
2016. március 01-től a Főzőkonyhát a 
GAMESZ működteti. Azóta az alábbi a mű-
ködtetés gazdaságosságának és hatékonysá-
gának érdekében tett intézkedéseket hajtot-
tuk végre: 

1. A raktár kezelésére új számítástechni-
kai programot kezdtünk el használni. Így az 

élelmezési anyag kiadásának folyamata köny-
nyebbé vált, illetve napra készen követhető és 
ellenőrizhető is. A készlet havi szinten egyez-
tetve van a teljes körű leltárral is.

2. A tárgyi hiányosságokat folyamatosan 
pótoljuk, amelyeknek a fedezete az eredeti 
költségvetésbe betervezett keretösszeg. Az 
alábbi gépek beszerzése valósult meg eddig: 
2 db gázzsámoly, elektromos sütő, szelete-
lőgép, nyomtató, számítógép.

3. Az élelmezésvezetői feladatokat 2016. 
április 01-től Szabó- Binszki Réka látja el.

4. Az elkészített ételek adagszámának 
pontosítása a nyári szünet idejére megoldó-
dott, hiszen a rászorulók létszáma ismert. 

5. Az élelmezési anyagok beszerzésére a 
beszerzési pályázat lezajlott. 31 vállalkozás-
nak küldtük meg a felhívást, amelyből 13 
adott be pályázati anyagot. Az új szállítókkal 
2016. június 01-től egy évre kötöttünk szer-

ződést. A beszerzési dokumentáció alapján 
előre láthatólag megtakarításunk keletkezik 
majd a korábbi évekhez viszonyítva.

6. A közétkeztetésre vonatkozó táplálko-
zás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI 
rendelet értelmében a közétkeztetésben sza-
bályozva van a napi megengedett só bevitele. 
A törvény részletesen szabályozza még azt 
is, hogy milyen alapanyagból, mennyit lehet 
felhasználni egyes korcsoportok számára. A 
Főzőkonyha is követi a rendelet előírásait, 
ezért az ételeinket ennek megfelelően ké-
szítjük. A rendelet nem tiltja az ételekhez 
saját felelősségre történő plusz mennyiségű 
só hozzáadását, viszont a túlzott só- és cukor-
fogyasztás szív- és érrendszeri betegségekhez, 
elhízáshoz és cukorbetegséghez vezethet!

Sántáné Czékus Tímea
GAMESZ igazgató 

GAMESZ Főzőkonyha beszámolója

6-7. oldal

12. oldal
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és stilisztikai javításának jogát fenntartja!
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiak-
ban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az óvodák 
kivételével általános szabályként az állam gondoskodik a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról, így főszabály szerint fenti időponttól kezdődően 
állami fenntartásba kerültek a köznevelési intézmények. A köznevelési 
intézmények működtetése ugyanakkor továbbra is az önkormányzatok 
feladata maradt. A Kalocsai – Kecskeméti Főegyházmegye (a további-
akban: Főegyházmegye) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak 
tavasszal bejelentette, hogy a Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntar-
tója kíván lenni. Ezen szándék bejelentését követően lezajlottak a 
fenntartóváltáshoz szükséges tárgyalások, egyeztetések, jogszabály-
ban meghatározott véleménykikérések, amelynek eredményeként 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára engedélyezte 
az általános iskola fenntartóváltását – 2016. szeptember 1. napjától 
kezdődő hatállyal. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a fenntartóváltást szintén támogatta. Az önkormányzat kötelező mű-
ködtetési kötelezettsége a fenntartóváltással egyidejűleg megszűnik, 
ezért szükségessé vált a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlanok 
jogi helyzetének rendezése. Minderre tekintettel a Képviselő-testü-
let a tulajdonát képező „általános iskola” megnevezésű, valamint 
„sporttelep” megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás szerint termé-

szetben Mélykút, Rákóczi u. 1-3. szám alatti ingatlanára vonatkozóan 
a tevékenység időtartamára a Főegyházmegye részére használati jog 
alapításáról döntött. Döntött továbbá a Képviselő-testület arról is, hogy 
az intézmény fejlesztési és felújítási költségeinek fedezésére évente 9 
millió Ft összeggel támogatja a fenntartót, továbbá arról, hogy az intéz-
ményi étkeztetést a továbbiakban is ellátja.

2016-ban 15 szülő részéről jelentkezett igény a nyári gyermekfel-
ügyelet biztosítására, aminek megszervezése a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény hatálybalépésével szociális alapfeladat.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1) bekezdése ki-
mondja, hogy a települési önkormányzat feladata a gyermekek védel-
me, helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén 
lakó gyermekek ellátásának megszervezése. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a mélykúti állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező 1-8. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban részt vevő gyermekek számára a nyári gyermekfelügyeletet 
2016. július 4. napjától 2016. augusztus 17. napjáig, munkanap-
okon 8:00 órától a szülő munkaidejének lejártáig, de legfeljebb 16:00 
óráig a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül a 6449 Mélykút, 
Templom u. 12. szám alatt biztosítja. A Képviselő-testület a nyári 
gyermekfelügyelet kiadásaira a 2016. évi költségvetésében 350.000,- Ft 
összeget biztosít az általános tartalék terhére.

A központi költségvetés a hátrányos helyzetű és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei napi ebédjét lefinanszírozza, 
a többi gyermek ebédjének finanszírozását a szülőknek kell biztosíta-
ni (vagy oly módon, hogy kifizetik az étkezés térítési díjának 100%-át, 
vagy vállalják, hogy gyermekük számára otthonról, naponta biztosít-
ják az ételt). A tízórai és uzsonna biztosítása a szülő feladata. 

A felügyeletben részt vesznek megbízott pedagógusok, a KLIK ál-
tal az iskolában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak, a nyári diákmun-
ka keretében foglalkoztatott két fő, továbbá a lakosságsegítő csoport 
keretében foglalkoztatott két fő.

Szvetnik Joachim Általános Iskola átadásáról szóló tájékoztatás

Tájékoztatás a gyermekek 2016. évi 
nyári felügyeletének biztosításáról

Ünnepek és hétköznapok a régmúltban
2016. augusztus 19.

Ismerjük meg, őrizzük, ápoljuk hagyományainkat!

Fontos feladatunk a régmúlt emlékeinek megőrzése, a népszokások 
élővé tétele. Ezekből szeretnénk Önöknek ízelítőt adni hagyományőr-
ző rendezvényünkön és felvonulásunkon.
9:00 Helytörténeti kiállítás megnyitó a Fenyő Miksa Könyvtárban
14:00 Hagyományőrző rendezvény és felvonulás, bál 

A zenét a temerini Nefelejts Együttes szolgáltatja

Útvonal: 
Művelődési Ház – Polgármesteri Hivatal – Gondozási Központ – 

Lóversenypálya
Lóversenypálya: 

mesterségek bemutatója, • 
jelenetek a népi életből• 
ételkóstoló• 
zene, jó kedv, mulatság• 

Reméljük, hogy ezáltal tovább erősödik a hagyományok ápolásának 
igénye a mélykúti emberekben.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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KARITÁSZ HÍREK
Tisztelt Mélykútiak!

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy 
a mélykúti WEISZ üzletekben kitett ado-

mánygyűjtő pontokon tartós élelmiszert helyeztek el. Az eddigi mint-
egy 100 kg adományt az utcaapostoli szolgálat tagjai a legrászorultabb 
személyek részére juttatták el az elmúlt hetekben. Továbbra is várjuk 
felajánlásaikat. Egyben köszönetünket fejezzük ki Weisz István ügy-
vezető úrnak, hogy helyet biztosít az adománypontoknak és a CUKI 
Csemegében összegyűlt élelmiszerekhez saját felajánlásként még 
ugyanannyit adományoz.

Továbbra is gyűjtünk:
• használt ruhát, cipőt • szemüveget
• iskolai táskát • műanyag kupakokat

Az adományokat a Plébánián fogadjuk 
munkanapokon 8-12 óráig.

Rasztik Tibor
 csoportvezető

A Mélykút 2. számú 
háziorvosi praxis 

betöltéséről szóló tájékoztatás
Dr. Rauzs József háziorvos 2014. október 16. napjától nyugállo-

mányba vonult, ezért a háziorvos és az önkormányzat között fennálló 
háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
2014. október 15. napjával megszűnt.

A háziorvosi feladatellátást 2014. október 16. napjától az önkor-
mányzat helyettesítés útján tudta/tudja ellátni a K+M-Med Eü. Bt.-vel 
kötött megállapodások alapján. A jelenleg hatályos megállapodásban 
foglaltak szerint a K+M-Med Eü. Bt. határozatlan időre vállalta a 2. 
számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását. A szolgálta-
tó a feladatellátás további módjával kapcsolatban akként nyilatkozott, 
hogy 2017. január 01. napjától az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény alapján önálló praxisjoggal rendelkező háziorvos-
ként kívánja ellátni Mélykút Város Önkormányzat 2. számú háziorvosi 
szolgálatát. 

2016. szeptemberi programok

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN RENDEZŐ FELELŐS 
ELÉRHETŐSÉG

Szeptember 09 – 11. Látogatás a Bihari - hegységben
Rockenbauer Pál 
Természetjáró 
Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 
melykut–butor@t-online.hu

Szeptember 10.

Konok – Kunok Tábora
Középkori forgatag
Szelindek Régi-világzene Forgatag 
koncertje

Művelődési ház mö-
götti tér

Lajdi Róbert 
+36 20 491 99 78

Szeptember 17. Szüreti felvonulás
NOE 
Lovas egyesület

Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu 
30/617 81 79

Szeptember 23. Magyar Diáksport Napja
300 m + 1716 m = 2016 m futás

iskolai sportpálya 
kerékpárút

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Szeptember 25. MME Kulturális Találkozó Béke étterem
Mozgáskorláto-
zottak Mélykúti 
Egyesülete

Szeptember 29. Szent Mihály napi vásáros 
Cégér projekt Műv. ház mögötti tér

Szeptember 30. Családi mesevetélkedő Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa 
Könyvtár

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45
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Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Mint azt már sokan tudják, 2016. szeptember 1-jétől iskolánk 
fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye lesz. A neve-
lési-oktatási intézmény névadása és igazgatójának kinevezése a 
fenntartó – Érseki Hivatal – joga. 

Ennek megfelelően Dr. Bábel Balázs Érsek úr döntése alapján 
a 2016/2017. tanévtől iskolánk Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola néven kezdi el keresztény szellemben végzett oktató-neve-
lő munkáját, melynek vezetésére Keresztes József igazgató urat 
kérte fel, aki örömmel vállalta a megtisztelő felkérést. 

Iskolánk névadója: SZENT TAMÁS APOSTOL
Tamásról nem tudunk sokat. Egyike volt azoknak, akik akkor is 

hűségesen kitartottak Mesterük mellett, amikor a nagy tömegek 
már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges ma-
gatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett 
arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta apostolnak, így legszoro-
sabb baráti köréhez tartozott – egyike volt a tizenkettőnek, akiket 
Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael tizenkét törzsét képviseljék, s 
akik már Istennek új népe, a jövendő Egyház voltak. Az aposto-
lok listájában Tamás neve Alfeus fia, Jakab (Mk 3,18), Máté (Mt 
10,3; Lk 6,15), illetőleg Fülöp (ApCsel 1,13) mellett szerepel. Az 
első három evangélistánál tehát, akik egyébként nem is akartak 
a tanítványokról beszámolni, nincs állandó helye az apostolok 
listájában. 

Jóval nagyobb szerepe van Tamás alakjának János evangéliu-
mában. Szent János megörökítette azokat a vonásokat, amelyek 
ezt az apostolt minden nemzedék számára, akiknek nem volt 
módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokon-
szenvessé, szimpatikussá teszik: Tamás a nem egykönnyen hívő, 
a töprengő, a kétkedő ember. 

Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi 
apostolt: ,,Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!’’ – bár a kü-
szöbön álló események miatt egy kissé lemondóan –, megjelölte 
a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját: a keresztre feszített 
Krisztus követését. Innen érthető, hogy egy apokrif irat, a Tamás- 
akták – amely arról tudósít, hogy csodálatos eredményeket ért el 
az evangélium hirdetésében, egészen a távoli Indiáig – Jézus ro-
konát látja benne, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít 
hozzá. 

János evangéliuma végén még egyszer szerepelteti Tamást. Egy 
egész perikópát szentel neki, amely az eredetileg 20 fejezetből 
álló evangéliumnak mintegy a csúcspontja és a záróakkordja volt: 
,,A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, 
nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok 
elmondták: «Láttuk az Urat!» De ő kételkedett: «Hacsak nem 
látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, 
nem hiszem!» Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, 
és Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó 
zárva volt. Belépett, és köszöntötte őket: «Békesség nektek» Az-
tán Tamáshoz fordult: «Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. 
S ne légy hitetlen, hanem hívő.» Tamás felkiáltott: «Én Uram, én 
Istenem!» Jézus csak annyit mondott: «Hittél, mert láttál. Boldo-
gok, akik nem látnak, mégis hisznek!» (Jn 20,24-29). 

Iskolánk igazgatója: KERESZTES JÓZSEF
Keresztes József 1958-ban született Dávodon. Az általános is-

kola befejezése után Pannonhalmán végezte el a középiskolát. 
Az érettségi vizsgát követően a szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen szerzett diplomát magyar nyelv és irodalom, vala-

mint történelem szakon. 
1983-ban kezdett tanítani 
a bajai III. Béla Gimná-
ziumban, ahol a tanítás 
mellett éveken át vezet-
te az iskola színjátszóit, 
szerkesztette a Bélapot, 
szervezte az iskolai és a 
városi filmklubokat, aktí-
van részt vett a diáksport 
irányításában.

1997-ben a Magyaror-
szági Németek Általános Művelődési Központjának munkatársa 
lett. 

2003-ban az ELTE BTK-n szerzett újabb diplomát mozgókép és 
médiakultúra szakon, majd ezt szakvizsgával egészítette ki. 2008-
ban újabb szakvizsgát tett.

1998 és 2005 között a bajai Ifjúsági Ház munkatársaival együtt 
aktívan részt vett a bajai középiskolák önkormányzati munkájá-
nak koordinálásában.

2005 és 2016 között a bajai Szent László ÁMK intézményve-
zetőjeként dolgozott.

2016 szeptemberétől a mélykúti Szent Tamás Katolikus Általá-
nos Iskola vezetésére kapott megbízást.

Tisztelt partnereink, kedves iskolahasználók!
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskoláról, a benne katolikus 

szellemben folyó oktató-nevelő munkánkról igyekszünk pontos 
tájékoztatást adni elsősorban az iskola közvetlen partnereinek: 
tanulóknak, szülőknek, de minden jó szándékú, közvetett érdek-
lődőnek is.

Az ember sok mindent szeretne, sok mindenre vágyik, sok 
elképzelése és elvárása van. Így van ez az iskola fenntartóváltá-
sával kapcsolatban is. De egy kis türelmet kérünk! Szent Tamás 
apostol is három évig volt együtt Jézussal, amíg megtért, és az 
Ő elkötelezett tanítványa lett. De még utána is sok kétely volt 
benne – lásd életrajzát –, „Ha csak nem látom…” és ezután lett 
a hitetlen Tamásból hívő! Iskolánk névadójának példájából me-
rítsünk akkor, amikor a jézusi felszólítást megszívleljük „S ne légy 
hitetlen, hanem hívő!”

Néhány közérdekű információ:
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 

Veni Sancte tanévnyitó szentmisére 
várja minden kedves diákját és pedagógusát, 

valamint a város polgárait 
a Szent Joachim Templomba 

2016. augusztus 28-án 16.00 órai kezdettel. 
A szentmisét Bábel Balázs érsek úr celebrálja.

A 2016/2017. tanév első tanítási napja 
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 8.00 órakor 

kezdődik az 
ünnepélyes tanévnyitóval. 

A tanulók ezen a napon kapják meg a tankönyveiket.
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„A szoptatás nem csupán egy táplálási 
mód a sok közül, hanem kapcsolat, vigasz, 
személyre szabott immunológiai védelem is 
egyszerre.”

1992-től tartják világszerte augusztus 1-jén 
az anyatejes táplálás világnapját, más néven a 
szoptatás világnapját. 

Az emberi élet során a legnagyobb ütemű 
fejlődés a csecsemőkorban zajlik. A megfe-
lelő táplálás alapvető fontosságú a gyorsan 
növekvő és fejlődő szervezet számára. Vi-
lágszerte évente egymillió gyermek életét 
menthetné meg az első órában megkezdett, 
és az első hat hónapban kizárólagosan tartó 
szoptatás.  

A szoptatás a világ legtermészetesebb dol-
gai közé tartozik. A kismama tejelválasztása 
mennyiségében és minőségében is a csecse-
mő igényeihez igazodik, aki ebből adódóan 
minden szempontból a számára legtökélete-
sebb tápanyaghoz jut. Az anyatejben olyan, 
semmivel sem pótolható anyagok találhatók, 
amelyek védettséget nyújtanak a fertőzések-
kel szemben, erősítik az immunrendszert. 
Emellett a szoptatás az anyának is jót tesz, 
mert csökkenti a mellrák és a csontritkulás 
kialakulásának kockázatát, illetve a szoptató 
anyák körében ritkábban lép fel a szülés utá-
ni depresszió.

A szoptatás örömteli lelki kapcsolatot, szo-
ros kötődést alakít ki a mama és a baba kö-
zött, a megnyugtatás legkézenfekvőbb módja. 
Érzi az anyja biztonságos közelségét, továbbá 
maga a szopás pedig fájdalomcsillapító, ellazító 
endorfint szabadít fel gyermekben. A tartósan 
szoptatott csecsemők arcizomzata fejlettebb, 
fogzásuk könnyedebb, beszédfejlődésük har-
monikusabban alakul a későbbiekben.

Az anyatej a csecsemő optimális gyara-
podásához szükséges összes folyadékot és 
tápanyagot tartalmazza. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet hathónapos korig kizárólagosan 
a szoptatást javasolja, amiről fokozatosan 
ajánlott átszoktatni a csecsemőt szilárdabb 
ételekre. A kiegészítő szoptatás egészen két 
éves korig eltarthat.

A szoptatás csodája soha többé nem tér 
vissza az anya és a gyermeke életében, ezért 
is javasolt a tartós szoptatás.

Sok szeretettel köszöntjük ez alkalomból 
a szoptató kismamákat. 

Védőnők

A szoptatás világnapja

Az Úr 2016. esztendejének Földanya (szeptember) havának 10. napján Mélykút Városában, annak is 
a kellős közepibe vitézi virtuskodásra gyűlnek az jó kun szállások harcosi. Lésznek azok vala Olas Tiszafia 
nemzetsége és az Iloncsuk nemzetségének szabad harcosi, kik összemérik fegyverik az dicső Hollószárny 
Lovagrend vitézlő daliáival vala.

Jutalmuk lészen, hogy osztán kihirdettessék „Legnagyobb Győztes Bajnok”, ki városunk legfőbb 
elöljárója – az mi jó Bíró Urunk – baráti jobbjával parolázhatik vala! Virtuskodás alatt nem lészen 
pihenő az jó pikulásoknak, dudásoknak és dobosoknak sem, mert Szelindek néven messze földről 
muzsikusok érkezének, kik szórakoztaták az jó vitézeket és földijeimet is vala. Nos hát, jó földijeim! 
Kit nem rémiszt vala az fegyvercsörgés, és vágyik vitézi küzdelem látására, ne légyen rest 
ottonábúl kimozdúlni és fennszóval bátorítni az megannyi vakmerő harcost csatájuk során! 
Béjöhet fizetség nélkűl, ki ígéretet teve az bíztatásra vala! 

Konok Kunok Tábora – 
középkori forgatag

Bepillantás a középkor harcosainak világába
2016.szeptember 10-én, a 
mélykúti Művelődési Ház mögötti területen
A belépés díjtalan.
9:00 – 11:00 Megnyitó, seregszemle
11:00 – 12:00 Párviadalok
12:00 – 14:00 Egy haditábor életének bemutatása, életkép
14:00 – 15:30 Párviadalok
15:30 – 17:00 Csoportos összecsapások, „csata” 
17:30 – 19:00 Szelindek Régi-világzene Forgatag koncertje

A rendezvény egész ideje alatt:  
kézműves vásár és korabeli mesterségek bemutatása.

Közhírré téteteik!
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Ágoston Anna 2. b

Bori Patrik Gábor 4. b

Földi Botond 2. a

Kanta Anett 5. b

Bényi Fanni 2. b Besír Hanna 2. b

Dezső-Kovács Edmond 1. a

Gyetvai Noémi 1. b

Káposzta Áron 1. b

Balázs Regina 2. b

Csíkos Mónika 5. a

Gömöri Dorián 6. b 

Kanta Viktor 2. b

Bogdán Martin 1. b

Erki Liliána 4. b

Hurton Johanna 4. b

Dora Máté 1. b

Hurton Benedek 7. b

Kiss Dalma 3. b Kiss Enikő 6. a

Kiss Karina 2. b Klem Balázs 6. b Klem Máté 2. b Kopcsek Dávid 6. b Kovács Ádám 4. b

Kitűnő tanulóink, akikre büszkék vagyunk
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Kristóf Zóra 1. a

Nagy Noel 4. b

Radvánszki Noémi 7. b

Kovács Eszter 1. b

Maráczi Marcell 4. b

Nagyváradi Dorka 1. b

Radvánszki Roland 7. b

Kovács Anna 1. b

Maczkó Rebeka 4. b

Nagy Patrik 2. b

Radvánszki Roberta 2. a

Kovács Zsóka 1. b

Mikó Zsófia 4. b

Racsmán Boglárka Berill 1. b

Kovács Nóra 4. b

Mikó Milán 2. a

Pálinkás Letícia 7. b

Rudics Réka 2. a

Tasi  Martin 3. a

Simonyi Emma 2. b

Torma Tamara 5. b Viszmeg Ninetta 3. b

Somogyi Máté 5. b

Sztanyik Brigitta 7. b Sztanyik Eszter 4. a
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2016. július 1-jén az SzTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egyik előa-
dótermében a mélykútiak nevében köszöntöttem egykori középiskolai ta-
náromat Dr. Nagy János Lajos nyelvész-professzort. A köszöntő után Kovács 
Tamás polgármester, Szabó József MME elnök, Börcsökné Kiss Erzsébet 
könyvtáros adták át Mélykút Város Önkormányzat ajándékát.

 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Kedves Ünneplő Család ! 
Tisztelt Professzor Úr! 
„Hallgasd meg mit suttog az élet, 
élni hív újra meg újra téged.„
                            (Én hívlak élni)
Kedves Professzor Úr, Dzsida Jenő 

biztató szavai legyenek igazak, még 
sok-sok éven át!

A mélykúti emberek képviselőjeként 
állok itt, a Juhász Gyula Tanárképző Fő-

iskola egyik előadótermében – nagyszerű helyen, ünnepi pillanatokban, 
ahol Dr. Nagy János Lajos professzor úr hetvenedik születésnapját ünne-
pelhetjük a Mindenható kegyelméből, felemelő hangulatban, megtisztelő 
környezetben, a meghívott vendégekkel közösen.

Nem véletlenül hivatkoztam a mélykúti emberekre, egyben Mélykút-
hoz kötődő kapcsolatra. 2005-ben, a „Mélykúti Napok” ünnepi megnyi-
tóján, ünnepi beszédében fejezte ki professzor úr kötődését fölnevelő fa-
lujához „Az én Mélykútom” címmel, az egykori emlékeinek felidézésével. 
Elsősorban a messze ringó gyermekkori világra emlékezett, hiszen miután 
az általános iskolai tanulmányait ott befejezte, azt követően egyre ritkáb-
ban töltötte napjait Mélykúton. Az bizonyos, hogy a csodálatos gyermek-
kori emlékek mélyen bevésődtek emlékezetébe, hiszen így szól ezekről a 
számára feledhetetlen évekről. Idézem:

„Ha tehát Mélykútra gondolok, eszembe jut térben és időben sok 
minden. Kavarognak az élmények: megjelenik előttem kis osztálytársam, 
Fődi János arca; keresztapám: Dóra János; ötleteiben „Leonardó sógor”; a 
szobafestő Becsei Ferenc; „Pasztőr sógor” a tejkezelő édesapám; Ő maga 
„Prohászka sógor” a híres borászról; a szomszédban  gyerekkoromban a 
disznótor után kláberező Kiss (Sörke) Pali bácsi, Csonka Pali bácsi, Wittner 
Pali bácsi, Beszédes Imre bácsi, … a gyerekkoromban látott Brandenburg 
Gyuszi, a felsorolást  alig tudom abbahagyni,…

Mélykút nekem a Liget és a Táncsics utca: ott voltam kisgyerek. In-
nen az „egyutcabeliek”, innen a „Drótos” fölötti győzelem. Itt emlegette 
nekem Wittner Pali bácsi Straub F. Brúnót: a világháborúban az ő labo-
ratóriumában dolgozott a mi szomszédunk. Nem tudhattam, hogy a pro-
fesszor Szegeden a hetvenes évekre létrehozza majd a ma már világhírű 
Szegedi Biológiai Központot.

Mélykút nekem az ISKOLA, így, csupa nagybetűvel: benne a bajnok 
focicsapat, sakkcsapat; benne a népi tánccsoportunk (a fiúk között Asz-
talos Pista, Hajdú Kornél, Hodoniczki Sanyi, Karmó Pista, Németh Anti); 
benne az iskola udvarán épített strand, az úszás első élményeivel, benne 
az iskolai énekpróbák, a zeneiskolai zongoraórák. 

Mélykút nekem a templom: Varga Imre beszédeivel, Gregus Tamás 
nagyszerű orgonajátékával, Tóth István felejthetetlen hangsúlyaival, az 
énekkar egy-egy megszólalásával, Mikó Menyhért szavalataival.

Mélykút nekem a Piactér: ott hallottam Dr. Szobonya Zoltán szavait 
1956-ban, azt, hogy „Ne legyen véres a ti kezetek!” Tudjuk, mi lett azután 
az Ő sorsa. Ott hallottuk 1956 után sokszor a búcsúi körhinta zenéjében: 
„Oly távol, messze van hazám…”

Mélykút nekem a futballpálya, a Kálvária-temető mellett. Ott let-
tünk járási bajnokok, én is rúgtam gólt. S ott engedtem el hátvédként az 
ellenfél csatárát, az ő góljával kaptunk ki a megyei döntőben.  Mert sosem 
láttam, hogy Balogh Ignácz szándékosan szabálytalankodott volna…

Mélykút nekem a Gányó is: félig komolyan, gyerekként a templom 
építésében is részt vettünk. Meg arrafelé volt a „Drótos”: ott is mi győz-
tünk az ottani fiúk ellen.

Mélykút nekem a Franckó-sarok is: ott dobtam a jeges hógolyót a 
Jánoshalma felől érkező teherautó szélvédőjére az iskolai tűzharc után. A 
Nagy utca, a volt Tejcsarnok is: édesapámat néha helyettesítettem ott.

Mélykút nekem a Kultúrház is: Bánhegyiné Jacsa Emma néni szerve-
ző és rendező tevékenységével, Harkai Pista bácsival, azaz a Rendezővel; 
a kuglipályával és a bábuállítással.

És Mélykút nekem dr. Vörös László újra, akivel közös cikkünk jelent 
meg a Tiszatáj című folyóiratban.”

 Kedves Professzor Úr!
Mi, mélykútiak, nagyon büszkék vagyunk azokra a földijeinkre, akikre 

felnézhetünk, akiket példaképként állíthatunk szeretett gyermekeink, 
unokáink elé.            

Ön ilyen példakép.   
A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium tanáraként, a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola főiskolai tanáraként, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi tanáraként, a bölcsészdoktori, a nyelvtudomány kan-
didátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel nem csak 
az országban, de a nagyvilágban számos helyen ismerik az Ön nevét, 
tudományos nyelvi tevékenységét.  
Gratulálok a kutatásokon alapuló nyelvtudományi produktumaihoz, pub-
likációihoz, melyek széleskörűen hozzájárulnak a mai magyar nyelvhasz-
nálat javításához, nyelvi fogalmak értelmezéséhez.
A mélykútiak szívből jövő üdvözletét és jókívánságait hoztam és adom át 
köszöntőmmel.
Engedje meg, hogy Hemingway bölcs élettapasztalatára hívjam fel figyel-
mét:
„Nem tudod, mit rejt a sorsod. Mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket.”
Professzor Úr! Isten éltesse erőben, egészségben még sok-sok éven át!  

Novák László Miklós
Iskolaigazgató

Köszöntöttük – a Mélykútról származó, Szegeden élő – hetvenedik 
születésnapját ünneplő Dr. Nagy János Lajos nyelvész-professzort

Anyakönyvi események
Meghaltak:

1. Kiss János  élt 73 évet
2. Kovács Miklós György élt 57 évet
3. Sziráczki Mihály  élt 43 évet
4. Komáromi Ferencné Budai Petronella Erzsébet élt 89 évet
5. Stefán Pálné Subák Katalin élt 54 évet
6. Gyetvai Mihály  élt 83 évet
7. Kiss Istvánné Gelányi Franciska   élt 82 évet
 
Házasságot kötöttek:
 Júniusban:
 Medveczki József és Bogdán Andrea
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Élőkért és holtakért imádkozni. Minden va-
lamikor hittanra járt ember megtudja mondani 
az imádság lényegét: az imádság nem más, mint 
a jó Istennel történő beszélgetés. Beszélgetés, 
tehát kettő személy legalább kell hozzá: Isten és 
én, vagy Isten és mi. Amikor imádkozunk, nem 
csak mi kell, hogy mondjunk valamit Istennek, 
hanem hagyjuk, hogy Ő is szólhasson hozzánk. 
Ugyanúgy van ez, mint az emberek közti be-
szélgetésben: ha csak az egyik beszél állandóan, 
akkor nincs lehetősége a másiknak arra, hogy 
megszólaljon. Imádkozásainkkor mi is talán erre 
figyeljünk oda különösképpen is, hogy ne csak 
mi akarjunk mondani valamit Istennek, hanem 
engedjük, hogy Ő is szóljon hozzánk!

Imádkozni sokféleképpen lehet és sok min-
dennel kapcsolatosan. Ha Istenben úgy hiszünk, 
mint a bennünket leginkább szerető személy-
ben, akkor mindent meg akarunk vele oszta-
ni, ami bennünket érint. Örömben, bánatban, 
hálánk kifejezéseképpen, másnak segítve, vagy 
Istent önmagáért imádva is lehet imádkoznom. 
„A lövészárokban nincsenek ateisták” – szoktuk 
mondani, ott mindenki hisz és imádkozik. Tehát 
a bajban az ember önkéntelenül is mondja: 
„Istenem segíts”, de ennek ellentettjében is hű-
ségesek akarunk lenni az imádságban, amikor 
jól megy életünk szekere, mi akkor is akarunk 
Istennel beszélgetni! Egy kisfiú panaszkodott az 
előző rendszerben nagyapjának, amikor nem 
akart szentmisére menni vasárnap: papa, már 
ez, meg amaz a szomszéd sem járnak misére, 
mi minek megyünk? A nagyapa bölcsen annyit 
mondott kis unokájának: kisfiam, mi nem azért 
járunk templomba, mert ez, vagy az a család 
megy, hanem mert szeretjük a jó Istent. Amikor 
magam számára kérem Isten kegyelmét, akkor 
nem szabad elfeledkeznem másokról sem! Erre 
buzdít bennünket különösképpen is az irgal-
masság lelki cselekedeteinek következő kérése: 
élőkért és holtakért is imádkozzunk! Az élőkért, 
mert mindenki rászorul a segítségre, és jó tud-
ni, hogy valaki kér erőt, vigasztalást, bátorítást, 
kitartást, vagy valami más pozitívat Istentől em-
bertársa számára. Szoktam másokért imádkozni, 
mert hivatásomból kifolyólag sokan fordulnak 
hozzám ilyen kéréssel, vagy én látom szükséges-
ségét, hogy valakin így segítsek. Egy egyetemista 
fiatalembert bátorítottam és megerősítettem, 
hogy imádkozom a sikeres vizsgájáért. Sikerült 
neki, örömmel újságolta, én pedig örömmel 
adtam hálát Istennek, hogy segíthettem neki. 
De nemcsak itt a földön élőkért imádkozunk, 

hanem elhunytjainkért is. Miért kell nekik az 
imádság? - kérdezheti a hitetlen ember. Mert 
ezáltal segíthetünk neki a tisztulás állapotában, 
hogy ne szenvedjen sokat, és minél hamarabb 
élvezhesse a tiszta Isten szeretetét ő maga is 
megtisztult lélekkel, ha pedig már Istennél van, 
akkor emlékezzen meg rólunk is a szentek se-
regével együtt, és járjon közben értünk! Sok-sok 
eset beszél arról, hogy valaki nem akart halála 
előtt sem gyónni, sem áldozni, és végképp a 
betegek kenetében részesülni, amit ma is so-
kan tévesen utolsó kenetnek neveznek. Papi 
gyakorlatomból sok szép példát láttam, hogy 
mennyit segített egy-egy beszélgetés, szentség 
kiszolgáltatás azoknál, akiknek már köztudottan 
nem sok volt hátra ebből az életből. Gondoljunk 
arra is az irgalmasság imádságos cselekedeténél, 
hogy a halálhoz közeli rokonainkat ne zárjuk el a 
szentségek imádságos erejétől, örömétől. Bátran 
hívjunk papot haldokló szeretteinkhez, mert ez 
nagy ajándék az elmenőnek!

Jézus arra szólít fel bennünket az evangéli-
umban, hogy szüntelenül imádkozzunk! Na, ezt 
meg hogy kell, lehet-e egyáltalán? Igen, lehet! 
Minden nap, minden pillanat alkalmas arra, 
hogy Istenre gondoljunk, így a munka, a nyaralás, 
a pihenés, a játék, és lehetne folytatni mi min-
dennel. Szent XXIII. János pápa mondotta, hogy 
az a pillanat, amikor mi Istenre gondolunk, már 
maga is imádság. Adja az Úr, hogy ha hosszú 
időnk nincs is sokszor imádkozni, akkor is tud-
junk egy-egy röpimával Istenhez menni magunk 
és mások boldogsága érdekében!

A bűnösöket meginteni „Bűnösök közt cin-
kos, aki néma” – írja Babits Mihály költőnk a 
Jónás könyve című művében, és valóban nagy 
igazság, hogy aki nem figyelmezteti embertársát 
a bűn miatt, az maga is bűnt követ el. Olyan 
világban élünk, amely el akarja velünk hitetni, 
hogy az a normális, ha senki sem szól bele a 
másik életébe, vagy másképpen megfogalmaz-
va nem figyelmezteti a bajra. Amikor valakit 
megrovunk a bűn miatt, akkor nem elítéljük 
őt, legalább is nem így kellene figyelmeztetni, 
hanem szeretetettel akarjuk őt óvni a bajtól. Ha 
mondjuk egy kisfiú át akar szaladni az úton, ak-
kor édesapja erősen megrántja a kezét, és aztán 
lehet, hogy meg is rója, de nem azért mert nem 
szereti, hanem pont ellenkezőleg, mert szereti. 
Istenről ezt mondja a Szentírás a Zsidóknak írt 
levél 12. fejezetében: „Hol van olyan fiú, akit az 
apja nem fenyít? De ahogy apáink is fenyítettek 
minket, mégis tiszteltük, úgy Istent is. Továbbá 
látjuk, hogy Istennek való engedelmességből 
vállalta Jézus értünk a kereszthalált, egy nagyobb 
jó, a megváltás reményében! Maga Jézus is fi-
gyelmeztette a bűnösöket, a bűnt elítélte, de a 
bűnöst felemelte és szerette: gondoljunk csak 

a házasságtörő asszony esetére, vagy Zakeusra 
a vámosra, akik megváltoztatták életüket Jézus 
figyelmeztetésének hatására: „Menj, de többé 
ne vétkezzél!”.

Hány családnál lehet látni, vagy vélekedé-
sükből kihallik, hogy gyermekeiket ideje korán 
nagyobb önállósággal ruházzák fel, mint amivel 
kellene! Jól van ez így? Nem szólhat bele a szü-
lő abba, hogy általános iskolás korú gyermeke 
mit vegyen fel, hogyan hordja illendően a haját, 
hogyan ne mérgezze az életét? Vannak szülők 
– tisztelet a kivételnek – akik nem szólnak bele 
abba, hogy hol és kivel tölti az estét gyermeke, 
vagy, hogy kit visz haza magával az éjszakába 
nyúló buliból? Ne is beleszólásról, inkább ag-
godalomról, és érdeklődésről beszéljünk. Az a 
szülő, családtag, vagy barát, aki figyelmezteti a 
másikat akkor, amikor rossz úton jár, azért szóljon 
a tévútra lépőnek, hogy ne érje baj. Gondoljuk 
meg, ha nem is szólunk, akkor kisebb az esélye 
a bűn elkerülésének és valamilyen szinten asz-
szisztálunk az eltévelyedéshez, és a bűnt elkö-
vető cinkosaivá válunk. Szépen beszél erről a 
már fentebb idézett Babits Mihály Az írástudók 
árulása című művében: „Az írástudó, az értelmi-
ségi, sőt, ma itt bátran mondhatjuk, hogy a hívő 
keresztény ember látja a csillagot, a hit fényét, 
ami eligazít az élet útján. Az a kötelessége, hogy 
ezt mutassa mindenki másnak is. Ha közben ő 
maga bukdácsol is, ez emberi gyengeség. De ha 
nem mutatja többé a csillagot, vagy más irányt 
jelöl meg, esetleg azt is mondja, hogy nincs 
miért irányt keresni – ez az írástudók árulása. 
A bűnösök figyelmeztetése tehát keresztényi 
kötelesség és hivatás, amelyet alázattal, szelíd 
szeretettel és határozott következetességgel kell 
teljesíteni”. Ne restelljünk hát szólni annak, aki 
rossz úton jár, mert ez hívői kötelességünk, úgy, 
ahogy azt Babits is írta. Látjuk, hogy a pápák a 
20-21. században mindig felemelték hangjukat a 
népek, nemzetek vezetői bűne ellen, és ezt teszi 
hétről hétre Ferenc pápánk is. Merünk-e hozzá 
csatlakozni? Szentjeink közül Rita az, aki szá-
momra nagyon szépen képviseli az irgalmasság 
e cselekedetét: bűnösöket meginteni. Elsősorban 
férjét, majd gyermekeit, és férjének családját is 
sikerült meggyőznie, hogy ne a vérbosszú, ha-
nem a szeretet erejében bízzanak. Nem átallott 
szólni, amikor a bűn családja küszöbén állt, és 
mindezért megvetés, megalázás, kemény pofo-
nok voltak a fizetség, na és persze a kitartó szere-
tetért a család békéje és az életszentség elérése. 
Urunk Istenünk, kérünk téged segíts nekünk ab-
ban, hogy az imádságot mindennapi kenyerünk-
nek tudhassuk, és embertársainkat az imádságos 
szereteten kívül testvéri figyelmeztetésünkkel is 
Hozzád tudjuk közelebb vezetni. Amen.

Szécsényi Attila káplán

Az irgalmasság iskolájába járva VI.
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Napjainkban a környezetvédelmi elvárások szigorodása miatt vala-
mint a komolyabb dugulások elkerülése érdekében fontos, hogy néhány 
szabályt tudatosan betartsunk. Valójában már az nagyon sokat jelent, 
hogy ingatlanunkról vezetékes szennyvízelvezető csatornával oldjuk meg 
a szennyvíz elvezetését, azonban kevesen tudják, hogy az igazi munka a 
szennyvíztisztító telepeken folyik, amikor az odavezetett szennyvizet meg-
tisztítják. Ennek során minden, a vízbe jutott lebegő, úszó, oldható vagy 
oldhatatlan szennyeződést el kell távolítani és a vizet a természetes álla-
potához legközelebbi állapotban visszajuttatni valamely folyóvízbe. A fo-
gyasztók a tudatos odafigyelésükkel nem csak a dugulások megelőzésére 
fordíthatnak nagy figyelmet, hanem jócskán megkönnyíthetik a szennyvi-
zek későbbi megtisztítását, ugyanis nem a csatornarendszerbe való anya-
gok nagyon megnehezítik és meglassítják a szennyvíz megtisztításának 
folyamatát, legrosszabb esetben még a környezetet is károsíthatják. Ezen 
okok miatt fontos tehát, hogy tisztában legyünk néhány szabállyal, amit a 
csatornahasználatról nem árt tudni:

a csatorna használata és üzemeltetése csak akkor helyes, zavarmentes, • 
ha mindenki odafigyel annak helyes használatára
a csatornarendszerbe csak biológiailag lebomló, a természetet nem • 
károsító anyagok juttathatók, különben egyebek mellett számíthatunk 
a dugulás elhárítás szükségességére is; a rendszerbe juttatott méreg 
pedig különösen veszélyes a környezetre, valamint a karbantartást 
végző emberekre is
a csatornarendszerbe juttatni tilos: méreg anyagokat, gyógyszereket, • 
nehéz fémeket,, tűzveszélyes anyagokat vagy olyanokat melyek le-
bomlásuk során válnak valamelyik fent nevezett típusú anyaggá
kerüljük a zsírok csatornába juttatását is, ezek ugyanis a csatornák be-• 
szűkülését okozzák, és szintén hamarabb kell majd hívni szakembert
a dugulások számát a vízzel való túlzott takarékoskodás is növelheti, • 
mivel a legtöbb anyag feloldódására és a szennyvíztelepekig való elju-
tására nagy mennyiségű vízre van szükség, ezért nem érdemes taka-
rékoskodni a vízzel, annak ellenére, hogy ennek is tudjuk hátrányait

az erőteljes szaghatások elkerülése érdekében ne földeljük le az • 
átadási aknát vagy az udvari tisztító aknák nyílásait és használjuk 
rendeltetésszerűen az alaphálózat szellőzőjét, valamint figyeljünk a 
lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira
érdemes szennyvízvisszacsapó szelepet beépíteni a hálózatban annak • 
érdekében, hogy a szennyvíz az alacsonyabban fekvő területekre eset-
leg ne tudjon visszafolyni

Néhány olyan anyag, mely csatornába juttatása kerülendő a dugulás és 
az azt követő dugulás elhárítás elkerülése érdekében: 

1. darabos szennyező anyagok:
először is: a csatornahálózat nem szilárd anyagok eltüntetésére való, • 
ezek ugyanis elzárják a víz útját, és tönkreteszik a szennyvízátemelők 
szivattyúit
különböző anyagok, melyek károsítják a szennyvízelvezető csatorna-• 
hálózatot: fa-, kő-, vagy csonteredetű anyagok, műanyagok, háztartási 
eszközök
homok, kavics, macskaalom• 
vízben nem oldódó szilárd anyagok: tampon• 

2. szerves szennyeződések:
az állattartásból származó híg trágya, melyek főleg vidéken jelentkez-• 
hetnek
háztartási ételmaradék, állati darabos hulladékok• 

3. tilos a szennyvízen kívül másfajta vizet a csatornába vezetni:
A csatornahálózat létesítése során miden lakosra kb. 120 l vizet szá-• 
mítanak fel szennyvízként, ezért ha például mindenki a csatornába 
vezetné az esővizet, akkor a rendszer nem bírná feldolgozni azt a ha-
talmas vízmennyiséget és megemelkedne a csatornadíj is. Tehát tilos a 
csatornába vezetni a: csapadékvizet, belvizet, talajvizet, hólevet 
A duguláselhárító szakember is felelős, hogy a fogyasztók megismer-• 
jék szennyvízelvezetés és tisztítás bonyolult szakmai fogásait és megis-
mertessék a csatornahasználat alapvető szabályait.

Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 81. Telefon: 79/428-427; 79/324-199  Email: igazgato@bajaviz.hu

Ügysegédi 
ügyfélfogadás a 

nyári hónapokban 
Mélykúton

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Kopcsekné dr. Dora Éva 

augusztus hónapban az alábbi időpontok-
ban tart kihelyezett ügyfélfogadást 
Mélykúton a Polgármesteri Hivatal 

épületében:
augusztus 03.   13 – 16.30 óráig
augusztus 19.   7.30 – 12.30 óráig
augusztus 26.   7.30 – 12.30 óráig

Egyéb időpontokban a kérelmek be-
nyújthatóak a Jánoshalmi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán 

(6440 Jánoshalma, Béke tér 1. sz.)

jánoshalmi rendôrŐrs
indokolT eseTekBen  az alábbi 

telefonszámon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

démász telefonszámai
Általános kék szám 

(CALL CENTER) 06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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