
Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, gazdasági, érdekképvi-
seleti és szakmai szervezetek, egyesületek, munkahelyi kollektívák, 
települési képviselők, önkormányzati bizottságok figyelmét, hogy ja-
vaslatot tehetnek kitüntető címek adományozására. 

„Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával vagy egész életművével a helyi társadalmi, gaz-
dasági életben olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
a település jó hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt egyébként is köztiszteletben 
áll. A kitüntető díj posztumusz is adományozható.

„Mélykút Városért Díj” cím adományozható  azoknak, akik 
Mélykút fejlesztése, hírnevének emelése érdekében a társadalmi, 
gazdasági életben, településfejlesztésben, az ipari, mezőgazdasági, 
kereskedelmi, műszaki, közigazgatási és egyéb területeken példamu-
tató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, elméleti vagy gyakorlati 
munkájuk révén kiemelkedő módon hozzájárultak Mélykúton a 
korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához, a kultu-

rális élet, a művészetek, az irodalom területén kimagasló színvonalú 
tevékenységet végeztek,  tartósan kiemelkedő gyógyító- megelőző, 
szociális tevékenységet fejtettek ki, az egészségügyi és szociális ellátás 
helyi célkitűzéseinek eredményes megvalósításához hozzájárultak, az 
ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testnevelés és sportmoz-
galom szervezésében, fejlesztésében és feltételei megteremtésében 
kiemelkedő sporteredményeket értek el.  

Kitüntető díj adományozható átfogó életmű elismeréseként is. A 
kitüntető díj egyénnek és közösségnek, továbbá posztumusz is ado-
mányozható.  

A javaslatokat 2016. év augusztus 1. napjáig írásban lehet hoz-
zám benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy 
munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését. Felhívom 
figyelmüket, hogy a javaslatok benyújtására rendelkezésre álló határ-
idő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidőn túl érkezett javaslat az 
odaítéléskor nem vehető figyelembe.    

Kovács Tamás 
 polgármester
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 24. 
napján tartott képviselő-testületi ülést.

Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint 
foglaljuk össze:

1. Beszámoló Mélykút Város Közrend-közbiztonsági helyzetéről.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alap-

ján Mélykút Város közrend-közbiztonsági helyzetéről évente beszámol a 
rendőrség.

A beszámoló főbb pontjait  röviden az alábbiak szerint foglaljuk ösz-
sze:

2015. évben a településen regisztrált bűncselekmények száma 91, 2014. 
évben ez az érték 65 volt.

A regisztrált bűncselekmények száma 2014. évről 2015. évre 40 %-os 
emelkedést mutat, azonban az elmúlt 5 év adataiból megállapítható, hogy 
a 2014-es év mutatott kiugróan alacsony értéket és a tavalyi adat a máso-
dik legkevesebb a vizsgált időszakban.

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2014. 
évben 17 volt, ami 2015. évben 36-ra emelkedett.

A városban 2015. évben a 91 regisztrált bűncselekmény közül 38 tar-
tozott a kiemelten kezelt bűncselekmény közé, előző évben ez az adat 
36 volt a 65 összes bűncselekmény közül. Emberölés, emberölés kísérlete, 
halált okozó testi sértés nem történt. A testi sértések száma csökkent. A 
garázdaságok száma 3, ami megegyezik az előző évi adattal. A lopások 
száma 21-ről 27-re emelkedett. Kifosztás és rablás 1-1 esetben történt. A 
rongálások száma 2-ről 1-re csökkent.

Mélykúton a regisztrált bűncselekmények számának növekedésével 
számottevően  a nem kiemelten kezelt bűncselekmények száma növeke-
dett: 2014-ben 29, míg 2015-ben 53 ilyen bűncselekményt követtek el.

2015. évben Mélykúton 9 szabálysértést követtek el, a felderítési mu-
tató 83,3 %.

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 4 esetben történt, ame-
lyek 1 súlyos és 3 könnyű sérülést eredményeztek.

Összességében megállapítható, hogy Mélykút továbbra sem tartozik 
a veszélyeztetett települések közé, közbiztonsága a bűncselekmények 
számadatait tekintve megfelel a sokéves átlagnak.

2. Átfogó értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme 
helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. 

1. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása

A Gyvt.-ben szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kap-
csolatos feladatokat a jegyző, míg a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli 
és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos feladatokat a felsőfokú végzett-
séggel rendelkező szociális ügyintéző látta el. A nyári gyermekétkeztetés 
megszervezésével, továbbá az Erzsébet utalványok megrendelésével és 
kiosztásával kapcsolatos feladatokat – nyári gyermekétkeztetés esetén 
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja Családsegítő Szolgá-

lata és Gyermekjóléti Szolgálata  közreműködésével - a Pénzügyi Csoport 
munkatársai látták el. 

1. 1. A Gyvt.-ben szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatá-
sok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
száma életkor szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult a tárgyév 
december 31. napján :

0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év Összesen:
Gyermekek száma (fő) 96 180 61 25 362
Ebből: tartósan beteg, 
fogyatékos gyermekek 
száma:

12 0 0 0 12

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok 
gyermekszám szerinti megoszlása 2015. december 31. napján az alábbiak 
szerint alakult:

1 gyer-
mek

2 gyer-
mek

3 gyer-
mek

4 vagy 
5 gyer-

mek

6 vagy 
annál 
több 
gyer-
mek

Össze-
sen:

Családok száma: 102 65 29 9 1 206
Ebből: egyedülálló 
szülő

53 26 13 1 0 93

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggésben kell ki-
emelni a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítására vonatkozó rendelkezéseket.

A 2015. december 31-ei állapot szerint városunkban a megállapított 
hátrányos helyzetűek száma 48 fő volt, ebből

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt • 
36 fő, 
szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt • 
12 fő. 

A 2015. december 31-ei állapot szerint városunkban a megállapított 
halmozottan hátrányos helyzetűek száma 24 fő volt, ebből

szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a • 
szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 
24 fő,
szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elég-• 
telen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt 0 fő.

Családok száma, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek: 
22.

Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek élnek: 15.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 
juttatások 

A Képviselő-testület a 2015. március 1. napjától hatályos új szociális 
rendeletében a gyermekek gyógyszertámogatását, mint települési tá-
mogatási formát, a korábbi szabályozáshoz hasonló módon szabályozta, 
azzal az eltéréssel, hogy eseti gyógyszertámogatást a fenti időponttól csak 
azok vehettek igénybe, akik közgyógyellátásra vagy közgyógytámogatásra 
nem voltak jogosultak. 

Az önkormányzat a tavalyi év december hónapjában 15.000,- Ft ösz-
szegben egyszeri természetbeni támogatást nyújtott – más jogosult kör 
mellett – azon személyek részére, akiknek tárgyév október 30. napján a 

A tanácskozó teremből jelentjük …
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Gyvt.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága áll fenn. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság okán 198 személy részesült egyszeri természetbeni támoga-
tásban.

A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. A rende-
let 33. § (2) bekezdésének i)-k) pontjai értelmében rendkívüli élethely-
zetnek minősül különösen: ha a kérelmező a gyermek iskoláztatásával 
vagy óvodai nevelésével kapcsolatos eseti kiadást önerőből nem tudja 
kiegyenlíteni; a várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fo-
gadásának előkészítése; ha a kérelmező gyermekét átmeneti nevelésbe 
vették, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a 
gyermek családba való visszakerülése érdekében. Az ezen okokból törté-
nő rendkívüli települési támogatás megállapítására az összes megállapított 
rendkívüli települési támogatáshoz viszonyítva 10 %-nál kevesebb esetben 
került sor a tavalyi évben.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program ke-
retében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos) képzésben vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a 
megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő 
elkülönített forrás. A Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben a 
tavalyi évben 21 fő részére állapított meg  támogatást (20 fő részére „A” 
típusú és 1 fő részére „B” típusú pályázat alapján) összesen 744.000 
Ft összegben. A támogatás összegét a család egy főre jutó jövedelmé-
nek figyelembe vételével differenciáltan állapította meg a bizottság az 
alábbiak szerint:

40.000,- Ft jövedelem alatt 6000,- Ft összegű támogatás,• 
40.001,- Ft és 60.000,- Ft jövedelem között 4200,- Ft összegű • 
támogatás,
60.001,- Ft és 80.000,-  Ft jövedelem között 3000,- Ft összegű • 
támogatás,
80.001,-  Ft jövedelem felett 2000,- Ft összegű támogatás. • 

1.2. A gyermekétkeztetés módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok

Településünkön mind az óvodában, mind az általános iskolában 
megoldott a gyermekek étkeztetése, amelyet a Gondozási Központ 
konyháján keresztül biztosítunk. 

A közétkeztetés területén továbbra is nagy figyelmet kap az egészsé-
ges táplálkozás szempontjainak minél szélesebb körben történő meg-
jelenítése. Ezt segíti elő, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
a tavalyi évben is a START mintaprogram fenntartásából adódóan a 
helyben termelt élelmiszerek döntő többsége a Gondozási Központ 
konyhájára került, és így szinte egész évben lehetőség volt friss zöldsé-
gek és gyümölcsök biztosítására. 

Mélykút városában a nyári gyermekétkeztetésnek 2005 óta hagyo-
mánya van. 2015. évben 40 fő nyári étkeztetéséről gondoskodtunk, 
757.000,- Ft összegben. Itt kell megemlíteni, hogy 2016. január 1. nap-
jától a települési önkormányzat kötelező feladatává vált az iskolai 
szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szü-
nidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak ingyenesen. A települési 

önkormányzatok a többi gyermek – különösen a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára – a korábbiakhoz 
hasonlóan szintén biztosíthatnak a nyári szünidőben ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétke-
zés elsősorban helyben fogyasztásra történő biztosítását jelenti, de ha 
erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs lehetőség, a 
szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára 
történő kiszállításával is biztosítható. A gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége, egyéb akadályoztatása esetén a számára biztosított 
étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője számára lehetővé kell 
tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más rászoruló 
gyermekek részére átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel 
formájában. 

2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások bemutatása:

A Gyvt. 38. §-a szerint a gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell 
járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszé-
lyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszün-
tetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 
megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti alapellátások körébe az alábbi szolgáltatások tar-
toznak:

Biztos Kezdet Gyerekház, illetve gyermekjóléti szolgáltatás a gyer-• 
mekjóléti szolgálat útján, 
gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, családi napközi, családi • 
gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni 
ellátás,
gyermekek átmeneti gondozása: befogadó szülő, helyettes szülő, • 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona.

2.1. A Biztos Kezdet Gyerekház

A „TÁMOP 5.2.3-A-11 Integrált térségi programok a gyerekek és 
családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című pályázat keretében 
megvalósuló „Együtt, Egymásért – komplex program a gyermekszegény-
ség ellen” című pályázat megvalósítása keretében kezdte meg a műkö-
dését városunkban a Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház, amely a tava-
lyi év október 1. napjától a Gondozási Központ keretein belül működik. 
A Gyvt. 38/A. § (1) bekezdése szerint a Biztos Kezdet Gyerekház célja a 
szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésé-
nek biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői 
kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el 
nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást 
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos ön-
kormányzati rendelet és A közösségi együttélés szabályairól és 
azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása. 

A két, 2016. augusztus 1. napjával hatályba lépő rendelet teljes szö-
vegét külön cikkben közöljük. Ezzel információt kívánunk nyújtani a 
lakosság részére az új szabályokról, és egyben felkészülési lehetőséget 
is biztosítunk a jogszabályi rendelkezések betartására. Felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a rendeletekkel kapcsolatban a jövőben-
igény szerint- további cikkeket fogunk megjelentetni az addigi jogalkal-
mazási tapasztalatok alapján. Kérünk mindenkit, hogy a rendeleteket 
tanulmányozza át és tegye meg a szükséges intézkedéseket!
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT. HÍRDETÉSEI

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉPTESZ KFT. neve meg-
változott. 2016.01.01-től az új név: Mélykúti Önkormányzati Közszol-
gáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.

A kft. tevékenységi köre 2016. 04. 01-től kibővült: a Művelődési 
Ház, a Sportcsarnok és az Alkotóház üzemeltetését, működtetését a 
kft. látja el. A gördülékeny átállás érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a személyes ügyintézés 2016. április 18-tól a Mű-
velődési Házban (Mélykút, Tópart 58.) történik. Az ügyfélfogadás 
Mélykút, Rákóczi u. 5. szám alatt megszűnt. 

Tájékoztatjuk továbbá az egyesületeket, civil szervezeteket, sportol-
ni vágyókat, magánembereket, hogy az átvett intézmények továbbra 
is a lakosság rendelkezésére állnak. A kft. által eddig biztosított szol-
gáltatásokban nem történik változás, csupán az ügyintézés helye 
került a Művelődési Házba. 

Mélykút város vízi közmű szolgáltatását 2013. január 1-től a 
BAJAVÍZ Kft. látja el. 

2013. január l-től a Kft. jelenlegi ügyfélszolgálatán csak a január 1. 
előtti vízdíj-problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befizetése tör-
ténhet. Erre továbbra is rendelkezésre állunk mind személyesen, mind 
telefonon. (Telefonszám: 77/460-089). A vízszolgáltatás és szennyvíz-
elvezetés összes problémájával (csőtörés, vízbekötés, számlázás stb.) 
2013. január 1-től a BAJAVÍZ Kft.-hez kell fordulniuk.

A Strandfürdő 2016. június 13 – 2016. augusztus 31. üzemel.
Nyitva tartás:                  hétfő – péntek:  13 – 20 óráig
 szombat – vasárnap: 10 – 20 óráig
Fürdőjegy árak: 
Diákjegy:  400,- Ft
Diákjegy 18 óra után:  200,- Ft  
Felnőtt jegy:  600,- Ft
Felnőtt jegy 18 óra után:  300,- Ft
Diák fürdőbérlet: 
 5 alkalomra szóló:  1.500,- Ft
10 alkalomra szóló:  2.700,- Ft

15 alkalomra szóló:  3.500,- Ft
20 alkalomra szóló:  4.000,- Ft

Felnőtt fürdőbérlet: 
5 alkalomra szóló:  2.200,- Ft
10 alkalomra szóló:  4.000,- Ft
15 alkalomra szóló:  5.200,- Ft
20 alkalomra szóló:  6.000,- Ft  

A strand új szolgáltatásokkal bővült. Strandfoci pálya, strandröplab-
da pálya, kosárlabda, teke, tollaslabda, buborékfoci, darts, csocsó.

A Kft. üzemeltetésében lévő temetők (Kálvária, Pesti, Alsó) a hét 
minden napján 6:00 – 20:00 óráig tartanak nyitva. 

Temetőgondnok: Bagóczki Róbert (06-30/245-5266)
A Kálvária és Pesti temetőben megváltott sírhelyek lejárati idejéről 

személyesen a Kft. irodájában (Mélykút, Tópart 58. szám alatt) lehet 
érdeklődni.

Szippantást lehet rendelni a 77/460-089-es telefonszámon vagy 
személyesen az irodában. 2015. október 1-től a szippantott szennyvizet 
a mélykúti szennyvíztelepen üríthetjük le. A szippantási díj a közüle-
teknek bruttó 2.085,- Ft/m3, lakosságnak a rezsicsökkentéssel bruttó 
1.694,- Ft/m3.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával ellátott 
szemeteszsákot lehet vásárolni a kft. irodájában Mélykút, Tópart u. 
58. szám alatt 448,- Ft bruttó áron.

Ha ebbe a zsákba gyűjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is el-
szállítják külön díj felszámítása nélkül.

A kft. továbbra is vállalja telekhatáron belül belső szennyvízcsa-
torna kiépítését.

Érdeklődni a 06-77/460-089, 06-70/612-8000 számon vagy az iro-
dában lehet Mélykút, Tópart 58. szám alatt.  

Hurton Zoltán 
ügyvezető  

KÖSZÖNET

Börcsökné Kiss Erzsébet 2016. június 3-án lemondott az 
Önkormányzati Tájékoztató főszerkesztői tisztéről.
Ezúton szeretném megköszönni áldozatos, kreatív és kitartó 
munkáját, amelyet évek óta folytatott az Önkormányzati 
Tájékoztató megjelenése érdekében. 
További sok sikert és kiváló eredményeket kíván munkájához a 
Mélykúti Önkormányzat és Képviselő testület.

Tisztelettel és köszönettel: 
Kovács Tamás polgármester

Tisztelt Lakosság!
A szennyvíz-csatornával kapcsolatos hibákat, 

problémákat az alábbi ügyeleti telefonszámon 
jelezhetik: 

Baja Víz Kft. mélykúti 
szennyvíztelep: 

06-70/374-1989
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KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS!
Időpontja: 2016. július 24. (vasárnap)
Indulás: reggel 8 órakor
Költség tagoknak: 1200 Ft, 
kívülállóknak: 2000 Ft (útiköltség, belépő-
jegy)
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket július 20-ig várjuk!

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS! 
Időpontja: 2016. szeptember 18. (vasárnap)
Program:
6:30 órakor indulás
10 órakor a gazdagréti Szent Angyalok temp-
lomban szentmise
11:30-14 óráig szabad program Budaörsön
15 órakor a Budapesti Operettszínház művé-
szeinek előadásában Kálmán Imre: Csárdás-
királynő c. nagyoperettjének megtekintése
Költség tagoknak: 4300.- Ft, kívülállóknak: 
4800.- Ft (belépőjegy, útiköltség)
Étkezés: önellátó
Jelentkezési határidő: szeptember 8.

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívül-
álló személyeket is a hagyományos haj-
dúszoboszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 
2016. november 6-13-ig. (8 nap 7 éjszaka, 
félpanziós ellátással) Költség tagok részé-
re: 44500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülál-
lók részére: 49000 Ft + IFA + útiköltség. 
A csoportos gyógyüdültetés teljes időtar-
tama alatt (7 éjszaka) jelenlévők közül 
– sorsolással – egy fő részére a Hőforrás 
Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alap-
összegét. Jelentkezéseket 10000 Ft előleg 
befizetésével várjuk.

A MÓRAHALMI ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐBEN 
- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 8.500.- forintért, 
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-
masszírozás folyamatosan igénybe ve-
hető. Időpont egyeztetés személyesen a 
Csorbaházban, vagy a 06-20/405-1876 
telefonszámon lehetséges.

TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén a követ-
kező támogatások ügyintézésében tudunk 
tagtársaink segítségére lenni:

Fogyatékossági támogatási kérelem• 
Parkoló kártya igénylése• 
Lakás-akadálymentesítési támogatás• 
Gépjármű-szerzési és átalakítási tá-• 
mogatás
Méltányossági nyugdíjemelési kérel-• 
mek
Gyógyszer és segédeszköz támogatási • 
kérelmek
Gyógyászati segédeszközök igénylése• 
Szociális üdülési támogatás• 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi,- jogi- és akadály-
mentesítési tanácsadás • klubfoglalkozá-
sok • előadások • kirándulások és ked-
vezményes szolgáltatások szervezése • 
vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-
masszírozás • gyógyüdültetés • szobai 

kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • könyvet-ház-
hoz program • ingyenes Internetes szol-
gáltatások.

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS-AKADÁLYMENTE-
SÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
2016. január 1-től a következő módosításokról 
döntött a Kormány:
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek 10 
évenként igényelhetik a Lakás-akadálymente-
sítési támogatást, melynek megemelt összege 
300 ezer Ft.
Egészségügyi feltételek:
Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága 
minősítés megléte, vagy
Fogyatékossági támogatás szakvéleménye 
mozgásszervi okból
További információért az érdeklődők keressék 
fel egyesületi irodánkat.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás:  szerdán 14–17 és 
  csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
1.  Zákupszki Gáborné Papp Etelka élt   65évet
2.  Nehéz Istvánné Miskolczi Rozália   élt   90 évet 
3.  Bundula Béla Györgyné Kovács Katalin Jusztina élt   86 évet
4.  Vőneki Szilveszter  élt   67 évet
5.  Hodoniczki Sándor  élt   70 évet
6.  Maráczi Ferenc József élt   71évet
7.  Hunyadi László Mátyásné 
    Szirácki Mária Magdolna élt   80 évet
 
Házasságot kötöttek: Májusban:
Dudás Ildikó és Sztarovits István
Júniusban:
Fenyvesi Brigitta és Bereczki Zoltán

2016. áprilisi születések:

Boldizsár Enikő an.: Sipos Petra Csilla
Patai Márk   an.: Kovács Anett
Magyar Melissza an.: Vörös Beáta

2016. májusban születés nem volt.
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Ismét elérhető Mélykúton a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmen-
tes népegészségügyi szolgáltatást a 25-65 év közötti nők vehetik igény-
be, akik három éven belül nem vettek részt ilyen jellegű vizsgálaton. A 
szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, Mélykúton kerül sor, így 
megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. 

Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következté-
ben, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismeré-
sével és kezelésével a betegség gyógyítható. 

Amennyiben a védőnő a szűrés során vagy a labor eredmények is-
meretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgá-
latra irányítja. A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük 
szerdai napokon 08.00-10.00-ig. Jelentkezni lehet a védőnőknél sze-
mélyesen a tanácsadóban vagy a 06-77/460-831 telefonszámon. 

Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha ka-
pott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingye-
nes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Védőnői Szolgálat

A nagy meleg sem tudta eltántorítani Bács-Kiskun megye mozgásra 
és kihívásra vágyó kormány- és köztisztviselőit attól, hogy részt vegyenek 
a Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati Dolgozók Szabadidősport Napján, 
amelynek 2016. május 27. napján településünk adott otthont. A sportnap 
nagy tradíciónak örvend megyénkben, idén immáron 14. alkalommal 
került megrendezésre, a rendezvény, a hagyományoknak megfelelően a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat és a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség támogatásával. 
Idén 11 sportágban 28 közigazgatási szerv kb. 600 sportolója mérhette 
össze tudását az alábbi sportágakban: Kispályás labdarúgás, Futás, Asztali-
tenisz, Sakk, Népi játékok, Úszás, Petanque, Darts, Tekejáték, Strandröp-
labda, Főzőverseny. Az összetett versenyt a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
nyerte, második helyezést ért el a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és 
Járási Hivatal csapata, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Bács-
Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság csapata állhatott fel.  

A visszajelzések alapján rendezésünk sikeres és eredményes volt. A 
közigazgatás területén dolgozó köztisztviselők és kormánytisztviselők 
tartalmas napot tölthettek együtt az egészséges életmód és a vidámság 
jegyében, új szakmai és baráti kapcsolatokat kialakítva, illetve a régi kap-
csolatokat ápolva.

Védőnői méhnyakszűrés 
Mélykúton

Bács-Kiskun Megyei Közszolgálati 
Dolgozók XIV. Szabadidősport Napja 

Szinten tartó gyakorlatot tartott a 

Jánoshalmi Járásban működő 

Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport (FBÖMCS) 

2016. június 4-én, melynek fő célja a terepen való 

önálló tájékozódás begyakorlása volt

Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos 
katasztrófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása nagy 
kiterjedésű erdőtüzek esetén. A feltételezés szerint a Kiskunhalas 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság valamint Jánoshalma Önkor-
mányzati Tűzoltó Parancsnokság több más egységgel együttmű-
ködve az érintett területen végez erdőtűzoltást. A hivatásos egysé-
gek kérik az FBÖMCS mozgósítását, bevetését az utómunkálatok 
feladataiban való részvételre. A mentőcsoport 2016. június 03-án 
az esti órákban kapta a riasztást, mely alapján másnap 08 órára az 
egység a készültséget 15 fővel elérte.

Az első feladat, hogy a mentőcsoport a telefonon megkapott ko-
ordináta alapján találja meg a számára kijelölt vezetési pont hely-
színét. A második feladat elfoglalni a helyszínt, és berendezkedni 
több napos elhelyezésre (elhelyezési sátor felállítás, berendezés, 
főzés, étkezés, higiéniás feltételek megteremtése, elektromosság 
biztosítása, stb.).

Harmadik feladat a műszaki komponens részére megkeresni a 
kihelyezett céltárgyakat (bójákat) megadott koordináták szerint tér-
kép használatával, ha kell, az úton lévő akadályok eltávolításával. A 
negyedik feladat a logisztikai csoport kijelölt tagjai részére az ebéd 
elkészítése az állománynak.

Sajnos, az időjárás nem volt túl kegyes az állományhoz, folyama-
tos változó intenzitású esőben kellett a feladatokat végrehajtani. A 
mentőcsoport a részére meghatározottakat a rossz idő ellenére is 
eredményesen teljesítette. A munka után a tagok elfogyaszthatták 
a logisztikai komponens által elkészített ételt. A gyakorlatot a hiva-
tásos katasztrófavédelmi szerv munkatársai „megfelelt”–re értékel-
ték. A nap tapasztalatai alátámasztják, hogy az FBÖMCS továbbra 
is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának 
támogatására.

A járási mentőcsoport tagjait főként a mélykúti önkéntes tűz-
oltóság biztosítja, két tag a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala munkatársa. 

Ezúton is köszönöm a mentőcsoport tagjainak és a munkájukat 
értékelő katasztrófa védelmi szakembereknek, hogy a feladatot 
vállalták és az esős szombaton a gyakorlat teljesítése érdekében 
minden tőlük telhetőt megtettek. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
járási hivatalvezető 
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Ellenünk vétőknek megbocsátani

Egy középiskolában azt a feladatot kap-
ták a gyerekek, hogy vigyenek be az iskolába 
magukkal egy cipős dobozt, és tegyenek bele 

többféle gyümölcsöt. A következő feladat az volt, hogy ezt a dobozt 
több napon át cipeljék mindenhová magukkal, amerre csak mennek. 
Mivel nagy meleg volt, a dobozban elkezdtek lágyulni, majd rohadni 
is a gyümölcsök. Mindez a bűz kellemetlenségét, és a gyümölcsök 
levének folyását is eredményezte. A tanár rámutatott a gyakorlat lénye-
gére: ha nem bocsátanak meg egymásnak a diákok, akkor hasonló 
játszódik le a lelkükben is.

Megbocsátani nem egyszerű, és egyáltalán lehetséges-e? Lehetsé-
ges! Mi Jézusnak hiszünk, aki arra tanít bennünket a Szentírás szavain 
keresztül, hogy bocsássunk meg egymásnak. Ha már minden kötél 
szakad, és nehezen akarunk engedni ennek a kérésnek, akkor jussa-
nak eszünkbe Jézusnak a kereszten ellenségeiért mondott imádságos 
szavai: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek”. Jézus példájából látjuk, hogy megbocsátani nem érzelmeink 
alapján kell, hanem tudatosan, akarva. Azért, hogy lelkünkben ne 
legyen sok seb, sem kapcsolatainkat ne mérgezze a harag, akarjunk 
megbocsátani. Mindazonáltal, hogy én akarok megbocsátani, kell a 
jó Isten segítsége is. Ne a magam erejében bízzam csupán, hanem 
kérjem Isten kegyelmét is a megbocsátáshoz. Itt nálunk, a mélykúti 
egyházközségben 2012-ben született egy imafüzet, melyet mind a 
mai napig használunk, és ebben egy nagyon sok mindenre kiterjedő 
megbocsátó ima található. Ezt az imát alkalmazva sok mindenre fény 
derül a Szentlélek Isten segítségével, hogy kiknek is kell megbocsá-
tanunk, hogy ne mérgesedjen tovább a szívünk és kapcsolataink is 
tisztuljanak.

A megbocsátás nem jelenti a következőket: „Nem történt semmi”, 
„Nem keletkezett károm”, „A másiknak van igaza, és helyeslem, amit 
tett”, „Elfelejtem, mintha szenilis, feledékeny lennék”. A megbocsátó 
ember nem titkolja fájdalmát, de kész rá, hogy elengedje a haragot a 
másikkal szemben. Pintér Béla kortárs zeneszerzőnk énekli:

 
Segítsen bennünket a hatalmas és mindenható Isten, hogy ezzel a 

lelkülettel tudjunk egymásnak megbocsátani!

A bántalmakat békével tűrni

Akárcsak a többi irgalmassági cselekedetnél, itt is Krisztus Urunk 
szép tanítása és példája áll előttünk. Ő, ahol ellenségeskedéssel, 
bántalmazással találkozott, sőt még halála körülményei közepette is, 
békével tűrte a bántalmakat. A farizeusok áskálódásait, Júdás árulá-

sát, a főpapok megvetését, Péter tagadását, a katonák korbácsolását, 
a szögeket kezébe és lábába beleütő katona szívtelenségét is békével 
tűrte. Milyen békével? Isten békéjével. Azt mondta apostolainak, me-
lyet sok szentmisében is idézünk: „Békességet hagyok rátok, az én 
békémet adom nektek”. Miért? Jézus békéje nem olyan béke, mint a 
világ békéje? Nem, nem olyan. Jézus, amikor a békéről beszélt, akkor 
nem csupán a háborúmentességet, nem az erőszakmentességet, a 
békében egymás mellett élést állította csupán, hanem ennél sokkal 
többet. Azt a békét, melyet Istennel együtt lehet csak megtapasztalni. 
Nyilvánvaló, hogy Jézusnak sem volt könnyű elfogadni mások bántá-
sát. De mivel Istennel, az Atyával volt, ezért tudta legyőzni a békétlen-
ség kísértését is. Istennel pedig a rendszeres és kitartó imádáság által 
tudunk az igazi békére szert tenni.

Mi, egyszerű emberek, hogyan tudunk Jézushoz, a tökéletes em-
berhez hasonlóan győzedelmeskedni a békétlenség felett? Csak Is-
tennel együtt. Gyermekkoromban, amikor igent mondtam Istennek 
a papi pályára való meghívására, arra gondoltam, hogy a következő 
jelmondatot választom majd a Szentírásból: „Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk?!” Sokszor imádkozom most is ezért a gyermeki bizalomért, 
hogy minden békétlen helyzetben így tudjak Istenben lenni, és tőle 
békét, megnyugvást kapni. Amikor 2010-ben Budapestre mentem 
második nekirugaszkodásra letenni a jogosítványhoz szükséges for-
galmi vizsgát, útközben nagyon sokszor elimádkoztam a következő 
szentírási idézetet: „A békesség Istene szenteljen meg benneteket” – 
és amikor arra került a sor, hogy vezessek, kellő békében, nyugodtan, 
higgadtan tudtam letenni a vizsgát.

Volt pápánk, XVI. Benedek mondja a hittel kapcsolatban, hogy egy 
jégtáblához hasonlít, melyen mi állunk, és amely egy vihartól hány-
kódó tengeren lebeg. Istenbe vetett bizalmunk képes rá, hogy bár 
háborog körülöttünk, alattunk a tenger, a világ, attól mi még békében 
tudjunk lenni, lelki békében. Assisi Szent Ferenc imádkozza:

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé, 
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 
hogy összekössek, ahol széthúzás van, 
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 
Mert aki így ad, az kapni fog, 
aki elveszíti magát, az talál, 
aki megbocsát, annak megbocsátanak, 
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.
Adja az Úr, hogy ezt a békét tudjuk bírni, és másokra is ezt tudjuk 

átsugározni!

Az irgalmasság iskolájába járva V.

Homokba kell írni a szót, ami 
annyira fáj.
Hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bűnt, amivel 
megbántott más.
Mielőtt megjegyezhetnéd.

És oda kell menni, megölelni,
Akkor is, ha nem te vagy a hibás!
Odamenni, esélyt adni, 
Elengedni minden tartozást!

Hogyan tudnál tovább lépni, 
Amibe’ hittél, az már nem a tiéd
Hogy lehetne bekötözni
Azt a sebet, ami szíveden ég.

Hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bűnt, amivel 
megbántott más.
Mielőtt megjegyezhetnéd.
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A Mélykúti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat – az immár hagyo-
mányossá vált – Cigány Majálist 
2002 óta rendezi meg.

Délelőtt a felnőtt- és gyermek 
kispályás focibajnokságok bo-
nyolódtak le, párhuzamosan az 
ügyességi vetélkedőkkel (lisztfújás, 
danon evés, lufi fújás, zsákban 

futás, sprintfutás, kötélhúzás). Az óvodás korú gyerekek a Jánoshalmi 
Rendőrség által biztosított mobil kis autókkal gyakorolhatták a vezetést 
és szlalomozást.

Mélykúton a cigány majális nem is lenne majális, ha nem készülnének 
el – a mindenki számára készítet főétel mellett – a cigány gasztronómiai 
ételek. Már tizenharmadik alkalommal mutatjuk be a meghívottaknak és 
a fiataloknak a cigány ételek elkészítését, ahogy a nagyszüleink és a szü-
leink készítették: három lábon és téglán. 

A cigány ételek látványa és kóstolása mindig nagy sikert és örömöt 
okoz mindenkinek: ehhez hasonló máshol nem kerül elkészítésre és be-
mutatásra. Erre nagyon büszkék vagyunk.  

A rendezvényt Kovács Tamás Mélykút Város polgármestere nyitotta 
meg. Elmondta, örül annak, hogy ilyen sokan részt vettünk a rendez-
vényen, hiszen már tizenharmadik alkalommal sikeresen valósul meg. 

Biztatást kaptunk arról, hogy jövőre is lehetőségei szerint támogatni fog 
bennünket.

A megnyitó után a fellépő együtteseké lehetett a színpad, ahol bemu-
tathatták tehetségüket és szórakoztathatták a közönséget: a Szederinda 
citerazenekar, a kiskunhalasi Esély cigány hagyományőrző együttes, mély-
kúti meglepetés együttes (magyar asszonyok cigány ruhában táncoltak), 
bácsalmási Romani Rota, a soltvadkerti Terne Lulugya, a mélykúti Terne 
Serhaja és a Miskeke Sáve cigány hagyományőrző együttesek.

A kulturális műsorok jól sikerültek, hiszen a közönség is együtt táncolt 
és énekelt a fellépőkkel. 

A majális létszáma kb. 400 főre tehető. A rendezvényen cigány veze-
tők, helyi cigány és nem cigány lakosok vettek részt: családok a gyere-
kektől kezdve az idős, nyugdíjas korig mindenki, így megvalósult a hagyo-
mányápolás, a kultúra és szokások átadása. 

A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a megren-
dezésre kerülő hasonló hagyományőrző programokkal minél több részt-
vevőt vonzzanak, így megteremtve az autentikus környezetet és hangula-
tot. El szeretné érni önkormányzatunk, hogy a rendezvényeken egyre több 
érdeklődő és generáció képviseltesse magát. 

A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a mélykúti cigányság 
nevében köszönöm a segítségüket és támogatásukat.

Burai Béla
A Mélykút Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Egészségnapot tartottuk az Idő-
sek Klubjában, 2016. április 12. nap-
ján. Sziráczkiné Tegzes Zsuzsanna 
dietetikus nővér tartott előadást 
az egészséges étkezésről, valamint 
arról, hogy különböző betegségek 
esetében, milyen ételeket fogyaszt-
hatunk, illetve mit nem. A jelenlé-
vőknek vérnyomást és vércukor-
szintet mértünk.

Következő programunk a „Má-
jusfatánc” volt, mely 2016. május 
6. napján került megrendezésre. 
Nagy örömünkre sokan vettek 

részt a rendezvényünkön. Az Idő-
sek Klubjának tagjaival közösen 
díszítettük és állítottuk fel a má-
jusfát. A zenéről Lakatos András, 
Sári Béla és Vörös István gondos-
kodott. Vidám hangulatban telt a 
délelőtt, táncoltunk, énekeltünk, 
beszélgettünk. 2016. július 15. nap-
ján 10 órától „Aratóünnepséget” 
tartunk, melyre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Szabó Józsefné
 Idősek Klubja vezető

CIGÁNY MAJÁLIS

ÉLETKÉPEK AZ IDŐSEK KLUBJÁBÓL
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A Nemzeti Tehetség Program (NTP-RHTP-
15) pályázat keretében a 2015/2016-os tanév-
ben valósult meg a „Mesék szárnyán – Kis he-
lyen is elférnek, akik szeretik egymást!” című 
tehetséggondozó bábszakkörünk a Szvetnik 
Joachim Általános Iskolában. A szakkörön 10 
tehetséges negyedikes és ötödikes diák vett 
részt. A hetente 2 órában tartott, összesen 60 
órás foglalkozás első felét Virág Krisztina is-
kolapszichológus, második felét Malustyikné 
Csorba Mária tanítónő tartotta.

A szakkör elején egy rövid ráhangolódást 
követően, elsősorban a bizalom megerősíté-
sére és az ismerkedés elősegítésére, együtt-
működést igénylő csapatjátékokat játszottunk. 
A pályázat által biztosított együttműködést 
és képesség-, készségfejlesztést támogató tár-
sasjátékokat (Dixit, Jenga, Csúcsforgalom) is 
kipróbáltuk. A gyerekek kisebb csoportokban 
játszottak, nagyon élvezték a közös társasjá-
tékozást.

Az iskolapszichológiai foglalkozásokon há-
rom nagy témakört jártunk körül a gyerekek-
kel. Az első témánk a segítség – segítségadás 
és segítségkapás volt. A gyerekekkel beszél-
gettünk arról, hogy kinek mikor van szüksége 
segítségre, kitől, miben és hogyan szoktak se-
gítséget kérni, valamint arról is, hogy kinek és 
miben szoktak ők maguk segíteni. Érzékenyítő, 
bizalomjátékokat is játszottunk, amelyek segít-
ségével átélhették, hogy milyen is az, amikor 
segítségre van szüksége valakinek, és milyen 
érzés, mekkora felelősség segíteni. Ezután a 
Hősök Tere Projekt a bámészkodó hatásról 
szóló videóit néztük meg a pályázat keretében 
kapott laptop és projektor segítségével. Célunk 
ezzel az volt, hogy tudatosítsuk, mire kell oda-
figyelni, amikor bajba jutott, segítségre szoruló 
embert látunk, hogyan tudunk aktívan segítsé-
get nyújtani neki. Végül ezt a szakaszt úgy zár-

tuk, hogy a gyerekek 3-4 fős 
kis csoportokban készítettek 
egy-egy posztert a segítség 
témakörében. 

A következő néhány al-
kalommal a stressz, a feszült-
ség, idegesség, valamint az 
ezekkel való megküzdés té-
máját jártuk körbe. A tanu-
lók asszociációkat gyűjtöttek 
arról, hogy mit jelent nekik 
a feszültség, mikor és hol, 
hogyan, mi miatt szoktak 
idegeskedni. Megismertük 
a stressz jelentését, fajtáit, 
majd arról beszélgettünk, 
hogy mit szoktak csinál-
ni annak érdekében, hogy 

csökkenjen a feszültségük. Ebből következő-
en tanultunk meg többféle relaxációs techni-
kát: kipróbálhatták az interaktív relaxációt, 
a villámrelaxációt (Diákrelaxáció), illetve Va-
rázsjáték (Gőbel Orsolya) relaxációs játékokat 
is. Ezt a szakaszt a szeretetnyelvekről (Gary 
Chapman) szóló Power Point prezentációval 
és beszélgetéssel, valamint szeretetnyelv-dobó-
kocka készítésével zártuk, annak érdekében, 
hogy megismerjük, hogyan tudunk örömet 
okozni másoknak és magunknak is. 

A harmadik szakaszban pedig a mesék vi-
lágában kalandoztunk. A gyerekek alkotásokat 
készítettek a kedvenc meséjükről, beszélgettünk 
arról, hogy mit adhatnak nekünk a mesék, miért 
szeretjük a meséket. Végül, megismerkedtünk 
Szutyejev Vidám mesék című mesekönyvéből 
„A gomba alatt” című mesével. A mesemunka 
segít a gyerekeknek feszültségük oldásában, sze-
mélyiségük fejlesztésében. Ez a mese jól illett a 
segítség-együttműködés, a feszültség-stressz és 
feszültségoldás témaköreinkhez, alátámasztot-
tuk, megerősítettük a tanultakat, tapasztaltakat. 

A mesefeldolgozást követően a második 30 

órában a bábelőadásra készültünk. A munkát a 
mesében szereplő állatok rajzainak, illetve me-
seillusztrációknak a bemutatásával, megfigyelte-
tésével kezdtük. A jellemző karakterek, stílusje-
gyek megbeszélése után mindenki megtervezte 
a maga figuráját. Ezután került sor a díszlet 
megtervezésére és elkészítésére. A díszlet meg-
festése igazi kihívást jelentett a tanulók számára, 
de ügyesen megoldották a feladatot. Végül sokat 
gyakoroltuk a szöveget, a szerepet.

A pályázat lehetővé tette, hogy a gyerekek 
híres tehetséggel is találkozzanak, így kerül-
hetett sor Horváth Kristóf roma származású 
színész (a FO-CI slam poetry csapat tagja) meg-
hívására. Az előadóművész a találkozó alkalmá-
val a gyerekeket beavatta a versírás rejtelmeibe, 
felkeltette érdeklődésüket a költészet iránt. A 
bábelőadásra készülve, színjátszással, előadói 
beszéddel, irodalommal kapcsolatos gyakorlato-
kat is tanított nekik. A gyerekek nagyon élvez-
ték a foglalkozást, különleges élményt nyújtott 
számukra, hogy új oldalról közelíthették meg a 
verseket, a verselést, a színjátszást. 

A pályázat által nyújtott másik nagy lehe-
tőség a budapesti kirándulás volt. Az állatkerti 
séta és ebéd után a Madách Színházban a Mary 
Poppins című előadást tekinthettük meg. A gye-
rekek nagyon élvezték a kirándulást, életre szóló 
élményekkel gazdagodhattak. 

A projekt zárásaként a gyerekek nagy közön-
ség előtt bemutatták a bábelőadást. Nagyon jól 
sikerült az előadás, a gyerekek ügyesek voltak. 
Továbbá, kiállítást is szerveztünk a tanulók szak-
körön készített alkotásaiból. Végül egy vacsorá-
val zártuk a pályázatot, ahol megvendégeltük a 
gyerekeket és a közönséget.

A programot sikerrel zártuk. Nagyon jól érez-
tük magunkat, sok új ismerettel és jó élménnyel 
gazdagodtunk. 

Mélykút, 2016. június 9.
Virág Krisztina és 

Malustyikné Csorba Mária

Mesék szárnyán – „Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást!”
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Lázas készülődés előzte meg az idei má-
jus 28-án tartott regionális családi- és gyer-
meknapot.

A BeregiBand fúvószenekar térzené-
vel fogadta a vendégeket, résztvevőket.  
Több mint ötszázan vettek részt a Művelődé-
si ház és környékén tartandó eseményen.

A rendezvényt Geleta Mátyásné, a Mély-
kúti Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, 
Bodroghelyi Csaba, a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének főtitkára, Kovács Ta-
más Mélykút polgármestere és Bolvári János, 
mélykúti esperes nyitotta meg.

A mélykúti Szvetnik Joachim Általános 

Iskola tanulói és tanárai egy napjainkban di-
vatos flashmob-ot (Villámcsődület) mutattak 
be. Az ötlet-gazda Vojnics-Rogics Antalné, a 
koreográfia megálmodója Kopcsek Tamás, a 
moldvai táncot betanította Fuszkóné Gáspár 
Judit és Kopcsek Tamás.

Majd egymást követték a fellépők: a fiata-
lokból álló Galagonya Citerazenekar, az Anna 
tánccsoport, akik csodálatos operett tánccal 
pezsdítették a közönséget, az Aerobic tánc-
csoport, a Kecskeméti Katona József Színház-
ból a „Mosolyra Hangolók” zenés műsorral 
mozgatták meg a gyerekeket, a Színkópé 
színi tanoda előadásában láthattuk a „Brémai 
muzsikusokat”, majd a néptánc csoportok 
fellépésével zártuk a napot.

Egész nap velünk voltak az MH5. Bocskai 
István Lövészdandár katonái, akik bemutatták 
a gépjárműveiket, technikai felszerelésüket. A 
toborzósátornál a gyerekek megtekinthették, 
kézbe vehették a fegyvereket és beszélgethet-
tek a katonai életről és felelősségről. A kato-
náknak köszönhetően finom ebéd is készült 
a „gulyáságyúban”, ami a nagy melegben 
mindenkinek jólesett. Ebéd után a Mélykúti 

Nagycsaládosok 15. szülinapja alkalmából tor-
tát osztottunk, aminek nagy sikere lett.

A Gyereknap nélkülözhetetlen kellékei az 
ugráló vár és a fajátékok egész nap a résztve-
vők rendelkezésére állt.

A rendőrség jóvoltából az akkumulátoros 
kisautókkal is autózhattak a kisebbek.

A Nagycsaládosok vándorserlegéért mé-
rették meg az erejüket és ügyességüket a 
csapatok, amit a Mélykúti Nagycsaládosok 
Egyesülete nyert meg. Jövőre mi visszük to-
vább a regionális találkozóra.

Szerveztünk különböző kézműves fog-
lalkozásokat: arcfestést, fonalgrafikát, bőr-
díszművezést, agyagozást, ujjfestést Mélykút 
címerével és az MNE logójával.

Köszönet mindenkinek, aki segítette meg-
valósítani ezt a rendkívüli napot.

„Mert mindenki szomjazza a jó pillanato-
kat, kicsi és nagy egyaránt, és az az, ami nem 
igen változott az évek alatt. Az hogy ezeket 
miben találjuk meg, az már annál inkább.”

Geleta Mátyásné
Mélykúti Nagycsaládosok 

Egyesületének elnöke

Délalföldi regionális családi- és gyereknap

Az idei majálison több mint 400 ember vett 
részt aktívan a különböző programokon.

Ötödször mérkőzhettek meg egymással a Pa-
rasztolimpia résztvevői. Tíz csapat mérhette ösz-
sze rátermettségét, ügyességét. A nem túl barát-
ságos időjárás szerencsére nem szegte kedvét a 
versenyzőknek, felhőtlen jókedvvel hajtották 
végre a feladatokat.  Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden résztvevőnek, zsűrinek, 
segítőnek, szurkolónak, hogy színesítették 
a rendezvényt. A Parasztolimpia 1. helye-
zettje a Nagycsaládosok lettek, 2. helyezett 
Bakancsosok csapata, illetve a 3. helyezést a 

Szvetnik Jaochim Általános Iskola csapata ért el.
A délelőtt lezajló labdarúgó bajnokság, illetve a 

11-es rúgó verseny eredménye: 
11-es rúgóverseny gyermek kategóriában 1. he-

lyezett: Németh Krisztián, 2. helyezett: Hurton 
Benedek, 3. helyezett: Vojnics-Rogics Levente. 
Felnőtt kategóriában 1. helyezést Piegel Dominik 
érte el, 2. helyezést Rostás Patrik, 3. helyezett 
Facskó Máté lett.

A Május 1. Kupa nyertes csapata a Korrupció, 2. 
helyezést ért el a bácsalmási Köménymag csapa-
ta, 3. a Mélykút Öregfiúk csapata lett.

Különdíjasok: Legjobb kapus: Doszkocs László

Gólkirály: Piegel Dominik
Legjobb játékos: Bíró Barnabás 
A Nagycsaládosok szervezésében megrende-

zett „bográcskirály” verseny 18 résztvevőjéből, 
az „Éhezők Csapat” (Karitász) csapata érte el 
az 1. helyezést. Az elmaradhatatlan májusfa is 
felállításra került.

Délután folyamán fellépők színesítették a 
rendezvényt: Szederinda citerazenekar, Anna 
táncklub, Boogy Night AerobicCsoport, Vadvirág 
néptánccsoport, Beregi Band, Terno Serhaja.

Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Jövőre visszavárunk mindenkit!

Május 1. Mélykút
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Szvetnik-kupa Teremlabdarúgó Torna - március 18.  
Nyitó rendezvényként meghívásos teremlabdarúgó tornát szervez-

tünk a Városi Sportcsarnokban hat csapat részére, ahol a III. korcsopor-
tos fiúk vetélkedtek egymással. A Szvetnik-kupa testvértelepülésünkre, 
Bácskossuthfalvára került, mi a IV. helyen végeztünk.

A költészet napja - április 11.
Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg a vers ünnepének is nevezett 

költészet napi programunkat. Az idén a szülőföld tematikához kapcsolódó 
magyar költők verseiből választhattak tanulóink. Célunk az volt, hogy mi-
nél többen mondják el a szívükhöz legközelebb álló művet, ezért versen-
gés helyett versmaratont rendeztünk a Művelődési Házban.

A Föld napja - április 22.
A Föld napján a szabadba szólítottuk tanulóinkat és a szülőket; az 

alkalom szellemiségének jegyében természeti környezetünk megóvása ér-
dekében biciklire pattanunk, és Öregmajorig kerekeztünk.  Itt diákjainkkal 
emlékfát ültettünk, majd kötélhúzással és szabadtéri játékkal töltöttük el a 
tavaszi napsütésben a délutánt. ,,A legalkalmasabb időpont egy fa ülteté-
sére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van.” 
(kínai közmondás) – avagy emlékfa ültetés

Generációk hídja családi vetélkedő – május 14.
A Fenyő Miksa Könyvtárban megrendezett családias hangulatú vetél-

kedő kitűnő alkalmat adott arra, hogy visszaidézzük településünk múltját, 
megismerjük jelenét képek, zenék, érdekes, színes elméleti és gyakorlati 
feladatokkal, jókedvű játékkal. A csapatok három generáció képviselőiből 
tevődtek össze: gyerekek, szülők, nagyszülők kitűnően szórakoztak, és 
örültek az értékes jutalmaknak. 

Gyermeknapi flashmob - május 28.
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesületének gyermeknapi rendezvényére 

iskolánk lelkesen készült egy nagyszabású, napjainkban divatos flashmob 
(villámcsődület) meglepetés produkcióval. Mivel ennek az előadásnak az a 
lényege, hogy minél többen vegyenek részt benne, feltétlenül számítottunk 
tanulóink megjelenésére, és a szülők támogató hozzáállására. A résztvevő 
diákok MÉLYKÚT 300  logós pólót kaptak ajándékba. Rendkívül felemelő 
látvány nyújtott a piros-fehér-zöld lufival táncoló több mint 200 diák és a 
megtelt lelátó! 

DÖK-nap - június 9.
A ballagás előtti utolsó tanítási nap a diákoké: ekkor diákönkormányzati 

napot tartottunk, ahol a diákközgyűlés beszámolt a tanév során végzett 
tevékenységéről, majd kerékpárral megközelítve több helyszínen zajlottak 
forgószínpadszerűen a programok. Az állomásokon elméleti és gyakorlati 
feladatokkal, játékkal szórakoztattuk a vakációra készülődő tanítványa-
inkat: a kicsik kipróbálhatták az ugrálóvárat, a népi gyermekjátékokat, a 
nagyobbak a mászófalat, az íjászatot, számháborúztak a ligetben, palacsin-
táztak a Csorba-házban, megtekintették a Téglamúzeumot, totót töltöttek 
ki a Szvetnik-házban, kilátogattak a Torma-tanyára.

A sok-sok szervezőmunkát igénylő programok megvalósítása kiválóan 
sikerült – köszönet érte a SZJÁI pedagógusainak. Diákjaink a tanév során 
sokszor kérdezték: Ugye, jövőre is lesznek ilyen szuper programok? Remél-
jük, hogy igennel válaszolhatunk kérdésükre!

Köszönet Mélykút Város Önkormányzatának a kezdeményezésért – a 
jó ügy érdekében sok egyesület, szervezet és magánszemély is csatlakozott 
a támogatókhoz, így mertünk nagyot álmodni. Tanulóink nevében is kö-
szönjük mindenkinek a nagylelkű anyagi-szellemi segítséget!

Vojnics-Rogics Antalné
igh./programkoordinátor

A Szvetnik Joachim Általános Iskola bekapcsolódása a
MÉLYKÚT 300 programsorozatba

A helyi csapat tagjai és a szervezők A felső tagozat szavalói

Lufik szállnak az ég felé…
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A lelkes csapattagok, a zsűri és a szervező pedagógusok

Augusztusi programok

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN RENDEZŐ
FELELŐS 

ELÉRHETŐSÉG
Augusztus. Tánciskola - Vizsgabál Sportcsarnok

Augusztus 13. Somlyó – hegyi kilátó
Rockenbauer 
Pál Természet-
járó Egyesület

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

Augusztus 13.
Tűzoltók napja 
Ejtőernyős bemutató

Tűzoltó egye-
sület

Borsos Balázs

Augusztus 15 - 19. Hittanos napközis tábor Parókia Egyházközség

Augusztus 19-21. MÉLYKÚTI NAPOK

Augusztus 19. Disco 
Művelődési ház 

előtti tér
Nonprofit Kft.

Hurton Zoltán 
hurton.zoltan@gmail.com 
+36 30 737 41 85

Aug. 20.

Városi ünnepség, megnyitó, Civil sziget, Borudvar, 300 
m mákos kalács, Nyitott óvoda, kiállítás, „Mélykút 
2016-ban” – fotópályázat, családfakutatás, „Emlékeim 
a régi Mélykútról” pályázatok eredmény hirdetése. 
Fotó pályázat kiadvány megjelentetése az október 23-i 
ünnepségre, Helytörténeti szabadtéri fotókiállítás
14:00 Vastag Tamás 
14:45 Szabó Ádám 
15:30 Spoon 21 
17:00 Színkópé Színitanoda 
18:00 Szentmise 
20:00 Utcabál

Fenyő Miksa 
Könyvtár

Kovács Tamás 
+36 70 387 05 13 
hivatal@melykut.hu 
Hurton Zoltán 
hurton.zoltan@gmail.com 
+36 30 737 41 85 
 
Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45

Aug. 21.

17:00 300 év – 300 zenész koncertje
Főkarmester: Neumayer Károly karnagy úr. 
A műsort követően a helyi és környékbeli kórusokkal, 
illetve a nagyközönséggel együtt szeretnénk eljátszani, 
elénekelni a Himnuszt. Hiszem, hogy mindnyájunk 
lelkének jólesne a közös éneklés. 

Focipálya
Lajdi – Illés Genovéva 
szocialis@melykut.hu 
+36 30 550 40 10

Búcsú
19:00 Hooligans Együttes - koncert

Műv. ház 
mögötti tér
Városháza 
előtti tér


