
Tisz telt Mély kú ti ak!
El ér ke zett az év leg meg hit tebb hó nap ja.

Azt hi szem, nem túl zok ez zel a jel zõ vel, hi -
szen ez a hó nap, a de cem ber te le van ké szü -
lõ dés sel, vá ra ko zás sal, ap ró pi ci cso dák kal.

Ta lán ez az a hó nap az év ben, amely ben
egy ki csit töb bet fi gye lünk má sok ra, egy ki csit
több idõt for dí tunk a kö zös sé günk re. A kö zös -
ség ere je vi szont nem csak az ün nep nap okon
fon tos. Ez az erõ, ami a hét köz nap ok ban meg -
tart, se gít túl jut ni a ne héz sé ge ken, a gon do kon. 

A ka rá csony az év leg cso dá la to sabb ün ne -
pe. Tör té ne te az idõk haj na lán kez dõ dött, hi -
szen ka rá csony éj je le a té li nap for du ló ide jé re
esett. Ez volt az év leg hos  szabb éj sza ká ja,
amely után már egy re rö vi dül nek az éj je lek,
és hos  szab bod nak a nap pa lok. A ka rá csonyt
meg elõ zõ ré gi ter mé szet ün nep is a fény gyõ -
zel mét, az élet di a da lát hir det te a sö tét ség és
a ha lál fe lett. A ke resz tény ség új tar ta lom mal
töl töt te meg az õsi ün ne pet, de a fõ mo tí vum,
az élet gyõ zel me a ha lál fe lett nem vál to zott,
hi szen Jé zus szü le té se is a re mény di a da la.

A re for má ció tér hó dí tá sá val a 16. szá zad -
tól kezd ték az em be rek ott hon is meg ün ne -
pel ni Jé zus szü le té sét, in nen tõl kezd tek el ki -
ala kul ni a ka rá cso nyi szo ká sok. A ka rá csony fa
ál lí tá sá nak és dí szí té sé nek szo ká sa né met te -
rü le ten ala kult ki. A ha gyo mány Lu ther Már -
ton ne vé hez kö ti. Ma gyar or szá gon Brunszvik
Te réz ál lí tott elõ ször ka rá csony fát 1824-ben. 

Szer te a vi lá gon hit tek az em be rek az örök -
zöld élet fá ban, amely meg véd a go nosz tól és
a rossz szel le mek tõl – ezek mind a ka rá csony -
fa elõ de i nek te kint he tõk. Az örök zöld az élet
foly to nos sá gá nak, az év rõl év re meg úju ló ter -
mé szet nek is jel ké pe. A ma gyar nyelv te rü le -
ten szé pen fel dí szí tett ter mõ ágat akasz tot tak
ki: ez je le ní tet te meg az em be rek vá gyát a ta -
vasz, a meg úju ló, ter mé keny sé get ho zó, új já -
szü le tett ter mé szet iránt. A ter mõ ág a ke resz -
tény ség fel vé te lé vel a pa ra di cso mi élet fa jel -
ké pe lett. Ha gyo má nyos dí szei is er re utal nak:
az al ma és a dió a ter mé keny sé get, a fü zé rek
pe dig a kí gyót je le ní tet ték meg. 

Mi is a ka rá csony lé nye ge? Kön  nyû rá a vá -
lasz: a sze re tet. De va jon ez csak egy szó,
ame lyet kö te les ség sze rû en vá gunk rá er re a
kér dés re, vagy meg tud juk töl te ni va ló di tar ta -
lom mal, meg tud juk él ni az ér zést?

A ka rá csony gyö nyö rû, meg hitt, ben sõ sé -
ges ün nep. Mi lyen so kat is je lent ez ne künk.
Ám  de ne hagy juk, hogy a mé dia, az el anya gi -
a so dott vi lág nyo má sa el ve gye en nek a cso dá -
la tos ün nep nek a va rá zsát! A ka rá csony nem a
pén zen mú lik! Ap ró öt le tek kel, egy kis oda fi -
gye lés sel és em pá ti á val, va la mint sok sze re tet -
tel meg le het te rem te ni az ün ne pi han gu la tot. 

Az ün nep ki emel a hét köz nap ok ból, a
min den nap ok mo no tó ni á já ból, a meg szo kott
ru tin ból, hi szen van mit vár ni, ter vez get ni, ké -
szü lõd ni, áb rán doz ni, elõ re örül ni an nak,
hogy lesz né hány nap, ami kor csak a sze ret te -
ink kel fog lal koz ha tunk, pi hen he tünk és ün ne -
pel he tünk. Rossz vé get ér het, ha va la ki a má -
sok ál tal rá erõl te tett sze rep nek pró bál meg fe -
lel ni, és be le kény sze rí ti ma gát olyan hely ze -
tek be, ame lyek ide ge nek, ne he zek vagy kel le -
met le nek a szá má ra.

Ne héz füg get le ned ni a tár sa dal mi nyo más -
tól, a té vé és a ma ga zi nok ál tal ránk erõl te tett
ké pek tõl. A mé di á ban min de nütt az idil li csa -
lád ké pe it lát hat juk, ahogy ös  sze ha jol nak a kö -
zös kézmûveskedés fe lett, sü rög ve-fo rog va, vi -
dá man sü tik az il la tos ka rá cso nyi sü te mé nye -
ket, vagy meg hitt han gu lat ban tár sas já té koz nak
a fa alatt. Ez nem je len ti azt, hogy min den ki nek
így kell vi sel ked nie! Mer je nek elég bát rak len ni
ah hoz, hogy úgy ün ne pel je nek, ahogy jól esik!
Ne le gyen sen ki nek ki sebb ren dû sé gi ér zé se
azért, mert azt sze ret né csi nál ni, ami ne ki és a
csa lád já nak örö met okoz! Ne a tö ké le tes re tö -
re ked jünk, ha nem ar ra, hogy a ma gunk és sze -
ret te ink igé nye it ki elé gít sük: le gyen egy „elég
jó” ka rá cso nyunk! A lel kün ket öl töz tes sük fel,
ne a dísz le tek re kon cent rál junk!

Folytatás a 2. oldalon

MIN DEN KI KA RÁ CSO NYA –
MÉLY KÚT 2013.
A kü szö bön ál ló ka rá csony üze ne tét és han -
gu la tát az elõ zõ év hez ha son ló an pró bál juk
meg együtt el hoz ni, mind an  nyi unk szá má ra
fe lejt he tet len né és meg hit té ten ni vá ro sunk -
ban. Sze re tet tel, ün ne pi han gu lat tal vár juk a
vá ros la kos sá gát a „Min den ki ka rá cso nya” kö -
zös ün nep vá ró ren dez vény re a Bé ke Ét te rem -
be és kör nyé ké re.
PROG RAM 
de cem ber 20. 15.00 órakor Meg nyi tó • Az
óvo da és a Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko la
kul tu rá lis mû so ra – Bé ke ét te rem
de cem ber 21. 8.00 órától Kéz mû ves ki ra ko dó
vá sár a Bé ke ét te rem par ko ló já ban
de cem ber 22. 15.00 órától: Kéz mû ves fog lal -
ko zás 17.00 órától: Kul tu rá lis mû sor – Bé ke ét -
te rem•Ka rá csony es te, gyer tya fény – Színkópé
Színitanoda • Vad vi rág Nép tánc cso port • Ady
End re Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let Nép tánc -
cso port ja (Bácskossuthfalva) • Tánc ház

Bab le ves sel, bejg li vel, for ralt bor ral vár juk
ked ves ven dé ge in ket.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

BÉKÉS KARÁCSONYT!BÉKÉS KARÁCSONYT!
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Idén má jus 14-én volt 15 éves a mély kú ti
cso port, és 1998. no vem ber 19-én – te hát az
is 15 éve – csat la koz tunk a GAM MA GT Szen -
ve dély be te gek Or szá gos Ön se gí tõ Cso port já -
hoz. Ket tõs év for du lót ün ne pel tünk: ok tó ber
26-i – sor rend ben a 23. – or szá gos Lel ki na -
pun kon, me lyet a Ka to li kus Al ko ho lis ta men tõ
Szol gá lat tal kö zö sen tar tot tunk. 

Az egész na pos lel ki együtt lét en nek a je -
gyé ben telt. Té ma: sze re te tet ad ni és el fo gad -
ni, Szent Pé ter apos tol 2. le ve lé nek 1, 5-7
alap ján: „Ép pen ezért min den igye ke ze te tek -
kel le gye tek raj ta, hogy hi te tek meg te rem je az
erényt, az erény a tu dást, a tu dás a ma ga tok
fö löt ti ural mat, a ma ga tok fö löt ti ura lom a jó -
ban va ló ki tar tást, a jó ban va ló ki tar tás a val lá -
sos ér zü le tet, a val lá sos ér zü let a test vé ri es sé -
get, a test vé ri es ség pe dig a sze re te tet.” 

A lel ki nap ra Mély kút mel lett Bu da pest rõl,
Ve res egy ház ról, Szeg vár ról, Du na új vá ros ból,
Moh ács ról, Boly ból, Ho mo rúd ról jöt tek érin -
tet tek és hoz zá tar to zók. Prog ram: be mu tat -
ko zás után, be ve ze tõ el mél ke dés, majd Fa ze -
kas György atya a KASZ lel ké szé nek el mél ke -
dé se a sze re tet rõl. Ebéd után a GAM MA GT
mély kú ti cso port já nak nyílt fog lal ko zá sát a
cso port el hunyt tag ja i ról va ló meg em lé ke zés -
sel kezd tük. A 15 év alatt 16 fõ köl tö zött az
örök ha zá ba a cso por tunk ból. A fog lal ko zá -
son részt ve võk õszin tén be szél tek ar ról, hogy
mi lyen nagy volt a sze re tetéh sé gük, fél ve fo -
gad tak el sze re te tet, és ez a jó za no dás út ján
ho gyan vál to zott. Ma már tud nak sze re te tet
el fo gad ni és tud nak szív bõl sze re te tet ad ni.

A lel ki együtt lé tet há la adó szent mi sé vel
zár tuk. Az együtt lét em lék lap já nak elõ ol da lán
a mély kú ti Fény ke reszt lát ha tó, há tul ján idé -
zet: „Ad dig meg ma rad a hit, re mény és a sze -
re tet, ez a há rom, de kö zü lük a leg na gyobb a
sze re tet.” 1Kor 13.13

Kö szön jük a Ka to li kus Karitász mély kú ti
cso port já nak szol gá la tát, és aki bár mi lyen se -
gít ség gel hoz zá já rult e nap lét re jöt té hez. 

Hon lap el érés: www.melykutgamma.shp.hu
GAM MA GT

Szen ve dély be te gek Mély kú ti Ön se gí tõ Cso port ja

A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta la tisz te let tel meg hív ja az
ér dek lõ dõ ket a kö vet ke zõ la kos sá gi fó ru mok ra:

TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
• az új föld for gal mi tör vény ren del ke zé se i rõl,
• az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép tar tal mát
érin tõ vál to zá sok kal kap cso la tos be je len té si
kö te le zett ség rõl (épü let fel tün te tés)

Já nos hal ma: 2013. de cem ber 11-én 16 óra
He lye: Kul tu rá lis Köz pont
Borota: 2013. de cem ber 11-én 18.30 óra
He lye: Is ko la ebéd lõ 
Mély kút: 2013. de cem ber 16-án 16 óra
He lye: Mû ve lõ dé si Ház

Elõ adók: Tó bi ás Fe renc BKMKH Föld hi va ta la
meg bí zott hi va tal ve ze tõ • Szénásné Or szág
Krisz ti na, BKMKH Föld hi va ta la hi va tal ve ze tõ-
he lyet tes • Dr. Hor váth Áron, BKMKH Föld -
hi va ta la föld ügyi osz tály ve ze tõ 

Az elõ adás tár gyá val kap cso lat ban kér dé -
se ket le het fel ten ni elõ ze te sen a kö vet ke zõ e-
mail cí men: kecskemet_m@takarnet.hu

Vár juk Tisz telt Ven dé ge in ket!

GAM MA GT.
Szen ve dély be te gek Ön se gí tõ Cso port ja

Tisz telt Mély kú ti ak!
Folytatás a címoldalról
Nem kön  nyû fel nõtt ként új ra át él ni a cso dát

– de ha nin cse nek kí ván sá ga ink, nin cse nek vá -
gya ink, ak kor sem mi nek a be tel je sü lé sé ben
sem re mény ked he tünk. A fel nõt tek nek is szük -
sé gük van egy kis meg le pe tés re. Hi á ba ál la pod -
tunk meg ab ban, hogy úgy tud juk az új ét ke zõ -
asz talt meg ven ni, hogy az egyik lá bát ne kem
hoz ta a Jé zus ka, le het, hogy szent es te na gyon
fog hi á nyoz ni, ha egy kis szív hez szó ló, sze -
mély re sza bott, akár kéz zel ké szí tett ap ró sá got
sem fo gok ta lál ni a sa ját ne vem mel a fa alatt.

KED VES GYE RE KEK!
A ka rá csony a csa lád ün ne pe is – nem csak a
gye re ke ké… Ilyen kor jut ide je a szü le i tek nek
a pi he nés re, ilyen kor van le he tõ sé gük a fel töl -
tõ dés re. Mi lyen szép is len ne, ha ez a né hány
nap a fel hõt len csa lá di együtt lé té le het ne. Se -
gít se tek hát ti is! És nem csak az zal, hogy se gí -
te tek a ház tar tás ban, a ké szü lõ dés ben, hogy
min den re jus son idõ, ha nem az zal is, hogy
iga zi ka rá cso nyi an gyal kák ká vál va oda fi gyel -
tek má sok ra is. Mi nek örül nek a szü le i tek?
Mi re vágy nak a csa lád tag ok? 

Min den ki nek mást és mást je lent az ün -
nep: nagy pa pa ta lán sze ret né el ol vas ni a
köny vet, amely re vá gyott; nagy ma ma sze ret -
ne mi nél több idõt ve le tek, az uno kák kal töl -
te ni; édes apa él vez né a csen det; édes anya
pe dig ar ra vá gyik, hogy ez a pár nap alatt vég -
re va la ki ve le is tö rõd jön egy ki csit. Ugye nem
tel je sít he tet len kí ván sá gok ezek? Kü lö nö sen,
ha tud juk, hogy egy kis an gya li se gít ség gel va -
ló ra is vált ha tók.

KED VES MÉLY KÚ TI AK!
Nem kí vá nok Önök nek tö ké le tes ün ne pet,
sok kal in kább egy elég jó ka rá csonyt! Nem
olyat, ami lyen nek a kí vül ál lók sze rint len nie
kel le ne, ha nem min den egyes mély kú ti la kos -
nak pon to san olyat, ami lyen re õ vá gyik. Hi -
szen Ge or ge Bernard Shaw, a nagy drá ma író
is meg mond ta: „Ne kí vánd fe le ba rá tod nak,
amit ma gad nak kí vánsz – le het, hogy ne ki
egé szen más az íz lé se!” 
Bol dog, bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket kí vá nok!

Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere

MEGHÍVÓ
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Mély kút vizi köz mû szol gál ta tá sát 2013. ja nu ár
1-tõl a BAJAVÍZ KFT. lát ja el. Ez zel az Ön kor -
mány zat ele get tett a jog sza bá lyi elõ írá sok nak.
A fo gyasz tók az át adás-át vé te li el já rás tól füg get -
le nül fo lya ma tos víz el lá tás ban ré sze sül nek. 

2012. de cem ber ha vi kö zü le ti és 2012. IV.
ne gyed évi víz szám lá kat az ÉPTESZ Kft. bo csá -
tot ta ki. A szám lák el len ér ték ét a mel lé kelt pos -
tai csek ken kér jük be fi zet ni a szám lá kon fel tün -
te tett fi ze té si ha tár idõ ig az OTP-nél vagy a Pos -
tán. Sze ret nénk fel hív ni a tar to zók fi gyel mét,
hogy amen  nyi ben tar to zá su kat nem ren de zik,
úgy a be haj tást köz jegy zõ nek ad juk át. A hát ra -
lék be haj tás ér vé nye sí té se ér de ké ben az új
szol gál ta tó együtt mû kö dik az ÉPTESZ KFT-vel
a to váb bi víz kor lá to zá sok te kin te té ben.

2013. ja nu ár 1-tõl az ÉPTESZ KFT. je len le gi
ügy fél szol gá la tán csak a ja nu ár 1. elõt ti víz díj
prob lé mák ke ze lé se és a ko ráb bi víz dí jak be fi -
ze té se tör tén het. Er re to vább ra is ren del ke zés -
re ál lunk mind sze mé lye sen, mind te le fo non.
(Mély kút, Rá kó czi u. 5. Te le fon: 77/460-089).
A víz szol gál ta tás és szenny víz el ve ze tés ös  szes
prob lé má já val (csõ tö rés, víz be kö tés, szám lá zás
stb.) 2013. ja nu ár 1-tõl a BAJAVÍZ KFT-hez kell
for dul ni uk.

2013. ja nu ár 2-tõl a la kos ság ar zén men tes
ivó víz zel va ló el lá tá sát a hon véd ség vég zi(laj -
tos ko csi ból, zacs kós víz zel) a Mû ve lõ dé si Ház
elõt ti par ko lóban és az Öreg ma jo ri ben zin -
kútnál. Víz vé te li le he tõ ség na pon ta Mély kú ton
10–14 órá ig, Öreg ma jorban 6–20 órá ig.

Három kon té ne res víz tisz tí tó be ren de zés
te le pí té se meg tör tént. 2013. de cem ber 1-tõl
az ar zén men tes víz el lá tás kon té ne rek bõl lesz
biz to sít va a la kos ság ré szé re. 
Kon té ne rek nyit va tartása: mun ka nap okon
8–15, • mun ka szü ne ti na po kon 9–12 órá ig
Hely szín: Öreg ma jor víz mû elõt ti te rü le ten • 
Mély kút köz pon ti ját szó tér mel lett (Tó part) • 
55-ös út nál lé võ ját szó tér mel lett (Mondovi-
csék Ven dég lõ je)

• TE ME TÕK az ÉPTESZ  KFT üze mel te té sé ben
le võ (Kál vá ria, Pes ti, Al só) 2013. no vem ber
11-tõl 8–16 órá ig tar ta nak nyit va. Te me tõ -
gond nok te le fon szá ma: 06-30/245-5266
(Pász tor Mi hály)
• SZIP PAN TÁST le het ren del ni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680.( Mayer Lászó) te le -
fon szá mon il let ve az ÉPTESZ KFT szá mán:
77/460-089. vagy sze mé lye sen az iro dá ban
Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt. A szip pan -
tás dí ja kö zü le tek nek for du lón ként brut tó
8001,-Ft, la kos ság nak a re zsi csök ken tés mi att
for du lón ként brut tó 7200,-Ft.
• SZE ME TES ZSÁ K. A Fel sõ-Bács kai Hul la dék -
gaz dál ko dá si Kft emb lé má já val el lá tott sze me -
tes zsá kot le het vá sá rol ni az ÉPTESZ KFT iro -
dá já ban Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt
448,-Ft brut tó áron. Ha eb be a zsák ba gyûj tik
a hul la dé kot a ku ka ürí té se kor ezt is el szál lít -
ják kü lön díj fel szá mí tá sa nél kül.

Dzsudzsák Mi hály ügy ve ze tõ

ÉPTESZ KFT HÍRDETÉSEI

Mélykút Város Önkormányzata újabb sikeres
pályázatának segítségével folytatódhat a
Fenyô Miksa Városi Könyvtár fejlesztése. Az
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Programjának támogatási rendsz-
eréherendszeréhez benyújtott „Mélykút
Város Tudásdepó Expressz programja II.”
címû pályázat útján 18.821.000 Ft európai
uniós forrás érkezhet a városba, 100%-os
támogatási intenzitással. 

Az óvodások és kisiskolások bevonásával elin-
dult a munka, melynek keretében a gyerekek
szövegértési foglalkozásokon vehetnek részt,
a tanulás játékos formában zajlik, bábozással,
drámajátékokkal kiegészítve. A felnôttek
számára egy komplex programot dolgoztak ki,
melynek keretében a város történetével
ismerkedve dolgoznak a számítógépeken,
egyszerre fejlesztve a digitális és a nyelvi kom-
petenciákat.

Újabb program a városi könyvtárban
Szövegértés és digitális írástudás fejlesztése, élethosszig tartó
tanulás Mélykúton – gyermekortól felnôttkorig

Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények

a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,

s a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

Mkor a fenyô. illata megérinti szívünk,

ezen az estén kicsit álmokban is hiszünk.

Nem szeretnénk mást, csak bodogok lenni

és másokért szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,

halványak a hitek és halványak a remények.

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,

ôszintén szeretni és bízni a jóban.

Ôrizzük meg a karácsonyunk fényét,

S ôrizzük meg a szeretetben való hitünk reményét.

Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,

s gyermeteg vágyainknak már határt nem szabhatunk.

Ezzel a verssel kívánunk városunk minden
lakójának áldott, békés karácsonyt és ered-
ményekben gazdag, boldog új évet!

A Mûvelôdési Ház és Fenyô Miksa Könyvtár dolgozói
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Tárd ki szí ved ka pu ját Er dély elõtt cím mel
nyert pá lyá za tot a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ
Zrt. ál tal tá mo ga tott „Ha tár ta la nul!” prog ram
ke re té ben a mély kú ti Szvetnik Joachim Ál ta lá -
nos Is ko la. Uta zá sunk és a szál lá sunk költ sé ge -
it 1 149 950 fo rint tal tá mo gat ta a Beth len Gá -
bor Alap ke ze lõ Zrt. A 2013. ok tó ber 4. és 8.
kö zött meg va ló su ló ta nul mány úton is ko lánk
36 di ák ja és 4 pe da gó gu sa vett részt.

A ta nul mány út ve zér fo na lát az er dé lyi
mon dák ad ták, me lyek hez min den tan tárgy -
hoz szo ro san kö tõ dõ prog ram ele met kap csol -
tunk. Er dély tör té nel mé vel, föld raj zá val, nép-
és kép zõ mû vé sze té vel, ál lat- és nö vény vi lá gá -
val sze mé lyes ta pasz ta lás út ján is mer ked het -
tek meg a gye re kek, s kéz zel fog ha tó vá vált
szá muk ra Szé kely föld vi lá ga.

Köz vet len kö zel rõl érez tük át a ti zen két
kõmíves hi á ba va ló fá ra do zá sát, s Kõmíves Ke le -
men ál do zat ho za ta lát „ma gos Dé va” vá rá nál.
Meg ko szo rúz tuk, töb bek kö zött, az ara di em -
lék mû vet, Hu nya di Já nos szar ko fág ját, Sü tõ
And rás nyá ri lak ját, Or bán Ba lázs sír em lék ét,
Pe tõ fi Sán dor „kör te fá ját”, ami alatt utol só ver -
se it al kot ta. Át érez tük gon do la ta it, ami kor azt
ír ta: „Mit ne kem, te zor don Kár pá tok nak /
Feny ve sek kel vad re gé nyes tá ja…” El lá to gat -
tunk Korondra, ahol meg is mer tük a tap ló gom -
bász szak ma rej té lye it, s ahon nan sa ját ké szí té -
sû ke rá mi ák kal tér tek ha za gye re ke ink. Egy
geo ló gus bá csi kí sé re té vel vol tunk a Bé kás-szo -
ros nál és a Gyil kos-tó nál. Út köz ben kí sé rõnk
elõ adást tar tott Er dély nö vé nye i rõl, ál la ta i ról, s
a Kár pá tok hegy vo nu la tá nak ke let ke zé sé rõl.

Jár tunk a Ta risz nyás Már ton Mú ze um ban,
ahol a mú ze um ve ze tõ nemcsak a szé kely ha -
gyo má nyok kal, de a szé kely nép gon dol ko dás -
mód já val, a szé kely sza bad ság tit ká val is meg -
is mer tet te ta nu ló in kat. Parajdon a só bá nyá ban
hos  szabb idõt töl töt tünk, s mi köz ben tisz tul tak
lég út ja ink, meg ér tet tük az er dé lyi só bá nyá szat
év szá zad ok ra vis  sza nyú ló je len tõ sé gét.

Szál lá sunk Gyergyóújfaluban volt, s ven -
dég lá tó ink me leg sze re tet tel vet tek kö rül
mind an  nyi un kat. A tisz ta ágyak, a fi no mabb -
nál fi no mabb éte lek, me leg sze re te tük még
in kább fe led he tet len né tet ték ezt az öt na pot.
De örök re lel künk be vé sõ dött a gyergyóújfalui
gye re kek szív bõl jö võ éne ke, tán ca, hû sé ges
ma gyar sá ga, a kö zös ün nep ok tó ber 6-án. 

A mély kú ti gye re kek nagy iz ga lom mal, vá ra -
ko zás sal in dul tak el er re az út ra, de amit ott
kap tak, az sok kal több, mint amit el tud tak kép -
zel ni: meg ér tet ték a ma gyar nem zet ös  sze tar to -
zá sát, át érez ték Tri a non tra gé di á ját, fel is mer ték
Er dély sem mi hez nem ha son lít ha tó gaz dag sá -
gát. Még ke ve sen tud ták ezt az ér zést sza vak ba
ön te ni, de az biz tos: az ok tó ber 6-i meg em lé -
ke zé sen már min den ta nu lónk tel jes hang erõ -
vel éne kel te a szé kely him nuszt.

Prog ra munk tá mo ga tá sát kö szön jük Mély -
kút Vá ros Ön kor mány za tá nak, Ka to na Lász ló
vál lal ko zó nak, a Koch Pin cé szet nek, Kõ sze gi
Edit vál lal ko zó nak, Uzonyi And rás nak és ne jé -
nek, Weisz Ist ván vál lal ko zó nak és a prog ram -
ban részt ve võ gye re kek szü le i nek.

Racsmánné Uzonyi Va lé ria, Hurton Ka ta lin

Polyákovicsné Mol nár Ágo ta, Cson tos Ferencné

Mon dák út ján Er dély ben
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Szü let tek: Szi li Má té Kris tóf (an.: Hor váth
Edit), Anka Dor ka (Agócs Bri git ta), Laczi Zente
Ro land (Bor bély Ber na dett), Ba lázs Áron Ben -
de gúz (Bá lint Éva), Kiss Ger gõ (Bá lint Ani ta)
Meg hal tak: Ká rász Jánosné Zakupszki Ka ta lin
élt 88 évet, Nagy Já nos élt 64 évet, Kõrösi
Mihályné Sztarovics Má ria élt 84 évet, Szalai
György élt 82 évet, Binszki Jánosné Veverka
Mar git élt 94 évet, Lipka Mihályné Cse lé des Gi -
zel la élt 76 évet, Kiss Jó zsef élt 72 évet, Majer
An tal élt 63 évet, Nacsa Jánosné Bondor Ve ro -
ni ka élt 81 évet

MESE A KARÁCSONYRÓL,
AZ ÖNFELÁLDOZÁSRÓL ÉS
A SZERETETRÔL...
Valamikor réges régen az erdôben élt két
fenyôfa. Együtt cseperedtek fel, együtt nôttek.
Az egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették
egymást. Úgy érezték, minden az övék. Övék
az erdô, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s
minden, minden. Jött a tavasz, minden kizöl-
dült mellettük. Jött a nyár, jött az ôsz. Majd jött
a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az erdô-
ben, majd meglátta ezt a két fát, s vette a
fejszéjét. Kivágta ôket. Fájtak a csapások, de
talán az még jobban, hogy szétszakítják ôket. 

A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyô-
fát. A fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy
gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz
hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok-sok
díszes ajándék került alá. S boldog volt. Hát
igen. Ez az igazi élet! – gondolta.

Eközben a lány-fenyô egy szegény család-
nál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék...
semmi. A lány nagyon elkeseredett. Lám,
hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a
szerelmemmel? – kesergett.

Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az
egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen gyer-
mek született, fiú adatott nekünk. Mindenki
boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem.
Ott, ahova a fiú-fenyô került, veszekedés volt.
A pénz. Már megint a pénz. S a férj otthagyta
feleségét karácsony szent ünnepén.

Eközben a másik családnál nagy szeretet-
ben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de
sokal többet kaptak a gyerekek: szeretetet.
Azt, aminél több nem adható.

Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a
szénégetônél találkozott. Hiába éltem – ke-
sergett a fiú. Á, dehogy – szólt a lány – nem
az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen
szegény, hanem csak annyi, hogy szeretettel
vagy-e a másik iránt. Szeretettel a másik iránt.
S egymást átölelve égtek el, a szénégetô
kemencéjében.

SZÁ MÍ TÓ GÉ PES TAN FO LYA M
Ked ves Ol va só ink! Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy
a szá mí tó gé pes tan fo lya mo kat – tech ni kai
okok mi att – ja nu ár ban tud juk kez de ni. De -
cem ber fo lya mán le het még je lent kez ni kez dõ
és ha la dó cso port ba is a 461 347-es te le fon szá -
mon vagy sze mé lye sen a könyv tár ban.

A könyv tár dol go zói

KÖ SZÖ NET 
A Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko la di ák jai és
tá bo roz ta tó pe da gó gu sai kö szö ne tet mon da -
nak azon sze mé lyek nek és cé gek nek, akik
anya gi tá mo ga tá suk kal hoz zá já rul tak a bala-
tonberényi tá bo ro zás hoz:    

Ádelhardt Ti bor, Bényi Csa ba, Bényi Zol -
tán, Do nát FM Bt., dr. Gregus Gá bor, Il lés Im -
re és Illésné Vadicskó Be á ta, Kúti-Gabona
Kft., Mély kú ti Gaz da bolt Kft., Mély kú ti Gyer -
me ke kért Ala pít vány, Ör dög Max, Szvetnik
Joachim Ál ta lá nos Is ko la Szü lõi Mun ka kö zös -
sé ge, Univerholz Kft. és Weisz Ist ván

Iga zi öröm volt lát ni, men  nyi kis gye rek,
szü lõ, nagy szü lõ el fo gad ta meg hí vá sun kat a
Már ton na pi ün nep re.

Lám pá sok, li ba bá bok ké szí té se elõz te
meg ezt az ese ményt, amely re el sõ al ka lom -
mal ke rült sor vá ro sunk ban. Az óvo dák ból és
a könyv tár ból dél után négy óra kor in dul tak a
csa pa tok a temp lom hoz, majd együtt vo nult
to vább a „kis csa pat” a mû ve lõ dé si ház ba. A
sok kis em ber ke vi lá gí tó lám pá sok kal, hos  szú
so rok ban kí gyó zott az ut cá kon Már ton püs -
pök re em lé kez ve. A mû ve lõ dé si ház ban sok
dol gos kéz nek kö szön he tõ en me leg tea, pat -
to ga tott ku ko ri ca és li bazsí ros ke nyér vár ta a
részt ve võ ket. Meg hall gat tuk e je les nap tör té -
ne tét, mely nek foly ta tá sa ként az óvo dás gye -
re kek da lok kal, ver si kék kel szí ne sí tet ték az es -
tét. Ez után a Lyra Együt tes fer ge te ges han gu la -
tú kon cert jé vel zá rult. 

Az el sõ „Li ba-ga li ba” ün nep volt a ja vá ból,
hi szen óvo dás, kis is ko lás és felnõtt ilyen szép
szám mal ré gen gyûlt ös  sze vá ro sunk ban. Úgy

gon dol juk, jól si ke rült a kez de mé nye zés, és a
kö vet ke zõ évek ben ha gyo mán  nyá is vál hat.

Min den ki se gít sé gét há lá san kö szön jük a
gye re kek ne vé ben is!

Az óvo dák dol go zói

Már ton na pi li ba-ga li ba
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Az NTP-ITM-12-P-0030 PÁ LYÁ ZAT nyer -
tes in téz mé nye ként 30 te het sé ges di ák és
három pe da gó gus (Cson tos Ferencné, Hurton
Ka ta lin, Weisné Pus kás Ág nes) tá bo roz ha tott
in gyen a nyár fo lya mán Az élet ka land, vál lald!
el ne ve zé sû fel töl tõ dést se gí tõ tá bor ban. A tá -
bor ös  szes költ sé gét az el nyert 1 700 000 fo -
rint ös  szeg bõl si ke rült fi nan szí roz nunk,

Te het ség gon do zó tá bo run kat Sop ron ban
és kör nyé kén va ló sí tot tuk meg jú ni us 23-27.
kö zött. Szál lás he lyünk Sop ron bel vá ro sá ban,
a Pó lus Pan zi ó ban volt.

A Sop ron ba ve ze tõ úton meg cso dál tuk
Veszp rém, ha za fe lé pe dig Szé kes fe hér vár
bel vá ro sát. Mind ket tõ cso dá lat tal töl tött el
ben nün ket.

El sõ na pon a tá bo ro zók önál ló an – egy ka -
pott vá ros tér kép se gít sé gé vel – fe dez ték fel
Sop ron tör té nel mi bel vá ro sát. Nosz tal gia vo -
nat tal meg is mer ked tünk Sop ron vá ros fon to -
sabb épü le te i vel is. Fris sen szer zett is me re te -
in ket a nap vé gén kér dõ ív vel tesz tel tük. 

Má so dik na pon egy tú ra so rán fel sé tál tunk
a Kár oly-ki lá tó hoz, ahol meg cso dál hat tuk a
vá rost kö rül öle lõ pa no rá mát. On nan el sé tál -
tunk a Taródi-várhoz, ahol azt ta pasz tal hat tuk
meg, hogy mi lyen az, mi kor egy em ber egész

éle tét hob bi já nak a meg va ló sí tá sá ra te szi fel.
Azt is lát hat tuk, hogy mit ér nek az ér té kes tár -
gyak rend sze re zés, gon do zás nél kül. A vár tól
át sé tál tunk a Lõvér Ka land park ba. Ott min -
den ki pró bá ra te het te bá tor sá gát és le gyõz -
het te fé lel mét. Ezt a prog ra mot na gyon él vez -
tük, pe dig meg le he tõ sen ne héz pá lyá kon kel -
lett át ve re ked nünk ma gun kat. 

A kö vet ke zõ nap dél elõtt jén bo boz ni men -
tünk, ahol a szá gul dás örö mét ta pasz tal hat tuk
meg. Bo bo zás után a sár vá ri él mény für dõ ben
ké nyez tet tük ma gun kat. A Fer tõ ta von egy órás
ha jó úton vet tünk részt, lát hat tuk a ta vat kö zel -
rõl, és még Ma gyar or szág ha tá rát is át lép het tük,
s Auszt ri át pil lant hat tuk meg egy rö vid idõ re. 

Út ban ha za fe lé Nagy cen ken meg lá to gat -
tuk a leg na gyobb ma gyar, Szé che nyi Ist ván
kas té lyát és a Szé che nyi csa lád ma u zó le u mát. 

A tá bo ro zás so rán a dél utá no kat min dig
va la mi lyen csa pat fel adat meg ol dá sá val töl töt -
tük, amik pon to zás ra ke rül tek. Volt ál ta lá nos
is me re tet fel mé rõ to tó, emb lé ma ter ve zés pó -
ló ra, él mény tab ló-ké szí tés, ál ta lunk ös  sze ál lí -
tott úti könyv be mu ta tó stb. Es tén ként csa pat -
épí tõ já té ko kat ját szot tunk, be szél get tünk, tár -
sa soz tunk, sport ve tél ke dõt szer vez tünk, bá -
tor ság pró bát, disz kót tar tot tunk. 

Az utol só na pot a tá bor ér té ke lé sé vel kezd -
tük, ahol a csa pa tok meg tud ták, mi lyen he lye -
zést ér tek el a ver se nyek ben, ve tél ke dõk ben,
majd kü lön díj jal ju tal maz tuk azo kat, akik leg -
na gyobb rend ben tar tot ták szo bá ju kat, akik
leg il lem tu dób ban vi sel ked tek, il let ve, akik a
leg se gí tõ ké szeb bek vol tak.

A tá bor utol só fel ada ta ként egy elé ge dett -
sé gi kér dõ ívet töl töt tünk ki, majd kö zö sen
meg néz tük a tá bor so rán ké szí tett ké pe ket, vi -
de ó kat, s így fel idéz tük az együtt töl tött öt nap
ös  szes fe led he tet len em lé két.

Re mél jük, jö võ re is tá bo roz ha tunk! Kö -
szön jük a tá bor szer ve zõ pe da gó gu sok ál do za -
tos mun ká ját!

cso port ve ze tõ di á kok

Az élet ka land, vál lald!
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Re me kül sze re pel tek aerobikosaink a Mo -
dern tánc Ku pa so ro zat 2013-2014. évad já nak
I. pont szer zõ ku pa for du ló ján, Cse pe len.

A no vem ber 16-án in du ló évad el sõ ver se -
nyén 3 tu dás szin ten és négy kor osz tály ban in -
dul hat tak a részt ve võk. A Szvetnik Joachim Ál -
ta lá nos Is ko la ta nu lói egy já nos hal mi kis lán  nyal
ki e gé szül ve – élet ko ruk nak meg fe le lõ en – a
Silver Ma nó és Gye rek ka te gó ri ák ban in dul tak.

A meg mé ret te tés re ki tar tó mun ká val és lel -
ke se dés sel ké szül tek már nyár óta he ti két al -
ka lom mal. Edzõ jük, Pász tor And rea aero-
bikoktató Já nos hal má ról jár át, ke mény sza -
vak kal és em ber pró bá ló edzé sek kel ké szí tet te
fel cse me té in ket er re a ne ve ze tes ver seny re.
An di egy-egy edzés után min dig biz tat ta, bá to -
rí tot ta le ány ká in kat, ami erõ sí tet te gyer me kink
ön bi zal mát, el hi va tott sá gát az ae ro bic iránt.

A Ma nó cso port ban in du ló gye re kek har -
ma dik éve – 5 éves ko ruk tól –, Gye rek cso -
port ban – má so dik osz tá lyos ko ruk tól – ne ve -
zõ ta nu lók 5. éve edze nek ke mé nyen egy-egy
ilyen ver seny elõtt. A ha tal mas mun ka meg -
hoz ta gyü möl csét. A hat ta gú ma nók ezüst -
érem mel, az öt ta gú „na gyok” arany érem mel
tér het tek bol do gan ha za. 

Szü lõ ként lát ni lá nya ink fej lõ dé sét, küz dé -
sét, si ke rét: szív szo rí tó ér zés. Gyer me ke ink
eze ken a tor ná kon ren ge teg él mény  nyel, ta -
pasz ta lat tal gaz da god nak. Ám, ami még en nél
is fon to sabb, egy jó kis kö zös ség ben van nak,
ahol el fo gad ják, se gí tik egy mást, együtt örül -
nek a csa pat ered mé nye i nek, ér me i nek. Ezek
a si ke rek mo ti vá ló erõ ként hat nak rá juk, fel -
töl tik õket po zi tív ener gi á val, ami a ta nul má -
nyi ered mé nyü kön is tük rö zõ dik. 

Eh hez a si ker hez azon ban szük ség van egy
ki vá ló ta nár ra, edzõ re, aki for mál ja, ta nít ja
gyer me ke in ket. Kö szön jük Pász tor And rea ki -
tar tó, lel kes mun ká ját! Re mél jük, még ren ge -
teg szép he lye zést és ér met tud nak sze rez ni
az évek so rán!

Ta gok: Jakity An na, Cson tos Ber ta, Esz ter Han -
na, Ko szo rús Dorina, Csák Jáz min • Kothencz
Kar ina, Mikó Zsó fia, Ko vács Nó ra, Hurton Jo -
han na, Viszmeg Ninetta, Maczkó Re be ka

Hurton Ka ta lin

Büsz ke sé ge ink MUNKAREND VÁLTOZÁS
A MÉLYKÚTI HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
TÁJÉKOZTATÓJA

December 7-én (szombat) és 21-én (szombat)
rendelés lesz a hétköznapi rend szerint. 
December 24-25-26-27-28-29-én (keddtôl va-
sárnapig) központi ügyelet lesz az orvosi ren-
delôben az ünnepnapokon és a hétvégeken
szokásos módon. Vagyis karácsony környékén
hat (6) egymást követô napon nem lesz ren-
delés, csak sürgôsségi ellátás. 

A gyógyszertár is ehhez a munkarendhez
fog igazodni. Kérünk mindenkit, hogy vegye
tudomásul ezt a szokatlan munkarendet, és
idôben intézze el nem sürgôs ügyeit (recep-
tírás, beutaló kérés, igazolások stb.).

KA RÁ CSONY-KU PA LAB DA RÚ GÓ TOR NA
2013. de cem ber 21-22.-én (szom bat-va sár nap) lab da rú gó ku pá ra ke rül sor a sport csar nok ban.
A mér kõ zé sek kez dé si idõ pont ja szom ba ton dél után 15°° és va sár nap 9°° óra.

A mér kõ zé sek 20x30m-es pá lyán zaj la nak. A csa pa tok ból 4+1 já té kos tar tóz kod hat egy szer -
re a pá lyán. A ka pus ki dob hat ja a lab dát a fél pá lyán túl ra. A ka pus ról van szög let. A ha za a dást
a ka pus kéz zel nem fog hat ja meg.

A já ték idõ 2x12 perc. A cse ré ket fo lya ma to san el le het vé gez ni. A tor na tel jes idõ tar ta ma alatt
csa pa ton ként két iga zolt já té kos ne vez he tõ, akik fo lya ma to san a pá lyán tar tóz kod hat nak. A me -
gyei I. osz tály ban vagy az an nál ma ga sabb osz tály ban sze rep lõ és a kül föld ön ját szó já té ko sok szá -
mí ta nak iga zolt nak.

Ne ve zé si díj: 2000 Ft.
Az elõ zõ évek ta pasz ta la ta it fi gye lem be vé ve sok csa pat ne ve zé se ese tén kétna pos ra ter vez -

zük a tor nát. Az egyik cso port küz del me it szom ba ton dél elõtt bo nyo lít juk le, a má sik cso por tot
pe dig va sár nap dél elõtt. A cso port mér kõ zé sek után bo nyo lít juk le a hely osz tó kat. A sor so lás
meg te kint he tõ pén te ken a dél utá ni órák ban a sport csar nok hir de tõ táb lá ján és a
www.melykut.hu hon la pon, a sport me nü pon ton be lül.

Ne vez ni csak és ki zá ró lag 2013. de cem ber 20 (pén tek) 12°°óráig le het Velez At ti lá nál a 06-30-
2193029-es te le fon szá mon, vagy a mû ve lõ dé si ház ban sze mé lye sen, mun ka idõ ben. Kér jük a ne -
ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!                                                              Velez At ti la sport szer ve zõ

Filipszky Baran Ilona

Karácsonynak éjszakája

Karácsonynak éjszakáján
Isteni gyermek született.
Oly vidámak és boldogok
Ilyenkor az emberek.

Betlehemnek jászolában
Fekszik Isten gyermeke.
Békét hozott e világra
Megváltásunk zálogára.

Töltse el szívünket öröm,
A mennyei békét köszönöm.
Áradjon e rút világra
Szeretetnek szép virága

Kicsi gyermek, arra kérlek,
Hozzál nekünk békességet.
Én is hozzád elmegyek,
Fogadd tiszta szívemet.
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A min ket kö rül ve võ vi lág nem jó irány ban
vál to zik. Kék boly gónk egyik leg na gyobb el -
len sé ge sok szor ma ga az EM BER. A ma ok ta -
tá sá nak egyik nagy ki hí vá sa, hogy a fel nö vek -
võ ge ne rá ció ezt ész re ve gye, és ezen tud jon
és akar jon is vál toz tat ni. 

A Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko la tan tes -
tü le te olyan pe da gó gi ai prog ra mot al ko tott
meg 2013 ta va szán, mely – többek kö zött –
igen nagy hang súlyt fek tet a ter mé szet tu do má -
nyos tan tár gyak ok ta tá sá ra, fi gye lem be vé ve a
NAT kö ve tel mény rend sze rét, il let ve  kulcs kom -
pe ten cia te rü le te it; ezért ke rült be az er dei is -
ko la prog ram mint önál ló ne ve lé si- és ta nu lás -
szer ve zé si egy ség. A tan te rem hez kö tött, tan -
tár gyak ra szab dalt vi lág ban kell egy hely, egy le -
he tõ ség, ahol a vi lág egy sé ges egés  szé áll ös  sze
a ta nu lók szá má ra. Ahol meg ért he tik, fel fe dez -
he tik, meg ta pasz tal hat ják a ter mé szet, a kö zös -
ség, az egyén kap cso la ta it, ös  sze füg gé se it. Ahol
tu da to sul ben nük, hogy raj tuk is mú lik, mi ve -
szi õket kö rül ki rán du lá sa ik so rán. Ta ka ré kos,
és  sze rû élet mód dal ho gyan csök kent he tik a le -
ve gõ, a ta laj, a vi zek szen  nye zõ dé sét.

A szán dék te hát meg volt, már csak a ked -
ve zõ le he tõ ség re kel lett vár ni. Ez egy pá lyá zat
for má já ban ,,szín re is lé pett”: ez volt a nyá ron
meg je lent NTP-IKT-MPA-12 pá lyá zat. Hat vál -
lal ko zó szel le mû pe da gó gus (Cson tos Ferenc-
né, Hurton Ka ta lin, Illésné Bir kás Má ria, Klem
Jó zsef, Vojnics-Rogics Antalné, Weisné Pus kás
Ág nes) a va ká ció alatt meg al kot ta azt a prog -
ra mot, amely a ,,Nézz kö rül, fe dezd fel, õrizd
meg” cí met kap ta, s mely pá lyá zat ma xi má lis
(1 845 000 Ft) tá mo ga tás ban ré sze sült. A pá -
lyá zat ké se del mes ered mény hir de té se mi att a
ter ve zett idõ pont tól el té rõ en ok tó ber 13-18-
ig ke rült meg ren de zés re a prog ram az Agg te -
le ki Nem ze ti Park te rü le tén fek võ Szög li ge ten,
a Sza la mand ra-ház ban. 

Elõt te azon ban szá mos elõ ké szí tõ lé pést
kel lett meg ten ni, hogy az a hét min den szem -
pont ból tö ké le tes és egy ben rend ha gyó, az az
fe lejt he tet len le gyen:
• Ki vá lasz tot tuk a tá bor ban részt ve võ di á ko kat;
olyan 6./8. év fo lya mo sok ke rül het tek a név sor -
ba, akik ma ga tar tá suk, szor gal muk, illetve ter -
mé szet tu do má nyos tan tár gyak ból szer zett je -
gye ik alap ján ar ra ér de mes nek bi zo nyul tak.
• Szü lõi ér te kez le tet szer vez tünk az érin tet -
tek nek, me lyen is mer tet tük a he ti prog ra mot. 
• Cso port ala kí tá sok; a szak ta nár ok ál tal ös  sze -
ál lí tott elõ ze tes gyûj tõ mun ka ki osz tá sa, ér té -
ke lé si szem pont ok, mó dok is mer te té se.
• Elõ ze tes szer ve zé si fel ada tok (szál lás fog la lás,
ét ke zés biz to sí tá sa, uta zás meg szer ve zé se,
prog ram mo du lok ki vá lasz tá sa, be lé põ je gyek
le fog la lá sa stb.)
• A pá lyá zat ban részt ve võ kol lé gák he lyet te sí -
té si rend jé nek ki ala kí tá sa.
• A tan ügyi do ku men tá ció pon tos rend jé nek
ki vi te le zé se.

• A tá bo ri prog ra mok, kel lé kek, ju tal mak, esz -
kö zök, sport sze rek meg vá sár lá sa.
• He ti ér té ke lé si tab ló el ké szí té se na pok ra,
prog ra mok ra le bont va - tar tal maz va a ta nu lói
tet szés nyil vá ní tá si le he tõ sé ge ket is.

Az er dei is ko la hat nap ja alatt mind an  nyi an
meg érez tük, sõt meg él tük a ter mé szet nagy sze -
rû ség ét, rá cso dál koz hat tunk az élet bo nyo lult sá -
gá ra, kö ze lebb rõl meg vizs gál tuk a nö vé nye ket,
ál la to kat; min den ki ki vá laszt hat ta a ma ga ked -
ven cét is. Meg is mer tük a kör nyék tör té ne tét,
fel fe dez het tük nyel vi, kul tu rá lis ér de kes sé ge it, a
ha gyo má nyos mes ter sé ge ket. Ta lál koz hat tunk
olyan em be rek kel, akik jó gaz dái a rá juk bí zott
te rü let nek, jó szá gok nak; akik éle tük kel, vi sel ke -
dé sük kel min den pil la nat ban min tát ad nak a di -
á kok nak. A he ti kö zös mun ka, egy más ra utalt -
ság so rán fej lõ dött ta nu ló ink szo ci á lis fo gé kony -
sá ga, gya kor lot tab bak let tek az ön el lá tás te rén,
hi szen sa ját ma guk nak kel lett te rí te ni, mo so gat -
ni, ta ka rí ta ni. Az ön is me re ti, fej lesz tõ já té kok so -

Így is le het ta ní ta ni, avagy a SZJÁI er dei is ko lá ja 

DI ÁK BE SZÁ MO LÓ A TÁ BOR BAN EL TÖL TÖTT EL SÕ NAP RÓL
Reg gel 7 óra kor fá rad tan kel tünk ki az ágy ból. Na gyon vár tuk ezt a na pot, hogy mi lyen is lesz
ez a tá bor. Már ne gyed 8-kor reg ge li tor ná ba kezd tünk, amit Klem ta nár úr ve zé relt. Reg ge li
után Eri ka né ni egy jó hos  szú pre zen tá ci ót mu ta tott az Agg te le ki Nem ze ti Park ról. Ezt kö ve tõ -
en három cso port ba osz tot tak min ket. Az egyik csa pat szor gal ma san töl töt te Eri ka né ni er dei is -
ko lá ról szó ló mun ka fü ze tét, míg a má sik a vár ban zoknibomba há bo rút foly ta tott. A 3. cso port
pe dig bent az ebéd lõ ben fol tos sza la mand rát ké szí tett pa pír ból, amit ké sõbb egy csi pesz re ra -
gasz tot tunk. Na gyon fi nom edéddel zár tuk a dél elõt töt. A dél utá ni prog ram tú ra volt Szög li get -
re. Út köz ben az ér de kes sé gek rõl be szél get tünk és meg is te kin tet tük õket. Pis ta bá csi Táj há zá -
hoz ér tünk, õ be szélt a ré gi szer szá mok ról, szo ká sok ról és a csa lád fá já ról. Ki pró bál hat tuk az ott
lé võ dol go kat és a ház ba is be te kint het tünk.

A vis  sza ér ke zést kö ve tõ en el fo gyasz tot tuk az íz le tes va cso rát, egy kis be szél ge tés és a me se
után min den ki le fe küdt alud ni. 

BarlangÁszok, ta gok: So mo gyi Zsó fia, Nagy Alex, Bog dán Eme se, Tokodi Má té, Hurton Bog lár ka
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rán sze mé lyi sé gük ár nyal tab bá, gaz da gab bá
vált. A ta pasz ta la ti is me ret szer zés él mény dú -
sabb, job ban rög zü lõ tu dást biz to sít szá muk ra:
pl. a sza la mand rá ról szó ló elõ adás ak kor nyert
iga zi – szinte kéz zel fog ha tó – ér tel met, ami kor
élõ ben is lát hat tuk a nem ze ti park cí mer ál la tát a
szín pom pás õszi ava ron. Min den ki le he tõ sé get
ka pott, hogy szá má ra leg ered mé nye sebb szi tu -
á ci ók ban meg mu tat has sa ön ma gát, te het sé gét.
A pe ri fé ri án lé võ gyer me kek is köz pon ti hely re
ke rül het tek. Nö ve ke dett fi zi kai ál ló ké pes sé gük,
hi szen a több km-es he gyi tú rák erõn lé ti leg is
pró bá ra tet tek ben nün ket. A min den na pi
együtt lét szá mos al kal mat te rem tett a ben sõ sé -
ge sebb ta nár-diák kö zöt ti vi szony el mé lyí té sé re
(pl. es ti me se mon dás).

Ös  sze gez ve el mond hat juk, hogy a er dei is -
ko lánk ban min den szvetnikes di ák tel je sí tet te
a szá má ra ki sza bott fel ada tot, az az „jól
megfelelt”-et ka pott, ugyan is nem csak kö rül -
néz tek, ha nem lát tak is, nem csak fel fe dez ték,
ha nem meg ér tet ték, mi az EM BER he lye, sze -
re pe a ter mé szet ben, s nem csak tu dá suk gya -
ra po dott, ha nem em lé ke ik be is mé lyen be le -
vé sõd tek az itt lá tott, ta pasz talt él mé nyek. Mi,
pe da gó gu sok szin tén át men tünk a vizs gán,
mert – ahogy az egyik gye rek fo gal ma zott:,,Jö -
võ re is ma gunk kal hoz nánk a tanár
néniket/bá csit!” Most már csak a ked ve zõ új
le he tõ ség re kell vár nunk!

Vojnics-Rogics Antalné igh.

TER VEZ ZÜNK KÖ ZÖ SEN!
A te rü let fej lesz tés új ter ve zé si idõ sza ká ba lép
2014-2020 kö zött, ami kor me gyei szin ten
kell meg ter vez nünk sa ját jö võn ket. Ez a fe le -
lõs ség tel jes mun ka csak kö zös erõ fe szí té sek
ré vén le het si ke res, így part ne ri együtt mû kö -
dés re hív juk Önö ket.

A Bács-Kis kun me gyei ön kor mány zat, va -
la mint a kis tér sé gek, te le pü lé sek el in dí tot ták a
Bács-Kis kun me gye 2014-2020. kö zöt ti idõ -
szak ra szó ló te rü let fej lesz té si ter ve i nek el ké -
szí té sét. Sze ret nénk mi nél szé le sebb kört be -
von ni a ter ve zés be üte me zés be.

A 2014-2020. kö zöt ti idõ szak fej lesz té si
for rá sa i nak fel hasz ná lá sa a me gyei te rü let fej -
lesz té si ter vek alap ján vá lik le het sé ges sé. Eb -
ben a mun ká ban szá mí tunk az Önök ta pasz -
ta la ta i ra, ja vas la ta i ra. 

A ter ve zés so rán ke res sük az össz han got a
te le pü lé si, kis tér sé gi és a me gyei el kép ze lé sek
közt. Cél a hát rá nyos hely ze tû ré gi ók, gaz da -
sá gi erõ sí té se, vál lal ko zá sa i nak, se gí té se.

Vár juk az Ön öt le te it, fej lesz té si el kép ze lé -
se it! A pro jekt gyûj tõ adat lap meg ta lál ha tó,
Mély kút Vá ros hon lap ján (www.melykut.hu). 

Az adat la po kat a hivatal@melykut.hu,
wendler.g@gmail.com e-mail cí mek re küld -
he tik el. de cem ber 31-ig.

A adat lap ki töl té sé vel mû köd jön köz re Ön
is a szak mai do ku men tu mok el ké szí té sé ben,
a 2014-tõl el ér he tõ pá lyá za ti le he tõ sé gek
meg ha tá ro zá sá ban.

Gon dol koz zunk együtt! Ter vez zünk kö zö sen!
Ha tá roz zuk meg mi a jö võn ket!

Ko vács Ta más, Mély kút vá ros pol gár mes te re

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

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

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
INDOKOLT ESETBEN 
az alábbi telefonszámon hívható éjjel-nappal:
20/539-6499
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SPE CI Á LIS MUNKAERÕPIACI SZOL GÁL TA TÁS BA JÁN
A Kék Ma dár Ala pít vány más fél év ti ze de fog -
lal ko zik Szek szár don és tér sé gé ben a mun ka -
erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek fog lal -
koz ta tá sá nak elõ se gí té sé vel. 

Már Ba ján is el ér he tõ a Tá mo ga tott Fog lal -
koz ta tás szol gál ta tás, mely se gít a mun ka vi lá -
gá ból ki szo rul tak nak el he lyez ked ni. A „Tá mo -
ga tott Fog lal koz ta tás szol gál ta tás Ba ján” el ne -
ve zé sû prog ram ke re té ben egyé ni fel ké szí tés
után ke rül nek ügy fe le ink a meg fe le lõ mun ka -
kö rök be. A prog ram az Eu ró pai Unió tá mo ga -
tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan szí -
ro zá sá val va ló sul meg.
Amit kí ná lunk: • egyén re sza bott mun ka hely -
ke re sés • se gít ség az ügy in té zés ben • fel ké szí -
tés a mun ka vál la lás ra • mun ka he lyi be ta ní tás,
utó kö ve tés
Aki ket vá runk: • meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû ek • moz gá suk ban aka dá lyo zot tak • lá tás-,
hal lás sé rül tek • ta nu lás ban aka dá lyo zot tak (spe -
ci á lis is ko lá sok) • epi lep szi á sok, autisták
EL ÉR HE TÕ SÉ GE INK:
Kék Ma dár Ala pít vány Ba ja, Ró kus ut ca 14.
Te le fon: 06-79-520-052
www.kek-madar.hu, info@kek-madar.hu
• Minorics Me lin da szak mai ve ze tõ men tor -
06-70-424-01-95 • Radványi Ju dit men tor •
Mándity Edit men tor, 06-70-424-02-43 •
Brautigam György mun ka hely fel tá ró, telefon:
06-70-424-03-76

EGYE SÜ LE TI HÍ REK
A MOZ GÁS KOR LÁ TO ZOT TAK MÉLY KÚ TI EGYE -
SÜ LE TE A KÖ VET KE ZÕ PROG RA MOK RA HÍV JA
TAG JA IT:

• SZÍN HÁ ZI ELÕ ADÁS MEG TE KIN TÉ SE! Kecs -
ke mé ti Ka to na Jó zsef Szín ház mû vé sze i nek
elõ adá sá ban: Kál mán Im re Marica gróf nõ c.
ope rett. Idõ pont ja: 2013. de cem ber 27.
(pén tek) In du lás: 13.30 óra kor. Költ ség ta gok -
nak: 3.500.- Ft, kí vül ál lók nak: 4.000.- Ft (be -
lé põ jegy, úti költ ség) Je lent ke zé se ket de cem -
ber 19-ig vár juk!
• SZO BAI KE RÉK PÁRT és ke re kes já ró ke re tet
köl csön zünk tag tár sa ink ré szé re. Igé nye i ket
ügy fél fo ga dá si idõ ben vár juk. 
• EGÉSZ SÉG MEG ÕR ZÕ TOR NA! Ked den és
pén te ken 17-órakor az Ál ta lá nos Is ko la tor na -
ter mé ben. Ve ze ti: Cson tos Fe renc ta nár úr.
• A MÓRAHALMI ER ZSÉ BET GYÓGY FÜR DÕ -
BEN – ér vé nyes egye sü le ti tag könyv fel mu ta -
tá sa mel lett – 10 al ka lom ra szó ló ked vez mé -
nyes bér let vált ha tó 8.000 fo rin tért, me lyet
hat hó nap alatt le het fel hasz nál ni egyé ni oda -
uta zás sal. 
• VÁ SÁR LÁ SI KED VEZ MÉNY A Jozsmár Bt. ba -
rom fi szak üz let ében (Mély kút, Pa csir ta u.) 2%-
os ked vez mény  nyel vá sá rol hat nak egye sü le ti
tag ja ink. A ked vez mény re jo go sí tó utal ványt a
2013-as tag díj fi ze tést kö ve tõ en ad juk át.

SZOL GÁL TA TÁ SA INK: 
Ügy in té zés • ta nács adás • klub fog lal ko zá sok
• elõ adá sok • ki rán du lá sok és ked vez mé nyes
szol gál ta tá sok szer ve zé se • vér nyo más mé rés
• gyógy tor na • gyógy-üdül te tés • szo bai ke -
rék pár és gyógy ásza ti se géd esz kö zök köl csön -
zé se, be szer zé se • köny vet-ház hoz prog ram
• in gye nes Internetes szol gál ta tá sok.

ÜGY FÉL FO GA DÁS: 
szer dán 14-17 és csü tör tö kön 9-12 órá ig

EL ÉR HE TÕ SÉ GE INK:
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 17.
Te le fon: 77/460-010
Mo bil: 06-30/983-6384 (Sza bó Jó zsef) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mo bil: 06-70/387-0512 (Rasztik Ti bor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Hon lap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

IN GYE NES MUNKAERÕPIACI TA NÁCS ADÁS BA JÁN 
ÉS TÉR SÉ GÉ BEN
2013 szep tem be ré ben kezd te meg mun ká ját Ba ján a Kék Ma dár Ala pít vány, mely Szek szár don
több mint egy év ti ze de vég zi si ke re sen szak mai mun ká ját. A „Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás szol gál -
ta tás Ba ján” el ne ve zé sû prog ram ta nu lás ban aka dá lyo zott; spe ci á lis ál ta lá nos, vagy spe ci á lis szak -
is ko lát vég zett rész ké pes ség za var ral élõ; hal lás sé rült; moz gás sé rült; epi lep szi á val, autizmussal
élõ; egész ség ká ro so dott, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ál lás ke re sõ sze mé lyek nek se gí ti el he -
lyez ke dé sét a nyílt mun ka erõ pi a con. A Tá mo ga tott Fog lal koz ta tás szol gál ta tás olyan egyén re sza -
bott sze mé lyes se gít ség nyúj tást je lent, mely az ügy fél ké pes sé ge i hez iga zod va, hos  szabb fel ké szü -
lés ke re te in be lül se gí ti a mun ka nél kü li e ket vis  sza ke rül ni a mun ka vi lá gá ba. A prog ram ban men -
to rok fog lal koz nak az ügy fe lek sze mé lyes fel ké szí té sé vel, a mun kál ta tói kap cso lat tar tó pe dig na -
pi kap cso la tot ápol tér ség fog lal koz ta tó i val. Ügy fe le ink igé nye i nek meg fe le lõ en biz to sít juk a
mun ká ra va ló fel ké szí tést és a szük sé ges ide ig tar tó se gí tõ tá masz nyúj tást. A prog ram alap ele mei
a komp lex fel mé rés, fel ké szí tés a mun ká ra, mun ka hely fel tá rás, be ta ní tás és utó kö ve tés.

Amen  nyi ben úgy gon dol ja, hogy prog ra munk se gít sé get nyújt hat Ön nek, ke res sen min ket
bi za lom mal Ba ján a Ró kus ut ca 14. szám alatt, vagy te le fo non a 79-520-052-es szá mon.
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A Mély kú ti Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let sze -
ret né fel hív ni fi gyel mü ket az elõt tünk ál ló na -
pok ve szé lye i re. A ka rá cso nyi ün ne pek szép
ha gyo má nya, hogy a ke resz té nyek min den
hé ten egyel több gyer tyát gyúj ta nak meg az
ad ven ti ko szo rún. Saj nos azon ban min den
év ben okoz tak tü ze ket is ezek az asz ta li dí -
szek, ezért fon tos, hogy né hány alap ve tõ sza -
bályt be tart sunk ez zel kap cso lat ban.

Elõ ször is a leg fon to sabb, hogy a ko szo rún
lé võ gyer tyá kat erõ sen kell rög zí te ni, és fi gyel -
jünk ar ra is, hogy a gyer tyák láng ja ne hogy túl
kö zel ke rül jön a fe nyõ ágak hoz. 

Le gyünk te kin tet tel ar ra is, hogy az idõ mú -
lá sá val a gyer tyák egy re ki seb bek lesz nek,
emi att a láng mind kö ze lebb ke rül a fe nyõ -
ágak hoz. A ve szélyt to vább fo koz za, hogy a
me leg la kás ban a fe nyõ ágak egy re job ban ki -
szá rad nak, ez ál tal egy re kön  nyeb ben meg -
gyul lad hat nak. 

Nagy ban nö ve li a biz ton sá got, ha az ad ven -
ti ko szo rú alá egy fém tál cát te szünk, így ha ki
is gyul lad a ko szo rú, a tûz nem tud ja azon nal
meg gyúj ta ni a ko szo rú alatt lé võ te rí tõt, il let ve
az asz talt. Er re egy mû anyag tál ca is meg fe le lõ
le het, ha azt elõ zõ leg be bo rít juk alu fó li á val.

És vé gül a leg fon to sabb, hogy so ha ne
hagy juk õri zet le nül az égõ gyer tyá kat, ha ki -
me gyünk a szo bá ból, min dig olt suk el azo kat.

A ka rá cso nyi elõ ké szü let be te tõ zé se ként
min den csa lád fe nyõ fát ál lít az ott ho ná ban;
elõ ke rül nek a dí szek, lát vá nyos iz zó so rok,
csil lag szó rók, gyer tyák. Ilyen kor el en ged he tet -

le nek a me leg han gu la tot árasz tó fé nyek, fi -
nom il la tú gyer tyák, a tar ka iz zó so rok, me lyek
to vább eme lik az ün nep fé nyét, meg hitt sé gét.
Azon ban el en ged he tet len a kö rül te kin tõ fi -
gye lem. Ahogy tel nek a na pok, a ka rá csony fa
mind job ban ki szá rad a me leg la kás ban, így
egy re nõ a tûz ve szély! A fel dí szí tett fán ál ta lá -
ban a nyílt láng, il let ve az áram okoz hat tü zet.
Jó né hány eset ben a zár la tos, meg hi bá so dott
iz zók gyújt ják meg a ki szá radt fát; ezért le he -
tõ leg KERMI en ge dél  lyel ren del ke zõ iz zó kat
hasz nál junk; ke rül jük a bi zony ta lan ere de tû e -
ket, mert tûz ve szé lye sek! 

Nyílt láng alatt a csil lag szó ró ra, il let ve a
gyer tyá ra gon dol ha tunk. A csil lag szó rót min -
dig kö rül te kin tõ en he lyez zük el a fán, mert ha
hoz zá ér a tû le ve lek hez vagy pa pír dísz hez, a
fel iz zó, szik rát ve tõ ré sze meg gyújt ja azo kat,
majd a fe nyõ fát! Amen  nyi ben le het, mel lõz -
zük a vi asz gyer tya hasz ná la tát a ka rá csony fán!
Kb. 1 hét után már egy ál ta lán ne hasz nál junk
nyílt lán got a fán!

A ka rá csony fa he lye szin tén meg ha tá ro zó.
Ál ta lá ban min den ott hon ban a meg szo kott
hely re ál lít ják. Nem árt azon ban el gon dol koz -
nunk, hogy baj ese tén a tûz mer re, ho gyan
tud to vább ter jed ni, il let ve mi lyen me ne kü lé si
út vo na lunk van. Amen  nyi ben ki vi te lez he tõ, a
füg gö nyök tõl, köny ves polc tól tá vol he lyez zük
el, mert ha láng ra lob ban, a leg több fa ma gá -
tól el dõl, ezért cél sze rû ki ala kí ta ni egy ún. biz -
ton sá gi zó nát, hogy ne a fo tel ra vagy ka na pé -
ra dõl jön, ami kön  nyen meg gyul lad.

BIZTONSÁGBAN AZ ÜNNEPEK ALATT IS

„Gyö kér nél kül sem mit sem érek
Gyö kér nél kül ki dõl a fa
Gyö kér nél kül nem szól az ének
Gyö kér nél kül nincs ko ro na

Gyö kér nél kül múl tam re kesz tem
Gyö kér nél kül ki dõl a fa
Gyö kér nél kül jö võm el vesz tem
Gyö kér nél kül nincs ko ro na.”

A nép ze ne a ma gyar kul tú ra szer ves ré sze,
ame lyet kö te les sé günk ápol ni. A nép ze ne
nem egy mu ze á lis do ku men tum gyûj te mény -
bõl elõ ha lá szott em lék ké pek jegy zé ke, ha nem
egy élõ, fo lya ma to san fej lõ dõ anyag, ame lyet
még élõ mû ve lõ i tõl tud nak át örö kí te ni.

Több mint há rom órán ke resz tül, jó han -
gu lat ban zaj lott le a Szederinda Sok-a-dalom
Nép ze nei ta lál ko zó, amely re tíz te le pü lés rõl –
köz tük há rom vaj da sá gi te le pü lés rõl – ér kez -
tek a nép dal kö rök, ci te ra ze ne kar ok, néptánc-
együttesek és szó lis ták. 17 olyan együt tes,
akik elõ de ink ha gyo má nya it lel kes mun ká val
igye kez nek to vább örö kí te ni az utó kor ra, és
fel lé pé se ik kel, tér sé gi és or szá gos ver se nye -
ken el ért szép ered mé nye ik kel egy aránt öreg -
bí tik cso port ja ik és te le pü lé se ik hír ne vét. Ezek
az együt te sek ilyen kor meg erõ sí tést kap nak
ar ra vo nat ko zó an, hogy he lyes úton jár nak a
ha gyo má nyok ápo lá sá ban.

A FEL LÉ PÕ CSO POR TOK: 
Szi vár vány Ci te ra ze ne kar (Me zõ túr) • Ady
End re Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let Vi o la Le -
ány kó ru sa és Vegyeskara (Bácskossuthfalva) •
Sze der in da Nép dal kör (Palics) • Vecsera Sán -
dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let Vegyeskara
(Bácskapalánka) • Ásotthalmi Nép dal kör •
Danubia Ci te ra ze ne kar és Nép dal kör (Ta ta há -
za) • Nyug dí ja sok Egész ség meg õr zõ Egye sü le -
té nek Ének ka ra (Kun ba ja) • Bú za vi rág Nép -
dal kör (Ma da ras) • Me zei Cso kor, Új Pá va kör,
Pöndölösök (Já nos hal ma) • a he lyi együt te sek:
Ha gyo mány õr zõ As  szony kó rus, MME An na
Tánc klub, Vad vi rág Nép tánc cso port, Pi tyó ká -
sok, Sze der in da Ci te ra ze ne kar (Mély kút).

A ren dez vényt a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
tá mo ga tá sá val tud tuk meg va ló sí ta ni. Kö szön -
jük a fel lé põk nek, hogy el fo gad ták meg hí vá -
sun kat és szín vo na las mû so ruk kal hoz zá já rul -
tak prog ra munk ér té ké nek nö ve lé sé hez.

Az itt (12. oldalon) kö vet ke zõ ké pek a ta -
lál ko zón ké szül tek a fel lé põk rõl és a lel kes, ki -
tar tó né zõ kö zön ség rõl.

Szederinda 
Sok-a-dalom

Ok tó ber 11-12-13-án Gerjenben meg ren -
de zés re ke rült az Or szá gos Lo vas Szö vet ség
ál tal ki írt „B” ka te gó ri ás ket tes fo gat haj tó baj -
nok ság dön tõ je. A dön tõn a ko ráb bi öt for du -
ló leg jobb 20 ver seny zõ je ne vez he tett. Ered -
mé nyei alap ján a Mély kú ti Lo vas Egye sü let
ver seny zõ je, Kiss Ró bert is in dul ha tott. 

Ok tó ber 11-én a szo ká sok nak meg fe le lõ -
en a díj haj tás ra ke rült sor, mely ben a haj tó és
a lo vak ös  sze szo kott sá gát bí rál ta el a há rom ta -
gú zsû ri. Más nap ke rült sor a lát vá nyos, szé -
pen el ké szí tett aka dá lyok kö zött a maraton-
hajtásra. Kel le mes idõ já rá si kö rül mé nyek kö -
zött a sok né zõ re mek ver sen gést lát ha tott.
Va sár nap ke rült sor a baj no ki cí met el dön tõ
aka dály haj tás ra.

A baj nok ság dön tõ jét ös  sze tett ben Kiss Ró -
bert nyer te Sá gi Jó zsef és Cseh Lász ló elõtt. Az
ös  sze sí tett ver seny el sõ két he lye zett je jo got
szer zett, ar ra hogy „A” ka te gó ri á ban in dul jon.
A csa pat ver senyt Bács-Kis kun Me gye nyer te, a
csa pat ta gjai Kiss Ró bert, Veszelszki Gá bor,
Topodi Ri chárd.

Gra tu lá lunk a nagy sze rû ered mény el éré -
sé hez, va la mint to váb bi si ke re ket kí ván Mély -
kút Vá ros Ön kor mány za ta.

Ko vács Ta más

Mély kút vá ros pol gár mes te re

Mély kú ti or szá gos fo gat haj tó si ker
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KEDVES OLVASÓINK!

Kívánjuk Önöknek, hogy ôrizzenek meg
maguknak minél többet az ünnepbôl. Vigyék
magukkal a karácsony fényeit, építkezzenek
évezredes értékeinkbôl a hétköznapokban is.
A szerkesztôség nevében ezzel az idézettel
szeretnék minden kedves olvasónknak bé-
kés karácsonyt és boldog új évet kívánni.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk:.Jóság,
Szeretet.

Ilyen szeretetteljes, kegyelemben gazdag,
boldog ünnepet kíván mindeg kedves
mélykúti polgárnak

Börcsökné Kiss Erzsébet fôszerkesztô


