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A VÁROSAVATÓRÓL

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT AZ 1956-OS FORRADALOM
53. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL OKTÓBER 23-ÁN RENDEZENDÕ ÜNNEPSÉGRE.
A program:

15.00 órakor Térzene –  Madarasi Fúvószenekar, Központi park
15.30 órakor Városi ünnepség a Központi parkban az ’56-os emlékmûnél

Az ünnepség szónoka: Czeller Zoltán úr, a Jánoshalmi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke, Jánoshalma város polgármestere

17.00 órakor Koszorúzás a dr. Szobonya Zoltán-emléktáblánál (Pacsirta u. 64.)
18.00 órakor Szentmise – Szent Joachim-templom

Mise után mécses gyújtás az emlékmûnél.
Gelányi János polgármester

Mostani lapszámunk elsõ oldala
eszünkbe juttatja majd, hogy 2009. au-
gusztus 15-e városavató ünnepségünk,
mint jövõt formáló önkormányzati dön-
tés megvalósulása, történelmi esemény
volt. Városavató ünnepségünket – sok-
sok visszajelzés alapján – igen magas
színvonalon rendeztük meg. Voltak se-
gítõink, akik anyagiakban támogattak
bennünket, s voltak, akik a szervezési
feladatok végrehajtásában segítettek. Ez
az oldal képes beszámolója most nekik
szól a köszönet kinyilvánítása gyanánt.
Jólesett ennyi szervezetet és segítõ ke-
zet magunk mögött tudni programjaink
végrehajtásánál.

Rajtuk kívül is köszönet szól minden-
kinek a közremûködésért, a rendezvé-
nyek látogatásáért. Az itt tapasztalt ösz-
szefogás legyen biztosítéka a város to-
vábbi fejlõdésének.

Gelányi János polgármester

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Pelczné dr. Gáll Ildikó, 
a Magyar Országgyûlés alelnöke és

Gelányi János polgármester emléktáblát avat

Az ünneplõ közönség

Tûzijáték nézés közben

A testvér- és szomszéd települések képviselõi
szalagot tûznek Mélykút zászlajára

Dr. Bõzsöny Ferenc
konferálás közben

A Szederinda Citerazenekar

A Szegedi Nemzeti Színház mûvészei

Civil szerCivil szer vezetek és vállalkozókvezetek és vállalkozók
bemutatkozása a központi parkbanbemutatkozása a központi parkban
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Az idei évben megrendezett „Ave Ceasar”
olvasó- és kézmûves táborban a gyerekek az
ókor csodálatos világába nyerhettek bepillan-
tást. A légiók játékos feladatokban mérhették
össze tudásukat, pihenhettek délutánonként a
strandon, illetve a kor öltözékében mutathat-
ták be tánctudásukat a nagyközönség elõtt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a lé-
giók vezetõinek (Balázs Edina, Gelányi Dóra,
Raszto-vácz Dóra, Szalonnás Laura, Kakas Er-
zsébet, Magyar Dominika és Kancsár Rebeka,
Baumhakl Bernadett, Jakity Máté, Duna Erik,
Daróczi Gábor, Kertes Erzsébet, Cser Margit).
Köszönjük, hogy Kopcsek Tamás a táncot
(mint minden évben) betanította számunkra
(gyerekeknek és felnõtteknek). 

Nagyszerû érzés volt, hogy a légiók vetélke-
dõjében a helyszínt és az eszközöket biztosítot-

ták: Kiss Zoltán és felesége Kinga, Rasztik Tibor,
Tanács Mária, Weisz István, amiért fogadják há-
lás köszönetünket. Gelányi János polgármes-
ternek és Dzsudzsák Mihálynak, az ÉPTESZ Kft.
vezetõjének a helyszínekért, Fuszkó Attilának a
hangosításért jár köszönetünk. Velez Attilának
örök hálánk, hogy a gyerekek testi épségére vi-
gyázott a strandon játék közben, Holkáné Ma-
rikának és Erzsikének azért, mert megmentet-
tek bennünket finom lángosaikkal, Nacsáné
Fehér Rita finom ebédjeivel, Sári Béla azutolsó
esti pompás lakomával az éhhaláltól. És nem
utolsó sorban tiszteletbeli ceasarunknak AVE!,
azaz Kovács Tamás alpolgármesternek, aki szí-
vesen játszott velünk együtt. 

AVE CEASER! AVE mindenkinek, jövõre
ugyanitt a könyvtárban! 

Jakity Attiláné könyvtáros

„Ave Ceasar” olvasó- és kézmûvestábor

Egyenlõ eséllyel a rák ellen
A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet és a Mûvelõdési Ház

augusztus 31-jétõl háromnapos ingyenes mellrákszûrést szervezett Mélykút,
Borota és Kéleshalom lakosai számára. A rákszûrésen túl tanácsadás volt az
egészséges étkezésrõl. Lehetõség volt allergiatesztre, vérnyomás és vércukor-
szint mérésre. A rendezvényen Jó Marianna program manager tájékoztatást
adott a szûrés fontosságáról fiataloknak és idõsebbeknek egyaránt. 

A szûrésre behívottak száma Mélykúton 257 fõ (ebbõl szûrésre jelentke-
ztek 182-en), Borota 105 fõ (szûrésre jelentkezett 45), Kéleshalom 20 fõ
(szûrésre jelentkezett 5 fõ).

Az elsõ napon kulturális és sport programok voltak: egészségügyi állapot-
felmérések, önvizsgálat tanítása, kreatív gyermekfoglalkozások, ügyességi
versenyek, sportrendezvények. Ebéd után több kulturális programot tekint-
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Szándékunkban volt, hogy az augusz-
tusi Mélykúti Napok legfontosabb prog-
ramjára elmegyünk. Igencsak meglepõd-
tünk, amikor az érkezõ levélborítékot
felbontottuk, mert az nem egy hagyo-
mányos ünnepségrõl, hanem Mélykút
várossá avatásáról szólt. A meghívót
Gelányi János polgármester úrnak meg-
köszönjük. Nem kis izgalommal keltünk
útra. Hiszen városavató ünnepségen je-
len lenni életre szóló emlék. Ilyen ese-
ményen még nem voltunk. Ez a nap au-
gusztus 15.

Délelõtt megtekintettük a Szvetnik
Joachim emlékházat, ahol annak kezelõ-
je, Malustyik János tartott nekünk részle-
tes tájékoztatót. Több mint egy órát töl-
töttünk ott, majd a Kálvária temetõben a
nagy ötvösmûvész síremlékénél hajtot-
tunk fejet. Az ünnepség bevezetõjeként
pompás ebéden vehettünk részt. Az ét-
terembe belépve szép tasakban olyan
dokumentumokat kaptunk, amelyeknek
értékük nem vitatható. Ezek közül kettõ-
rõl: szép porcelán dísztányér Mélykút
város címerével és fölirattal, nívós, igé-
nyes kivitelû emléklap.

A városházával szembeni parkban fi-
gyelemmel kísértük a városavató ünnep-
séget. Nagyon sokan voltunk. Bevezetõ-
ként Börcsökné Kiss Erzsébet, a könyvtár
és Novák László, az iskola igazgatója szólt
a megjelentekhez. Tudomásunk szerint
õk a fõszervezõk. Munkájuk feltétlenül
dicséretet érdemel. A közjogi méltóságok
és az új várost köszöntõk példaszerû
hangnemben beszéltek. Ha jól számol-
tuk, több mint húsz pontból állt az ün-
nepség. További részletektõl eltekintünk,
hiszen a helyi krónikás az önkormányzati
tájékoztatóban az utókor részére azokat
bizonyára részletesen megörökíti.

A városi cím elnyerése alkalmából a
város vezetésének és lakosságának jó
szívvel gratulálunk. Legyenek erre büsz-
kék. Minden tettük, cselekvésük arra irá-
nyuljon, hogy lakhelyük még szebb, gaz-
dagabb legyen egymás tisztelete és
jószándékuk mellett.

Köszönjük, hogy e méltóan megren-
dezett, tartalmas ünnepségen részt ve-
hettünk. Köszönet mindenkinek, akik e
napot emlékezetessé tették.
Kasza Rozália, Kelemen Gábor, Kószó Jenõ (Szeged)

Városavató

hettek meg az érdeklõdõk. A helyi ha-
gyományõrzõkön túl vendégeink voltak a
JÓBAN ROSSZBAN tv-sorozat színészei
is. Fellépett a Terne Lulugya Soltvadkerti
Hagyományõrzõ Együttes, Sztolyka An-
géla hastáncos, Mélykúti Fiatal Csillagai
Hagyományõrzõ Együttes, Mélykúti Fia-
tal Élet Hagyományõrzõ Együttes. A kul-
turális mûsort rögtönzött „utcabállal” zár-
tuk, a résztvevõket Kunyi és zenekara
szórakoztatta.

A rendezvényen megjelent szerveze-
tek: Mélykúti Cigány Érdekképviselet,
JDC-Komen Nyílt Társadalom Intézet,
Rákbetegek Országos Szövetsége, COPDs
Betegek Egyesülete, Magyar Vöröskereszt,
ÁNTSZ Egészségfejlesztõi, Jóban rosszban
filmszínészek, dr. Gregó Sándor orr-fül-gé-
gész allergológus, ÉFOÉSZ, Primavera Ala-
pítvány, Mélykút Mûvelõdési Ház.

A Mélykúti CÉSZ és a magam nevében
szeretnék köszönetet mondani Bényi
Istvánné asszisztensnek, Kövesné Dubecz
Etelka és Juhász Szilvia védõnõknek a nap
folyamán végzett egészségügyi mérések
lebonyolításáért. Köszönöm dr. Petõ Ildikó
házi orvos segítségét, támogatását. Mikó
Lászlónénak, Fuszkó Attilának és a Mûve-
lõdési Ház valamennyi dolgozójának, Föl-
des Istvánnak mindazt a segítséget, amit a
rendezvényhez nyújtottak. Szeretném to-
vábbá megköszönni Kovács Árpád, Burai

Tibor, Kolompár Titanilla, Burai
Dánielnek, Jakity Ágotának,
Agócs Csillának, Agócs Dórinak,
Sárközi Csillának, Burai Nórá-
nak, Burai Cintiának, Sárközi
Barbarának, Kovács Bélának és
feleségének, Zsuzsának, vala-
mint a fent felsorolt támogatók-
nak a részvételét és segítségét. 

Burai Béla CÉSZ elnök

HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL
TÖK JÓ!
A Halloween jelleg-
zetes eszköze a tök-
lámpás és a fáklya,
amelyeket arra használ-
tak, hogy elriasszák maguktól a gonosz
szellemeket. Magyarországra az Egyesült
Államokból került át az ünnep, s bár a ha-
gyományokkal többé-kevésbé tisztában
vagyunk, nálunk még nemigen tartják ezt
az ünnepet vagy csak kevés helyen.

Az ünnep szokásai közül fennmaradt a
töklámpás készítése, amit a gyerekek nagy
elõszeretettel gyakorolnak is. Gyakoroljuk
hát mi is! Mivel igencsak szép formájú sü-
tõtökök teremtek az idén a település hatá-
rában, dolgos, farigcsáló kedvû gyermek
és felnõtt is akadhat szép számmal, a tök-
lámpás készítés pedig remek szórakozás,
így minden adott tehát egy igazán jó han-
gulatú programhoz.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az ér-
deklõdõket október 29-én 15.30 órakor a
könyvtárba. Hozz magaddal kést és egy
szép, formás tököt!

INFORMATIKA OKTATÁS
A könyvtár újból elindítja 20 órás infor-
matika oktatását felnõttek részére kezdõ
és haladó szinten novemberi kezdéssel.
Jelentkezési határidõ: október 23.
Tanfolyami díja: 6.000 Ft

KEDVES GYEREKEK!
Informatikai oktatás indul a könyvtárban
novemberben. Amennyiben szeretnél
megismerkedni a számítógéppel, a szö-
vegszerkesztéssel és egyéb érdekes dol-
gokkal, gyere el hozzánk!
Az oktatás díja: 300 Ft/alkalom.
Jelentkezési határidõ: október 23.

OLCSÓ KÖNYVEK!
A könyvtár kiárusítja 
leselejtezett könyveit 
100 Ft/darab áron.
AZ ÁRUSÍTÁS
IDEJE: 
október 5-tõl 
10-ig nyitva-
tartási idõben.

ÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRTÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁRAKÉRT
A Fenyõ Miksa Könyvtár rendezvényei:

OKOKTÓBER 6.TÓBER 6.
10.00 órakor: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Bábelõadás – óvodásoknak

15.00 órakor: Kalandozások kultúránkban. Mûveltségi vetélkedõ 7-8. osztályosoknak

OKOKTÓBER 7.TÓBER 7.
10.00 órakor: Elvarázsolt könyvtár. Könyvtárismereti óra – alsó tagozatosoknak

16.00 órakor: „Szuper Nagyi” – nyugdíjas vetélkedõ

OKOKTÓBER 8.TÓBER 8.
10.00 órakor: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Bábelõadás – óvodásoknak

OKOKTÓBER 9.TÓBER 9.
10.00 órakor: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Bábelõadás – óvodásoknak

OKOKTÓBER 10.TÓBER 10.
Délelõtt: „Piacon a könyvtár”

14.00 órakor: „Herncidától Bonchidáig” – Családi mesevetélkedõ 
Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából

ALKOTÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK
Kedves Gyerekek! A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár ismét kézmûves
foglalkozásokat kíván indítani az Alkotóházban. Terveink: agyagozás, korongozás •
kosárfonás • makramé, valamint egyéb használati-és ajándéktárgyak készítése.

Ha szeretnél részt venni valamelyik foglalkozáson, jelentkezz mihamarabb a
Mûvelõdési Házban, vagy a következõ telefonszámon: 06/70 200 2983. Gyere, várunk!

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

HOMOK-KITERMELÉSI TILALOM
Felhívom Mélykút lakossága figyelmét, hogy a 0213/14 helyrajzi szám alatti területrõl
(a volt hulladéklerakó melletti terület) TILOS homokot kitermelni, mert a terület nem
homokbánya. A terület homokomlás miatt életveszélyes! A tulajdonos homoklopás mi-
att a rendõrségen feljelentést tesz! Kérem a homok-kitermelési tilalom betartását!

Bényi József tanácsos



4

Mélykút

2009. október

Egyházi rovat
AZ „ÜDVÖZLÉGY MÁRIA” TÖRTÉNETE

Az elsõ századok keresztény irodalmából
számos Máriát dicsõítõ és szent beszéd
maradt ránk. Az Üdvözlégy Má-
riáról azonban nem emlé-
keznek meg a különbözõ
szerzetesrendek sza-
bályzatai, amelyek pe-
dig parancsolóan elõ-
írják – többek között
– a Miatyánk elmon-
dását. Sõt egészen a
XVI. századig külön-
bözõ liturgikus köny-
vek és breviáriumok is
hallgatnak róla, bár a
püspökök, szerzetesek és
hitszónokok egyre gyakrab-
ban ajánlják elmondását...

A XIII. században már közkedvelt a hí-
vek körében, de még nagyon sokan van-
nak, akik nem ismerik, nem imádkoz-
zák. Ekkor az Üdvözlégynek még csak az
elsõ része volt használatos, tehát kis bõ-
vítéssel azok a szavak, amelyeket – Szent
Lukács evangéliuma szerint – az angyal
intézett a názáreti Szûzhöz. „Üdvözlégy
Mária, malaszttal teljes, az Úr van teve-
led, áldott vagy te az asszonyok között.”
A szöveget IV. Orbán pápa (1261-64)
egészítette ki Szent Erzsébet köszöntésé-
nek ezzel a mondatával: „És áldott a te
méhednek gyümölcse.” S a következõ
két szóval: „Jézus. Amen.” 

A XV. században egyházi írók és szó-
nokok újabb bõvítést ajánlanak: „Asszo-
nyunk Szûz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk bûnösökért.” A mi
Temesvári Pelbártunk beszédeiben nyo-
mát találjuk az Üdvözlégy utolsó szavai-
nak: „Most és halálunk óráján.” A halál
végsõ órájára való hivatkozás 1493-ban
került bele a breviráriumba. Berthold
mainzi érsek intézkedésére V. Pius pápa
a római breviráriumba is felvette. 

Így jelent meg tehát 1568-ban az Üd-
vözlégy mai alakja. Ez a csendes, halk
imádság olyan egységes, amelynél ará-
nyosabbat mûvész sem alkothatott vol-
na. Méltán mondja róla egyik írónk: „A
legcsodálatosabb imádság, amely ma-
gasztalás is, könyörgés is, vigasztalás is,
reménykedés is. Benne van a Biblia örök
méltósága.” (Új E.1979.IV.29.)

Nesztóriosz szerint Mária csak az em-
ber Krisztust szülhette, nem istenszülõ,
csak emberszülõ, amint Ijjas Antal Húsz
évszázad viharában címû könyvében írja.
Az efezusi egyetemes zsinat azonban
Nesztoriosz tanait elítélte, és Efezusban,
Szent János evangélista és Szûz Mária vá-
rosában ujjongva özönlött végig a nép az
utcákon, ajkán a szózattal, amit azóta az
egész katolikus világ meg nem szûnik
mondani a földkerekség minden fokán s a
napnak minden percében: „Asszonyunk,
Szûz Mária, Istennek Szent Anyja, imád-
kozzál érettünk, bûnösökért most és halá-
lunk óráján.” (Alexis Carrel-Csoda 8. o.)

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÕJE

Ünnepe: október 7.
Hálaünnep a mai, Mária közbenjárá-

sáért, az Isten segítségéért. Má-
riával együtt újra meg akar-

juk erõsíteni az igent az
Isten akaratára. A ró-
zsafüzér imádságá-
ban pedig Jézus éle-
térõl elmélkedve Is-
ten iránti szerete-
tünkben szeretnénk
megerõsödni. 
„Történjék velem

szavaid szerint!” –
halljuk Mária vissza-

vonhatatlanul elkötele-
zett válaszát Isten szándéká-

ra. Ne gondoljuk, hogy Máriá-
nak olyan könnyû volt ezt kimondani,
hiszen megelõzte a kérdezés, a csodál-
kozás, sõt talán bizonyos értetlenség is.
Nekünk sem egyszerû felismernünk és
elfogadnunk Isten akaratát, mert megvan-
nak a saját elképzeléseink. Bizonyos ér-
telemben Isten valóban ismeretlen s pil-
lanatnyilag érthetetlen utakra hív min-
ket. Egy azonban egészen biztos: ez az
út jelenti a boldogságunkat az életben,
és ez vezet az üdvösségre. Mondjuk mi
is bátran Isten akaratára: Történjék ve-
lem szavaid szerint. (Adoremusz 2004) 

1571-ben Lepantónál – egy tengeri
ütközettel – megkezdõdött a török hata-
lom hanyatlása. V. Szent Piusz pápa a
csatát segítendõ a rózsafüzért imádkoz-
ta, közben látomása volt, mégpedig a
gyõzelmet látta. Valóban, délben a szél
megfordult, a füstöt a törökökre vitte, így
a keresztesek gyõztek. A pápa a gyõze-
lem tiszteletére engedélyezte az ünne-
pet. 1716-ban Péterváradnál is a rózsa-
füzér imádkozása segített gyõzelemre.
XIII. Gergely pápa elrendelte az ünne-
pet, XI. Kelemen pápa az egész egyház-
ra kiterjesztette.

Ismerd meg és imádkozd a Szentolva-
sót. Vigyázz! Imádságos lelkület nélkül
nem élhetsz teljes értékû életet!

IMA AZ EGYHÁZKÖZSÉGÉRT

Szent Joachim, egyházközségünk és tele-
pülésünk védõszentje, kérünk, járj köz-
ben értünk! 

Kérd gyermekedet, a Boldogságos
Szûz Máriát, hogy a mi gyermekeink is
Isten félelmében, szeretetében éljenek
és készek legyenek meghallani az Õ
üzenetét.

Kérd gyermeked gyermekét, Jézus
Krisztust, hogy egyházközségünk, falunk,
családjaink nemzedékrõl nemzedékre
egységben és békében élhessen.

Kérd Jézus áldását vezetõinkre, elöljá-
róinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra,
hogy Jézus példájából tanulva mint jó
pásztorok vezessenek, tanítsanak, gyó-
gyítsanak bennünket.

Tanítsd gyermekeinket, fiataljainkat,
hogy hol keressék örömeiket és boldog-
ságukat. Vezesd Jézushoz õket a szentsé-
gek, keresztség, bérmálás, Oltáriszent-
ség, bûnbocsánat, betegek kenete, egy-
házi rend és házasság szentsége által,
hogy általuk megszentelõdve és megerõ-
södve le ne térjenek a jó útról.

Eléd hozzuk a magányos, idõs, beteg
testvéreinket is, mutasd meg számukra a
vigasztalást gyermekedben, Máriában és
az õ fiában, Jézus Krisztusban.

Nemzedékek atya, Szent Joachim,
óvd meg a mi nemzedékünket az irigy-
ségtõl, versengéstõl, kapzsiságtól, harag-
tól, szeretetlenségtõl és kilátástalanság-
tól. Légy vigasztalónk és bátorítónk, hogy
mindig tudjunk hinni, bízni gyermeke-
ink, családjaink jóságában, szeretetében
és jövõjében.

Hálával és köszönettel tartozunk ne-
ked, Szent Joachim, hogy eddig is köz-
benjárónk voltál. Adj továbbra is hûséget
és erõt családodhoz, Máriához és Jézus
Krisztushoz.

Szent Joachim, könyörögj érettünk!
Amen

KAROLJ FEL EGY PAPOT!

A Pápai Missziós Mûvek Karolj fel egy
papot! címmel mozgalmat indí-
tott a Papság évében, me-
lyet Vianney Szent János,
az arsi plébános halálá-
nak 150. évfordulója
alkalmából hirdetett
meg XVI. Benedek
pápa. A kezdemé-
nyezés célja, hogy a
hívek mindennapi
imával kísérjék lel-
kipásztoraikat és a
szerzeteseket hiva-
tásuk megélésében.

Egyének és csopor-
tok ajánlhatják fel
imádságaikat egy vagy
több papért az egyházi hie-
rarchia bármely fokán, szerze-
tesekért, lelki vezetõkért, hogy így tá-
mogassák õket Isten országáért végzett
szolgálatukban.

II. János Pál pápa Redemptoris missio
kezdetû enciklikájában ezt írja: „Az Egy-
ház természeténél fogva missziós jelle-
gû”. Ezért mindannyian – hívek és pa-

pok – utunkon egymás kezét fogva kell
járjunk, küldetésünket egymást segítve
kell folytatnunk. Ennek a közös célnak a
megvalósításában laikusok, hívek, meg-
kereszteltek és keresõk, mindnyájan
részt tudunk venni – fogalmaz a „lelki
kampányt” kezdeményezõ P. Madassery
Sebestyén SVD, a Pápai Missziós Mûvek
magyarországi igazgatója. – Aki imádko-
zik egy papért vagy szerzetesért, saját lel-
ki fejlõdését is szolgálja, és nem marad el
jutalma. Isten különleges módon megfi-
zet minden jóakaratú hívõnek, aki eb-
ben a „lelki kampányban” részt vesz.

A hazai missziós központban várják a
híradásokat az imacsoportok megalakulá-
sáról és vállalásaikról a következõ címen:
pmmmisszio@gmail.com

IMA A PAPSÁG ÉVÉBEN

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a
világba, hogy Megváltónk és örök fõpa-
punk legyen, és kiárasztottad a Szentlel-
ket, hogy mûködjön Egyházadban. Ké-
rünk, erõsítsd és vezesd az életszentség út-
ján püspökeinket és papjainkat, akikkel
megajándékoztad Egyházadat! Ébressz
papi hivatásokat! Adj bátorságot fiatalja-
inknak, hogy igent mondjanak hívásodra
és állhatatosak maradjanak küldetésük-

ben! Adj lendületet, energiát és ál-
dozatkészséget papjaidnak!

Add, hogy a világi hívõk
imával és tettekkel segít-

sék lelkipásztoraikat és
egymást a Hozzád ve-
zetõ úton! Vezesd csa-
ládjainkat és közössé-
geinket a hit, a re-
mény, a szeretet és az
egység hiteles meg-
élésének útján, hogy
életük példájával soka-

kat Hozzád vonzzanak!
Szentséges Szûz Má-

ria, Egyházunk Anyja,
Vianney Szent János, a pa-

pok védõszentje és Istennek
minden szentjei! Támogassátok

imáinkat hathatós közbenjárásotokkal,
hogy az Egyház a Szentlélek segítségével,
a papok és a hívek életszentsége által
megújuljon, s így egyre tökéletesebben
tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségé-
nek munkálásában! Ámen.

Összeállította: Bolvári János plébános

„AZ ALKOHOL RABSÁGÁBÓL JÉZUS A SZABADÍTÓ!”

Kedves testvérünk, Jézus, a „szabadító” hív bennünket, találkozzunk ismét október
24-én a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat régiós lelki napján Mélykúton a Kato-
likus Közösségi házban (Petõfi tér 17.).
Jó, ha tudod: 8.30 gyülekezõ • 9.30 bemutatkozás • 9.45 bevezetõ elmélkedés •
10.00 elmélkedés • kb. 11.00 GAMMA GT Mélykúti csoportjának nyílt foglalkozása •
kb. 12.00 ebédszünet • 14.00 csoport foglalkozás folytatása • kb. 15.30 befejezõ
szentmise. Jelentkezni lehet: október 20-ig a 06/30-983-63-85 telefonon, vagy e-
mail: melykutgamma@vipmail.hu. „…Kelj fel és járj…” Lk.5.23  Szeretettel várunk!

KASZ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK: Július: Magyar Emese
(anyja neve: Márta Katalin) Augusztus:
Kránicz Hunor (Kiss Katalin) Szeptem-
ber: Latinyák Hanna (Fölföldi Szilvia),
Bogár András (Borszéki Bernadett)
MEGHALTAK: Puskás Péter élt 24 évet;
Csorba Jánosné Gyetvai Anasztázia élt
89 évet; Vlasics Jánosné Sztaravics Mar-
git élt 75 évet; Pintér Jánosné Dusnoki
Mária élt 74 évet; Bozár Lászlóné Lojek
Rozália élt 63 évet; Drégely Mihály
Imréné Házi Margit élt 75 évet; Kovács
Károlyné Kiss Borbála élt 72 évet; Szalai
Györgyné Kövesdi Mária élt 78 évet;
Magyarfalvi László György élt 38 évet;
Berta Andrásné Juhász Mária Magdolna
élt 78 évet; Katona Mátyás Pál élt 77
évet; Bakos Jánosné Nagy Viktória élt 85
évet; Deák Kálmán élt 64 évet; Mikó
Pálné Zsikla Erzsébet élt 88 évet;
Bagóczki Lászlóné Halász Eszter Terézia
élt 60 évet; Horváth Imre élt 94 évet.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Huszár
Zsolt és Szalai Erika

KÖNYVAJÁNLÓ

Megjelent dr. Rauzs József legújabb
könyve Mélykúti beszélgetések címmel.
Megvásárolható Kiss Lénárdné autós-
boltjában. Ára: 3.000 Ft/példány.

AZ ÉPTESZ KFT.
HIRDETÉSEI
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.

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

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan
esetében a tulajdonos változást 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. 

Mélykút és Öregmajor területén októ-
ber 5. és 9. között vízhálózat fertõtlení-
tést végzünk. Mélykúton október 6-án,
Öregmajorban október 7-én toronymo-
sást végeznek, ezért átmenetileg vízhi-
ány várható.
• Az ÉPTESZ KFT. üzemeltetésében le-
võ temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 6 – 20.
óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok
telefonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor
Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni Mayer
Lászó 06-30/252-5181, 06-20/978-
6680 telefonszámon, illetve az ÉPTESZ
Kft. számán: 77/460-089, vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u.
5. szám alatt. 2009. február 23-tól a
szennyvíz szállítása a BAJAVÍZ Kft. bács-
almási szennyvíztelepére történik, ezért
a szippantás díja fordulónként bruttó
6.500 Ft-ra változott.
• A KÉMÉNYSEPRÕ tevékenység köte-
lezõen 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. Kéménysep-
rést a 77/402-884 TÛZKER IMP. BT. Já-
noshalma, vagy 77/460-089. ÉPTESZ Kft.
Mélykút telefonszámon lehet kérni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft. emblémájával ellátott SZEMETES-
ZSÁKOT lehet vásárolni az ÉPTESZ Kft.
irodájában (Mélykút, Rákóczi u. 5. szám
alatt) 330 Ft bruttó áron.

Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladé-
kot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják
külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Felhívom a Tisztelt Lakosok figyel-
mét, hogy a volt hulladéklera-
kó rekultivációs munkálatai be-
fejezõdtek. Ezáltal a hulladék
szállítása is korlátozódott, vagyis a
hulladékok jelentõs részét csak a
Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálko-
dási Kft. (79/524-821) szolgáltatá-
si keretein belül lehet elszállítani (pl. épí-
tési törmelék), illetve lehetõség van a
bácsalmási és jánoshalmai hulladékud-
varba történõ szállításra is (elõzetes
egyeztetés szükséges).

A volt hulladéklerakónál lévõ konté-
nerbe nem tudunk minden hulladékot
befogadni, mert a konténer szállításának
költsége nagyon magas (mostanában he-
tente kellett üríteni), ezért kérjük a lako-

sokat, hogy ne nagy men-
nyiségû hulladékot szállítsa-

nak a konténerbe.
Egyúttal kérem a Tisztelt

Lakosságot, hogy az építési
törmelékek dûlõutak
mentén való illegális le-

rakásától tartózkodjanak!
Lehetõség van a jó minõségû törmelé-
kek dûlõutak kátyújába történõ elhelye-
zésére, de elõtte az illetékes mezõõrrel
(Tancsik György: 30/860-5247, Borsos
Balázs: 70/457-5372) meg kell beszélni!

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy folyamatban van egy hul-
ladékudvar kialakítása Mélykúton, mely
minden problémát megoldana. 

Gelányi János polgármester

BEFEJEZÕDTEK 
A HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓS MUNKÁLATAI 

ORVOSI HÍR
Felhívással fordulunk Márai dr. azon volt
betegeihez, akik eddig még nem válasz-
tottak új háziorvost, illetve ahhoz még
nem jelentkeztek be.

Október 1-jével megszûnik dr. Márai
László körzete, és a továbbiakban csak
két körzet lesz Mélykúton: dr. Petõ Ildikó
és dr. Rauzs József körzete. Ettõl fogva
azon betegek, akik még nem jelentkez-
tek be valamelyik háziorvoshoz, ellátat-
lannak számítanak. Ezt megelõlegezen-
dõ kérjük, hogy az új háziorvoshoz még
be nem jelentkezett betegek mielõbb
keressék fel a választott háziorvosukat.

Dr. Petõ Ildikó, dr. Rauzs József

Az 1956-os forradalom vértanújának,
dr. Szobonya Zoltán halálának 51. és
születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezést és koszorúzást tar-
tottak szeptember 29-én 11 órai kezdet-
tel a kecskeméti BV Intézet falán elhe-
lyezett emléktáblánál. Vesztergám Mik-
lós tárogatón eljátszott himnusza után
Kissné Szobonya Csilla köszöntötte az
emlékünnepségen megjelenteket. A
megnyitó beszédet dr. Zombor Gábor,
Kecskemét megyei jogú város polgár-
mestere mondta el. Elõbb dr. Zinner Ti-
bor egyetemi tanár, jogtörténész, majd
Nyitrai András országgyûlési képviselõ
méltatta dr. Szobonya Zoltán emberi
nagyságát. A koszorúzást megelõzõen a
Szobonya család emlékplakettet adott át
többek között Gelányi Jánosnak, Mély-
kút város polgármesterének és Novok
Rostás László Apáczai-díjas nyugalma-
zott pedagógusnak.

ÉVADZÁRÓ FOGATHAJTÓ VERSENY MÉLYKÚTON
Mélykút Város Önkormányzata és a Mélykúti Lovasegyesület október 17-én (szom-
baton) 9-órától a lovaspályán egész napos házi versenyt rendez.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gelányi János polgármester, Holka István egyesületi elnök

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselõtestülete soron következõ ülését
2009. október 27-én (kedd) 15 órától tartja a Városháza tanácskozó termében.

„Gloria Victis! Emlékezzetek…”

BURSA HUNGARICA
Megjelent a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsõ-
oktatási rendszerben tanulók számára. A részletes kiírás megtekinthetõ az Önkor-
mányzat hirdetõtábláján és honlapján (www.melykut.hu). 
A pályázat beadásának határideje 2009. október 30. 
Pályázati ûrlap a Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában igényelhetõ.
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ERDÕGAZDÁLKODÓK FIGYELEM
ERDÕ-KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSAKG: Akik pályázatot nyújtottak be 2009.

július 25-ig, azoknak szeptember 1-jétõl ve-
zetniük kell a gazdálkodási naplót (egyelõre
jó egy füzet is), függetlenül attól, hogy bejut-
e a programba, vagy nem. Az elfogadó vagy
elutasító határozatokat valószínûleg csak ok-
tóber közepén küldi ki az MVH. Jó hír, hogy
az integrált szántóföldi célprogram kivételé-
vel a többi célprogramra pályázók mindany-
nyian bejutnak majd a programba. Felhí-
vom a pályázók figyelmét, hogy az elõírt be-
jelentési kötelezettségeknek az adott határ-
idõn belül eleget kell tenniük. Ezek a követ-
kezõk: • zöldtrágyázás (vetés beforgatását
megelõzõ 10 munkanapon belül) • másod-
vetés (a munkálatok elvégzését követõ 10
munkanapon belül) • középmély lazítás (a
munkálatok elvégzését követõ 10 munka-
napon belül)

Lényeges tudnivaló még, hogy aki elfo-
gadó határozatot fog kapni, annak a kéz-
hezvételtõl számított 90 napon belül el
kell végeznie és be kell jelentenie a terüle-
tek GPS-szel bemért koordinátáit.

AGRÁR KÁRENYHÍTÉSI RENDSZER: 
Aki tagja a kárenyhítési rendszernek, azok
belvíz, árvíz, fagy és a legfrissebb rendelet
módosítás alapján jégesõ okozta kár ese-
tén a kár bekövetkeztét követõ 10 napon
belül tehetnek bejelentést. Aszálykár ese-
tében (a miniszter 2009-et aszályos évnek
nyilvánította), október 20-ig lehet bejelen-
tést tenni. A bejelentést formanyomtatvá-
nyon kell beadni a megyei MgSZH Igazga-
tóságnak címezve. A formanyomtatvány
kitöltéséhez szükség van az elõzõ három
kármentes év adataira is. A kárenyhítés
összege hozamérték kiesés alapján törté-
nik, amelynek meg kell haladnia a 30%-
ot. További információt az Agrárinformáci-
ós Irodában kérhetnek.

TÖRTÉNELMI BÁZIS: A történelmi bázis-
ban bekövetkezõ változásokat (ideiglenes
és végleges átruházás) folyamatosan jelen-
teni lehet a megfelelõ formanyomtatvá-
nyon a megyei MVH kirendeltségnek.

Csõsz Attila falugazdász

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ

A rendelet alapján az alábbi célprog-
ramokhoz nyújtható támogatás:
• agresszíven terjedõ, idegenhonos fa-
és cserjefajok visszaszorítása célprog-
ram • szálaló erdõgazdálkodás cél-
program • erdõállományok kézimun-
ka-igényes ápolása célprogram • õs-
honos erdõállományok tarvágásos fel-
újításának visszaszorítása célprog-
ram • speciális erdei élõhelyek és ter-
mészetes erdõfelújítás lehetõségének
biztosítása célprogramcsoport:
mikroélõhelyek kialakítása, fenntar-
tása célprogram – a véghasználat során
facsoportok visszahagyása célprogram
– erdõfelújítás sikerességét biztosító
cserjeszabályozás célprogram • vég-
használat elhalasztása talaj- és élõhe-
lyvédelem céljából célprogram • köz-
jóléti célú erdõk fenntartása célprog-
ram • erdei tisztások kialakítása és
fenntartása célprogram • természetkí-
mélõ anyagmozgatási módszerek al-
kalmazása célprogram.

A rendelet alapján normatív terület-
, illetve térfogatalapú, vissza nem térí-
tendõ támogatás vehetõ igénybe.

Támogatásra az ügyfél akkor jogo-
sult, ha • a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal (erdészeti hatóság) által az
erdõtörvény alapján a támogatási kére-
lem benyújtásakor nyilvántartásba vett
erdõgazdálkodó • erdõgazdálkodói
jogosultsága az adott területre határo-
zatlan idõre vagy az adott célprogram
teljes támogatási idõszakára vonatkozó-
an fennáll • rendelkezik az adott terü-
letre vonatkozó, az erdészeti hatóság ál-
tal kiadott erdõterv határozattal • a tá-
mogatási kérelem benyújtását megelõ-
zõ két naptári évben e rendelet alapján
finanszírozott egyetlen támogatási cél-
program esetén sem került kizárásra.

Nem támogatható azon erdõrészlet,
amely a Magyar Állam többségi tulajdo-
nában van. Támogatásra az adott erdõ-
részlet vonatkozásában nem jogosult az
ügyfél, ha az adott területen az adott
mûvelet elvégzésére – hivatalból indított
eljárás során, az erdészeti hatóság által
kiadott – jogerõs határozat kötelezi.

A célprogramok során csak az adott
erdészeti tájban kiemelten támogatha-
tó vagy támogathatóként feltüntetett
célállományok kialakítása, illetve fenn-
tartása érdekében végzett erdõgazdál-
kodási tevékenység támogatható.

Az ügyfél a támogatott tevékenység
végrehajtása során köteles • az erdõ-
felújítás és a pótlás során az erdészeti
szaporítóanyagokról szóló 110/2003.
(X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott
erdõterületet is magába foglaló szárma-
zási körzetekbõl származó szaporító-

anyagot alkalmazni • a vágástéri hulla-
dék kivételével a támogatási idõszak
alatt folyamatosan gondoskodni a tá-
mogatott területen található hulladék
eltávolításáról • a támogatott területet
a terepen jól láthatóan, állandósított je-
lekkel lehatárolni, és a jelölést a támo-
gatási idõszak alatt fenntartani • a sza-
porítóanyag származását tanúsító szár-
mazási bizonyítvány másolati példá-
nyát a felhasználás utáni elsõ kifizetési
kérelem benyújtási idõszakának végéig
az erdészeti hatósághoz benyújtani, az
eredeti példányt a támogatási idõszak
végéig megõrizni • a támogatási határo-
zat közlését követõ második kifizetési
kérelem benyújtási idõszakának vége
elõtt a kötelezõ szakmai képzésen
részt venni • a támogatási célprogra-
mokhoz tartozó elõírásoknak való meg-
felelést a támogatott területenként
évenkénti bontásban vezetett munka-
naplóban, legkésõbb azok elvégzésétõl
számított egy héten belül az Irányító
Hatóság által meghatározott formátu-
mon rögzíteni, és a munkanapló aláírt
másolatát a kifizetési kérelem benyújtá-
sára nyitva álló idõszak végéig az erdé-
szeti hatósághoz benyújtani • a támo-
gatott teljes területen az egyes célprog-
ramokhoz kapcsolódó támogatás igény-
bevételének részletes szabályai szerinti
elõírásokat a támogatási idõszak teljes
idõtartama alatt betartani • a vegysze-
res védekezés végrehajtása esetén az
erdészeti hatóságnak a támogatott terü-
let elhelyezkedése szerint illetékes szer-
vét a tervezett védekezés megkezdése
elõtt legalább 10 munkanappal írásban
értesíteni a beavatkozás tervezett helyé-
nek és idõpontjának megjelölésével.

A támogatási kérelmet elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül minden
év október 1. és október 31. között le-
het benyújtani a rendelkezésre álló
forrás kimerüléséig.

Az ügyfél egy támogatási kérelem be-
nyújtási idõszakban csak egy támogatási
kérelmet nyújthat be. Egy támogatási ké-
relem több célprogramra és azokon be-
lül több erdõrészletre is irányulhat.

A támogatás folyósítása az évente
egyszer benyújtható kifizetési kére-
lem alapján történik. A kifizetési ké-
relmet minden évben az Európai Me-
zõgazdasági Garancia Alapból, vala-
mint az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcso-
latos egységes eljárási szabályokról szó-
ló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet sze-
rinti egységes kérelem részeként lehet
elektronikusan benyújtani.

Kovács Tamás ügyfélszolgálati tanácsadó

A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szól. 

Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM ren-
delet az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl.

Célterületek a térségben: • Nagy volu-
menû rendezvények, rendezvény sorozatok
• Térségi (Buy Local) klubrendszer kialakítá-
sa • Hagyományõrzéshez kapcsolódó inf-
rastruktúra- és eszközfejlesztés • Promóció,
turisztikai stratégia kialakításának támogatá-
sa • Bemutató jellegû alternatív energia elõ-
állítás és felhasználás • Térségi rádió kialakí-
tása • Bemutató üzemek létrehozása, új
technológiák terjesztésére, speciális termé-

kek kialakítására • Zöldség, gyümölcs,
gyógynövény feldolgozásával helyi termé-
kek piacra jutását elõsegítõ fejlesztések • Ál-
lattenyésztési integráció fejlesztése, támoga-
tása • Sportlétesítmények fejlesztése • Lo-
vas-fogathajtó rendezvények, versenyek

E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ
pályázati felhívás keretében benyújtott pá-
lyázatokat 2009. október 1. és október
31. között kell leadni. Érdeklõdési lehetõ-
ség a Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft. jánoshalmi telephelyén: Já-
noshalma, Dózsa György utca 123.
Elérhetõségek:
Dági Zoltán: 06-70/429-3157
Lipka Árpád: 06-70/429-3152

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

A MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) feladata a vidékfejlesztésben érdekelt ösz-
szes szereplõ együttmûködési hálózatba szervezése. A cél a vidék társadalmi-gazdasá-
gi fejlõdése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása.
Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcso-
latok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH
tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttmûködõ 27 tagor-
szág megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztõ közös-
ségek is tanulhatnak külföldi mintákból.

Regisztráljon és tartozzon Ön is a hálózathoz, érje el és hasznosítsa a fokozatosan ki-
épülõ szolgáltatások és egy nemzetközi adatbázis nyújtotta elõnyöket! Nincs tagdíj. A re-
gisztrálás csupán annyi kötelezettséget jelent, amit Ön önként felvállal a 11 szakterület
valamelyikén, rendezvényeinken és más közösségi fórumainkon. 

Szakterületek: • fenntartható és megújuló energiaforrások alkalmazása • állattenyész-
tés, állattartás • szántóföldi növénytermesztés • élelmiszer feldolgozás • vidéki örökség •
kert- és természetközeli gazdálkodás, bio és egyéb alternatív termelési módok • LEADER •
erdészet és vadgazdálkodás • turizmus és vállalkozásfejlesztés • társadalmi integráció hu-
mánerõforrás szolgáltatásfejlesztés • tudás, innováció, kutatásfejlesztés és informatika

Bõvebb felvilágosítás elérhetõ a www.mnvh.eu honlapon. Regisztrálhat az illetékes He-
lyi Vidékfejlesztési Irodában Vargáné Szõke Krisztinánál: 6440 Jánoshalma Dózsa György u.
123. Tel/fax: 06-77/850-034, mobil: 06-70/770-8994, email: janoshalmai@vkszi.hu
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2009 nyarán tanáraink pályázatot nyúj-
tottak be az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelõ Igazgatóságá-
hoz, s ezáltal egyhetes ingyenes táborozá-
si lehetõséget nyertek, amely nagy örö-
möt okozott a Petõfi Sándor ÁMK
Szvetnik Joachim Általános Iskolai Tagin-
tézmény 55 tanulója számára.

Augusztus 23-án, vasárnap indultunk
Sikondára két turnusban: a 4-5. osztályo-
sok kora reggel, a 6-7. osztályosok pedig
délután egy órakor. Érkezés után beköl-
tözhettünk faházainkba, majd késõ dél-
után a tábor egymással versengõ csapata-
it alakítottuk ki. Az ízletes milánói maka-
róni elfogyasztása után zenés mulatsággal,
tánccal zártuk az elsõ napot. A takarodó
után azonban a sok élmény miatt még
nagyon elevenek voltunk – kissé kihasz-
náltuk tanáraink fáradtságát – és javában
fogóztunk az éj leple alatt, míg le nem
buktunk.

Hétfõ reggel – ahogy mindannyian ész-
revettük – „a kakasok” nem hagytak ben-
nünket aludni. Miután kiugrottunk az
ágyból, frissítõ tornagyakorlatokat végez-
tünk A reggeli virslifalás után célba vettük
a sportpályát. Ezen a délelõttön ugyanis
sportversenyen vehetett részt a négy csa-
pat. Vetélkedés közben a hangulat végig
fergeteges volt csakúgy, mint az azt köve-
tõ ebéd. Kellemes meglepetés is ért ben-
nünket ezen a napon, mert tanáraink
meglátogattak minket. Délután minden
csapat elõadta csatakiáltását és indulóját,
elkészítette címerét és zászlaját, amelyet a
többi csapatnak is bemutatott.

Kedden igen nehéz nap elé néztünk. A
reggeli után
átvettük az
úti csoma-
got, ásvány-
vizet és a vi-
taminokban
gazdag al-
mát, és lel-
kesen útnak
indul tunk
Abaligetre.

Hegyeket-völgyeket másztunk több órán
keresztül, nem volt elõttünk leküzdhetet-
len akadály. A lányok éneke és a fiúk
poénkodása a nehéz túra közben is fel-
dobta a hangulatot. 12 km gyaloglás után
mindenki örömére megérkeztünk az

abaligeti cseppkõbarlanghoz. A barlang-
ban nagyon hideg volt, de a gyönyörû
képzõdmények láttán „tátva maradt a
szánk.” Még denevért is láttunk ott! Visz-
szafelé egy másik, rövidebb úton kalau-

zolt bennünket túraveze-
tõnk. Még így is késõ este
értünk vissza Sikondára. A
táborban háromfogásos
vacsi várt minket, amit jó-
ízûen elfogyasztottunk.

Szerdán 9-12 óráig krea-
tív foglalkozást szerveztek
nekünk tanáraink. Minden
táborlakó ékszereket készí-
tett fagyöngyökbõl. Ezután

a csapatok saját színdarabjuk próbájával
foglalatoskodtak. Ebéd után a helyi strand-

ra látogattunk el. Ott aztán volt minden:
úszóverseny, vízilabda, vízibomba, egyéb
vízijátékok. Este pedig hatalmas buli kere-

kedett. Az est fénypontja a
karaokezás volt.

Csütörtökön délelõtt ér-
dekes és remekül meg-
szerkesztett PowerPointos
bemutatót láthattunk az
egészséges életmódról és a
Mecsek növény- és állatvi-
lágáról. Ezután a tábor te-
rületén sokak számára

még ismeretlen játékba, számháborúzás-
ba kezdtünk. Remekül éreztük magunkat
a játék során. Délután ismét strandolással
töltöttünk el néhány órát. Alkonyatkor a
csoportok elõadták szórakoztató jelenete-
iket. Vastapssal jutalmaztuk egymás szín-
házi produkcióját. Ezen az estén tábori
dalok éneklésével zártuk a napot. 

Pénteken egésznapos kirándulást szer-
veztek nekünk Pécsre kedves pedagógu-
saink. Megtekintettük a város nevezetes-
ségeit: a Barbakánt, a székesegyházat, a

Dzsámit, a Zsolnai-kutat, a Pécsi Nemze-
ti Színházat, sõt még a terráriumba is ellá-
togattunk. A látványosságok megtekintése
után a szórakozásé volt a fõszerep. A
Cinema City-ben megnéztük a Jégkorszak
címû animációs film 3. részét. Ezután kö-

vetkezett a hét legszen-
zációsabb programja: a
MECSEXTRÉM. Itt min-
denki próbára tehette
bátorságát, megmutat-
hatta ügyességét. Az al-
pesi kötélpályát szinte
mindenkinek sikerült
teljesítenie. A tiroli pá-
lyát is igyekezetünk ki-
próbálni. Itt aztán meg-

emelkedett adrenalin-szintünk! Tanáraink
sorakozót jelzõ szavára fájó szívvel hagy-
tuk el az extrém játékok parkját.

Sajnos eljött az utolsó nap, a búcsúzás
ideje. Szombaton reggel összepakoltuk
csomagjainkat, majd következett az ered-
ményhirdetés, ahol minden csapat illetve
tanuló meg-
kapta a megér-
demelt jutal-
mát. A csapat-
verseny vég-
eredménye a
következõ lett:
I. Vonzó Vérna-
rancsok és a Pi-
ros Aranyak, II.
Arany(os) Sárgák, III. Természet Õrei. A
hazafelé vezetõ út során megálltunk és
még megnéztük a siklósi várat. 

Köszönjük tanárainknak és segítõiknek
ezt a felejthetetlen hetet, amit teljesen in-
gyenesen tölthettünk el Sikondán. Renge-
teg élménnyel gazdagodva térhettünk ha-
za. Bízunk benne, hogy jövõre is lesz le-
hetõségünk táborozni.

Ádám Vivien, Németh Krisztina,

Nyilas Zsaklin, Turi Szabina

A tábort szervezõ tanárok: Barna Pong-
rácné, Csontos Ferencné, Fuszkóné Gás-
pár Judit, Hurton Katalin, Kauz Erzsébet,
Polyákovicsné Molnár Ágota, Weisné Pus-
kás Ágnes

A tábor támogatói: Mélykúti Gyerme-
kekért Alapítvány, Diákönkormányzat
Mélykút, Cuki-Csemege, REX-HÚS,
MAZSA Kft., Nemzeti Tankönyvkiadó,
Széplaki Erzsébet tankönyvíró, Méhes-

Mézes Bt., OKÉ Szer-
kesztõsége, Természet-
búvár Szerkesztõsége,
Steps Magazin, Fókusz
Takarékszövetkezet,
Materialplas-tik Kft.,
OTP Mélykút, Posta-
bank Mélykút, Zöld-
ségbolt (Katona László),
Mackó József, dr. Gre-
gus Gábor, Behány Zol-

tán, Odrobina Ferenc
Köszönjük szépen segítségüket, támo-

gatásukat! Nélkülük nem valósulhatott
volna meg ez a tábor!

Integrációs nyári tábor – 2009
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A Mûvelõdési Ház és a Nagycsaládosok Mély-
kúti Egyesülete szeptember 12-én megrendezte a
hagyományos szüreti felvonulást.

A Mûvelõdési Ház elõtti térrõl 14 órakor indul-
tak el a helyi és vidékrõl érkezett fogatok a hagyo-
mányõrzõ csoportok-
kal, magyar népviselet-
be öltözött lányokkal,
asszonyokkal a megál-
lóhelyek felé. Mint
minden évben, most is
több helyen várták a
helyiek a felvonulás
résztvevõit étellel, itallal
és sok szeretettel. Hét
megállóhelyen tartot-
tak bemutatót a helyi
hagyományõrzõ cso-
portok (az Erzsébet-
templomnál, az Árpád utcánál, az Öregek Napkö-
zi Otthona elõtt – itt csatlakozott a Hunyadi utcai

kocsma is a vendéglátáshoz –, a Csorba-háznál,
Mondovicsék Vendéglõjénél, a Pikkoló Pohara-
zónál, a volt Csillag kocsmánál). 

Mindenütt szíves fogadtatásban volt része a
fellépõ csoportoknak. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani a Mélykúti Szederin-
da Népzenei Egyesület tagjainak, a Mély-
kúti Asszonykórusnak, a Vadvirág gyermek-
és felnõtt Néptánccsoportnak, az MME An-
na tánccsoportjának, a Terno Trajo tánccso-
portnak és a kis táncosoknak, Kurtyák An-
tal, Gavlik János, Farkas Béla, Varga József,
Balogh Norbert zenészeknek, az õket kiste-
herkocsival szállító Mikó Ferencnek.
A felvonulás sikerének fõ biztosítéka min-

den évben az, hogy elegendõ fogat álljon rendel-
kezésre. Ezért külön köszönetemet fejezem ki va-

lamennyi mélykúti és
vidéki (bácsalmási, fel-
sõszentiváni, csikériai)
gumis kocsival, fiáker-
rel, illetve lóháton érke-
zõnek, a velük kapcso-
latot tartó és egyeztetõ
Molnár Józsefnek.
Köszönöm a megálló-
helyek lelkes, jókedvû
vendéglátóinak, a nyug-
díjas klubok vezetõinek,
a klubtagoknak, a Nagy-
családosok Mélykúti

Egyesülete tagjainak, Holka Istvánnénak, Rasztik
Tibornak, Szabó Sándornénak, Burai Bélának,
Kopcsek Tamásnak, Sári Bélának, Dóra Lajosné-
nak, Kollár Frigyesnének és mindenkinek, aki bár-
mi módon segítette a felvonulás lebonyolítását. 

A Mûvelõdési Ház elé visszaérkezve a Nagycsa-
ládosok Mélykúti Egyesülete vacsorával várta a fel-
vonulás résztvevõit a nagyteremben. Rázendített a
délután folyamán is derekasan helytálló zenekar –
melynek díját a NOE fedezte –, és a fergeteges
hangulatú szüreti bál éjjel 1 órakor ért véget.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük az érdek-
lõdõ, kíváncsiskodó, velünk együtt örülõ mélykú-

tiaknak a bátorítást, a felénk áradó szerete-
tet. Szép volt ez a nap. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy az ünnepekre milyen nagy szük-
ség van az emberek életében. Idézem az
egyik megállóhelyen elérzékenyült idõs né-
ni szavait: „Úgy vártalak benneteket, min-
den évben úgy várom ezt a napot. Ne
hagyjátok abba, olyan szép!” Üzenem ne-
ki: nem hagyjuk abba, jövõre is megyünk…

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Szüreti bál – 2009

• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA! Kezdés október 27-én (kedden)
17 órakor az Általános Iskola tornatermében. A 10 alkalomból ál-
ló turnus részvételi hozzájárulása: 700 Ft/fõ. Kedden és pénte-
kenként 17 órakor Csontos Ferenc tanár úr vezeti a tornát, mely-
re mindenkit szeretettel várunk.
• MÁRIAGYÛD-PÉCSI KIRÁNDULÁSRA hívjuk tagtársainkat no-
vember 29-én (vasárnap). Indulás: reggel 7 órakor. Program: 10 óra-
kor Máriagyûdön szentmise, 15 órakor a Pécsi Nemzeti Színház
mûvészeinek elõadásában Jacobi Viktor Leányvásár c. operettjének
megtekintése. Költség tagoknak: 2.500 Ft/fõ (útiköltség, belépõ-
jegy), 3.500 Ft/fõ kívülállóknak. Jelentkezéseket nov. 19-ig várjuk!
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes
egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló
kedvezményes bérlet váltható 5.000 forintért, melyet hat hónap
alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.
• SZOBAI KERÉKPÁR ingyenes kölcsönzése Borsos Antalnénál
a 460-660-as telefonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 óráig, 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

Ünnep az egyesületben
A Mozgáskorlátozottak Mély-

kúti Egyesülete szeptember 26-
án tartotta megalakulásának
15. évfordulóját és egy-
ben a Mozgáskor-
látozottak Felsõ-

Bácskai Kulturális Találkozóját
valamint a 8. alkalommal meg-
rendezett Mélykúti Mákos-

kalács-sütõ versenyt. Képe-
ink az ünnepségen

készültek.


