
KKoommjjáátthh  JJeennõõ::  AAnnyyáámmhhoozz

BBeesszzéélljj,,  aannyyáámm!!  SSzzaavvaadd  aa  sszzíívv  zzeennééjjee,,
SSzzíívveeddbbõõll  sszzeerreetteett  ss  éélleett  sszzaakkaadd;;
NNaappppaallooddiikk  aa  sszzeennvveeddééllyyeekk  ééjjee,,
MMeelleegg  ssuuggáárrkkéénntt  öömmlliikk  sszzéétt  sszzaavvaadd..
BBuuzzddííttss  aa  jjóórraa,,  óóvvjj  aa  kküüzzddeelleemmbbeenn,,
SSzzeerreettnnii,,  hhiinnnnii  óó,,  ttaannííttss  mmeegg  eennggeemm!!
SSzzíívveeddbbee  IIsstteenn  lleellkkee  kkööllttöözzöötttt......
ÁÁllddootttt  vvaaggyy  ttee  aazz  aasssszzoonnyyookk  kköözzöötttt!!

RRaaggyyooggjjoonn  aarrccoodd  ééss  nnee  ssíírrjj  mmiiaattttaamm!!
BBáárr  mmoosstt  lleevveerrtt  ééss  bbúúss  vvaaggyyookk,,
LLeesszz  mméégg  iiddõõ  ––  nnee  fféélljj!!  ––  mmiiddõõnn  ddiiccssõõsséégg
ÖÖvveeddzzii  mmaajjdd  ee  bbüüsszzkkee  hhoommllookkoott!!
TTee  ccssaakk  sszzeerreessss,,  nnee  lleeggyyeenn  sseemmmmii  ggoonnddoodd,,
VViiggaasszz  lleeggyyeenn  sszzaavvaadd,,  bbáárr  ffeeddddvvee  mmoonnddoodd
ÉÉss  ddrráággaa  kköönnnnyyeeiiddddeell  öönnttöözzöödd!!......
ÁÁllddootttt  vvaaggyy  ttee  aazz  aasssszzoonnyyookk  kköözzöötttt!!

TTeennsszzíívveedd  aazz,,  mmii  ttééggeedd  ffööllmmaaggaasszzttaall,,
VViirráággookk  nnyyííllnnaakk  lláábbaaiidd  nnyyoommáánn,,
TTeerrmmõõ  rrüüggyyeett  bbooccssáátt  aa  sszziikkllaappaaddmmaallyy,,
AAmmeerrrree  jjáárrsszz  mmiinntt  ééggii  llááttoommáánnyy::
SS  hhooll  sszzeebbbb  vviilláággookk  ttiisszzttaa  üüddvvee  ttáámmaadd,,
TTee  ooddaa  sszzáállllsszz..  KKiivvíívvttaadd  kkoorroonnááddaatt,,
KKöörröötttteedd  mmiinnddeenn  fféénnyybbee  ööllttöözzöötttt......
ÁÁllddootttt  vvaaggyy  ttee  aazz  aasssszzoonnyyookk  kköözzöötttt!!

ÜÜddvvöözz  llééggyy,,  jjóó  aannyyáámm!!  MMaallaasszzttttaall  tteelljjeess
SSzzíívveeddhheezz  jjáárruull  bboollddooggaann  ffiiaadd..
SSzzíívveemm  rreemmeegg,,  mmeerrtt  üüddvvöössssééggee  tteelljjeess,,
SSzzíívveemm  zzookkoogg,,  ddee  aazz  öörröömm  mmiiaatttt..
ÓÓ,,  mmeerrtt  áállddááss  nnõõ  aazz  áállddááss  hheellyyéénn::
ÁÁllddootttt  vvaaggyyookk,,  mmééhheedd  ggyyüümmööllccssee,,  éénn!!
VVáárrnnaakk  rreeáánnkk  nneemm  iissmmeerrtt  ggyyöönnyyöörröökk......
ÁÁllddootttt  vvaaggyy  ttee  aazz  aasssszzoonnyyookk  kköözzöötttt!!

Története keserédes, viszontagságos, fájdalmas
történelmi krimibe illõ. Írtak már róla könyveket, ta-
nulmányokat, tudós szakemberek fogalmazták meg
gondolataikat róla. Felkészült történészek is vallják,
hogy a Szent Korona kérdésében az abszolút igazsá-
got soha megállapítani nem fogjuk. Tudunk róla
igazságokat, féligazságokat, sejtéseket mondani, tel-
jességre azonban nem juthatunk.

Aki személyesen látta már a hazatért Szent Koronát
akár a Nemzeti Múzeumban, akár az Országházban, az
láthatta a megjelentek boldog mosolyát, a szemek ra-
gyogásában annak az életörömnek a fényét, amely a ko-
rábbi évtizedekben porrá zúzott nemzeti öntudat újraé-
ledését jelentette. Valamennyien újra magyarnak érez-
ték magukat. A tömegre – elsõ látásra – talán „csak” a

Szent Korona egésze, a látvány tett maradandó benyo-
mást. A részleteket a látogatók egy része nem is érzé-
kelte, nem is érzékelhette. Önmagában a hazatért
Szent Korona látványa volt a lenyûgözõ. A legtöbben
természetesen tudták, hogy a részletek felismeréséhez,
értelmezéséhez alaposabb vizsgálatok, korabeli feljegy-
zések, a szakirodalom, a történelmi korok ismerete, a
visszaemlékezések felidézése is szükséges.. Ez az ösz-
szegzés – már terjedelmi korlátai miatt sem – mondhat
el minden eddigi ismeretet róla. Epizodikusan szólha-
tunk Szent Koronánk keletkezésérõl, anyagáról, alkotó
elemeirõl, sorsfordulóiról, történelmünkben betöltött
szerepérõl. Mindezt anélkül, hogy nemzeti történel-
münk egészérõl – ha csak lényeg kiemelõen is – szól-
hatnánk. Szent István a mi államalapító királyunk.
Mindannyian tudjuk azonban, hogy népünk – nemze-
tünk történelme nem a királysággal kezdõdött. A Kár-
pát – medence meghódítója, Árpád még fejedelem
volt. A fejedelemség korszakáról halvány, helyenként
bizonytalan ismereteink vannak. Fejedelmeinkrõl is
csak feltételezett névsor adható.

Szólhatunk a kettõs fejedelemség koráról. Ehhez két
méltóság nevet kell ismernünk: kende=elsõ számú ve-
zetõ, a törzsszövetség feje, gyula=az õsmagyarok fõbí-
rája vagy hadvezére.

A kettõs fejedelemség korából megnevezhetõ Álmos
(850-es évek – 895 körül), õ a kende, Levedi a gyula (a
hadügyek irányítója), Árpád (895-907) a kende, mellet-
te Levedi a gyula.

A nagyfejedelemség korában Zolta vagy Fajsz (a 900-
as évek elsõ felében), Taksony (955-972), Géza (972-
995), Vajk (997-1000. december 25 vagy 1001. január
1. – fejedelem, 1000. december 25. vagy 1001. janu-
ár 1. – 1038. augusztus 15. – király.

A fejedelemség idején Géza megtéréséig a fejedel-
mek a pogány vallás követõi. A Kárpát – medence új jö-
vevényeit két kereszténység is maga mellé kívánta állí-
tani. Küldtek térítõ papokat a nyugatiak (római katoli-
kusok) és küldtek a keletiek, a bizánciak. Géza fejedel-
münket a nyugatiak gyõzték meg. Megkeresztelkedett,
belépett a nyugati egyházba, a közrendû és vezetõ po-
gány magyarok meggyõzésére hittérítõket kért a német
császártól, fia számára Gizellát, a bajor hercegnõ kezét
kérte meg. A magyarság jövõbeli sorsát döntötte el
ezekkel a lépésekkel Géza. A kereszténység nyugati
ágához csatlakozva Európának azt a kultúráját válasz-
totta, amelyet a Nyugat képviselt. Géza mûvét fia, a ke-
resztségben István nevet kapott Vajk teljesítette ki. Az õ
egyik legfontosabb feladata a pogány rend megdöntése
mellett a feudális államszervezet létrehozása volt. Az ál-
lamalkotás kezdetét jelenti királlyá koronázása. Ebben
a tevékenységében is apjának megkezdett útján haladt.
Asztrik fõpapot II. Szilveszter pápához küldte, hogy ki-
rályi koronát kérjen a számára. 

Folytatás a 9. oldalon

Harminc évvel ezelõtt tért haza
történelmünk néma, nagy tanúja,

a SZENT KORONA
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*A Képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselõi 2008. évi teljesít-
ménykövetelményeinek alapját képezõ
kiemelt célokat a következõk szerint hatá-
rozza meg:

a./ A Képviselõ-testület által alkotott ren-
deletek betartása és betartatása, a hozott
határozatok maradéktalan végrehajtása.

b./ A jogszabályok módosításának fi-
gyelemmel kísérése, az új rendelkezések
elsajátítása és azok jogszerû alkalmazása. 

c./ a jogszabályoknak való megfelelés
biztosítása a Képviselõ-testület és bizottsá-
gai döntéseinek elõkészítése és végrehaj-
tása során, a döntési alternatívák feltárása
és a legjobb döntések  ajánlása. 

d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató
jellegû közigazgatás megvalósítása. 

e./ Az elektronikus információszabad-
ságról szóló 2005. évi XC. törvény és a
kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával
a közérdekû és közérdekbõl nyilvános
adatok közzététele. 

g./ A 2008. évben megtartásra kerülõ
népszavazás(ok) szakszerû és jogszerû
elõkészítése és lebonyolítása, a törvényes-
ség biztosítása.

h./ Pályázati források felkutatása, a pá-
lyázatok szakszerû, ésszerû kidolgozása
költségtakarékos és jogszerû megvalósítása.

i./ Az önkormányzati bevételek növelé-
se, különös tekintettel a hátralékok csök-
kentésére,  a kintlevõségek behajtására és
az ellenõrzési tevékenység fokozására.

j./ Költségtakarékos gazdálkodás, költ-
ségkímélõ mûködés megvalósítása a Pol-
gármesteri  Hivatal és az intézmények vo-
natkozásában 2008. évben is.

l./ Infrastrukturális és környezetvédelmi
beruházások megvalósítása a tisztább, él-
hetõbb településért, lakosságának kom-
fortérzetének növeléséért.

m./ Folyamatos önképzés, a központi-
lag, vagy munkáltató által elrendelt köte-
lezõ  továbbképzéseken való részvétel.

A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi
2008. évi egyéni teljesítménykövetelmé-
nyeinek meghatározására  intézkedjen. 

A Képviselõ-testület felkéri Gelányi Já-
nos polgármestert, hogy a jegyzõ 2008.
évi teljesítménykövetelményeit az 1./
pontban jóváhagyott kiemelt célkitûzések
alapján állapítsa meg.

*A Képviselõ-testület Dzsudzsák Mi-
hály, az ÉPTESZ Kft. ügyvezetõ igazgatója
munkabérét 2008. március 1-jétõl bruttó
189.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

*A Képviselõ-testület 2008. március 1.
napjától a közalkalmazottak részére 3000
Ft/hó étkezési hozzájárulást biztosít.

*A Képviselõ-testület az iskolaépület fel-
újítását és a Polgármesteri Hivatalban rak-
tárépület létesítését kizárólag pályázat út-
ján kívánja megvalósítani, ezért e két beru-
házás összegét az intézmények költségve-
téseibõl kiemeli, azzal, hogy a pályázati ön-
rész fedezetét a céltartalékba áthelyezi.

*A Képviselõ-testület a 2008. évben a
civil szervezeteket összesen 5,5 millió fo-
rint támogatásban részesíti. 

*A Képviselõ-testület a Bácskomlex S.R.
Kft. megbízási díját 2008. január 1. napjá-
tól 140.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

*A Képviselõ-testület a Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett „Kistérségi járóbeteg szakel-
látó központ kialakítása és fejlesztése” cí-
mû, TIOP – 2.1.2/07/1 kódszámú pályá-
zathoz kapcsolódó Fejlesztési megállapo-
dás tervezetét elfogadja.

Február 19-i ülés

*A Képviselõ-testület a Tisztességes
Községvezetésért Aggódók Mélykút nagy-
község önkormányzati és közigazgatási
mûködése elleni tárgyában benyújtott
közérdekû bejelentését megvizsgálta. A
Képviselõ-testület a bejelentést nem talál-
ta megalapozottnak, és a bejelentõ felé az
alábbi válaszokat fogalmazza meg:

1. A tanácsnokok száma példátlanul
magas, a képviselõk és a tanácsnokok
indokolatlanul magas tiszteletdíjban és
költségtérítésben részesülnek:

A tiszteletdíj (alapdíj) összege 41.000 Ft.
Alapdíj a nem képviselõ bizottsági tagok ré-
szére nem jár. A bizottságok tagjai, a bizott-
ságok elnökei, a tanácsnokok a következõ
tiszteletdíjban részesülnek: • egy bizottsági
tagság esetén az alapdíj 25 %-a • két bi-
zottsági tagság esetén az alapdíj 45 %-a •
bizottsági elnöki tisztség ellátása – egy bi-
zottsági tagság esetén is – alapdíj 60 %-a.

A polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkormányzati
képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV.  törvény 15.§ (1) rendelkezik a kép-
viselõ havi tiszteletdíjáról (alapdíjról), mely
nem haladhatja meg a Ktv. 43.§ (1) bekez-
dése szerint megállapított illetményalap és
a 3000-10.000 lakosú település esetén az
1,8-as szorzószám szorzatát. • A fent em-
lített jogszabály (2) bekezdése szerint, ha
a képviselõ bizottságnak tagja, a tisztelet-
díja az alapdíjon felül – több bizottsági
tagság esetén is- legfeljebb az alapdíj
45%-val növelhetõ. • A bizottság elnöké-
nek, tanácsnokának a tiszteletdíja a fent
említett jogszabály(3) bekezdése alapján
legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhetõ.  

2007. évben a költségvetési törvény
szerinti illetményalap 36.800 Ft volt.

3. Az oktatási programmal kapcsolat-
ban Földes István vonatkozásában fenn-
áll-e jogi, erkölcsi összeférhetetlenség:

Nem áll fenn sem jogi, sem erkölcsi
összeférhetetlenség, mivel a Bács-Kiskun
Megyei Munkaügyi Központ és a Kecske-
méti Regionális Képzõ Központ pályázott
központi támogatásra a tanfolyam lebo-
nyolítása céljából. Földes István képviselõ-
vel a Kecskeméti Regionális Képzõ Köz-
pont kötött megbízási szerzõdést a térbur-
koló, betonelem elõregyártó tanfolyamon
gyakorlati oktatási és az ehhez kapcsolódó
adminisztrációs tevékenység ellátásra. 3
mélykúti kõmûves mester lett felkérve az
oktatás elvégzésére, akik nem vállalták ezt
e nehéz feladatot. Az önkormányzatnak
nem jelentett anyagi terhet a tanfolyam le-
bonyolítása, csak a termet és az oktatáson
résztvevõ személyeket biztosították, de a
tanfolyam Mélykút község javát szolgálta.

4. Az önkormányzat a folyamatban
lévõ büntetõügyben külsõ ügyvédi
irodát bízott meg, amelynek költsége
jelentõsen megterheli a község költ-
ségvetését:

A polgármester felkeresett egy buda-
pesti székhelyû ügyvédet, akivel tárgyalá-
sokat folytatott azért, hogy esetlegesen az
ügy bizonyos szakaszában elvállalja az
önkormányzat védelmét. Ezen kívül sem-
milyen megállapodás nem történt, nincs
megbízás. A 118/2007.(X.17.) Kt.sz. hatá-
rozattal a képviselõ-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy szükség esetén jogi
képviselõt bízzon meg, tehát a tárgyalásra
a felhatalmazást a Képviselõ-testülettõl
megkapta.

5. A képviselõ-testület 2007-ben tar-
tott-e közmeghallgatást, a közmeghall-
gatás elõkészítésére vonatkozó szabá-
lyokat betartották-e:

Szabály: A Képviselõ-testület évente
két alkalommal közmeghallgatást tart,
amelyen az állampolgárok és helyben
érdekelt szervezetek képviselõi közér-
dekû kérdést és javaslatot tehetnek. A
közmeghallgatás helyérõl és idõpontjá-
ról a lakosságot 15 nappal elõtte a hely-
ben szokásos módon  értesíteni kell. A
közmeghallgatást a polgármester vezeti
és gondoskodik az ülés rendjének fenn-
tartásáról.

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

. Jogszabály szerinti Mélykút Önkorm. által Tényleges/adható
JOGCÍM lehetséges össz.(Ft) megállapított össz. (Ft) összeg 5-a

Alapdíj 66.240 41.000 61,9
Tiszteletdíj 1 bizottsági tagság esetén 29.808 10.250 34,4
Tiszteletdíj 2 bizottsági tagság esetén 29.808 18.450 61.9
Tiszteletdíj bizottsági elnökség esetén 59.616 24.600 41,2
Tiszteletdíj tanácsnoki tisztség esetén 59.616 28.700 48,1

Költségtérítést a polgármester és az alpolgármester részére állapított meg a képviselõ-tes-
tület. A határozat mellékletét képezi a 2007. évben tiszteletdíj és költségtérítés címén kifi-
zetett összegekrõl kimutatás.

2. A környezõ települések közül Mélykúton a legmagasabbak az adók és a köz-
szolgáltatások díjai:

* 600 millió Ft kötvénykibocsátással teremtik meg a pénzügyi egyensúlyt + beruházá-
sokfedezetét
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2007. évben 2 alkalommal volt köz-
meghallgatás: 2007. március 6-án Öreg-
majorban (részfalugyûlés), március 7-én a
Mûvelõdési Házban (falugyûlés) és 2007.
december 18-án, a decemberi testületi
ülésen. A falugyûlés jegyzõkönyve szerint
120 fõ résztvevõ volt a falugyûlésen,
Öregmajorban 15 fõ.

A decemberi közmeghallgatás a 2007.
június 26-án elfogadott II. félévi munka-
tervben szerepel. A munkaterv az Önkor-
mányzati Tájékoztatóban jelenik meg, a
testületi ülések meghívói a hirdetõtáblára
kerülnek úgy, hogy a határidõk be legye-
nek tartva. – Idézet a 2007. december 18-
ai testületi ülés jegyzõkönyvébõl: „A napi-
rendi pontok tárgyalása elõtt a képviselõ-
testület az önkormányzat Szervezetérõl és
Mûködésérõl szóló 4/2007. (II.14.) ren-
delet 42. §-a alapján 14.00 órára köz-
meghallgatást hirdetett. 

Gelányi János polgármester 15.00 óra-
kor megállapítja, hogy senki sem jelentke-
zett közmeghallgatásra.”

6. A képviselõk tartanak-e fogadóórát:
Az Önkormányzati Tájékoztató 2007.

májusi számában jelent meg a képviselõk
fogadónapjairól szóló tájékoztató. A kép-
viselõk az un. Képviselõi szobában fogad-
ják a település polgárait, de ezzel a lehe-
tõséggel nagyon kivételes esetekben él-
nek a választópolgárok.

A Képviselõ-testület felkéri a Tisztessé-
ges Községvezetésért Aggódók, a telepü-
lés lakosságát, civil szervezeteit, szervezõ-
déseit, hogy amennyiben bármilyen – a
település egészét vagy nagy részét érintõ
– építõ jellegû kritikájuk, kérdésük vagy
észrevételük van, akkor azt mindenek-
elõtt a képviselõ-testület felé jelezzék,
hogy ezáltal is segítsék az önkormányzat
és a lakosság közötti kommunikáció erõ-
sítését. A Képviselõ-testület nyílt minden
kezdeményezés irányában.

Február 26-i ülés

*A Képviselõ-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a közoktatási feladatellá-
tást a jövõben intézményfenntartó társu-
lás keretében kívánja ellátni.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a társulási megállapo-
dás tervezetét, valamint a létrejövõ intéz-

mény dokumentumainak tervezetét
Appel László közoktatási szakértõvel elké-
szítesse.

A Képviselõ-testület felkéri Appel Lász-
lót, hogy az intézményfenntartó társulás
létrehozása céljából elsõsorban Madaras
Község Önkormányzatát keresse meg.
Amennyiben Madaras Község Önkor-
mányzata a társulás létrehozását nem tá-
mogatja, más települések megkeresését is
támogatja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy fentiekkel egyidejû-
leg a Közoktatási Intézkedési Tervet is
vizsgáltassa felül.  

*A Képviselõ-testület Jánoshalma polgár-
mesterének a Jánoshalmi Tûzoltó-egyesület
fenntartásához kért 3.640.000 Ft összegû
támogatási kérelmét nem támogatja.

*A Képviselõ-testület a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés Természeti Katasztró-
fák Kárenyhítési Bizottsága, valamint a
Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség által benyújtott kérelem elbírálását
polgármesteri hatáskörbe utalja.

*A Képviselõ-testület elrendeli a Mély-
kúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet és
az Önkormányzat között létrejött bérleti
szerzõdés felülvizsgálatát.

*A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze a
Bácsalmási Körzeti Földhivatalnál a mély-
kúti 2421/1-6 és a 2422/2-es hrsz-ú ingat-
lanok telekhatár-rendezését a 47/2007.
számú változási vázrajz alapján.

*A Képviselõ-testület a Mûvelõdési
Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár 2008. évi
beiskolázási tervét elfogadja.

Április 1-i ülés

*A Képviselõ-testület Mélykút nagyköz-
ség szabályozási tervét – figyelemmel a
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hiva-
tal Állami Fõépítészének véleményezésé-
re – az elõterjesztésnek megfelelõen mó-
dosítja.

*A Képviselõ-testület az SZMSZ 41. §
(1) bekezdése értelmében 2008. április
24-én du. 18 órai kezdettel falugyûlést hív
össze a nagyközség mûvelõdési házába.

Napirend: 1. Beszámoló az önkor-
mányzat 2007. évi  tevékenységérõl, tájé-
koztató a 2008. évi tervekrõl. Elõadó:
polgármester. 2. Közmeghallgatás

*A Képviselõ-testület 2008. április 25-
én du. 16 órai kezdettel rész-falugyûlést
hív össze az öregmajori klubkönyvtárba.

A napirend azonos a mûvelõdési ház-
ban 2008. április 24-én megtartásra kerü-
lõ falugyûlés napirendjével. 

*A Képviselõ-testület megtárgyalta a
2008. évre vonatkozó  közbeszerzési ter-
vet, és azt az elõterjesztéshez képest az
alábbi módosítással hagyja jóvá: a táblá-
zatban az „új utca felújítása – II. ütem”
szövegrész helyébe a „szilárd burkolatú
utak felújítása” szövegrész lép.

*A Képviselõ-testület  jóváhagyja  – a
Halasvíz Kft. által benyújtott – „Megálla-
podás ráépítés tárgyában” elnevezésû ok-
iratot, mely az önkormányzat tulajdonát
képezõ kiskunhalasi 1795. és 1800. hrsz-
ú ingatlanok 33/10000 tulajdoni illetõsé-
gére vonatkozik. A képviselõ-testület utó-
lag is felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

*A Képviselõ-testület  megtárgyalta
Szõke Jánosné és társai – a Magyar utcá-
tól a Tópartig terjedõ, a Mátyás király ut-
cán keresztül vezetõ - kerékpárút építésé-
re vonatkozó kérelmét. A Képviselõ-testü-
let a kérelmet indokoltnak tartja, azonban
a kerékpárút építésének költségét önerõ-
bõl fedezni nem tudja, ezért annak meg-
valósítását pályázat útján képzeli el. 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kerékpárút építési
engedélyes terveit elkészítesse. 

A Képviselõ-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy írásban, fényképekkel alá-
támasztva tájékoztassa a közút kezelõjét a
Mátyás király utcai szilárd burkolatú út ál-
lapotáról, egyben kérje fel az útpadka mi-
elõbbi rendbehozatalára.

*A Képviselõ-testület tudomásul vette a
Ügyrendi Bizottság Mérlegházzal kapcso-
latos vizsgálatáról szóló tájékoztatását.

*A Képviselõ-testület a Mélykúti Békás
Tó Horgász Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) kérelmét megtárgyalta és úgy
döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság az önkor-
mányzat tulajdonában álló 6449 Mélykút,
Tópart 58. szám (hrsz: 57/7) alatti ingatlant
(Mûvelõdési Ház) az Egyesület székhelye-
ként bejegyezze, az Egyesület központi
ügyintézõ tevékenységét a fent megjelölt
ingatlanon végezze. A Képviselõ-testület
ugyanakkor az Egyesület telephely létesí-
tése iránti kérelmét nem támogatja.

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a

nagyközségi önkormányzat képviselõ-
testületének 17/2004. (XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszol-
gálatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat köteles minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa fizetni.
Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a
lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesül-
het abban az esetben, ha vízóráját lesze-
relteti. A mérõóra újbóli felszerelés ese-
tén azonban a vízmérõ, valamint a fel-
szerelés költségét köteles megtéríteni.

• VÍZMÛ telefonszáma: 06-30/314-
6604. (Konkoly István, Kothencz János).
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a
fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisz-
tántartására és téli idõszakban a vízórák
fagy elleni védelmére. 

• Az ÉPTESZ KFT. üzemeltetésében
levõ TEMETÕK (Kálvária, Pesti, Alsó) 6
órától 20 óráig tartanak nyitva! 
A temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/447-0341. (Bozár László)

• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
20/978-6680.( Mayer Lászó) telefonszá-
mon illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089. vagy személyesen az irodá-
ban Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.

• KÉMÉNYSEPRÕ telefonszáma: 06-
30/461-6835. (Szûcs Imre).
A kéményseprõ tevékenység kötelezõen
elõírt közszolgáltatás, melynek igénybe
vétele mindenki számára kötelezõ, kérjük
saját érdekében mindenki vegye igénybe
a szolgáltatást. Ha a tulajdonos a díjfizetést
elmulasztja vagy a munka elvégzését aka-
dályozza a szolgáltató köteles az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft emblémájával ellátott SZEMETES-
ZSÁKOT lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT
irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 210,-Ft bruttó áron. Ha ebbe a
zsákba gyûjtik a hulladékot a kuka üríté-
sekor ezt is elszállítják külön díj felszámí-
tása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

TISZTELT ADÓZÓK! • A helyi ipar-
ûzési adóbevallás határideje 2008. júni-
us 2. Kérjük, hogy a bevallásokat határ-
idõben adják le a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál.

Vargáné dr. Egyed Ilona, jegyzõ

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS • 2008. júni-
us 3-4-5-én (kedden, szerdán, csütörtö-
kön) az I. sz. óvodában 8-17 óráig.
Szükséges iratok: szülõ személyi igazol-
ványa, lakcím kártya, gyermek oltási
könyve.

Hatalóczki Tiborné vezetõ óvónõ

RÖVIDEN
FÖLDHASZNÁLATBAN TÖRTÉNT VÁL-
TOZÁSOK • Kérjük a Tisztelt termõ-
föld tulajdonosokat és földhasználó-
kat, hogy a 2008. évet érintõ földtulaj-
donban, illetve földhasználatban tör-
tént változásokat szíveskedjenek beje-
lenteni 2008. május 31. napjáig az ön-
kormányzat pénzügyi csoportjánál
(14. szoba) a mezõõri járulék nyilván-
tartásban történõ átvezetés miatt.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

ÉRTESÍTÉS • A Mélykúti Önkéntes
Tûzoltó Egyesület vezetõsége értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy május 21-én (szer-
dán) 17 órától gépszemle és poroltóel-
lenõrzés lesz a Széchenyi utcai boltnál.

Kovács Tamás elnök

FELHÍVÁS • Fényképezõgép múzeu-
momba szívesen elfogadok bármilyen régi
típusú, használaton kívüli fényképezõgé-
pet. Ha Önöknek már nincs szükségük
ezekre a masinákra, gyûjteményemben
méltó helyre kerülnek.          Malustyik János

6449 Mélykút, Dankó P. utca 13. Tel: 06-20/384-6056

A képviselõ-testület soronA képviselõ-testület soron
következõ ülése 2008.következõ ülése 2008.
május 27-én (kedd) 15május 27-én (kedd) 15
órakor kezdõdik a Községórakor kezdõdik a Község--
háza tanácskozó termében.háza tanácskozó termében.

Gelányi János polgármester
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Tisztelettel köszöntök minden jelen-
lévõt, jó estét kívánok mindenkinek!
Külön köszöntöm Marancsik Róbert pa-
rancsnok helyettes urat.

Az önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata szerint a Képviselõ-
testület évente falugyûlést hív össze,
melynek napirendjét a polgármester ja-
vaslata alapján határozza meg.

A mai falugyûlés napirendje: be-
számoló az önkormányzat 2007. évi
mûködésérõl, valamint a 2008. év
terveirõl. 

Az önkormányzat a 2007. évi költség-
vetési évet 925 millió Ft bevétellel és
911 millió Ft kiadással zárta, így hitel
felvétele nélkül tudjuk magunk mögött
az elmúlt esztendõt is, minden egyéb
rosszindulatú híresztelés ellenére. 

A település lakossága a helyi adók
megfizetésével járul hozzá a település
mûködéséhez. Magánszemélyek kom-
munális adójából közel 21 millió Ft,
iparûzési adóból 72 millió Ft folyt be
az egyszámlánkra. Az önkormányzat
bevételét növeli továbbá a gépjármû-
adóból befolyt bevétel is,  mely elérte a
29 millió Ft-ot az elmúlt évben.

Mindig szívesen számolok be arról,
ha valamilyen témában sikerrel pá-
lyáztunk, ebben az évben is örömmel
teszem ezt. 

Kerékpárút építés: a Tópart  déli és
keleti részén megépítettük a kerékpár-
utat, ezzel a falu központjának egy ré-
szét biztonságossá tettünk a kerékpáron
közlekedõk részére. 

Az intézmények korszerûsítése az
elõzõ évhez hasonlóan tovább folytató-
dott. Felújítottuk a Gondozási Központ
régi épületszárnyát, minek következté-
ben most már az egész épületegyüttes
mûszakilag teljesen rendben van. Meg-
valósult a napközi otthon külsõ hom-
lokzatának felújítása, valamint gyer-
mekillemhellyel való ellátása. Elkészült
a sportcsarnok vizesblokkjának felújí-
tása, illetve akadálymentesítése. A Pol-
gármesteri Hivatal házasságkötõ ter-
me, ami egyben a képviselõ-testület ta-
nácskozó terme is, talán a környék leg-
szebbike lett a felújítást követõen. Ké-
sõbbi terveink között szerepel a belsõ
berendezés cseréje is. 

Az AVOP Leader+ a vidékfejlesztés
új lehetõségeit rejtõ, az Európai Unió
egyik legsikeresebb közösségi kezde-
ményezése. Különlegessége, hogy a
helyi problémák megoldását az ott
élõkbõl alakult ún. helyi akciócsopor-
tok irányításával és aktív közremûkö-
désével valósítja meg. A LEADER prog-
ram a helyi, kistérségi ötletre, kezde-
ményezésre összeálló, a közösen elfo-
gadott helyi fejlesztési programot
együtt megvalósítani kívánó, alulról

kezdeményezett összefogást ösztönzi,
és a helyiekre bízza a projektek kivá-
lasztásáról és finanszírozásáról szóló
döntéseket. E program keretében való-
sulhatott meg településünkön is a Bé-
kás tó rekonstrukciója.

A LEADER program tovább folytató-
dik, így  ismét lehetõség lesz a helyi fej-
lesztési elképzelések megvalósítására. A
következõ idõszak célkitûzése meg-
egyezik a korábbi programunkkal, azaz
folytatni szeretnénk a Békás tó környé-
kének szabadidõ központtá való kiala-
kítását.  

A településünket érintõ fontosabb
eseményekrõl néhány szót:

2007. augusztus 20-val Karajz Gábor
jegyzõ kérte a közszolgálati jogviszo-
nyának közös megegyezéssel történõ
megszüntetését. Ezt követõen a jegyzõi
állás meghirdetésre került, melyre 11 fõ
nyújtotta be pályázatát. A Képviselõ-
testület 2008. január 1-jei hatállyal egy-
hangú szavazattal Vargáné dr. Egyed
Ilonát nevezte ki Mélykút jegyzõjévé. 

Testvértelepülési találkozó
2007. október 4-6-ig Kamionka

Wielkából 54  vendég érkezett telepü-
lésünkre, ebbõl 17 fõ felnõtt és 38 fõ ál-
talános iskolás gyermek. A gyermekek
mélykúti szülõknél kerültek elhelyezés-
re, egy család két gyermeket fogadott.
A programjukról röviden: megismer-
kedtek Mélykút, Baja nevezetességei-
vel, látogatást tettek a Hajósi pincéknél
Ez a program a vendégeknek nagyon
tetszett.

A jövõ hónapban, május 14-és 18-a
közötti idõpontban a látogatásuk vi-
szonzására meghívást kaptunk
Kamionka Wielkába. Az utazás szerve-
zése most folyik.

2007. október 16-án lakossági fel-
jelentés alapján a Kecskeméti Városi
Ügyészség a Büntetõ törvénykönyv
188.  § (2) bekezdésébe ütközõ gazda-
sági elõny jogtalan felhasználásának
bûntette elkövetésének alapos gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást
rendelt el. A büntetõügyben a Vám- és
Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális
Nyomozó Hivatal Békés Megyei Osztá-
lya házkutatást, motozást, lefoglalást
rendelt el a Polgármesteri Hivatal 2003-
2006. évi, illetve a 2007. év 1-9 havi
könyvelési anyagaira, szabályzatokra,
testületi döntésekre, szerzõdésekre, a
pályázati anyagok teljes dokumentáció-
ira vonatkozóan. A nyomozás befejezé-
si határidejeként január közepét jelöl-
ték meg, azonban az ügy állásáról a mai
napig nincs információnk.

Néhány szót ejtenék a testületi
munkáról.

A képviselõ-testület 2007. évben 18
alkalommal ülésezett, melyen 160 ha-
tározatot hozott és 20 rendeletet alko-
tott.

A képviselõ-testület bizottságai 71 al-
kalommal üléseztek, legtöbb alkalom-
mal a szociális bizottság, 20-szor, legke-
vesebb alkalommal az egészségügyi bi-
zottság, 4 szer. 

2007. év második felében megújí-
tottuk Mélykút internetes honlapját.

Megtalálhatók rajta az önkormányzat
hatályos rendeletei, a Képviselõ-testüle-
ti ülések jegyzõkönyvei, közérdekû in-
formációk, pályázati lehetõségek, adó-
ügyekkel, gazdálkodási ügyekkel, igaz-
gatási ügyekkel, szociális ügyekkel kap-
csolatos nyomtatványok, községünk
rendezvényei, sporteseményei, az  ön-
kormányzati tájékoztató korábban
megjelent számai. 

Elérhetõsége: www.melykut.hu

Az önkormányzat 2008. évi tervei
A képviselõ-testület az önkormányzat

2008. évi költségvetését 877 millió Ft
bevétellel, mely 57 millió Ft hitelt tartal-
maz, állapította meg. A bevételek és ki-
adások egyensúlyának megteremtésé-
hez  hitelt kellett betervezni. 

A költségvetésben hitelként feltünte-
tett összeg egyelõre csak tervezet. Min-
dent meg kell tenni annak érdekében,
hogy a mûködési hiányt mérsékeljük.
Ehhez bevételi forrásokat kell keresni,
és csökkenteni a mûködéshez szüksé-
ges kiadásokat.

A képviselõ-testület erre az évre
adómértéket nem emelt.

Emelkedett viszont az elfogyasztott
vízmennyiségéért fizetett összeg. A víz-
díj 208 Ft/m3-re, a csatornaszolgáltatás
díja 317 Ft/m3-re emelkedett.  

Az elfogyasztott vízmennyiségen felül
180 Ft alapdíjat is kell fizetni havonta. 

Ezt a döntésünket az indokolta, hogy
településünkön erõsen elhasználódott a
vízvezeték hálózat, ezért egy esetleges
csõtörés esetén egész település-részt
kell lezárni a javítás idejére.  Ez az alap-
díj egy elkülönített számlán gyûlik és
csak a vízvezeték rekonstrukciójára
használható fel. 

Intézményfenntartó társulás létre-
hozása

Az állami támogatások összege törvé-
nyi rendelkezés alapján illeti meg az
önkormányzatot, lakosságszám alapján
vagy feladatot finanszírozva. A közpon-
ti finanszírozás módosulása leginkább
a közoktatásban érezteti hatását. A  ko-
rábbi évekhez képest csökkenõ támo-
gatással ösztönzik az önkormányzato-
kat intézményfenntartó társulásban va-
ló részvételre. Mélykúton a csoport- és
osztálylétszámok a közoktatási törvény-
ben elõírtaknak megfelelõen alakulnak,
pénzügyi megfontolások alapján azon-

Beszámoló az önkormányzat 2007. évi tevékenységérõl
(Elhangzott a 2008. április 24-i Falugyûlésen)

FOGADÓNAPOK
GELÁNYI JÁNOS POLGÁRMESTER:

minden hétfõn 8-12 és 13-15 óráig. Telefon: 77/560-001
VARGÁNÉ DR. EGYED ILONA JEGYZÕ:

hétfõ, szerda, csütörtök 8-12 és pénteken 8-10 óráig. Telefon: 77/560-002
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ban a képviselõ-testület a társulás létre-
hozása mellett döntött. A környékün-
kön, amely település még nem vesz
részt társulásban, Madaras község. Egy
közoktatási szakértõ kimutatása alapján
a társulás létrehozása esetén mindkét
település 20-30 millió Ft többlettámo-
gatáshoz jutna éves szinten.  Ezen ada-
tok ismeretében Madaras község is a
napokban hozta meg döntését az in-
tézményfenntartó társulás létrehozásá-
ról  Mélykút településsel.

A jelenlegi fenntartási módban az ál-
talános iskolai oktatás biztosításához a
központi normatíván túl mintegy 56
millió Ft, az óvodai neveléshez  19 mil-
lió Ft önkormányzati támogatás szüksé-
ges. Az oktatási munkát a társulás létre-
hozása nem módosítja, a gyermekek
továbbra is helyben járnak iskolába. A
végleges döntést azonban csak abban
az esetben hozzuk meg, ha ez minden
szempontból  elõnnyel jár a települé-
sünknek. 

Szennyvízhálózat kiépítése
Többször foglalkoztunk már falugyû-

lésen is ezzel a témával, most ismét
napirendjére tûzte a képviselõ-testület.
Az uniós pályázati forrás megnyerésé-
nek lehetõsége most adott. Ennek is-
meretében döntenünk kellett, hogy
akarunk-e Mélykúton szennyvíz-tisztí-
tómûvet és szennyvízcsatornát építeni,
illetve akarunk-e további forintokat ál-
dozni a pályázat benyújtásához szük-
séges elõkészítési munkákra. A Képvi-
selõ-testület kimondta, meg kell valósí-
tani ezt a beruházást. Döntésének
meghozatalakor a következõket mérle-
gelte: Mélykút lakosságszáma alapján
(jelenleg 5662 fõ) nem tartozik a kiste-
lepülések közé és az évi kb. 20-40 fõ
természetes fogyást figyelembe véve,
az elkövetkezõ idõszakban sem csök-
ken számottevõen. Azt is mérlegelte
döntése során a Képviselõ-testület,
hogy nem kis terhet ró ez a lakosságra,
de az uniós elõírásoknak megfelelõ há-
zi szennyvíztározó megépítése többe
kerülne. Nem beszélve a házi szenny-
víztározó egy további vonzatáról a
szippantás költségérõl, valamint a
szennyvíz vidékre való elszállításának
költségnövelõ hatásáról. 

Terveink szerint 2008. július-augusz-
tus hónapjában benyújtjuk pályázatun-
kat és amennyiben az I. fordulóban al-
kalmasnak találja a bíráló bizottság a
pályázatot, utána nyújtható be a máso-
dik fordulóra a megvalósításra vonatko-
zó pályázat.  

Választási programomban szerepelt,
hogy Mélykút város legyen. A városi
cím elnyerése érdekében szép kivitelû
pályázat készült, amelyet ez év január-
jában küldtük meg az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumba.
Várjuk a minisztérium döntését és bí-
zunk a pozitív elbírálásba. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Gelányi János polgármester

Az önkormányzat Képviselõ-testülete a
2008. évi költségvetést 8819.264 ezer Ft
bevétellel, 57.701 ezer hitellel, és
876.965 ezer Ft kiadással állapította meg. 

A költségvetés létszámleépítést nem
tartalmaz. A dolgozók a jogszabályban
elõírt illetményemelésben részesültek, a
fedezetét a központi költségvetés lefi-
nanszírozza.

Egy-két számszaki adatot kiemelek a
költségvetésbõl:

Közvilágításra 21.600 ezer Ft-ot, föld-
utak karbantartására 3.600 ezer Ft-ot, sí-
kosság elleni védekezésre 3.600 ezer Ft-
ot, közterületek tisztántartására 3.240
ezer Ft-ot, közkutak vízdíjára 300 E Ft-
ot, strandüzemeltetésre 1.810 ezer Ft-ot
terveztünk. 

Szociális segélyezésre 146.700 E Ft-ot
tervezünk. Ennek az összegnek kb. a
90%-a a központi költségvetésbõl meg-
térül. A segélyen felül további támoga-
tást is nyújt a települési önkormányzat.
A hét három napján az  óvodába járó
gyermekek és az általános iskolába járó
tanulók napi 1-1 pohár tejet, illetve ka-
kaót kapnak ingyenesen, továbbá az ar-
ra rászoruló  óvodások és az általános is-
kola 1- 5. osztályos tanulói ingyenes ét-
kezésben részesülnek. Az önkormány-
zat támogatással hozzájárul  a 62 év fe-
letti lakosok szemétszállítási költségének
csökkentéséhez 1.440 ezer Ft-tal. A fel-
sõoktatásban tanuló diákok ösztöndíj tá-
mogatására 1.685 ezer  Ft összeget kü-
lönítettünk el. Az önkormányzat a  sú-
lyosan fogyatékos személyeket mentesti
a kommunális adó megfizetése alól. 

A nagyközségben a lakosság széles ré-
tegét tömörítõ civil szervezetek mûködé-
sét az önkormányzat az anyagi lehetõsé-
géhez mérten minden évben támogatja,
az idei évben ez 5,8 millió Ft-ot jelent. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15/A.§ (1) eleget téve
az alábbiakban tesszük közzé a nem
normatív, céljellegû mûködési és fejlesz-
tési támogatások kedvezményezettjei-
nek nevét, a támogatás célját és összegé-
re vonatkozó adatokat:

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Beruházási kiadásokra 7.085 ezer Ft-ot terveztünk. Ez az összeg fõként tervek,
fûnyírók, számítógépek beszerzését tartalmazza. A céltartalékba 15.38 E forintot
különítettünk el elsõsorban pályázatok megvalósítását biztosító saját forrásra.

AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KIVONATA
AZ ÖNKORMÁYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

Folytatás a 6. oldalon

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-

gyelmét, hogy a község területén a
közterületen lévõ járdákat az év
minden napján folyamatosan tart-
sák tisztán (pl.: gyommentesítés, fa-
ágak, bokrok nyesése, téli idõszak-
ban hóeltakarítás stb.), biztosítsák a
járókelõk zavartalan, zökkenõmen-
tes közlekedését.

Megértésüket és segítségüket
elõre is köszönjük!

Bényi József tanácsos
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„HOL VAGYTOK RÉGI BARÁTOK…?”
Ismerõsök! Mélykútiak! 
Eltávozott közülünk egy fiatalember! 
Szinte mindenki ismerte: falunkbeli. 42 éves volt és négy iskoláskorú gyermeket

nevelt. Õ elment. Felesége s gyermekei családfenntartó nélkül maradtak.
Tanácstalan ilyenkor az ember. Az Apa hiányát lehetetlen pótolni, de az anyagi ter-

heiken talán tudnánk egy kicsit segíteni. Barátok, ismerõsök beszélgetésébõl született
az ötlet, hogy hogyan segíthetnénk. A mélykúti Fókusz Takarékszövetkezetnél szám-
lát nyitottunk. Számlaszám: 51700083-33086103.

Mi kevesen vagyunk, de ha Te is csatlakozol hozzánk, már többen leszünk. Segíts
velünk együtt. Köszönjük.

„SZÜKSÉGEM LENNE MA RÁTOK!”

SZÜLETTEK: Lengyel Vivien (anyja neve:
Baumhakl Mariann); Bódi Dorina (an: Kol-
lár Karolina) Földi Botond (an: Berta Gab-
riella); Sári Balázs (an: Sári Sarolta); Gyõri
Viktória (an: Gyõri Ildikó); Radics Károly
(an: Patai Terézia); Tokodi Gergõ (an: Sza-
bó Hajnalka); Rostás Norbert (an: Rostás
Viktória); Nagy Patrik (an: Sarok Anita)
MEGHALTAK: Nagy István élt 53 évet;
Molnár Józsefné Sziráczki Erzsébet élt 94
évet; Hegedûs István élt 58 évet;
Hodoniczki Péter élt 56 évet; Bognár Im-

re élt 76 évet; Magó Ferencné Szerencsés
Margit élt 88 évet; Kiss József élt 43 évet;
Molnár Józsefné Kõrösi Mária élt 65 évet;
Tanács Ottó élt 81 évet; Nemes Németh
Antal élt 98 évet; Rajmond László élt 81
évet; Mikó Ferenc élt 75 évet; Hegedûs
Béláné Hodoniczki Magdolna élt 83 évet;
Samu Kálmánné Szvetnik Ilona élt 80
évet; Kancsár Lajosné Tátrai Borbála Amá-
lia élt 64 évet.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Dora Tibor
Lajos és Szabó Gabriella

ANYAKÖNYVI HÍREK

• SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS • 1.
KATEGÓRIA • Azok az ellátottak fizetik,
akik 2007. decemberében is ellátásban
részesültek. Térítési díj napi 104 Ft. Ki-
szállítással az ebéd költsége napi 199 Ft.
• 2. KATEGÓRIA • Új ellátottak, akik
után 2007. december normatív hozzájá-
rulásban nem részesült és akiknek  csa-
ládjukban a Sztv. 119/C §-a alapján meg-
állapított egy fõre esõ jövedelme a nyug-
díjminimum 150%-át nem haladja meg.
Térítési díj napi 62 Ft. Kiszállítással az
ebéd költsége napi 157 Ft. • 3. KATE-
GÓRIA • Új ellátottak, akik után 2007.
december normatív hozzájárulásban
nem részesült és akiknek családjukban a
Sztv. 119/C §-a alapján megállapított egy
fõre esõ jöv. a nyugdíjminimum 150%-a
és 300%-a között van. Térítési díj napi
171 Ft. Kiszállítással az ebéd költsége na-
pi 266 Ft. • 4. KATEGÓRIA • Új ellátot-
tak, akik után 2007. dec. normatív hozzá-
járulásban nem részesült és akiknek csa-
ládjukban a Sztv. 119/C §-a alapján meg-
állapított egy fõre esõ jövedelem a nyug-
díjminimum 300%-át meghaladja. Téríté-
si díj napi 183 Ft. Kiszállítással az ebéd
költsége napi 278 Ft.

• IDÕSEK KLUBJA • Térítési díj na-
pi 3 x étkezéssel 1.106 Ft, napi 1 x étke-
zéssel 998 Ft, étkezés nélkül napi 603 Ft.

• IDÕSEK OTTHONA • 1. KATE-
GÓRIA: Azok az ellátottak fizetik, akik
2007. decemberében is ellátásban része-

sültek. Térítési díj napi 2.175 Ft, havi
65.250 Ft. • 2. KATEGÓRIA: Új ellátot-
tak, akik után 2007. december normatív
hozzájárulásban nem részesült és akiknek
a Sztv. 119/C §-a alapján megállapított jö-
vedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem
haladja meg. Térítési díj napi 1.492 Ft, ha-
vi 58.250 Ft. • 3. KATEGÓRIA: Új ellátot-
tak, akik után 2007. december normatív
hozzájárulásban nem részesült és akiknek
a Sztv. 119/C §-a alapján megállapított jö-
vedelme a nyugdíjminimum 150%-át
meghaladja. Térítési díj napi 2.175 Ft, ha-
vi 65.250 Ft.

• HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS • 1. KA-
TEGÓRIA: Azok az ellátottak fizetik, akik
2007. decemberében is ellátásban része-
sültek, illetve akik ellátását 2007. folya-
mán megkezdte, de nem részesült utá-
nuk normatív hozzájárulásban, vagy akik
ellátását 2008-ban átmeneti jelleggel vég-
zi. Térítési díj napi 97 Ft. • 2. KATEGÓ-
RIA: Új ellátottak, akik után 2007. dec.
normatív hozzájárulásban nem részesült,
akiknek családjában a Sztv. 119/C §-a
alapján megállapított egy fõre esõ jövede-
lem a nyugdíjminimum 150 %-át nem
haladja meg. Térítési díj napi 55 Ft. • 3.
KATEGÓRIA: Új ellátottak, akik után
2007. dec. normatív hozzájárulásban
nem részesült, akiknek családjában a Sztv.
119/C §-a alapján megállapított egy fõre
esõ jövedelem a nyugdíjminimum 150%-
át meghaladja. Térítési díj napi 105 Ft.

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

Gelányi János polgármester

Gelányi János 560-034 103
Vargáné dr Egyed Ilona 560-002 102
Borbás Györgyi 560-001 100
Végel Sándorné 560-031 101
Bényi József 560-006 125
dr Börcsök Tímea 560-003 119
dr Dudás Anita 560-003 119
Gelányi Jánosné 560-004 121
Görhöny Edit 560-005 131
Harnos Béláné 560-045 130
Horváth Ferencné 560-040 135
Horváth Lászlóné 560-046 120
Kósa Róbertné 560-033 133
Mészáros Gáborné 560-042 137

Miskolczi Lászlóné 560-041 134
Nagy Antalné 560-036 118
Puskás Júlia 560-032 126
Skropkó Barnabás 560-041 134
Szalai Gáborné 560-043 136
Földes István 560-113 122
Deményiné Kali Jolán 560-114 123
Iván Imréné 560-116 128
Odrobináné Magyar Mária 560-116 128
Beszédesné Pásztor Katalin 560-115 124
Gyetvai Gáborné 560-115 124
Vlasics János 560-115 124
Fax 560-030 129
Képviselõi szoba 127

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI:
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ÚRNAPJA

Eucharisztikus csoda ereklyéje
Casciai Szent Rita városában

Az Oltáriszentséggel kapcsolatos cso-
dákról szóló sorozatunkban most a Zöld
Umbria egy szép kisvárosában, Casciaban
teszünk rövid látogatást. A római eredetû
városka 560 méter magasságban fekszik
más híres umbriai városkák közelében,
mint pl. Norcia – nursziai Benedek váro-
sa – Leonessa és Spoleto. Középkori épü-
leteit, köztük pl. a gótikus Szent Ferenc
templomot és az umbriai stílusú freskóiról
híres Szent Ágoston templomot - valósá-
gos gyöngyszemekként tartja számon az
egyébként is oly gazdag itáliai építészet.
Ebben a városban látta meg a napvilágot
a kegyelmeket osztogató Szent Rita 1381-
ben. Rita miután özvegyen maradt és
nem sokkal késõbb, szinte egyszerre meg-
haltak gyermekei is, a cascia i Ágoston-
rendi apácák kolostorába lépett, ahol sok
szenvedés érte, megkapta még a tövisko-
szorú stigmáit is. Épségben megmaradt
testét a róla elnevezett tem plomban õr-
zik. XIII. Leó pápa 1900-ban avatta szent-
té. Tisztelete az egész világon elterjedt és
szentélyét évente hívek milliói látogatják
meg. 

Szent Rita templomában õrzik egy eu-
charisztikus csoda ereklyéjét is, amely mai
casciai sétánk valódi célpontja. A csoda
maga Siena közelében történt 1330-ban.
A történet pedig így szól. Egy Siena kör-
nyéki kis faluban papot hívtak egy beteg
földmûveshez, hogy szolgáltassa ki neki a
szentségeket. A pap erre egy átváltoztatott
ostyát kissé gondtalanul breviáriuma lap-
jai közé tett, majd a hóna alá szorított
könyvvel bekopogott a beteg ajtaján.
Amikor a szentgyónás elvégzése után ki-
nyitotta breviáriumát, hogy az Úr Testével
megáldoztassa a beteget, nagy ijedtség
vett erõt rajta, mert azt észlelte, hogy az
ostyából vér szivárgott ki, olyannyira,
hogy az ostyát közrefogó két lapot a vér
teljesen átitatta. Az ijedt és tettét megbá-
nó pap mindjárt a sienai Ágoston-rendi
kolostorba sietett, hogy elmondja a tör-
ténteket Simone Fidati atyának. A casciai
származású szentéletû Ágoston-rendi
atya, a környék híres prédikátora volt. Mi-
után értesült a történtekrõl és látta a cso-
dás jelet magához vette a vérrel áztatott
könyvlapokat. Az egyiket késõbb
Perugiába vitte, a másikat pedig rendje
cascia templomában, a Szent Ágoston
templomban helyezte el. A jeles ereklyét
a hívek évszázadok óta nagy áhítattal
szemlélik, a pápák pedig mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy búcsúk en-
gedélyezésével terjesszék tiszteletét. Ezek
közül kiemelkedik a Porciunkula búcsú,
amelyet 1401-ben IX. Bonifác pápa ado-
mányozott az ereklyének. 

A csodára különös buzgósággal emlé-
keznek minden évben, Úrnapján, amikor
körmenetben viszik körül a város utcáin a
szentostya által vérrel átitatott könyvlapot.

1930-ban, a csoda 6. centenáriuma alkal-
mából egyházmegyei eucharisztikus
kongresszust rendeztek Casciában, az
ereklye ekkor értékes mûvészi tartót ka-
pott, továbbá közzétették az összes ide-
vonatkozó és fellelhetõ történeti doku-
mentumot. 

Az ereklye elõtt idõzõ hívek számtalan
alkalommal tanúsították, hogy könyvla-
pon látható vércseppekben egy szenvedõ
emberi arcot vélnek felfedezni, amit a
fényképfelvételek is megerõsítenek. 

Érdemes röviden megemlékezünk az
eucharisztikus csoda felismerõjérõl és
buzgó apostoláról, Simone Fidati atyáról
is, akit az egyház boldogai között tiszte-
lünk. Simone casciai nemes családban
született 1285-ben és fiatalon belépett az
Ágoston-rendi kolostorba. Pappá szente-
lése után életét fõként a prédikálásnak
szentelte. Firenzében, 1345-ben megala-
pította a még mai is létezõ Szent Katalin
kolostor t. Lelki gyermekei között tartják
számon Taddeo Gaddi festõt, Giotto ta-
nítványát. Az olasz irodalom történetébe
is beírta nevét a „Keresztény élet rendje”
címû 1330-ban Firezében írt mûvével. A
hittankönyvet, amely az elsõ felnõttek
számára írt katekizmus, az olasz nyelv
egyik elsõ emlékeként tartják számon.
Boldog Simone Fidati 1348-ban, pestis-
ben halt meg. Földi maradványait mind-
végig Casciaban õrizték. Életében a cascia
i Szent Ágoston kolostorban élt, melynek
templomában évszázadokon keresztül
tisztelték az eucharisztikus csoda ereklyé-
jét. Ma az ereklye Szent Rita bazilikájában
található.

BIBLIA ÉVE

Mózes elsõ könyve 
– A teremtés és az ökológia
1. Mózes elsõ könyve 
Görög és latin fordításban GENEZIS,

ami keletkezést, születést jelent. A “kez-
detek könyve” ugyanis a teremtett világ és
Izráel kezdeteirõl szól. AGenezis világossá
teszi, hogy a zsidó nép története össze-
kapcsolódik a világ megteremtésével és
az emberiség õstörténetével. Mert amirõl
az Ószövetségben olvasunk, az minden
emberhez szól. Sokat tanulhatunk itt Is-
tenrõl; a Teremtõ Isten velünk kapcsola-
tos terveirõl és nem utolsó sorban arról,
hogy miért is vagyunk mi emberek ellen-
ségesek Istennel és embertársainkkal
szemben. 

A Genezisnek két nagy tartalmi egysé-
ge van: Az elsõ a világ teremtésérõl és az
emberiség õstörténetérõl szól (1-11. ré-
szek). A második Izráel õsatyáinak törté-
netét öleli fel Ábrahámtól Józsefig (12-50.
részek). 

2. A teremtés
A Genezis nemcsak arról tudósít, hogy

Isten megteremtette a természetet. Arra is
rámutat, hogy Isten „rendet teremt” a vi-
lágban. Ez a rend az, amire Isten rámond-
ja, hogy „igen jó”. Teremtést a Genezis

nem tudományos vagy történelmi, sõt,
még csak nem is emberi szempontból áb-
rázolja. Inkább Isten szempontjából. Kü-
lönösen hangsúlyos az, hogy az univer-
zum és benne az ember léte nem vélet-
len baleset, hanem bölcs és szeretõ terve-
zés eredménye. Amikor azonban az elsõ
emberpár engedetlennek bizonyult Isten-
nel szemben, az egész teremtési rend
megsérült. 

2. Mózes második könyve 
– Szabadság
1. Mózes második könyve 
Az Ószövetség második könyve az

Egyiptomban kis törzsbõl nagy néppé lett
Izráel sorsát írja le. Beszámol arról, ho-
gyan kényszerítette õket az új fáraó (az
egyiptomi történelem II. Ramszesze) rab-
szolgamunkára, majd Isten segítségével
hogyan szabadultak ki Egyiptomból. Ezért
nevezték el a könyvet a görög és latin Bib-
liában Exodusnak vagyis „kivonulásnak”. 

A rabszolgasorban sínylõdõ zsidóság
számára Isten küldött szabadítót Mózes
személyében. Mózes az égõ csipkebokor-
nál úgy ismerte meg Istent, mint aki “jelen
van” a választott nép életében. Ezt tapasz-
talták meg a menekülõ zsidók is, amikor
Isten megszabadította õket az üldözõ
egyiptomi hadseregtõl. Izráel számára az
exodust követõ pusztai vándorlás és a Sí-
nai-hegynél kötött szövetség is évezre-
dekre maradandó istenélményt jelentett. 

2. A szabadság nehézsége
Isten választott népe elõbb ismerte meg

Istent szabadító Úrként, mint Teremtõ-
ként. Tudósok szerint az Istentõl elnyert
szabadság élménye vezette el a zsidósá-
got arra a hitre, hogy Isten az egész terem-
tett világ Ura is. A késõbbiekben az Ószö-
vetség állandó kérdése maradt, hogy a
nép vajon képes-e megfelelni a szabadító
és a velük szövetségre lépõ Isten elvárása-
inak. Elvégre mindig sokkal könnyebb az
éppen aktuális “aranyborjút” körültáncol-
ni, mint a láthatatlan, kiábrázolhatatlan,
de szabadító Istenben bízni. 

3. A szabadság kihívásai 
„Azok, akik feladnák a szabadságot

azért, hogy ideiglenes biztonságot kapja-
nak cserébe, sem a szabadságot, sem a
biztonságot nem érdemlik meg.” 
Benjamin Franklin 

MÁRIA-ÜNNEPEK

(hagyományosan magyarul: 
Boldogasszony-napok)
Érdekesség: A Le Puy-en-Velay Notre-

Dame katedrálisában õrzött Fekete Ma-
donna, melynek eredetijét még IX.
(Szent) Lajos francia király zsákmányolta a
hetedik keresztes hadjárat során Szent
Gellért legendájában olvashatjuk: «És az
Õ (t. i. Szt. Gellért) tanácsának intésébõl
akkoron kele fel, hogy az szíz Máriát ez
Magyarországban Bódog-Asszonnak,
avagy ez világnak nagy asszonyának hív-
nák». (Toldy Ferenc: Magyar szent. leg. III.

fej.) A Mária-ünnepeket ma is Boldogasz-
szony-napoknak nevezi a magyarság, az
egy Kisasszonynapja kivételével. (A dõlt
betûs ünnepek az ún „hét Boldogasz-
szony” napjai.)

Szûz Mária Isten Anya – Theotokosz =
Isten szülõ ünnepe (január 1.). • Boldog-
asszony eljegyzése (január 23.). • Gyer-
tyaszentelõ Boldogasszony vagyis Bol-
dogasszony tisztulása (február 2.). • Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Üd-
vözítõnek Mária méhében való fogantatá-
sa (március 25.: éppen 9 hónappal kará-
csony elõtt). • Sarlós Boldogasszony, va-
gyis Mária látogatása Erzsébetnél (július
2.). • Karmel-hegyi Boldogasszony nap-
ja (július 16.) • Havas Boldogasszony
(egy Liberius pápa alatt Rómában történt
csoda /havazott/ emlékünnepe) (augusz-
tus 5.). • Nagyboldogasszony napja, va-
gyis Mária mennybemenetele (augusztus
15.). Ez a Szent Istvántól Magyarország
védasszonyává, (Patrona Hungariae) tett
Boldogságos Szûz legnagyobb ünnepe,
melyet Mennybevitelnek is szokás nevez-
ni, Krisztus anyjának halálára, feltámadá-
sára és megdicsõülésére emlékezünk. Azt
hirdeti, hogy Isten „felvitte” Szûz Máriát
lelki és testi valóságának teljességében
Krisztus mennyei országába: azaz Jézus-
hoz hasonlóan közvetlenül „szállt” fel a
mennyekbe. XII. Piusz pápa 1950 -ben
ezt a régi hitbéli meggyõzõdést, mint hiva-
talos hitvallást (dogmát) hirdette ki.) • Kis-
asszony napja, vagyis Mária születése
napja (szeptember 8.). • Mária neve nap-
ja, Kisasszony napjára következõ vasárna-
pon, tehát (szeptember 8. és 15.) között a
Boldogságos Szûz hét fájdalmának ünne-
pe szeptember 15. • Fogolykiváltó Bol-
dogasszony (szeptember 24.), a Boldog-
ságos Szûz rózsafüzérének ünnepe, ok-
tóber elsõ vasárnapján. • Boldogasszony
bemutatásának (Praesentatio B. M. V.) ün-
nepe (november 21.) • Szûz Mária szep-
lõtelen fogantatásának ünnepe (decem-
ber 8.). A dogmát IX. Pius pápa hirdette ki
az „Ineffabilis Deus” pápai bullában 1854-
ben. (Ez a Boldogságos Szûz édesanyjá-
ban, Szent Annában való szeplõtelen, va-
gyis eredendõ bûn nélküli fogantatására
vonatkozik, s nem Mária szûzen való fo-
gantatására.)

Mária tiszteletére szentelt napok:
szombat (ünnep), kedd (böjt az áhított
gyermekáldásért) hónapok: különösen
október, a rózsafüzér hónapja, valamint
május.

Nagyobb Mária-jelenések színhelyei
Egyházilag elismert jelenések: Fátima

(1917), Lourdes (1858), Párizs (1830), La
Salette (1846), Beauraing (1932), Banneux
(1933), Siracusa (1953). • El nem ismert,
de köztiszteletben álló helyek: Marpingen
(1876), Amsterdam (1945), Montichiari
(1947), Garabandal (1961), Akita (1975),
Meðugorje I. II. III. (1981), Marpingen
(1983), Nadzsu (1985), Manduria (1992),
Marpingen I. II. III. (1997).

Összeállította: Bolvári János plébános

EGYHÁZI ROVAT
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HOBBI GRAFOLÓGIA
Ismerkedés a grafológia alapjaival, a 
rajzokból való olvasással. 
Kedvcsináló! Segítségével megtanul-
ható, mi az, amit minden elõzetes 
tanul-mányok nélkül is megtudhat az
írásból, rajzból. Segítséget nyújt elsõsor-
ban szülõknek, hogy a gyermekük prob-
lémáit idõben észrevegyék és segíteni
tudjanak neki addig, amíg nem késõ.
A tanfolyam 10 órás. Kezdés igény sze-
rint, ha megvan a minimum létszám: 12
fõ. Tanfolyam díja: 12.000 Ft/fõ
Jelentkezni a könyvtárban vagy a 461 347
és 70/451 48 45-ös telefonon lehet.

PSZICHODRÁMA
Csoportos foglalkozások, melyek a hét-
köznapi problémákat, gondokat hivatot-
tak megoldani, illetve ezeket eljátszva,
újraélve feszültségeire megoldást keresni.
Felnõtteknek és gyermekeknek külön
csoportban. A tanfolyam 10 órás
(5 alkalom). Kezdés igény sze-
rint. (Egy csoport létszáma
12 fõ). Tanfolyam díja:
6.000 Ft/fõ. A tanfolya-
mokat megfelelõ számú
jelentkezõ esetén indít-
juk. Jelentkezni a
könyvtárban vagy a
461 347 és 70/451 48 45-
ös telefonon lehet

GRAFOLÓGIAI ALAPISMERETEK
Rajz és íráselemzés
A képzés célja a hallgatók megismerteté-
se a grafológia elméletével, gyakorlati fel-
használásának lehetõségeivel. A rajzok,
firkák: szín, alaktani és elhelyezésbeli
elemzése és kiértékelése. Következtetés a
kézírásban megjelenõ grafoszimbolikai
jellemzõk alapján a vizsgálati alanyok
(gyerekek, felnõttek) személyiségének fej-
lõdésére, képességeire, lehetõségeire.
A megtanultak segítséget nyújtanak az
önismeret és emberismeret bõvítésé-
ben, problémahelyzetek: például csalá-
di gondok, alkohol, drog függõség stb.
felismerésében. Témakörök: • gyer-
mekkori rajz- és írómozgás fejlõdése •
gyermekírások ált. írásjellemzõi • Koch
fa-teszt alapú gyermekrajz elemzés.
A képzés idõtartama témánként 20, il-
letve 30 óra. A képzés formája: heti 3
órás oktatás és gyakorlat (péntekenként).

A tanfolyamokat megfelelõ számú
jelentkezõ esetén indítjuk (12-

15 fõ)
Tanfolyami díj:
• 20 órás 24.000 Ft 
• 30 órás 30.000 Ft.
Jelentkezni a könyvtár-
ban vagy a 461-347 és

70/451-4845-ös telefo-
non lehet.
Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató

MEGHÍVÓ
TISZTELT BARÁTAINK!
Sok szeretettel és nagy tisztelettel meghívunk benneteket Mélykútra 2008. Ígéret (május) havának

25. napján (vasárnap), a Hõsök Napi megemlékezésre, hagyományõrzõ napra és íjfeszítõ - nyílröpte-
tõ megmérettetésre.
A megemlékezésen részt vesznek a Magyarok Nagyasszonya, Világ Gyõzelmes Királynõje Szent Korona
Lovagrend tagjai, akik elhozzák magukkal Hummel Gizella ötvösmûvész korona másolatát.
A rendezvény helyszíne a jánoshalmi úti lovaspálya. Megközelítése Szeged, Baja, Jánoshalma irányából
táblával jelezve.
TÖRTÉNÉSEK MENETE:
07.30-08.45 Nevezés;
09.00-10.00 Megnyitó

Õrzõ Karaul Táltos Aranykopjás Fõvezér áldós tûzszertartást mutat be a hõsök tiszteletére
Gelányi János polgármester úr ünnepi megnyitó beszéde
vitéz dr. Fejér Dénes, a Dél-alföldi 56-os Vitézi rend fõkapitányának ünnepi beszéde
lovag vitéz Erdõs László nyugalmazott honvéd ezredes az Aranykopjások Vezéri Tanácsa
vezérének ünnepi beszéde
Koszorúzás helyben
Anahita Dobosai lelkesítik a harcosokat

10.00-14.00 Íjfeszítõ és nyílröptetõ megmérettetés;
11.00 A Szent Korona másolatának érkezése, ünnepélyes fogadása
11.00-14.00 A nem íjászó vendégeknek egész nap kézmûvesvásár, illetve

11-11.10.00 Vadvirág gyermek néptánccsoport bemutatója (kicsik, közepesek, nagyok)
11.15-11.25 a Mélykúti Asszonykórus és az Érsekhalmi Népdalkör 

egyesített csoportjának elõadása
11.30-11.40 „Anna” néptánccsoport bemutatója
11.45-11.55 Szederinda citerazenekar koncertje
12.00-12.10 Vadvirág gyermek néptánccsoport bemutatója (kicsik, közepesek, nagyok)
12.15-12.25 Anahita Dobosai a dobok hangjával szólítja a hõsöket
12.30- 12.45 A bajai Turul Dalárda elõadása
12.50-13.00 Vadvirág gyermek néptánccsoport bemutatója (kicsik, közepesek, nagyok)
13.00-13.30 Keve Serege Vívóiskola harci bemutatója

12.00-13.30 Íjászoknak és vendégeknek ebédelési lehetõség
13.00 órától Dr. Rauzs József doktor úr dedikálja áprilisban megjelent könyvét Szvetnik Joachimról
13.45-14.45 Lovag Mireisz Tibor elõadása a Szent Korona ikonográfiájáról 
14.45-15.00 A Szent Korona másolatának megtekintése
15.00-16.00 Lovag dr. Bakos Batu, a Szent Korona Lovagrend Nagymestere elõadása a Szent Korona tanról
16.00 órától Tábori szentmisét celebrál Bolvári János mélykúti plébános;
16.45 órától Fogadalomtétel
17.00 órától Az 56-os Nemzetõrség és a Rabparlament által a „Forradalom Hõse” kitüntetés 

adományozó ünnepsége.
17.10 órától Az íjfeszítõ és nyílröptetõ megmérettetés és a Hõsök Napjára kihirdetett rajzpályázat 

eredményhirdetése;

AZ ÕSÖKNEK TISZTELET! NÉKÜNK GYÕZELEM! ÁLDÁS!
Baráti Üdvözlettel:

v. Lajdi Róbert Lajdi – Illés Genovéva

ARANYKOPJÁSOK
FEJÉR SÁRKÁNY NEMZETSÉGE

TÁMOGATÓINK: Mélykút Nagyközség Önkormányzata • Mélykúti Lovasegyesület • Mûvelõdési Ház, Mélykút • Illés Lajos

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT MEGTEKINTHETÕ
• Szvetnik Joachim emlékház 
(Szvetnik Joachim Kossuth-díjas ötvös, 
restaurátor 1978-ban azonosította az 
USA-ban õrzött magyar koronázási 
jelvényeket, így a Szent Koronát is. 
Õ restaurálta az Esterházy kincseket.) 
• Szent Joachim Katolikus- 
és Falumúzeum 
(Mélykút, Hunyadi u. 30.) 
• A Hõsök Napjára általános 
iskolásoknak kihirdetett pályamûvek 
kiállítása helyben

KÉRETIK TOVÁBBÁ:
Aki a Hõsi emlékmûnél virágot, illetve koszorút
kíván elhelyezni, kérjük, jelezze elõre. Az Áldós
Tûzhöz felajánlási ajándékot, melyet a tûzben

elégetünk (száraz virág,
koszorú) igény

szerint bárki hozhat.

A rendezõség
a változtatás jogát 

fenntartja.
v. Lajdi Róbert,

06-20/491-99-78

SZJA 1% ÉS ADOMÁNY KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond minda-

zon állampolgároknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.
Így: 174.924 Ft-ot kaptunk, melyet 60.170 összegben hittankönyv vásárlásra,

114.754 Ft összegben pedig nyári tábor költségeire fordítottunk.
A jövõben is köszönettel várjuk személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlását!
Adományával is segítheti az alapítványt, melyrõl igazolást adunk és adóalapjából

levonható. Adományozásakor szíveskedjen adószámát feltüntetni.
Adószámunk: 18349221 – 1 – 03, Számlaszámunk: 11732174 – 22720005 
Tisztelettel:                                          Bolvári János esperes plébános, a kuratórium elnöke

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
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Folytatás a címoldalról

A kérést teljesítette a pápa, azzal a ko-
ronával, amelyet eredetileg a lengyel
Boleszlo hercegnek szánt. Ezzel koronáz-
ták Esztergomban királlyá Istvánt 1000.
december 25-én (vagy 1001. január 1-
jén). Ezt a koronát mindannyian „is-
merhetjük”. Csupán a koro-
názási palást ábrázolá-
sait kell komolyan
szemügyre ven-
nünk. E palástot
1031-ben ké-
szítette és
ajándékozta a
székesfehér-
vári Szûz Má-
ria egyháznak
István király és
Gizella király-
né. A palást alsó
körében az alko-
tók István királyt is
ábrázolták (hímezték).
Odaírták a nevét is:
Stephanus rex – (István király).
Fején elhelyezték István királyi koronáját,
jobb kezében lándzsát tart, baljában az
országalma látható. Ezt a paláston ábrá-
zolt képet hitelesnek tarthatjuk, hiszen
még István életében készült! Hitelesnek
tarthatjuk természetesen a pápától kapott
koronát is, amely drágakövekkel díszített,
felül három liliommal ékesített abroncs-
korona. Ezt a koronát ismerhette, hasz-
nálhatta István. A ma Szent Koronának
nevezett királyi jelvényt nem ismerte,
nem ismerhette.

Milyen sorra jutott Szent István II.
Szilvesztertõl kapott koronája?

Természetesen Szent István utódai
örökölték. Közülük többen is hadra kel-
tek egymás ellen a királyi hatalom, vele
együtt a királyi korona megszerzéséért.
E küzdelemben III. Henrik  német csá-
szár Péter (király) megsegítésére hadse-
regét 1044-ben Aba Sámuel ellen küld-
te, s a ménfõi csatában gyõzelmet ara-
tott. A menekülõ Aba Sámuelt megöl-
ték, ismét Péter lett a király (másodszor
is megkoronázták). Hálából vazallusi es-
küvel köszönte meg a német császári
segítséget. Egy 1074-ben keltezett pápai
levél a koronáról a következõ tényt köz-
li: „A boldog emlékezetû Henrik császár
Szent Péter tisztességéért megtámadta
az országot (Magyarországot), legyõzte
királyát, gyõzelmet aratott és a lándzsát
és koronát Szent Péter testéhez (a Vati-
kánba) küldte el.” A lándzsát 1077-ben
még látták a Szent Péter bazilikában fel-
függesztve, a koronának azonban 1074
után nyoma veszett. (Talán Prágába ke-
rült. Oda „menekítették.”

A mai Szent Koronáról sok mindent
tudunk, de sok mindent nem. Kétséget

kizáróan még senki nem tudta bizonyí-
tani, hogy mikor és hol készítették.
Fõbb alkotóelemei koronává egyesítése
elõtt hol, milyen szerepet töltöttek be.
Annyi biztosnak látszik, hogy 1074 után
(a pápai levél után) és feltehetõen az Ár-

pád-ház kihalása elõtti idõkben. (E
feltételezés mellett több

más elképzelés is napvi-
lágot látott.) Szent

Koronának a XIII.
században ne-
vezték elõször.

Maga a Szent
Korona két fõ
részbõl áll: a
bizánci ab-
roncskorona a
(corona grae-

ca) és a nyugati
korona (corona

latina) összedolgo-
zásából keletkezett.

Az alsó abroncskoro-
na meglehetõs vastagságú

(másfél milliméteres) aranyle-
mezbõl készült. Rekeszzománcos le-
mezein görög feliratokat helyeztek el az
alkotók. Az arany abroncsot a zománc-
lemezeken kívül igazgyöngyök, drága-
kövek díszítik. Elöl félkör alakú és há-
romszögletû lemezek váltakozó sora az
oromdísz szerepét tölti be. Az abroncs
tetején a korona elsõ részén a félköríve-
sen záródó lemezen Krisztus trónon ülõ
alakja emelkedik ki. Krisztus két olda-
lán – az alsó lemezen – két arkangyal,
Mihály és Gábriel, mellettük kétoldalt a
keleti egyház két katona szentje, Szent
György és Szent Demeter látható. A ko-
rona hátoldalának közepén kiemelten
Dukasz Mihály bizánci császár, tõle
jobbra társcsászára, az ifjú Konsztan-
tinosz szerepel. Tõle balra I. Géza, aki
„Turkis hû királya” (Magyarország kirá-
lya). Az uralkodók csoportját a két or-
vos szent Kozma és Damján zárja. Gö-
rög felirat nevezi meg az ábrázolt sze-
mélyek kilétét. A két bizánci császár és
Géza magyar király együttes ábrázolása
pontosan meghatározza a zománcké-
pek készítési idejét: 1074 -1077 – ig
tartott közös uralkodásuk idõszaka.
Folytatjuk

Novok Rostás László (nyugdíjas) tanár

2004. december 5-e, a szégyenletes
szavazás óta beteg az emberek szíve-lel-
ke, beteg a nemzetünk. Azóta még fon-
tosabb, hogy magyarok és magyarok ta-
lálkozhassunk egymással, mert ezekbõl a
találkozásokból új erõt és bátorságot tu-
dunk meríteni.

A csíksomlyói búcsúban tavaly 1 milli-
óan várták Babba Máriát. Az idén 1,2
millióan már foglaltak szálláshelyet. 2
millió emberre számítanak, és 2 millió
ember számít a Szûzanya segítségére.

2008. április 29-én Mélykúton vol-
tunk együtt gyimesi testvéreinkkel.

Aznap teltház volt a Mûvelõdési Ház-
ban, ahol egy szívet melengetõ színielõ-
adást láthattunk. Csángóföldrõl érkeztek
a színészek, zenészek, versmondók és
dalos pacsirták, hogy elénk varázsolják
Géczi István igaz történeten alapuló
népszínmûvét, a Gyimesi Vadvirágot. 

A szerelmi dráma Gyimesbükkön tör-
tént az 1890-es években. A megható tör-
ténet híre szélvészként terjedt el egész

Magyarország területén, aminek hallatára
Géczi István a faluba látogatott. A fiatal
pesti író tanulmányozta a gyimesi nép
életét, népszokásait, hagyományait és
nagy hozzáértéssel megírta népszínmû-
vét, amellyel országszerte nagy sikereket
ért el. 1938-ban hangosfilmet készítettek
róla Gyimesbükkön, amit nemrég ismét
mûsorára tûzött a Magyar Televízió. 

A színdarab véletlenek hosszú során
keresztül jutott el Mélykútra: a május
25-ei Hõsök Napi megemlékezésre ké-
szülve hívtuk el Bajáról a Turul Nemzeti
Hagyományõrzõ Egyesületet, akik a má-
sodik telefonálásunk során felvetették a
lehetõségét a náluk vendégeskedõ
gyimesiek mélykúti elõadásának. Még
aznap kiderült, hogy a Mûvelõdési Ház
is örül a kulturális mûsornak. 

És akkor elkezdtünk dolgozni – sokan –
együtt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos
megköszönni áldozatos munkáját min-
denkinek, aki részt vállalt a szervezésben.

Folytatás az 10. olcalon

Harminc évvel ezelõtt tért haza
történelmünk néma, nagy tanúja,

a SZENT KORONA

Gyimesi Vadvirág

MEGJELENT

DDRR..  RRAAUUZZSS  JJÓÓZZSSEEFF::  SSZZVVEETTNNIIKK  JJOOAACCHHIIMM
CÍMÛ KÖNYVE

MEGVÁSÁROLHATÓ 2.000 FT/DB ÁRON:

FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR • KISS LÉNÁRDNÉ AUTÓSBOLTJA • 
MALUSTYIK (SALGA) JÁNOS • ORVOSI RENDELÕ • SZVETNIK JOACHIM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Egyszer csak mesélni kezdett az életem, arról, ami volt, ami történik velem, veled, 
mindenkivel. Hívlak beszélgessünk, hátha sorsodra ismersz.

MMeegghhíívvóó
Tisztelettel meghívom Önt 2008. május 22-én (csütörtök)
18 órai kezdettel a Fenyõ Miksa Könyvtárban tartandó
DRENGÁCS MARGIT mélykúti kötõdésû írónõ

VADVIRÁG címû kötetének bemutatójára
Bemutató: Drengács Margit
Majd hatvan évet felölelõ egyszerû kis ember megélt 
élete is átmentésre érdemes, hiszen az emberiség 
derékhadát õk alkotják.
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Mélykút

2008. május

Folytatás az 9 .oldalról

Köszönet a Mûvelõdési Ház összes dolgozójának a sok
segítségért. Rasztik Tibornak az ötletért, hogy a falugyûlés
szórólapjának másik oldalán megjelenhetett a felhívás. A
plébános úrnak a templomi hirdetésért, az Önkormány-
zatnak, hogy megvendégelte a színjátszó csoportot, és a
napközi otthonnak az ebédért. Köszönet Lajdi Róbertnek
a rendhagyó történelemóráért, amit az elõadás elõtt tartott
a vendégeknek. Köszönet mindenkinek, aki szívügyének
tekintette, hogy a jegyek minél több emberhez eljuthassa-
nak, és Önöknek, akik azzal, hogy elmentek az elõadásra,
erdélyi testvéreinket támogatták megvásárolt jegyeikkel.

Én azon a keddi estén vártam a csodát. És bíztam ben-
ne, hogy aznap este mindannyian csodát fogunk megél-
ni. Nem csalódtam. Egy régen elfelejtett és sokak által ke-
resett és vágyott érzés elevenedett fel abban 2 és fél órá-
ban. Kiléphettünk „civil életünk” forgatagából, és sod-
ródhattunk a cselekménnyel, beleolvadva a gyimesi falu
szerelmi bánataiba, titkos fogadalmaiba – amit még saját
életük árán sem szegnek meg –, gonosz intrikáikba és
megbocsátó tisztaságukba. De mindenki felfedezhette a
színdarabban mai életünk kõkemény aktualitását is, amit
általában a részeg harangozó fogalmazott meg többek ál-
tal támogatott õszinte szókimondásával.

Édesapám mellett ültem, és lopva figyeltem, tetszik-e
neki a darab. A kacagástól többször törölgette a szemeit
– már tudtam, nem bánta meg, hogy eljött. Én is sokszor
törölgettem, de a meghatottságtól. A közönség pedig tap-
solt és tapsolt: mindig, mikor egy-egy színész lement a

színpadról, mikor énekeltek, táncoltak nekünk, mikor
csak úgy jólesett tapsolni… Azon az estén egy mesét lát-
tunk – igaz mesét, mellyel mindannyian gyógyulni segí-
tettük árva, beteg nemzettestünket. 

Köszönöm: Lajdi – Illés Genovéva

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
a következõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

• „EZ A MI NAPUNK”! Vidám majálisra hívjuk tagtársainkat, gyermekeikkel, unoká-
ikkal, barátaikkal a Jánoshalmi úti Lovaspályára május 31-én (szombaton) 9 órától.
Program: • Fõzõverseny a felnõtteknek • lángos evés és akadályverseny gyerekeknek
• elõadók fellépései • pónifogatos szekerezés • zene • tombola. Egész nap BÜFÉ!
Ebéd: 500 Ft (babgulyás). Jelentkezést – május 28-ig – mindenkitõl várunk, azoktól is,
akik fõznek és ebédet nem igényelnek, mert asztalt, padot nekik is kell biztosítani.
• ÖREGMAJORI KERÉKPÁRTÚRA! Idõpontja: június 8. (vasárnap). Indulás reggel
10 órakor a Csorba-ház elõl. Jelentkezési határidõ: június 5.
• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: június 22. (vasárnap). Indulás:
reggel 8 órakor. Költség: 1.000 Ft/fõ (egyesületi tagoknak). Ebéd: 600 Ft/adag (bog-
rácsos marhapörkölt). Jelentkezési határidõ: június 19.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 9-16-ig,
8 nap 7 éjszaka félpanzióval. Költség: 42.400 Ft/fõ + útiköltség. További informá-
ció és jelentkezés egyesületi irodánkban ügyfélfogadási idõ alatt lehetséges.
•ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda du. 2-5 és csütörtök de. 9-12 óráig a Csorba-házban
• 6449 Mélykút, Petõfi tér 17. • Telefon/Fax: 0677460010 
• Mobil: 06703132929 (Holka Istvánné) • 06703870512 (Rasztik Tibor) 
• E-mail: mmemelykut@t-online.hu • Honlapunk: www.mmemelykut.hu

Kérjük egyesületi tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlá-
sával támogassák egyesületünk mûködési céljainak megvalósítását. Ha Ön nem fi-
zet SZJA-t kérje meg családtagjait, ismerõseit, barátait, hogy részünkre tegyék meg
felajánlásaikat. ADÓSZÁMUNK: 18343438-1-03. Köszönjük! az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 2008. május 23-án (pénteken) 14.30 órai kezdettel
tisztújító közgyûlést tart, melyre a vezetõség nevében tisztelettel meghívom.
A közgyûlés helye: Mélykút, Mûvelõdési Ház
NAPIREND: 1. Beszámoló az elmúlt 5 év munkájáról 

2. Beszámoló a Jelölõ Bizottság munkájáról 
3. Vezetõség és tisztségviselõk választása 
4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a közgyûlést változatlan napirenddel, 2008. május 23-án 15.00 órá-
ra újra összehívom, ami a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Holka Istvánné elnök

Gyimesi Vadvirág – Csángóföldrõl érkezett színészek, zenészek...

Régi hagyományt felelevenítve április utolsó vasárnapjának délutánján falunk négy
pontján történt a búzaszentelés szertartása. A helyszínek közötti közlekedést a
Mélykúti Lovas Egyesület fogatai biztosították. Ezt követõen a lovaspályán mintegy
kétszáz hívõ elõtt tábori szentmisét mutatott be Bolvári János plébános úr.

BÚZASZENTELÉS


