hogy lakóingatlanon-
ként 750 kg/év veszélyes hulladéknak
nem minõsülõ hulladékot a Vaskúti Re-
gionális Hulladéklerakóra (6521 Vaskút,
Külterület 0551. hrsz.) ellenszolgáltatás
nélkül (azaz ingyenesen) saját jármûvel
kiszállíthatnak lakcímigazoló kártya fel-
mutatása ellenében.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
MÉLYKÚT 2010. ÁPRILIS 26-30.

2010. ÁPRILIS 26. HÉTFÕ: ÖREGMAJOR EGÉSZ TERÜLETE • JÁNOSHALMI ÚT •
HUNYADI U. • ATTILA U. • KÖLCSEY U. • DÓZSA GYÖRGY U. • MADÁCH U. •
SZABADSÁG TÉR • DAMJANICH U. 55 SZÁMÚ ÚTTÓL ÉSZAKRA • TÁNCSICS U. •
RÁKÓCZI U. • TRAKTOROSOK ÚTJA • FELSZABADULÁS U. • MIKSZÁTH KÁLMÁN U.
MEZÕ IMRE U.

2010. ÁPRILIS 27. KEDD: PESTI U. • DANKÓ P. U. • EÖTVÖS U. • ADY ENDRE U. •
KOSSUTH U. • GALAMB U. • HONVÉD U. • ÚJ U. ( KOSSUTH UTCÁTÓL ÉSZAKRA) •
KINIZSI U. • NAGY U. ( KOSSUTH UTCÁTÓL ÉSZAKRA) • BEM TÉR • SALLAI U. • SZENT
LÁSZLÓ U. • TEMPLOM U. • BERCSÉNYI U.

2010. ÁPRILIS 28. SZERDA: NAGY U. (KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • SZENT
LÁSZLÓ U. (KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • PETÕFI TÉR • ZÖLDFA U. • KISTEMPLOM U.
• RÁKÓCZI U. • PACSIRTA U. • TÓTH KÁLMÁN U. • BOTOND U. • MAGYAR U. • DAM-
JANICH U. 55. ÚTTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE • KANDÓ KÁLMÁN U. • MÁJUS 1. U. • ZALKA
MÁTÉ U. • HÁMÁN KATÓ U. • BÉKE U. • VÖRÖSMARTY U. • MÁTYÁS KIRÁLY FELSÕ
RÉSZE

2010. ÁPRILIS 29. CSÜTÖRTÖK: ZRÍNYI U. • SZÉCHÉNYI U. DÉLI RÉSZE • JÓKAI U.
• RIGÓ U. • DEÁK F. U. • RÓZSA U. • KIS U. • MÁTYÁS KIRÁLY U. ALSÓ RÉSZE •
VILÁGOS UTCA

2010. ÁPRILIS 30. PÉNTEK: SZÉCHENYI U. ÉSZAKI RÉSZE • BARTÓK BÉLA U. •
ARANY JÁNOS U. • MUNKÁCSY U. • ÚJ UTCA KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE
• ÁRPÁD U. • KISFALUDY U. • VEZÉR U. • VAS U. • LÉNÁRD U. • MALOM U. •
MÁTYÁS KIRÁLY U. KÖZÉPSÕ RÉSZE • TÓPART

Erdélyi Hagyományokért Egyesület

A MÉLYKÚTI SZEDERINDA NÉPZENEI EGYESÜLET nevében tisztelettel köszönjük a fela-
jánlott SZJA 1%-ot. Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák egyesületünket
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával. Adószámunk: 18366288-1-03. 
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Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj? 

(Ady Endre)

„Körülöttünk ujjongó, mámoros em-
berek, táncoló, egymást ölelõ-csókoló
csoportok, s mi roskadozó léptekkel el-
indultunk; égõ, üszkös romok és törme-
lékek között botorkálva, holttestek hal-
maiban botladozva, hogy keressük –
nem, nem az otthonunkat, mert az elve-
szett; nem, nem bosszút és elégtételt,

mert arra nem szomjazott a lelkünk –
hanem, hogy keressük a megmaradt kis
családot, hogy elmondjuk nekik, mi tör-
tént drágáinkkal azon a véres napon, s és
hogy megkeressük szüleink, szeretteink
holttestét hullaházak sötétjében, mezíte-
len, csonttá fagyott hullák ezrei között. S
botorkálásunkban, megroggyanásunk-
ban valaki nagyon jó volt hozzánk: Ez a
nagyon jó – Isten volt, aki csöndesen és
váratlanul átölelt, szüleink helyett meg-
fogta a kezünk, megsimogatta az arcunk,
letörölte a könnyünk; gyógyította lel-
künk tátongó sebeit; reánk borította az
idõ fátyolt, a feledés mákonyát; irányí-
totta lépteinket, visszavezetett az életbe;
kötelességeket, munkát, hivatást rótt re-
ánk; …megtanított bennünket élni.”

Eszünkbe jut az utolsó sóhaj, az utolsó
búcsúszó, az utolsó csók, az utolsó ima –
ez ami elvehetetlen, szent örökségünk.”
Scheiber Sándor

Soá, azaz a holocaust emléknapja alkalmából

Jakity Attiláné

„Az ördög a lángokból vigyorgott”

Mélykút Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete meghirdeti „a Virágos
Mélykútért” virágosítási, parkosítási és
kertszépítõ versenyt.
A pályázat célja: A kultúrált, környezet-
barát, vendégváró településkép kialakí-
tásának elõsegítése, a környezetszépítés-
re való motiváció.
A pályázók köre: A versenyben minden
mélykúti magánszemély (magánházak
tulajdonosai), lakóközösség, társadalmi
szervezet, intézmény részt vehet. Bene-
vezni Mélykút közigazgatási területén lé-
võ közterületeivel lehet.
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja,
hogy közvetlen környezetét egész évben
– önerõbõl – rendben tartja, virágosítja,
ezzel nagymértékben hozzájárul Mély-
kút város esztétikusabb látképéhez.

A pályázati dokumentáció tartalmazza
a jelentkezési lapot, az épület környeze-

tének leírását! A pályázat digitálisan is
benyújtható.
Határidõk: A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. augusztus 1. 
Elbírálás: A pályázatokat a Településfej-
lesztési,- Rendezési és Környezetvédel-
mi Bizottság szakértõk közremûködésé-
vel bírálja el 2010. augusztus 15-ig. A
pályázók írásban értesítést kapnak a
döntésrõl.
A díjak átadása: Mélykúti Napok ren-
dezvénysorozat megnyitó ünnepségen
történik.
Díjazás: I. helyezett: 30.000 Ft• II. he-
lyezett: 20.000 Ft • III. helyezett:
10.000 Ft
Információ és bõvebb felvilágosítás a ver-
sennyel kapcsolatban az alábbi telefon-
számon és e-mail címen kérhetõ: Mély-
kút Városi Önkormányzat GAMESZ, Föl-
des István: 560-113, mng@melykut.hu

„A virágos Mélykútért”

JELENTKEZÉSI LAP
„Virágos Mélykútért 2010.” virágosítási versenyhez

Beadási határidõ: 2010. augusztus 1.

1.) A pályázó: (nyomtatott nagybetûvel)   

neve:

címe:

telefonszáma:     

2.) Az épület környezetének leírása:  

3.) A virágosított helyszín pontos címe:

Mélykút, 2010.
aláírás

4.) A fénykép(ek) helye:(elhelyezhetõ a túloldalra is, illetve e-mailben is beküldhetõ 
az mng@melykut.hu címre)

SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓKON!
A Mélykúton élõ rászoruló gyermekek ré-
szére köszönettel fogadunk még jó állapot-
ban lévõ, tiszta gyermekruha, cipõ, tanszer,
iskolatáska, játék, és minden a gyermek
gondozásához szükséges eszközöket.
Gyûjtõhely: Mélykúti Gyermekjóléti Szolgálat,
Mélykút, Templom u. 12., munkanapokon:
8-16 óráig. Felajánlásaikat elõre is köszönjük. 

A Mélykúti Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Szeretném felhívni a figyelmet a terü-
letalapú támogatás igénylésével kap-
csolatos alapvetõ információkra a fi-
gyelmet a gördülékenyebb ügyintézés
elõsegítése miatt! 

2010-ben az egységes kérelem kizáró-
lag az elektronikus kérelemkitöltõ felüle-
ten tölthetõ ki, és kizárólag az elektroni-
kus rendszeren keresztül nyújtható be
szankciómentesen 2010. május 15-ig!

Amennyiben a gazdálkodó nem ren-
delkezik saját ügyfélkapus regisztrációval,
akkor az egységes kérelmet meghatalma-
zás útján is benyújthatja. A meghatalma-
zást elektronikus úton is el kell küldeni az
MVH számára. Érvényesnek azonban
csak akkor tekinthetõ a meghatalmazás,
ha postai úton is megérkezett az MVH-
hoz. A meghatalmazás kitöltése és nyom-
tatása után le lehet tölteni a 2010-es
megszemélyesített egységes kérelmét.

Azok a gazdálkodók, akik meghatalma-
zottal (kamarai tanácsadó, falugazdász)
kívánják elkészíttetni a támogatási kérel-

müket, azok a 2009. évi tájékoztató levél-
ben található jelszót és a kérelemhez kap-
csolódó dokumentumokat (2009. évi tá-
mogatási kérelem, támogatási határoza-
tok, térképek, stb.) feltétlenül hozzák ma-
gukkal a kérelem elkészítéséhez. 

A SAPS és a termeléshez kötött kiegé-
szítõ nemzeti támogatások esetében az a
termelõ igényelhet az adott területre tá-
mogatást, aki a jogszabály által megadott
idõpontban a terület jogszerû használó-
ja: 2010. május 31-én a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

2010. május 18. és június 9. között
még benyújtható a kérelem munkana-
ponként 1% késési szankció alkalmazása
mellett. A 2010. június 9-két követõen
benyújtott egységes kérelem elutasításra
kerül.

Felhívom a figyelmüket, hogy a terme-
lõket - a torlódás elkerülése végett - idõ-
pontokra osztjuk be, melyet célszerû be-
tartani, ha az idõpont nem megfelelõ
kérjük jelezni. 

Kovács Tamás ügyfélszolgálati tanácsadó

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!
A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSRÓL

fotó 1. fotó 2.
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TORINÓI HALOTTI LEPEL

Mit látunk a képen:
• 436x110 cm; ezüst ékszerkazettában
hengerre göngyölítve
• 1532-ben tûzvészben majdnem meg-
semmisült; 48 rétre volt hajtva; vízzel
volt hûtve
• kb. 180cm magas megkínzott férfi test
frontális és hátoldali képe látható
• a foltok a lepel alapszínénél sötéteb-
bek, elmosódottnak tûnnek
• Ki ez a férfi? Megállapítható, hogy kü-
lönbözõ kínzási módokkal agyongyötört
és végül keresztre feszítéssel kivégzett
embernek a hullamerevség állapotában
lévõ testérõl van szó.

Miért õrizték meg a zsidó tanítványok?
• Istentõl elátkozott, utálatra méltó volt a
zsidók számára a megfeszített ember. Tár-
gyaitól inkább irtóztak, mint õrizték volna.
• Kegytárgyak tisztelete a zsidóknál nem
volt szokás a a Frigyláda kivételével.
• Halottat érinteni szigorúan tilos volt,
mert akkor tisztátalanná váltak volna.
• A Törvényt megtartották a tanítvá-
nyok, mert vallásos zsidók voltak. Mi
késztethette õket mégis arra, hogy egyik
pillanatról a másikra felhagyjanak tör-
vénytiszteletükkel, hacsak nem az, hogy
Isten Fia testérõl és leplérõl van szó.

Részleteiben: 
• Fej: töviskorona látható rajta az oko-
zott sebekkel amellett, hogy arca telje-
sen tisztán kivehetõ. Tarkón szintén tö-
viskorona és vérfolyások láthatók.
• Mellkasán, combján, lábszárán a fla-
grum nyomai láthatók, az alkaron vérfo-
lyások vannak.

• Háton, lapockán és végig az egész tes-
ten korbácsnyomok. Talpa alatt vér-
nyomok.

Összegzés: Bárki, aki Jézusról hallott
és kicsit is ismeri az evangéliumot felis-
meri, hogy itt Jézusról van vagy lehet szó.

EVANGÉLIUM: JN20 ,1-9
„Mária Magdolna a hét elsõ napján kora
reggel,, amikor még sötét volt a sírhoz
ment és látta, hogy a kõ el van mozdítva
a sírbolttól. Elfutott tehát és elment Si-
mon Péterhez és a másik tanítványhoz
akit Jézus szeretett és azt mondta nekik:
elvitték az Urat a sírból és nem tudjuk
hová tették. Erre Péter és a másik tanít-
vány elindultak és a sírhoz mentek. Ket-
ten együtt futottak, de a másik tanítvány
gyorsabban futott, mint Péter és elsõként
ért a sírhoz. Lehajolt és látta lerakva a
gyolcsokat, de nem ment be. Azután
odaért Simon Péter is és bement a sír-
boltba. Látta letéve a gyolcsokat és a ken-
dõt amely a fején volt, nem a gyolcsok
mellé helyezve, hanem külön egy helyen
összegöngyölítve. Akkor bement a másik
tanítvány is aki elõször érkezett a sírhoz,
látta és hitt. Még nem értették ugyanis az
Írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A
tanítványok ezután ismét hazamentek.”

Lepel útja:
• Hitelt érdemlõ és ellenõrizhetõ törté-
nelmi forrásokból rekonstruálni lehet a
lepel útját. Jézus sírjából indult, az Apos-
toloknál volt Kr. u. 75-ig a zsidó háború-
ig. Az apostolok ekkor szétszóródtak Je-
ruzsálembõl.
• Abgár ker. király volt Edesszában (ma
Urfa városa), Jézusnak nagy tisztelõje. Fia
Mamnu üldözte a ker-t, ezért e Lepelt
elrejtették a város falába. Onnan 525-
ben került elõ a fal újjáépítésekor.
• 944-ben Romanos Lecapinos Bizánci
császár Konstantinápolyba viszi.
• 1204-ben a keresztes hadjárat elviszi
Konstból.
• 1353-ban a francia templomos lovagok
kiállították közszemlére Lirey városában.
• 1453 Chambery-ben van a Sacvoyai
hercegeknél.
• 1578-ban Torinóba kerül. Hét év kivé-
telével azóta is itt õrzik. A II. Vh. alatt
Montevergineben volt a bencéseknél.

Secondo Pia
• 1898-ban készítette róla az elsõ fotót.
Amikor az 51x63cm negatív lemezt és a

fény felé tartotta, a negatívon a leplen lát-
ható alak pozitív képe jelent meg. A le-
pellel összehasonlítva kontrasztosabb és
valósághûbb volt. A fényképész annyira
megdöbbent, hogy alig bírta a szent lepel
negatívját a fixáló fürdõbe dobni.
• Kiderült, hogy a lepel képmásának el-
mosódott és furcsa foltszerûsége, a test
és arcábrázolásoktól eltérõ fény és ár-
nyékeloszlása onnan adódik, hogy a lep-
len levõ kép negatív kép. A fény és az
árny fordítva van rajtuk és az oldalak is
fel vannak cserélve, mint a tükörképen.
• Vagyis. A leplen látható képmás negatív
kép, melyek a fényképezõgép filmszalag-
ján az ún. negatívon pozitív képet mutat-
nak.  Az elsõ negatív lemezrõl egy másik
lemezre készítünk felvételt (tulajdonkép-
pen diapozitívet készítünk) és errõl von-
juk le érzékeny papírra a másolatot, akkor
kapjuk meg a szent lepel pozitív képét.
• Megdöbbentõ a képmás részletessége
és anatómia hûsége. Tisztán látszik a test
minden része. Magas test, morális eltö-
kéltség, a keleti ikonográfia minden fe-
lett uralkodó Pantokrátor Krisztusa.

Vizsgálatok:
• 1939 Giuseppe Enrico fejlettebb tech-
nikával készült fotói
• 1973 hivatalos nemzetközi vizsgálat.
• 1977 STURP a Torinói lepel kutatási
programja. Soha nem vonult még föl
ilyen fejlett tudom. technológia vallási
relikvia vizsgálatára (ûrkutatás mûszerei).
• Tapadószalag. 36 db, 5 cm tapadósza-
lagon összegyûjtött részecskemennyiség
600 órányi eletronmikroszkópos vizsgá-
lata megállapította, hogy a vásznon nin-
csen festék.
• Vászon koronája. A képmást egy elszí-
nezõdéssel járó folyamat hozta létre,
amely azonban a vászon rostjainak csak
a felületét ún. koronáját érintette.
• Oldószer. 18 kémiai oldószer sem ol-
dotta fel a sárgás elszínezõdést.
• Negatív. Nem festmény, hanem nega-
tív kép. Negatíve nem lehet sem megfes-
teni sem egyéb módon létrehozni képet.
A negativitás fogalma a fényképészettel
született meg a 19.sz. végén. Hamisító
tehát nem készíthetett negatív képet. 
• Vér valódisága. 1978 John Heller USA
kutató, fonalmintákban talált vasat, fe-
hérjét, hemoglobint. Bayna Bollone or-
vos az ismert antitest reakcióval a vércso-
portot is megállapította- AB.
• Pollenek. 1973-ban egy svájci krimi-
nológus prof. vett mintákat, úgy mint egy
bûnügynél szokásos. A pollenek rendkí-
vül ellenállóak ezért a múlt eseményeit
rekonstruálni lehet általuk. 
• Max Frei pollenológus: 49 féle  nö-
vény, 21 sivatagi, 29 Közel-Keleti, ¾ Pa-
lesztinából, 13 fajta Holt-tenger és a
Negev sivatag környékérõl.
• M.F. tudom. összegzése: „Mivel ez a le-
pel 5 évszázada ellenõrzés alatt áll, akkor
a hamisítást – ha lenne – a középkorban
kellett volna elkövetni és nyilvánvalóan

Franciaországban. Ebben az idõpontban
a virágporok tanulmányozása azonban is-
meretlen volt. Ha a hamisító, leküzdve a
nehézségeket, képes is lett volna szerezni
Palesztinából egy darab olyan lenvásznat
amely ottani virágporral szennyezett, bi-
zonyára nem hozhatott volna még virág-
port Anatóliából és Bizáncból is csak
azért, hogy csalárd mûvéhez múltat ha-
misítson egy olyan korban amikor a lepel
valódiságát senki nem kérdõjelezte meg.”
• Kõzetminta. A sarok vérnyomaiban
megtalálták azt az aragonitot, amely a
Golgotán és környékén fellelhetõ kõzet.
• Lepton. 1974-ben (USA SJ prof.)
elektronmikroszkóppal fedezte fel a
szemen: UCAI betûket. Éremkatalógus
igazolta: verette Poncius Pilátus, forga-
lomban volt Kr.u. 29-33 között. Bronz
lepton felirata Tiberiu Caiseros. Látszik
rajta a litus, a pásztorbot, melyet a ró-
mai jósok használtak.
• Tiszta lenvászon. Genf, textília Prof.:
Tiszta lenvászon csekély gyapotszállal
ami a szövõszékrõl kerülhetett rá. Gya-
pot nem terem Európában, de Közel-ke-
leten igen, ahol a Kr.e. 7. sz-ban honosí-
tották. Gyapjút nem tartalmaz a lepel,
mert az kizárná, hogy zsidóktól való.
5Móz22,12 tiltja vegyes ruha gyapjú-vá-
szon viselését.
• 3 dimenziós információk. John Jackson
egy VP8 emage enereizer mûszerbe táp-
lálta be a képmás pontjait. A 2 dimenz.
kép a képernyõn 3 dimenziósként jelent
meg. Ott a legvilágosabb – és ezt a +
képmáson láthatjuk legjobban – ahol a le-
pel érintkezett a testtel. Ahol kicsi a lepel
és a test közötti távolság, ott sötétebbek a
foltok, ahol pedig nagy a test és a lepel
közötti távolság, ott feketék a foltok.  Va-
jon milyen folyamat az, amelynek ered-
ményeképpen egy 2 dimenziós leplen is-
meretlen folyamat eredményeképpen
megjelenõ képmás 3 dimenziós informá-
ciót vehet fel? Nyilvánvaló, hogy a kép-
más létrejöttében egy 3 dimenziós test-
nek kellett szerepet játszania, mert egyéb-
ként ez a tulajdonsága a lepelnek nem le-
hetne. Valamilyen fény és hõjelenség álta-
lunk nem ismert módon hozhatta létre.
Ez is kizárja tehát a hamisítás tényét.
• Fluoreszkál. Ultraviola fénnyel megvi-
lágítva az alak fluoreszkál. Már-már elvá-
lik a vászontól, pozitív képnek tûnik. Föl-
sejlik a Végtelen.
• C14. A magas légkörben a kozmikus
sugárzás hatására 14-s atomsúlyú szén
jön létre amely minden élõbe beépül az
anyagcsere folytán. A szervezetben lévõ
C14 egyensúlyi állapotban van a környe-
zetben lévõvel. Ez az egyensúly akkor
borul föl, ha az élõ szervezet már nem
vesz részt az anyagcserében. Ha leáll az
anyagcsere akkor a 14-es atomsúlyú
szén visszaalakul normális 12 vagy 13
atomsúlyú szénné, és közben sugárzást
bocsát ki magából. A sugárzás ereje jel-
lemzõ a folyamat elindulásának idõ-
pontjára. Mennél gyengébb a sugárzás,

ÁPRILIS 25-ÉN LESZ A BÚZASZENTELÉS.
Szeretnénk az elõzõ évhez hasonlóan (jó idõ esetén) a falu keresztjeinél megáldani
a földeket. A templomtól indulás 16.30 órakor fogatokkal. Kérjük, hogy aki fogattal
szeretne jönni, jelentkezzen plébánián április 20-ig. Mindenkit szeretettel hívunk;
gazdákat és ott lakókat, hogy jöjjenek ki a keresztekhez és kérjük minél többen Isten
áldását földjeinkre megélhetésünkért.
17 óra: Bácsalmási út, „Mackó Kereszt” • 17.30 óra: Mátyás király u. „Radvánszki Ke-
reszt” • 18 óra: Madách u. „Dora Kereszt” • 18.30 óra: Lovaspálya szentmise
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annál régebben állt le az anyagcsere, an-
nál régebbi a lelet. Mennél erõsebb a su-
gárzás, annál fiatalabb a lelet. 
• 1988. 3 labor eredménye szerint a le-
pelnek 1260-1390 között kellett kelet-
keznie a sugárzás erõsségébõl visszakö-
vetkeztethetõen. Ezek szerint a lepel ha-
misítvány lenn.

C14 évszám ellenérvei. 
• A szemen látható lepton betûi és a lep-
ton kiadási évszáma. 
• A lepel útja során sok szennyezõdés-
nek, erõs hatásnak lett kitéve, ezért ez a
lepel soha nem fogja mutatni a valódi
korát a C14 módszerrel. 
• Pl. Edesszában 500 évig a falban volt.
• Lirey-ban olajban fõzték órákon át. 
• A tûzvészben C14 tartalma feldúsul-
hatott.
• John Jackson szerint a tûzvészben kelet-
kezett foltok színe és jellege jellemzõen
azonos a képmáséval, mintha azt is egy
hasonló folyamat hozta volna létre. A
képmást létrehozó nagy erejû folyamat,
sugárzás fény és hõhatása (föltámadás)
szintén megváltoztathatta a lepel fizikáját.

Irodalmi évszámok
• Szkülitzész kódex 11-12.sz-ból való,
de egy korábbi, 944-re visszamenõ ese-
ményt ábrázol, a lepel Konstantinápoly-
ba érkezését. A Pátriárka csókra nyújtja a
leplet a császárnak.
• Pray kódex (1190-1210) tollrajzai.
Depositio. A test úgy helyezkedik el,
mint a leplen, teljesen meztelen ami a
korabeli ikonográfiában nem ismert. Ke-
zek összetéve, csak négy ujja látszik.
Halszálka minta látható. 2x2 égési lyu-
kak láthatóak a derénél. A két kódex leg-
alább egy évszázaddal megelõzi a C14
módszer datálását.

Perdöntõ a Passió
Ezzel megegyezik a lepel mondanivalója.
• Annás fõpap, elsõ pofon. Bal homlo-
kon, orrcsontnál, jobb arcon
• Pilátus úgy gondolja, hogy a korbácso-
lás talán kioltja a vérszomjat.
• Töviskorona. Vénás vérzés elfolyik, ar-
tériás spriccel a hajon átüt. 
• Stipes: függõleges, patibulum: vízszin-
tes. 40-50 kg. Jobb vállon horzsolás, vér-
zés, a fa felszakította a korbács nyomait.
• Szögelés. A lepel ebben is pontosabb
az ikonográfiánál. 
• Prulifágium nem volt.
• Deréktáji vérfolyások, amikor levették
a keresztrõl.
• Lándzsa. Jobb oldalon érte, de a lepel
tükörkép ezért a baloldalon látszik. 

Valószínûségszámítás
• Signore Bruno Barderi. Összehasonlí-
totta a lepel emberét és az evangéliu-
mok emberét. Ezek vonatkozhatnak-
egy tetszõlegesen más keresztre feszített
emberre. 
• Volt lepedõje. Ez ritka, mert a
keresztre feszítettek gonosztevõk voltak,
közös névtelen tömegsírt kaptak általá-

ban. Halotti leplet a megfeszítettek nem
kaptak, a lepel drága volt.
• Néhány órát töltött a holttest a lepedõ-
ben. Különben a rothadási gázok és
bomlástermékek elfedték volna a képet.
• Nem mosták le temetés elõtt, bár ez
szokványos kegyelet volt.
• Teljesen ruhátlan. A szigorú zsidó tör-
vény szerint pedig a kivégzetten legalább
egy kisebb ágyékkötõnek kellett lennie,
csupán a bebalzsamozásra elõkészített
holttesten nem. Egyetlen középkori festõ
sem merte Krisztust így ábrázolni. Minden
ez idõbõl származó hamisítványon vagy
másolaton megtalálhatjuk az ágyékken-
dõt a Pray kódexet kivéve.
• Szögek. Leginkább kötelet használtak.

• Töviskorona. Sehol sem szerepel más
keresztre feszítetteknél.
• Szívseb. Mindig prulifrágium volt, a
lábszárcsontot törték össze..
• 1:200 milliárdhoz. Ha a történelem
folyamán 200 milliárd keresztre feszített
lett volna, akkor is csak egy rendelkezhe-
tett volna a felsorolt jellemzõkkel.

SZENT JOBB LATOR

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
1997. augusztus 17-i ülésén jóváhagyta,
hogy minden év nagypéntek elõtti hónap
utolsó péntekén legyen a Jobb Lator, mint
Krisztusra mutató példakép emléknapja.
Jobb Lator egyébként az elítéltek és a ve-
lük valamilyen kapcsolatban levõk védõ-
szentje is. „Rendhagyó” szent a Jobb Lator,
mert õt valójában Jézus avatta szentté.

Az elsõ Jobb lator nap 1998. március
27-én „elõször” került szerény keretek
között megünneplésre Mélykúton, tehát
történelmet írtunk. A második Jobb Lator
nap is Mélykúton volt, de az már országos
szintû és településünk vendége volt dr.
Karl Joseph Rauber apostoli nuncius úr is,
aki velünk együtt imádkozta végig a Ke-
resztúti ájtatosságot és az utána követke-
zõ szentmisét. Azóta minden évben Jobb
Lator napján a Keresztúti Ájtatosságot a
karitász tagok imádkozzák. Így történt ez
most is, Lénárd Ödön: Jobb Lator kereszt-
útját imádkoztuk, március 26-án.

Sokan nem tudják, hogy tudomásunk
szerint Európa és Magyarország egyetlen
Szent Jobb Lator temploma Tass-
Alsószenttamáson van. Kéttornyú temp-
lom a pusztában, immár elárvultan, a va-
lamikori Állampusztai Börtöngazdaság te-
rületén, szemben Dunaújváros kéményei
látszanak. A templomot 2004. október
29-én a haranggal együtt Bábel érsek úr
és Gyulai püspök úr szentelték fel. Ez al-

kalomból az összes virágos díszítést nagy
szeretettel a karitász csoport végezte.

A templom mögött modern keresztút
található, melyet V. Majzik Mária Magyar
/Nemzeti Örökségdíjas szobrász és kera-
mikus mûvész adományként készített, és
2005. március 18-án Szabó Tamás, akko-
ri tábori püspök úr szentelt fel.

Tartozik hozzá 5 lakóház és egy Közös-
ségi Ház, valamint gazdasági épületek. Je-
lenleg a Mécses Szeretetszolgálat Magyar
Börtönpasztorációs Társaság tulajdonát
képezi. Állat és növénytermesztéssel fog-
lalkoztak az itt lakók. Rehabilitációs Ott-
honnak lett minõsítve, a hosszú börtön-
büntetésükbõl szabadultak vehették bir-
tokba, akiknek nem volt hová menniük
szabadulásuk után. Az állam, illetve a kor-
mány megvonta a támogatást ettõl a
komplexumtól, mint annyi más szociális
célt szolgáló intézménytõl. Reméljük,
hogy egyszer még újra életre kelhet ez a
jó célt szolgáló Rehabilitációs Otthon, a
Szent Jobb Lator közbenjár, hogy legyen
újra otthon a fejük felett azoknak a szaba-
dultaknak, akiknek ez volt az egyetlen
menedékük és emberhez méltó körülmé-
nyük. Az elítélteknek a legfõbb vágyuk,
óhajuk a szabadulás. Petõfi Sándor koszo-
rús költõnk is sokszor megénekelte a
pusztát: „Szeretem a pusztát! Ott érzem
magamat igazán szabadnak.” – hát azt hi-
szem így lehettek azok a lakók, akik vala-
mennyi idõt itt töltöttek. Nagyon alkalmas
volt ez a hely.

A Közösségi Házat és lelkiségi közpon-
tot a németországi Renovabis Segélyszer-
vezet segítségével építették fel, melyet
2003. szeptember 22-én Gyulai püspök
úr ünnepélyesen megáldott. A piciny tele-
pülésnek egyetlen utcája van, Renovabis
utca. A szó magában hordozza a renová-
lás, felújítás szó jelentését, tehát újrakez-
dést, megújulást jelent – nagyon találó. A
Közösségi Házban többször volt a Mécses
Levelezõ Kör összejövetele is. Az anonim
levelezõk száma is lecsökkent 300-ról,
68-ra. Az anonim levelezés személyre
szóló, embert és lelket próbáló nehéz, de
szép szolgálat. 

A Szent Jobb Lator közbenjárását kérve
e szolgálatra kívánom, hogy minél többen
kapcsolódjanak be a szolgálatba és keljen
életre a Rehabilitációs Otthon is, mert jó
szolgálatot tesz.

Munkácsi Lajosné

a Katolikus Karitász mélykúti csoportjának vezetõje

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Mélykúti Egyházközségekért Alapít-
vány nevében tisztelettel köszönöm a
2009. évben felajánlott SZJA 1%-ot.
Egyben kérem az adófizetõ személye-
ket, hogy ebben az évben is Alapítvá-
nyunk részére ajánlják fel jövedelem-
adójuk 1%-át. 

Adószámunk: 18349221-1-03
Köszönettel: Bolvári János plébános,

a kuratórium elnöke

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK: Gulyás Patrik (anyja neve:
Rasztik Renáta), Pacskó Rafael Áron
(anyja neve: Kõvári Zsuzsanna);
Hodoniczki Dávid Zsolt (Juhász Anikó)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Katona
Zoltán és Dora Julianna
MEGHALTAK: Tóth Mihályné Szabó Ilo-
na élt 81 évet; Kapás Zoltán élt 42 évet;
Kiss Pálné Beszédes Margit élt 88 évet;
Kuris Joakim Imre élt 80 évet;
Radvánszki Mária élt 86 évet; Sztanyik
Gáborné Szirácki Mária élt 57 évet; Kiss
Istvánné Görhöny Mária Magdolna élt
70 évet; Szõke István élt 81 évet;
Körmöczi János élt 76 évet; Maczkó
Istvánné Pencinger Mária élt 78 évet 

ÓVODAI BEÍRATÁS
2010. április12,13,14-én az I.sz. Óvo-
dában 8-16-ig. Szükséges iratok: szülõ
személyigazolványa, lakcímkártya, gyer-
mek oltási könyve, lakcímkártya

• T. A. mélykúti lakos feljelentést tett S.
M. kerekegyházi lakos román állampol-
gár ellen, aki 2010. január 8. napon a
feljelentõtõl sertéseket vásárolt, melyek
vételárát a felszólítások ellenére a mai
napig sem egyenlítette ki. A bûncselek-
ménnyel okozott kár: 156.000 Ft.
• G. I. mélykúti lakos feljelentést tett is-
meretlen tettesek ellen, akik 2010.
február 10. és 2010. február 23. közötti
idõben 3 internetes hirdetésben eladás-
ra kínáltak 4 db laptopot. A pénzt az el-
adóknak át is utalta, azonban a laptopo-
kat a mai napig nem kapta meg. A bûn-
cselekménnyel okozott kár: 142.600 Ft.
• K. A. mélykúti lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki 2010. február
23-án 06:00 óra és 10:00 óra közötti idõ-
ben a Szvetnik Joachim Ált. Iskolában lé-
võ bezárt öltözõ szekrényébõl – lopott
kulcs használatával – az ott lévõ táskában
található pénztárcából 14.000 Ft kész-
pénzt eltulajdonított. Az elkövetõ a fiatal-
korú K. A., aki a gyanúsítotti kihallgatása
során elismerte a bûncselekmény elköve-
tését, tõle a lopott pénz lefoglalásra került. 
• Gy. R. mélykúti lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. február
18. 22:30 és 2010. február 22. 18:00
közötti idõben õt telefonon zaklatta.

RENDÕRSÉGI HÍREK

GAMMA GT. 
Mélykúti Csoportja minden csütörtökön
tartja foglalkozását a Csorba ház pince
klubjában 18 órától. A rendezvényekre
a +36-30-983-6385 telefonon lehet
bármikor jelentkezni.
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sülete a következõ programokra hívja
tagjait és az érdeklõdõket:

• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS
GYÓGYÜDÜLÉS november 7-14-ig.
Jelentkezéseket még elfogadunk. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGY-
FÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alka-
lomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 5.000 forintért, melyet hat
hónap alatt lehet felhasználni egyéni
odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA ked-
den és pénteken 17 órakor kezdõdik
az Általános Iskola tornatermében.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHE-
TÕSÉG! A 2010-es tagdíjfizetést köve-
tõen a Pacsirta utcai baromfiboltban
3%-os kedvezménnyel lehet vásárolni.
Az erre a célra érvényesített utalványo-
kat ügyfélfogadási idõben adjuk át.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése
Borsos Antalnénál a 460-660-os tele-
fonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és
csütörtök 9-12 óráig.

Ezúton szeretnénk megköszönni az
adófizetõ polgároknak, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával
az elmúlt években támogatták egyesü-
letünk sokirányú tevékenységét. Kérjük
az idén is válasszák egyesületünket, és a
rendelkezõ nyilatkozatra a következõ
adószámot írják: 18343438-1-03. 
Köszönjük!             az egyesület vezetõsége

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. 
Telefon: 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 hírekNyusziváró kézmûves foglalkozás

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete húsvéti kézmûves foglalkozásra várta a város gyerekeit március 27-én a Mûvelõdési
Házba. A délutánt tojásfestéssel, ablak-és asztaldíszek készítésével, linzersütéssel tölthették kicsik és nagyok Kõszegi Edit,
Radvánszkiné Deák Csilla és Mikó Lászlóné irányításával. A NME tagjai forró teával kínálták a szorgos kezû alkotókat.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

A Brémai muzsikusok – bábszínház a könyvtárban

Második alkalommal kezdõdik bábelõadás sorozat a könyvtárban. Az elsõ októ-
berben a könyvtári napok keretében zajlott „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” cím-
mel. Nagy sikere volt, még „vendégszerepelni” is voltunk a darabbal. Ezen felbuzdul-
va indítottuk útjára a második sorozatot. Sok szeretettel várjuk a csoportok jelentke-
zését a kézmûves foglalkozással egybekötött bábelõadásokra.

A könyvtár munkatársai

ORSZÁGOS
MÉLYKÚTI SIKER
A Bárka Színház 2009. novemberében
Piaf dalszövegfordító pályázatot hirde-
tett, amelynek eredményhirdetése
2010. március 27-én a Színházi Világ-
nap keretében történt.

Országosan a 7 legjobbnak ítélt dal-
szövegfordítás között volt a Bibó István
Gimnázium 10. osztályos tanulója,
Gelányi Dóra Az idegen városban címû
dalfordítása. Felkészítõ tanára Papp Or-
solya. Az eredményhirdetésen ezen da-
lok közül választottak a színészek néhá-
nyat, amit élõben el is énekeltek. Az
eseményrõl felvétel is készült. 

Gratulálunk.


