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Önkormányzati tájékoztató
Az iskola szerepe

az egész életen át tartó tanulásban

Az egész életen át tartó tanulás kö-
zéppontjában a tanulásnak, a tanulni
akaró egyén szükségleteinek kell áll-
nia. Mindenkit érdekeltté kell tenni a
tanulásban, és képessé kell tenni a
tanulásra. Az egész életen át tartó ta-
nuláshoz szükséges alapkészségeket,
kulcskompetenciákat a tankötele-
zettség ideje alatt kell megszerezni. A
tanulás során elsajátított ismeretek
mozgósításával, alkalmazásával le-
szünk képesek az elõttünk álló fel-
adatok megoldására. Minél több is-
meretre teszünk szert, annál több fel-
adatmegoldásra leszünk képesek. Az
alapvetõ ismeretek: írni, olvasni, szá-
molni tudáson túl a pénzügyi jártas-

ság, a gazdasági ismeretek, az életvi-
teli kompetenciák biztos ismerete és
alkalmazni tudása lehet záloga a si-
keres felnõtté válásnak. Ezek mellett
kulcsfontosságú a mentális nevelés:
azoknak a szociális kompetenciák-
nak a fejlesztése, amelyek önmagunk
megismerését, társas kapcsolataink-
ban való viselkedésünket, viszony-
rendszereinket, a kooperációs képes-
ségeinket erõsítik, és ezek majd segí-
tik a sikereinkhez való eljutást. Jól
megválasztott pedagógiai módsze-
rekkel – az elõbbiekben felsoroltak
mellett – tanítható az okos kockázat-
vállalás, edzhetõ az akaraterõ, a kon-
centrációs készség és az állóképesség

(napjaink nehézségeinek leküzdésé-
hez szükséges magatartási forma), ja-
vítható a munkabírás és a munkasze-
retet, fejleszthetõ a kritikai gondolko-
dás, a másság ésszerû elfogadása, a
tolerancia, az együttmûködési és
kompromisszumkészség, nyitottság,
a helyzetfelismerés, a céltudatosság.
Mindezek következményeként:

A teljesítményképes tudás
elõbb az egyén versenyképessé-
gét, ezt követõen az életminõsé-
gét is meghatározó tényezõvé
válik, mind az egyén, mind a
társadalom és gazdaság szem-
pontjából.

Iskolánkban folyó oktató-ne-
velõ munkánkkal törekszünk
valamennyi tanulónk teljesít-
ményképes tudásának gyara-
pítására.

Folytatás az 5. oldalon

Gelányi János polgármester

Mélykút Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a
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rendezvénysorozat
megnyitó ünnepségére

2007. augusztus 18-án, 18 órára
a központi parkba

rendezvénysorozat
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2007. augusztus 18-án, 18 órára
a központi parkba

Mélykúti Napok

A rendezvény részletes programja a 2. oldalon!

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy fel-
ébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, meg-
ízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és meg-
találja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szentgyögyi Albert)
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Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy elkészült Mélykút Nagyközség hivatalos internetes honlapja, mely a www.melykut.hu címen található.

AUGUSZTUS 20. LABDARÚGÓTORNA
Augusztus 20-án labdarúgó kupára kerül sor a sportpályán. A mér-

kõzések kezdési idõpontja reggel 10.00 óra.
A mérkõzések 20x40 m-es pályán zajla-

nak. 5+1 játékos tartózkodhat egy csapatból
azonos idõben a pályán. A kapus kidobhatja
a labdát félpályán túlra. A kapusról van szög-
let. A hazaadást a kapus kézzel nem foghatja
meg. A játékidõ 2x12 perc. A cseréket folya-
matosan végre lehet hajtani.

Csapatonként két igazolt játékos nevezhetõ,
akik folyamatosan a pályán tartózkodhatnak. A
megyei I. vagy annál magasabb osztályban sze-
replõ játékosok számítanak igazoltnak.

Esõs idõ esetén a sportcsarnokban kerül lebonyolításra a torna. Nevezési díj 2000 Ft.
A labdarúgótorna elõtt 9.30 órától 11-es rúgásokra kerül sor. Nevezni a helyszínen lehet a

rúgások kezdési idõpontja elõtt. Nevezési díj 100 Ft.
ÉRDEKLÕDNI VELEZ ATTILÁNÁL A 06-30/219-3029-ES TELEFONSZÁMON VAGY

MUNKAIDÕBEN A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN LEHET.

FELSÕ-BÁCSKA KUPA
KETTES-FOGATHAJTÓ BAJNOKSÁG

FÕZÕVERSENY a „Mélykúti Napok 2007” rendezvénysorozat ke-
retében augusztus 12-én (vasárnap) 9 órától

Szervezõ a Nagycsaládosok Mélykúti
Egyesülete, helyszín a Lovaspálya. Nevezés
9-10 óráig a helyszínen, vagy elõzetesen a
06/70-281-7077 telefonszámon. Nevezési
díj nincs! Szeretettel várnak minden érdeklõ-
dõt a szervezõk.

A rendezvény támogatója a FÓKUSZ TA-
KARÉKSZÖVETKEZET és a Nagycsaládosok
Mélykúti Egyesülete

VI. „BOGRÁCSKIRÁLY” VÁLASZTÁS

„MÉLYKÚTI NAPOK” RENDEZVÉNYEI

A verseny helyszíne: Mélykút, Jánoshalmi úti lovaspálya
A verseny programja: • 7.00-8.30: Fogatok érkezése, nevezése • 9.00-9.30: Technikai érte-

kezlet, pályabemutató • 9.40: Ünnepélyes megnyitó (Gelányi János polgármester) • 10.00-
12.00: Felsõ-Bácska Kupa IV. fordulója kettes fogatok és pónifogatok részére • 12.00-13.30:
Ebéd, kulturális programok • 13.30: Mélykút Nagyközség Önkormányzat díjáért akadályhajtás
kettes fogatok és pónifogatok részére • 17.00: Eredményhirdetés, díjátadás.

A rendezvény támogatói: • Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Elnöke • Felsõ-Bácskai Önkor-
mányzatok Szövetsége • OTP Nyrt. Mélykút • Mélykút Nagyközség Önkormányzata

A rendezõség nevében tisztelettel várjuk!
Gelányi János polgármester, Holka István elnök

A Mélykúti Lovasegyesület, Mélykút Nagyközség Önkormányzata
augusztus 12-én (vasárnap) a Felsõ-Bácska kupa IV. fordulóját
rendezi meg, melyre tisztelettel meghívjuk. 

Augusztus 12. (vasárnap)
• 7-12 óráig: Felsõ-Bácska Kupa Kettes-
fogathajtó Bajnokság IV. fordulója

•12-14 óráig: kulturális mûsorok: Vajdasági
Vecsera Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesület
• Vegyeskórusa, Bácskapalánka • Dosztán Mi-
hály: Magyar Zó Pistike • Szederinda Citeraze-
nekar, Mélykút • MME Anna Tánccsoportja
•13 óra: Bográcskirály választása
•14 óra: Amatõr fogathajtás Mélykút Nagy-
község Önkormányzatának Díjáért
•17 óra: Eredményhirdetés, tombolasorso-
lás, majd az ünnepélyes zárást tartja Gelányi
János polgármester és Holka István, a
Lovasegyesület elnöke

Augusztus 12-26-ig
Szent Joachim Katolikus és Falumúzeum nyit-
va: augusztus 12, 18, 19, 25 és 26-án 9-18
óráig. Egyéb idõben bejelentkezés a 06-
30/2750-663 telefonszámon Barcsák Jánosnál.

Augusztus 16. (csütörtök)
• 19 óra: Szent Joachim templom (beltéri)
Templomtorony szentelése

Augusztus 18. (szombat)
•18 óra: Ünnepélyes megnyitó a központi
parkban.

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai:
•20-03 óráig: utcabál/zene: Geri-Betli Gá-
bor és zenekara/
•21 óra: Anton a keringõkirály és táncosai
zenés, táncos bemutatója ismert dallamokra
•23 óra: A rock 'n' roll örök – Elvis Presley &
Marilyn Monroe Show
•24 óra: Zenés tûzijáték

Kiállítások a Mûvelõdési Házban
és a Könyvtárban (megtekinthetõk:
augusztus 18-22-ig):
•Fábián Erzsébet Ausztriában élõ, mélykúti
származású festõ kiállítása a Könyvtárban •
Mélykúti Sirályka Egyesület Díszmadár kiállí-
tása •Rockenbauer Pál Természetjáró Egye-
sület 2007. évi túrái képekben

Augusztus 18-20-ig
•Carl Sagan csillagvizsgáló programja: filmve-
títések, csillagászati bemutatók, fényképezõ-
gép gyûjtemény (megtekinthetõ 18-21 óráig)

Augusztus 18-26-ig
• Csorba Ház programja: • Agócs Nikolett
amatõr festõ kiállítása • Szabó Miklós amatõr
festõ kiállítása

Augusztus 18-20-ig
Polgármesteri Hivatal programja (vasárnap

8-11 óráig és 15-19 óráig, hétfõn 15-19 óráig)
•Arnold Fülöpné Magyar Kézmûves Remek
Díjas népi iparmûvész gyöngyékszer kiállítá-
sa (Zsûrizett népi- és iparmûvészeti munkák)

Augusztus 19. (vasárnap)
• 9 óra: Búcsúi ünnepi szentmise a Szent
Joachim templomban
•Bajnoki labdarugó mérkõzés a kiírás szerint
(ifi-felnõtt) 15.30 illetve 17.30 órától

Augusztus 20. (hétfõ)
•Amatõr foci kupa a sportpályán • 10 órától
11-es rugó bajnokság • 11 órától körmérkõ-
zések amatõr csapatok részére

• 17 órakor: Emlékünnepség a Szvetnik
Háznál. Látogatható: elõzetes bejelentkezés-
sel. Info: 20/384-60-56, 30/449-64-76
•19 órakor: Szent István-napi szentmise

Augusztus 24. (péntek)
•Diszkó a Béke Étteremben

Augusztus 25. (szombat)
•18-04 óráig: Köcsögös Babfõzõ Fesztivál a
Mondovicsék Vendéglõje szervezésében. Ze-
ne: CONVOJ együttes. Info: 70/4-526-503

A rendezvénysorozat támogatói: Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat • Mélykút Nagy-
község Önkormányzata • Fókusz Takarékszö-
vetkezet • OTP Bank Nyrt. Mélykúti Fiókja
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A rendezvényt több hónapos szervezési,
elõkészületi munka elõzte meg, melybõl a
mélykúti aktív nagycsaládos egyesületi tagok
példamutatóan kivették részüket.

Az egész napos programon – az ünnepé-
lyes megnyitót követõen – kézmûves foglal-
kozások (gyöngyfûzés, korongozás, agyago-
zás, virágdekorációk készítése), a kiskunhala-
si Szivárvány Bábszínház Egyesület elõadásai,
íjász bemutató, arcfestés, ügyességi verse-
nyek, aerobic- és judobemutató, rajzverseny
és természetesen a strand várta a gyerekeket
és az érdeklõdõ felnõtteket.

A Családi Napon Bácsalmásról, Tompáról,
Orosházáról és Kiskunhalasról érkeztek csalá-
dok. A rendezvényt a 17 órakor Kopcsek Tamás
által vezetett táncház zárta, melyen Mészáros
Gábor és zenész társai húzták a talpalávalót.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik segítették a rendezvény sikeres lebonyo-
lítását. Külön köszönet a sok segítségért az ifi-
hittanosoknak és Bolvári János plébános
úrnak, Gelányi János polgármester úrnak, az
íjászbemutatóért Lajdi Róbertnek és nejének,
Füves Béla, Kõszegi Edit, Bleszákné Gyõzõ
Edit kézmûvesfoglalkozás-vezetõknek, Dr.
Rauzs Józsefnek, Doszpod Lászlónak, Beregi
Vendel tanár úrnak, Mészáros Gábornak,
Mikó Bélának és valamennyi zenésztársuk-
nak, Kopcsek Tamásnak, Deák Istvánnénak,
Velez Attilának, a finom ebédért Roszinszki
Istvánnak és nejének.

A Családi Nap sikeres lebonyolítását a Mû-
velõdési Ház segítette.

A sokszínû programkínálatról be-
széljenek a képek…

REGIONÁLIS CSALÁDI NAP MÉLYKÚTON
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete regionális CSALÁDI NAP-ot szer-

vezett július 1-jén a Mûvelõdési Házban és környékén abból az alkalomból,
hogy idén ünnepli a Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulásá-
nak 20. évfordulóját.
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SZÜLETTEK: 
Horváth Izabella (anyja neve: Horváth Te-

réz); Sánta Ramóna (an: Czékus Tímea);
Kõrösi Bence (an: Bognár Henrietta); Balázs
Regina (an: Rác Judit); Gálna Lilla (an: Baksai
Barbara)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK: 
Somoskövi Csaba és Mancz Tímea; Lázár

László és Holka Julianna; Turcsik Imre és Mé-
száros Ágnes Éva; Hosztafi István és Torma

Judit Anna; Szabó Róbert és Juhász Mária;
Dr. Kovács Péter és Hovány Ágota.

MEGHALTAK: 
Sörös Sándorné Horváth Margit élt 99

évet; Deák Antal László élt 47 évet;
Odrobina György élt 48 évet; Csanyik Fe-
renc élt 82 évet; Gilicze Antal élt 76 évet;
Bozár László élt 65 évet; Radvánszki Ferenc
Antal élt 80 évet; Faddi Károlyné Bekes Kata-
lin élt 80 évet; Szerencsés János élt 77 évet.

Az Európai Szociális Alap és a Magyar Kor-
mány Közös összefogással, egyenlõ esélyekkel
a romák társadalmi integrációjáért. A felsorolt
települések fogtak össze: • Kiskunmajsa Ci-
gány (Roma) Kisebbségi Érdekképviseleti Szer-
vezet • „A Cigányság Foglalkoztatásáért” KHT.
• Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet
• Keceli Cigány Érdekvédelmi Egyesület •
Sükösdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szer-
vezeten belül létrehozott Információs Iroda
2005 szeptemberétõl mûködik. Az EQUAL
Program az Európai Unió által indított kö-
zösségi kezdeményezés. A program célja
olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek
alkalmazása, amelyek segítenek a munka-
erõpiacon tapasztalható hátrányos megkü-
lönböztetés és egyenlõtlenség leküzdésé-
ben. Az Európai Unió tagállamaiban az
EQUAL Programot az Európai Szociális Alap
finanszírozza, míg a magyarországi EQUAL
a Phare-program keretében valósul meg. A
program elõkészítése során a résztvevõk ki-
lenc témakörbõl választhattak. A ránk vo-
natkozó a következõ:

Foglalkoztathatóság • (Re-) integ-
ráció a munkaerõ-piacra • A hátrányos
megkülönböztetés kiküszöbölése

Az EQUAL Program arra is lehetõséget ad,
hogy hazánk felkészüljön az Európai Szociá-
lis Alap által nyújtott lehetõségek hatékony
felhasználására, valamint részesüljön az Eu-
rópai Unió tagállamaival együtt a transznaci-
onális együttmûködés és a közös stratégia ki-
alakításának elõnyeibõl. Magyarország a
2001. évi Phare-programban az Európai
Unióhoz való csatlakozásra készülõ országok
közül a Cseh Köztársasággal együtt elsõként,
kísérleti jelleggel vehet részt a kezdeménye-
zésben. A hazai EQUAL Program célja, hogy
elõsegítse a hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok, elsõsorban a roma kisebbség be-
kapcsolódását, illetve visszatérését a munka-
erõpiacra, megteremtse és fejlessze a roma
kisebbség tartós foglalkoztatásához szükséges
feltételeket, és hozzájáruljon a munkaerõpia-
con tapasztalható hátrányos megkülönbözte-
tés leküzdéséhez. 

A cigányság esetében a munkaerõpiacon
történõ érvényesülés feltétele – a jogegyen-
lõségen és az esélyegyenlõségen túl – a
munkaerõpiaci versenyképesség, a munka-
erõnek a munkáltatói igények szerinti meg-
felelése. A gyakorlati tapasztalatok szerint a
cigányság munkaerõpiaci versenyképessé-
gének növelése érdekében hatékonyan al-
kalmazhatóak az összehangolt képzési, fog-
lalkoztatási programmodellek, melyekben a
gazdasági, infrastrukturális és emberi erõfor-
rás (képzettségi) feltételek egyidejûleg bizto-
síthatóak az állami, az önkormányzati, a
gazdálkodó, valamint a civil szervezetek
erõforrásainak összekapcsolásával és együtt-
mûködésével. 

Az elsõdleges munkaerõpiaci igények sze-
rinti gazdaságorientált, integrált programok
megvalósításában meghatározó szerepe van a
kistérségi és regionális együttmûködésnek, az
erõforrások összpontosításának. Erre az alap-
koncepcióra épül a magyarországi EQUAL
Program.

A Mélykúti Információs Irodában hat fõ
dolgozik: térségi vezetõ (1 fõ) • adminisztrá-
tor (1 fõ)• munkaügyi mentor (2 fõ)• szociá-
lis asszisztens (2 fõ)

Az EQUAL program idõtartama
alatt elért eredmények és hatásai:

• 2005 szeptemberétõl a szociális asszisz-
tensek a Mélykúti Szvetnik Jaochim Általános
Iskolában hatékonyan segítették a cigány
gyerekek felzárkóztatását. A cigány gyerekek
örömmel fogadták ezt a kezdeményezést,
amely eredményesebbé tette tanulmányai-
kat. A szociális asszisztensek közremûködé-
sével könnyebbé vált a családok, pedagógu-
sok és a gyerekek kommunikációja és együtt-
mûködése. A helyi intézmények és a cigány
családok között felmerülõ problémák megol-
dása gördülékenyebbé vált a segítõk közre-
mûködésével.

• A Megyei Munkaügyi Központtal, Bács-
almási Munkaügyi Kirendeltséggel, Önkor-
mányzatokkal, helyi vállalkozókkal és cégek-
kel való folyamatos együttmûködésnek kö-
szönhetõen a munkaügyi mentorok által si-
került a halmozottan hátrányos helyzetû em-
berek részére képzéseket, átképzéseket és
munkahelyeket biztosítani.

• A szociális asszisztensekhez és a munka-
ügyi mentorokhoz forduló ügyfelek minden-
napi problémájuk megoldásában és segítésé-
ben részt vettek.

Az EQUAL program foglalkoztatási szaka-
sza 2007. június 30-ával lezárult.

Az iroda a Széchenyi utca 110-szám alatt
lévõ közösségi házban továbbra is mûködik
az  ügyfélfogadás kiírása szerint.

Burai Béla CÉSZ elnök

TÁJÉKOZTATÓ

•Az ÉPTESZ KFT. ÜZEMELTETÉSÉBEN LE-
VÕ TEMETÕK (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20
óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/447-0341 (Bozár László).
•A SZIPPANTÓS személye és telefonszá-
ma megváltozott, ezentúl szippantást lehet
rendelni a 06-20/978-6680, Mayer László
telefonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT. szá-
mán: 77/460-089, vagy személyesen az iro-
dában: Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• VÍZMÛ telefonszáma: 06-30/314-6604
(Konkoly István, Kothencz János).
•Kérjük a lakosságot, hogy INGATLAN ese-
tében a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT. irodájában
a vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés
megkötése miatt. Felhívjuk a fogyasztók fi-
gyelmét a vízóra aknák tisztántartására! 
• KÉMÉNYSEPRÕ telefonszáma: 06-
30/461-6835 (Szûcs Imre). A kéményseprõ
tevékenység kötelezõen elõírt közszolgálta-

tás, melynek igénybe vétele mindenki szá-
mára kötelezõ. Ha a tulajdonos a díjfizetést
elmulasztja vagy a munka elvégzését akadá-
lyozza, a szolgáltató köteles az elsõ fokú tûz-
védelmi hatóságot írásban értesíteni.
•A STRANDFÜRDÕ június 16-tól augusztus
31-ig üzemel. Nyitva tartás: a hét minden
napján 13.00-20.00 óráig.

Felnõtt belépõjegy ára: 300 Ft/nap
Diák belépõjegy ára: 150 Ft/nap
Felnõttek részére 18-20 óra közötti ked-

vezményes belépõjegy ára 150,-Ft.
• FELSÕ-BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁL-
KODÁSI KFT. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. iro-
dájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt
209 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik
a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállít-
ják külön díj felszámítása nélkül.

Mélykút, 2007. július 18.
Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

A többször módosított növényvédelem-
rõl szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmé-
ben a földtulajdonos, földhasználó köteles
június 30-ig végrehajtani a parlagfû elleni
védekezést, ezt követõen pedig a virágzást,
az allergén pollen levegõbe kerülését fo-
lyamatosan megakadályozni. 

Fenti határidõ letelte után a védekezések el-
lenõrzését külterület esetén a Körzeti Földhiva-
talok, belterület esetén a települések jegyzõi
végzik. A fertõzött területek ismeretében a terü-
letileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalok Növény és Talajvédelmi Igazgatóságai
(belterület esetén a település jegyzõje) közérde-
kû védekezést rendelnek el, mely fellebbezés-
re tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A
védekezést elrendelõ határozatok a helyi ön-
kormányzatok hirdetõtábláján történõ kifüg-
gesztéssel kerülnek közzétételre. A közérdekû
védekezések teljes költségét – amely költség a
helyi feltételektõl függõen több tízezer forint is
lehet – a földhasználó, földtulajdonos köteles
megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük
esetén adók módjára behajthatók!

A közérdekû védekezés elrendelése mellett
az eljárás költségén felül a növényvédelmi
szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal
szemben, aki a károsító elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja. A bírság mérté-
ke a terület nagyságától és a gyomosodás mér-
tékétõl függõen 20.000-5.000.000 forint.

Fentiek értelmében kérem a T. Lakosságot,
hogy a tulajdonukban, illetve használatukban
lévõ ingatlanokon folyamatosan gondoskod-
janak a károsító gyomnövények, ezen belül is
fõleg a parlagfû ártalmatlanításáról!

Karajz Gábor jegyzõ

FELHÍVÁS
A PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

ANYAKÖNYVI HÍREK

AZ ÁNTSZ FELHÍVÁSA
EMLÕSZÛRÕ VIZSGÁLATRA

A Bajai Városi Kórház (Baja, Rókus utca 10.) Mammográfiás Szûrõállomása augusztus 21.,
22. és 23-án a mélykúti nõk részére emlõszûrõ vizsgálatot szervez, melyre minden nõt várnak.
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Folytatás a címoldalról
A Szvetnik Joachim Általános Iskola 2006/2007-es

tanévben elért fontosabb eredményei, statisztikai
adatai a következõk: 
• Iskolánk 34 fõállású pedagógust foglalkoztatott. Szakos ellátottsága
100%-os. A technikai feladatok ellátására 8 fõt alkalmaztunk. • Beírt
tanulók száma: 468 fõ + 2 magántanuló (2006. okt. 1. állapot) • El-
bírált tanulók száma: 461 fõ + 2 magántanuló (2007. június 15.) •
Tanulócsoportok száma: 23 osztály + 2 napközis csoport • Egy tanu-
lóra jutó mulasztott napok száma: 8,58

Az alsó tagozat 
1-2-3. évfolyamán az elért tanulói eredményeket szöveges értékelés-
sel kell meghatározni, ezért az alsó tagozaton  számszerû eredménye-
ket nem tudunk felsorolni.

Felsõ tagozat: 
• tanulmányi átlag: 3,62 (5. évfolyam: 3,7; 6. évfolyam: 3,58; 7. évfo-
lyam:3,77; 8. évfolyam: 3,44) • magatartás: 4,19 • szorgalom: 3,56 •
8. osztályos tanulók kimenetvizsga eredményei • idegen nyelv: köze-
pes • matematika: 3,45 • magyar irodalom: 60,7% • magyar nyelvtan:
60% • országos kompetenciamérést (anyanyelvi és matematikai alap-
készségek mérése) 4. ,6.; 8.osztályosok körében végeztek 2007. május
30-án. Eredményét 2008. februárjában teszik közzé az iskoláknak.

Az elõzõ évben végzett mérések eredménye megfelelt a törvényi
elõírásoknak.

Pályázatok:
• 2006. március 1-jén kezdõdött meg iskolánkban a kompetenciaala-
pú oktatás bevezetése, mely 17,9 millió Ft támogatást nyert. A projekt
befejezõ idõpontja 2008. február 28.
• 2006. szeptember 1. – 2007. június 15 közötti szorgalmi idõben
összesen 600 e Ft támogatási összeget nyertek iskolánk mentorai és
mentoráltjai az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében
• 2007. március 1-jén kezdõdött és 2008. február 28-ig tart a „Hátrányos
helyzetû tanulók integrált oktatása” projekt teljesítése, mely során két kon-
zorciumi taggal (Óvoda, CKÖ) együtt 12,6 millió Ft-ot nyert iskolánk
• 2007 tavaszán folyt iskolánkban az a DROG-PREVENCIÓS prog-
ram, melyhez közel 500 e Ft támogatást nyertünk.

Versenyek:
Iskolánk tanuló körzeti, megyei és országos szintû versenyeken vettek

részt. (DIV – Délterületi Iskolák Versenye: Bácskossuthfalva (Moravica),
Balotaszállás, Kelebia, Kunfehértó, Kisszállás, Tompa, Mélykút, Zsana)

DIV tanulmányi verseny (2007. április 4. • Tompa)
Hely. Tantárgy Tanuló Évf. Felkészítõ
I. komplex Eszter Gábor 3. Mackó Józsefné
II. komplex Szalai Szandra 3. Mackó Józsefné
I. helyesírás Vojnics-Rogics Réka 4. Kun-Szabó M-né
II. helyesírás Turi Szabina 5. Kollár Mária
I. helyesírás Mikó Nikolett 7. Weiszné Puskás Á.
I. helyesírás Deák Dorottya 8. Racsmányné U. V.
II. angol Polyákovics Ádám 5. Tokodi Györgyi
I. angol Mészáros János 7. Tokodi Györgyi
II. angol Krizsák Tibor 8. Tokodi Györgyi
III. német Németh Krisztina 5. Polyákovicsné M. Á.
II. német Kiss Bernadett 8. Polyákovicsné M. Á.
III. matematika Jegyugya Péter 6. Sári Tibor
I. matematika Módi Zsolt 7. Sári Tibor
II. matematika Kónya Árpád 8. Gregus Istvánné
I. történelem Würtz Attila 6. Racsmányné U. V.
III. földrajz Gelányi Dóra 7. Balogh Anna
I. biológia Vörös Ildikó 8. Illésné Birkás M.

DIV atlétikai verseny (2007. május 15. • Kunfehértó) Felkészítõk: dr.
Erdõdiné Naszvadi Katalin és dr. Gregusné Miskolci Magdolna
Helyezés Versenyszám Tanuló Évfolyam
I. 60 m síkfutás Kiss Dávid 7.
I. kislabdadobás Polyik Alex 7.
I. távolugrás Tornai Péter 7.
I. 8oo m síkfutás Vörös Valentin 8.
I. 800 m síkfutás Kiss Bernadett 8.
I. kislabdadobás Szekeres Angéla 8.
I. magasugrás Vörös Ildikó 8.
I. súlylökés Viszmeg Enikõ 8.
II. magasugrás Gáspár Martin 7.
II. 60 m síkfutás Horváth barbara 6.
II. távolugrás Vörös Ildikó 8.
II. súlylökés Szekeres Angéla 8.
II. súlylökés Jaramazovics Dániel 8.
III. 400 m síkfutás Szõke Bence 4.
III. 400 m síkfutás Tornai Péter 7.
III. 100 m síkfutás Mikó Patrik 8.
III. 6o m síkfutás Szekeres Gitta 6.
III. kislabdadobás Szekeres Gitta 6.
III. kislabdadobás Sárközi Csilla 7.
III. távolugrás Vörös Valentin 8.
III. magasugrás Csík Bernadett 6.

• Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján László Noel 3. osz-
tályos tanuló III. helyezést ért el, ezzel az országos döntõbe jutott. Fel-
készítõ: Lipka Mihályné
• II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola „Matekoló” versenyén Kónya
Árpád 8. o. tanuló I. helyezést • Vörös Ildikó 8. o. tanuló IV. helye-
zést ért el. Felkészítõ: Gregus Istvánné.
• Nyelvész megyei döntõn Gregus Henriett 7. o. tanuló VIII. helye-
zést • Rasztik Brigitta 7. o. tanuló IX. helyezést ért el. Felkészítõ:
Weiszné Puskás Ágnes
• Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen (megyei ) Mikó Nikolett
7. o. tanuló III.  helyezést ért el. Felkészítõ: Weiszné Puskás Ágnes
• Teleki Pál földrajzversenyen (megyei) Juhász Tamás 8. o. tanuló
IV., Mészáros Alexandra 8. o. tanuló VIII. helyezést ért el. Felkészítõ:
Balogh Anna
• Herman Ottó biológiaversenyen (megyei ) Mikó Nikolett 7. o. ta-
nuló IV., Radvánszki István 7. o. tanuló V. helyezést ért el. Felkészítõ:
Illésné Birkás Mária
• A röplabdás lányok III. korcsoportban országos elõdöntõs ezüstér-
mesek, IV korcsoportban bronzérmesek lettek.
• Az amatõr röplabdás lányok III. korcsoportban országos 8. helye-
zést, a IV. korcsoportban bronzérmesek lettek. Felkészítõ: Dr.
Gregusné Miskolczi Magdolna
• Nyolc évi kitûnõ tanulmányi eredményéért emlékérmet kapott:
Deák Orottya 8. o. tanuló, Kiss Bernadett 8. o. tanuló
• Az „ÉV DIÁKJA” címet Kónya Árpád 8. o. tanuló nyerte el.

Végzõs tanulóink (61 fõ) felvételi eredménye:
Gimnázium:  19 fõ (31%)
Szakközépiskola: 31 fõ (51%)
Szakiskola: 11 fõ (18%)

Megköszönöm a tanulóknak, szülõknek, iskolánk patronálóinak,
támogatóinak, valamennyi munkatársamnak (pedagógusnak és tech-
nikai dolgozónak egyaránt) a 2006/2007-es tanévben végzett ered-
ményes munkáját. A nyári szünet még elõttünk álló idejére hasznos
idõtöltést, jó pihenést kívánok mindannyiuknak!

Novák László iskolaigazgató

Az iskola szerepe
az egész életen át tartó tanulásban

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület!
Iskolánk Közalkalmazotti Közössége, Szakszervezete és Diákön-

kormányzata megköszöni, hogy a Szvetnik Joachim Általános Isko-
la függetlenségét, önállóságát a kistérségi társulásokról folytatott tár-
gyalások során maximálisan támogatta! 

Köszönjük, hogy ezáltal biztosították számunkra a nyugodt, ki-
számítható, békés munkakörülményeket. 

Nevelõtestületünk nagyra értékeli pozitív hozzáállásukat. To-
vábbra is számítunk jóindulatukra és oktató-nevelõ munkánk tá-
mogatására.

Mélykút, 2007. június 15.
Alkalmazotti Közösség vezetõsége: Klem József, Illésné Birkás Mária, Lipka Mihályné

Szakszervezet vezetõsége: Barna Pongrácné, Dóra Lászlóné, Fuszkóné Gáspár Judit
Diákönkormányzat vezetõsége: Deák Dorottya, Mészáros Alexandra

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-

mét, hogy a község területén a közterü-
leten lévõ járdákat az év minden napján
folyamatosan tartsák tisztán (pl.: gyom-
mentesítés, faágak, bokrok nyesése, téli
idõszakban hóeltakarítás stb.), biztosít-
sák a járókelõk zavartalan, zökkenõ-
mentes közlekedését.

Megértésüket és segítségüket elõre is
köszönjük!

Bényi József tanácsos

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

sét a megadott ügyfélfogadási idõben intéz-
zék és ettõl ne térjenek el, kivéve a sürgõs,
halaszthatatlan ügyek intézését.

Továbbá kérem Önöket, hogy amennyi-
ben telefonon kívánnak segítséget kérni
vagy ügyet intézni, akkor a HIVATALOS LE-
VELEKEN, HATÁROZATOKON MEGJE-
LÖLT ÜGYINTÉZÕKET hívhatják az alábbi
közvetlen telefonszámokon.

Vargáné dr. Egyed Ilona . . . . . . .77/560-003
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
a 77/560-001 és a 77/560-031-es titkársági te-
lefonszámokon keresztül érhetõk el.

Kérem a fentiek szíves betartását!
Karajz Gábor jegyzõ

ÉNEKKARI PRÓBA
lesz az általános iskola kórustagjai
számára augusztus 29-30-31-én

délelõtt 10 órakor az énekteremben.
Kiss-Csepregi Ákosné

karvezetõ
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Örömmel és megkönnyebbüléssel adom
hírül a falu lakosságának, hogy az emlékház
felújítása, környezetének átalakítása befeje-
zõdött. Örömmel, mert általa magyarázko-
dás, szégyenkezés nélküli kicsiny múzeumot
mutogathatunk az érdeklõdõknek. Meg-
könnyebbüléssel, mert nagyon sok munka,
pénz árán lett olyanná az emlékház, mint
amilyennek most látható, és jól esik a sok fá-
radozás után megpihenni. Köszönet a támo-
gatóknak, akik munkájukkal, pénzükkel, er-
kölcsi támogatásukkal segítették a felújítást.
Köszönet az intrikusoknak, mert rosszindula-
tú bírálataikkal ösztönözték a munkálatok
végigvitelét.

A Honvéd u. 41. alatt található emlékhá-
zat Szvetnik Joachim 1987-ben hagyomá-
nyozta szülõfalujára. A ház különbözõ okok
miatt csak 1997 óta látogatható. Az akkori
gondviselõinek az volt az alapelve, hogy ma-
radjon minden úgy, ahogy a mester halálakor
volt. E tiszteletre méltó szándéknak azonban
volt egy nagy hibája. Szvetnik mester magán-
életében nem a rend- és tisztaságmániájáról
volt híres. Emiatt már életében sem volt a
környezete kifogástalan, s ez a helyzet csak
rosszabbodott a halála után, hiszen a ház la-
katlanná vált. Viszonylag rendezetté, tisztává
csak elõre bejelentett látogatók érkezése
elõtt vált kampánymunkával.              >>>

Szvetnik Joachim
Emlékház

Június végén került sor azoknak a
tanulóknak a jutalomkirándulására,
akik nyolc éven át jó munkát nyújtot-
tak az általános iskolában.

22-én, pénteken reggel 8 órakor indult a
csoport nagy része az iskola elõl az önkor-
mányzat buszával. Az odaúton Illésné Birkás
Mária tanárnõ tartott velünk, míg Barna
Pongrácné tanárnõ helyhiány miatt kényte-
len volt járattal utazni.

11 órakor érkeztünk meg a balatonszépla-
ki szállásunkra. Délelõtt kipihentük az út fá-
radalmait, majd 3 órakor lesétáltunk a száz
méterre levõ Balaton partjára. Fürödtünk,
napoztunk és élveztük a napsütést. Este meg-
vacsoráztunk a szállóban, majd mindenki el-
ment a szobájába aludni.

Reggel a 7 órai koránkelés mindannyiun-
kat megviselt, de mikor megláttuk az ebéd-
lõben a svédasztalos reggelit, rögtön jobb
lett a kedvünk. Ezután busszal indultunk
Szántódra, ahonnan révvel keltünk át Ti-
hanyba. A bencés apátságba egy kisvonat-
tal jutottunk fel, ahol gyönyörû kilátás nyílt
a Balatonra. A délután nagy részét a
kézmûvesházak megtekintésével és vásár-
lással töltöttük.

4 óra körül – miután megleltük a busz-
megállót – visszautaztunk Balatonszéplakra.
A közeli pizzériában megvacsoráztunk, majd
estére ki-ki visszatért a saját szobájába.

A harmadik napot 10 óra körül kezdtük. A
fiúk fürödni indultak, Barna Pongrácné tanár-
nõ pedig benevezte a lányokat a parton zaj-
ló NIVEA által szponzorált strandröplabda-
bajnokságra. A csapat a 11. helyet szerezte
meg. A maradék idõt fürdéssel és pihenéssel
töltöttük. Fél 5-kor érkezett a buszunk, és ne-
gyed 8-kor már haza is érkeztünk.

Mindenki nagyon jól érezte magát, és kö-
szönjük a lehetõséget, hogy biztosították ne-
künk a háromnapos kirándulást:

Bognár Bernadett, Deák Dorottya,
Kiss Bernadett, Mészáros Alexandra, 

Juhász Tamás, Kónya Árpád, Krizsák Tibor

Hétvége a Balatonnál

Örömmel tájékoztatom Mélykút lakóit,
hogy a templomtorony felújítása a befeje-
zéshez közeledik. A munkák nehezén túl va-
gyunk. Az eredetileg közel 12 milliósra ter-
vezett beruházás az Érsekség támogatásá-
ból valósult meg. 

A felújítás közben azonban adódtak olyan
problémák, amelyek megoldása (számunkra)
jelentõs pénzbe kerül. Eredetileg nem látszott
szükségesnek az állványozás, csak a darus
emelés. Az eredeti költségvetésbe nem fért
bele a villámvédelmi rendszer átalakítása és a
torony új megvilágítása. Az óra számlapjáról
csak az állványozás után derült ki, hogy azt is
muszáj (a hátlapra szerelt meghajtó szerkezet-
tel együtt) kicserélni. Ha már fel van állványoz-
va a torony, akkor célszerû a vakolatot újra fes-
teni. Mindezek a nem tervezett kiadások meg-

haladják a 2 millió forintot. Hálásan köszönjük
mind az erre a célra július 29-én adott temp-
lomban gyûjtött, mind az ezen kívüli adomá-
nyokat. Az eddig összegyûlt összeg mintegy
10-15%-a a szükségesnek. 

Ezért most a falu minden jó szándékú és
adakozásra kész lakójához fordulok, hogy a
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
számlájára (OTP 11732174-22720005), vagy
a plébánián befizethetõ adományaikkal segít-
sék a munkák befejezését, hiszen Mélykútnak
ez a méltóképpen megújult épülete mind-
annyiunk büszkesége.

A torony felszentelésére – amelyre ez
úton is mindenkit szeretettel hívok – augusz-
tus 16-án, az este 7 órakor kezdõdõ szent-
mise keretében kerül sor. Köszönettel: 

Bolvári János plébános
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Mélykút

2007. augusztus

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!

Támogatás célterületei:
•az állattartó telepen képzõdõ trágya ke-

zelését, tárolását, részbeni feldolgozását és
felhasználását szolgáló gépbeszerzés építé-
szeti-technológiai és infrastruktúra beruházás
megvalósítására;

•állati férõhelyek kialakítását, az állattartás
és az állatszállítás minõségének javítását szol-
gáló gépbeszerzés, építészeti-technológiai és
infrastruktúra beruházás megvalósítására;

• jó minõségû takarmány elõállítását, fel-
használását, valamint a takarmányminõség
megõrzését biztosító építészeti, technológiai
gépbeszerzés építészeti-technológiai és inf-
rastruktúra beruházás megvalósítására;

•az állattartási tevékenységhez kapcsoló-
dó munkafolyamatok elvégzésének minõsé-
gét javító építészeti-technológiai beruházá-
sok megvalósítására;

•a telepi állategészségügyi helyzetet, illet-
ve a nyomon követhetõséget javító az állat-
betegségek kialakulását és terjedését megelõ-
zõ építészeti-technológiaiberuházások meg-
valósítására.

Támogatható tevékenységek:
• Gépbeszerzési tevékenységre az elszá-

molható kiadások nem haladhatják meg a
teljes beruházás 30%-át. 

• Építészeti-technológiai tevékenységre az
elszámolható kiadás mértéke állattartó tele-
penként legalább 2.000.000 Ft., de legfeljebb
750.000.000 Ft lehet, azzal a megkötéssel,
hogy az  építészeti-technológiai tevékenységre
vonatkozó elszámolható kiadásoknak el kell
érniük az összes elszámolható kiadás 50%-át.

•Telepi infrastruktúra fejlesztésével az el-
számolható kiadások nem haladhatják meg a
teljes beruházás 30%-át. 

Támogatás mértéke 
• Alapesetben 40%, mely összeg fiatal

gazdálkodók esetén + 10%, KAT területeken
megvalósuló beruházások esetén +10%
többlet támogatással egészül ki. 

•A nitrátérzékeny területeken a trágyake-
zelési beruházásokra kapható támogatás ma-
ximum az elszámolható kiadások 75%-a le-
het, amennyiben a beruházás 2008. április
30-ig megvalósul. 

Jogosultsági feltételek:
•A pályázó mérete meghaladja az 4 Euró-

pai Méretegységet
•Állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV.

számú törvényben foglalt, az állattenyésztési
alap hozzájárulásának tekintetében fennálló
kötelezettségek teljesítése

• A pályázó olyan állattartó telepet mû-
ködtet, amelyet az állategészségügyi hatóság
nyilvántartásba vett.

•ENAR megfelelés
•A tejtermékpálya szabályozásában alkal-

mazott kvótarendszerrõl szóló 69/2004 (IV.
29.) számú FVM rendeletben foglalt elõírá-
soknak való megfelelés

• Termelõi csoport, és/vagy BÉSZ-nek
és/vagy tenyésztõ szervezetnek és/vagy ter-
méktanácsnak és/vagy meghatározott szak-
mai szervezeti tagság

Kizáró feltételek:
•A kérelmezõnek a kérelem benyújtását

megelõzõ 5 éven belül jogosulatlanul igény-
be vett támogatásból eredõ rendezetlen tar-
tozás nem lehet. 

•A kérelmezõnek nem lehet a jogcím/cél-
terület keretében támogatott, befejezetlen
projektje.

•A támogatás nem vehetõ igénybe olyan
beruházásra, amely kizárólag gépbeszerzésre
vagy telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul 

További feltételek:
•A kérelmezõ rendelkezik a támogatással

megvalósuló létesítmény üzemeltetésének
lehetõségét biztosító kizárólagos joggal a tá-
mogatáshoz kapcsolódó 5 éves üzemeltetési
kötelezettség teljes idejére.

• A támogatással érintett ingatlan per és
igénymentes.

•Egy jogcímen belül egy állattartó telepre
egy támogatási kérelem nyújtható be.

Beruházás megkezdése és befejezése:
•A beruházás csak a kérelem befogadá-

sát követõen kezdhetõ meg, kivétel a gép-
beszerzés. 

• A beruházás befejezésének, illetve az
üzembe helyezésnek a támogatási határozat
kézhezvételétõl számított 24 hónapon belül
meg kell történnie.

Kötelezettségvállalások:
•A beruházást legalább 5 évig rendelteté-

sének megfelelõen, lényeges változtatás nél-
kül mûködtetni kell.

• A támogatással megvalósított korsze-
rûsítés, illetve fejlesztés által érintett, a tá-
mogatási összeg kiszámításának alapját
adó, a telepi állatlétszámnak állategység-
ben kifejezett mennyiségét a határozat
kézhezvételétõl számított legalább 5 évig,
átlagos éves létszámként, az állattartásra
vonatkozó elõírásoknak megfelelõen szin-
ten kell tartani.

•A beruházással érintett állattartó telepre
vonatkozó, a pályázati kiírás szerinti hatósági
igazolásokkal és engedélyekkel legkésõbb a
beruházás befejezésével rendelkeznie kell a
kérelmezõnek.

•A kérelmezõ köteles az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében szerve-
zett kötelezõ képzésen részt venni az utolsó
kifizetési kérelem benyújtása elõtt.

Megnyitás dátuma: 2007. augusztus 1.
Zárás dátuma: 2007. augusztus 31.

A pályázattal kapcsolatos bármely kér-
désre szívesen válaszolok az Agrárinfor-
mációs Irodában csütörtökönként, vala-
mint a 70 3 870-513-as telefonszámon. 

További hasznos linkek melyekrõl naprakész
információt szerezhetnek. a következõk:

www.air.gov.hu, www.gtr.uw.hu, 
www.aik.gov.hu, www.fvm.hu,

www, www.emva.hu
Kovács Tamás

Agrárkamarai  NVT tanácsadó

A következõ 7 éves idõszakban kb. 1250-1290 Mrd forint fog vidékfejlesztés-
re rendelkezésre állni. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
intézkedésein keresztül lehet majd a forrásokat igényelni. A közeljövõben az
Állattartó telepek korszerûsítése pályázati cél kerül kiírásra, a feltételek az
alábbiakban foglalhatók össze:

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.
•HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 4-11. Költség: 41.580 Ft
(félpanziós ellátással) + útiköltség. Jelentkezéseket augusztus 31-ig várjuk! 
•SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál a 460-660-as telefonszámon
lehetséges.
•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.  

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZEPTEMBER 5-IG SZÜNETEL.
az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

Amikor az önkormányzat megbízott a
mélykúti Szvetnik-hagyaték felügyeletével,
gondozásával, akkor nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy az emlékházzal is tenni kell
valamit. Felkértünk egy mûemlékvédelem-
mel foglalkozó budapesti építészmérnököt,
hogy tekintse meg a házat. Adjon róla szak-
véleményt: milyen állapotban van, mit kell,
mit érdemes rajta megóvni, felújítani – s mit
nem érdemes tovább fenntartani? Ezt köve-
tõen nyúltunk a házhoz. Két alapelv men-
tén haladtunk. Az egyik: amit csak lehet,
meg kell hagyni eredeti állapotában. A má-
sik: a ház és környezete legyen mindig tisz-
ta, rendezett. Legyen olyan, hogy ha várat-
lanul toppan be a látogató, akkor se kelljen
magyarázkodni, szégyenkezni. A két alapelv
esetünkben látszólag nem összeegyeztethe-
tõ, de véleményem szerint kompromisszu-
mok árán megvalósítottuk.

Lebontásra került több, rossz állagú mel-
léképület. A megmaradt melléképületre a
fõépülettel azonos nyeregtetõ került, miu-
tán a lapostetõ itt is beázott. A gondozatlan,
gazdasági jellegû környezetet felszámoltuk
(szõlõ, gyümölcsfák, veteményeskert stb.), s
helyette díszudvart alakítottunk ki. Az utcán
új járda épült, mert az eredeti – miután fel-
tártuk a gyomos földborítás alól – a célra al-
kalmatlan volt. Elszállításra kerültek a szá-
munkra ismeretlen s ezért veszélyes hulla-
déknak tekintett vegyszerek. A ház belsejé-
ben lomtalanítás történt és alapos leltározás.
Sok olyan tárgyat mutatunk be, amely eddig
nem volt látható. Kiállításra kerül a mester

számos rajza, festménye, téglagyûjteménye.
Fényképeken érzékeltetjük Szvetnik
Joachim fõbb restaurátori munkáit. Megkí-
séreltük az elmúlt évtizedek során a házból
kikerült tárgyak összegyûjtését, de egyelõre
kevés sikerrel. 

Az emlékházba csak felügyelettel lehet
bejutni, illetve ott tartózkodni. A házból ki-
vinni bármit csak a polgármester engedé-
lyével lehet, miközben minden ilyen ese-
ményt megfelelõen dokumentálni kell. A
ház vezetéssel látogatható elõzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 06-20-384-60-56,
06-30-449-64-76). A múzeum látogatása
ingyenes, adományokat a ház fenntartására
szívesen fogadunk.

Dr. Rauzs József
Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány elnöke

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének Anna tánccsoportja nagy sikerrel szerepelt
a Kiskunhalasi Egyesület „FIGYELJ RÁNK!” szabadtéri rendezvényén.



Akikre büszkék vagyunk a 2006/2007-es tanévben

Gratulálunk!

Ádelhardt Zsombor 1.o. Behány Zoltán 4.o. Bényi Dorina 3.o. Deák Dorottya 8.o. Doszkocs Bence 2.o. Dudás Helga 3.o. Eszter Gábor 3.o.

Ézsiás Gábor 2.o. Fábián Martin 3.o. Facskó Anita 2.o. Fuszkó Bence 5.o. Gregus Albert 5.o. Gregus Henrietta 7.o. Gyetvai Anett 7.o.

Horváth Henrik 2.o. Hurton Boglárka 1.o. Jegyugya Péter 6.o. Kárász Gábor 4.o. Kecskés Balázs 2.o. Kiss Bernadett 8.o. Kiss Gombos Alexandra 4.o.

Kiss Laura 1.o. Kiss Péter 1.o. Kollár Linett 3.o. Kopcsek Zsófia 3.o. Kósa Edina 2.o. Kovács Adél 2.o. Kovács István 2.o.

Kovács Koppány 1.o. László Noel 3.o. Lõczi Erik 3.o. Magyar Dominika 4.o. Mikó Nikolett 7.o. Molnár Márton 1.o. Nacsa Fruzsina 2.o.

Nagy Nikolett 4.o. Nasz Eszter 2.o. Nyilas Zsaklin 5.o. Pápai Loretta 4.o. Pásztor Rebeka 1.o. Polyákovics Ádám 5.o. Polyákovics Balázs 2.o.

Rasztik Réka 4.o. Semsi Dominika 1.o. Szalai Szandra 3.o. Szalonnás Dániel 4.o. Szécsi Laura 2.o. Szerencsés Ádám 4.o. Szirák Enikõ 3.o.

Szûcs Rebeka 5.o. Tokodi Réka 2.o. Tokodi Tamara 1.o. Torma Viktória 6.o. Turi Szabina 5.o.


