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Tisztelt Mélykútiak!
Eljött a december és vele együtt az év talán

legszebb, legbensõségesebb ünnepe, a kará-
csony. A karácsonyi készülõdés, felkészülés,
bele-bele fonódik a hétköznapok forgatagá-
ba. Tervezgetünk, gondolkodunk, hogyan
tudnánk a család ünnepét szebbé, jobbá vará-
zsolni. Megpróbáljuk minél teljesebben elõ-
készíteni, megélni a szeretet ünnepét.

A karácsonyt az éli meg igazán, aki engedi,
hogy lelkében a kegyelem által megszülethes-
sék az üdvözítõ Jézus. Tegyük fel magunknak
a kérdést, mi vajon befogadnánk-e a kopogta-
tó Szent Családot, befogadjuk-e a szívünkbe
Jézust, az Isten ajándékát?

A karácsony megéléséhez hozzátartozik a
csend, a pihenés és a szeretteinknek nyújtott
idõ és minõségi figyelem. Sajnos, ezekbõl ke-
vés jut manapság mindenkinek, pedig nagyon
nagy szükségünk volna rá.

Sokaknak van ellenérzésük manapság a ka-
rácsonnyal szemben, mert úgy érzik, az ünnep
már csak a pénzrõl szól. Valójában ez kizáró-
lag rajtunk múlik; azon, hogy milyennek te-
remtjük meg az ünnepet. Vallom, hogy a kará-
csony nem a pénzen múlik. Nagyon fontos,
hogy ilyenkor megállunk a rohanó életben, és
csak egymásra figyelünk, szeretjük egymást.
Apró ötletekkel, egy kis odafigyeléssel és em-
pátiával, valamint sok szeretettel meg lehet te-
remteni az ünnepi hangulatot. Ne a társadalmi
elvárásoknak akarjunk megfelelni, hanem ma-
gunk és szeretteink lelki szükségleteinek! Te-
remtsük meg önállóan a karácsony csodáját!

Gondolatban térjünk vissza gyermekkorunk
karácsonyaihoz. Melyik a legemlékezetesebb,
melyik az, amelyikre a legszívesebben gondo-
lunk vissza? Miért? Mik voltak azok az elemek,
amelyek olyan csodálatossá, olyan feledhetet-

lenné tették? A szülõknek volt
idejük kipróbálni a gyere-

kekkel az új társasjáté-
kot, és egyik játszma

követte a másikat?

Gyertyagyújtás elõtt az unokatestvérekkel és a
nagybácsival a települést járták, hogy a kivilá-
gított ablakokban lessék meg a Jézuskát? Egész
este apával építettek az új favonatnak pályát?
A karácsonyfa alatt rögtön belefogtak egy új,
izgalmas, meseregénybe, és olvasás közben
egymás után falták fel a mézeskalácsokat, és
egy felnõttõl se hangzott el, hogy ülj az asztal-
hoz, és ne morzsázz mindent össze?

Ez alapján érdemes átgondolni, hogy mi
mit várunk a karácsonytól. Mi az, ami nélkü-
lözhetetlen, mi az, amitõl ünnep az ünnep,
amitõl igazi a karácsony? Ha a család minden
tagja mond egy dolgot, már meglesz az ünne-
pi hangulat.

Nekem apaként a gyermekeim öröme a
legszebb ajándék. Minden évben, karácsony
szentestéjén, mikor eljön a gyertyagyújtás pilla-
nata, a gyermekeim arcán egyszerre jelenik
meg az öröm, a megilletõdöttség és a csodálat.
Nekem ez a látvány az, ami nélkül nem lenne
igazi a karácsony. A feleségem számára a leg-
fontosabb, hogy együtt legyünk és békesség,
boldogság legyen. Szüleink számára bizonyo-
san a legfontosabb, hogy az ünnep valamely
napján náluk, együtt legyenek a testvérek, uno-
kák egy asztalnál egységben, szeretetben. 

Nálunk ezek a dolgok a fontos elemei az
ünnepnek, a többi nem feltétlenül szükséges.
Nem baj, ha nem sikerült minden az elterve-
zett módon. Van egy mondás mely azt mond-
ja: A kilincseim sose legyenek fényesebbek
gyermekeim szeménél.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Áldott,
békés, boldog karácsonyt mindenkinek!

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

Kovács Tamás polgármester

Baja Mihály:

KARÁCSONY
Te most is az vagy, áldott szent Karácsony, 
Mi Betlehemben legelõször voltál: 
Újjászülõje a kerek világnak, 
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár. 
Az angyaloknak ajkán a hozsánna 
Ma is elhat a pásztorok füléhez, 
s koldust, királyt vezet ma is a csillag 
Az idvezítõ jászol-bölcsõjéhez. 
Te most is az vagy, csak mi változánk meg, 
Csak nekünk ócska minden ami régi. 
Nem hallgatunk az angyalok szavára, 
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi. 
Mennek, mennek a pásztorok seregben, 
de nem a Jézus jászol-bölcsõjéhez. 
Mennek, mennek a bölcsek és királyok, 
De nem az élet örök kútfejéhez. 
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága… 
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra. 
Az én lelkem csak téged vár, s tetõled 
száz lidérc fény közt el nem tántorodna. 
A gyermekhitnek hófehér palástját 
Borítsd reám csak egy éjszakára, 
És én megáldlak, síromig követlek 
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága. 



I. Rendeletalkotással kapcsolatos tárgykör:

Az idei évben módosultak a helyi önkormány-
zatok vagyonára vonatkozó törvényi elõírások,
amelyeket jelenleg részben a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, részben pedig a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény állapít
meg. A jogszabályoknak való megfelelés érde-
kében a képviselõ-testület új rendeletet alkotott
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal
való rendelkezés egyes szabályairól. A rendele-
tet terjedelmére tekintettel közölni nem tudjuk,
az letölthetõ a www.melykut.hu / önkormány-
zat / rendeletek oldalról.

II. Járási hivatal kialakításával kapcsolatos
döntés:

Magyarország Országgyûlése a Jó Állam kialakí-
tása érdekében, a törvényesen és átláthatóan
mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul
biztosító Állam mûködési feltételeinek a meg-
teremtése, valamint a helyi államigazgatási
rendszer megújítása, hatékonyságának további
növelése és a struktúrájának átláthatóbbá téte-
le érdekében megalkotta a járások kialakításá-
ról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt
(továbbiakban: törvény). A 2013. január 1.
napjától felálló járási rendszer egyrészt járási
törzshivatalból, másrészt járási szakigazgatási
szervekbõl áll majd. A szervezeti átalakítás kö-
vetkeztében számos hatáskör, amelyet eddig a
jegyzõk láttak el, a járási hivatalok törzshivata-
lához kerül át, továbbá a járási hivatal szakigaz-
gatási szerveivé válnak a  járási gyámhivatalok,
a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszerel-
lenõrzõ szakigazgatási szervek, a járási földhiva-
talok, a járási hivatal munkaügyi kirendeltségei,
a járási népegészségügyi intézetek és a járási
építésügyi hivatalok. A törvény úgy rendelke-
zik, hogy a települési önkormányzatok mind-
azon vagyona és vagyoni értékû joga, amelyek
a jogszabály által meghatározott, átvételre ke-
rülõ államigazgatási feladatok ellátását biztosít-
ják, fenti idõponttól kezdve a Magyar Állam in-

gyenes használatába kerülnek.  A jogszabály ér-
telmében a feleknek az ingyenes használati jog
alapításához, a törvény alapján egyéb jogcímen
átkerülõ vagyonelemekhez kapcsolódó részlet-
kérdésekrõl, valamint a feladatellátáshoz kap-
csolódó létszámátadásról szóló megállapodáso-
kat 2012. október 31. napjáig kellett megkötni-
ük. E rendelkezésre tekintettel a Képviselõ-tes-
tület megtárgyalta a járási hivatalok kialakításá-
hoz szükséges megállapodás tervezetét, és úgy
döntött, hogy azt elfogadja. A megállapodás ér-
telmében a Polgármesteri Hivataltól 4 státusz
kerül át a járási hivatalhoz. A járási hivatal szék-
helye Jánoshalmán lesz. 

III. Mélykút Közmûvelõdéséért 
Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések:

A képviselõ-testület megtárgyalta a Mélykút
Közmûvelõdéséért Közalapítvány kuratóriumi
titkári és tagsági tisztségérõl szóló lemondáso-
kat, és azokat elfogadta. Ezzel egyidejûleg
Lajdi-Illés Genovévát a Közalapítvány kurató-
riumi elnökének,  Hurton Katalin Erzsébetet a
Közalapítvány kuratóriumi titkárának, vala-
mint Bolvári Jánost és Vargáné Szõke Kriszti-
nát a Közalapítvány kuratóriumi tagjainak
2015. december 31. napjáig terjedõ idõre
megválasztotta. Itt szeretnénk köszönetet
mondani a Közalapítvány lemondott kuratóri-
umi elnökének dr. Rauzs Józsefnek, titkárának
Jakity Attilánénak, és tagjainak, Iván Istvánnak
és Malustyik Jánosnak az elmúlt években az
alapítvány érdekében végzett eredményes
munkájukért. 

IV. Egyéb döntések:

A kistérségi társulások 2013-ban történõ meg-
szûnése miatt szükségessé vált a Jánoshalmi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megálla-
podásának felülvizsgálata. A felülvizsgálat arra
terjed ki, hogy a Társulás által ellátott feladatok
további ellátása szükséges-e, illetve amennyi-
ben szükséges, akkor a települések milyen for-
mában kívánják az adott feladatot ellátni. A

képviselõ-testület ezen kötelezettségének ele-
get téve megtárgyalta a kistérségi feladatok el-
látására vonatkozó elõterjesztést, és úgy dön-
tött, hogy a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi
Társulás keretében mûködtetett nappali mele-
gedõ és a hajléktalan szálló fenntartásában
2013-tól nem kíván részt venni, mivel ezen
feladatok ellátása nem kötelezõ önkormányza-
ti feladat. A Képviselõ-testület a belsõ ellenõr-
zési feladatok ellátása területén lát lehetõséget
társulási formában történõ ellátására. 

A képviselõ-testület a hozzájárulás megis-
merése érdekében úgy döntött, hogy az álta-
lános iskola továbbmûködtetése tárgyában
felmentési kérelemmel fordul a minisztérium
felé. A hozzájárulás mértékének megismerése
után a kérdés megtárgyalására a testület ismét
visszatér.

A képviselõ-testület megvizsgálta a
GAMESZ igazgatójának üres álláshely betölté-
sére irányuló kérelemét és megállapította,
hogy egy álláshely betöltése szakmai és jogi
szempontból szükséges, ezért annak betölté-
séhez 2012. december 1-tõl hozzájárul. 

A képviselõ-testület döntött arról, hogy to-
vább folytatja a két éve megkezdett karácso-
nyi ünnepi díszvilágítási hálózat kiépítését,
amelynek keretében további 8 db lámpára
szerelhetõ LED-es díszt vásárol. 

A képviselõ-testület elfogadta a Rehabilitá-
ciós Foglalkoztató munkájáról szóló, valamint
az az ÉPTESZ Kft. temetõ üzemeltetésérõl szó-
ló tájékoztatót, valamint a Strandfürdõ 2012.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót. A Kép-
viselõ-testület az ÉPTESZ Kft által üzemeltett
temetõkben alkalmazott  temetõi díjak mérté-
két felülvizsgálta, és úgy döntött, hogy az al-
kalmazott díjtételeket nem módosítja.  

A képviselõ-testület elfogadta a Fejlesztési,
Ipari és Mezõgazdasági Bizottság és a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatát és úgy döntött, hogy a
termõföldek bérbeadásának díjtételét nem kí-
vánja emelni, azt továbbra is 2,5 Ft/m2 érték-
ben határozza meg.

A képviselõ-testület „az önkormányzati fel-
zárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítõ
gépek beszerzése, bel- és kültéri építõanyag
szükséglet biztosítása” tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertesének a locsolórendszer
kiépítéséhez szükséges áruk beszerzése vonat-
kozásában a Politext Csövek Kft.-t,  a rotakapa
beszerzése vonatkozásában a Borona Bt.-t, a
kazán beszerzése vonatkozásában Ördög Max
egyéni vállalkozót, míg a permetezõgép és sor-
közmûvelõ kultivátor beszerzése vonatkozásá-
ban a Dorker Kft.-t nyilvánította. 
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A tanácskozóterembõl jelentjük…
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. október 16. és 2012. novem-

ber 15. közötti idõszakban három alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Mindhárom
ülésen jelen volt Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester, Földes István,
Fuszkó Attila és Novák László képviselõk. Egy üléstõl távol maradt   dr. Márai László kép-
viselõ. Két üléstõl távolt maradt Kopcsek Tamás, Racsmán Richárd és dr. Sztantics Péter
képviselõ. Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését december 18-án 14 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében.



3 2012. december Önkormányzati Tájékoztató 

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség
van vállalkozásaik, termékeik, szolgáltatásaik in-
gyenes bemutatására reklámozására a Mélykút
Város hivatalos honlapján, a www.melykut.hu
weboldalon (képekkel, néhány mondatos be-
mutatkozás formájában). Amennyiben szeret-
nének élni ezzel a lehetõséggel, kérem, keres-
sék kollégámat, Bényi Józsefet az 77/ 560-001
telefonszámon a részletekkel kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 9.00–12.00-ig a Polgármesteri Hivatal
képviselõi szobájában, valamint a hét többi
napján munkaidõben a Mûvelõdési Házban.
Földes István képviselõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben a
Mûvelõdési Házban
Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában

TALÁLT MOBILTELEFON
Találtak egy mobil telefont. A tulajdonosa át-
veheti a városházán a 13-as számú irodában
Végel Sándornénál.

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján
2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál beve-
zetésre került az alapdíj, mely független a víz-
fogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles meg-
fizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a
lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet ab-
ban az esetben, ha a vízóráját leszerelteti. A
mérõóra újbóli felszerelése esetén azonban a
vízmérõ, valamint a felszerelés költségét köte-
les megtéríteni.
Vízmû telefonszáma: 
06-30/314-6604 (Konkoly István)
06-70/612-5061 (Kothencz János)
06-70/428-2436 (Harcsek Miklós)

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a tulajdonos változást minden esetben je-
lentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra
átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megköté-
se miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a
vízóra aknák tisztántartására és téli idõszak-
ban a vízórák fagy elleni védelmére.
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 20-tól 8-
16 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 7 620 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszá-
mon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGHALTAK:
Doszpod Istvánné Daróczi Anna élt 82 évet;
Kõszegi Béla Lajosné Matusovits Mária élt 71
évet; Gyetvai József György élt  61 évet;
Kormonik Istvánné Rasztik Gizella élt 63 évet 

KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA

Egyesületi tagok részére 2012. szeptember
15-tõl minden szombaton 9.00–19.00 óráig
használható a sportkutyás kiképzõpálya
(Mélykút, Kossuth utca). 
Honlap: www.bullandmastiffclub.hu

ORVOSI ÜGYELET
06-77/460 088, 06-70/ 330 09 44

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs

A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499

HASZNÁLTRUHA VÁSÁR
December 15-én (szombaton) 9:00-11:00-ig
használtruha vásár lesz a Plébánia udvarán.

A KÖNYVEK AZ ALÁBBI INTERNETCÍMEN
OLVASHATÓK:
WWW.SCRIBD.COM/MALUSTYIKJANOS

NÉGY KÖNYV
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EGYHÁZI ROVAT

GYERMEK ADATOTT.....

Karácsonykor szívesen álunk a betlehemi já-
szol elé. Minden egészséges lelkû ember ör-
vendezik egy életbe induló kisded láttán.
Nézzük a kis Jézust és közben nem is gondo-
lunk arra, hogy Õ is néz minket. S amikor
szemügyre veszi látogatóit: a gyemekeket, a
felnõtteket, az öregeket, vajon mit gondol ró-
luk? Mit vár és mit kér tõlük?

Gondoljuk meg, egy csecsemõ puszta léte,
ránk szoruló tehetetlensége bizalmat sugároz.
A gyermek törékeny léte ki van szolgáltatva
mások gondozó szeretetének. Az édesanya
ölén öntudatlanul is a jóságba vetett hitet su-
gározza.

Ez a betlehemi Gyermek karácsonyi üze-
nete: Isten rábízza magát az emberre, mert
bízik benne. Jézus életének két csúcspontja: a
jászol és a kereszt, ahol lemondott hatalmáról
és kiszolgáltata magát nekünk. A jászolban
fekvõ Kisded felnéz az emberre és ez a felné-
zés tele van bizalommal. Mi már tudjuk, ez a
bizalom nem talál mindig visszhangra. Jézus
mégsem változtat magatartásán.

Isten csak egyetlen úton jöhetett a világba:
a gyermeki úton. Megmutatta nekünk az utat,
hogy mi is ezt kövessük. Isten gyermekké lett
az emberek kezében, hogy az emberek is
gyermekké legyenek az Ô kezében.

Mert gyermek született, fiú adatott ne-
künk. Örvendezzünk, hogy saját gyerme-
künkként fogadhatjuk a kis Jézust, ringassuk
szívünkben, valahányszor magunkhoz vesz-
szük az Eucharisztiában, s Ô meg fogja gyó-
gyítani gyermekkori sebeinket.

A nép, mely sötétségben járt, ragyogó
fényt látott, pedig éjszaka volt, karácsony éj-
szakájában világított egy csillag azoknak, akik
kerestek, s a tisztaszívûekben kiáradt a vilá-
gosság. A többiek nem láttak semmit.

GYERMEK

A kis gyermekkocsit elhagyta egy percre az
anya. Közelebb léptem, hogy a liliom lélek
mélyén találkozzam az Élô Háromsággal.

A gyermek alszik. Hímzett takaróján elha-
gyottan pihennek karjai... Melle csöndesen
piheg és zárt pillái mögött befelé néznek sze-
mei. Azt suttogja csöndesen az élet: lakó van
a házban!...

Uram, Te vagy jelen...
Téged imádlak ebben a gyermekben, aki a

képedet még nem rontotta meg. Uram, segíts,
hogy újra gyermek legyek én is, Hogy megta-
lálhassam életed és képed, amely szívem mé-
lyén eltemetve alszik... (Michel Qioist)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az Egy-
házközség és a Város minden lakójának áldott
Karácsonyt.

János atya

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 

MISEREND

SZT. JOACHIM-TEMPLOMBAN
• December 24-én (hétfõ) Ádám-Éva napján 24-
órakor éjféli szentmise • December 25-én (kedd)
Karácsony elsõ napján 6, 9 és 18-órakor szentmi-
se • December 26-án (szerda) Karácsony más-
napján 7 és 9-órakor igeliturgia • December 31-
én (hétfõ) 18-órakor hálaadó szentmise • Január
1-jén (kedd) 7 és 18-órakor igeliturgia

SZENT ERZSÉBET-TEMPLOMBAN
• December 25-én (kedd) 10.30-órakor igeli-
turgia • December 26-án (szerda) 10.30-
órakor szentmise • Január 1-jén (kedd) 10.30-
órakor szentmise

„AZ ALKOHOL RABSÁGÁBÓL

JÉZUS A SZABADÍTÓ!”

hirdeti jelmondatával a Katolikus Alkoholis-
tamentõ Szolgálat. Éppen ezért október 27-
én a Katolikus Közösségi Házban jöttek ösz-
sze lelki napra, töltekezésre a Mélykúti
Gamma GT Szenvedélybetegek Önsegítõ
csoportjával közösen szervezett együttlétre
az érintettek, hozzátartozók és szenvedély-
beteg segítõk, Mélykútról és az ország külön-
bözõ részérõl. Fazekas György atya a Katoli-
kus Alkoholistamentõ Szolgálat lelkésze és
Bolvári János esperes, plébános jelenlétük-
kel és biztató szavaikkal erõsítették a jelen-
levõket. Egymás tanúság tételébõl erõt me-
rítve, és egymás segítõ kezét megfogva fo-
hászkodtak, hogy józanságukat megtartva
éljék mindennapjaikat. Óriási kegyelem
számukra ez az állapot! – szinte a hétközna-
pi ember számára felfoghatatlan!

Az együttlét mottója volt: „De én Uram,
te benned bízom!” Zsolt. 55,24

A lelki nap témája a bizalom volt. A be-
mutatkozás után minden jelenlévõ párt vá-
lasztott magának és egy kis „tánc” vezette be
a bizalom témát. Elõször a pár egyik tagja a
nyitott szemû társát vezette, úgy, hogy csak
az ujjuk hegye érhetett össze, ezzel irányít-
hatta a párját, majd ugyanez következett, de
csukott szemû párral, majd szerepcserével.

A bevezetõ elmélkedést vezette: Mun-
kácsi Lajos a Katolikus Alkoholistamentõ
Szolgálat munkatársa, téma a bizalom a
Bibliában, a bizalom teológiai kifejtése az
Ószövetségben és az Újszövetségben.

Az elmélkedést Fazekas Gyuri atya ve-
zette, a bizalomról, mint emberi tényezõ-
rõl. A szenvedélybetegek hogyan élik meg a
bizalmat, pontosabban a bizalom elveszté-
sét másokkal szemben és legfõképpen saját
magukkal szemben.

Ebéd után a Fény-keresztnél közösen
imádkoztak, majd a GAMMA GT Mélykúti
csoportjának nyílt foglalkozása volt a részt-
vevõknek Kovács Mihály csoportvezetõ irá-
nyításával. A foglalkozáson az elmélkedé-
sekben elhangzottakat beszélték meg a
résztvevõk, ahogy ki-kit, hogyan érintett
meg életében a bizalom. A lelki nap hála-
adó szentmisével zárult az ifjúsági zenekar
részvételével, azzal, hogy egy év múlva is-
mét találkoznak Mélykúton.

Mindenkinek köszönet érte, ha valamit
is, a legkisebbet is tett azért, hogy ez a nap
sikeresen létre jöhetett. Istennek legyen há-
la, és Isten fizesse meg a szolgálatát vala-
mennyiüknek!

GAMMA GT Szenvedélybetegek Önsegítõ csoportja

Honlap elérés: www.melykutgamma.shp.hu
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12 tonna EU-s élelmiszert osztott 
a Karitász csoport

2012. október 29-30-án EU-s élelmiszer-
osztás volt a plébánia udvarban, mindkét nap
reggel 9-tõl 12 és délután 13-tól 16 óráig.

1-4 személyes családok: 293 család (710
fõ), 5 személytõl fölfelé: 85 család (500 fõ),
összesen 378 család (1210 fõ), részesült az
élelmiszerekbõl. 

Az élelmiszerek fajtánként: tej 5892 kg,
multi vitamin 46,92 kg, liszt 3950 kg, tészta
2300 kg. Összesen: 12188,92 kg = 122 q =
12 tonna. A segély mennyisége: 1-4 fõig csa-
lád(/kb. 27 kg), 5 fõtõl fölfele család (kb. 44 kg). 
Az Európai Uniós segély eszmei értéke kb.
három millió forint

Köszönjük mindazok-
nak, akik e nagy mennyi-
ségû élelmiszer mozgatá-
sában tevékenyen részt
vettek, segítettek. Egészen a segélyek odaíté-
lésétõl kezdve az osztásig segítõkész, pozitív,
példaértékû hozzáállásról tettek tanúságot. Is-
ten fizesse meg!

Külön köszönjük a Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegye Karitász igazgatójának, Szántó
Ambrus diakónus úrnak az élelmiszerhez való
hozzájutás lehetõségét!  

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

WWW.CARITASMELYKUT.SHP.HU

December 22-23-án (szombat-vasárnap)
labdarúgó kupára kerül sor a sportcsarnok-
ban. A mérkõzések kezdési idõpontja szom-
baton délelõtt 10°° és vasárnap 9°° óra.

A mérkõzések 20x30 m-es pályán zajlanak.
A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat egy-
szerre a pályán. A kapus kidobhatja a labdát a
félpályán túlra. A kapusról van szöglet. A hazaa-
dást a kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidõ 2x12 perc.
A cseréket folyamatosan el

lehet végezni.
A torna teljes idõtarta-

ma alatt csapatonként
két igazolt játékos nevez-
hetõ, akik folyamatosan
a pályán tartózkodhat-
nak.A megyei I. osztály-
ban vagy az annál maga-
sabb osztályban szereplõ és
a külföldön játszó játékosok
számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 2000 Ft.
Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe vé-

ve sok csapat nevezése esetén kétnaposra ter-
vezzük a tornát. Az egyik csoport küzdelmeit
szombaton délelõtt bonyolítjuk le, a másik cso-
portot pedig vasárnap délelõtt. A csoportmér-
kõzések után bonyolítjuk le a helyosztókat. 

A sorsolás megtekinthetõ pénteken a dél-
utáni órákban a sportcsarnok hirdetõ-

tábláján és a www.melykut.hu
honlapon, a sport menüpon-

ton belül.
Nevezni kizárólag decem-
ber 21-én (péntek) 12°°
óráig lehet Velez Attilánál
a 06-30-2193029-es te-
lefonszámon, vagy a mû-
velõdési házban szemé-

lyesen, munkaidõben.
Kérjük a nevezési határidõ

pontos betartását!
Velez Attila sportszervezõ

Karácsony-kupa labdarúgótorna

K-betûs (részlet)
Kétezer környékén kitaláltam: K-val kezdõ-

dõ kifejezésekbõl különleges költeményt kelle-
ne kreálnom. Kezdetnek következõ kerekedett:

KÖZÖSKÖDÕ KERESZTKOMÁK
Kaposvár külterületén kõburkolatos kerítéssel
körbekerítve két kateszternyi kert közepén
keresztkomák közösen komoly kivitelezõvel –
Kõrösi Kõmíves Kft – kiváló kõmûvesek kivite-
lezésében kõvel kirakott királyi kastélyt készít-
tettek. Krómozott kilincsû kaput kitûnõ kéz-
mûves kovácsok kerekre, kacskaringósra, ku-
polásra, készre kalapáltak. Kerítés környékét
kandi kamerák kémlelik, képeket készítenek
kéretlen kuncsaftokról. Kapuhoz közel kõris-
bõl kényelmes kutyakabin készült. Kupoláján
kihívóan kifaragva, kifestve „KUTYÁK”. Ko-
mondor-kuvasz keverék kutyus könnyedén
költözött két kiskutyájával. Kandzsit Kántor-
nak, Kislány kutyulit Kincsõnek keresztelték. 

Készre kent kastély kulcsait karácsony kö-
rül kapták kezükbe. 

KILENCEK KÖZÖSSÉGE KÖLTÖZHETETT
Kovács Kálmán Katalinnal, komisz Karesz kö-
lyökkel. Kálmi kazánkovácsként, Kati kivén-
hedt kurtizánként kereste kenyerét. Keserves
kenyérkereset. Karcsi kóbor kutyák kínzója.

Kiss Kelemen Karolával, kamaszkorú Kendé-
vel. Keli keltkalács-, kifli-, kenyérkészítõ kisipa-
ros, Karola kontyok, kócos kobakok királynõje.
Kendi kiváló kémiából, kerámiák készítésbõl.

Körmöczi Kázmér Klárával, kényeskedõ
Krisztinával. Kazi kard-, kalacsnyikov-, karabély-
, kilences kaliberû koltokkal kereskedõ, kábító-
szernek kéj keltésére kitûnõ kendermagot ke-
lesztõ, közúti kitérõkhöz kéjelgõ kisasszonyok
kiszállítója. Klári kékfestõ kötények készítõje,
Kubista képek kiállítója. Kriszti kávéházakban,
karate klubban kasmír kendõk közül kikandiká-
ló kebleivel, kifestett körmeivel kelleti kegyeit

KÜLSÕ KÖRLET KÉPEKBEN
Kastély körül kombájnozásra kész kalászosok-
tól külön kerítve kaszálón kikötve kérõdzõk,
kecskék, két kese kanca kantározva, kender
kötéllel kipányvázva. Külön-külön ketrecekbe
krokodil, kígyó, kakadu, kolibri költözött. Kifu-
tón különös külsejû kengurukölyök kóricál.
Kotlós – körülötte kiscsibéi – kölest kapirgálnak.
Kút közelében korvald koca kismalacaival ku-
koricázgatnak.Karóról kuvik kémlel körbe kis-
egeret keresve. Kéményen karvaj karmai kö-
zött kárókatona kínlódik, késõbb kiszenved.
Kültéri kemencében kenyérsütést követõen ki-
belezett kínai kacsa kerül kisütésre.

Kifundálta: Kiss Károly. Köszönöm.

Kiadást követõen kapható: 
Kerekesd, Kunigunda köz kettõ



Folytatás az elõzõ lapszámunkból

A TSZ-ELNÖK
Az 1970-es évek közepén Magyarországon igen
nagy feszültség támadt abból, hogy a falun, a
mezõgazdaságból élõk életszínvonala jelentõ-
sen meghaladta a városi, ipari munkásság életní-
vóját. A legfelsõ politikai vezetés is megosztott
volt. A habzószájúak (Biszku Béla, Komócsin
Zoltán, Gáspár Sándor) a parasztság megregulá-
zását követelték, a realistábbak (Fehér Lajos,
Fock Jenõ, Aczél György) inkább a munkásság
életszínvonalát kívánták felemelni hozzájuk. Ká-
dár János elbizonytalanodott. Elõbb szabad fo-
lyást engedett a tsz-elnökök elleni hadjáratnak,
majd a mezõgazdasági termelés visszaesése lát-
tán visszakozott, s eltávolította a vezetésbõl a
baloldali radikálisokat, s visszahozta a leváltott
parasztpárti politikusokat (már akit lehetett). A
meghurcolt tsz-elnökök egy része börtönbe vo-
nult, kis része öngyilkosságba menekült, nagy
része a rokkantnyugdíjat választotta.

Muity Sándorra 1976-ban került sor. Nehéz
ma már megítélni, hogy volt-e reális alapja a
meghurcolásának. Mert bírósági eljárás indult,
tárgyalás tárgyalást követett, „leleplezõ” (felülrõl
megrendelt) újságcikkek jelentek meg. Végül
(nyilván szintén felsõbb utasításra) az Alkot-
mány-tsz közgyûlése leváltotta Muity Sándort az
elnöki pozícióból. Az elsõfokon kiszabott bör-
tönbüntetést némi szerencsével sikerült elkerül-
nie. Ennek ellenére a derékba tört pályafutás
egészségi állapotát megviselte, s hátralévõ életé-
ben már érdemit nem alkotott, rokkantnyugdí-
jasként tengette életét. 1988-ban a bajai kór-
házban halt meg. 62 éves volt.

A FOGATHAJTÓ
Muity Sándor a mélykúti fogathajtásnak is atyja.
Ideérkezése elõtt ugyan sok ló volt a faluban, de
senkinek sem jutott eszébe, hogy ezeket a me-
zõgazdasági munkákon, fuvarozáson kívül más-
ra is lehetne használni. Muity Sándor eredetileg
nem kívánt a bakra ülni, de egyik verseny elõtt
a fogathajtója megbetegedett, s senki nem vál-
lalkozott, hogy beugorjon helyette. Muity Sán-
dor felült a bakra, s ott is ragadt örökre. 

Beindította a tsz-ben a minõségi lótenyész-
tést, versenypályát építtetett, szakembereket
hozatott, felvette a kapcsolatot a magyar fogat-
hajtás vezetõségével, híres fogathajtóival. Mély-
kútra csábította a médiát. Újságírók adták egy-
másnak a kilincset, a magyar televízió stábja há-
rom napig Mélykúton forgatott. Tízezrek jöttek
a versenyekre, s a falura a nagyvilág reflektorfé-
nye vetült. 1973-ban a két Muity (Sándor és Fe-
renc, apa és fia) a négyesfogathajtó országos baj-
nokság 3. helyén végzett. 1974-ben a csapat-
bajnokságot a Muityok nyerték, egyéniben Fe-

renc a negyedik, Sándor az ötödik lett. És követ-
kezett 1975, a mélykúti fogathajtás történeté-
nek legfényesebb lapja. Az országos négyesfo-
gathajtó bajnokság egyéni számában Muity Sán-
dor végzett az élen megelõzve olyan versenyzõ-
ket, akik késõbb világversenyeket nyertek: Bár-
dos György, Fülöp Sándor, Fintha Gábor,
Abonyi Imre. 1976-ban még rendeztek Mély-
kúton az országos bajnokságból egy fordulót, de
ezen már nem indulhatott Muity Sándor. Idõ-
közben ugyanis leváltották tsz-elnöki tisztségé-
bõl, s így nem vehette igénybe a tsz lovait, ko-
csijait. Ezért nem is indulhatott a világbajnoksá-
gon, ahová elõzõ évi bajnoki elsõsége révén jo-
gosult lett volna utazni. A késõbbi évek világver-
senyeinek magyar gyõzteseit 1975-ben biztosan
utasította maga mögé. A politika valószínûleg
Európa- és világbajnoki címektõl ütötte el. Nem
árt még egyszer leírni: sikereit úgy érte el, hogy
csupán egy szemmel követhette a pályát, a lo-
vait. Mintha egy sánta versenyzõ nyerné az
olimpián a 100 méteres síkfutást!

UTÓDOK
Muity Sándor tsz-elnökségrõl történt leváltása az
ugyanabban a tsz-ben dolgozó fia fogathajtói
karrierjét is nagymértékben befolyásolta. Az Al-
kotmány-tsz új vezetése a lótenyésztést felszá-
molta, a másfélszáz lovat elárverezték (egyesek
szerint elkótyavetyélték), a fogathajtó versenyek
sztárjai ekét, lovaskocsit húztak ezután. Az Euró-
pa-hírû mélykúti versenypályát gaz verte fel.
Muity Ferenc versenyzõi pályafutását Kiskunfél-
egyházán, majd Kecskeméten folytatta. Három-
szor lett magyar bajnok egyéniben a négyesfo-
gathajtásban (1979, 1980, 1981). Õ kijutott a
világversenyekre, ahol egyéniben és csapatban
is többször a dobogó valamelyik fokán állt. Je-
lenleg a pónifogathajtók szövetségi kapitánya.

Muity Sándor veje, Fintha Gábor a hortobá-
gyi állami gazdaság versenyzõjeként 1989-ben
és 2004-ben nyerte meg az összetett országos

négyesfogathajtó bajnokságot. Világversenyen
komolyabb sikere nem volt. Jelenleg a kettes- és
négyesfogathajtók szövetségi kapitánya.

Mélykúton a négyesfogathajtás 1976-ban –
úgy tûnik – egyszer s mindenkorra véget ért. Tíz
évvel késõbb ugyan felélesztették a fogathajtó
versenyeket, de már csak kettesfogathajtás
szintjén, s nem országos, hanem csupán regio-
nális versenyeket rendeztek. Így is akadt egy
rendkívüli mélykúti tehetség: Molnár József, aki
1990-ben egyéniben és csapatban is országos
bajnok lett. Különbözõ okok miatt õ sem ka-
pott lehetõséget, hogy világversenyen is igazol-
ja tehetségét. Manapság Vörös Viktória révén a
pónifogathajtásban van olyan mélykúti ver-
senyzõ, aki nemzetközi versenyeken is említés-
re méltó eredményeket ér el.

A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy
a négyesfogathajtásnak 1990 körül mindenkép-
pen vége lett volna Mélykúton. Ez a sport a leg-
költségesebbek egyike. Fenntartani legalább
hét-nyolc lovat, három-négy versenykocsit, ló-
ápolót, bognárt, kovácsot, állatorvost; a stábot
utaztatni versenyekre – mindez horribilis ösz-
szegbe kerül. Amíg a versenyzõk mögött egy-
egy gazdaságilag erõs tsz, állami gazdaság állt,
nem volt gond. A rendszerváltozással együtt já-
ró privatizáció a legtöbb céget szétverte, a sok-
sok kicsiny birtokrésszel rendelkezõ új tulajdo-
nos pedig nem kívánta ezt a költséges verseny-
sportot támogatni. Országos szinten is alig van
már négyesfogat, s a versenyek is alig hasonlíta-
nak a Muity Sándor idejében zajlottakra. Az
OTP-világkupa a Papp lászló sportarénában in-
kább televízióshow, mint komoly verseny.

Ki volt Muity Sándor? Tsz-elnök, vagy fo-
gathajtó? A mélykúti Alkotmány-tsz felvirágoz-
tatója, vagy sírásója? Korát megelõzõ gazdasá-
gi zseni, vagy a joghézagokkal visszaélõ vállal-
kozó? A kérdések még ma sem válaszolhatók
meg egyértelmûen.

Dr. Rauzs József
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Muity Sándor fogathajtó (1926-1988)
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EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti
Egyesülete a jövõ év elején 

kétféle elõadást/tanfolyamot
szervez tagjai részére.

MOPED-SULI
Városunkban egyre több személy használ
elektromos mopedet, amely nagyban elõsegíti
ugyan a rövid távú helyváltoztatást, de részt kell
venni a nem kevés veszélyt rejtõ közúti közle-
kedésben is. Egyesületünk vezetõsége a rend-
õrség közremûködését kérte, hogy az érintett
személyek részére tartsanak egy-két alkalom-
ból álló tájékoztató elõadást a legfontosabb
közlekedési szabályokról, tudnivalókról. 

MAMA-PAPA A VILÁGHÁLÓN
A másik egy egyszerû számítógép és Internet
használatot megismertetõ tanfolyam, melyen
minden elõképzettség és korhatár nélkül bátran
részt vehetnek azok az érdeklõdõk, akik bete-
kintést szeretnének nyerni az informatika vilá-
gába.

Kérjük tagtársainkat, éljenek a lehetõség-
gel és 2013. január 31-ig jelezzék részvételi
szándékukat. Az elõadások pontos idõpontja-
iról ezután küldünk értesítést.

Elérhetõségeink: 6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Tel.: 77/460-010, Mobil: 06-70/387-0512
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu
Ügyfélfogadás: 
szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig

Az év vége közeledtével mindenkinek Bol-
dog Karácsonyi Ünnepeket és egészségben
eltöltendõ, Békés Újesztendõt kívánunk!

az egyesület vezetõsége

KEDVES OLVASÓINK!

Kívánjuk Önöknek, hogy õrizzenek meg 
maguknak minél többet az ünnepbõl. 
Vigyék magukkal a karácsony fényeit,
építkezzenek évezredes értékeinkbõl 
a hétköznapokban is.

Márai Sándor találóan fogalmaz: „Ha az ünnep 
elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) 
Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, mi-
lyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Ilyen varázsos, szeretetteljes, 
kegyelemben gazdag, boldog ünnepet 
kíván minden kedves mélykúti polgárnak       

a szerkesztõség

Ki szeret, s kit szeretnek,
az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
s töltsd boldogan
az igaz ünnepet!

BUÉK
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

Boldog karácsonyt!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

Karácsonyvárás a Dili-dallal
Kedves Gyerekek! A Dili-dal együttes zenéjén fennállásának 25 éve alatt generációk nõttek

fel. Töltsetek velünk ti is egy kellemes délelõttöt 2012. december 15-én 10 órai kezdettel a
Mûvelõdési Házban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
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TÖK JÓ!
Töklámpáskészítõ verseny

Képes beszámoló intézményünk életébõl

PIACON A KÖNYVTÁR
November 17-én forró teával és játékos fejtörõkkel vártuk kedves
olvasóinkat a piacon a könyvtári sátornál. A helyes megfejtéseket
ajándékokkal jutalmaztuk. Nagyon jó hangulatban telt el a délelõtt. 


