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Kiadja: Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet   Cím: Mélykút, Petôfi tér 2.

8. évfolyam 6. szám 2009. augusztus

Juniális
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete július 4-
én (szombaton) rendezte meg hagyományos
Juniálisát a Mûvelõdési Ház mögötti területen.

A 13 órakor kezdõdõ rendezvényen a Felsõ-
Bácskai Fiatal Mûvészekért Alapítvány jánoshalmi
és mélykúti tanítványai jazz-balett bemutatót tar-
tottak a szabadtéri színpadon.

A délután folyamán kézmûves foglalkozások
(agyagozás, virágdekorációk készítése), arcfestés
várta a gyerekeket.

A felnõttek is találhattak maguknak hasznos te-
vékenységet, hiszen valamivel 13 óra után –idén
elõször ezen a helyszínen- kezdetét vette a
„BOGRÁCSKIRÁLY” választó fõzõverseny, melyre
idén 7 csapat nevezett be. Az étkeket 3 tagú zsû-

ri bírálta el, melynek tagjai: Vlasics Jánosné, Kõ-
szegi Edit, Bujdosó Vera. A baráti társaságok, ro-
konok és a gyerekek jó hangulatú, kellemes dél-
utánt tölthettek el a szabadban.

A helyezettek: I. Bogdán család (fantázianév:
„Botondok”) • II. Kakas József és családja (fantá-
zianév: „Nagy Bice-Bóca”) • III. Doszpod kislány-
ok • fantázianév: „A kisjércék tanulnak fõzni”

A kupát idén tehát a Bogdán család vihette haza.
Minden versenyzõnek gratulálunk. Reméljük,

jövõre ugyanezen a helyszínen újra tüzet gyújtha-
tunk a bográcsok alatt.

Köszönetünket fejezzük ki a FÓKUSZ Takarék-
szövetkezetnek a rendezvény támogatásáért.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Csorba-házi esték képekben

A dusnoki RACKE ZICE TTamburazenekaramburazenekar
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Mélykút Város Önkormányzatának képviselõ-testülete soron következõ ülését 2009. szeptember 15-én (kedd) 15 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.
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Mélykút

2009. augusztus

Mélykút Város Önkormányzat képviselõ-testületének
2009. II. félévi munkaterve

2009. augusztus 6. 
1. Döntés „Mélykút Községért Díj”

adományozásáról (zárt ülés).
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport
és Ifjúsági Bizottság

2. Döntés „Mélykút Nagyközség Dísz-
polgára” cím adományozásáról (zárt ülés).
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Oktatási- Kulturális-, Sport
és Ifjúsági Bizottság

2009. szeptember 15. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
Elõadó: polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Ügyrendi bizottság

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázathoz.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Szociális Bizottság, Pénz-
ügyi Bizottság

4. Tájékoztató az önkormányzat 2009.
I. félévi gazdálkodásának helyzetérõl.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5. Tájékoztató a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kiren-
deltsége Mélykút nagyközséget érintõ
munkanélküliség helyzetérõl.
Elõadó: Szûcs Ildikó kirendeltség-vezetõ 
Véleményezi: Szociális Bizottság

6. Tájékoztatás a mélykúti cigányság
helyzetérõl. 
Elõadó: Burai Béla CKÖ-elnök
Véleményezi: Szociális Bizottság

2009. október 27. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl
Elõadó: Gelányi János polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság 

3. Beszámoló a Strandfürdõ 2009. évi
tevékenységérõl.
Elõadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4. Tájékoztató az ÉPTESZ Kft. 2008.
évi temetõüzemeltetésérõl.
Elõadó: Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ
Véleményezi: Ipari, Mezõgazdasági és
Vállalkozási Bizottság, Pénzügyi Bizottság

5. Tájékoztató a Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft. 2008. évi szolgáltatá-
si tapasztalatairól, a mûködés feltételeirõl.
Elõadó: Agatics Roland ügyvezetõ
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6. Tájékoztató a Rehabilitációs Foglal-
koztató mûködésérõl.
Elõadó: Székely József ügyvezetõ
Véleményezi: Szociális Bizottság

2009. november 24. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
Elõadó: Gelányi János polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

3. Tájékoztató az önkormányzati gaz-
dálkodás 2009. III. negyedévi helyzetérõl
Elõadó: Gelányi János polgármester         
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4. Az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetési koncepciójának elfogadása.
Elõadó: Gelányi János polgármester 
Véleményezi: valamennyi bizottság

2009. december 22. 
KÖZMEGHALLGATÁS
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
Elõadó: Gelányi János polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról.
Elõadó: Gelányi János  polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

3. A képviselõ-testület 2010. I. félévi
munkatervének megállapítása.
Elõadó: Gelányi János polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. A 2010. évi élelmezési norma meg-
állapítása.
Elõadó: Szalainé Hodoniczki Andrea
igazgató
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ha képviselõ-testület másként nem
dönt, az ülések 15 órakor kezdõdnek;
az ülések helye a Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó Terme.

A polgármester minden képviselõ-tes-
tületi ülés elején beszámol a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekrõl, valamint
a lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tásáról. A képviselõk kérdezési és inter-
pellációs jogukat a napirendi pontok
megtárgyalása után gyakorolhatják.

*A Képviselõ-testület a Petõfi Sándor
ÁMK részére az intézmény 2009. évi költ-
ségvetésében szereplõ taneszköz-fejlesz-
tésre elõirányzott keretösszeget 2,2 millió
Ft-tal megnöveli.

*A Képviselõ-testület elfogadja a takaré-
kossági javaslatokkal kapcsolatos tájékoz-
tatót. A Képviselõ-testület felkéri az Ipari,
Mezõgazdasági és Vállalkozási Bizottságot,
hogy vizsgáljon meg további lehetõsége-
ket a fûtéskorszerûsítés területén és vegye
fel a kapcsolatot a Reneval Kft-vel; kérjen
árajánlatot a gázenergia felhasználást
csökkentõ berendezésekkel kapcsolatban.

A Képviselõ-testület felkéri a pénzügyi
csoportvezetõt, hogy készüljön kimuta-
tás a gépjármû használat, költségtéríté-
sek, mobiltelefonok használatával kap-
csolatban arról, hogy ki, milyen jogcí-
men, mekkora összegû térítést kapott a
2008. évben.

A Képviselõ-testület felkéri a pénzügyi
csoportvezetõt, hogy készítsen kimutatást
a pedagógusok részére adható pótlékok
mértékérõl, valamint a nem kötelezõ fel-
adatok ellátásáról költségtakarékossági
szempontból. 

*A Képviselõ-testület a Felsõ-Bácskai
Regionális Szilárd Hulladéklerakó Tulaj-
donközösség Társulási Megállapodásának
módosítását – az elõterjesztéshez képest
változatlan tartalommal – elfogadja.

*A Képviselõ-testület a KEOP 1.2.0 pá-
lyázat megvalósításához szükséges koordi-
náció érdekében belsõ menedzsment
csoportot hoz létre. A menedzsment cso-
port tagjai: Kovács Tamás alpolgármester,
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ, Földes Ist-
ván képviselõ, Horváth Ferencné pénz-
ügyi csoportvezetõ, Hebõk István vízügyi
mérnök. A menedzsment csoport munká-
jában Bozóki Gáborné, a Mélykúti
Víziközmû Társulat elnöke állandó meghí-
vottként vesz részt.

*A Képviselõ-testület az Éptesz Kft.
2009. II. féléves és középtávú fejlesztési
tervét elfogadja. A Képviselõ-testület felké-
ri Dzsudzsák Mihály ügyvezetõt, hogy ké-
szítsen kimutatást a beszerzendõ gépekrõl
fontossági sorrendben, az új gép és hasz-
nált gép beszerzési értékét  illetve a lízin-
gelés lehetõségét bemutatva évenkénti
bontásban, és azt a 2009. szeptember 15.
napján tartandó képviselõ-testületi ülésre
– a lejárt határidejû határozatok végrehaj-
tása keretében – terjessze a testület elé.

*A Képviselõ-testület az Éptesz Kft.
2008. évi beszámolóját elfogadja. A Kép-
viselõ-testület az ÉPTESZ Kft. 2008. évi
adózott 664.000,- Ft nyereségét nem kí-
vánja elvonni.

*A Képviselõ-testület a Jánoshalmi
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységrõl, valamint a Kistérségi Fej-
lesztési Tanács munkájáról szóló beszámo-
lót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

*A Képviselõ–testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a szociális feladatok közül
a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ
Szolgálat tevékenységén kívül a Gondozási
Központ, az Idõsek klubja, a házi segítség-
nyújtás és a szociális étkeztetési feladatokat
adja át a létrehozandó kistérségi szociális
intézmény mûködtetésébe. A mûködés-
hez szükséges eszközöket, épületeket a Pe-
likán Kht-vel azonos feltételekkel adja át. 

*A Képviselõ-testület megtárgyalta
Gelányi János polgármester beszámolóját
a Madaras-Mélykút Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulásban végzett tevé-
kenységérõl és a 2008. évi tevékenységrõl
szóló beszámolót elfogadja. 

*A Képviselõ-testület a  Polgármesteri
Hivatal  2008. évi munkájáról  szóló be-
számolót elfogadja.

*A Képviselõ-testület a  Lajtha László
Közhasznú Non-Profit Kft. részére a 2009.
szeptember 1. és december 31-ig terjedõ
idõszakra 92.000 Ft támogatást biztosít. 

A Képviselõ-testület felkéri a Kft. ügyve-
zetõjét, hogy a következõ évi támogatási
igényt a 2010. évi költségvetésének tár-
gyalásakor terjessze be a testület elé. 

*A Képviselõ-testület a Königwald Kft.
kérelmét nem támogatja, a felújítás költsé-
geit a helyiségbérleti szerzõdésben foglal-
taknak megfelelõen a bérleti díjba nem
számítja be. 

*A Képviselõ-testület a fekvõbetegek el-
látását 2009. július 1. napjától a Bajai Kór-
házban kívánja ellátatni. 

*A Képviselõ-testület a Mélykút, Hu-
nyadi u. 18. szám alatt lévõ, Alkotóházhoz
tartozó, az udvar hátsó részében lévõ épü-
let 2009. július 1.napjától szolgálati lakás-
ként kívánja hasznosítani. 

*A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a Petõfi Sándor ÁMK Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskolai Tagintézménye számára en-
gedélyezi három elsõ évfolyamos osztály
indítását a 2009/2010. tanévben.

*A Képviselõ-testület a 79/2009.(V.26.)
Kt. számú határozattal elfogadott Beszerzé-
si Szabályzat 10. § m.) pontjára, valamint a
3271/2009. számú ajánlattételi felhívás 18.
b.) pontjára tekintettel a „Mélykút Nagy-
község szennyvíz csatornázási és szennyvíz-
tisztítási beruházása, azonosító szám:
KEOP-7.1.2.0-2008-0262” tárgyú beruhá-
zás elõkészítéséhez  kapcsolódó beszerzési,
illetve közbeszerzési eljárások lebonyolítása
közbeszerzési szakértõi tevékenység tárgyá-
ban kiírt beszerzési eljárást eredménytelen-
né nyilvánítja. 

*A Képviselõ-testület a 79/2009.(V.26.)
Kt. sz. határozattal elfogadott Beszerzési
Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 

1. A határozat 1.számú mellékletének
8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „ A beszerzési eljárás az
ajánlatkéréssel ( az ajánlati felhívás ) lehe-
tõség szerint legalább 3 ajánlattevõ részé-
re történõ közvetlen megküldésével indul.
Az ajánlatkérés elõtt az Ipari Bizottság mel-
lett dolgozó köztisztviselõ bevonásával a
közbeszerzési ügyekkel foglalkozó köz-
tisztviselõ köteles a beszerzés becsült érté-
kének felmérését, az eljárást megindító (
meghirdetõ) hirdetményt, felhívást és do-
kumentációt elõkészíteni.”

2. A határozat 1.számú mellékletének
9.§ (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „ Ajánlatkérõ az ajánlat-
kéréskor az ajánlati felhívást és – amennyi-
ben szükséges- a dokumentációt egyide-
jûleg, közvetlenül küldi meg lehetõség
szerint legalább három ajánlattevõ részé-
re. Nem kell dokumentációt közvetlenül
megküldeni, amennyiben az annak terje-
delme, vagy más körülmény miatt ajánlat-
kérõnek aránytalan nehézséget jelentene.
Ebben az esetben azonban az ajánlati fel-
hívásban ajánlatkérõnek elõ kell írnia a
dokumentáció beszerzésének helyét, ha-
táridejét, pénzügyi és egyéb feltételeit.” 

3. A módosítások hatályba lépésének
idõpontja 2009. július 1. napja. 
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A VÁROSAVATÓ  RENDEZVÉNYSOROZATRA ASZTALT LEHET FOGLALN
A KÖNYVTÁRBAN BÖRCSÖKNÉ KISS ERZSÉBETNÉL 

A 77/461-347 VAGY 06-70-451-4845 TELEFONSZÁMON AUGUSZTUS 10-IG.

Tisztelt Vállalkozók, Magánszemé-
lyek, Társadalmi szervezetek és
Egyesületek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
Sólyom László, a Magyar Köztársaság el-
nöke  nagyközségünknek 2009. július 1-
i hatállyal városi címet adományozott.

A városkulcs átadása augusztus 15-én
szombaton, ünnepélyes keretek között
történik. A rendezvény helyszíne a Pol-
gármesteri Hivatal elõtti parkoló valamint
a közút – Petõfi tér 1. – Petõfi tér 7-ig.

A közút két oldalán bemutató sátrakat
szándékozunk felállítani. Lehetõséget kíná-
lunk a helyi és vidéki vállalkozások, társa-

dalmi szervek, egyesületek, valamint kép-
zõmûvészettel foglalkozó magánszemé-
lyeknek atevékenységük bemutatására, va-
lamint termékeik értékesítésére. Felkérem
Önöket, hogy lehetõségük szerint éljenek
termékeik bemutatásával, ezzel is színvo-
nalasabbá téve ezt a jeles ünnepséget.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette ér-
deklõdésüket, kérem, jelezzék szándéku-
kat további egyeztetés céljából augusztus
3-án 16 óráig, munkaidõben a Polgármes-
teri Hivatal 14. számú irodájában, vagy te-
lefon: 77/560-042 (Mészáros Gáborné).

Szükség esetén a sátrat biztosítjuk. 
Gelányi János polgármester

VÁROSKULCS ÁTADÁSA

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ progra-
mokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:
• MÁKOSKALÁCS-SÜTÕ VERSENY idõpontja: 2009. szeptember 19. Tagjaink-
nak meghívót küldünk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható
5.000 forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLTBAN  2009. évi tagdíjfizetést követõen is-
mét kedvezménnyel lehet vásárolni. Utalványok az egyesületi irodában vehetõk át.
ÜGYFÉLFOGADÁS: augusztus 31-ig: csütörtök 9-12 óráig.
ELÉRHETÕSÉGEINK: 6449 Mélykút, Petõfi tér 17. 
Telefon: 77/460-010 • Mobil: 06-70/313-2929 (Holka Istvánné); 06-70/387-0512
(Rasztik Tibor) E-mail: mmemelykut@t-online.hu, Honlap: www.mmemelykut.hu

Egyesületi hírek

Tisztelt Kubatovics Tamás Úr !
A Petõfi Népe 2009. július 9. csütörtöki

számában írt cikkére szeretnék reagálni.
Szánalmas, hogy egy kívülálló újságíró ,aki
még annyi fáradságot sem vesz ,hogy be-
jelentkezzen a polgármester Gelányi János
úrhoz, egy ilyen örömteli eredmény-
rõl,elõrelépésrõl ilyen lehangoló cikket ír-
jon. Mi, Mélykútiak sokat tettünk Mélykú-
tért, és igen, megérdemeltük a városi ran-
got, amire nagyon büszkék vagyunk és re-
méljük, hogy megemlékeznek rólunk
gyermekeink, unokáink.

Ha arról írt volna, hogy a Nyugat egyik
alapító újságírója, Fenyõ Miksa azt írta szü-
lõfalujáról, hogy „Mélykút a világ közepe’’
amely dokumentum megtekinthetõ a ne-
vét felvett, pályázati pénzbõl felújított
könyvtárban, akkor  MÉLYKÚTRÓL szólna
az írása. A szépen berendezett könyvtár,
amelyet Lezsák Sándor, Simicskó István,
dr. Papp Lajos  és sokan mások megdicsér-
tek, író-olvasó találkozók, rangos összejö-
vetelek helyszíne .

Ha arról írt volna, hogy a Szent Korona
Amerikai Egyesült Államokból  történõ ha-
zahozatalakor az azonosításban részt vevõ
kiváló mûvész és restaurátor, Szvetnik
Joachim Mélykút szülötte, akinek nevét
vette fel az Általános Iskola, akkor MÉLY-
KÚTRÓL szólna az írása. Szvetnik Joachim
életérõl ,munkásságáról könyv jelent meg
Rauzs József helyi háziorvos igényes mun-
kája eredményeként. Az iskola felújítása
folyamatosan pályázatok elnyerésével fo-
lyik, amelyhez az önerõt Mélykút Önkor-
mányzata biztosítja. Itt szeretném meg-
említeni, hogy két mélykúti születésû fia-
talember, dr. Budai Géza és Odrobina
Sándor támogatásával kihelyezett felzár-
kóztató középiskola mûködik a Szvetnik
Joachim Általános Iskolában, amikor isko-
lákat zártak be számos településen.   

Ha arról írt volna, hogy az 1956-os for-
radalom után e falu népe templomot
épít, amely Szent Erzsébet-templomként
hirdeti, hogy a legnehezebb idõben is le-
het csodákat tenni, akkor MÉLYKÚTRÓL
szólna írása. A templomot Prokop Péter
világhírû vatikáni festõ képei és freskói dí-
szítik, aki a falu papjaként is élt Mélykúton
és mindig visszalátogatott szeretett hívei-
hez és tisztelõihez.

Ha arról írt volna, hogy pályázati pén-
zekbõl mennyi járda és út épült a  lakos-
ság megelégedésére és a közmunkaprog-
ram keretében munkát adva a lakosság-
nak, akkor MÉLYKÚTRÓL szólna az írása.

Ha arról írt volna ,hogy a Mélykúti Ön-
kormányzat hitelfelvétel nélkül oldotta
meg a nehéz feladatokat ebben a gazda-
sági környezetben, nem növelve Magyar-

ország adósságállományát, akkor MÉLY-
KÚTRÓL írt volna. A mélykútiak szorgal-
mát, az önkormányzati és képviselõi mun-
ka hatékonyságát tükrözi az eredmény.

Ha arról írt volna, hogy a Mélykúti
Víziközmû Társulat 2002. július 5-én ala-
kult a szennyvízcsatorna kiépítés lakossági
fórumaként, és eddig a közel 3,2 milliár-
dos EU-s beruházás önerejének több mint
felét összegyûjtötte, akkor MÉLYKÚTRÓL
szólna az írása. A  közelmúltban írta alá
Gelányi János polgármester ünnepélyes
keretek között az elnyert pályázatot a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium-
ban. Ez a beruházás Mélykút eddigi legna-
gyobb  értéket képviselõ építkezése lesz.

Írhatott volna arról, hogy Mélykúton
mûködik a háziorvosi szolgálat két  orvos-
sal és az önkormányzat fenntartotta az or-
vosi ügyeletet.

Írhatott volna arról, hogy az Idõsek Ott-
hona pályázati pénzbõl felújításra került és
mûködik az Öregek Napközi Otthona.

Írhatott volna arról, hogy a Napközi Ott-
hon szintén pályázati  pénzbõl az EU-s
normáknak megfelelõen került felújításra.

Írhatott volna arról, hogy Mélykúton
minden középület mozgáskorlátozottak
részére akadály mentesítve van, és egy na-
gyon aktív Mozgáskorlátozott Egyesület
mûködik a faluban.

Írhatott volna arról, hogy ennek a falu-
nak, illetve városnak a lakói szorgalmas
emberek, akik aratásidõben nem a szökõ-
kút körül ülnek, hanem keményen dol-
goznak, mert szélhámos emberek megká-
rosítottak sok gazdaembert, elvitték fizetés
nélkül a termésüket. Ezek az emberek új-
ra vetettek, mert ebben a kis faluban élni
akarnak és megmutatni, hogy újra meg új-
ra talpra állunk, és igenis reménykedünk
egy tisztességes világban, ahol kitaszítja a
közösség a tolvajokat és megbecsüli a be-
csületesen dolgozókat.

Írhatott volna arról, hogy a temetõink
gondozottak, mert az önkormányzat és az
egyház mellett a lakosság is rendszeresen
gondozza azokat. „Hol sírjaink domborul-
nak, unokáink leborulnak.” Ki a múltját
nem ápolja, nincs jelene és jövõje.

Nagyon sok érv szólt amellett, hogy a
városok sorába lépjünk. Sajnálom, hogy
Ön ezt nem így látja. Remélem, együtt
örülnek MÉLYKÚT polgárai, hogy VÁROS
lett MÉLYKÚT. Köszönet a nyolc képvise-
lõnek, akik megszavazták és kiálltak a me-
rész vállalkozás mellett. Így tovább elõre,
mert azoké a jövõ, akik építkeznek és
nem rombolnak. 

Bozóki Gáborné

aki nem Mélykúton született, de úgy szereti 

ezt a várost, mintha itt ringott volna a bölcsõje

„Mélykútiakkal egy jobb Mélykútért’’

MÉLYKÚT VÁROS LETT 

MEGHÍVÓ
A Mélykúti Lovasegyesület és Mélykút Város Önkormányzata 2009. augusztus
30-án (vasárnap) a Jánoshalmi úti lovaspályán a Felsõ-Bácska Kupa V. fordulóját
rendezi meg, melyre tisztelettel meghívjuk.
PROGRAM: 9.00 Ünnepélyes megnyitó, Gelányi János polgármester • 09.00 Felsõ-
Bácska Kupa V. fordulója kettes fogatok részére • 12.00 Ebéd – közben kulturális
mûsor • 14.00 Póni kettes fogatok akadályhajtása a Mélykút Város Önkormányzatá-
nak díjáért • 16.00 Kettes fogatok akadályhajtása a Mélykút Város Önkormányzat
díjáért Ünnepélyes eredményhirdetés • Felsõ-Bácska Kupa V. forduló • Felsõ-Bácska
Kupa döntõ • Mélykút Város Önkormányzatának díja

Holka István elnök, Gelányi János polgármester

ÉNEKKARI PRÓBA LESZ A MÉLYKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKKÓRUSA
SZÁMÁRA AUGUSZTUS 27-ÉN, 28-ÁN ÉS 31-ÉN DÉLELÕTT 10 ÓRAKOR AZ ÉNEKTEREMBEN!

Kiss-Csepregi Ákosné kórusvezetõ

Augusztus 20-án labdarúgó kupára kerül
sor a sportpályán. A mérkõzések kezdé-
si idõpontja reggel 10.00 óra.

A mérkõzések 20x40 m-es pályán zaj-
lanak. 5+1 játékos tartózkodhat egy csa-
patból azonos idõben a pályán. A kapus
kidobhatja a labdát félpályán túlra. A ka-
pusról van szöglet. A hazaadást a kapus
kézzel nem foghatja meg. A játékidõ
2x12 perc. A cseréket folyamatosan vég-
re lehet hajtani. Csapatonként két iga-
zolt játékos nevezhetõ, akik folyamato-

san a pályán tartózkodhatnak. A megyei
II. vagy annál magasabb osztályban sze-
replõ játékosok számítanak igazoltnak.

Esõs idõ esetén a sportcsarnokban ke-
rül lebonyolításra a torna. Nevezési díj:
2000 Ft. A labdarúgótorna elõtt 9.30
órától 11-es rúgásokra kerül sor. Nevez-
ni a helyszínen lehet a rúgások kezdési
idõpontja elõtt. Nevezési díj: 100 Ft.

Érdeklõdni lehet Velez Attilánál a 06-
30/219-3029-es telefonszámon vagy
munkaidõben a mûvelõdési házban.

AUGUSZTUS 20. LABDARÚGÓTORNA!
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Egyházi rovat
Nincsenek véletlenek

15 éve történt Erdélyben, Gyimesfelsõ-
lokon a következõ igaz történet. A csík-
somlyói búcsúra igyekeztünk Mélykútról.
Szálláshelyünket gyimesfelsõloki családok-
nál terveztük. Pünkösd elõtti péntek este
megérkezve hallottuk, hogy szentmise kez-
dõdik és Cserkész-fogadalomtétel. Felsiet-
tünk a templomba, ahol a fogadalomtétel
után egy kisfiú fennhangon, teljes szívbõl
szavalta a Szózatot. Mi, akik elõször jártunk
ezen a tájon, úgy 800 km-re szülõfalunk-
tól, igencsak meghatódtunk és elérzéke-
nyülve némán ültünk a templomi padso-
rokban. Mikor vége lett a szentmisének a
megígért szálláshelyet nem kaptuk meg. A
sötét utcán álltunk 39-en. Ekkor megjelent
egy másik fiúcska és kérdezi: Magiknak
még nincsen szállásuk? Jókor érkezett a
mentõkötél a már pánikba esett csoport-
nak. 20 perc se telt el és lett szállásunk és
sok esetben azóta tartó barátságok is. 

Ez a kis történet elõzménye egy má-
siknak, amely négy hete történt, amikor
megérkezett Mélykútra Ambrus István-
Ábel tisztelendõ úr Sepsiszentgyörgyrõl.
Pár nappal késõbbi beszélgetésünkkor
derült ki, hogy felsõloki születésû. Meg-
örülve ennek, elmeséltem neki az elsõ
történetet. Miután türelmesen végighall-
gatta, szemében már ott volt a mosoly és
szerényen bevallotta: a Szózatot én sza-
valtam. 15 év telt el. A kisfiú azóta meg-
nõtt és kettõ éve pappá szentelték. Az
útja ide vezetett hozzánk. Akik részt vet-
tek az általa bemutatott szentmisén, hi-
szem, hogy e sorokat olvasva most is
hallják az akkori kisfiút: „Hazádnak ren-
dületlenül légy híve óh magyar”. 

Köszönjük, hogy megismerhettük a fi-
atal atyát és mindenkor visszavárjuk
Mélykútra. Most vendégünk írásával
folytatjuk cikkünket, melyet kettõ éve írt
az Erdélyben megjelenõ Vasárnap címû
katolikus újságba. Szolgáljon  mindany-
nyiunk lelki épülésére.

Rasztik Tibor

Ambrus István vagyok, de ismerõseim
többsége Ábelnek ismer. Kisiskolás ko-
romban kaptam ezt a nevet, amely ké-
sõbb bérmanevem is lett. Amikor a sze-
mináriumba jöttem, a sok István nevû
kispap miatt társaim Ábelnek hívtak.

1982. augusztus 25-én születtem
Gyimesfelsõlokon, vallásos családban, a
második gyerekként. Van egy bátyám és
egy öcsém. Isten után elsõsorban a szü-
leimnek köszönhetem az életet, és azt,
hogy felneveltek. Megszerettették velem
a templomot, ahová már kiskorom óta
testvéreimmel együtt magukkal vittek.
Segítettek, hogy Jézus közelébe kerül-
hessek, és megtanulhattam, hogyan le-
hetek ember és keresztény.

A görbei általános iskolában végeztem
az elsõ négy osztályt. Papi hivatásomat
elsõáldozás után kaptam, miután megtar-
tottunk bátyámmal kilenc elsõpénteket

és elsõszombatot. Minden hónap elsõ
péntekén és szombatján gyóntunk és ál-
doztunk. Amikor az utolsó szombati nap
a szentmisére készültem, azt mondta
édesanyám, hogy kérjek Jézustól valamit,
mert megjutalmaz, hogy kitartottam.
Amikor szentmise elõtt az oltárnál térdel-
tem, akkor azon gondolkodtam, hogy ta-
nár, hegymászó vagy bányász legyek. Ám
egy adott pillanatban azt éreztem, hogy
miért ne lehetnék én pap… Ezután kö-
vetkezett a szentmise, ahol az evangéli-
umban arról volt szó, hogy Jézus meghív-
ta tanítványait. Csak egy mondat maradt
meg az egész evangéliumból: Jöjj, kövess
engem! Ez többször visszatért emlékeze-
tembe. A szentmise végén, visszatérde-
pelve az oltárhoz, hallottam Jézus hang-
ját: Jöjj, kövess engem! Akkor eldöntöt-
tem, hogy a Szûzanya segítségével követ-
ni fogom Jézust. Azóta nem volt egy
olyan nap sem, amelyen ne éreztem vol-
na, hogy pap akarok lenni.

Tanulmányaimat a felsõloki Domokos
Pál Péter, ún. „központi” iskolában foly-
tattam, nyolcadik után a Szent Erzsébet
Római Katolikus Gimnáziumba felvéte-
liztem, ott is érettségiztem, utána jelent-
keztem a Hittudományi Fõiskolára.

Elsõévesen megtapasztaltam a szeminá-
riumban – távol a szülõföldtõl, a szülõi
háztól –, hogy szüleimen és testvéreimen
kívül is vannak, akik gondoskodnak rólam.
Ezek az évek segítettek abban, hogy meg-
tanuljam szeretni az addig „idegeneket”
szülõként vagy testvérként. Úgy éreztem
magam, mint egy nagy családban. Itt ta-
nultam meg, hogy nagyon sokszor le kell
mondanom a saját akaratomról, azért,
hogy megmaradjon a béke. Felfedeztem,
hogy miként lehet beosztani az idõt, hogy
mennyire fontos a napirend, ami megtart
azon az úton, amelyen elindultam. Meg-
tanultam együtt dolgozni és közösen meg-
valósítani egy célt.

Amikor gyakorlati évem elsõ helyére,
Gyergyószentmiklósra érkeztem, már
nem volt nehéz alkalmazkodni, hisz a sze-
mináriumban ezt is megtanultam. Az ak-
kori plébános, Hajdó István fõesperes úr,
bevezetett a plébánia világába, és el-
mondta: a legfontosabb egy pap életében,
hogy a híveket szeresse. Követve ezt, én is
megtapasztaltam a hívek szeretetét és ra-
gaszkodását. Ugyanezt folytattam Székely-
keresztúron, gyakorlati évem második ál-
lomáshelyén. Ezen hónapok alatt nagyon
sokszor rádöbbentem arra, hogy még sok
minden van, amit meg kell tanulnom. El-
mondhatom, hogy amikor megvolt a bel-
sõ nyugalmam, és tudtam teljes szívvel
imádkozni, akkor nem volt gondom a te-
endõim végzésében sem. Abban az idõ-
ben viszont, mikor úgy gondoltam, hogy
rövidítem az imaidõt, és siettem végezni a
munkámat, akkor nehezebben mentek a
dolgok. Úgy gondolom nagyon fontos,
hogy belássuk, Isten mit vár tõlünk, és ar-
ra szakítsunk idõt, mert ha nem így van,
akkor nem lesz Isten áldása munkánkon.

Tanáraim, társaim sokat segítettek ab-
ban, hogy idáig eljutottam. Társaimnak
köszönhetem, hogy segítettek a szolgálat
gyakorlásában, bátorítottak és mellettem
álltak a nehéz helyzetekben. Plébánosa-
imtól (Berszán Lajos és Tankó Géza) meg-
tanulhattam az önfeláldozó szeretet eré-
nyének gyakorlását. Hálás vagyok, hogy
láthattam, valóban mik is azok a gondok,
amelyek egy plébánost foglalkoztatnak.
Az elméleti tudás elsajátításában nagyon
sokat köszönhetek tanáraimnak, elöljáró-
imnak, akik a hat év alatt segítettek és tü-
relemmel neveltek, családiassá varázsol-
ták a szeminárium légkörét. Megszerettet-
ték velem a teológia világát, és nagyon
sokszor példaként elõttem jártak. Isten ál-
dását kérem további munkájukra, hogy
teremjen újabb gyümölcsöket.

Nem feledkezhetek meg a világi pél-
daképeimrõl sem. Istenhez és az egy-
házhoz való ragaszkodásukat látva érez-
hettem, hogy valóban szüksége van a vi-
lágnak a papokra, és ez megerõsített hi-
vatásomban. A találkozások, beszélgeté-
sek folyamán nagyon sokat tanultam tõ-
lük. Látva elszántságukat egy-egy cél
megvalósítása érdekében, nagy erõt
nyertem, hogy célomat megvalósítsam.
Örömeikkel és bánataikkal együtt éle-
tükbõl kiolvasható volt, hogy a legfonto-
sabb az, hogy a hétköznapok nehézségei
között is megmaradjanak derûsnek.

Papi jelmondatom Grignion De
Montfort Szent Lajos-Máriának, a Bol-
dogságos Szûz Máriához szóló felajánló
imádságából van, amely így hangzik:
Egészen a Tiéd! Úgy szeretnék élni, hogy
életem minden napján a Boldogságos
Szûz Mária által Jézusnak ajándékozzam
magam. Õt akarom szolgálni azáltal,
hogy az embereket szolgálom. Nem
egyedül akarom Jézust követni, mert úgy
bizonytalan lenne a cél, hanem együtt a
Boldogságos Szûz Máriával.

Azon területeket kedvelem, ahol a hí-
vekkel találkozhatom és segíthetem
õket. Eddigi tapasztalatom szerint jól
egyeztem minden csoporttal. Isten segít-
ségével továbbra is igyekszem nyitottnak
maradni minden lelkipásztori terület
iránt és minden ember iránt, akihez kül-
detést kapok, hogy ezáltal adjak hálát
mindazért a szeretetért, amit Istentõl és
az emberektõl kaptam.

Hitetlenség… HIT

Egyszer a 70-es évek második felében
a Pécsi Székesegyház vasárnapi szentbe-
szédében hangzott el az a – bennem
örökre megmaradó – magvas ténymeg-
állapítás, mi szerint:” Nem az az igazi
vallásos ember aki vakon hisz, hanem az
aki ezt meggyõzõdésbõl teszi.”

Húsvét utáni vasárnap hallottunk Ta-
más apostol hitetlenségérõl az evangéli-
umban. Sajnos hajlamosak vagyunk má-
sokat elítélni, megítélni. Ennek következ-

ménye, hogy Tamás apostol úgy került be
a köztudatba, hogy a „hitetlen Tamás”.
Valóban hitetlen volt Tamás? Nem, csu-
pán azok közé az emberek közé tarto-
zott, akik szeretnek általában mindenrõl
meggyõzõdni.

A hit útja a legtöbb esetben ez: hitetlen-
ség – kételkedés – meggyõzõdés – HIT.
Vagyis a kételkedésbõl visz az út a hit felé.
Ez az út hol rövidebb, hol hosszabb. Van
akinek fiatal korában megadatik, van aki-
nek csak késõbb jön el az Isten keresés.
Sajnos ezen az úton buktatók, kerülõk is
vannak, de ha a kételkedés, majd a meg-
gyõzõdés által a jó úton járunk, akkor – Is-
ten kegyelmébõl – hitünk megerõsödik.
Az a hit ami a meggyõzõdésbõl fakad, az
mindig sokkal erõsebb, mint a tradicioná-
lis, vakon követett hit. Természetesen
ezért nekünk is tennünk kell valamit. Az a
dolgunk, hogy hitünk napról – napra erõ-
södjön a meggyõzõdés által. Erre szolgál-
nak a vasárnapi szentmisék, a kedd esti
bibliaórák (szeptembertõl), a különbözõ
Biblia magyarázatok, a szentek életének
tanulmányozása, a minél több szentbe-
széd hallgatása és természetesen a Biblia.

Amikor már úgy érzem, hogy hitem
elég erõs ahhoz, hogy mással is megosz-
szam, akkor kezdõdik a szolgálat. Tarto-
zom az Istennek és az embereknek – a
szeretet parancsa által – hitem megvallá-
sával, Isten és ember elõtt.

Isten elõtt: imádkozom, betartom hi-
tem és vallásom parancsait, legfõképpen
a szeretet parancsát.

Ember elõtt: ez egy kicsit szerteága-
zóbb és egyáltalán nem lehet az elõzõtõl
elválasztani. Hitem legalapvetõbb meg-
vallásához tartozik pl., hogy templomok
ill. feszületek elõtt meghajlok, ill. kalapot
emelek, vagy keresztet vetek. Ez is hit-
vallás. Talán a csúcs az, hogy embertest-
vérünkért akár az életünket is adjuk,
mint Jézus Krisztus a kereszten. Krisztus
Urunk magasra tette a mércét életével és
halálával. Hitünk és meggyõzõdésünk
azt kéri, hogy kövessük Õt. Mindezt úgy
is kezdhetjük, hogy embertestvérünknek
megvalljuk hitünket és esetleg próbáljuk
õt is jobb útra téríteni. Életünk is egy
ilyen hitvallás kell hogy legyen.

Egyik különös hitvallás a tanúságtétel.
Ilyet nagyon sokat számon tart a vallásos
szakirodalom. Többek között ilyen a
szentek élete, vagy annak a kolumbiai
orvosnõnek a vallomása, beszámolója
akit villámcsapás ért, majd hosszú kómás
állapot után a csodával határos módon
felgyógyult.

Valljuk meg hát hitünket Isten és em-
ber elõtt, mert miután – Isten kegyelmé-
bõl – meggyõzõdésbõl hiszünk, ez a kö-
telességünk. Visszatérve Tamás apostol-
ra, õ egészen Indiáig jutott el és ott hir-
dette az evangéliumot, Krisztus Urunk
tanait – meggyõzõdésbõl. A már látha-
tatlan dolgokban is hívõ Tamás így tanít-
ja az indiai gyülekezetet: „Hitünk már
nagyobb félelmünknél. Ha elültetünk
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egy kis búzamagot, az elpusztul a föld-
ben, de új növény születik belõle és nö-
vekszik, beérik. Ezért ne csak arra vessük
tekintetünket amit látunk, hanem in-
kább legyen hitünk abban, amit még
nem láthatunk. Mert a látható dolgok
egy pillanatig tartanak, míg az amit még
nem látunk, örökké tart.”

RN 

Ifis Tábor

…Lengyelországban jártunk
Szinte hihetetlen, július.20-án immá-

ron ötödik alkalommal táboroztunk
együtt mi Ifjúsági Hittanosok János atya
vezetésével. Ebben az évben Lengyelor-
szágot tûztük ki utazási célnak. Éjfél után
egy perccel indultunk el. Ezen a napon
többek között II. János Pál pápa szülõvá-
rosában, Wadowicén jártunk. Itt megte-
kinthettük a bazilikát, ahová a Szentatya
ministrálni járt egykor. A szülõháza he-
lyén mûködõ múzeumba sajnos nem
tudtunk bemenni, mivel zárva tartott.
Ezen kívül a hírhedt Auschwitz-Birkenau
koncentrációs tábora helyén mûködõ
múzeumot is körbejártuk. Elsõ éjszaka
Ünieónice városában kaptunk szállást. A
többi napon pedig Myszków plébániáján
hajtottuk álomra fejünket.

Kedden a táborhelyen maradtunk. A
héten az Evangelizáció Oázisa lelkigyakor-
latot végeztünk, és ezen a napon ennek
szenteltünk kiemelkedõ figyelmet. A kis-
csoportos beszélgetések még jobban
összekovácsolták a társaságot.

A szerdai nap fénypontja Czêstocho-
wa volt. Jasna Góra-i kolostorban talál-
ható Fekete Madonna kegykép sokakat
lenyûgözött. Az itt bemutatott Szentmise
véleményem szerint mindenkit megérin-
tett egy kicsit.

Csütörtökön délelõtt ismét a szállá-
sunkon voltunk, délután pedig testvérvá-
rosunkba, Kamionka Wielkába utaztunk
el, ahol egy barátságos focimeccs után
nagy szeretettel fogyasztottuk el a vacso-
rát, amit számunkra készítettek.

Pénteken Krakkó nevezetességeit cso-
dáltuk meg. Többek között Wawel ka-
tedrálisát, ami a világörökség része. A vá-
rosban volt Lengyelország királyainak
koronázási helye.

Szombaton, a kirándulásunk utolsó
napján Zakopane városát látogattuk
meg, ahol a tábort lezáró hálaadó Szent-
misét megtartottuk. Egy kis városnézés
után elindultunk hazafelé. Testileg ugyan
elfáradva, de lélekben feltöltõdve érkez-
tünk vissza Magyarországra.

Ebben az évben citromsárga egyenpólót
viseltünk. Összesen 26-an vettünk részt a
kiránduláson a két sofõrrel és Rasztik Ti-
borral, aki, mint szakács volt jelen. A nyel-
vi nehézségek leküzdésében Pave³ testvér,
Karmelita szerzetes nyújtott segítséget. Õ
vezette a lelkigyakorlatot is. Természetesen
ebben az évben sem maradhatott el az
Angyalkás játék. Köszönet mindazoknak,
akik hozzásegítettek, hogy eljutottunk Len-
gyelországba! Reméljük, hogy a következõ
években is elutazunk valahová!

Király Anita

BÁCSKOSSUTHFALVI FALUNAPOK
A testvérvárosoknak is lehetõséget adtak, hogy bemutatkozzanak a Bácskossuthfalvi
Falunapokon. Településünk is részt vett az eseményeken. A „Régmúlt emlékei” kiál-
lításon a régi citera gyûjteményünket állítottuk ki, sátrat állítottunk a Civil szigeten, a
gasztronómiai kiállításra „kaputámasztó” mákos kalácsot vittünk. Köszönjük Doráné
Erzsikének és Rasztik Mártonné Kati néninek. A Mélykúti Öregfiúk csapata, pedig ba-
rátságos mérkõzésen vett részt.

STRANDRÖPLABDA VERSENY
Augusztus 20-án, 10 órakor a mélykúti standon strandröplabda versenyt rendezünk.
Résztvevõk: 4 fõs vegyes csapatok (2 nõ, 2 férfi, vagy 3 nõ egy férfi.
Szabályok: strandröplabda szabályai • hálómagasság 224 cm • pályaméret 9-18 m
• férfiak nem üthetnek 3-ason belül
A lebonyolítás a nevezések számától függõen alakul. Díjazás: kupa, érem (maximum
6 fõ), oklevél.
Nevezés: augusztus 13-ig csak elõzetesen Fuszkó Attilánál: 70/387-1564.

SZENT JOACHIM-TEMPLOMBAN:
• Augusztus 15-én (szombaton) 18 óra-
kor ünnepi szentmise, melyet Szeghalmi
Ambrus kanonok, érseki tanácsos, a Kalo-
csai Fõszékesegyház plébánosa mutat be. 
• Augusztus 16-án (vasárnap) 7 órakor
és 9 órakor búcsúi szentmise. Vasárnap
este nem lesz szentmise.
• Augusztus 20-án (csütörtökön) reggel
7 órakor szentmise kenyérszenteléssel

SZENT ERZSÉBET-TEMPLOMBAN:
• Augusztus 15-én (szombat) 10.30 óra-
kor Nagyboldogasszony napi szentmise 
• Augusztus 16-án (vasárnap) 10.30 óra-
kor Igeliturgia

Mindenkit szeretettel várunk!
Bolvári János plébános

ÜNNEPI MISEREND
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Résztvevõi voltunk a Kubu az Egészsé-
gért címû pályázatnak, mely célja a gyere-
keket megismertetni minél többféle gyü-
mölccsel és zöldséggel, ezek élettani hatá-
saival, játékos formában felhívni figyelmü-
ket az egészséges táplálkozás fontosságára.

Gyümölcsökbõl és zöldségekbõl kel-
lett képet készítenünk, majd a pályázat-
kiíró internetes oldalára feltöltenünk. A
beküldött pályázatok közül szakmai zsû-
ri választott ki hármat, ezek mellett a leg-
több internetes szavazatot kapott mû
közönségdíjat kapott. A 3.b osztály kö-
zönségdíjas lett. Ajándékuk egy ingyenes
budapesti jutalomkirándulás volt, me-
lyen 2009.06.12-én vehettek részt.

A kisdiákok közülük sokan még nem
jártak Budapesten, ezért különösen izgal-
masnak ígérkezett a nap. A hosszú utazás
fárasztó volt, de a kedves fogadtatás, a re-
mek szervezés ezt gyorsan feledtette. Ok-
levelet és apró ajándékokat kaptak pályá-

zati munkájuk elismeréseként,
majd vetélkedõ következett.
Az ötletes vegyes csapatalakí-
tásnak köszönhetõen új isme-
retségek szövõdtek a nyertes
osztályok tagjai között. Min-
den résztvevõ természetesen
annyi KUBU-t fogyasztott,
amennyi jólesett. Délután a
Fõvárosi Nagycirkusz színvo-
nalas, izgalmakban gazdag
mûsorát nézhettük meg. Zen-
gett a taps, tátva maradt a száj,
öröm sugárzott a harmadiko-

sok arcáról. Mindezt köszönjük a progra-
mot támogató cégeknek, szervezõknek és
lebonyolítóknak: 

Ankáné Vörös Éva, a 3. b osztály

és Csontos Ferencné

Támogatók: 

Kubu az Egészségért pályázat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) feladata a vidékfejlesztésben
érdekelt összes szereplõ együttmûködé-
si hálózatba szervezése. A cél: a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése, a felzár-
kóztatás, valamint a támogatási források
hatékony felhasználása. Nem kevésbé
fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált
térségközi és nemzetközi kapcsolatok ki-
építése, a magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete. Az MNVH
tevékenysége nyomán az Európai Vidék-
fejlesztési Hálózatban együttmûködõ 27
tagország megismerheti a magyar fejlesz-
tési eredményeket és a hazai vidékfej-
lesztõ közösségek is tanulhatnak külföldi
mintákból.

Regisztráljon és tartozzon Ön is a Há-
lózathoz, érje el és hasznosítsa a fokoza-
tosan kiépülõ szolgáltatások, és egy
nemzetközi adatbázis nyújtotta elõnyö-
ket! Nincs tagdíj. A regisztrálás csupán
annyi kötelezettséget jelent, amit Ön
önként felvállal a 11 szakterület valame-
lyikén, rendezvényeinken és más közös-
ségi fórumainkon. 

Szakterületek: fenntartható és megújuló
energiaforrások alkalmazása • állatte-
nyésztés, állattartás • szántóföldi növény-
termesztés • élelmiszer feldolgozás • vi-
déki örökség • kert- és természet közeli
gazdálkodás, bio és egyéb alternatív ter-
melési módok • LEADER • Erdészet és
vadgazdálkodás • Turizmus és vállalkozás-
fejlesztés • Társadalmi integráció humán-
erõforrás szolgáltatásfejlesztés • Tudás, in-
nováció, kutatásfejlesztés és informatika
Bõvebb felvilágosítás elérhetõ: 
www.mnvh.eu honlapon. 
Regisztrálhat az illetékes Helyi Vidékfej-
lesztési Irodában: Vargáné Szõke Krisztina
6440 Jánoshalma Dózsa György u. 123
Tel/fax: 06-77/850-034
Mobil: 06-70/770-8994
Email: janoshalmai@vkszi.hu

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Tel./fax: 62/549-095, 30/971-8226
E-mail: gimnazium@szefi.hu,
szakkepzes@szefi.hu
Honlap: www.szefi.hu

BEIRATKOZÁS GIMZÁZIUMBA ÉS SZAKKÉPZÉSEKRE
Mélykúton 2009/2010 tanévre

Tandíjmentes érettségire felkészítő gimnázium esti tagozaton 9-10-11-12. évfolyam

Szakképzések:

Esti és nappali tagozaton:

felkészítés alapfokú és középfokú angol és német nyelvvizsgára
felzárkóztató szakiskolai képzés 16-22 éveseknek

szociális gondozó és ápoló • számítógép-szerelő, -karbantartó
kisgyermekgondozó, -nevelő • informatikai hálózattelepítő-, üzemeltető

pénzügyi, számviteli ügyintéző

Beiratkozás a mélykúti általános iskola orvosi szobájában
Ügyintéző: Odrobina Sándor a 06-30/545-8415-ös telefonszámon,

időpontegyeztetés után

Születtek: (2009. június, július hó)
Papp Bálint (anya: Habina Veronika); Ko-
vács Réka (anya: Bereczki Andrea);
Kothencz Georgina (anya: Simon Szilvia);
Racsmán Boglárka Berill (anya: Uzonyi
Valéria) Berta Flóra (anya: Kiss Anett)
Meghaltak: 
Tóth Ferenc élt 71 évet; Doszpod József
élt 62 évet; Kolompár Balázs élt 68
évet; Kovács András Béla élt 60 évet;

Nagyapáti János élt 55 évet; Molnár Pál
Péter élt 86 évet; Rasztik Istvánné
Racsmány Mária élt 89 évet; Lábodi
Istvánné Rajmond Ilona élt 81 évet; Sa-
mu Imre Miklós élt 53 évet; Mikó An-
tal élt 89 évet; Bekes Péterné Kiss Anna
élt 85 évet
Házasságot kötöttek
Deák Zoltán és Gyulánszki Erika; Szil-
ágyi József és Szalai Katalin 

ANYAKÖNYVI HÍREK



7

Mélykút

2009. augusztus

„Hazajött” Mélykútra a Szegedi Fel-
nõttoktatási Gimnázium és Szakképzõ
Iskola. A településen elõször tehettek
gimnáziumi érettségi vizsgát a Szegedi
Felnõttoktatási Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola tanulói (18 fõ negyedéves és 12
fõ harmadéves „elõ-érettségizõ”).

Idén júniusban a negyedik tanévet zár-
ta le a mélykúti Szvetnik Joachim Általános
Iskola tantermeiben a szegedi központú
felnõttoktatási középiskola, amelynek je-
lenleg tíz megyére kiterjedõ területen, 30
telephelyen indulnak képzései. A Szegedi
Felnõttoktatási Gimnázium és Szakképzõ
Iskolát az Esély a Hátrányos Helyzetûek-
nek Közhasznú Alapítvány mûködteti,
amelynek kuratóriumi elnöke a mélykúti
születésû dr. Budai Géza ügyvéd. Az elsõ
gimnáziumi és szakképzõ osztályok tobor-
zását õ indította el az iskola igazgatójával,
a szintén mélykúti születésû dr. Odrobina
Lászlóval. Elmondható, hogy az elmúlt
évek kitartó munkája során Mélykút a kis-
térség felnõttoktatási központja lett – szo-
ros kapcsolatot kiépítve a környezõ tele-
pülések polgármestereivel, iskolai igazga-
tóival, családsegítõ intézményeivel.

Képzéseink lehetnek ingyenesek is,
amennyiben a beiratkozott tanuló meg-
felel a leírt követelményeknek.

A legsikeresebb képzések között sze-
repelt a „számítógép-kezelõ és -
használó” OKJ-s képzés. 2005-tõl 180
beiratkozott tanulót tanítottunk. Sajnos
ezt a képzést államilag már nem támo-
gatják, ezért helyette a kor kihívásainak
megfelelõbb „számítógép-szerelõ, -kar-
bantartó” képzés indult egy osztállyal.

Eddig három osztályt indítottunk a
„szociális gondozó és ápoló”, kettõt a
„gyermek- és ifjúsági felügyelõ” képzé-
sen. Jelenleg „élelmiszer- és vegyi áru”,
valamint „ruházati eladó” képzés is fo-
lyik egy osztállyal. A „pénzügyi-számvi-
teli ügyintézõ” képzésre ebben a tanév-
ben 35 tanuló iratkozott be.

A „felzárkóztató szakiskolai képzés”
keretén belül eddig mintegy 60 tanulót
tanítottunk a halmozottan hátrányos
helyzetû fiatalok közül. Két osztályt indí-
tottunk angol nyelvtanfolyammal: egye-
dül ez a képzésünk fizetõs. 

A gimnáziumunk 2008 szeptemberétõl
kiegészült 4 évfolyamosra. A 12.-esek
2008. májusában Szegeden sikeres elõre-

hozott érettségi vizsgát tettek egy-, illetve
két tantárgyból. Az elmúlt tanév az elsõ,
hogy Mélykúton, a Szvetnik Joachim
Altalános Iskola falai között gimnáziumi
érettségi vizsgát lehetett tenni. Ezzel is szol-
gáljuk településünk jó hírét a Bácsalmásról,
Csikériáról, Jánoshalmáról, Kisszállásról,
Kunbajáról, Madarasról, Tataházáról, Tom-
páról idejáró tanulóink segítségével.

Az elmúlt tanév beiratkozott tanulóink
létszáma 192 fõ volt, ezek tanítását, szak-
képzését és gyakorlati oktatását 38 tanár és
szakoktató végzi. Név szerint: Ádám Zsu-
zsanna, Agócs Józsefné, Bata Mónika,
Bertáné Kiss Anett, Brezovszkiné Beszédes
Ágota, Bordás Sándor, Csontos Ferencné,
Deákné Traski Katalin, dr. Dudás Anita, dr.
Erdõdiné Naszvadi Katalin, dr. Fülöp Kata-
lin, dr. Petõ Ildikó, dr. Rauzs József, Farkas
Valéria, Fodermayer Judit, Horváthné
Harton Anna, Hurton Katalin, Hurton Zol-

tán, Illésné Birkás Mária, Jenei Lajosné
Kósa Róbertné, Kiss Hajnalka, Lázár Erika,
Malustyik János, Molnár Gáborné, Sári Ti-
bor, Márai András, Odrobina Sándor,
Sántáné Czékus Tímea, Poturak Laura, Po-
tyondi Csilla, Somogyiné Litzinger Terézia,
Tettinger Attila, Végel János, Vida Zoltán,
Vojnics-Rogics Antalné, Weisz István és
Würtz Attila. Az iskola helyi szervezõje, ve-
zetõje Odrobina Sándor.

A tantermek bérleti díja évente meg-
haladja az egymillió forintot, ezzel járu-
lunk hozzá az iskola költségvetési mérle-
gének pozitívabbá tételéhez.

A Szegedi Felnõttoktatási Gimnázium
és Szakképzõ Iskola nevében megköszön-
jük a helyszín biztosítását Gelányi János
polgármesternek, Novák László megbízott
intézményvezetõnek és a helyi általános
iskola tanárainak: nélkülük ezek az ered-
mények nem születhettek volna meg.

Történelmet írt Mélykút a 2008/2009-es tanévben

Az érettségizett 12.-esek csoportképe Jenei Lajosné osztályfõnökkel

Szóbeli érettségi vizsga. Elnök: Szabó Gyula, igazgatóhelyettes: dr Koczor Lajos

ATLÉTIKA
ALAPFOKÚ DIÁKVERSENY KÖRZETI
FORDULÓJÁNAK HELYEZETTJEI

I. HELYEZETT:
• III. korcsoportos fiú távolugró csapat:
Gilicze Máté • Tallér Valentin • Lukács
Flórián • Ördögh Bence • Kiss Ádám
• IV. kcs-os lány kislabdadobó csapat:
Ádám Vivien • Balogh Gréta • Szûcs
Rebeka • Sári Szilvia • Szõke Debóra
• IV. korcsoportos lány súlylökõ csapat:
Patarcsics Szilvia • Sári Szilvia • Hodonicz-
ki Bettina • Szõke Debóra • Szûcs Kitti

Egyéni eredmények:
• I. helyezettek: Gilicze Máté (III. kcs-os
fiú távolugrás) • Farkas Nóra (III. kcs-os
lány kislabdadobás) • Ádám Vivien (IV.
kcs-os lány kislabdadobás) • Patarcsics
Szilvia(IV. kcs-os lány súlylökés)
• III. helyezettek: Szûcs Rebeka (IV.
kcs-os lány kislabdadobás) • Sári Szilvia
(IV. kcs-os lány súlylökés) • Zámbó Márk
(IV. kcs-os fiú távolugrás)

A csapatversenyek gyõztesei és az
egyéni helyezettek a megyei döntõbe
jutottak, melyet június 3-án rendeztek
Kiskunfélegyházán.

Gilicze Máté 7. oszt. tanuló egyéni
távolugrásban bronzérmet szerzett.

MOZAIK KIADÓ 
TANULMÁNYI VERSENYE

Iskolánk legfiatalabb tanulói igen szép
eredményeket értek el a Mozaik Kiadó
által szervezett országos tanulmányi ver-
senyen. Az országos döntõre az inter-
netes verseny 4 fordulója alapján lehe-
tett bejutni. Iskolánkból László Zsófiát és
Klem Zsoltot hívták meg, akiket az 1. b
osztályban Mackó Józsefné tanító néni
tanít. Mindketten általános mûveltség-
bõl és matematikából kerültek be a dön-
tõbe, amelyet április 18-án rendeztek
Szegeden a Piarista Gimnáziumban.

EREDMÉNYEIK: 
Általános mûveltség témakörben az

elsõ és másodikosok együtt versenyez-
tek, Zsófi a 9. Zsolt a 22. lett. Ha csak az
elsõsöket nézzük, akkor 1. és 3. helye-
zést értek el. Matematikából Zsolt a 22.
Zsófi a 66. a rangsorban.

A gyerekek kellemes emlékeket hoztak
haza a döntõrõl, amit nehéznek, de na-
gyon izgalmasnak és érdekesnek találtak.

Weisné Puskás Ágnes tanárnõVirtuális tabló a végzõsökrõl

Az ünnepélyes eredményhirdetésen városunk képvi-

seletében megjelent Gelányi János polgármester és

Novák László megbízott intézményvezetõ
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ORSZÁGOS BIOLÓGIA VERSENY
KISÚJSZÁLLÁSON

A Herman Ottó Országos Biológia Verseny
döntõjét május 29-30-31-én Kisújszálláson
rendezték meg , a Móricz Zsigmond Gim-
náziumban. Bács-Kiskun megyét a megyei
forduló gyõztese Gregus Albert, iskolánk
7.a osztályos tanulója képviselte.

A versenyt dr. Róna Péter c. egyetemi
tanár, a Magyar Természettudományi
Társulat elnöke nyitotta meg, a Városhá-
za dísztermében.

Ezután a szóbeli döntõre került sor.
Ennek keretében öt perces kiselõadások
hangzottak el, melyek témája egy lakó-
helyhez közeli, természetvédelmi terület
bemutatása volt. Albert a kéleshalmi ho-
mokbuckák élõvilágát ismertette meg a
zsûrivel és versenyzõtársaival.

Szombaton a terepgyakorlatra került
sor. Egy tanulói és egy pedagógus busszal
jártuk végig a Nagykunság és a Horto-
bágy csodálatos tájait: a kisújszállási
öregtemetõt, a püspökladányi Erdészeti
Tudományos Intézet Kísérleti Állomását,
megtekintettük Ágota-puszta sziki élõvi-
lágát, a nagyhegyesi gázkitöréses kráter-
tavat, a kunhalmokat, és gyönyörköd-
hettünk a Hortobágyon csapatosan sétá-
ló nemes kócsagokban, és gémekben. A
számonkérésnek is a természet adott he-
lyet: a túra közepén és végén a verseny-
zõk leültek egy kis tisztásra, vagy a szal-
maboglyák tövébe, és szakmai vezetõ-
jük, dr. Tóth Albert fõiskolai tanár feltet-
te a kérdéseket a látottakról, hallottakról.

A verseny zárónapján került sor az
írásbeli fordulóra, mely a gimnázium
szertármúzeumának anyagát, Herman
Ottó munkásságát és a Természetbúvár
folyóirat cikkeit ölelte fel.

Délután ünnepélyes keretek között
adták át az okleveleket, jutalomkönyve-
ket a versenyzõknek és felkészítõ tanára-
iknak. Felemelõ érzés volt, amikor el-
hangzott Mélykút és Gregus Albert neve.

A szívós, kitartó munkáért, a megszer-
zett, hatalmas ismeretanyagért, a becsü-
letes helytállásért, a természet szereteté-
ért büszke vagyok a tanítványomra. 

Köszönetet szeretnék mondani Jakity
Attilánénak, és minden pedagógus kollé-
gának, akik segítettek az  elõadás megal-
kotásában, ifj. Szabó Miklósnak és Kiss-
Csepregi Ákosnak, akik bemutatták Al-

bertnek a kéleshalmi homokbuckák „tit-
kait”, és nem utolsó sorban a szülõknek,
akik nevelésükkel a legfontosabb értéke-
ket adták gyermeküknek: a küzdeni tu-
dást és a természet szeretetét.

Köszönöm az önkormányzat és az is-
kola vezetésének, hogy a részvételünk
anyagi feltételeit biztosították.

Illésné Birkás Mária

TELEKI PÁL ORSZÁGOS 
FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

Május 15-16-17-én Balatonalmádiban
rendezték meg a Teleki Pál Földrajz-
Földtan Verseny országos döntõjét. A ren-
dezvényen huszonkét hetedik osztályos
diák vett részt, köztük Polyákovics Ádám a
Szvetnik Joachim Általános Iskola tanulója.

A verseny színvonalas megnyitóval
kezdõdött, majd írásbeli feladatmegol-
dás, terepgyakorlat, és szóbeli forduló
következett. Ádám helyezést nem ért el,
de méltóképpen képviselte iskolánkat a
versenyen. Szerepléséért elismerõ okle-
vélben részesült.

Köszönöm az önkormányzatnak, és az
iskolánk igazgatójának, hogy támogatták
a versenyen való részvételünket.

Balogh Anna

SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-
MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY

Májusban került sor az általános iskolá-
sok tanulmányi versenyeinek országos
döntõjeinek lebonyolítására.

A Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny döntõjének a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsésztudományi Kara adott ott-
hont május 30-án. A döntõben felsõ ta-
gozatos diákok versenyeztek egymással
évfolyamonként 30 fõ. Nagyon jól szer-
vezett, magas színvonalú megméretteté-
sen  vehettünk részt Dudás Helga 5.b
osztályos tanulóval, aki Bács-Kiskun me-
gyét képviselte korosztályában. A ver-
seny 10 órakor kezdõdött és fél 12-ig
tartott. A versenyt Kiss Jenõ, a Nyelvtu-
dományi Társaság elnöke nyitotta meg,
aki az anyanyelv ápolásának fontosságá-
ra hívta fel a jelenlévõk figyelmét,és a ta-
nulókat minél jobb eredmény elérésére

sarkallta. Az eredményhirdetésre dél-
után négy órakor került sor, addig kultu-
rális programokkal szórakoztatták a ver-
senyzõket és kísérõiket. A gyerekek telje-
sítményét Grétsy László, legnagyobb
magyar nyelvészünk méltatta, majd érté-
kelte. Minden tanulónak és felkészítõ ta-
nárának emléklapot illetve könyvekbõl
álló ajándékcsomagot nyújtott át.

Dudás Helga 5.b osztályos tanulónk a
11. helyezést érte el ezen a rangos meg-
mérettetésen, amit gyönyörû eredmény-
nek tartunk, gratulálunk hozzá. Reméljük,
jövõre is részesei lehetünk e versenynek!

Weisné Puskás Ágnesfelkészítõ tanár

Még egy örömteli eseményrõl szeret-
nék beszámolni. Június  9-én a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat és a HUN-
NIAREG Pedagógiai Intézet Kecskemétre,
egy kis ünneplésre hívta azokat a  pedagó-
gusokat és tanítványaikat, akik az idei tan-
évben a  legeredményesebben szerepel-
tek különbözõ megyei versenyeken. Du-
dás Helgát, 5.b osztályos tanulót és engem
is meghívtak erre az ünnepségre, s mi
örömmel el is mentünk. Egy rövid gálamû-
sorral, illetve elismerõ oklevéllel jutalmaz-
ták fáradságos munkánkat.

Jó érzés volt ott ülni a megye legsike-
resebb tanárai és diákjai között. Feleme-
lõ volt érezni azt, hogy valaki még elis-
meri, hogy mennyit küzdünk, dolgozunk
a sikerért, az eredményért. A diákok is
megtapasztalhatták, hogy  van, ahol még
a tudásnak értéke van, s így jövõre még
nagyobb ambícióval fognak neki a verse-
nyekre való eredményes felkészüléshez.

Weisné Puskás Ágnes

Tanulóink szereplése
az országos tanulmányi versenyeken

RÖPLABDA
A 2008-2009. TANÉVBEN ELÉRT
RÖPLABDA EREDMÉNYEK:
• IV. korcsoportban amatõr diákolim-
pia országos döntõjén 7. helyezés
Csapattagok: • Lázár Nikolett • Nyilas
Zsaklin • Balogh Gréta • Ádám Vivien •
Szalai Zita • Szõke Debóra • Hodoniczki
Bettina • Patarcsics Szilvia • Kovács Bian-
ka • Szûcs Rebeka
• III. korcsoportban amatõr diákolim-
pia országos döntõjén 7. helyezés
Csapatunk: • Nagy Nikolett • Vojnics-
Rogics Réka • Pápai Loretta • Vörös Vik-
tória • Marosi Nikolett
• III. korcsoportban diákolimpia me-
gyei döntõjén 3. helyezés.
Csapatunk: • Nagy Nikolett • Vojnics-
Rogics Réka • Pápai Loretta • Vörös Vik-
tória • Marosi Nikolett • Kovács Nikolett
• Takács Bernadett • Tokodi Ágnes • Kol-
lár Laura • Bényi Dorina

TÍZÉVES A CARL SAGAN
CSILLAGVIZSGÁLÓ

2009 júliusában ünnepeljük 10 éves év-
fordulóját a Mélykúti Carl Sagan Amatõr
Csillagvizsgáló megnyitásának.

A kezdetek talán nem voltak igazi sike-
rek, mivel csak az igazán megszállott bará-
tok látogatták a csillagvizsgálót. De az idõ
múlásával egyre több és több látogató ér-
kezett. Ha statisztikát kellene felállítanunk,
a 10 év alatt kb. 600 látogató volt. Fõleg a
közeli községekbõl, de volt több távolab-
bi helységekbõl érkezõ vendég is. Voltak
illusztris vendégek is: az USA hadsereg-
ének egyik századosa is eljött, mivel mély-
kúti a felesége és itthon tartózkodtak bú-
csúkor. Tanáremberek, egyetemisták,
szakmunkástanulók is több esetben meg-
nézték az égi csodákat, nem kis meglepe-
téssel. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 10
év sikeres volt a csillagászati ismeretek
alapvetõ megismerésébe sok látogatónak.
Most az internet segítségével ismertetem
meg a nagyvilággal a Mélykúti Carl Sagan
Amatõr Csillagvizsgáló létezését. 

A társaságunknak hét aktív tagja van
(felnõtt) és 3-4 iskoláskorú gyermek.
Számtógépekkel és dv kamerákkal is ren-
delkezünk, melyek elõsegítik munkánkat.

Elõzetes bejelentkezés alapján a csil-
lagvizsgáló és a bemutató terem bármi-
kor látogatható.

Malustyik János

Carl Sagan Amatõr Csillagvizsgáló vezetõje
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Mélykút

BALRÓL ÁLL: Szöllõsi Ferenc Mélykút SF elnök, Huber Krisztián, Jagicza Gergõ, Kovács Gergely Krisztián,
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Doszpod László, Kuris Tamás, Bencsik Máté, Gelányi János polgármester

TÉRDELNEK: Bognár Krisztián, Tóth Milán, Nagy-Torma Zoltán, Kovács Alfréd, Illés Tamás, Kiss Tamás,

Horváth Zoltán, Geleta Dániel, Varga Csaba, Balla Nándor, Stefán Szabolcs. 

A KÉPRÕL HIÁNYZIK: Agócs Dániel

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA (MÉLYKÚT): 06/77-460-088 
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A Mélykúti Sportegyesület vezetõsége
ezúton szeretné tájékoztatni a futballt
szeretõ sportbarátokat az elmúlt évi sze-
replésrõl és az egyesület mûködésérõl.
A 2008-2009. bajnoki évre való felké-
szülés során igen nagy volt a csapattal
szemben az elvárás. A futballt szeretõ
mélykúti közönség a régi sikerek emlé-
kére alapozva újra sikerekre vágyott, és
bizott ennek megvalósulásában. Az
egyesület vezetése is egyet tudott érteni
ezzel az érzéssel és ennek tudatában a
közösen meghozott döntést követõen
kezdte el a munkát. A bajnokságra való
felkészülést a játékosok Velez Attila
szakmai irányításával kezdték el. A csa-
patunkat sikerült megerõsíteni a hiány-
posztokra történõ igazolást követõen,
így a játékosállományt megfelelõ számú
fiatal játékos, illetve magasabb osztályo-
kat is megjárt idõsebb, tapasztaltabb,
rutinos játékosok alkották. Elmondható,
hogy morálisan is sikerült összeková-
csolni egy jó csapatot. Összességében
elmondható, hogy ez megfelelõ garan-
cia volt arra, hogy a csapat az elvárások-
nak megfelelõen szerepeljen. A csapa-
tunk ennek az elvárásnak maximálisan
megfelelt, és a bajnokságot az erõs me-
zõnyben negyvenkettõ pontot szerezve,
a kilencedik helyen zárta. Ennél sokkal
fontosabb, hogy a felnõtt csapatunk
mind játékban, mind eredményesség-
ben nagyot lépett elõre. 

Az ifjúsági csapat játékosaira minden
szülõ, és minden mélykúti ember mél-
tán lehet büszke, hisz a bajnokokról
mindig csak elismeréssel lehet beszélni.
Óriási feladat hétrõl hétre minden mér-
kõzést megnyerni, hétrõl hétre mindig a
legjobbnak lenni. A csapat szakmai irá-
nyítását Dervaderics Gábor végezte. A

bajnokság megkezdésekor bíztunk az if-
júsági csapat jó szereplésében, hisz évek
óta a megfelelõ számú játékossal mûkö-
dõ korosztályos csapataink jól szerepel-
tek a különbözõ megmérettetések so-
rán. Az utóbbi években elmondhatjuk,
hogy szinte nevelõ egyesületként mûkö-
dünk az utánpótlás területén. Ennek a
következetes munkának az eredménye,
hogy a 2008-2009. évi Megyei II osztály
déli csoport bajnoka a Mélykúti Sport-
egyesület csapata lett, amihez ismétel-
ten gratulálhatunk, hisz ezzel az ered-
ménnyel csapatunk öregbíti térségünk-
ben a mélykúti labdarúgásról kialakult
jó hírnevet. Külön dicséret illeti
Doszpod Lászlót, aki 36 lõtt góllal a gól-
királyi címet is megszerezte.

Az elért eredmények azt igazolják,
hogy térségünkben is van lehetõség a si-
ker elérésére, csak össze kell fogni. Lehet
újra bajnokcsapat, csak dolgozni kell ér-
te, mint ahogy azt korábban elõdeink is
tették, és ahogyan a jelenben élõk te-
szik. Mindenki számára ismeretes, hogy
a sikert nem adják ingyen. Ezt nemcsak
a csapat által elvégzett munkára értem,
hanem a személyi és tárgyi feltételek
biztosítására, illetve megfelelõ szinten
tartására is. Megállapít-ható, hogy a baj-
nokság folyamán a legjelentõsebb támo-
gatónk az önkormányzat volt, de köszö-
net jár a támogató gazdasági társaságok-
nak, vállalkozóknak és azoknak az em-
bereknek is, akik munkájukkal rendsze-
resen a segítségünkre voltak. 

Köszönet jár mindenkinek, hogy a
Mélykúti Sportegyesület játékosai, szur-
kolói hosszú idõ után ismételten átélték,
milyen érzés bajnoknak, milyen érzés
legjobbnak lenni.

Szöllõsi Ferenc SE elnök

A cél:
mindig a legjobbnak lenni!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat minden vízórával ren-
delkezõ ingatlan tulajdonosa köteles
fizetni. Az alapdíj megfizetése alól ki-
zárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa
mentesülhet abban az esetben, ha a
vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli
felszerelése esetén azonban a vízmérõ,
valamint a felszerelés költségét köteles
megtéríteni.

• A VÍZMÛ telefonszáma: 06-30/314-
6604. (Konkoly István, Kothencz János)

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan ese-
tében a tulajdonosváltozást minden
esetben jelentsék be az ÉPTESZ KFT iro-
dájában a vízóra átírása és a vízszolgálta-
tói szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk
a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák
tisztántartására és téli idõszakban a víz-
órák fagy elleni védelmére. 

A 2008-ban elkezdett hálózat re-
konstrukciós munkák 2009. június 8 –
2009. július 31. folytatódnak. Az érintett
területek Madách u. – Dózsa György u.,
Széchenyi u., Jókai u., Arany János u. –
Munkácsy u., Mátyás király u. – Rigó u.,
Templom u. – Ady E. u., Hunyadi u. –
Madách u., Zöldfa u. – Petõfi tér. 

Ezen idõszak alatt több órán keresztül
vízhiánnyal kell számolni.(8-18 óráig).
Megértésüket köszönjük.

• STRANDFÜRDÕ nyitva tartása:
2009. június 13-tól augusztus 16-ig

minden nap 13-20 óráig. Felnõtt jegy:
400 Ft, diák jegy:200 Ft

• Az ÉPTESZ KFT üzemeltetésében
levõ TEMETÕK (Kálvária, Pesti, Alsó) 6 –
20. óráig tartanak nyitva.

• TEMETÕGONDNOK telefonszáma:
06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)

• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u. 5.
szám alatt. 2009.02.23-tól a szennyvíz
szállítása a BAJAVÍZ KFT bácsalmási
szennyvíztelepére történik, ezért a szip-
pantás díja fordulónként  bruttó 6.500,-
Ft-ra változott.

• A KÉMÉNYSEPRÕ tevékenység kö-
telezõen elõírt közszolgáltatás, melynek
igénybe vétele mindenki számára köte-
lezõ, kérjük saját érdekében mindenki
vegye igénybe a szolgáltatást. Ha a tulaj-
donos a díjfizetést elmulasztja vagy a
munka elvégzését akadályozza a szolgál-
tató köteles az elsõ fokú tûzvédelmi ha-
tóságot írásban értesíteni. Hibabejelen-
tés: 77/460-089. telefonszámra.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft emblémájával ellátott SZEMETESZSÁ-
KOT lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban, Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 330
Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a
hulladékot a kuka ürítésekor ezt is elszállít-
ják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Távozásom alkalmából köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik az eltelt
évek alatt munkámat segítették. Ezúton szeretném közölni, hogy a 06-70/425-08-42
telefonszám átmenetileg szünetel. Addig is hiba- és söprési igény bejelentése az
ÉPTESZ KFT irodájában (Rákóczi út 5.) lehetséges.

Köszönettel: Szûcs Imre kéményseprõ és tüzeléstechnikai mester

Augusztus elseje a
„Szoptatás világnapja”,
augusztus elsõ hete a
„Szoptatás világhete”
1990 óta, amely min-
den évben a szoptatás je-
lentõségére hívja fel a figyelmet. 

Az anyatej a csecsemõ egyedüli, leg-
egészségesebb tápláléka. Mennyisége, mi-
nõsége a gyermek korához, igényeihez
igazodik. Az élettani hatásokon túl szoros
lelki kötõdést, bõrkontaktust, biztonságot
jelent a babának, az anyai érzés erõsödé-
sét az anyának. A szoptatás a méhen belü-
li szoros kapcsolat folytatása a születés
után. A csecsemõ joga, hogy õt édesanyja

szoptassa, biztosítsa számára
a testi-lelki melegséget,
betegségekkel szembeni
védelmet, kiegyensúlyo-

zott érzelmi és testi fejlõ-
dést. Az édesanyáknak joga,

hogy csecsemõiket szoptassák,
ehhez minden segítséget megkapjanak
családjuktól és az egészségügyi szolgálattól.
„A tej a szeretet elsõ aspektusának, vagyis a
törõdésnek a jelképe. A legtöbb anya képes
rá, hogy „tejet” adjon.” ( Erich Fromm)

E nap, illetve hét alkalmából tisztelet-
tel és szeretettel köszöntjük a szoptató
édesanyákat!

Védõnõi Szolgálat

Augusztus elseje
a „Szoptatás világnapja”



Ádelhardt Zsombor 3.c

Csontos Berta 2.b

Gregus Albert 7.a

Kollár Laura 6.b

Lázár Édua 2.a

Pitcz Róbert 2.b

Szirák Enikõ 5.c

Bánhidi Hajnalka 2.a

Doszkocs Bence 4.b

Horváth Szimonetta 2.c

Kopcsek Péter 2.c

Ledenyák Levente 2.a

Polyákovics Ádám 7.b

Szvetnik Martin 2.c

Behány Zoltán 6.a

Drenkovics Vivien 1.b

Jegyugya Péter 8.a

Kósa Edina 4.a

Magyar Dominika 6.b

Polyákovics Balázs 4.b

Tokodi Máté 1.a

Bódi Dávid 2.b

Dudás Helga 5.b

Kárász Gábor 6.b

Kovács Adél 4.b

Morvai Laura 2.a

Sánta Milán 2.a

Tokodi Réka 4.a

Boldizsár István 3.c

Eszter Hanna 2.b

Keresztes Evelin 3.b

Kovács István 4.b

Nacsa Fruzsina 4.b

Semsi Dominika 3.b

Torma Nikolett 2.b

Brandschott Benedek 1.b

Ézsiás Dominika 1.b

Kiss Laura 3.b

László Noel 5.b

Nagy Alex 1.a

Szécsi Laura 4.a

Torma Viktória 8.c

Czifra Gábor 2.c

Facskó Anita 4.a

Klem Zsolt 1.b

László Zsófia 1.b

Nasz Eszter 4.b

Sziráczki Ramóna 3.b

Turi Szabina 7.b

Vinek Lívia 5.a Vojnics-Rogics Réka 6.a Vörös Annamária 1.a Weis Ádám 5.c

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Kitûnõ tanulóink a 2008/2009-es tanévben
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