
Kedves Mélykútiak!

Hát igen. Megkezdõdött az iskola, ami
nemcsak a gyerekeknek, de a szülõknek is egy
újabb kihívásokkal, megoldandó feladatokkal
teli idõszakot jelent. Kitartást és sok sikert kí-
vánok nekik az új tanévben.

Október hónapban sem hiányoznak a
naptárból a jeles napjaink. Talán a legismer-
tebbek az IIddõõsseekk  vviilláággnnaappjjaa, az AArraaddii  vvéérrttaa--
nnúúkk  nnaappjja és 1956 ünnepe, ookkttóóbbeerr  2233.

Az idõskor is olyan, mint a többi életszakasz:
megvannak a maga megoldandó feladatai, ta-
nulási folyamata, a maga nehézségei és szépsé-
gei; akármilyen furcsán is hangzik, az idõskor is
egyfajta megújulást kíván, ami kinek könnyen,
kinek nehezen, kinek egyáltalán nem megy. Egy
tatár közmondás plasztikusan rámutat erre: „Az
öregnek tiszteletet, a fiatalnak utat adj.” 

Könnyû belátni, hogy annak, aki azt szok-
ta meg, hogy utat adnak neki, bizony nem
könnyû beletörõdnie abba, hogy a legújabb
úttörõknek már csak a hátát látja… 

Remélem, egyetértenek velem abban,
hogy mi arra tartunk igényt, hogy ki-ki, gyer-
mek, fiatal, felnõtt és idõs, tiszteletet és tá-
mogatást kapjon a környezetétõl: tõlem, tõ-
led, tõlünk, azért, amilyen, és nem azért,
amilyen volt vagy lesz, vagy amilyen lehetne,
vagy amilyennek – bárki szerint – lennie kel-
lene. Arra tartunk igényt, hogy senki se érez-
ze közülünk hátrányban, senki se érezze el-
hanyagoltnak vagy fölöslegesnek magát. Arra
tartunk igényt, hogy erõ és tapasztalat – mint
a mesében a legkisebb királyfi és a bölcs öreg
találkozásakor – egymást kiegészítve, segítve,
egymással egyesülve tegye élhetõvé ezt a vi-
lágot, ezt a kis világot, amelyre hatásunk le-
het, a mi kis városunkat.

Isten éltesse a város összes idõs lakosát! Kí-
vánom Nekik, hogy bölcs belátással és türe-
lemmel szemléljék a világot. És amennyit le-
het, adjanak át a titkaikból a következõ gene-
rációknak, hogy ami értékes, megmaradjon
belõlük. Köszönjük egyúttal mindazt, amit ed-
dig is átadtak nekünk, reméljük, jól használ-
tuk, jól használjuk!

Az aradi tizenhárom tábornok sorsa, vala-
mint 1956 véres forradalma az igazság mellet-
ti kiállásra, rendíthetetlen hitre, az egyén sze-
repére figyelmeztet bennünket,

Folytatás a 3. oldalon

Ma olvastam egy nagyon jó idézetet, mely ezeken az egyre szürkébb és egyre hidegebb napo-
kon nagyon jól jöhet. Egy kis lelki feltöltõdés, egy kis lendület, hogy mosolyogva kezdhessünk meg
egy-egy munkával teli napot. Íme: „Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltõl
estig, de bujkáljon bennünk a mosoly – minden eshetõségre készen –, hogy bármikor felragyog-
hasson. Mert a mosoly meggyõzõdésem szerint mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a
máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.”  (Janikovszky Éva)

TToollllaass  TTiibboorr::

Október 23.
Rian a föld, a falak dõlnek, 

Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kõnek 

Az ember újra fényre lép. 
Fonnyadt testünket záporozza, 

Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 
Sötétbõl tárul ki a szívünk: 

Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is gyõztesek. 

Emlékezzünk együtt!

Ünnepeljünk közösen!

,
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,
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MMééllyykkúútt  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
ttiisszztteelleetttteell  mmeegghhíívvjjaa  ÖÖnntt  ééss  ccssaallááddjjáátt  aazz  11995566..
éévvii  ffoorrrraaddaalloomm  ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  5577..  éévvffoorr--
dduullóójjáánnaakk  eemmlléékkéérree  rreennddeezzeetttt  üünnnneeppssééggrree..

PPRROOGGRRAAMM:: 55..1155  Koszorúzás a dr. Szobonya
Zoltán emléktáblánál (Pacsirta u.) • 1166..0000
Ünnepi mûsor és koszorúzás az ‘56-os em-
lékmûnél. Ünnepi beszédet mond Bányai Gá-
bor, a BKKM-i Közgyûlés elnöke, országgyû-
lési képviselõ, közremûködnek a SZÍNKÓPÉ
Színitanoda növendékei • 1177..0000  A felújított
könyvtár épületének átadása és Mélykút Vá-
ros Tudásdepó Expressz programja II.
TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012- 0058 projekt-
nyitó ünnepsége • 1188..0000  Ünnepi szentmi-
se.Mise után mécsesgyújtás az emlékmûnél.

KKoovvááccss  TTaammáássppoollggáárrmmeesstteerr
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Karitász hírek

MIKOR ÉRDEMES FELKERESNI 
AZ OKMÁNYIRODÁT?
TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!
Segíteni szeretnénk Önöket abban, hogy az
okmányirodában ne sok idõt töltsenek vára-
kozással. 

Gyakorlati tapasztalataink szerint az ügyfe-
lek legnagyobb számban hétfõ, szerda, péntek
9-11 óra között keresik fel az okmányirodát.
Aki szeretné gyorsan elintézni ügyét idõpon-
tot foglalhat. Idõpontot foglalni személyesen
ügyfélfogadási idõben, illetve az 77/501-011-
es és az 77/501-012-es telefonszámon lehet.

Annak, aki elõzetes bejelentkezés nélkül
keresi fel az okmányirodát, javasoljuk ügyin-
tézésre a hétfõ délutánt, amikor 17 óráig van
ügyfélfogadás vagy a szerda délutánt, amikor
16 óráig fogadjuk az ügyfeleket. 

AAZZ  ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSSII  IIDDÕÕ::
Hétfõ: 8.30–12.00 illetve 13.00–17.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.30–12.00 illetve 13.00–16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.30–12.00 óráig

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEEIINNKK::
Tel.: 77/501-011 (általános információ)
77/501-012 (gépjármû ügyintézés)
E-mail: okmány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa  OOkkmmáánnyyiirrooddaa

Augusztus 30-án 16. alkalommal szervez-
tük meg a „Palacsintalálkozót” közösen a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Biz-
tos kezdet projekt „Bendegúz” Gyerekházzal
valamint a Szociális- és Oktatási Önkéntes Te-
vékenység Összefogása projekt Önkéntes
Pont-jával. A találkozón 70 gyerek vett részt.
Játékos sportvetélkedõk voltak, ugrálóvár, ön-
kéntes tûzoltók bemutatója, és minden gyerek
kapott a közelgõ iskolakezdéshez praktikus
dolgokat tartalmazó csomagot. Nem maradt el
a rendezvény fénypontját jelentõ 350 db pala-
csinta készítése sem – melyet köszönünk a
Napközi Otthon dolgozóinak –, a palacsinták
töltését és felszolgálását, valamint a szörpök kí-
nálását a karitász csoport tagjai végezték.
MMiinnddeenn  öönnkkéénntteessnneekk  kköösszzöönnjjüükk  aa  sszzoollggáállaattáátt!!

ANYAKÖNYVI HÍREK
22001133..  jjúúlliiuussbbaann  sszzüülleetttteekk::  
Gyovai Marcell Dávid (an.: Szigli Mónika),
Kanalas Jusztin Róbert (an.: Balog Erika)
MMeegghhaallttaakk::
Rasztik József élt 85 évet, Csík Lajos
élt 63 évet, Sutus László élt 48 évet, Hurton
Antalné  Bugóczki Etelka élt  93 évet, Szente
János élt  92 évet

FFOOGGJJUUNNKK  ÖÖSSSSZZEE!!

A Katolikus Karitász Mélykúti csoportja köszö-
ni az eddigi mindennemû támogatásaikat,
adományaikat! Isten fizesse meg! 

TTOOVVÁÁBBBBRRAA  IISS  GGYYÛÛJJTTÜÜNNKK::  
• Érvényes szavatosságú, tartós élelmiszereket.
Mind a Mélykúton levõ perifériára szorult csa-
ládok asztalára kerülnek • Felnõtt és gyermek,
tiszta, jó állapotú, de még használható felsõru-
hákat és cipõket. • Régi szemüvegeket, me-
lyek fejében a mélykúti, hátrányos helyzetû
gyerekeknek készülnek szemüvegek • Jó állapotban levõ, tiszta iskolatáskákat, hátizsákokat és
használható tanszereket • Még használható mesekönyveket, esetleg olyan játékokat, melyekre
már nincsen szükség. • Használt levélbélyegeket (magyart és külföldit egyaránt). Nem kell le-
áztatni, 1,5 cm-es széllel levágni a borítékról. Ezeket a Magyarországi Lepramisszió értékesíti, és
a külföldi missziósok költségeihez járul hozzá az értékével • Takarók kötéséhez: maradék, vagy
bontott fonalat, fejteni való kötött holmikat, hogy takarókat kössenek belõlük a lepramissziót
végzõ testvéreink. A takarók kivétel nélkül mind a Kárpát-medencei magyarokhoz kerülnek. 
HHoonnllaapp  eelléérrééssüünnkk::  wwwwww..ccaarriittaassmmeellyykkuutt..sshhpp..hhuu                                                                      KKaattoolliikkuuss  KKaarriittáásszz  MMééllyykkúúttii  ccssooppoorrttjjaa
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KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA

Egyesületi tagok részére minden szombaton
9.00–19.00 óráig használható a sportkutyás
kiképzõpálya (Mélykút, Kossuth utca). 
HHoonnllaapp::  wwwwww..bbuullllaannddmmaassttiiffffcclluubb..hhuu

FIATALOK, MUNKÁT KERESÕK, 
FIGYELEM!
Gyakornoki foglalkoztatási pályázatot ad be az
Éptesz Kft. Ehhez keresek 4-5 fõ, 25 év alatti,
középfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalt.

Elõny bármely adminisztratív ügyintézõi
végzettség (például pénzügyi-számviteli ügyin-
tézõ, statisztikai és gazdasági ügyintézõ, vállal-
kozási ügyintézõ, kereskedelmi ügyintézõ, iro-
dai asszisztens, marketing és reklámügyintézõ).

Jelentkezni személyesen, Europass-os ön-
életrajzzal lehet október végéig, de lehetõség
szerint minél hamarabb a Mélykúti polgár-
mesteri hivatalban a titkárságon. 

KKoovvááccss  TTaammááss    ppoollggáárrmmeesstteerr

KUTYAISKOLA MÉLYKÚTON

Kedves Olvasó!
A Bull Mastiff Sportkutyás Klub 2013. szep-
tember 14-én Kutyasuli néven gyakorlati fog-
lalkozásokat indított növendék és felnõtt ku-
tyák részére a Kossuth utcai kutyakiképzõ pá-
lyán (Sportkutyás Kiképzõpálya). A nyolc alka-
lommal tartandó tanfolyamon, melyre min-
den hétvégén sor kerül, a részt vevõ kutyák
alapkiképzést kapnak. Az alapkiképzés enge-
delmességi és õrzõ-védõ feladatok tanulásá-
ból, majd azok végrehajtásából áll. 
A gyakorlatok Kárpáti Árpád vezetésével
szombat és vasárnap 13 órától kezdõdnek.
Jelenleg 10 kutya és gazdája vesz részt a
képzésben. A tanfolyamon részt vevõk egy-
ben egyesületi tagokká is válnak. Terveink
között szerepel, hogy az õsz folyamán to-
vábbi alapkiképzéseket, illetve igény szerint
haladó tanfolyamokat indítunk bármilyen
kutyafajta részére. 

Jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítást
ad Hermann Szabolcs kiképzõpálya-vezetõ
(06-70/5288220). Fotókat, információkat a
Klub facebook oldalán találhatnak. 

ÜÜddvvöözzlleetttteell::  aa  kklluubbvveezzeettõõkk

Kedves Mélykútiak!
Folytatás a címoldalról
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon,

hogy milyen különös a mi történelmünk? Ah-
hoz szoktatott bennünket, magyarokat, hogy
vesztes csatáinkra, eltiport forradalmainkra így,
egymagunk emlékezünk. Hiszen aki a felettünk
aratott gyõzelmét ünnepelhetné, ma már nincs
sehol. Hol van a mohácsi csatamezõn vert ha-
dunk csonthalmain diadalt ülõ oszmán biroda-
lom vagy éppen a világosi síkon diadalmasko-
dó, az aradi várbörtön sáncaiban bosszút álló, a
budai, pesti utcákon gyõzelmet arató Habsburg
Birodalom? Ahogy hová lett a magyar szabad-
ságot vérbe fojtó Szovjet Birodalom? 

Aki ma a gyõzelmét ünnepelhetné, nincs
sehol, mi azonban itt vagyunk. 

Itt vagyunk, mert voltak hõseink, akik nem-
csak életükben voltak bátrak, de halálukban is.
Itt vagyunk, mert voltak, akik nem hagyták el-
veszni az emléküket. Itt vagyunk, mert a sza-
badságharc mondái, az aradi vértanúk legendái
csatarendbe állították a sok ezernyi szétvert
akaratot, a közös emlékezet visszaszerezte a
láncba vert szabadságot, és évtizedek, századok
kitartása talpra állította a földre kényszerített
nemzetet. Így maradtunk meg mi, magyarok
annak, aminek teremtettünk: magyarnak. 

Ma nem kell életünket áldozni a szabadsá-
gért. Ma nem kell a szabadságunkat sem koc-
kára tenni. A mi feladatunk azonban nem ke-
vésbé fontos, és nem nélkülözhetõ. Mert
nem végzi el helyettünk senki sem. Az emlé-
kezés kötelessége a miénk. Az, hogy megáll-
junk egy pillanatra és fejet hajtsunk, emlékez-
zünk, ünnepeljünk. Kérem ezért Önöket,
hogy október 23-án tartandó megemlékezé-
sen csatlakozzanak hozzánk, ünnepeljük
együtt magyarságunkat, hõseinket.

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

A projekt a Eur
 

ópai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

Nyakigláb klub
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgál-

tató Közhasznú Non-Profit Kft. TÁMOP-
5.2.5.A-10/2-2010-0009 Gyermekek és fiata-
lok integrációs programjai „Alternatív klub
szolgáltatásainak területi bõvítése, Nyakigláb
klub létrehozása a Jánoshalmi Kistérségben
élõ hátrányos helyzetû gyerekek társadalmi
integrációjáért” elnevezésû programja 2013.
augusztus 31-én lezárult.

A pályázat keretében településünkön kiala-
kításra került egy közösségi tér, szervezett cso-
portfoglalkozásokkal, szabadidõs tevékenysé-
gekkel biztosítva a napi idõtöltést, kirándulások-
kal és táborokkal segítve a gyerekek ismeretbõ-
vítését.  A pályázat hivatalos záró ünnepségére
augusztus 22-én 10 órai kezdettel került sor vá-
rosunkban a Nyakigláb klub udvarán. 

A záró konferencián megjelentek a telepü-
lések polgármesterei, társszakmák képviselõi, a
résztvevõ szakemberek és a pályázat különbö-
zõ programjaiba bevont gyermekek és szüleik. 

Ádám Tamásné, a Pelikán Kft. ügyvezetõje
nyitotta meg a rendezvényt, köszöntötte a
megjelent vendégeket. Ezt követõen Zámbó
Judit projekt menedzser értékelõ beszámolót
tartott, köszönte meg a települések szakem-
bereinek munkáját, és a családok részvételét.

Mélykúti gyermekek a klub nyújtotta él-
ményeket mesélték el, jánoshalmi önkéntes
fiatal a felnõttekkel való közös munka haszná-
ról beszélt. A kéleshalmi gyermekek szintén a
klub és a táborok élményeit osztották meg a
hallgatósággal. A borotai klubosok a szakem-
bereknek készültek egy vidám mûsorral.

Mihalik Árpád pszichológus „A segítõ
szakemberek munkájának társadalmi, egész-
ségjóléti és gazdasági haszna” címmel tartott
tartalmas elõadást, majd Kovács Tamás Mély-
kút város polgármestere a kistérség gyermeke-
inek érdekét és jólétét szolgáló további közös
munkára, együtt gondolkodásra kérte a gyer-
mekekkel foglalkozó szakembereket és kö-
szönte meg a pályázatban résztvevõ szakem-
berek és önkéntes segítõk munkáját. 

A rendezvény végén a gyermekek által ké-
szített kézmûves tárgyakból készült kiállítást
nézhettük meg. Sajtótájékoztatón választ
kaptunk további kérdéseinkre, majd azt kö-
vetõen a megjelent vendégekkel álló fogadá-
son vettünk részt. 
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Tisztelt Foglalkoztató! Örömmel tájékoz-
tatjuk Önt, hogy elindult a magyar munkaügyi
szervezet Virtuális Munkaerõpiac Portálja
(VMP). A portál fõ célja, hogy a munkáltatók
és a munkavállalók minél könnyebben és
egyszerûbben találjanak egymásra. A VMP
egy olyan elektronikus felület, amely a gyors
és kényelmes on-line álláskeresést támogatja. 

AA  VVMMPP--nn  eelléérrhheettõõ  oonn--lliinnee  sszzoollggáállttaattáássookk::  

• munkaerõigény online bejelentése, hirdetése
• munkaerõigényének nyomon követése, az
érdeklõdés mérése • önéletrajzok közötti ke-
resés • az állásajánlatnak megfelelõ önélet-
rajzok szûrése • az önéletrajz feltöltõk közvet-
len megkeresése • térképes megjelenítés.

RReeggiisszzttrráácciióó

A VMP szolgáltatások teljes körû eléréséhez a
VMP-n regisztrációra van szükség, amihez
meg kell adni az adószámot/adóazonosító je-
let és az IR azonosítót. 

MMii  aazz  IIRR  aazzoonnoossííttóó??  

A járási hivatal munkaügyi kirendeltségén a
cég/ vállalkozás azonosító adatainak rögzíté-
sével keletkezõ számsor. Az IR azonosítót a
foglalkoztató székhelyének/telephelyének cí-
me szerint illetékes járási hivatal munkaügyi
kirendeltségén igényelheti. Használata bizto-
sítja a megadott alapadatok helyességét.

Amennyiben a cég képviseletében még
nem járt munkaügyi kirendeltségen, a mun-
katársaink a Foglalkoztatói adatlap kitöltésére
fogják Önt megkérni, melyet cégszerû aláírás-
sal kell ellátni. Munkatársaink kérhetnek Ön-
tõl vállalkozói igazolványt, alapító okiratot, és
aláírási címpéldányt, és szükség esetén a sze-
mélyazonosítást követõen meghatalmazást is. 

MMUUNNKKAAEERRÕÕTT  KKEERREESS??  VVMMPP..MMUUNNKKAA..HHUU

RReeggiisszzttrráácciióóhhoozz  sszzüükkssééggeess  

• Foglalkoztató neve
• Foglalkoztató azonosító száma
• Adószám/ Adóazonosító jel

Elérhetõség: vmp.munka.hu
Eredményes, gyors és kényelmes ügyintézést
kívánunk új portálunkon!

VIRTUÁLIS 
MUNKAERÕPIAC PORTÁLJA (VMP) A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás,

Gyerekesély Irodája 2013. július 7-én „Süss
fel nap, Kéles nap!” néven játékos sportvetél-
kedõt szervezett az „Élménygazdag nyári nap-
közi” programban részt vevõ, a kistérség négy
településén (Borota, Kéleshalom, Jánoshalma,
Mélykút) élõ gyerekeknek.

A Kéleshalmon megrendezett vetélkedõt
Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere
nyitotta meg, melyen a négy település öt isko-
lájából csaknem 125 gyermek vett részt. A ver-
seny a településen belül több helyszínen való-
sult meg. Többek között a sportpályán, az Álta-
lános Iskola udvarán, a Mûvelõdési Házban és
annak környékén. Az állomások megtalálását
térkép, a pontok számontartását pedig menet-
levél segítette. Az 5 állomáson zajló megméret-
tetéseknek elsõ és második megállója a sport-
pálya volt, ahol a gyerekek patkódobással, tol-
las ping-ponggal, váltófutással szerezhettek
elõnyt csapatuknak. Ezalatt a pálya másik felén
palack-tekével, valamint a futballból is ismert ti-
zenegyes rúgások góljaiból szedhették össze a
pontokat. A következõ állomáson ügyességi

ping-pong-kosár játékban mutathatták be a
csapatok tudásukat. A negyedik megállónál tal-
lérok megtalálásában kellett jeleskedniük, majd
az utolsó, 5. helyszínen kígyószlalomban mé-
rettetek meg a napközis csoportok. 

A tikkasztó, fárasztó, de ennek ellenére na-
gyon szórakoztató megmérettetések után kö-
vetkezett az eredményhirdetés, majd a díjak
átadása. A menetlevelekben rögzített pontok
alapján 4 ezüst és 1 aranyérmes csapat gyõze-
delmeskedett. Az aranyérmet és a nyertesnek
járó ajándékcsomagot a „Borotai Napisok
Klubja” vehette át. 

A program az Európai Unió támogatásával,
a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosí-
tószámú „Integrált térségi programok a gyer-
mekek és családjaik felzárkózási esélyeinek
növelésére” elnevezésû projekt keretében va-
lósult meg.

Játékos sportvetélkedõ Kéleshalmon

ORVOSI ÜGYELET
0066--7777//446600  008888,,  0066--7700//  333300  0099  4444

A JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
IINNDDOOKKOOLLTT  EESSEETTBBEENN  aazz  aalláábbbbii  tteelleeffoonnsszzáámmoonn

hhíívvhhaattóó  ééjjjjeell--nnaappppaall::  2200//553399--66449999

A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
ÁÁllttaalláánnooss  kkéékk  sszzáámm  ((CCAALLLL  CCEENNTTEERR))::  
0066--4400--8822--2222--8822  

Hibabejelentés: 0066--4400--8822--2200--0000

Mérõállás bejelentése: 0066--8800--8822--8811--8800
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KÉPVISELÕI FOGADÓNAPOK
KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  aallppoollggáárrmmeesstteerr: minden csütör-
tökön 9.00–12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal
képviselõi szobájában, valamint a hét többi
napján munkaidõben a Mûvelõdési Házban.
FFööllddeess  IIssttvváánn  kkééppvviisseellõõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
FFuusszzkkóó  AAttttiillaa  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a Mû-
velõdési Házban
KKooppccsseekk  TTaammááss  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
DDrr..  MMáárraaii  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
NNoovváákk  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
RRaaccssmmáánn  RRiicchháárrdd  kkééppvviisseellõõ: minden kedden
az iskolában 14.30–15.30-ig
DDrr..  SSzzttaannttiiccss  PPéétteerr  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a
Búzakalász irodájában

„Bográcskirály” fõzõverseny
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

idén is megrendezte a hagyományos fõzõver-
senyt augusztus 25-én a Lovaspályán. A ver-
senyre 11 csapat nevezett be, fõzõtudomá-
nyukat a helyszínen megbízott öttagú zsûri ér-
tékelte. II..  hheellyyeezzéésst ért el, és a kupát elnyerte:
a „Bogár” fantázia nevû csapat • IIII..  hheellyyeezzeetttt:
„Disznóságok”, IIIIII..  hheellyyeezzeetttt: „Morzsi”

Az idei fõzõversenyt az Önkéntes Pont tá-
mogatta. Köszönjük.    

MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ

„Hogy a sok szopástól gyermek ostoba lesz,
Könnyelmû anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejbõl minél többet kivett,
Az lesz legerõsebb testileg, lelkileg.”

(Vajda János)

1992-tõl tartják világszerte augusztus 1-jén
az anyatejes táplálás világnapját, más néven a
szoptatás világnapját. Egyre több csecsemõ hal
meg szerte a világon azért, mert nem jut anya-
tejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világ-
szervezet és az UNICEF átfogó programját a
csecsemõk egészséges táplálása érdekében.

A szoptatás egészségi elõnyökkel jár. Úgy
mint a hirtelen csecsemõhalál kisebb veszé-
lye, magasabb intelligencia, a középfülfertõ-
zések, megfázás, influenza, alacsonyabb rizi-
kójú rák, gyermekkori leukémia, cukorbeteg-
ség, asztma, ekcéma, fogbetegségek, késõbbi
elhízási hajlam, pszichológiai rendellenessé-
gek kisebb valószínûsége.

A szoptatás ugyanakkor az anyáknak is
egészségügyi elõnyökkel jár. Segíti a méh ösz-
szehúzódását, csökkenti a szülés utáni vér-
zést, és hamarabb érik el az anyák terhesség
elõtti súlyukat. A szoptatás csökkenti a mell-
rák kialakulásának esélyét is.

Az anyatej a csecsemõ optimális gyarapo-
dásához szükséges összes folyadékot és táp-
anyagot tartalmazza. Étel és ital, a legtökélete-
sebb táplálék, amit az Úristen alkotott az em-
ber számára. Mindig kéznél van, nem kell se
hûteni, se melegíteni. A baba igényeihez al-
kalmazkodik, ásványi anyag és vitamin össze-
tételét nem lehet mással pótolni. Ha kell akár
a fertõzésekkel szemben is megvéd. Közel
hoz Anyához.

Az Egészségügyi Világszervezet hathóna-
pos korig kizárólagosan a szoptatást javasolja,
amirõl fokozatosan ajánlott átszoktatni a cse-
csemõt szilárdabb ételekre. A kiegészítõ szop-
tatás egészen kétéves korig eltarthat, amíg a
gyermek és az anya úgy kívánja.

A szoptatás
világnapja

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 7700//445577--55337722,,  BBoorrssooss  BBaalláázzss

A KÖNYVEK AZ ALÁBBI INTERNETCÍMEN

OLVASHATÓK:

WWWWWW..SSCCRRIIBBDD..CCOOMM//MMAALLUUSSTTYYIIKKJJAANNOOSS

NÉGY KÖNYV

FAÁGAK AZ ÚTON
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az utcán
lévõ fák közlekedést akadályozó ágait szí-
veskedjenek levágni a közúton közlekedõ
gépjármûvek, például ponyvás teherautók,
mentõ, tûzoltó épségének megóvása érde-
kében. Közremûködésüket köszönjük!

SSáánnttáánnéé  CCzzéékkuuss  TTíímmeeaa
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MMeesseeoorrsszzáágg  kkiirráállyyááttóóll  ––  MMeesseeoorrsszzáágg,,  KKaaccssaalláábboonn  ffoorrggóó  kkaassttééllyy

Elevenítsük fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassuk meg, olvassuk el a legszebb, legked-
vesebb népmeséinket, hiszen a mindennapjainkban is használható tudásról szólnak. Azt szeret-
nénk, ha ezen a napon minél többen kapnának a tarisznyájukba népmesét okulásul, vigaszta-
lásul vagy egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelõ pillanatban megkapott mese
olykor egész életünkre kihathat. Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon
keresztül élni segítette az embereket! Éppen ezért játszani hívunk benneteket.

„Tulipános láda kulcsa”
címmel november 23-án szombaton délután 14 órai kezdettel 

családi mesevetélkedõt rendezünk a könyvtárban

A vetélkedõre
legalább háromfõs
csapatok jelentke-
zését várjuk. A csa-
patok összetétele:
apuka vagy anyuka,
legalább egy 14 év
alatti gyermek, esetleg
nagymama, nagypapa, bará-
tok gyermekei, ismerõsök.

Addig még néhány elõzetes feladatra fel
kell készülnötök, amiért pontot kaphattok:

EEllõõzzeetteess  ffeellaaddaattookk::  A vetélkedõ feladataira
ebbõl az 5 mesébõl érdemes felkészülni: Jaj ne-
ked nyuszi! • Mikor diák, mikor király • Tyúk-
anyó mostoha gyermekei • Zsendice pipája •
Tulipános láda kulcsa
• Válasszatok csapatkapitányt!
• Névadás (10 pont)
• Jelentkezési lap kivitelezése (10 pont)

• Válasszatok magatoknak
valamilyen jelzést, amely a
csapat összetartozását fejezi ki
(pl: jelvény, hajpánt, öltözék,
kendõ, kitûzõ stb.) (10 pont)
• Írjatok mondókát, amely a
csapat nevén alapul! Tanuljá-

tok meg! (20 pont)
Elemózsiáról, itókáról mi gondoskodunk,

mert az akadályok legyõzéséhez és a vándor-
láshoz energiára lesz szükség. A vetélkedõ
várhatóan 17.00 óráig fog tartani. 
Jó szórakozást és felkészülést kívánunk!
JJeelleennttkkeezznnii  a 461-347-es telefonon lehet, egy
a népmesék világából választott csapatnévvel.
Kérjük, október 20-ig jelezzetek vissza, kíván-
tok-e velünk együtt játszani Meseországban.
Kelt Meseországban, 

a 2013. esztendõ Szent Mihály havának 29. napján

MMeesseeoorrsszzáágg  uuddvvaarrii  ttaannááccssaa

LLaammppiioonnooss  ffeellvvoonnuulláássrraa  vváárrjjuukk  aa  vváárrooss  aapprraajjaa--

nnaaggyyjjáátt  ééss  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõtt  nnoovveemmbbeerr  1111--éénn,,

hhééttffõõnn  1166..0000  óórrááttóóll..

GGyyüülleekkeezzõõ  az alábbi helyszíneken: I.sz. óvoda
• II. sz. óvoda • Fenyõ Miksa Könyvtár, majd
közös találkozó a templom elõtt.

Az utcákon végéigsétálva dalokkal és rig-
musokkal köszöntjük Márton napját. A felvo-

nulás végén forró tea, libazsíros kenyér és pat-
togatott kukorica várja a résztvevõket a mûve-
lõdési házban. Az est zárásaként a Lyra együt-
tes koncertezik.

Hozz magaddal lámpást, vagy azok az
óvodákban megvásárolhatóak!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
AAzz  óóvvooddáákk  ddoollggoozzóóii

Hívogató

SZEMÜVEGKERET, TÁRSASJÁTÉK
Mélyszegénységben élõ, rászoruló gyerekek-
nek gyûjtünk jó állapotú szemüvegkereteket
és társasjátékokat. Aki rendelkezik ilyennel,
leadhatja a plébánián és a könyvtárban.
Segítségüket elõre is köszönjük.

KEDVEZMÉNYES 
HASZNÁLTRUHA VÁSÁR 
AA  PPLLÉÉBBÁÁNNIIAA  UUDDVVAARRÁÁNN  
OOKKTTÓÓBBEERR  1199..  ((SSZZOOMMBBAATTOONN))  99--1111  ÓÓRRÁÁIIGG..  

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

MOTOROS BEMUTATÓ

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
támogatták az augusztus 18-án megrendezett
II. Motoros bemutatót. Nélkülük nem jöhetett
volna létre ez a nagysikerû rendezvény.

Magellán Vendéglõ • Katona László • Ko-
vács János • Rambala István • Földes István •
Marosi Zsolt • Mélykút TÜZÉP • Rasztik Ist-
ván • Viszmeg Zsolt • Brandschott László •
Kasziba Róbert • Szerencsés Gábor • Rasztik
Nándor • Kriszt Kft. • Tequila vendéglõ •
Molnár György • Hegedûs István • Kovács
Tamás • Mélykút Gazdabolt • Kiss Zoltán •
Majorkakút Kft • Sári Kálmán • Autószolg. Kft
Vizsgabázis Kecel • Mélykút Város Önkor-
mányzata • Gáspár Zoltán Benák Éva • Sze-
rencsés Zoltán • Csóti István

Köszönjük! 
BBaalloogg  RRoollaanndd  ééss  UUggrrii  MMiihháállyy  ffõõsszzeerrvveezzõõkk


