
Mélykútról először – mai tudásunk sze-
rint – 1553-54-ben tesznek említést. Mely 
után a település többször elnéptelenedett. 
Igazi fejlődése a török, országunkból tör-
ténő végleges kiűzetése után indult meg. 
erre utalhat a település címerében az 1716-
os évszám.

Tehát kimondhatjuk, hogy településünk 
újranépesedésének, újjászületésének 300-
ik évfordulóját ünnepeljük 2016-ban. Ettől 
az időszaktól már békét, biztonságot, nyúj-
tott Bács-Bodrog Vármegye az ide telepü-
lőknek. Mélykút egy kiváló adottságokkal 
rendelkező térségben kialakuló település. 
Régi térképeken látszik, hogy központjá-
ban a tó állt, a település aköré rendező-
dött. Mindig és minden időben szorgos 
segítőkész, dolgos emberek lakták.

300 év rendkívül hosszú idő. Három-
száz év alatt felnőtt számtalan generáció. 

Folyamatosan alakultak a szokások, az 
ízlés, az értékrend, a gondolkodás. So-
kan születtek, sokan meghaltak. Sokan 
ideköltöztek, sokan elköltöztek innen. A 
történelem változó, hol békésebb, hol va-
dul tomboló időszakaiban annyi változás 
történt, hogy számon tartani is nehéz. 
Egy viszont bizonyos: Mélykút átvészelte 
a legnehezebb érákat is, s ma, 2016-ban 
elmondhatjuk, hogy Bács-Kiskun megye 
városai között ott van Mélykút is.

Ahogy Illyés Gyula fogalmaz: „A vidéki, 
aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb 
a szülőföldre, a »szűkebb pátriára« lyukad 
ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, 
onnan a konyhán át egy kétablakos szobá-
ra, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Va-
gyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó 
történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a 
ház és haza egy dolgot jelentett.”

Most, hogy itt állunk háromszáz évvel 
a hátunk mögött, érdemes elgondolkodni 
azon, hol is tartunk jelenleg, és hová szeret-
nénk eljutni. Manapság divatos a fejlődést, 
a modernizációt, a haladás emlegetni. 
Csakhogy ezek a fogalmak sokszor azt ta-
karják, hogy elvetjük azt, amit addig tanul-
tunk, ami addig érték volt, amik mentén a 
korábbi generációk éltek. 

A teljesítményorientált világ, amely kö-
rülvesz minket, s amely mindenáron a 
sikerességet, jelöli ki az egyetlen követen-
dőnek és mértékadónak. Pedig a legfonto-
sabb egy ember számára: a közösséghez 
tartozás, az önzetlenség, az áldozathozatal 
másokért, és az a gondolkodásmód, hogy 
képes vagyok a közösségért a magam igé-
nyeit háttérbe szorítani, mert csak együtt 
lehet és érdemes előbbre jutni a szó 
nemes értelmében. Az előrejutás pedig 

Tisztelt, Mélykútiak!
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és stilisztikai javításának jogát fenntartja!
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E jeles alkalom ünneplésének megadták a módját a település 
vezetői, ugyanis az idei év minden rendezvénye ennek jegyében 
zajlott. A rendezvényeken nem pusztán a mélykútiak, hanem a kör-
nyékbeli lakosok is szívesen vettek részt. Az ünnepségsorozat augusz-
tusban csúcsosodott ki. Augusztus 13-án ünnepelte fennállásának 90. 
évfordulóját a helyi önkéntes tűzoltó egyesület, így ezen a napon 
sziréna szóra ébredt Mélykút város lakossága. A jeles eseményre a 
helyi tűzoltók egész napos programot szerveztek, ennek nyitása volt 
a felvonulás, melyen a mélykútiak mellett a bácsalmási és jánoshal-
mi önkormányzati, valamint a tataházi, bácsbokodi, kiskunmajsai és 
bajmoki önkéntes kollégák is részt vettek. A rendezvény délelőtt 
kezdődött a város központjában, az ünnepélyes megnyitót Kovács 
Tamás Mélykút város polgármestere tartotta, valamint a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Gyapjas 
János tűzoltó ezredes is köszöntötte az ünneplő közönséget. Aki 

kilátogatott hozzájuk, biztosan nem unatkozott, mindenki talált ked-
vére való programot. K9-es kutyás bemutató, helikopteres ejtőernyős 
show, sétarepülés, népi játékok, füstsátor és ugrálóvár várta a láto-
gatókat, délután pedig a mélykúti és bácsbokodi önkéntes, illetve a 
kiskunhalasi hivatásos tűzoltók segítségével egy baleset szimulációját 
láthatták az érdeklődők. Láthattuk például hogyan mentenek ki be-
szorult személyeket az autóból. A nap zárásaként minden résztvevő 
közösen fogyasztotta el a születésnapi tortát. 

Augusztus 19-én pénteken, munkaidő után vette kezdetét a 
„Mélykúti napok” rendezvénysorozat. Nagy sikert aratott a hagyo-
mányőrző felvonulás, mely a lovaspályán vacsorával és bállal vég-
ződött. 

A fiatalok a Művelődési ház előtt egy szabadtéri discoval szó-
rakoztak. A jó hangulatról Kincses Szabolcs, a Gong Rádió egyik 
műsorvezetője gondoskodott. A csaknem hajnalig tartó szórakozás 

után, szombaton délelőtt 10 órakor a városi 
ünnepség keretében ünnepelhette az eltelt 
300 évet a közönség. Kovács Tamás polgár-
mester, Bolvári János atya, a lengyelországi 
Kamionka Wielka, a romániai Paptamási, 
és a vajdasági Bácskossuthfalva testvértele-
püléseinek delegációi is mondtak néhány 
köszöntő mondatot, majd közösen aláírtak 
egy emléklapot, melyet időkapszulába he-
lyeztek – egyéb tárgyak kíséretében – és a 
templom előtt létesített helyre tették a kö-
vetkező évekre. 

A nap fénypontja a helyi specifikum, a 
mákos kalács volt, melyből a település asz-
szonyai alkalomhoz illően 300 méternyit 
sütöttek, így a 9000 szelet kalácsból minden 
látogatónak jutott.

Idén ünnepli 300. születésnapját Mélykút

sosem lehet vertikális, mennyiségileg mér-
hető, vagy forintban kiszámolható. A régi 
ember számára épp a statikusság, az érté-
kek megőrzése az állandó, a tradíció által 
volt a legfontosabb, mert pontosan tudta, 
hogy minden forgó, mozgó, változó dolog 
közepén csak a tengely, a középpont az, 
ami biztonságot adhat, ami kitéphetetlen, 
úgy, ahogy a fának a gyökere is szilárdan 
kapaszkodik a földbe. Ha a törzse, lombja 

csavarodik, ingadozik is, az alapok moz-
dulatlanok. 

Köszönet!
Mélykút Város Önkormányzat nevé-

ben nagy tisztelettel köszönöm mind-
azon emberek, civil szervezetek, közös-
ségek, intézmények, vállalkozók munká-
ját, akik segítségével megvalósulhatott 
a Mélykúti Napok 2016. rendezvényso-
rozat. 

Szívből kívánom, hogy városunk még 
sokszor 300 évet érjen meg! Remélem, 
hogy a jövőben mi, mélykútiak ugyan-
olyan szívvel-lélekkel, na és persze aka-
rattal és jó szándékkal fogjuk formálni 
településünk mindennapjait, ahogyan 
eddig tettük az évszázadok során! 

Kovács Tamás
polgármester
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Ebéd után zenés program várta a látogatókat, három népszerű 
fellépő produkciójával. Vendégünk volt Vastag Tamás, Szabó Ádám 
és a Spoon21, majd a Színkópé Színitanoda előadásában láthattuk 
az „Igazmondó juhász” című darabot. 

Az est jó hangulatú utcabállal végződött, a Joker Band közremű-
ködésével. 

Az éjszakai szórakozást minden résztvevő ki tudta pihenni, hiszen 
vasárnap csak a délutáni óráktól hirdettek programot a szervezők. A 
hét utolsó napját 300 fúvós zenész nyitotta, akik egy zenekarként 
forrva össze játszottak el hat zeneművet Czipták Zsolt karmester 
vezetésével. 

Vasárnap este a 20 éves Hooligans Együttes 2 órás koncerttel 
szórakoztatta a több ezres közönséget, ezután az éjszaka fénypont-
jaként tűzijáték zárta a rendezvénysorozatot.

A programok és a tűzijáték létrejöttének támogatásáért ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani a Bács-Tak  Kft-nek, valamint Mély-
kút Város Önkormányzatának.

A három nap alatt szebbnél szebb kiállításban gyönyörködhettek 
a látogatók. Köszönjük a csodálatos munkájukat, gyűjteményüket.

Szeretnénk továbbá köszönetet mondani mindazoknak, akik az 
ünnepségsorozat megszervezésében részt vettek, segítettek, sütöt-
tek, főztek, kiállítottak.

Hurton Zoltán

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete az idei nyáron is színesebbé tudta tenni pár gyerek nyarát az Erzsébet Program segítségével.
Az előző évekhez hasonlóan idén is pályáztunk gyerekek táboroztatására; s a pályázatot elnyerve 26 gyermeket tudtunk a megszokott hét-

köznapokból kiszakítani. Most a Balaton mellé, Fonyódligetre mehettünk táborozni, ahonnan élményekben gazdagon térhettünk haza.  

Gyermektábor Fonyódligeten
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Önkormányzati támogatások

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 
9-ei ülésén módosította a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet-módosítással összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk a T. 
Lakosságot:

A Képviselő-testület a beiskolázással járó költségek viselésének enyhí-
tése érdekében döntött a Beiskolázási támogatás, mint új ellátási forma 
bevezetéséről. A beiskolázási támogatás igénylési rendje az alábbiak sze-
rint alakul:

Az önkormányzat hivatalból (tehát külön erre irányuló kérelem be-
adása nélkül) állapítja meg a beiskolázási támogatást annak a szülőnek, 
akinek gyermekének a tárgyév szeptember 1. napján a Gyvt.-ben szabá-
lyozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll 
fenn és a tárgyév szeptember 1. napján tanköteles korú gyermeke a tárgy-
év szeptember 1. napján általános iskolában vagy középfokú iskolában 
nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat. A rendelet 
alkalmazásában középfokú iskolának minősül a gimnázium, a szakközép-
iskola és a szakiskola. Nem állapítja meg a polgármester a támogatást ak-
kor, ha hivatalos tudomása van arról, hogy a tárgyév szeptember 1. napján 
tanköteles korú gyermek nem felel meg a fenti feltételeknek.

Az önkormányzat kérelemre beiskolázási támogatásban részesíti 
a nem tanköteles korú és tizennyolc évesnél fiatalabb középfokú is-1. 
kolában nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
gyermek szülőjét, akinek gyermekének a tárgyév szeptember 1. nap-
ján a Gyvt.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága áll fenn, feltéve, hogy gyermeke a tárgyév 
szeptember 1. napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
a tizennyolc évesnél idősebb, de húszévesnél fiatalabb középfokú is-2. 
kolában nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
és tárgyév augusztus 1. napján családi pótlékra jogosult gyermeket, 
akinek a tárgyév szeptember 1. napján a Gyvt.-ben szabályozott 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn, 
feltéve, hogy a gyermek a tárgyév szeptember 1. napján tanulói jog-
viszonnyal rendelkezik,
azt a tárgyév szeptember 1. napján tanulói jogviszonnyal rendelkező3. 

a) általános iskolában valamint középfokú iskolában nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat  folytató tizennyolc évesnél fiata-
labb gyermek szülőjét,  vagy
b) azt a tizennyolc évesnél idősebb, de húszévesnél fiatalabb közép-
fokú iskolában nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató és tárgyév augusztus 1. napján családi pótlékra jogosult gyer-
meket  

aki a Gyvt.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250 %-át (azaz a 71250,- Ft-ot).

A beiskolázási támogatás iránti kérelmeket a tárgyév szeptem-
ber 1. és szeptember 30. napja között kell benyújtani, ahhoz nem 
tanköteles korú gyermek esetén mellékelni kell a tanulói jogviszony 
fennállásáról szóló igazolást, továbbá a 3. pontban meghatározott ese-
tekben a jövedelemigazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő! A beiskolázási 
támogatást az önkormányzat évente egy alkalommal a tárgyév október 
30. napjáig szociális célú Erzsébet-utalvány formájában nyújtja.

Tűzifa támogatás: Tájékoztatjuk továbbá a T. Lakosságot arról, 
hogy az idei évben is lehetőség nyílik természetbeni tűzifa támogatás 
igénylésére. Kérelmére természetbeni tűzifa támogatásban része-
sülhet az a személy, akinek

a) tárgyév október 1. napján
aa) a szociális törvény szerinti időskorúak járadékára való jogo-
sultsága áll fenn, vagy
ab) a szociális törvény szerinti normatív közgyógyellátásra való 
jogosultsága áll fenn, vagy
ac) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 
2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága áll fenn, 
és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a nyugdíjminimum 250 %-át (azaz a 71250,- Ft-ot), vagy
ad) családjában három vagy annál több – a Gyvt.-ben szabályo-
zott – halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és

b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőbe-
rendezéssel.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a természetbeni tűzifa támo-
gatás iránti kérelmeket a tavalyi évtől eltérően az idei évben október 
1. és október 30. napja között kell benyújtani. A kérelem benyújtá-
sára nyitva álló határidő elmulasztása ebben az esetben is jogvesztő! 
A kérelem mellé mellékelni kell a feltétek fennállását igazoló okiratot, 
valamint nyilatkozatot, illetve szükség esetén a jövedelemigazolást. A 
természetbeni tűzifa támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig 
biztosítható. Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a természet-
beni tűzifa támogatásra. A természetbeni tűzifa támogatás családon-
ként csak egy személy részére állapítható meg. Természetbeni tűzifa 
támogatásként a jogosult 8 q tűzifára jogosult. 

Nyári gyermekfelügyeletet
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Mélykút lakosságának életében előkelő helyet foglal el a fúvós 
zene: immáron 94 éve szinte folyamatosan szórakoztatja rezes banda 
az itt élőket, bennünket és teszi ünnepibbé az ünnepeinket és a hét-
köznapjainkat. Egyszerre 300 fúvós zenész viszont még soha nem volt 
kisvárosunkban. 300 évnek kellett eltelnie, hogy ez 2016. augusztus 
21-én meg is valósulhasson.

Mindannyian régóta készültünk erre a napra, erre az órára: a zené-
szek sokat próbáltak rá, a szervezők lépésről lépésre megálmodták és 
kivitelezték, a közönség szép száma pedig azt bizonyította, hogy ők is 
várták már ezt a nagyszabású produkciót…

A BeregiBand zenészei mellett a térség 16 városából érkeztek fúvó-
sok, hogy egy nagy közös koncerttel kápráztassák el a város központ-
jában összegyűlt zeneszerető közönséget.

A zenészek nagyon komolyan vették a feladatot, és fegyelmezet-
ten dolgozták végig a délelőtti próbát. Színes repertoárunk között 
szerepeltek indulók, ismert amerikai dallamokból összeállított cso-
kor és népdalok is. 

Nem titok, hogy a rendezvény ötletét a Bajai Danubia Fesztiválze-
nekar tavalyi, 200 fős, felejthetetlen élményt nyújtó közös programjától 
merítettük. Tavaly ősszel viszont még „kerek volt számunkra a világ” 
és zenekarvezetőnk Beregi Vendel Tanár Úr támogatásával készültünk 
e nagy városi ünnepre. Sajnos, azonban ez év tavaszán zenekarunk 
elárvult: elveszítettük Vendel Bácsit… Ismerői közül sem mindenki 
tudja, hogy mennyire sokoldalú – ahogy ő magát definiálta – „tanító” 
hagyott magunkra bennünket: a Kodály Társaság örökös tagjaként a 
legmagasabb szakmai körökkel tartott fent kapcsolatot, miközben a 
helyi emelt szintű zeneoktatást irányította, illetve édesapja nyomdo-
kain haladva vezette a helyi fúvós-zenélést. A hagyományőrző irány-
vonalat képviselve „mindenevő” volt: a klasszikusoktól (Beethoven, 
Mozart, Schubert, Purcell, Gershwin, stb.) kezdve a folklóron át – kü-
lönös tekintettel a környékbeli nemzetiségekre – otthonosan mozgott 
minden műfajban.

A koncertre egy, a könnyedebb irányzatot képviselő, de Rá nagyon 
jellemző szerzeményét, a Dalcsokor c. darabot választottuk ki emléke 
tiszteletére, melynek nagyzenekari változatát Czipták Zsolt Tanár Úr 
készítette el számunkra. Avatottabb kézbe az átirat elkészítése nem is 
kerülhetett volna, hisz aktuális karnagyunk kezdő tanárként kollégája 
lehetett Vendel Bácsinak, akitől annak idején a Jánoshalmi Ifjúsági 
Fúvószenekar vezetését vette át – és akit kicsit tanítómestereként is 
tisztel.

A koncert zárásaként a közönséggel együtt játszottuk, énekeltük el 
legszebb közös imánkat: a Himnuszt.

Sokan vannak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a csoda. 
Köszönjük hát mindannyiuknak: Czipták Zsolt karnagyunknak, hogy 
nem csupán a zenekarok felkészítését, de a főműsor levezetését is fel-
vállalta, az Anna Nyugdíjas Klub „Tyúkanyóinak” a vendégszeretetet, 
a vállalkozóknak a felajánlásokat, a kiskunhalasi kópia Nyomdaipari 
Kft. -nek az ajándékokat, a gameszosoknak a sok pakolást, a sofőrök-
nek a rendelkezésre állást, az önkormányzatnak és a polgármesternek 
a finanszírozást, a fiúknak technikát, a barátaimnak sok segítséget… 

A koncert az tervezettnél jóval tovább tartott, hiszen a publikum  
is hangos vastapssal ösztönözte a zenészeket az újabb és újabb dalok 
eljátszására.

Örök élmény marad számunkra – nagy-nagy köszönet érte!
Lajdi – Illés Genovéva és
Dr. Novok-Rostás László

Beregi Tanár Úr lelke ott lapult minden szívben, aki ezt megszervez-
te és ebben a szép közös zenélésben részt vett. Nívós hagyomány a fú-
vószenekar Mélykúton, amit neki köszönhetünk. Nyugodjék békében, 
emlékét sokan őrizzük. (facebook)

300 év – 300 zenész jubileumi fúvószenekar koncertje

A nagy koncert

UtánpótlásUtánpótlás

Elmélyült próba...
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„Mélykút Város Díszpolgára”, illetve „Mélykút Városért Díj” 
adományozása 2016. augusztus 20.

Mélykút Város Önkormányzata nagyra becsüli a város érdekeinek 
előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példa-
mutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. 
Mindezekre tekintettel a képviselő-testület a helyi közügyek valamely 
területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át foly-
tatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére „Mélykút Város Dísz-
polgára”, illetve „Mélykút Városért Díj” címeket alapított.

Idei évben 3 díj került kiosztásra.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben 

„Mélykút Város Díszpolgára” cím kitüntetést adományozta Bányai Gá-
bor részére Mélykút városért folytatott kiemelkedő tevékenységéért, a 
település érdekében végzett kiváló munkájáért.

Bányai Gábor 2006-tól 2014-ig a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnöke, 2006-tól folyamatosan tagja az országgyűlésnek. Közgyűlési 
elnökként számos határon átnyúló projektben vett részt a Vajdaság-
ban, Erdélyben, Dánia Midtjytland régiójában és Franciaország Vienne 
megyéjében. Mindemellett aktív és lelkes lokálpatrióta, melyet nem 

csak lakóhelyére értelmez. A térséget a Felső-Bácskát tekinti ottho-
nának, számos település választotta díszpolgárának. Vallja, hiszi, hogy 
a települések csak együtt tudnak épülni egymást segítve, kiegészít-
ve. Sok nagy projekt megvalósulását segítette és figyelemmel kísérte 
időt, energiát nem kímélve. Mélykút szennyvízberuházás, naperőmű, 
napelemes kiserőmű az iskolán, sportcsarnokon, városházán. Számos 
projekt előkészületi szakaszban van, melyekben aktívan részt vesz, pl. 
piactér fejlesztése, buszpályaudvar építése, orvosi rendelő felújítása, 
gazdasági övezet kialakítása, kerékpárút építése. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben 
„Mélykút Városért Díj” kitüntetést adományozta Kiss Csepregi Ákos-
nak és Gelányi Jánosnak polgármesteri tevékenységükért és a település 
érdekében végzett munkájukért. 

Kiss Csepregi Ákos 1990. és 2002. közötti időszakban 3 cikluson át 
vezette a települést. Polgármestersége alatt zajlott le a rendszerváltás, 

az intézmények megújulása, a közigazgatási rend-
szer átalakulása és számtalan ezzel járó változás. 
Több civilszervezetnek jelenleg is aktív tagja.  

Gelányi János 8 évig 2002-től 2010-ig volt 
polgármester, két cikluson át vezette a települést. 
Eltökélt szándéka volt, hogy Mélykút Nagyközség-
ből város legyen és vágya rengeteg munka ered-
ményeként 2009-ben teljesült. Nevéhez köthető 
a település jelenét meghatározó 2 nagy beruházás 
megkezdése, valamint számos pályázat sikeres 
megvalósítása. 

Mindkét polgármester becsületesen, eltökélten 
vezette a települést és ezt ezúton köszöni meg a 
képviselő-testület. 
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Magyar örökség nagydíj
2016. június 18-án a 

Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében 
került sor a Magyar Örök-
ség díjátadó ünnepségre. 
A díjazottak között sze-
repel Szvetnik Joachim 
ötvösművész, aki érték-
mentő restaurátori mun-
kásságáért kapta meg a 
díjat. Felemelő érzés volt 
városunkat képviselni 
ezen az ünnepségen.

A 300 éves Mélykút jubileumi programsorozat 
szeptember - októberi eseményei

DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN RENDEZŐ FELELŐS 
ELÉRHETŐSÉG

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

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21

Szeptember 10. Konok – Kunok Tábora
Középkori forgatag Műv. ház mögötti tér Lajdi Róbert 

+36 20 491 99 78

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

iskolai sportpálya 
kerékpárút

Szent Tamás Általános 
Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
70/33-83-186

Szeptember 25. MME Kulturális Találkozó Béke étterem Mozgáskorlátozottak 
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 
70/451 48 45

Október 07. Történelmi kaszinó
felső tagozatosoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár Börcsökné Kiss Erzsébet 

70/451 48 45

Október 08.

Szüreti bál (vacsora). 16:00-tól gya-
logos felvonulás; útvonal: Művelődé-
si Ház, Tópart, Polgármesteri Hivatal, 
Művelődési Ház

NOE Geleta Mátyásné 
30/617 81 79

Október 08. Piacon a könyvtár Piac Fenyő Miksa Könyvtár Jakity Attiláné 
70/459 29 47

Október 09. Prokop Péter kiállítás Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár dr. Rauzs József
Október 09. Bérmálkozás Egyházközség

Október 15. Történelmi kaszinó 
középiskolásoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár Börcsökné Kiss Erzsébet 

70/451 48 45

Október. Gyaloglók Világnapja Túra Rockenbauer Pál Ter-
mészetjáró Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21

Október 15. Idősek Világnapja Sportcsarnok Önkormányzat

Október Mesemondóverseny 
alsó tagozatosoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár Jakity Attiláné 

70/459 29 47

Október 20. Mesemondóverseny 
felső tagozatosoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár Jakity Attiláné 

70/459 29 47

Október 21. Történelmi kaszinó 
felnőtteknek Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár Börcsökné Kiss Erzsébet 

70/451 48 45

Október 22. Börzsöny, Nagy - Galla Rockenbauer Pál Ter-
mészetjáró Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21

Október 23.
Városi ünnepség
Digitális városismereti játék 
eredményhirdetése

’56-os emlékmű Önkormányzat

Kovács Tamás 
+36 70 387 05 13
Börcsökné Kiss Erszébet 
+36 70 451 48 45
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Az időkapszulában elhelyezett üzenet szövege
Kedves mélykútiak, földijeink!

Az Úr 2016. évének augusztus hónapjából üzenünk Nektek, abból az alka-
lomból, hogy településünk, mely 7. esztendeje városi rangot kapott, 300 éves. Ezt a 
jeles évfordulót egész éven át tartó rendezvénysorozattal ünnepeljük, s most, amikor 
a Szent Joachim templom kövezetébe letesszük a Jövő nemzedékének szóló emlékein-
ket, Titeket is bevonunk az ünneplésbe. De nem csupán ez az időkapszula köt össze 
bennünket.

Összeköt veletek a múltunk és a hagyományaink, melyek közösek, vigyázzatok rá, 
őrizzétek, ápoljátok! Ti se feledkezzetek meg azokról a művészekről, tudósokról, alko-
tókról akik Mélykútról indultak, hogy aztán nagyot alkossanak! Ne feledjétek, ápol-
játok, tartsátok meg a mélykúti lovas-hagyományokat, a mákoskalács-sütés szokását, 
a régi településrészek (Gányó, Csacska-hegy) és utcák (Szűk utca, Nagy hangos, Kis 
hangos) elnevezéseit, forgassátok a Mélykút történetét feldolgozó könyveket!

Oly korból üzenünk nektek, melyben egyre fontosabb a nemzeti összetartozás, 
melynek egyik alapja a hagyományápolás, nemzeti kultúránk őrzése és az Istenhez 

intézett közös ima ereje. Településünkön jelenleg katonák állomásoznak, hogy védjék 
határainkat és Európát az Afrikából, Közel-Keletről érkező menekültáradattól és ter-
roristahullámtól.  Féltjük a földjeinket, ivóvízkészletünket, mely egyre nagyobb érték 
a globális felmelegedés tükrében, s sokan szeretnék magukénak tudni. 

A magyarság átvészelte a tatárdúlást, török hódítást, a Habsburg uralmat, két 
világháborút, a kommunista diktatúrát. Hisszük és valljuk, hogy ezeket csak mélybe 
nyúló gyökerekkel: nemzeti öntudattal, a hagyományos értékek ápolásával, a közössé-
gek összefogásával, s mindenek felett a teremtő Istenbe vetett hittel, Isten segítségével 
tudta túlélni kis nemzetünk, s benne községünk. 

Legyetek hát hűek szülőföldetekhez, őrizzétek örökségeteket, s adjátok tovább 
értékeinket!

2016. augusztus 20.
Mélykút város polgárainak nevében:
Kovács Tamás polgármester és Bolvári János plébános  

(Fogalmazta: Racsmánné Uzonyi Valéria)

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.

Nyitva tartás
Hétfő:  8.00- 13.00
Kedd:   8.00- 13.00
Szerda:  8.00- 13.00
Csütörtök:  8.00- 13.00
Péntek:  8.00- 13.00

Sok szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

A gyerekház dolgozói

Anyakönyvi események
Meghaltak:
Tokodi Istvánné Fejes Julianna élt 85 évet
Csorba Béla élt 92 évet 
Rasztik Ferenc Andrásné Figura Etelka  élt 51 évet
Bogdán Józsefné Kovács Margit  élt 83 évet
Kiss Ferenc Józsefné Nagy Etelka  élt 79 évet
Neszvecskó László élt 63 évet

Házasságot kötöttek: 
Burszki Anita és Vakula Richárd
Bodányi Katalin és Kovács Mihály
Szücs Rebeka és Vakula Roland
Majsák Erzsébet Rozália és Magyar Zoltán István

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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Tudatlanokat tanítani
„A jó pap is holtig tanul” és „Ismétlés a 

tudás anyja”. Többek között ezekkel a köz-
mondásokkal szoktunk utalni arra, hogy min-
denkinek szüksége van a tanulásra, mindig 
van hova fejlődnünk. Valahogy a mi világunk 
mintha erről egyre inkább megfeledkezne, 
vagy el szeretné hitetni velünk, hogy nem 
is kell annyit tanulni, hiszen már mindent 
tudunk, minden lehetséges. Voltaképpen a 
tömegkommunikáció modern eszközeinek a 
hódítását tapasztaljuk: különböző közösségi 
oldalakon megosztott globális élmények, a 
reklámok ránk erőltetése, az okos telefonok 
folytonos használata tudat alatt is arra neveli 
az embert – különösen a fiatalokat –, hogy 
minden egy karnyújtásnyira megvan neki 
úgy, hogy nem kell kilépnie otthonról, hogy 
mindenre képes. Elhiteti az egyénnel, hogy 
nincsenek határai, csak a csillagos ég, arra 
ösztönöz, hogy minden gyorsan meglegyen. 
Ennek következménye a türelmetlenség. Az 
új médiaeszközök az önzést is nagyban nö-
velik az emberben (pl: selfie) és kialakul egy 
újfajta gyerekkor, gyerekesség, sokszor még a 
felnőtt korba is belenyúlva. Ezeket a gondo-
latokat Dr. Aczél Petra előadásából idéztem, 
melyet Budapesten tartott 2014. 10. 02-án. Az 
a világ, amit magunk mögött tudhatunk, év-
századokon keresztül kiszolgálta az emberek 
abbéli igényét, hogy emberhez méltó életet 
tudjunk élni. Mostani világunknak nem tit-
kolt szándéka, hogy lerombolja az emberek 
önértékelését, szétzúzza az emberi kapcso-
latokat, elbizonytalanítsa a hivatás ügyében 
a fiatalokat (párválasztás, házasság, hivatás, 
munka, értékek ápolása). Ebben a helyzetben 
igenis van mit tanulni, és van mit megtanítani. 
Attól, hogy a világ sokszor jár elképesztően 
hamis utakon, nem kell minekünk is az árral 
sodródni. Elsősorban a szülők, nagyszülők, 
pedagógusok és lelkipásztorok feladata, hogy 
tanítsák az ifjúságot és egymásnak is segít-
ségére tudjanak lenni akkor, amikor a másik 
tudatlanságban szenved. Ehhez kérjük Isten 
segítségét, hogy türelmesen tudjuk elmagya-

rázni a dolgokat a másiknak, amikor erre van 
szükség, magunk képzésére is szánjunk elég 
időt, akár a munkánkról, akár szellemi képes-
ségeink továbbfejlesztéséről is legyen szó.

Amikor tanítani igyekszünk, akkor tegyük 
ezt azzal a szándékkal, hogy a másikat job-
bá szeressük, a lehető legjobbat hozzuk ki 
belőle. Ezért fontos, hogy a mi felgyorsult és 
elektronikus hullámokkal átszőtt világunkban 
legyen helye a személyes találkozásoknak is, 
ahol szóval és példával egyaránt tudjuk egy-
mást kölcsönösen tanítani.

Kétkedőknek tanácsot adni
Egyházmegyénkben Tiszaalpáron adták az 

egyik templomnak a Jó tanács Anyja nevet. 
Nyilvánvaló úgy gondolták, hogy mindannyi-
an rászorulnak Égi Édesanyánk tanácsára. Ezt 
a templomot kb. 300 évvel ezelőtt építették, 
de ma is nagyon időszerű hogy emlékeztes-
sen bennünket, hogy tanácsot tudjunk kérni 
és adni is.

Olyan világban élünk, ahol rengeteg a 
tanácstalan ember, és nem csak a fiatalok 
körében. Általános iskola végén, de sokszor 
találkoztam olyan esettel is, hogy középisko-
la 11. osztályában még valakinek halványlila 
gőze sincs arról, hogy merre menjen tovább 
tanulni. Ilyenkor, ha lehet, szoktam kérdezget-
ni, hogy mit szeret csinálni, mihez van adott-
sága? Talán már ez a kérdezés is segíthet ab-
ban, hogy ne legyen tanácstalan az illető. De 
lehetne rengeteg olyan esetet hozni, amikor 
szintén bizonytalanság van valakiben. Amikor 
mi vagyunk a tanácsadók, akkor fontos alap-
elv, hogy csak olyan ügyben adjunk tanácsot, 
amihez értünk, csak olyanoknak, akik kérik, 
vagy igénylik. Mindig csak tanácsot adjunk, 
ne utasítsunk és ne kérjünk számon senkit, 
akinek adtunk tanácsot, de nem fogadta 
meg. Többek közt ezek szerint az elvek sze-
rint járjunk el akkor, amikor valakinek taná-
csot adunk.

És mi a helyzet olyan esetekben, amikor 
mi magunk szorulunk egy két jó ötletre? 
Olyan emberekhez menjünk tanácsért, akik 
barátaink, és akikben megbízunk. Isten arra 
bátorít, hogy használjuk azt a csodálatos 
ajándékot, amit a mi érdekünkben adott – 
isteni tanácsadás. Példabeszédek könyvében 
olvassuk: „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az 
intést, hogy végre bölcs légy!”, továbbá: „A 
bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs 
pedig hallgat a tanácsra”. Tanácsot kérünk, 
hogy növeljük az ügyre való rálátásunkat, 
ajánlások és lehetőségek segítenek, amikor 
döntéseket hozunk egy isteni szemszögből. 
Maga a Szentírás is tanácsadói szereppel bír, 

csak sűrűn és élő hittel kell kinyitnunk és ol-
vasnunk. Ne engedjünk a kettős kísértésnek, 
a makacsságnak és a gőgnek. Míg az előbbi 
magatartásban az ember elutasítja a ténye-
ket hogy saját igazát érvényre juttassa, addig 
az utóbbi viselkedésben azt sugallja: „Nincs 
szükségem másra”. Egyszer egy temetés kap-
csán kérték, hogy olvassam fel az elhunyttal 
kapcsolatban, hogy nem tudott segítséget 
elfogadni soha életében. Nem olvastam fel, 
mert ez nem erény, hanem bűn. Mindenki-
nek, aki e-világra születik szüksége van arra, 
hogy döntéshelyzetekben valakitől: Istentől 
vagy embertől, de tanácsot kérjen. Még egy 
bűn van, amikor az embernek nem érdemes 
cselekednie, ez pedig a harag. Szoktuk is 
mondani, hogy „A harag nem jó tanácsadó”. 
Várjuk meg, amíg csitulnak a kedélyek, és 
csak aztán merjünk lépni.

Nyilvánvaló, hogy a hosszú élet után köny-
nyebb tanácsot adni, de lehet már fiatalon is, 
ha valaki komolyan veszi a másik kérését, és 
Isten segítségét is meri kérni. Imádkozzunk a 
bölcsesség Lelkéért, hogy jó tanácsot tudjunk 
segítségével adni.

A piarista gimnáziumban minden reggel 
a tanítás előtt ezzel az imádsággal kezdtük 
el a napot, és kérjük most is ezt az újságot 
olvasva:

„Jöjj el Szentlélek Úristen, 
igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, 
szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.”

Szécsényi Attila káplán

Az irgalmasság iskolájába járva VII.
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