
A képviselô-testület soron következô ülését 2007. június 26-án (kedden) 15 órától tartja a Községháza tanácskozó termében

Mélykútiak látogatása
Bácskossuthfalvára

Évek óta szoros testvértelepülési kapcsolatot tart fenn Bácskossuthfalva és Mélykút. Elsõ-
sorban kulturális, sport és oktatási rendezvényeken találkoznak egymással a két település la-
kói. Idõsek és fiatalok, kölcsönösen szívélyes légkörben fogadják és látogatják egymást a de-
legációk tagjai. Legutóbbi találkozásainkról olvashatnak rövid beszámolót a 7. oldalon.

Ballagási meghívó
Tisztelt Szülõk!

A Szvetnik Joachim Általános Iskola

tartja a 8. osztályos tanulók ballagási ünnepségét.
Szeretettel várok minden érdeklõdõt!

2007. június 15-én (pénteken)
délután 5 órakor

Novák László iskolaigazgató

A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szerve-
zet és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat má-
jus 12-én közösen rendezte meg ötödik alka-
lommal a Cigány Majálist és második alkalom-
mal a Bácskai Cigány Majálist. A Majálist
ötötik alkalommal nyitotta meg Gelányi János,
Mélykút polgármestere örömmel és tisztelet-

tel. A Majálist megtisztelte Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat részérõl Hajdú István
Nemzetiségi Referens, a Település Önkor-
mányzatának képviselõi, Mélykút intézmény-
vezetõi és a Bács-Kiskun Megyei Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat vezetõi és képviselõi.

Folytatás a 2. oldalon

Cigány Majális

A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából –
harmadik alkalommal – a Szvetnik Joachim
Általános Iskola Szülõi Munkaközössége
május 27-én a Mûvelõdési Házhoz hívta a
gyermekeket és a felnõtteket egy kellemes
délutánra.

A színes programokat Geleta Mátyásné is-
mertette az épület mögötti szabadtéri színpa-
don, majd az egész területet – beleértve a
sportpályát is – nyüzsgõ gyermeksereg vette

birtokába. A bolhapiacra ismét sokféle „áru”
érkezett, a kijelölt helyszíneken sorban álltak
a gyerekek, hogy benevezzenek a versenyek-
re. A légvár csábítóan emelkedett a magasba,
hogy „bekebelezze” a gyereksereget. A szín-
padon hamarosan aerobic bemutató követ-
kezett Pásztor Andrea vezetésével, majd a
mûvészeti iskola mélykúti növendékei jazz-
balett és break tudásukat mutatták be.

Folytatás a 7. oldalon

A gyermekeket ünnepeltük
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Folytatás a címoldalról
Az egész napos majális rendezvényen

gyermek- és felnõttprogramokkal, hagyo-
mányos cigány ételek készítésével és kultu-
rális mûsorokkal szórakoztattuk a résztve-
võket. 

Ebéd elõtt ügyességi vetélkedõket szer-
veztünk a gyerekek számára (sprintfutás,
zsákban futás, kétszer 10 percben kispályás
foci, lisztfújás, lepényevés, danone evés). A
versenyekkel egy idõben készültek a ha-
gyományos cigány ételek, amelyek bemu-
tatásra és kóstolásra kerültek a fiatal gene-
ráció és a résztvevõk számára. A majálison
a családok maguk készítették saját részükre
az ebédet.

Ebéd után következtek a felnõtt sport-
versenyek (nõi illetve férfi kötélhúzó ver-
seny, nõi foci kétszer 10 percben, Mélykút-
Kunszentmiklós cigány csapatok kispályás
labdarúgó mérkõzése, fekve nyomó ver-
seny, szkander verseny, fiatalok és idõseb-
bek futó versenye).

A sportversenyek után következett a gye-
rekek és felnõttek kulturális mûsora. A mû-
sor alatt minden korosztály, óvodástól a leg-

idõsebb korig részt vett a cigánytánc verse-
nyen. A mélykúti Általános Iskola cigány ta-
nulói bemutatták a break, és modern tánc
tudásukat a közönségnek, amelyet nagy
ovációval fogadtak.

A rendezvény színvonalát emelte a Mély-
kúti Terno Trajo (fiatal élet) Hagyományõrzõ
Együttes elõadása. Az Együttes fergeteges
hangulatot teremtett, mely táncra perdítette
a Majális résztvevõit.

A Majális zárásaként átadásra kerültek a
sportversenyben és a kulturális mûsorokban
szereplõk számára a díjazások, ez mellett
átadásra került Mélykút legidõsebb és legif-
jabb cigány lakos ajándékozása.

Ez úton szeretném megköszönni támoga-
tásukat a Cigány Érdekképviseleti Szervezet
és Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevé-
ben a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlésnek,
Gelányi János Mélykút Polgármesterének,
Bács-Kiskun Megyei Cigány Érdekképvisele-
ti Szervezetnek, Mikó Lászlóné és Fuszkó At-
tila Mûvelõdési Ház vezetõinek, Dzsudzsák
Mihály ÉPTESZ Kft. vezetõjének és Holka
István a Lovas Egyesület elnökének.  

Burai Béla, a CÉSZ elnöke

Cigány Majális

Egyházközségünk szervezésében 13 napos Lourdes-Fatimai zarándoklaton vettek részt a
mélykúti és környékbeli hívek. A zarándoklat lelki vezetõje: Bolvári János plébános úr volt.
(A kép a fatimai magyar keresztút befejezõ állomásánál készült.)

CSORBA-HÁZI ESTÉKCSORBA-HÁZI ESTÉKCSORBA-HÁZI ESTÉKCSORBA-HÁZI ESTÉK
RENDEZVÉNYSOROZAT 2007. ÉVI ELÕADÁSAI

A MÉLYKÚTI KATOLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZABADTÉRI SZÍNPADÁN!

Június 30. (szombat)

(Esõhelyszín: Mûvelõdési Ház)

Július 7. (szombat)

(Esõhelyszín: Mûvelõdési Ház)

Július 28. (szombat)

(Esõhelyszín: Mûvelõdési Ház)

A jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnázium
Színjátszó Körének vidám elõadása

A bajai BÁCSKA BANDA zenekar népzenei estje

A bácsbokodi Ifjúsági Fúvós- és Tamburazenekar elõadása

Az elõadások kezdési idõpontja: 19 óra.  A belépés díjtalan!30

MINDEN ESTE TOMBOLASORSOLÁS!
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Tájékoztató
a képviselõtestület üléseirõl 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

Április 26-án

� A képviselõ-testület a Bácskomplex-S.R.
Kft. 2006. április – 2007. április hónapban
végzett munkájáról szóló beszámolót jóváha-
gyólag tudomásul veszi. A képviselõ-testület
a település közbiztonsági helyzetének javítá-
sa érdekében fontosnak tartja, hogy a
Bácskomplex S.R. Kft. és a Kiskunhalasi
Rendõrkapitányság között együttmûködési
megállapodás jöjjön létre.
� A képviselõ-testület a Gondozási Központ
2007. évi szakmai programját az elõterjesz-
téshez képest változatlan tartalommal elfo-
gadja.
� A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola Pedagógiai Programját az elõ-
terjesztésnek megfelelõen kiegészíti.
� A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola IMIP teljesítményértékelési
rendszerét az elõterjesztésnek megfelelõen
elfogadja.
� A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola Intézkedési Tervét az elõter-
jesztésnek megfelelõen elfogadja.
� A képviselõ-testület az Óvoda Minõség
Irányítási Program kiegészítését az elõterjesz-
tésnek megfelelõen jóváhagyja.
� A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
Óvoda kérelmének helyt ad, és hozzájárul
ahhoz, hogy az Óvoda vezetõje 2007. má-
jus 1. napjától 2007. június 30. napjáig a ta-
nítási idõkeretet a továbbképzéseken való
részvétel idõtartamával, a gyermekekkel va-
ló kirándulás idõtartamával, valamint a ver-
senyeken való részvétel idõtartamával csök-
kentse.

A Képviselõ-testület felkéri az Óvoda ve-
zetõjét, hogy készítsen elõterjesztést – számí-
tásokkal alátámasztva – a tanítási idõkeret
2007. szeptember 1. napjától érvényes sza-
bályozására.
� A képviselõ-testület Mélykút Nagyközség
Bûnmegelõzési Koncepcióját az elõterjesz-
tésnek megfelelõen elfogadja.
� A képviselõ-testület jóváhagyja az eléter-
jesztés mellékletét képezõ Jánoshalmi Több-
célú Kistérségi Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosítását, melynek aláírására fel-
hatalmazza a polgármestert és a jegyzõt.
� A Képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy
a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás
határozata alapján 64.000.000 Ft, azaz hat-
vannégymillió forint hitelt vesz fel a GVOP
4.4.2. pályázat megvalósításához.

Mélykút Nagyközség Önkormányzata, mint
a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-
önkormányzata e határozat szerinti hitelre la-
kosságszám-arányosan 21.000.000 Ft, azaz
huszonegy-millió forint összegre kezességet
vállal a hitelfolyósítástól számított egy évre.
� A képviselõ-testület a Kiskunhalasi Rend-
õrkapitányság kérelmét megtárgyalta, és úgy
döntött, hogy a lézeres sebességmérõ be-
rendezés beszerzését - tekintettel az önkor-
mányzat szûkös anyagi lehetõségeire, a
rendõrségnek természetben nyújtott támo-
gatás mértékére, valamint arra, hogy a kép-
viselõ-testület megítélése szerint az ilyen
céleszközök beszerzésének támogatása
nem önkormányzati feladat, mivel a bírsá-
gokból befolyt bevétel nem az érintett ön-
kormányzatok költségvetését gyarapítja -
nem támogatja. 

� A képviselõ-testület az önkormányzat tu-
lajdonát képezõ, Széchenyi u. 110. szám
alatt található, jelenleg „óvoda, lakás, cigány
közösségi ház” rendeltetésû épületének fõ
rendeltetés szerinti jellegét a következõk sze-
rint módosítja illetve állapítja meg: „óvoda,
lakás, közösségi ház, cigány közösségi ház”.
� A képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-
donát képezõ, Templom u. 12. szám alatt ta-
lálható, jelenleg „lakóház, udvar” rendelteté-
sû épületének fõ rendeltetés szerinti jellegét a
következõk szerint módosítja, illetve állapítja
meg: „közösségi ház, rendelõ és udvar”.

Május 23-i rendkívüli ülésrõl

� A képviselõ-testület pályázatot nyújt be az
Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a
közkulturális tevékenységek együttes befoga-
dására alkalmas többfunkciójú közösségi
színterek kialakításához, továbbfejlesztésé-
hez szükséges beruházásokra, a hozzá kap-
csolódó, a mûködést segítõ tárgyi eszközök
beszerzésére és programok megvalósítására.
A pályázat a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Mik-
sa Könyvtár közösségi színtereinek továbbfej-
lesztésére vonatkozik. Az önkormányzat a
beruházás megvalósításához a szükséges for-
rásokat az alábbiak szerint biztosítja, nyertes
pályázat esetén a pályázott célt megvalósítja.

Pályázat címe: A település közkulturális
szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító inf-
rastrukturális és eszközfejlesztés

Kiviteli költség: 3.027.579 Ft
Saját forrás: 302.579 Ft
Kért támogatás: 2.725.000 Ft

Mélykút Nagyközség hivatalos honlapja a www.melykut.hu weboldalon olvasható.

Mélykút Nagyközség Önkormányzatát felkereste az Electro-Coord Magyarország Kht. kép-
viselõje, hogy lehetõség van elhasznált elektronikai termékek elszállítatására. 

Ide sorolhatóak a világítótestek, világítástechnikai berendezések (pl.: fénycsövek, nagynyo-
mású gázkisülõ lámpák stb.), szórakoztató elektronikai berendezések (pl.: rádió, televízió stb.),
információs és távközlési berendezések (pl.: számítógép, nyomtató, telefon stb.) és háztartási
gépek (pl.: hûtõgép, mosógép, vasaló). 

Az elszállítási igényt jelezni lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán (77/560-001) vagy
Bényi Józsefnél (77/560-044). Idõpont egyeztetés után a fent említett cég gondoskodik a hul-
ladék elszállításáról.                                                                               Bényi József tanácsos

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a
földhasznosítási kötelezettség teljesítésé-
nek helyszíni ellenõrzését a Bács-Kiskun
Megyei Földhivatal, valamint körzeti föld-
hivatalai 2007. május hónap második felé-
ben kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
minden földhasználó számára elõírja. A tör-
vény 36. § /1/ bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a föld használója köteles a termõföldet
a mûvelési ágának megfelelõ termeléssel
hasznosítani, de arra is lehetõsége van, hogy

termelés folytatása nélkül a talajvédelmi és
növény-egészségügyi elõírások betartásával
tegyen eleget hasznosítási kötelezettségének.
Ez annyit jelent, hogy a termelés felhagyása
mellett a területet egész évben gyommente-
sen kell tartani, illetve ha saját maga a szük-
séges munkamûveletek elvégzésével nem
tud foglalkozni, akkor annak elvégeztetésérõl
köteles gondoskodni.

A Megyei Földhivatallal egyetértésben arra
kérjük a termõföld tulajdonosokat/használó-
kat, hogy a törvényben elõirt szankciók elke-
rülése érdekében termõföldjeik gyommente-
sítésérõl gondoskodni szíveskedjenek.

Bényi József tanácsos

GYOMMENTESÍTÉS

ELHASZNÁLT ELEKTRONIKAI TERMÉKEK ANYAKÖNYVI
HÍREK

2007. MÁJUS
Születtek: Szvetnik Adrienn (anyja neve:

Oravecz Andrea); Kovács Máté (an:
Tubánszki Mária); Németh Péter (an: Sztojka
Anikó)

Meghaltak: Majsák Vince Ferenc élt 55
évet; Kárász Ferenc élt 72 évet; Szõke
Istvánné Klénár Katalin Julianna élt 55 évet;
Mészáros Jánosné Kerekes Margit élt 57
évet; Végel Jánosné Mikó Anna élt 78 évet    

Házasságkötés: nem volt.

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõn 8-12 és 13-16 óráig
Kedden ügyfélfogadás szünetel

Szerdán 8-12 óráig
Csütörtökön 8-12 óráig
Pénteken 8-10 óráig.

TELEFON:
560-001, 560-031
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Balsorsaink és szép pillanatok Velencei tájunkon
Hogy milyen kis dolgokon múlik is sorsunk

alakulása és a mindennapok következõ per-
ce, azt megláthattuk ezen a kiránduláson…

Kezdõdött azzal, hogy induláskor derült ki,
hiányzik két ülés a buszból. Hiába próbálnak
szervezõink a lehetõ legtöbbet megtenni,
mindig felmerül újabb és újabb probléma
sokszor rajtuk kívülálló okból. (De nem is vár-
ható el egy ilyen nagy létszámú és ennyire
különbözõ korosztályú és irányultságú em-
bercsoport irányítása során, hogy tökéletes
legyen minden. Meg aztán egyébként is rém
unalmas lenne az a nagy tökéletesség. Az
ilyen események segítenek hozzászoknunk
ahhoz, hogy egy dolog állandó csak a világ-
ban: a változás.) A tornacsarnokból két zsá-
moly lépett elõ rangban buszüléssé.

Következõ balszerencsés lépést az egyik
csoporttársunk tette, amikor is gyanútlanul
lelépett a járdáról a megemlíthetetlen nevû
multicég parkolójába. Kifordult és eltört a tér-
de. Maradt szegény a bajai kórházban, ahol
még aznap megmûtötték.

Egy kis utazás után elérkeztünk a
Nagydorogi Sipkamúzeumhoz. Stockinger
Artúr fejfedõgyûjteménye látható itt. A plébá-
nos 1974-tol haláláig (1994) Nagydorog plé-
bánosa volt. A gyûjtemény nem tudományos
szemléletû, hanem a világra nyitott ember - a
jó érzékû amatõr gyûjtõ - érdeklõdését tükrö-
zi, mégis neves szakemberek (pl. a Magyar
Néprajzi Múzeum szakemberei) segítettek
rendszerbe foglalni. Sokszínûsége és változa-
tos gazdagsága azonban jól szolgálja a plébá-
nos úr mindenkori szándékát: szórakoztat,
emlékeztet és tanít. A világra való kitekintés
és az emberekkel való ismerkedés vágya haj-
totta újabb és újabb utazásain. Módszeresen
figyelte a különbözo népek jellegzetes voná-
sait, szinte antropológusként ismerte az em-
bertípusokat. Artúr atya rendszeresen hordta
a kalapokat: olykor egy mongol kucsmában,
lapp sapkában vagy skót öltözetben ment be-
vásárolni, az OTP-be, vagy csak egyszerûen
sétálni. Ebben nem valami különcködés ve-
zette, hanem az ismeretterjesztés, a tanítás
vágya, és az, hogy egy szûkebb közösségben
élõk is megismerhessék távoli népek szokása-
it. Aki elég gyorsan memorizált, az tudja,
hogy milyen a tübitejka, a barett, az usanka,
vagy a magyar pörgekalap, és különbséget
tud tenni kucsma és süveg között.

A tájházban sok érdekes használati tárgy
közül a "fából vaskarika" esetére is rácsodál-
kozhattunk: szénarakáshoz való favilla vasból!

Izgatottan vártuk, hogy szállásunkra ér-
jünk a királyok városában. Székesfehérvárt
972-ben alapította Géza fejedelem a Gaja-
patak és a Sárvíz által táplált mocsarakból ki-
emelkedõ négy szigeten. Ezek egyike a mai
belváros. Géza kicsiny kõvárat épített, benne
a fejedelmi palotával és egy templommal.
1222-ben itt hirdette ki II. Endre király az
Aranybullát. Évente kétszer tartottak itt kirá-
lyi törvénykezési napot, 1526-ig 43 magyar
királyt koronáztak, és 1540-ig 15 királyt te-
mettek Fehérváron.

Ehhez méltóan emelkedett hangulatban
értünk a város fiúkollégiumához. Meglepeté-
sünkre a hetedik emeletre repítettek minket.
Igazi felhõkarcoló volt az otthonunk két éj-
szaka. A legifjabb titánok szívesen át is he-
lyezték volna szállásukat a liftbe, vagy vállal-
tak volna liftkísérõ szolgálatot, annyira élvez-
ték a fémdobozban való hirtelen zuhanást és
emelkedést. 

Miután elhelyezkedtünk, már jött is a kö-
vetkezõ program, a városnézés. A hirtelen
nagy melegben kissé bágyadtan mentünk fá-
radhatatlan idegenvezetõnk után, aki csak
úgy ontotta magából a sok adatot a történel-
mi nevezetességekrõl, templomokról, emlék-
mûvekrõl. Ennyi templom egy városban való-
színûleg nincs is egész Európában. (Esetleg
Rómában?) Megnéztük elõször is a Szent Ist-
ván Székesegyházat. A középkori Szent Péter
és Pál-bazilika alapjain részben közadakozás-
ból épült fel a püspöki székesegyház, de je-
lentõs támogatást nyújtott az építkezéshez
maga a királynõ, Mária Terézia is. A kriptában
nyugszik III. Béla és felesége vörös márvány
szarkofágja. Talpunk alatt pár percig nagy ki-
rály aludta örök álmát!

Miután meghallgattuk szent királyunk intel-
mei helyett az egyház jelenlegi szolgálójának
intelmeit (fõleg az anyákra nézve), a középko-
ri várkapu maradványon át továbbindultunk.
A következõ vallási épület korára való tekintet-
tel érdemel említést. Az 1470-ben épült góti-
kus stílusú, sok történelmi vihart megélt Szent
Anna tiszteletére szentelt kápolna, a város leg-
régibb épülete. (A török hódoltság idején
dzsámiként használták.) Õrzõje Kálmáncsehi
Domonkos (szobra a bejárattal szemben áll és
a templom tornyait szemléli), a város egykori
prépostja, a székesegyház õre volt. 

Majd újabb és újabb (de minimum kettõ)
templom után elérkeztünk a város fõterére,
ahol megpihentünk a koronázó város szim-
bólumánál. A tér közepén elhelyezkedõ vö-
rös márvány díszkútban három kõoroszlán
tartja az Országalmát. A márványgömbön
körbefutó latin szöveg emlékezteti a látogatót
Szent István történelmi nagyságára: "Fehérvár
szabadságjogait Szent István adományozta".

Mögötte a Püspöki Palotát láttuk. Az or-
szág egyik legszebb copf stílusú mûemléke. A
középkori bazilika romjainak felhasználásá-
val, részben annak homlokzati része és tor-
nyai helyén épült 1790-1801 között. 40 ezer
kötetes könyvtára értékes középkori kódexe-
ket és õsnyomtatványokat õriz.

Szintén Európa-szerte híres királyunkra
emlékeztünk Melocco Miklós szobrász alko-
tásánál, a Mátyás király-emlékmûnél. (A nagy
király halálának 500. évfordulóján, 1990-ben
avatták fel.) 

Újabb templom, újabb érdekességek: a
Nepomuki Szent János római katolikus temp-
lom. A jezsuita atyák által épített barokk temp-
lom a rend feloszlatása után a pálosoké, majd
1813-tól a cisztercitáké lett. Úgy tûnik, igen
sok rendnek szimpatikus volt a hely. Amirõl
feltétlenül említést kell tennünk, az a sekres-
tyében látható faragott bútorzat. A sekrestye
pompás rokokó berendezését 1764-1767 kö-
zött készítette Hyngeller János pálos (laikus)
szerzetes. A légiesen könnyed díszítések a fel-
sõ szekrénykék mesteri módon faragott ajtaján
a szentek életébõl vett jeleneteket ábrázolják.

A Koronázó téren található romkert a kö-
zépkori magyar állam legfontosabb, legszen-
tebb helye volt. Királyi bazilika állt itt, építé-
sét 1016-ban kezdték meg. Itt õrizték a ma-
gyar koronát és a felségjelvényeket, számos
királyt koronáztak meg, temettek el benne. A
templom a város 1601. évi ostromának esett
áldozatul: a benne tárolt lõpor felrobbant, és
romba döntötte az épületet. Köveit késõbb a
város (és részben a püspöki palota) építkezé-
seinél használták fel. Szent István Mauzóleu-
mát is megnéztük itt.

Királyok, hercegek, várkapitányok, me-
gyés püspökök, prépostok szobrait sorolhat-
nánk, akik a történelem folyamán hírnévre
tettek szert, de mosolyt és egy kis vidámsá-
got mégiscsak Kati néni fémbeöntött jelleg-
zetes figurája csalt arcunkra, ahogy portéká-
ját tolja kis kocsiján a város utcáin. Meg is si-
mogattuk orrát, hogy a szerencse biztosan
ne kerüljön el minket.

A város északkeleti határában, az Öreghe-
gyen áll Bory Jenõ romantikus lovagvára.
1923-ban kezdte építeni saját tervei alapján
szülõvárosában a neoromán stílusú, király-
szobrokkal díszített lovagvárát. A Bory-vár ro-
mantikus lovagvár, kiállítóhely, ahol Bory Je-
nõ szobrai és felesége, Komócsin Ilona fest-
ményei láthatók. A vár az örökké tartó szere-
lem és példamutató házasság szimbóluma.
Bory Jenõ márványszobrai õrzik a bájos asz-
szonyhoz fûzõdõ szerelme emlékét. A ter-
mekben, az udvarban és kertben több mint
500 alkotásból álló gyûjtemény tekinthetõ
meg. Szemmel és ésszel ennyi idõ alatt be
nem fogadható mennyiségû mûalkotást lát-
hattunk. Munkácsy Mihály szobra fogadott
minket a palotaszerû lépcsõsor tetején lévõ
falmélyedésben, királyok vigyázták lépteinket
a várfalakon,  mûvészek, hadvezérek, török
méltóságok szobrai lépten-nyomon. Az ud-
vart körülölelõ várfal-szerû építmény minden
sarka más stílust idéz fel bennünk. Volt itt mi-
naretszerû, kupolás torony, négyszögletes to-
rony, mint harangláb, tetején koronát jelké-
pezõ csúcsokkal, kör alakú, belül csigalép-
csõs romantikus tornyocska, ágyúgolyó és
minden más apróság beépítve a falakba. A
sóhajok hídjára emlékeztetõ híd fölött láncon
lelógó kard nem tudni, hogy szét akarta vá-
lasztani a szerelmeseket, vagy vigyázni szerel-
mükre? Egyszóval minden egy helyen, mi
szem-szájnak ingere lehet egy lovagvárban. 

Mikor már zúgott a fejünk a sok neveze-
tességtõl, "elsétáltunk" az ún. "kis túránkra" a
Gaja-patak szurdokvölgyébe. Egy ilyen ese-
ménydús nap után ki is tisztult a fejünk már
úgy a negyedik-ötödik kilométer után. A
hétezerszázötvenkilencedik méter után már
agymosásnak és minimum 9 km-nek érez-
tük…Isteni szerencse, hogy nem romlott el a
lift és finom melegvíz csordogált a zuhany-
csapból szálláshelyünkön.

A szobákban emeletes ágyakon aludtunk. Ez
még nem is lett volna gond, de az emelethez
nem volt létra. Külön tanfolyamot kellett végez-
ni, ahhoz, hogy fel tudjunk evickélni a felsõ
ágyakra. Tanfolyamvezetõnk fiatal kora ellené-
re igen nagy bölcsességgel rendelkezett, vállal-
kozó szellemûek bátran rábízhatták hát magu-
kat szaktudására. Mégis volt, akinek csupa kék
folt volt végig a lába az ágy vas keretétõl.

A csapat többi része grillpartit rendezett,
várost nézett (ha még nem volt elég napköz-
ben), és okosan tették azok is, akik vízszintes-
ben pihentették testrészeiket.

Miután reggel leevickéltünk a magaslatról
a 7. emelet padlószintjére, majd onnan a
földszintre, kezdõdhetett a nagytúra a Ve-
lencei-tó körül! Útközben csatlakozott hoz-
zánk Mélykútról elszármazott lokálpatrióta
honfitársunk, aki végigkalauzolt minket a ne-
vezetességeken. Fanyar humorral elegyített
történeteit érdeklõdve hallgattuk.

Busszal utaztunk fel a Bence-hegyi körpa-
norámához. Gyönyörû kilátásban volt ré-
szünk, az egész  Velencei-tavat láttuk, de tisz-
ta idõben a Budai hegyeket is látni.

A Velencei-hegység lábánál elnyújtózó bár-
sonyos vizû Velencei-tó hazánk harmadik leg-
nagyobb természetes tava. A tó már a rene-
szánsz idején fénykorát élte, ékes bizonyítéka
ennek, hogy a kor legendás krónikása, Bonfini
szerint nevét a Mátyás király udvarába érkezõ
olasz telepesekrõl kapta. Ha földtörténeti
szempontból vizsgáljuk a tó korát, akkor bi-
zony fiatalnak mondható, "mindössze" 12-15
ezer éve, két párhuzamos törésvonal között
alakulhatott ki. Velencei-tó hol kiáradt, hol ki-
száradt. Az áradások és száradások között óri-
ási (akár 150-180 cm!) vízszint-ingadozások
voltak. Csapadékosabb idõkben a tó szinte
megzabolázhatatlannak tûnt, olykor például
több száz hektár területet is elöntött; az aszá-
ly sújtotta 1960-as években pedig annyira ki-
száradt, hogy homokos medrében huszárok
gyakorlatoztak. A tó területe és vízszintje a
természet és az emberek együttes munkájá-
nak köszönhetõen nyerte el mai formáját. A
jelenleg 26 km2-es Velencei-tó hossza 10,5
km, átlagos szélessége 2,4 km, - mélysége 1,5
m. A tavat elborító sûrû nádrengeteg nemcsak
környezeti, hanem megélhetési szempontból
is meghatározza az itteni lakosság életét: a
nádvágás, nádfeldolgozás õsidõk óta keresett
szakma a környéken. Õsszel kévékbe, úgyne-
vezett nádsátrakba rendezik a betakarított és
kiszárított nádat, melyek nagy részét Nyugat-
Európába szállítják tetõfedõ nádnak, illetve
nádszövetnek. 

Lefelé megálltunk egy kõbányánál, majd
indulhatott az õsjegy utáni kutatás Nadapon.
Kis gyaloglás után meg is találtuk. Ehhez a
magassági alapponthoz viszonyítva készítet-
ték el Magyarország szintezését, mivel itt ta-
lálható hazánk egyik legszilárdabb röghegy-
sége. Pontját az Adriai-tenger középvízszint-
jéhez viszonyították. 

Ezután az ingó kövek sorát csodálhattuk
meg. Elõször a Gyapjaszsák nevezetût, majd
a Likas-kõ tövében szusszantunk egyet. A Li-
kas-kõ a Sukoró feletti erdõk egyik látványos-
sága, több hatalmas szikla alkotja ezt az érde-
kes természeti képzõdményt. Mire piknikünk
helyére, az Angelika-forráshoz értünk, csapa-
tunk jó része már nem is volt éhes, kiette há-
tizsákja tartalmát, hátha úgy könnyebb lesz. 

A balsors szele itt legyintett meg minket új-
ra, amikor túravezetõnk úgy elvágta kezét,
hogy össze kellett varrni sebét. Szerencsére
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Május 12-13-án az EU Élelmiszersegély
program keretében 864 kg háztartási kekszet
osztottunk a rászorulóknak, mintegy 147
(1-6 személyes) családnak.

Május 24-én a csávolyi karitász
csoport tapasztalatcsere céljából lá-
togatott karitász csoportunkhoz.

Május 28-án, pünkösd hétfõn volt –
a Szent Erzsébet év alkalmából – az orszá-
gos karitász által meghirdetett rajz- és fotópá-
lyázat eredményhirdetése Máriaremetén.
Mélykútról Ujhegyi József, Széchenyi u. 75. sz.

alatti lakos (utcaapostol) az általa beküldött fo-
tójával az országos döntõbe jutott, így Mária-

remetén egy egész napos, jó hangulatban
eltelõ családi majálison vehetett részt.
Gratulálunk a döntõbe jutáshoz!

Itt említjük meg, hogy a mélykúti
származású, a Budai Gyermekkór-

ház Légzésrehabilitá-ciós Osztályának
betege, Doszkocs Zsuzsanna is részt vett

a pályázaton és õ rajzával jutott a döntõbe.
Neki is szeretettel gratulálunk!

Munkácsi Lajosné csoportvezetõ

KARITÁSZ HÍREK

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.
• 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 június 14.
• MOZGÁSSÉRÜLTEK NAPJA LAKITELKEN! Idõpontja: június 30. Költség: 600 Ft (ebéd)
Útiköltség ingyenes. Indulás: reggel 6 órakor. Jelentkezéseket június 27-ig várjuk!
• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: július 8. (vasárnap) Indulás: reggel 8
órakor. Kedvezményes részvételi díj: 1.000 Ft/fõ (Tagoknak!). Ebéd bográcsos marhapör-
költ: 600 Ft/adag. Jelentkezési határidõ: július 12. 
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 4-11. Költség: 41.580 Ft
(félpanziós ellátással) + útiköltség. Jelentkezéseket július 31-ig várjuk! 
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉS 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 tag-
könyvét és átveszi a kedvezményre jogosító vásárlási jegyeket.  
ÜGYFÉLFOGADÁS: MINDEN HÉTEN SZERDÁN 14-17 ÓRÁIG ÉS CSÜTÖRTÖK 9-12
ÓRÁIG. TELEFON: 77/460-010 az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

20 éves a NOE!
Szeretettel hívunk nagycsaládot, kis-
családot és mindenkit, aki szeretne a
nagycsaládosokkal egy kellemes és
tartalmas napot együtt tölteni a CSA-
LÁDI NAPON. 

Rendezvényeinket már ismerik az itt élõk.
Ez a nap annyival lesz gazdagabb, hogy vár-
juk a Régióban élõ nagycsaládokat is Mély-
kúton a Mûvelõdési Házba július 1-jén (va-
sárnap) 10 órakor.

Programok: • 9.00-tól vendégvárás •
10.00-kor ünnepélyes megnyitó • 11.00-kor
a településünk plébánosa, János Atya a helyi
nagycsaládosokról beszél • 12.00-tól ebéd

A gyermekrendezvények 10.00-tól kez-
dõdnek: • agyagozás, dekoráció készítés •
aszfaltrajz verseny, paravánrajz készítés •
ügyességi versenyek • arcfestés és más meg-
lepetések • jó idõ esetén strandolási lehetõ-
ség • 17.00 táncház • szalonnasütés

Szalonnásné Roszinszki Anikó elnök

MEGHÍVÓ CSALÁDI NAPRA

és a jó szervezésnek köszönhetõen gyorsan
sikerült ellátáshoz jutnia. Folytattuk hát utun-
kat Mészeg-hegyre. Emlékeztünk a Don-ka-
nyar kápolnánál, majd megnéztük a 1848-as
Pákozdi-csata emlékmûvét.

A kávézóban a fáradhatatlanok még végig-
nézhették a magyar katonák világban betöl-
tött szerepét, munkájukat, felszerelésüket. A
nagy teraszon elfértünk mindannyian és gyö-
nyörû kilátásunk volt a lemenõ nap fényé-
ben a tóra. A házigazdánk is nagyon kedves
volt és jól esett a forró gulyás is a társaságnak.
Úgy ettünk, mintha ebben a hónapban még
nem láttunk volna fõtt ételt.(Pedig ez volt az
utolsó napja az áprilisnak) A buszon szállá-
sunk felé desszertként még finom aszalt szil-
va járt körbe gazdája fáradt lábán.

Harmadnap reggelén körletrend és körlet
elhagyás után egy rövidke túrára indultunk
Pákozd körül, ahol számos ingó és nem ingó
követ mászhattak meg ifjú titánjaink az
aggódósabbak elszörnyedésére. Élõ láncot
alkotva segítettük le egymást egy meredek
szakaszon, megfigyelhettünk egy napozó,
teljes pompájában ékeskedõ hüllõpárt és
majdnem elbillentettünk közös erõvel egy
kocka alakú ingókövet. 

Délután pár órácskát eltöltöttünk a
Pákozd-sukorói arborétumban. Az arboré-
tum tanösvényén sétálva megcsodálhatjuk az
itt összegyûjtött növényfajokat. A Tájmúze-
um megtekintése kiváló lehetõség volt arra,
hogy megismerjük a Velencei-tó kialakulásá-
nak körülményeit és az itt élõ rendkívül gaz-
dag növény- és állatvilágot. Az Arborétum ki-
látójából szinte az egész Velencei-tavat lát-
hattuk volna, ha nem éppen most zajlottak
volna a felújítási munkálatok. Érdemes ide
felsétálni, hiszen már a kilátóhoz vezetõ séta
is vadregényes az összeboruló fák alatt. Az
Arborétum hangulatos kis tavával, családi
piknikek számára kialakított részekkel és a
gyerekek számára épített hatalmas "élmény-
várral" várja az ide látogatókat.

A délután még hátralevõ részében sza-
badprogram volt földön, vízen, levegõben.
Szó szerint értendõ, mert a pihenni vágyók
a vízparton pihentették fáradt tagjaikat, kö-
zepesen bátrak vízre szálltak, vagy vízben lu-
bickoltak és a nagyon bátrak (vak ló esete),
a repüléssel próbálkoztak. Falunkból elszár-
mazott ejtõernyõsünknek köszönhetõen le-
hetõségünk nyílt egy sétarepülésre, gondol-
tuk kihasználjuk. Mire gépre kerültünk, az
5-6 személyes gépbõl 4 személyes kisrepülõ
lett, amit úgy dobált a szél, mintha betonon
pattogott volna.(Mert természetesen még
véletlenül sem volt szélcsend.) A sétarepülés
második öt perce átváltozott mûrepüléssé, a
hozzá tartozó figurákkal együtt. A zuhanás
imitálásának legmélyebb pontján szálanként
tudtuk volna számolni a fûszálakat. És nem
csak a távollátók! A csapat nézõ tagjai közül
egyeseknek véleménye alapján, fél méterre
lehetett a gép a talajtól, mások szerint volt az
egy is. A repültetést elunván a pilóta egyre
merészebb figurákat próbált, szóval nem
gondoltuk, hogy mindez még a nyakunkba
is…Talán csak az elhíresült dugóhúzó figurát
nem tapasztaltuk meg. A kaland végén aki-
nek kevés volt az izgalomból, az már az ej-
tõernyõzésrõl érdeklõdött, akinek sok, az
megköszönte szépen és úgy döntött, nem ez
lesz a kedvenc sportja.

Hazafelé szép nyugodtan, csendben ül-
tünk, magatartásbeli probléma senkivel nem
adódott. Alig vártuk, hogy a pihenés fáradal-
mait kipihenhessük.

Krónikás Bakancsos

Június elsõ vasárnapja

PEDAGÓGUS-NAP
Ady Endre
Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellû örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák. 
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett. 
Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hõs férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás. 
Hõs harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlõk lengeteg szívét. 
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább. 
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted. 
Tápláltad tovább bennem az erõt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elõtt. 
Június van s nagyon magam vagyok
S kísértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok. 
S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.

NAGY LAJOS KIRÁLY
UDVARÁBAN

Légy üdvözölve, leendõ lovag!

Jöjj hát, és tölts velünk egy hetet „Nagy La-
jos király udvarában!” Hadd beszéljük el ne-
ked, mit házunk és népe kínál: • vitézek és úr-
hölgyek viseletét öltheted magadra • kézmûves-
ségben járatos emberekkel pajzsot, sisakot, fej-
díszt készíthetsz • fürdés a strandon • megmé-
rettethetsz erõdben, eszedben, ügyességedben
– lovagi torna • megismerheted az udvarlás
módját • utolsó este ünneplésre, mulatozásra
adhatod fejed, ízes étkek várnak reád.
Részvételi díj: 7.000 Ft/fõ (ami háromszori ét-

kezést tartalmaz). Jelentkezést postagalamb út-
ján nem fogadunk el, csak telefonon a 77/461-
347-es telefonszámon, vagy személyesen a
könyvtárban nyitvatartási idõben július 10-ig.

Olvasó- és kézmûvestábor
július 23-27.
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FÕZÕKLUB
indult a Mûvelõdési Házban június 1-jén.
Ezentúl minden hónap elsõ péntekén 17.00
órára várjuk a kezdõ és haladó háziasszonyo-
kat és urakat forradalmian új receptek és
edények bemutatására, valamint ételkóstoló-
ra. A részvétel minden alkalommal ingyenes.
(A bemutatót tartók gondoskodnak az ételek
alapanyagairól)

Mikó Lászlóné igazgató

TÁNCTANFOLYAM
A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
értesíti a kedves szülõket és a 8. osztályt idén
végzõ gyerekeket, hogy a tánctanfolyam jú-
nius 19-én indul a Mûvelõdési Házban. 

Tanfolyami napok: kedd és csütörtök,
össztáncok vasárnaponként lesznek. A tánc-
verseny idõpontja: július 26 (csütörtök), vizs-
gabál: július 29. (vasárnap). Tanfolyamvezetõ
Fuszkóné Gáspár Judit. Beiratkozni  június
19-én (kedden) 17-19 óráig lehet a Mûvelõ-
dési Házban. A hat hétig tartó tánctanfolyam
részvételi díja 6.000,-Ft, amely két részlet-
ben is befizethetõ

Mikó Lászlóné igazgató

KÉZIMUNKA
SZAKKÖR

Február 1-jétõl a Fürge ujjak címû folyóirat
felhívására kötõs-horgolós tanfolyam indult a
Mûvelõdési Házban. Azóta minden kedden
találkoznak az ügyes kezû lányok, asszo-
nyok, de néhány általános iskolás kislány is
rendszeres résztvevõje a foglalkozásoknak.

A szakkör már túllépett a kötés és horgo-
lás tudományának elsajátításán, különféle
hímzési technikák, valamint foltvarrás is sze-
repel a heti összejövetelek „tanmenetében”.
Várjuk a kezdõ és haladó lányokat és asszo-
nyokat minden kedden 17 órától a Mûvelõ-
dési Házban.

Kedves gyerekek! Ha a vakáció folyamán
szeretnétek hasznosan eltölteni szabadidõtö-
ket, csatlakozzatok ti is a munkához! A ké-
szülõ kézimunkákból az õsz folyamán kiállí-
tást szervezünk. Jó munkát!

Mikó Lászlóné igazgató

SPORTEREDMÉNYEK
A mélykúti judosok május 26-án Doma-

széken versenyeztek. A Domaszék Kupát
idén 3. alkalommal rendezték meg. A nem-
zetközi mezõnyben Kézdivásárhelyi és Zserb
judokák is szõnyegre léptek.

A mélykúti gyerekek a kemény mezõny-
ben a következõ szép helyezéseket érték el:
Szalonnás Bálint („C” korcsoport 30 kg) 5.
helyezett • Gregus Albert („A” korcsoport
34 kg) 7. helyezett • Szalonnás Dániel („C”
korcsoport 36 kg) 9. helyezett. Gratulálunk!

Az idén második alkalommal kerül meg-
rendezésre Mélykúton a Judo Napközi júni-
us 25-29-én naponta 09.00-17.00 óráig A
napköziben a judo alapjaival ismerkedhet-
nek, játékos formában a résztvevõk, a prog-
ram végén lehetõség van kyu övvizsgát tenni. 

Jelentkezés személyesen minden pénte-
ken 16.00-18.00 óráig az Általános Iskola
tornatermében. Az érdeklõdõk jelentkezését
június 22-ig várjuk!
Piukovics Tamás 06/20 431 33 11
Páncsics Zoltán 06/20 441 21 80 

Velez Attila sportszervezõ

ÚSZÁSOKTATÁS
Június 20-án (szerdán) úszásoktatás kez-

dõdik a strandfürdõ területén. Az oktatás
idõtartama két hét. Rossz idõ esetén az el-
maradt alkalmak pótlásra kerülnek egy má-
sik napon. Az oktatás kezdési idõpontja
délelõtt 10.00 óra.

Az elsõ napon kérem, hogy a jelentkezõk
10.00 óra elõtt 10 perccel gyülekezzenek a
strandfürdõ bejárata elõtt. Minden nap kb.
egy órás az oktatás.

Részvételi díj: 3000 Ft/fõ. Érdeklõdni és
jelentkezni az elsõ oktatási napon vagy mun-
kaidõben a mûvelõdési házban Velez Attilá-
nál telefonon: 06/302193029-es számon.

Velez Attila sportszervezõ

• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ te-
metõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 óráig tarta-
nak nyitva. Temetõgondnok telefonszáma:
06-30/447-0341 (Bozár László).
• A szippantós személye és telefonszáma
megváltozott ezentúl szippantást lehet ren-
delni a 06-20/978-6680, Mayer Lászó tele-
fonszámon illetve az ÉPTESZ Kft. számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-6604
(Konkoly István, Kothencz János). Kérjük a la-
kosságot, hogy ingatlan esetében a tulajdo-
nos változást minden esetben jelentsék be az
ÉPTESZ Kft. irodájában a vízóra átírása és a
vízszolgáltatói szerzõdés megkötése miatt.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra ak-
nák tisztántartására! 
• Kéményseprõ telefonszáma: 06-30/461-
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.
• A Strandfürdõ június 16-tól augusztus
31-ig üzemel. Nyitva tartás: a hét minden
napján 13.00-20.00 óráig. Felnõtt belépõ-
jegy ára: 300 Ft/nap. Diák belépõjegy ára:
150 Ft/nap. Felnõttek részére 18-20 óra kö-
zötti kedvezményes belépõjegy ára 150 Ft.
• 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

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI

ÜGYELJÜNK
PARKJAINKRA!

Többszöri lakossági bejelentést figyelembe
véve felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét,
hogy a település parkjaiban (Tópart, Petõfi
tér) motorkerékpárral, kerékpárral ne közle-
kedjenek, mert zavarják a járókelõket, pi-
henni vágyókat, és balesetveszélyes. 

Háziállatukat sétáltatva ügyeljenek az állat
egészségügyi szükségletének elvégzése után
a közterület tisztántartására (pl.: kutyapiszok
eltávolítása a tulajdonos kötelessége).

Továbbá a játszóterek területén a kutyasé-
táltatás tilos a gyermekek biztonsága és
egészsége érdekében.

Megértésüket elõre is köszönöm!
Gelányi János polgármester
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Mélykútiak látogatása
Bácskossuthfalvára

Évek óta szoros testvértelepülési kapcsola-
tot tart fenn Bácskossuthfalva és Mélykút. El-
sõsorban kulturális, sport és oktatási rendez-
vényeken találkoznak egymással a két tele-
pülés lakói. Idõsek és fiatalok, kölcsönösen
szívélyes légkörben fogadják és látogatják
egymást a delegációk tagjai.

A közelmúltban május 18-án a Szvetnik
Joachim Általános Iskola 30 tanulója, az isko-
laigazgató és nyolc pedagógus vett részt a
bácskossuthfalvi iskola szabadidõs sport-

délelõttjén, ahol Anka Ferenc (kolléganõnk
férje) fõzött kitûnõ ízesítéssel marhapörköl-
tet, bográcsban.

Május 26-án, Bácskossuthfalván rende-
zett falunapon tette tiszteletét Gelányi János
polgármester úr és néhány önkormányzati
képviselõ. A színvonalas kulturális progra-
mot – a már hagyománynak számító – „Bács-
kossuthfalva-Mélykút öregfiúk focija” tette
izgalmasabbá.

Novák László iskolaigazgató

Folytatás a címoldalról
A rajzolni, festeni szeretõk a paravánokra

rögzített papíron a vakáció képeit idézték,
ugyanebben a témában az épület melletti jár-
dán aszfaltrajz verseny zajlott. Munkájukat
Mikó Lászlóné, Szalonnás Laura és Radvánsz-
kiné Csilla segítette. Eredmények:
• festés kategóriában 1. helyezést ért el holt-
versenyben Kopcsek Zsófia és Weisz (egyéni).
Csoportos eredmények: Loránt Vivien, Illés
Fanni, Illés Dorottya. Az óvodások korcsoport-
jában Jeffery Jenifer volt a legügyesebb. 
• aszfaltrajz kategóriában egyéni: • 1. Szalai
Zita • 2. Szerencsés Viola • 3. Sziládi Vanesz-
sza, csoportos eredmények: • 1. Molnár Ber-
nadett, Nagy Bernadett Mackó Karola • 2. Kiss
Ádám, Doszpod Ákos • 3. Kiss Norbert,
Binder Zsolt.

Az ügyességi versenyek körében nagy si-
kert aratott a palacsintaevõ verseny, melyet
Kopcsek Tamás irányított. Miután a lekváros
palacsintával egymást megetették (ezáltal jól
összekenték) a párosok, lisztfújó verseny kö-
vetkezett. Ennek lényege, hogy a felállított
padokra minden páros egy-egy pénzérmét
kapott, melyet liszttel takartunk el. A feladat
az volt, hogy a szemben álló gyereket lefújják
a lisztet a pénzekrõl, akinek ez leghamarabb
sikerült, az lett a gyõztes. Az olvasók fantázi-
ájára bízzuk: tessék elképzelni, hogyan mu-
tatott a lekváros arcokon a rátapadt liszt!?...
• A kerékpáros ügyességi versenyben: • 1.
Boldizsár Péter • 2. Szalonnás Bálint • 3. Ugri
Mihály, Kopcsek, Sári Dia, Geleta Mátyás.

A szervezõk az anyukákat, apukákat is
igyekeztek bevonni a programokba. Erre
szolgált a Kopcsekné Dora Éva által összeállí-
tott családi vetélkedõ, mely a család minden
tagját megdolgoztatta.
• A családi vetélkedõ helyezettjei: 1.
Weisné Puskás Ágnes és családja • 2.
Doszpod család • 3. Szabó Erika és családja,

Nasz Ildikó és családja, Sári Miklós és család-
ja – holtversenyben
• A sportpályán a rendezvény ideje alatt fo-
lyamatosan rúgták a labdát a fiúk. 10 csapat
nevezett be, a sportszerûségrõl Bencsik Ist-
ván gondoskodott. Helyezések: • 1. Níger
FC • 2. Vegyes csoport • 3. Orang 

A színpad mellett felállított asztalsornál
kézmûves foglalkozásra csábította a gyereke-
ket Tokodi Györgyi és Kauz Erzsébet pedagó-
gus, csatlakozott hozzájuk Marosi Mária kép-
viselõ asszony is segítõként. Félrevonulva a
„világ zajától”, a Mûvelõdési Ház nagytermé-
ben a nyugodtabb gyerekek sakkpartira hív-
ták ki egymást. A verseny tisztaságát
Szalonnásné Roszinszki Anikó felügyelte. Az
1. helyezést Fábián Martin érdemelte ki.

Az SZMK versenyek valamennyi résztve-
võjét jutalomban részesítette. A helyezettek
külön ajándékot kaptak.

Kedves gyerekek! Reméljük, hogy jól érez-
tétek magatokat ezen a szép délutánon.

A Szvetnik Joachim Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége köszönetet mond mind-
azoknak, akik a rendezvény sikeréhez bármi-
lyen módon hozzájárultak. Külön köszönet:
• A Szvetnik Joachim Általános Iskolának •
Palkovicsné Babynak és a szülõknek a sok-sok
palacsintáért • A fellépõ csoportoknak •
Bencsik Istvánnak • Kopcsek-né Dora Évának
• Sári Józsefnénak • Szalonnás Laurának, Sá-
ri Diának • Burai Bélának • Kopcsek Tamás,
Kauz Erzsébet, Tokodi Györgyi pedagógusok-
nak • Bálint Lászlónénak az üdítõ árusításá-
ért, Gömöri Istvánnénak a teáért • Torma
Lászlónak, Bálint Lászlónak • A Nagycsalá-
dosok Mélykúti Egyesülete lelkes tagjainak •
Mikó Lászlónénak, az intézmény igazgatójá-
nak. Köszönet a szülõk támogatásáért. Kö-
szönjük a Mûvelõdési Ház valamennyi dolgo-
zójának segítségét, közremûködését.

Geleta Mátyásné, a Szülõi Munkaközösség elnöke

A gyermekeket ünnepeltük

Az alapítvány kuratóriuma 2007. május 23-
án elfogadta a 2006. évi közhasznúsági jelen-
tést, amely megtekinthetõ a Mélykúti Cigány
Közösségi Ház hirdetõtábláján.

A Mélykúti Cigányokért Alapítvány céljai: •
Munkahelyteremtés (képzés, átképzés, foglal-
koztatás) • Szociálisan hátrányos helyzetû em-
berek támogatása • Fiatalok és idõsek támoga-
tása • Sport és kulturális rendezvények szerve-

zése és lebonyolítása • Általános iskolás és to-
vábbtanulók támogatása

Az alapítvány kuratóriuma kéri a mélykúti
lakosságot, hogy céljaink megvalósításához le-
hetõségeikhez képest adományaikkal támogat-
ni szíveskedjék az alapítványt. Székhely: 6449
Mélykút, Széchenyi u. 110. Az Alapítvány
számlaszáma: 11732174-20005715

Kolompár Mátyás MCA elnök

MÉLYKÚTI CIGÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY
2006-OS ÉVI BESZÁMOLÓJA



8

Mélykút

2007 május

2007 AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ÉVE
Szeretnénk hinni az esélyegyenlõségben,

fõleg abban, hogy aki rászorul a segítségre, támogatásra, annak legyen is arra esélye.

Gyógytorna Eszter Rita vezetésével

A Szederinda Citerazenekar fellépése

A Jázmin Virágkötõ Klub tagjai

Kothencz Mária verset szaval

Kerekesszékes találkozó

Az Anna Táncklub tagjaiKözségi személygyûjtési akció

Számítógépes tanfolyam a könyvtárban

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének hírei újságunk 5. oldalán, valamint a www.mmemelykut.hu honlapon olvashatók!


