
Új toronycsúcsot kap a beltéri templom
Nagy esemény történt 2007. április 14-én, szombaton te-

lepülésünkön, olyan dolog, mely nagy valószínûséggel csak
egyszer történik meg egy emberöltõ alatt. Leemelték a Szent
Joachim-templom tornyának csúcsát. Sokan eljöttek e látvá-
nyos és nem veszélytelen eseményt megnézni, megörökíteni. 

Az elõkészület sokkal hosszabb idõt vett igénybe, mint ma-
ga a csúcs leemelése, amely szinte percek alatt problémamen-
tesen lezajlott. A leemelt tornyot a templom mellett rakta le a
daru, majd lassan a sok érdeklõdõ szeme láttára elfektették.
Ezután Likár László tervezõ úron volt a sor, aki az új torony-
szerkezetet tervezi. Módszeresen végigmérte a toronycsúcsot.
Erre azért van szükség, mert a új torony nem térhet el a régi-
tõl (ez mûemlék-védelemi kikötés).

A torony csúcsán található kereszt – mely csaknem 2 mé-
ter magas – Barcsák János múzeumát díszíti majd tovább.

Tudni kell, hogy a templomtornyokat lezáró kereszt alatti
gömb nagyon sok esetben generációkat összekötõ idõkapszu-
laként funkcionál. Ez azt jelenti, hogy a templom építése, át-
építése, restaurálása során e gömbbe több esetben az akkori
korra jellemzõ dolgokat helyeztek el, mellyel úgymond üzen-
tek az utókornak, sajnos ez esetben a mi tornyunkban nem
találtunk semmit. Annyit azért megtudtunk, hogy a gömböt és
a keresztet Bagóczki József mélykúti bádogos mester készítet-
te 1940-ben.

Viszont most Bolvári János plébános úr elhatározta, hogy
mi üzenünk az utókornak. Kérését tolmácsolom akkor, ami-
kor kérem a mélykúti lakosokat, bárki, akinek jó ötlete van ar-
ra, hogy mit tegyünk a gömb belsejébe, mely a jelen kort jel-
lemzi, azt János atyának jelezni szíveskedjen május 31-ig. A
legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgy-
nevezett idõkapszula nem igazán nagy (9×25 cm).

Az új toronycsúcs ácsolása után rézborítást kap, melyet
Tillmann László bádogos mester készít. A torony felhelye-
zése augusztus elején várható, a pontos idõpontot hirdetni
fogjuk.

Végül engedjenek meg egy személyes gondolatot. Most
érezheti meg mindenki, ha egy kicsit belegondol, legyen az
gyermek vagy idõs, hogy mit jelent a templom tornya egy te-
lepülés számára. Összeköt egy közösséget, irányt, támpontot
ad, és hogy miért érzem így… a toronycsúcs leemelését nem
mindenki látta, de az azóta eltelt idõ alatt nincs mélykúti em-
ber, aki ne érzékelte volna a torony hiányát. 

Számomra felemelõ érzés volt azon torony mellett állnom,
megérintenem, melyre kisgyermekkorom óta oly sokszor fel-
néztem, mely olyan sokszor mutatta számomra az idõt, az ál-
landóságot, a hitet. Jelezte jártamban-keltemben, hogy itthon
vagyok, hazaérkeztem. 

Kovács Tamás alpolgármester

Budai klíma
Kicsit húzódoztunk a korai ébredés miatt, végül a tervezett

idõben mégis útnak indultunk. Sötét lévén, gondoltuk, szun-
dítunk még egyet a mai „séta” elõtt, de senkinek nem jött
álom a szemére. Már csak azért sem, mert a reggeli ébresztõ
vegyes finom illata elûzte az éjszakai hangulatot. Kis hatás-
szünettel egyik szorgalmas „hangyácskánk” menetrendszerû-
en érkezett az otthon talált „mindentbelerakok” süteményé-
vel, ami hogy-hogynem, most is igen finomra sikeredett. Út-
ba esõ vidéki társunkat is felvéve – akinek most jó, mert to-
vább alhatott! – haladtunk szépen kedvenc sofõrünkkel a cél,
vagyis a kezdõpont felé. 

A piliscsabai vasútállomásnál felszívtuk magunkat energiá-
val és útnak eredtünk. Utolsó pillanatban renitens, elmarad-
hatatlan túrázónk is csatlakozott hozzánk, hogy híres ember
mondása után szabadon: jelenlétével emelje a nap fényét.

Piliscsaba a római kor óta lakott település Budapesttõl 30
km-re. Az ókorban festõi fekvése miatt Boldog Ligetnek ne-
vezték. A török pusztítás után szlovák, majd német telepesek
érkeztek ide, sváb lakossága ma is jelentõs. 

A Csabai-torony felé emelkedve egyre több ruha került le
rólunk, és egyre feljebb egyre több szeméttel találtuk szembe
magunkat. A bokrokon virág helyett nejlonzacskók díszeleg-
tek, még feljebb pedig egy nagy rakás egyéb szemét pompá-
zott. Nem lehetett megállapítani, hogy a szemetet mi, magya-
rok termeltük oda fel, vagy külhonból érkezett adomány le-
het, de „felemelõ” látvány volt. 

A Csabai-torony egy dolomit szikla. A dolomitból dolo-
mitlisztet állítanak elõ, amit különbözõ finomságú õrle-
ményként a mûanyagiparban, festékiparban, kozmetiku-
mok gyártásában, valamint a gumiiparban használnak fel.
Megnéztük, megpihentünk, szerelvényt igazítottunk és in-
dultunk tovább.

Ezek után valahol elvesztettük a kitûzött útvonalat, de sem
azt nem érzékeltük, mikor tértünk le róla, sem azt, mikor ke-
rültünk vissza rá, csak mentünk, mentünk. Természetesen
gyorsan és majdnem mindig felfelé. Az elejének sokszor meg
kellett állni, hogy megvárja a végét, de hiába pihentünk egy
pillanatot, ha utána megint rohantunk. Igaz, a természeten
nem nagyon volt mit nézni, mert ugyan olyat nem illik mon-
dani rá, hogy csúnya volt ezen állapotában, de azt meg nem
lehetett még erõltetve sem ráfogni, hogy szép. Minden szür-
ke, a korai virágok már elvirágoztak, más meg még nem iga-
zán indult meg. Egyedül a som sárgállott mindenütt, jelezve,
hogy azért itt van már a tavaszi ébredés.

Folytatás az 5. oldalon
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Tájékoztató
a képviselõtestület március 27-i ülésérõl

� A képviselõ-testület az önkormányzat
2006. évi belsõ ellenõrzésérõl és a felügyelt
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló éves beszámolót elfogadja és felkéri az
intézményvezetõket, hogy a jövõben tartsák,
illetve tartassák be az ellenõrzési jegyzõ-
könyvben foglaltakat.
� A képviselõ-testület a 2006. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

fogadja el. 
� A képviselõ-testület támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévõ települési önkor-
mányzatok támogatására, és a támogatás
igényléséhez a következõ nyilatkozatot teszi:

• Az önkormányzat lakosságszáma 2006.
január 1-jén 1 000 fõ feletti.

• Az önkormányzat a polgármesteri hiva-
talon túl intézményeket tart fenn.

• Az önkormányzat a 2006/2007. neve-
lési-, illetve tanévben nem vesz részt több-
célú kistérségi társulás közoktatási feladatel-
látásában, és az általa fenntartott oktatási in-
tézmények intézményenkénti, évfolyam-
csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága az
5-8. évfolyamon együttesen a közoktatásról
szóló  törvény „Létszámhatárok” cím alatti
csoport, illetve osztály átlaglétszámának a
70%-át eléri.

• A 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és az általa
fenntartott nevelési, oktatási intézmények
nem rendelkeznek tagintézményekkel, de az
évfolyam-csoportonkénti kapacitás kihasz-
náltsága a közoktatásról szóló törvény „Lét-
számhatárok” cím alatti csoport, illetve osz-
tály átlaglétszámának.

• Az óvodai csoportokban az elsõ óvodai
nevelési évben, illetve az alapfokú oktatási
intézmények 1. és 5. évfolyamai együttesen a
75%-át eléri, és az óvodai csoportokban a 2-
3. óvodai nevelési években, illetve az alapfo-
kú oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolya-
mai együttesen a 70%-át eléri.

• Az önkormányzat magánszemélyek
kommunális adója és helyi iparûzési adó be-
vezetésérõl döntött, és költségvetésében
ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során
realizál.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖN-
KORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜ-
LETÉNEK rendelete a szociális ellátá-
sokról szóló rendelet módosításáról.

� A R. 20. § (3) bekezdés b.) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép.

[A szociális ügyekben eljáró ügyintézõ a tá-
mogatást igénylõ szociális helyzetérõl tájéko-
zódik. Ennek keretében]

„b. beszerzi a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megálla-
pításának, valamint folyósításának részleges
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kor-
mány rendeletben meghatározott bizonyí-
tékokat.”
� A képviselõ-testület úgy döntött, hogy 900
ezer Ft pótelõirányzat kerül biztosításra a Pol-
gármesteri Hivatal épületének felmérési terv-
dokumentációjának elkészítésére.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖN-
KORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜ-
LETE rendelete a nagyközség helyi
építési szabályzatáról szóló rendeleté-
nek módosításáról.
� A R. 11. § (1) bekezdésének g.) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A Gi jelû övezet területe nem jelentõs za-
varó hatású gazdasági tevékenységi célú ipa-
ri és logisztikai épületek, a külterületen; kör-
nyezetszennyezést nem okozó mezõgazda-
sági nagyüzemek elhelyezésére szolgál –,
mely övezetbe tartoznak a külterületen már
meglévõ majorközpontok (állattartási tele-
pek) ill. mezõgazdasági üzemek is. Az öve-
zetben az OTÉK 20 §, /5/ 1.) bekezdésben
felsorolt építmények is elhelyezhetõk.]

„g.) Elõkert: 4,00 m”
� A képviselõ-testület 2007. január 1-jétõl
2007. december 31-ig a köztisztviselõk telje-
sítmény-követelményének alapját képezõ ki-
emelt célokat az alábbiak szerint határozza
meg: • ellátja a nagyközségfejlesztéssel, ren-
dezéssel, mûködtetéssel kapcsolatos teendõ-
ket, • a helyi civil társadalommal való kap-
csolattartást, • a közös érdekeken alapuló
térségi együttmûködés erõsítését, • a János-
halmi Többcélú Kistérségi Társulásban való
részvételbõl adódó önkormányzati feladato-
kat, mindenkor figyelembe véve Mélykút
Nagyközségi Önkormányzat érdekeit, • a
Hivatal mûködéséhez kapcsolódó elváráso-
kat, • a helyi intézményrendszer továbbfej-
lesztését pályázati lehetõségek kihasználásá-
val, • a belvízzel vagy egyéb katasztrófahely-
zettel kapcsolatos tevékenység ellátását, • a
hivatali ügyintézés korszerûsítését, • a helyi
önkormányzati rendeletben foglalt feladatok
végrehajtását, • az Európai Uniós tagsággal
kapcsolatos jogharmonizációs feladatokat, •
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény kapcsán
adódó jogalkotási feladatok végrehajtását, •
a település várossá nyilvánításával kapcsola-
tos feladatok ellátása.
� A képviselõ-testület megtárgyalta a 2007.
évre vonatkozó közbeszerzési tervet, és azt
az elõterjesztéshez képest változatlan tarta-
lommal jóváhagyja.
� A képviselõ-testület 2007. március 27-ei
hatállyal a településrészi önkormányzat tagjá-
nak Györök Norbert Mélykút, Tópart 13.
szám alatti lakost megválasztja.
� A képviselõ-testület a Dél-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghát-
rányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatá-
sát szolgáló támogatására a következõ pályá-
zatokat nyújt be.

1.) Mélykút Új utca Arany János és Árpád
utca közötti szakaszának szilárd burkolattal
való ellátása II. ütem. 

2.) Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Napközi-otthonos Konyha épületének felújí-
tása (étterem homlokzat felújítási munkái - II.
ütem, valamint akadálymentes illemhely, il-
letve fiú és lány illemhely létesítése). 

3.) Sportcsarnok és fürdõ akadálymentesí-
tése (betonrámpák, valamint mozgáskorláto-
zott illemhely építése). 

4.) Sportcsarnok épületének felújítása
(lapostetõ, öltözõk-, fürdõk, közlekedõ, moso-
da-szertár és nõi-férfi illemhely korszerûsítése). 

5.) Polgármesteri Hivatal házasságkötõ ter-
mének felújítása. 

6.) Gondozási Központ un. régi épületé-
nek felújítása.

Tájékoztató a képviselõtestület
2007. április 10-i rendkívüli ülésérõl
� A képviselõ-testület döntött a Lovas-
egyesületnek pályázat megvalósításához nyúj-
tott kölcsön nyújtásáról oly módon, hogy a
Lovasegyesület a kölcsönt a támogatás kiuta-
lását követõ 8 napon belül, de legkésõbb
2007. december 31-ig fizesse vissza.
�Mélykút Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérõ által az 1/E/2007. Mélykút számú,
„Tópart utcai kerékpárút-építés” tárgyú közbe-
szerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbi-
zottság szakvéleménye alapján a Képviselõ-
testület meghozta a következõ határozatot:

A nyertes ajánlattevõ:  DEBMUT Zrt. 4025.
Debrecen, Barna u. 15. Kiválasztásának indo-
ka: A DEBMUT Zrt. 4025. Debrecen, Barna
u. 15., az ajánlattételi felhívásban meghatáro-
zott legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás
bírálati szempont szerint a legkedvezõbb ér-
vényes ajánlatot tette.
� A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás pályá-
zatot nyújtson be a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 2007. évi a hátrányos helyzetû, tar-
tós munkanélküli – elsõsorban roma szárma-
zású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését,
életkörülményeinek javítását szolgáló köz-
munkaprogramjára. A pályázat megvalósítása
során az önkormányzat legalább 30 fõ statisz-
tikai állományi létszámú munkanélküli több-
letfoglalkoztatását vállalja. A program megva-
lósításának idõtartama: 4 hónap + a képzés
idõtartama. Az önkormányzat vállalja, hogy a
pályázathoz 175 ezer Ft-ot biztosít saját erõ-
ként a 2007. évi általános tartalék terhére.

Saját forrás 1.629.938
támogatásból igényelt összeg 6.519.753
Összesen 8.149.691

Saját forrás 1.019.770
támogatásból igényelt összeg 4.079.082
Összesen 5.098.852

Saját forrás 2.175.480
támogatásból igényelt összeg 8.701.920
Összesen 10.877.400

Saját forrás 615.188
támogatásból igényelt összeg 2.460.752
Összesen 3.075.940

Saját forrás 3.620.062
támogatásból igényelt összeg 14.480.247
Összesen 18.100.309

Saját forrás 3.246.088
támogatásból igényelt összeg 12.984.352
Összesen 16.230.440

948.259 E Ft bevétellel
928.047 E Ft kiadással

KÉPVISELÕK
FOGADÓNAPJAI

• Gelányi János polgármester: minden
hétfõn: 08.00 -12.00 és 13.00 - 16.00
• Báics Ernõ képviselõ: minden hónap
elsõ szerdáján: 10.00 - 12.00-ig
• Borszéki Zoltán képviselõ: 30/94-58-
189 telefonon, a mûtrágyatelepen szemé-
lyesen folyamatosan.
• Földes István tanácsnok: minden hó-
nap elsõ péntekén: 10.00 - 11.00-ig.
• Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben
a Mûv. Házban és tel: 70-387-1564
• Hurton Zoltán képviselõ: minden hó-
nap elsõ péntekén  11.30 - 12.30-ig
• Kovács Tamás alpolgármester: falugaz-
dász irodában szerdai napokon: 12.00 -
16.00-ig
• Marosi Mária képviselõ: minden hó-
nap elsõ csütörtökén 10.00 - 11.00-ig 
• Mikó Lászlóné képviselõ: munkaidõ-
ben a Mûvelõdési Házban
• Dr. Márai László képviselõ: az orvosi
rendelõben: 15.00 - 16.00-ig
• Novák László képviselõ: minden hó-
nap elsõ szerdáján: 14.00 - 16.00-ig
• Puskás Lajos tanácsnok: minden ked-
den: 10.00 - 12.00-ig
• Rasztik Tibor tanácsnok: minden csü-
törtökön a Csorba házban 09.00 - 12.00-
ig, egyéb idõben telefonon: 70/387-0512
• Dr. Sztantics Péter képviselõ: folyama-
tosan a Búzakalász MGSZ irodájában.

ÜGYFÉLFOGADÁS
Tisztelt Lakosság!
Kérem az érintetteket, hogy ügyeik in-

tézését a megadott ügyfélfogadási idõben
intézzék és ettõl ne térjenek el, kivéve a
sürgõs, halaszthatatlan ügyek intézését.

Továbbá kérem Önöket, hogy ameny-
nyiben telefonon kívánnak segítséget kér-
ni, vagy ügyet intézni, akkor a HIVATA-
LOS LEVELEKEN, HATÁROZATOKON
MEGJELÖLT ÜGYINTÉZÕKET hívhatják
az alábbi közvetlen telefonszámokon.

Bényi József 77/560-044
Dr. Börcsök Tímea 77/560-006
Dr. Dudás Anita 77/560-045
Gelányi Jánosné 77/560-004
Görhöny Edit 77/560-042
Harnos Béláné 77/560-045
Horváth Ferencné 77/560-040
Horváth Lászlóné 77/560-046
Mészáros Gáborné 77/560-042
Miskolczi Lászlóné 77/560-041
Nagy Antalné 77/560-036
Szalai Gáborné 77/560-043

TITKÁRSÁG:   
Horváth Anett 77/560-001 
Végel Sándorné 77/560-031

A POLGÁRMESTER ÉS A JEGYZÕ
az 77/560-001 és az 77/560-031-es titkár-
sági telefonszámokon keresztül érhetõk el.

Kérem a fentiek szíves betartását!
Karajz Gábor jegyzõ

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

• Hétfõ: 8-12 és 13-16 óra 

• Kedd: ügyfélfogadás szünetel

• Szerda: 8-12 óra • Csütörtök: 8-12 óra

• Péntek: 8-10 óra 

Telefonszám: 560-001; 560-031
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Hírt adunk
magunkról

A Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek Mélykúti csoportja örömmel tudatja,
hogy 2007. január 12-tõl Közhasznú Egyesü-
letként folytatja tovább a munkáját.   

A nagycsaládok csökkenõ népességû ha-
zánkban pótolhatatlan értékeket hordoznak.
A nyilvánosság elé kell tehát lépnünk, hogy a
társadalom minden rétegére kisugározhassák
a jövõ igenlését, amely a tudatosan vállalt
gyermekben ölt testet. Ma sok ember a jövõ-
be vetett bizalom nélkül él. A nagycsaládosok,
a gyermeket tudatosan elfogadók a bizalom
jelei, s gyermekeik révén a jövendõ letétemé-
nyesei társadalmunkban. Az általunk megtes-
tesített értékek mással nem helyettesíthetõk.
Gyermekeink iránti szeretetünk és felelõssé-
günk a pillanatnyi megoldások helyett a hosz-
szú távú befektetésekre késztet. Ehhez tartós
értékrendre és áldozatvállalásra is szükség van. 

„A NOE mûködésének különös jelentõ-
séget ad a három és többgyermekes csalá-
dok számának – és ezzel összefüggésben az
egész népességnek – folyamatos csökkené-
se.” A Nagycsaládosok Országos Egyesületét
(NOE) 1987. október 24-én alig 150-en ala-
kították meg. Jelenleg mintegy 23. 000 család
tartozik közvetlenül vagy tagegyesületen ke-
resztül a NOE-hoz. 

Az egyesület célja:
• Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a
házasságért és a jövõ generációkért érzett fe-
lelõsség erõsítése.
• Értékfelmutatás, azaz azoknak a sajátos, el-
sõsorban erkölcsi értékeknek a bemutatása,
amelyeket a nagycsaládok képviselnek.
• A nagycsaládoknak egymást ismerõ és se-
gítõ közösségekké szervezése.
• A nagycsaládok érdekeinek képviselete és
szolgálata, hogy a jelenlegi hátrányos megkü-
lönböztetések csökkenjenek.

Az egyesület tagjai azok lehetnek, akik
• saját háztarásukban legalább három gyer-
meket nevelnek vagy neveltek fel,
• az egyesület céljaival és feladataival azono-
sulva, legjobb tudásuk és lehetõségeik szerint
részt vesznek azok megvalósításán,
• készek a közgyûlés által megszavazott csa-
ládonkénti tagsági díjjal az egyesület munká-
ját támogatni.

A Mélykúti Egyesület már megismert és
hagyományosnak számító programjait to-
vábbra is megszervezzük. A 2007-es év
olyan újdonsággal szolgál, hogy az idén 20
éves NOE megünneplésére július 1-jén (va-
sárnap) rendezzük meg a Családi Napot (Ju-
niális), melyre a környezõ településeken élõ
nagycsaládok is meghívást kapnak.

A programok iránt érdeklõdni lehet a Mû-
velõdési Házban a 77/460-006-os telefonon
vagy az Egyesület vezetõjénél a 70/281-70-77-
es számon.

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
Szalonnásné Roszinszki Anikó elnök

SZÜLETTEK: 
(2007. január 1. – április 30.)
Balázs Bianka (Anyja neve: Farkas Emília);

Semsi Emília (an: Veverka Boglárka); Maráczi
Roland (an: Maráczi Julianna); Vörös Erzsé-
bet (an: Vörös Erzsébet); Kovácsfalvi Jázmin
(an: Kõvári Georgina); Gyõri Albert (an: Gyõ-
ri Ildikó); Kiss Dalma (an: Mikó Bernadett);
Nagy Bálint (an: Viszmeg Erika); Görhöny
Noel (an: Hodoniczki Mariann)

2007. február 15. utáni idõponttól: 
MEGHALTAK:
Racsmány Ferencné Grizák Etelka élt 76

évet; Novák Julianna Margit élt 83 évet; Soós

Pálné Horváth Mária élt 77 évet; Jombik
Sándor Dezsõ élt 64 évet; Pitz Jenõné Szabó
Edit Margit élt 59 évet; Halász Péter élt 58
évet; Piegel Jánosné Lipka Margit élt 86 évet;
Szöllõsi János Johákim élt 92 évet; Viszmeg
József élt 74 évet; Szalai István élt 47 évet;
Kristóf Sándor élt 59 évet; Szabó Péter Pálné
Barta Ilona élt 67 évet; Kovács Istvánné Anka
Gizella élt 83 évet; Burján Gyula élt 42 évet.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Csanyik Zoltán Mihály és Vásáreczki Mó-

nika; Pintye József és Mihálovics Katalin;
Gálna Domonkos és Baksai Barbara;
Gajdacsi Árpád és Sztanyik Ildikó.

ANYAKÖNYVI HÍREK

A 2006. évben Mélykút Községért-díjban
részesült Mélykúti Asszonykórus április 21-én
Szabadszálláson a KÓTA által meghirdetett
Népzenei Együttesek Országos Minõsítésén
arany fokozatot ért el. Ezúton mondunk köszö-
netet a kórus vezetõjének, Takács Lajosné ér-
sekhalmi ének-zene szakos tanárnõnek a szak-
mai felkészítésért, az énekkar idõs tagjainak a
több évtizedes kitartó munkáért. Az ered-
ményhez szívbõl gratulálunk, a kórus tagjainak
jó egészséget, további sikereket kívánunk.

Mikó Lászlóné igazgató

Arany fokozat az asszonykórusnak

GYERMEKNAP
2007. MÁJUS 27.
Kedves Gyerekek!
A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából a

Szvetnik Joachim Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége, valamint a Mûvelõdési
Ház idén is tartalmas, egész délutánt betöltõ
rendezvényre vár  titeket május 27-én (vasár-
nap) 13 órától a Mûvelõdési Házba és kör-
nyékére.

A részletes programról a késõbbiekben
adunk tájékoztatást plakátokon, illetve szó-
rólapokon.

Geleta Mátyásné SZMK vezetõ
Mikó Lászlóné igazgató

KÖZLEMÉNY

Alulírott Karajz Gábor Mélykút Nagyközség Jegyzõ-
je ezúton kérek elnézést Burai Béla CKÖ elnökétõl,
mert személyérõl 2006. október 1. éjszakáján a hi-
vatalba eljutott információ alapján valótlan tényt ál-
lítottam. 

Karajz Gábor jegyzõ

FOGATHAJTÓ VERSENY MÉLYKÚTON
A Magyar Lovasszövetség Fogathaj-

tó Szakága Duna-Tisza közi régió III.
fordulója B kategóriában fogathajtó
versenyt rendez. Idõpontja: 2007. június
8-9-10-én (péntek, szombat, vasárnap) • Ren-
dezõ: Mélykúti Lovas Egyesület • Helyszín:
Jánoshalmi úti lovaspálya • Nevezési cím: Fi-
gura István, 6449 Mélykút, Szent László 23.
Tel.: 0677460424, mobil: 06304029487 •
Nevezési határidõ: május 20.

PROGRAM: 
Június 7. (csütörtök) • 8.00 órától: Fogatok
érkezése, fogadása
Június 8. (péntek) • 7.00-9.00 óra: Állator-
vosi szemle • 9.00-12.00 óra: Technikai ér-
tekezlet, pályabemutató • 13.00 óra: Meg-
nyitó • 13.15 Díjátadás
Június 9. (szombat) • 10.00-19.00 óra:
Maratonhajtás • 19.00 óra: Eredményhirdetés 
Június 10. (vasárnap)
• 8.00-9.00 óra: Pályabemutató • 9.00 óra:
Amatõr pónifogathajtás • 10.00 óra: Amatõr
fogathajtás • 13.00 óra: B kategóriás aka-
dályhajtás • 15.00 óra: Eredményhirdetés

Támogatók: Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés • Felsõ-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége
• Mélykút Nagyközség Önkormányzata. 
A rendezvény fõvédnöke: Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés elnöke
Az egyesület vezetõsége nevében tisztelettel hívunk mindenkit.                     Holka István elnök
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Szegediek Mélykúton
Mélykút neve akkor rögzõdött bennem,

amikor Horváth Dezsõ, a kitûnõ újságíró a
nagybeteg Szvetnik Joachimot fölkereste.
Errõl a Dél-Magyarországban (1988. II. 13.)
beszámolt. Õ már jelezte, hogy az ötvös-
restaurátor mûvészrõl könyv készül. Külön-
bözõ okok miatt ez késett. Végül a dr.
Majzik István vezette Bába Kiadó vállalta
megjelentetését. Címe: A Magyar Cellini,
Szvetnik Joachim élettörténete. Szerzõje a

jó barát, az Öttö-
mösön élõ Mol-
nár György író. A
könyvet Szegeden
a városháza dísz-
termében mutat-
ták be a 2004-es
ünnepi könyvhét
premier jeként ,

Gelányi János polgármester vezette mély-
kútiak jelenlétében, aki egyben a könyv be-
vezetõjét írta.

A fentieket azért részletezem, mert azok
többszöri elolvasása arra késztetett, legyen
merszem javaslatot tenni: látogassunk
Mélykútra, erõs a hely szelleme. Ennek
napja – elõzetes egyeztetés után – április
24-e volt. Az utazó 27 fõs létszám a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület Móra Ferenc
Múzeum tagcsoportja és a Szegedi Közéle-
ti Kávéház alapítvány törzstagjaiból tevõ-
dött össze. 

A polgármester úr bennünket a tanács-
kozó teremben fogadott. Meglepetés erejé-
vel hatott, hogy milyen széppé varázsolták
e helyiséget a helyi mûvész falakon látható
festményei. Tájékoztatást kaptunk Mélykút
múltjáról, jelenérõl, a tervekrõl. A szíves
vendéglátás sem maradt el, volt kávé, üdí-
tõ, harapni való. Ajándékként a nagyközség
címerét mindenki kitûzhette.

Eljött Molnár György író, aki Szvetnik
Joachim utolsó napjairól beszélt. Õ volt, aki
elõzetes értesülése alapján közölte a mes-
terrel, Kossuth-díj várható. A személyes át-
vétel a mûvész halála miatt elmaradt. Vége-
zetül az érdeklõdõknek könyvét dedikálta.
Köszönjük hogy eljött.

A látnivalók között nagy a távolság. A he-
lyi közlekedésben segítséget kaptunk. A fi-
gyelmesség jólesett.

Megtekintettük Barcsák János több helyi-
ségbõl álló magánmúzeumát, benne egy-
házi és néprajzi gyûjteményét. Ritka tárgya-
kat láthattunk. Minden érdekes darabról
részletes ismertetést kaptunk. 

A helyszínen tudtuk meg, hogy Fenyõ
Miksa a nagyközség szülötte, aki azt mond-
ta „Mélykút a világ közepe…”. Nevét mo-
dernül felszerelt könyvtár õrzi. Itt Szvetnik
Joachimról videó fölvételt láthattunk Jakity
Attiláné és Börcsökné Kiss Erzsébet közre-
mûködésével. A vetítés segített a mûvész
személyét megismerni, ha valaki eddig
nem ismerte. Különbözõ prospektusokat
kaptunk, így van lehetõség a szép napot új-
ra fölidézni.

Fölkerestük a Kálvária temetõt. Itt
nyugszik a Kossuth-díjas ötvös-restaurátor
mûvész, Szvetnik Joachim. Születésének
közeledõ 80. évfordulója alkalmából rö-
vid emlékbeszédben szóltunk munkássá-
gáról, kiemelve a Szent Korona szakérté-
sét és az Eszterházy-kincsek restaurálását.
Sírját megkoszorúztuk, majd elénekeltük
a Szózatot. 

Szegedi vonat-
kozás is van. Dr.
Vörös László, a
szegedi egyetem
irodalomtörténé-
sze, egykoron a
Tiszatáj fõszer-
kesztõje, Mélykút
díszpolgára haza-
tért. Õrá is emlé-

keztünk, sírjára virágot helyeztünk.
A megújuló környezetben található

Szvetnik Joachim szülõház-emlékház mély
benyomást tett ránk. Az õstehetség innen
indult, majd élete alkonyán itt alkotott. Lát-
hattuk a vésett barackmagokat, a dokumen-
tum értékû fényképeket, a ház régi beren-
dezéseit. Megismertük a magára maradt
munkaszobát, benne az ötvös szerszámok-
kal, több kisebb nagyobb alkotással. Malus-
tyik János gondnok segítõje volt az Európa
hírû restaurátornak, videó felvételeket ké-
szített. Sok érdekes történetet elmondott.
Kívánjuk, legyen ez a hely országos jelentõ-
ségû, melyet nagyon is érdemes fölkeresni.
Az ott tapasztalt munkák erre irányulnak, a
polgármester úr is szívügyének tartja. 

A nagyközség templomait is megtekin-
tettük. Mind a kettõben rövid ismertetés-
ben részesültünk. A Szent Joachim-temp-
lom tornyát most újítják föl. Láttuk a lebon-
tott régi sisakrészt. A Szent Erzsébet-temp-
lom arról híres, hogy Prokop Péter, a temp-
lom építése elõtt mélykúti pap festette az
oltárképet és a keresztút táblákat. A Vati-
kánban is található alkotása. 

A nagyközség központjában, a Petõfi té-
ren fából faragott remekmûveket láthattunk:
A Szent Korona a hét vezérrel, az 1956-os
emlékmû, a Petõfi-szobor. Alkotójuk az Er-
délybõl áttelepült Pálosi Mihály fafaragó mû-
vész. Aki csak tudott, fényképezett. 

Mindenki véleménye: a Mélykúton eltöl-
tött idõ alatt olyan élményekben részesül-
tünk, melyek nem felejthetõk. Gelányi Já-
nos polgármester úrnak a szívélyes fogadta-
tást megköszönjük, s mindazok munkáját,
akiket megkért, hogy mi jól érezzük magun-
kat. A visszaúton mondták, a köszönetrõl ne
feledkezzek el! Ugye nem felejtettem el?

Kószó Jenõ (Szeged)

ZARÁNDOKLAT
SZENT ERZSÉBET NYOMÁBAN

Kiskörút Türingiában 2007. júli-
us 30-tól augusztus 3-ig. 5 nap 4 éj-
szakai szállással (3 reggeli): 69 000
forint/fõ

KERETPROGRAM
� 1. nap: Passauban tiszteletünket tesz-

szük Szent István királyunk feleségének, Gizel-
la sírja elõtt, szentmisét tartunk. Utazás a szál-
láshelyre.
� 2. nap: Reggeli. Konnersreuthban ellá-

togatunk Neumann Teréz, a stigmatizált ass-
zony szülõházához, tiszteletünket tesszük
sírja elõtt, majd elsétálunk a templomhoz.

Délután séta Bayreuthban. Láthatjuk a
Wagner villát, Liszt Ferenc házát, és sírját a
temetõben. Szállásfoglalás.
� 3. nap: Délelõtt fotószünet Erfurtban:

dóm, városháza, fõtér. Délután a 400 m
magasan épült, teljes szépségében megma-
radt Wartburg várát tekintjük meg (belépõ-
díj: kb. 5 euro/fõ). Itt élt Erzsébet férjével és
gyermekeivel, s itt történt a rózsacsoda is.
Szállásfoglalás.
� 4. nap: Reggeli után Marburgban tiszte-

letünket tesszük Szent Erzsébet ereklyéi elõtt,
szentmisét tartunk. Erzsébet férje halála után
ide vonult vissza a világ elõl. Sétálunk a város-
ban, majd utazás Németország legnagyobb
kegyhelyére, este érkezés Altöttingbe.
� 5. nap: Szentmisét tartunk, majd reggeli.

Megtekintjük a Csodakápolnát, tiszteletünket
tesszük Szent Konrád kapucinus testvér sírja
elõtt. Marktl am Innben megtekintjük Szent-
atyánk, XVI. Benedek pápa szülõházát, és a
templomot, ahol megkeresztelték. Utazás ha-
záig, érkezés az éjszakai órákban.

JELENTKEZÉSEKET 2007. JÚNIUS 30-IG
– A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL – VÁR-
JUK A CSORBA-HÁZBAN!

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ te-
metõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 2006. novem-
ber 6-tól 8-16 óráig tartanak nyitva. A teme-
tõgondnok telefonszáma: 06-30/447-0341
(Bozár László).
• Szippantás elõjegyeztethetõ a 30/252-
5181 (Figura János) vagy 20/978-6680 (Mayer
László) telefonszámon, illetve az ÉPTESZ Kft.
számán: 77/460-089, vagy személyesen az
irodában: Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• Vízmû telefonszáma: 30/314-6604 (Kon-
koly István, Kothencz János). Kérjük a lakossá-
got, hogy ingatlan esetében a tulajdonosválto-
zást minden esetben jelentsék be az ÉPTESZ
Kft. irodájában a vízóra átírása és a vízszolgálta-
tói szerzõdés megkötése miatt.

• Kéményseprõ telefonszáma: 30/461-
6835 (Szûcs Imre). A kéményseprõ tevé-
kenység kötelezõen elõírt közszolgáltatás,
melynek igénybe vétele mindenki számára
kötelezõ. Ha a tulajdonos a díjfizetést elmu-
lasztja vagy a munka elvégzését akadályozza,
a szolgáltató köteles az elsõ fokú tûzvédelmi
hatóságot írásban értesíteni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet
vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút
Rákóczi u. 5. szám alatt 209 Ft bruttó áron.
Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladékot, a ku-
ka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj fel-
számítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány nagycsaládos pályázatot ír ki
május elsõ felében. A kollektív pályá-
zatot kedvelik, azaz legalább 20 pá-
lyázatot kell egyszerre beadni. Az
összegyûjtött kollektív pályázatot a
NOE adja be egyben, ehhez kérjük a
régiók segítségét. 

Pályázati feltételek:
• Csak az a munkavállaló pályázhat a

családból, akinek a bruttó havi jövedelme a
90 e Ft-ot nem haladja meg, és legalább 3
hónap munkaviszonnyal rendelkezik •
Szükség lesz majd a munkahelytõl jövede-
lemigazolásra (ez majd frissen kell a pályá-
zat beadásához) • Legalább 3 gyermek van
a családban • Mindenkinek (gyerekeknek
is) legyen adószáma, akinek nincs, a pályá-

zat kiírásakor már nem tudja idõben besze-
rezni • Aki tavaly pályázott, az idén nem
adhat be új pályázatot.

Gyermekek esetében 5.000 Ft önrész/fõ
mellé 20.000 Ft-ot tesz hozzá a MNÜA. A
felnõtt pályázó esetén pedig 20.000 Ft ön-
részhez szintén 20.000 Ft támogatást adnak.

Fogjunk össze, készítsük elõ a pályázást,
hogy minél többen vehessenek részt a tá-
mogatott nyaralásban!

A jelentkezéseket a Mûvelõdési Házban
lehet leadni, kérlek benneteket, hogy olya-
nok jelentkezzenek, akik a felsorolt feltéte-
leknek megfelelnek, hogy a kollektíven be-
adott pályázatban a kiírásnak megfelelõ felté-
telek már készen álljanak az elbírálásához.

NOE Mélykúti Egyesülete
Szalonnásné  Roszinszki Anikó, az egyesület elnöke

Telefon: 06/70 281-7077

A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS
EGYESÜLETÉNEK FELHÍVÁSA ÜDÜLÉSRE
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Folytatás a címoldalról
Egy „pár méter” kerülõvel ugyan, de felér-

tünk a Nagy-Szénás tetejére. Az 550 méter
magas kopár hegy körpanorámája volt a mai
nap legpompásabb látnivalója.  A terület kü-
lönlegességét több olyan bennszülött nö-
vényfaj adja, melyek nagyon kis területen
terjedtek el. Ilyen például a pilisi len (termé-
szetvédelmi értéke: 250 000 forint), az Ist-
ván-király szegfû, a budai berkenye vagy a
magyar gurgolya. De mi ezekkel nem talál-
koztunk, láttunk viszont éppen a Nagy-
Szénás tetején egyetlen tõ leánykökörcsint,
aminek annyira örültünk és olyan gyönyörü
volt, hogy fényképek tömege készült róla.

Miután jól átfújt minket a tavaszi szellõ, le-
ereszkedtünk a pihenõhelyhez, ahol tüzet rak-
tunk. Mindenki sütögette a sütnivalóját, pihen-
tünk és próbáltunk mindent elfogyasztani a há-
tizsákunkból, hogy minél könnyebb legyen a
még hátralévõ igen hosszú gyaloglás során.

Volt, aki sületlenül ette meg a szalonnáját,
de volt olyan városi is, aki szenesebb változat-
tal próbálkozott. (További túrákon a gyakorlás
lehetõsége adott.) Némiképp megkönnyeb-
bülve indultunk tovább. Jóllakottan viszont
már kicsit sétálósabb tempóban haladtunk. 

A zsíroshegyi bányászemlékmûnél nevetve
figyeltük a gyerekek játékát. Amikor egy tisztá-
son lévõ táblán megláttuk, hogy Hûvösvölgy
még 10,4 km-re van tõlünk, akkor hátizsákos-
tól estünk össze. Egyik ifjú titánunk még erõt
érzett magában ahhoz, hogy elzarándokoljon
a 800 méterre levõ barlanghoz is. Csapatunk
egyik fele csatlakozott, a másik a napozást vá-
lasztotta. Felfedeztük a fák között a Muflonita-
tót, de nem fûlött hozzá nagyon a fogunk. Volt
olyan bátor, aki megkóstolta a helyi csapolást,
és valószínûleg errõl jutott eszébe a Kati néni
kocsmája, ahol a boldog idõkben 1 forintért
adtak egy pogácsát. Élvezettel hallgattuk napo-
zás közben az errõl szóló történetet, és köz-
ben finom aszalt szilvát majszoltunk.

Nagy sokára visszaértek a barlangosok, és
súgva közölték, hogy be volt zárva a barlang,
nem tudták megnézni. Egyik túrázónk, aki
kénytelen volt elmenni a vele túrázó rokon kis-
fiúval a barlanghoz (mivel egy barlangot min-
den gyereknek látni kell!), induláskor közölte
velünk, hogy csak azok maradnak, akik puhá-
nyok. Visszaérve kérdõn néztünk rá, mire õ
ironikusan: Bánhatjátok, hogy nem jöttetek!

„Már-minden-mindegy” kilométerek kö-
vetkeztek az erdõben, csak a vízhólyagokat
számláltuk a talpunkon. És a som virágzott
csak felvidításunkra… Ezen a szakaszon ren-
geteget fõztünk, sütöttünk és számos ötletet
merítettünk gasztronómia országból. Hogy
milyen jól is esne egy meleg leves a sok hideg
étel után! Sokan elborzadtak a pacalleves
említésére, de olyan új kipróbálandó recep-
tek is elhangoztak, mint a rántott zeller. Min-
denki próbálja ki, nagyon finom! (A vélemé-
nyeket a szerkesztõségbe kérjük!)

Miután az elõételt és a levest is megfõztük,
következett egy zöldségágyon sült csülök. Ez
már merénylet volt az ízlelõbimbóink ellen.
És amikor végezetül még a halászlérõl is hal-
hattunk irodalmi nyelven, akkor kiértünk az
erdõbõl. (Másnap a halárusnál gyülekeztek a
túrázók. Statisztika készítéséhez kérem a
szerkesztõségben jelentkezzen az, aki más-
nap halászlét fõzött!)

Az erdõ szélén kezdõdött az a meredek
lejtõ, ami levezetett a Remete-szurdokba. Az
eddigi „eseménytelen” túrázásunk izgalmas-
sá vált, és értelmet nyert a túrázó bot is. Egy-
mást segítve evickéltünk lefelé. Volt, aki a te-
lefonos segítséget igényelte, más az egész kö-
zönséget kérte, és olyan is akadt, aki egysze-
rûen szerette volna megfelezni. De végül ép-
ségben leértünk.

Rövid séta után a szurdok végén feltûntek a
város elsõ házai. Azt hittük, mára ennyi és
meglátjuk majd a buszt, de ez volt a nap legna-
gyobb tévedése! Helyi járatot láttunk, sóvárog-
va néztünk is utána, de mi nem voltunk hûtle-
nek a minket kitartóan váró különjáratunkhoz.
És ezen a ponton végre minden korosztály vé-
leménye egységesnek bizonyult, csalódottan és
morgolódva indultunk meg lefelé Hûvösvölgy-
be. Egy hosszú utcán kellett „csak” lebandukol-
nunk. Itt aztán megszemlélhettük, hogy milyen
a budai klíma. Egyesek szerint nagyon kis por-
tákon, egymáshoz túl közel vannak ezek a pa-
loták. De bizony mire elmentünk egy tizedet,
rá kellett jönnünk, hogy nem is olyan közel
vannak egymáshoz, ha ilyen lassan érünk le az
egyes számú villához. Találgattuk, mennyit ér-
hetnek az ingatlanok, de valószínûleg nem is
tudjuk elképzelni. Hozzámondtuk a luxushajó-
kat, jachtokat is, ahol reggeltõl estig pezsgõt
iszogatnak. Remélem, továbbgondolva sokan
eljutottunk arra a véleményre, hogy jobban
szeretnénk mi együtt túrázni ezentúl is, mint
iszogatni egy tenger közepén vagy egy erõdít-
mény külön szobájában egyedül…

Nagysokára, sötétedésre leértünk Náncsi
néni kocsmájához. Ahol felvidított minket a
kocsma hirdetõtáblája: „A gombás ételek
árát kérjük elõre kifizetni!”. A másik tábla a
férfi nemet célozta meg: „Asszony olcsón el-
adó! (Esetleg csere is érdekel…)”

Végül a nap fénypontjaként telefonhívásra
elõállt különbejáratú járatunk. Bizton állíthat-
juk, hogy a legszebb busz volt aznap egész
Hûvösvölgyben.

Hazafelé már fõvárosunk fényeit élvezhet-
tük. No meg azokat az egyszemû (linzerkari-
ka) és kétszemû (pávaszem) díjnyertes süte-
ményeket, amiket még jutalmul megkóstol-
hattunk szorgos kezeknek köszönhetõen. Le-
öblítettük vörösvérsejtképzõ itallal és meg-
nyugodva tettük fel fáradt lábainkat, hogy a
következõ hónapban a túra napjának végén
ugyanezt érezhessük, amit ezen a gyönyörû
napsütéses nap végén.

Krónikás Bakancsos

Budai klíma

DÉMÁSZ
FONTOSABB TELEFONSZÁMAI

Általános kék szám (call center):
06-40-82-22-82

Hibabejelentés: 06-40-82- 20-00
Mérõállás bejelentése:

06-80-82-81-80

Húsvét elõtt történt…
„Nyusziváró” kézmûves foglalkozást szervezett a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete és a

Mûvelõdési Ház április 1-jén (vasárnap) a Mûvelõdési Házban.
A hagyományos tojásfestésen túl különféle ablakdíszek, valamint sütemények készítésében

jeleskedhettek a gyerekek. A kellemes délutánon körülbelül 70 gyerek vett részt

� A tarlóégetés alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység.
� A tervbe vett égetés helyét, idõpontját

és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24
órával az illetékes tûzoltóságon be kell jelen-
teni. Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalma,
Borota területén a Jánoshalmi Tûzoltóságra.
Vonalas telefonon 105 számra, mobilról a
77-401-070 számra.
� A tarlóégetést úgy kell végrehajtani,

hogy a tûz terjedése irányában a hasznos vad
el tudjon menekülni. A tarlónak minden ol-
dalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az
égetéshez csak a tarlómaradványok használ-
hatók fel. A szalmát égetéssel megsemmisíte-
ni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót éget-
ni tilos.
� Tarló vagy növényi hulladékégetés csak

úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz és
robbanásveszélyt ne jelentsen.

Ennek érdekében a tarlót, illetve az érin-
tett szakaszokat az égetés megkezdése elõtt
legalább 3 m szélességben körül kell szánta-

ni, és az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében vadri-
asztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoport-
ok védelmére a helyi adottságoknak megfe-
lelõen, de legalább 6 méteres védõsávot kell
szántással biztosítani.

A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen
szakaszosan kell végezni, és csak az egyik fel-
égetése után szabad a másik szakasz égetésé-
hez hozzáfogni.

A tarló és növényi hulladék égetés idõtar-
tamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal
ellátott, megfelelõ létszámú kioktatott sze-
mély jelenlétérõl kell gondoskodni, és tarló
esetében, legalább egy ekével ellátott traktort
kell készenlétbe tartani.

A tüzet õrizetlenül hagyni tilos. Veszély
esetén, vagy ha a tûzre már nincs szükség azt
azonnal el kell oltani.

Az égetés után a helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földta-
karással meg kell szüntetni.

Nagy Sándor tûzoltóparancsnok

ÉRTESÍTÉS
A Mélykúti Önkéntes Tûzoltó Egyesü-

let vezetõsége értesíti a Tisztelt Lakossá-
got, hogy május 30-án (szerdán) 17 órá-
tól GÉPSZEMLE ÉS POROLTÓ ELLEN-
ÕRZÉS lesz a Széchenyi utcai boltnál.

Kovács Tamás elnök

TARLÓ ÉS A NÖVÉNYI HULLADÉK
ÉGETÉS SZABÁLYAI

FIGYELEM!
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét,

hogy a helyi iparûzési adó bevallás és
ADÓ BEFIZETÉS HATÁRIDEJE 2007.
május 31. Kérjük határidõben leadni a
kitöltött nyomtatványokat!

Karajz Gábor jegyzõ

FELHÍVÁS
ÓVODAI BEIRATKOZÁS lesz az I.

SZÁMÚ ÓVODA (Mélykút, Petõfi tér
5.) helyiségében június 5., 6., és 7. nap-
ján 8 órától 17 óráig.

Hatalóczky Tiborné
óvoda vezetõ
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Képes beszámoló a május 1-jei rendezvényekrõl
Eredmények:

� TÓPARTFUTÁS GYEREK: László Noel • Zeller Norbert • Boldizsár Péter FELNÕTT: László
Zoltán • Velez Attila • Tabajdi  József
� ROLLER ÜGYESSÉGI: Csépke Miklós • Tallér Valentin • Lõczi Erik
� KERÉKPÁROS: László Noel • Burai József • Pásztor Máté
� ASZFALTRAJZ: Vojnics Réka
A bolhapiacon a gyerekek kipróbálhatták kofatevékenységüket, sok hasznos holmi cserélt gazdát.

A JUDO
SZAKOSZTÁLY
EREDMÉNYEI

Bácsalmási-Bácska SKE Judo szakosz-
tályának mélykúti tanulói a Solton márci-
us 11-én megrendezett Solti Tavaszi Ku-
pán vettek részt. A versenyen több mint
200 versenyzõ lépett tatamira, A, B, C,
Serdülõ A, B korcsoportokban. 

A mélykúti versenyzõk eredményei: 
• Fiú„C” 30 kg: I. Szalonnás Bálint
• Fiú „C" 36 kg: VII. Szalonnás Dániel
• Fiú „A” 60 kg: VII. Sári Miklós

Paks Regionális Bajnokság 250 indulóval
A, B, C serdülõ 10-14 év közötti korosztály-
ban. Helyezések: • 1. 30 kg-ban „C” fiú Sza-
lonnás Bálint • 5. 36 kg-ban „C” fiú Szalon-
nás Dániel • 7. 34 kg-ban „A” fiú Gregus
Albert. 60 kg-ban indult Sári Miklós.

Gratulálunk az eredményekhez!
Várjuk a jelentkezõket az edzéseken:

minden pénteken 16 órától az Általános
Iskola tornatermében. 

Edzõk Bácsalmásról: Piukovics Tamás •
1 dan (telefon: 20/587-19-59) és Páncsics
Zoltán• 1 kyu (telefon: 20/441-21-80)

Velez Attila sportszervezõ

TÁNC-
TANFOLYAM

Tánctanfolyam indul a Mûve-
lõdési Házban június 19-én
(kedden) 19 órakor.

A tanfolyam 6 hétig tart, a vizsgabál
idõpontja július 29. (vasárnap). Beiratkoz-
ni június 19-én (kedden) 17-19 óráig le-
het a Mûvelõdési Ház irodájában. A be-
iratkozás napján már lesz oktatás!

Tanfolyami díj 6.000  forint, mely két
részletben is befizethetõ. Tanfolyami na-
pok: kedd és csütörtök 19-22 óráig,
össztánc: vasárnap 19-23 óráig. A tanfo-
lyam vezetõje  Fuszkóné Gáspár Judit.
Szeretettel várjuk leendõ tanítványain-
kat és minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok!
A tanfolyam lehetõséget ad nektek 6

héten keresztül a kulturált szórakozásra,
társas együttlétre. Tartalmas szórakozást kí-
vánunk a nyárra. Éljetek ezzel a lehetõség-
gel, gyertek el!

Mûvelõdési Ház
és Fenyõ Miksa könyvtár Mélykút

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk

2007. május 16-án (szerdán) 18 órakor
Jánoshalmán a Kulturális Központban tartandó

SZVETNIK JOACHIM ÉLETE
avagy

„egy mélykúti parasztgyerek kalandjai a magyar koronával”
címû elõadásra.

Elõadó:
DR. RAUZS JÓZSEF

Örömmel értesítjük, hogy a közönség kényelme érdekében a Kulturális Központ
a rendezvényre

ingyenes buszjáratokat indít a kistérségben az alábbiak szerint:
Mélykút: 17.00-kor, a Könyvtár elõl;

Borota: 17.20-kor, a Polgármesteri Hivatal elõl;
Kéleshalom: 17.45-kor, a Polgármesteri Hivatal elõl.

A rendezvény után
ugyanezen helyszínekre viszi vissza a busz kedves vendégeinket.

Elõzetes helyigénylés:
Mélykúton a Könyvtárban, Borotán és Kéleshalmán a polgármesteri hivatalban.
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„Mélykút a világ közepe”

Az elsõ március 31-e, amikor is a vajdasá-
gi Vecsera Sándor Magyar Mûvelõdési Egye-
sület vegyes kórusa és küldöttsége látogatott
el hozzánk a Szederinda Népzenei Egyesület
meghívására.

A második április 24-én, amikor a Tájak –
Korok – Múzeumok Egyesület Móra Ferenc
Múzeum tagcsoportja és a Szegedi Közéleti
Kávéház tagjai látogattak el hozzánk. Beval-
lom õszintén, hogy meghökkentünk, amikor
Kószó Jenõ bácsi azzal keresett meg bennün-
ket, hogy egy csoportot hozna Mélykútra ki-
rándulni. Erre igazán még nem nagyon volt
példa. Összedugtuk a fejünket, egyáltalán mi

az, amit Mélykútból megmutathatunk és ki-
tesz egy egész napos programot. Kiderült,
hogy van mire büszkének lennünk, és kevés
is az egy nap megtekintésükre. Vannak olyan
elhivatott emberek, akik idõt, energiát, pénzt
nem sajnálva, szívügyüknek tekintik falunk
értékeinek megõrzését.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik valamilyen módon hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ezek az emberek így
érezzék magukat Mélykúton, mint amirõl a
következõ cikkekben olvashatnak.

Börcsökné Kiss Erzsébet
Jakity Attiláné

...mondta Fenyõ Miksa önéletrajzi regényében. Az elmúlt két hónap során
volt két nap, amikor talán mi is így érezhettünk. Két nap, amikor barátokat és
olyan embereket láthattunk vendégül, akik ekkor váltak barátainkká.

Barátainknál Mélykúton
BARÁTOK...
Boldog és gazdag az az ember,

akinek barátja van. Így szól a mon-
dás. Képzeljék el, amikor egy
egész, majd 6000 lelket számláló
helység valakinek a barátja, mek-
kora gazdagság az! Egy szép barát-
ság, amely tavaly õsszel indult, március utol-
só napján még szorosabb lett. Vegyes kóru-
sunk tagjai olyan õszinte szeretettel lettek fo-
gadva Mélykúton, hogy még most is ennek a
lenyûgözõ élménynek a hatása alatt vannak.
Bizony azok, akik különbözõ okok miatt
nem mehettek el Magyarhonba, most igazán
sajnálhatják, mert egy felemelõ érzéssel ke-
vesebb lesz emlékezetükben. 

Mikor az érzések lecsillapodnak,
gondolkozni kell a távlatokról, a jö-
võrõl is. A mélykútiak már megtet-
ték az elsõ lépést, és meghívták
egyesületünket augusztus 12-re,
helységük ünnepére. A palánkaiak
sem restek, és már azon tanakod-

nak, miként lehetne azt a sok-sok jót viszo-
nozni. Nem szeretnék a rúd elé állni idõ elõtt,
maradjon tervünk egy kellemes meglepetés.

Az, ami a legfontosabb ebben a pillanat-
ban, hogy õszinte barátokra tettünk szert a
mélykútiakban, és – visszakanyarodva cik-
künk elejére – nyugodtan mondhatjuk: mi
boldog és gazdag emberek vagyunk.

VECSERA Sándor

Nagyon vártuk ezt a napot, hogy
elutazzunk Mélykútra és nagy lel-
kesedéssel készültünk is rá. Meg-
egyeztünk az indulás idõpontjáról,
és 31-én 6 óra 30-kor elindultunk
egy rendes busszal, ami külön tet-
szett mindenkinek. Sajnálattal
mondhatom, hogy az elõre látható 31 sze-
mélybõl nem mehettek mindannyian, igazolt
okokból, úgyhogy csak 27-en vettünk részt
ezen a felejthetetlen fogadáson, ahol még be
is tudtuk magunkat mutatni mûsorunkkal,
amit erre az alkalomra készítettünk.

Fél órát késtünk (mert nem indultunk
elõbb), de ezzel nem volt nagy baj, mert
csak ránk vártak a házigazdák. A polgármes-
ter fogadása a községházán megható volt.
Mindent elmondtak nekünk Mélykútról, és
azután megajándékozták a palánkai képvi-
selõt, vagyis emléket adtak, mi pedig viszo-
noztuk azt. Ezek után megtekintettük a
könyvtárukat, ahol a Mélykúti Szederinda
Népzenei Egyesület (a mi vendéglátónk)
dolgozik, és ott meg is lettünk vendégelve,
miközben sokat megtudtunk az egyesület
megalakulásáról, a munkájukról, sikereikrõl.
Vendéglátóink minden tagunkat egy aján-
dékcsomaggal leptek meg.

Utolértük a program menetrendjét, és a
továbbiakban meglátogattuk a mélykúti
öreg templomot, ahol egy kis vallási éne-
kekbõl álló koncertet rendeztek a részünk-
re. Fotókat és videófelvételeket is készíthet-
tünk mindenrõl, és akkor már eljött az
ebédidõ is. Vendéglátóink egy fantasztikus
ebédre invitáltak bennünket, amelyet kiváló
minõségû borral öntöttünk fel. Ebéd után új
kaland várt ránk.

Vendéglátóink egy különleges, nem min-
dennapi élményben részesítettek bennün-
ket, éspedig: mivel Mélykúton híres lovász
szervezet létezik, hintós fogatokkal körül-
kocsikáztattak bennünket az egész falu ut-
cáin, közben három helyen megálltunk.
Elõször a katolikus templom ereklyéinek
múzeumánál, megtekintettük azt és tovább

mentünk. A következõ megálló-
nál egy falusi restaurátor emlék-
házát tekintettük meg, ahol ez a
restaurátor élt (aki Amerikában
azonosította az eredeti magyar
koronát) és gyûjteményekkel,
fényképekkel látta el a házat, a

falunak ajándékozva azt.
A következõ volt a mélykúti új templom.

Az építkezés 1959-1961-ig tartott. Igen ne-
héz idõkben kezdõdött, de a téeszesítés mi-
att még nehezebb volt a befejezés. A téglát a
szomszéd község, Bácsalmás zsinagógájának
lebontásából vették, melyet – a még saját tu-
lajdonú – lõcsös szekerekkel szállítottak ide.
Teljesen szokatlan volt számunkra az ilyen ar-
chitektúra, és ez az épület nagy érdeklõdé-
sünket váltotta ki. 

A hintók végül is elvittek minket a mûvelõ-
dési házba, ahol egy rövid pihenõ után részt
vettünk a Szederinda Egyesület évi közgyûlé-
sén. Kb. 18 órakor megkezdõdött a mûvelõ-
dési program, amelyet mi nyitottunk meg egy
népdalcsokorral. A Szederindai Egyesület be-
mutatkozott az asszonykórusával, szóló éne-
keseivel, tánccsoportjával és a kiváló citera
zenekarukkal. A mûsor végét a házigazdák
megint nekünk engedték át, és mi egy kis
meglepetéssel is elõléptünk, a Magyarzó Pis-
tikével és a Szeressük egymást gyerekek címû
szerzeménnyel fejeztük be a mûsort. A mû-
sor tetszetõs és színvonalas volt. Házigazdá-
ink megköszönték eljövetelünket és vacsorá-
hoz invitáltak bennünket. Meghívást is kap-
tunk augusztus 13-ára, Mélykút ünnepére,
csak mint vendégek.

A vacsora finom birkapörkölt és kecske-
paprikás volt, sokfajta itallal, de az ismételten
kiváló bor volt a pláne, és az ínyencek csak
azt fogyasztották. Mulatság is volt, mert hát
volt zene is. A hangulat nagyon jó volt. Kb. fél
tizenegykor elbúcsúztunk a vendéglátóinktól,
és már fél kettõkor Palánkán is voltunk, ket-
tõkor már kellemes fáradtsággal álmokba is
merültünk.

ANDRIGA Sándor

Egyesületünk
vegyes kórusa Mélykúton
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Mélykút

2007 május

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ programokra
hívja tagjait és az érdeklõdõket:
• KEREKESSZÉKES SORSTÁRSAKAT minden hónap elsõ szombatján 10 órától várjuk a
Fenyõ Miksa Könyvtár akadálymentesített helyiségébe.
• ESÉLYEGYENLÕSÉGI NAP! Május 20. (vasárnap) 11 órától a Sportcsarnokban. Jelent-
kezéseket május 17-ig várjuk ügyfélfogadási idõben.
• EGER-MEZÕKÖVESDI KIRÁNDULÁS! Idõpontja: június 16-17. (szombat-vasárnap)
Költség: 6.500 Ft/fõ (útiköltség, fürdõbelépõ, szállás, 1 ebéd) Program: Indulás szomba-
ton reggel 5 órakor. Fürdés az egri gyógyfürdõben, majd du. látogatás a Szépasszony-völ-
gyi pincesorra. Vasárnap de. 10 órakor Mezõkövesden Jézus-szíve búcsúi mise és matyó
népviseletes körmenet. Ebéd után hazautazás. Jelentkezési határidõ május 31.
• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: július 8. (vasárnap) Indulás: reggel
8 órakor. Kedvezményes részvételi díj: 1.000 Ft/fõ (tagoknak!). Ebéd bográcsos
marhapörkölt: 600 Ft/adag. Jelentkezési határidõ: július 5. 
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 4-11. Költség: 41.580
Ft (félpanziós ellátással) + útiköltség. Jelentkezéseket május 30-ig várjuk! 
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál a 460-660-as telefonszámon!
• GYÓGYTORNA! Az Általános Iskola tornatermében kedden 17 órától és pénteken 15
órától tart gyógytornát Eszter Rita gyógytornász. Egy turnus 10 alkalomból áll, melynek
kedvezményes részvételi hozzájárulása: 500 Ft.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A Jozsmár Bt. Baromfi szaküzletében 3%-
os kedvezménnyel vásárolhat az az egyesületi tagunk aki tagdíjbefizetés után érvényesíti
tagkönyvét és átveszi a kedvezményre jogosító vásárlási jegyeket.  
• ÜGYFÉLFOGADÁS: minden héten szerda: 14-17 óráig és csütörtök 9-12 óráig.
Telefon: 77/460-010
• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton szeretnénk megköszönni az adófizetõ polgároknak,
hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az elmúlt években támogatták
egyesületünk sokirányú tevékenységét. Kérjük az idén is válasszák egyesületünket, és a
rendelkezõ nyilatkozatra a következõ adószámot írják: 18343438-1-03 Köszönjük!

az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

Májusfa-Kupa
Lapdarúgótorna

Május 1-jén 11 csapat részvételével
labdarúgótornára került sor a sport-
pályán. 

A mérkõzõ felek két csoportot alkottak:
„A” csoport: Bad-Boys • Detox • Öregfi-
úk • Nefüröggyémá • Intim. „B” csoport:
Csillagok • Korrupció • Rehab FC • Igen
Jók • Steaua • Agroprodukt. A csapatok a
csoporton belül körmérkõzést játszottak
egymással, majd a csoportban kialakult he-
lyezések alapján az „A” csoport elsõ helye-
zettje a „B” csoport másodikjával, a „B” cso-
port elsõje az „A” csoport másodikjával ját-
szott a döntõbe jutásért.

Elõdöntõk: Korrupció-Nefüröggyémá •
Bad boys-Steaua. 3.-4. helyért: Steaua-
Nefüröggyémá. 1.-2. helyért: Bad boys-
Korrupció. Végeredmény: 1. Bad boys •
2. Korrupció • 3. Steaua • 4. Nefüröggyémá

A mérkõzések elõtt 11-es rúgások zajlot-
tak. A 46 nevezõ közül tíz sikeres lövés után
Vörös Gábor nyerte meg a küzdelmet.

Ezen a napon több mint 300 embernek si-
került kulturált kikapcsolódást biztosítani a
sportpálya területén. Remélem, a jövõben
még sokszor meg tudjuk ismételni ennyi ér-
deklõdõ és résztvevõ segítségével az ilyen
sporteseményeket.       Velez Attila sportszervezõ

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, fõzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment elõttem elõre követnek.

Amíg õ van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja õket látni?
A másik bánatom: hogyha õ majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az õ édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Anyák napjára
Mécs László: A királyfi három bánata


