
Emlékezzünk!
NNoovveemmbbeerr  22..  HHaalloottttaakk  nnaappjjaa..  – Nincs olyan

ember, aki ne gondolna ilyenkor eltávozott
szeretteire, ismerõseire, barátaira. Ez olyan
nap, melyet áthat a hit, a remény és a szere-
tet mellett a szomorúság, a bánat is.

Ezen a napon visszatekintünk a múltba – ke-
ressük a kellemes emlékeinket. Másoknak csak
egy újabb szomorúsággal és fájdalommal teli
napot jelent. És többeknek egy olyan napot is
kell hogy jelentsen, amikor elõre nézünk és
azon gondolkozunk el, hova is távoztak e földi
létbõl szeretteink. És valóban, ez a nap a lel-
künkben a különbözõ érzések felkavarodásá-
nak napja, mert a halottaink iránti szeretetünk
és tiszteletünk felszínre hozza a lelkünkben a
veszteséget, a szomorúságot, a bánatot, ám
ugyanakkor a vigasztalódást és a reménységet is.

Ezeket az érzéseket hoztuk magunkkal. És
ezeket az érzéseket megosztva egymással lob-
banhat lángra bennünk az együttérzés lángja.
Az egymás iránti hit, remény és szeretet érzése.

Felidézõdnek a régi arcok, melyeket csak
az emlékezet õriz, és hozzá társul egy-egy tör-
ténet, családi-baráti együttlét eseménye.

Ahogy repülnek az évek, úgy jönnek elõ az
elfeledett szerettek emlékei. Nem szabad
azonban engednünk, hogy ez a szenvedés be-
hálózzon, kelepcébe ejtsen. Küzdenünk kell
azon túltenni magunkat és a jelen életre össz-
pontosítani, vagyis nem a holtakra, hanem az
élõkre figyelnünk – azaz a jövõnkre. Hitünk-
ben és együttérzésünkben visszatekintünk a
múltba ahhoz, hogy erõt nyerjünk a jövõ érde-
kében. Úgy tekintsük az életet, a múltat és jö-

vendõt, mint valami szüntelen élõ egységet,
soha el nem múlót. Mint ahogyan az élet zaj-
lik tovább az idõ múlásával, még akkor is, ha
ebbõl rendre kipergünk, kihullunk, mint aho-
gyan mellõlünk vannak, akik már el is hagyták
e földi létet. Ám a Teremtõ új élettel áldotta
meg õket, a földi életen túli örökélettel. Úgy
gondolom, hogy ez az Istenben való szeretet
és lét e mai napnak egy másik vigasztaló ereje.
Gyújtsuk hát gyertyát szeretteinkért, barátain-
kért, ismerõseinkért. A sok kis égõ gyertya te-
gye emléküket fényesebbé. Tisztelet az el-
hunytaknak.

Végezetül hadd osszak meg novemberre
vonatkozó népi jóslatokat Önökkel.

NNoovveemmbbeerr  1111..  MMáárrttoonn  nnaappjjaa  – a téli évne-
gyed kezdete. Ilyenkor ludat vágnak, hogy
egész évben legyen finom étel az asztalon. A li-
ba mellcsontjának színébõl a várható idõre jó-
solnak: ha fehér, havas és enyhe lesz a tél, ha
vörösesbarna, akkor nagy hideg várható. Ha
Márton napon kék az ég naplementekor, akkor
kemény hideg lesz, ha felhõkben bukik le, ak-
kor enyhébb hõmérsékletre számíthatunk, és
az õszi vetés tavasszal szép termést hoz. Már-
ton napon sem szabad mosni, ruhát szárítani. 

NNoovveemmbbeerr  1199..  EErrzzsséébbeett  – idõjósló nap ez is.
„Ha megrázza pendelyét”, leesik az elsõ hó. S
ha hó hull, kellemesen enyhe tél várható. 

NNoovveemmbbeerr  2255..  KKaattaalliinn  – a vértanú Alexand-
rai Szent Katalin ünnepe. Az idõjóslás szerint:
„ha Katalin kopog, karácsony tocsog”. Vagyis
épp december végére enyhül majd csak az idõ.
Katalin egyébként a lányok védõszentje, ilyen-
kor kezdõdnek a „férjjósló” praktikák. Például
a karácsonyig kizöldülõ Katalin-ág segítségével
megtudhatod, férjhez mész-e jövõre. 

NNoovveemmbbeerr  3300..  AAnnddrrááss--nnaapp  – megint tiltások
egész sorát hozza. Tilos az asszonyi munka.
András-napon csak bontani szabad, építeni
nem. Most kell elkészíteni a hagymakalendári-
umot, azaz 12 félbevágott hagymát kell tenni
az ablakba. Mindegyik egy-egy hónapot jelez.
S amelyik levet enged, az a hónap csapadékos
lesz, amelyik kiszárad, a hozzá rendelt hónap-
ban aszály várható. András-nap egyébként az
egyik legfontosabb szerelmi varázsló, férjjósló
és férjszerzõ nap még sok vidéken ma is.

KKoovvááccss  TTaammááss,,  MMééllyykkúútt  vváárrooss  ppoollggáárrmmeesstteerree

HIT ÉS KARITÁSZ ÜNNEP
A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye és a
Mélykúti Római Katolikus Egyházközség ne-
vében tisztelettel meghívjuk 2013. novem-
ber 23-i ünnepségünkre. Ezen a napon ke-
rül sor a Hálaadás a Hit évéért, a Szent Er-
zsébet ereklye megáldására,és a Fõegyház-
megyei Karitász csoportok találkozójára.
AA  nnaapp  pprrooggrraammjjaa  (helyszín: Béke Étterem)
••  88::3300--99::0000 Gyülekezés ••  99::0000--1100::0000  Kö-
szöntés, a nap ismertetése. Szántó Ambrus
karitász igazgató elõadása ••  1100::0000--1100::4455
Soltész Miklós szociális és családügyért fele-
lõs államtitkár elõadása ••  1100::4455--1111::0000  Szü-
net ••  1111::0000--1111::3300  Szent Erzsébet életének
bemutatása. A mélykúti Szent Erzsébet
templom története ••  1111::3300--1122::2200  Átvonulás
a szentmise helyszínére ••  1122::3300--1133::3300  Érse-
ki szentmise a Szent Erzsébet-templomban

Mindenkit szeretettel várunk!
DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk,,  BBoollvváárrii  JJáánnooss  pplléébbáánnooss
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OOkkttóóbbeerr  55--éénn  Ó, Mária Isten anyja, énnekem is
jó anyám… Máriakönnyei zarándoklatra vit-
tük azokat az idõs testvéreinket, akik saját ere-
jükbõl nem tudnának eljutni a kedvelt kegy-
helyre. Velünk tartottak a mohács-szigetiek és
a kelebiaiak. A programunk a szokásos volt.
Szeretnénk köszönetet mondani a helyi ön-
kormányzatnak az anyagi támogatásért, hogy
létre jöhetett ez a zarándoklat.
OOkkttóóbbeerr  1111--éénn  lepramissziós összejövetel volt a
Közösségi Házban. 2003-ban csatlakoztunk a
Magyarországi Lepramissziós szolgálatához.
Kezdetben leprapólyákat kötöttek az ügyes ke-
zû testvérek. Amikor megszûnt a fáslikötés,
20x20-as négyzetekbõl kötöttek maradék vagy
bontott fonálból takarókat, amelyek mind a
kárpát-medencei magyarokhoz kerültek. Ez a
folyamat még mindig tart. Évi egy alkalommal
összejövetelük van, ahol lelki feltöltõdésre és
egymással való találkozásra van lehetõség. A

Magyarországi Lepramisszió igazgatója Riskóné
Fazekas Márta a lelki feltöltõdést és egy kínai
lepratelep bemutatásáról szóló vetített képes
tájékoztatást a következõ mottó köré font:
„Mert a teremtett világ várja az Isten fiainak
megjelenését.” (Károli Biblia: Róm 8,13)
OOkkttóóbbeerr  1144--éénn  a pesti temetõben egy I. világ-
háborús katonasírt és egy II. világháborús ka-
tona tömegsírt tett csoportunk rendbe a kö-
zelgõ halottak napja alkalmából „sok dolgos
kéz hamar kész!” jelszóval. „Fiatal életüket
adták –, amelyet nem érinthet többé a testvér
öröme, a szeretett csókja, a gyermek gõgicsé-
lése, a napfény és holdfény s a virágok illata.
Járj közbe te is Szûzanya, mindnyájunk Édes-
anyja bûnbánatunkhoz, megtisztulásunkhoz
és Magyarországunk sorsának munkás, jobbra
fordulásához. Ámen” (Ijjas Antal)
HHoonnllaappuunnkk::  wwwwww..ccaarriittaassmmeellyykkuutt..sshhpp..hhuu  

KKaattoolliikkuuss  KKaarriittáásszz  MMééllyykkúúttii  ccssooppoorrttjjaa

Karitász hírek

Lepramissziós összejövetel a Közösségi Házban

Sírrendezés a pesti temetõben Sírrendezés a pesti temetõben

Máriakönnyei zarándoklat

Máriakönnyei zarándoklat
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ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
MMééllyykkúútt  VVíízziikköözzmmûû  sszzoollggáállttaattáássáátt  22001133..  jjaannuuáárr
11--ttõõll  aa  BBAAJJAAVVÍÍZZ  KKfftt..  llááttjjaa  eell..  EEzzzzeell  aazz  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaatt  eelleeggeett  tteetttt  aa  jjooggsszzaabbáállyyii  eellõõíírráássookknnaakk..  AA  ffoo--
ggyyaasszzttóókk  aazz  ááttaaddááss--ááttvvéétteellii  eelljjáárráássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll
ffoollyyaammaattooss  vvíízzeellllááttáássbbaann  rréésszzeessüüllnneekk..  

2012. december havi közületi és 2012. IV.
negyedévi vízszámlákat az ÉPTESZ Kft. bocsá-
totta ki. A számlák ellenértékét a mellékelt pos-
tai csekken kérjük befizetni a számlákon feltün-
tetett fizetési határidõig az OTP-nél vagy a pos-
tán. Ezúton is szeretnénk felhívni a tartozók fi-
gyelmét, hogy amennyiben tartozásukat nem
rendezik, úgy a behajtást közjegyzõnek adjuk
át. A hátralék behajtás érvényesítése érdekében
az új szolgáltató együtt mûködik az ÉPTESZ
KFT-vel  a további vízkorlátozások tekintetében.

2013. január 1-tõl az ÉPTESZ Kft. jelenlegi
ügyfélszolgálatán csak a január 1. elõtti vízdíj
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befi-
zetése történhet. Erre továbbra is rendelkezésre
állunk személyesen és telefonon is. (Mélykút,
Rákóczi u. 5. 77/460-089). A vízszolgáltatás és
szennyvízelvezetés összes problémájával (csõ-
törés, vízbekötés, számlázás stb.) 2013. január
1-tõl a BAJAVÍZ Kft.-hez kell fordulniuk.

2013. január 2-tõl a lakosság arzénmentes
ivóvízzel való ellátását a honvédség végzi (laj-
tos kocsiból, zacskós vízzel). Helyszín: Mûve-
lõdési Ház elõtti parkoló, Öregmajori benzin-
kút. Vízvételi lehetõség naponta Mélykúton
10–14 óráig, Öregmajorban 6–20 óráig.

Februárban megkezdõdik három konténe-
res víztisztító berendezés telepítése. Március-
ban a beüzemelés és engedélyeztetés után az
arzénmentes vízellátás így lesz biztosítva a la-
kosság részére. Helyszín: Öregmajor vízmû
elõtti területen, Mélykút központi játszótér mel-
lett (Tópart), 55-ös útnál lévõ játszótér mellett
(Mondovicsék Vendéglõje)
••  AA  TTEEMMEETTÕÕKK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 11-tõl 8-
16 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
••  SSZZIIPPPPAANNTTÁÁSSTT  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 8001 Ft, lakosság-
nak a rezsicsökkentés miatt fordulónként
bruttó 7200,-Ft.
••  SSZZEEMMEETTEESSZZSSÁÁKK::  a Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 448 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

DDzzssuuddzzssáákk  MMiihháállyy  üüggyyvveezzeettõõ

SSéérreellmmeekk  aa  ppsszziicchhiiááttrriiáánn??
Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sé-
relem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerõse ilyen helyzetben van, illet-
ve tudomása van ilyen esetrõl, kérjük, jelezze
az alábbi elérhetõségeken Állampolgári Bi-
zottság az Emberi Jogokért Alapítványnál. 

PPsszziicchhiiááttrriiaaii  sszzeerreekk  vviisseellkkeeddééssii  pprroobblléémmáákkrraa??
Ha gyermeke „tanulási problémák” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szere-
ket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt, ahol ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.

ÁÁLLLLAAMMPPOOLLGGÁÁRRII  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  
AAZZ  EEMMBBEERRII  JJOOGGOOKKÉÉRRTT  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY
••  CCíímmüünnkk::  11446611  BBuuddaappeesstt,,  PPff..::  118822..  
••  TTeelleeffoonn::  0066  ((11))  334422--6633--5555,,  0066--7700--333300--55338844
••  EE--mmaaiill::  ppaannaasszz@@cccchhrr..hhuu  
••  WWeebboollddaall::  wwwwww..eemmbbeerriijjooggookk..hhuu
MMIINNDDEENN  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓTT  BBIIZZAALLMMAASSAANN  KKEEZZEELLÜÜNNKK!!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

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

Szociális munkások
napja

A közösség, a társadalom megbecsülésének
jeleként ünneplik világszerte november 12-én a
Szociális Munka Napját. Magyarországon lassan
a népesség egyharmada veszi igénybe a szociá-
lis közszolgáltatások valamelyikét, az ápolást, a
gondozást akár intézményben, akár saját ottho-
nában. A társadalombiztosítási egészségügyi
közszolgáltatás és a közoktatás mellett egyen-
rangú és egyenértékû közszolgáltatásként kelle-
ne megbecsülnünk a szociális szolgáltatást nyúj-
tó munkavállalókat. Köszönjük nemcsak mun-
kátokat, hanem elsõsorban emberségeteket.

Tisztelt kollégák! Márton napja majdnem
egybeesik a szociális munka napjával. A libahús
fogyasztása helyett én most Szent Márton emlé-
kezetét idézném fel, hisz ez kapcsolódik inkább
ehhez az ünnephez,a segítségnyújtás gesztusát,
mellyel a hagyomány szerint megosztotta kato-
naköpenyét egy koldussal. Talán nem is véletlen
e két nap közelsége. Az egoista, önmagába for-
duló, magányos társadalmunkban bizony nagy
szükség lenne példája követésére.

A szociális ellátásban dolgozóknak, a terü-
leten mûködõ civil szervezetek munkatársai-
nak nap mint nap nehéz viszonyok között kell
helytállniuk. Õszintén kívánom – dolgozza-
nak bár a hivatalban igazgatási területen, tere-
pen vagy intézményeink egyikében –, hogy
mind gyakrabban tapasztalhassák a becsület-
tel végzett munka örömét, a jótettbõl fakadó
belsõ gazdagságot és a sikert, mely az önök si-
kere mellett a gondjaikra bízottak esélye is
egyben, összességében pedig egy embersége-
sebb, szolidárisabb világ eljövetelébe vetett
közös reményünk.

Néri Szent Fülöp ismert intelmével kívánok
mindannyiuknak erõt, egészséget, kitartást, tü-
relmet további munkájukhoz: „Legyetek jók,
ha tudtok, a többi nem számít!”

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

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
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Képes beszámoló az októberi eseményekrõl

Tök jó! Tök jó!

Idõsek napja Márton-nap

Felújított könyvtár átadása

Halloweeni muffin party Halloweeni muffin party

Idõsek napja

Gavlik István könyvének bemutatója
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ORVOSI ÜGYELET
0066--7777//446600  008888,,  0066--7700//  333300  0099  4444

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

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

Október 23-i ünnepség Projektnyitó ünnepség

KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA
Egyesületi tagok részére minden szombaton
9.00–19.00 óráig használható a sportkutyás
kiképzõpálya (Mélykút, Kossuth utca). 

MEGJELENT!

MMEEGGVVÁÁSSÁÁRROOLLHHAATTÓÓ::  PPlléébbáánniiaa,,  CCssoorrbbaa--hháázz,,
AAuuttóóss  bboolltt  ((oorrvvoossii  rreennddeellõõ  mmeelllleetttt))  ÁÁrraa:: 11  000000  FFtt..
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2013 augusztusában születés Mélykút város-
ban nem volt
22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  hhóónnaappbbaann  sszzüülleetteetttteekk::  Kõvári
Erik (an.: Kafcsák Éva), Gyetvai Máté (an.:
Gyetvai Mónika), Kurucz Bianka Teresa (an.:
Jakab Katalin), Nagy Ádám (an.: Sarok Anita),
Horváth Ramóna (an.: Horváth Teréz)  
MMeegghhaallttaakk::  Bogdán Mihály élt 55 évet, Dudás
Istvánné Taskovics Rozália Éva élt 65 évet,
Szabó Józsefné Rövid Veronika élt 74 évet,
Lipka Mihály László élt 80 évet, Szalonnás Fe-
renc élt 61 évet, Besenyi Antal élt 73 évet,
Sipos Elvira élt 36 évet, Koszorus László élt 64
évet, Radics Zoltán élt 42 évet, Kovács
Józsefné Brinza Piroska élt 86 évet, Kiss
Imréné Király Anna élt 80 évet, Mikó Mihály
Imre élt 83 évet  
HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttteekk::  Kakas Tímea Mária és
Rencsár László

2013 júliusában a Szvetnik Joachim Általá-
nos Iskola 40 tanulója nyaralt a balaton-
berényi Erzsébet-táborban. A diákok közül so-
kan elõször táboroztak, ezért igen nagy izga-
lommal készültek az elõttük álló hat napra.

A tábor szervezõi változatos programokkal
szórakoztatták a gyerekeket, melyeket tanuló-
ink nagyon élveztek. Próbára tehették ügyes-
ségüket az éjszakai bátorságpróbán, megmé-
rettették tudásukat az Erzsébet-vetélkedõn, és
aktívan részt vehettek a vasvári interaktív mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson. A tábori olim-
pia több versenyszámában mélykúti diák sze-
rezte meg az aranyérmet. Helyi vállalkozók-
nak köszönhetõen a csoport egy szép napot
töltött Keszthelyen, ahol megtekintette a Fes-
tetics-kastélyt és a hozzá kapcsolódó kiállítá-

sokat. Egy este sétahajó-kirándulást szerveztek
a kísérõ pedagógusok. Az idõjárás is kedvezett
a nyaralóknak, hiszen egész héten lehetõség
volt a fürdésre és a szabadtéri játékra.

A tábor maradandó élményt jelent tanuló-
inknak, mivel a részvevõk jelentõs része elõ-
ször járt a Balaton partján.

Szeretnénk köszönetet mondani a követ-
kezõ személyeknek, cégeknek, szervezetek-
nek, akik anyagi támogatásukkal hozzájárul-
tak diákjaink üdüléséhez: Ádelhardt Tibor,
Donát FM Bt., Dr. Gregus Gábor, Illés Imre és
Illésné Vadicskó Beáta, Kúti-Gabona Kft.,
Mélykúti Gazdabolt Kft., Mélykúti Gyermeke-
kért Alapítvány, Ördög Max, Szvetnik Joachim
Általános Iskola Szülõi Munkaközössége,
Univerholz Kft, Weisz István...

Erzsébet-tábor Balatonberényben

FÖLDHIVATALI
ÜGYFÉLFOGADÁS MEGKEZDÉSE
Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás közigazgatási
területén lakókat, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatalának
Járási Földhivatala október 16-tól kezdõdõen
rendszeresen minden hét szerdáján 8-12 óra
között ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadás he-
lye: Jánoshalma a Béke tér 1. sz. 18. sz. iroda
ÜÜggyyffééllffooggaaddáássoonn  iinnttéézzhheettõõ  üüggyyeekk::  • Információ
és tájékoztatás a földhivatali ügymenetrõl •
Kérelem átvétele, érkeztetése • Eljárási díj be-
fizetéséhez csekk szolgáltatása, befizetett
csekk átvétele • Ismert helyrajzi szám alapján
TAKARNET-be betekintés

Érdeklõdni lehet a következõ telefonszá-
mon: 79/341-020 Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

TTóóbbiiááss  FFeerreenncc  BBKKMMKKHH  FFööllddhhiivvaattaallaa  mmeeggbbíízzootttt  hhiivvaattaallvveezzeettõõ

KKuulleesseevviiccss  JJáánnoossnnéé  BBKKMMKKHH  BBááccssaallmmáássii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  

JJáárráássii  FFööllddhhiivvaattaallaa  vveezzeettõõjjee

FELHÍVÁS

EELLSSÕÕ  VVIILLÁÁGGHHÁÁBBOORRÚÚSS  CCSSAALLÁÁDDII  
EEMMLLÉÉKKEEKKEETT  GGYYÛÛJJTT  AA  XXXX..  SSZZÁÁZZAADD  IINNTTÉÉZZEETT

A XX. Század Intézet az elsõ világháborúval
kapcsolatos fényképek, képeslapok, naplók,
valamint személyes történetek, visszaemléke-
zések gyûjtésébe kezd.

Az intézet MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben emlékeztetett arra, hogy 2014-ben lesz az
elsõ világháború kitörésének századik évfordu-
lója. A tudományos intézet ennek alkalmából
várja azok jelentkezését, akiknek a háborúval
kapcsolatosan bármilyen fotóanyag, képeslap,
napló, illetve személyes történet, életút, anek-
dota, visszaemlékezés áll a rendelkezésére. Ki-
emelték: a képek és a családtörténeti emlékek
összegyûjtésének az a célja, hogy bemutassa az
elsõ világháborúnak azt az arcát, amely befo-
lyással volt nemcsak az akkori magyar családok
mindennapi életére, de az utókorra is.

A dokumentumokat a XX. Század Intézet
címére (1122 Budapest, Határõr út 35.) és a
felhivas@elsovilaghaboru.com email címre
lehet elküldeni.

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). Kérem, keressék kol-
légámat, Bényi Józsefet az 77/ 560-001 telefon-
számon a részletekkel kapcsolatban. 

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

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.


