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A Mélykúti Asszonykórus október 4-én
tartotta VII. Népzenei Találkozóját a Mû-
velõdési Házban. A rendezvényen fel-
léptek: a Kisszállási Asszonykórus, az Ér-
sekhalmi Népdalkör, az Ásotthalmi Nép-
dalkör, a Szederinda Citerazenekar, a
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesüle-
tének Anna Tánccsoportja, a Lajtha
László Mûvészetoktatási Intézmény Vad-
virág Néptánccsoportja Kopcsek Tamás
vezetésével, valamint a házigazda Mély-
kúti Asszonykórus.

A találkozó résztvevõit és a közönséget
Mikó Lászlóné köszöntötte, majd Gelányi
János megnyitó beszéde után a legkiseb-
bek táncával kezdetét vette a rendezvény,
melynek zárásaként a Szederinda Citera-
zenekar és a Mélykúti Asszonykórus közös
énekléssel lepte meg a közönséget. 

Az emléklapok, ajándékok átadása
után a résztvevõ csoportok, illetve a
meghívott vendégek számára vacsorát
szolgált fel a házigazda kórus, majd
Kurtyák Antal és társa gondoskodott a jó
hangulatról. Vidámságban nem volt hi-
ány, és ezt a tombolasorsolás csak to-
vább fokozta.

A Mélykúti Asszonykórus valamennyi
tagja nevében köszönjük Gelányi János
polgármester úrnak az anyagi támoga-
tást, amely nélkül a rendezvény nem jött
volna létre. Külön köszönet Kovács
Gyuláné Margitnak, Szalonnás Icunak, a
Bercsényi utcai CBA boltnak és minden-
kinek, aki valamilyen módon hozzájárult
a találkozó sikeréhez.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Népzenei találkozó 19
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Már hagyomány, hogy a 8 éven át ki-
emelkedõ tanulmányi munkát felmutató
tanulókat egy balatoni hétvégére elviszi
az iskola jutalomként. Az idén nyolc diák
és két pedagógus indult augusztus 8-án
erre a kirándulásra, Balatonszéplakra.
Három napot töltöttünk el itt együtt, és
nagyon jól éreztük magunkat.

Az elsõ napon a Balatonban lubic-
koltunk és vízibicikliztünk. Az idõjárás
nagyon kegyes volt még ekkor hoz-
zánk. Este a közösen elfogyasztott va-
csora után a közeli szórakozóhelyre
mentünk el közösen egy kicsit táncol-
ni. Tánctudásunkkal elkápráztattuk a
helyi lakosokat.

Másnap Tihanyba kompoztunk át, meg-
csodáltuk az ottani nevezetességeket. Jókat
sétáltunk, beszéltünk és nevetgéltünk. Dél-
ben egy helyi étteremben ebédeltünk. Dél-
után az Apátságot néztük meg. Az utolsó
napon azon bánkódtunk, milyen kár, hogy
ilyen gyorsan elrepült ez a három nap.
Egész délelõtt játszottunk, majd egy búcsú-
sétát tettünk a Balaton-parton. Délután fájó
szívvel elbúcsúztunk a magyar tengertõl, és
elindultunk az édes otthon felé.

Köszönjük mindenkinek, aki lehetõvé
tette számunkra, hogy ezt a három na-
pot együtt eltölthessük. Ezt a vakációt so-
ha nem felejtjük el.

Gelányi Dóra, Szirák Noémi

JUTALOMKIRÁNDULÁS
a Balaton mellett
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Ünnepi beszédet mond Font Sándor országgyûlési képviselõ, a BKM-i Közgyûlés alelnöke
14.30 órakor koszorúzás a Szobonya Zoltán emléktáblánál • 15.30 órakor községi ünnepség:
központi park, 56-os emlékmû • 17 órakor orgonahangverseny , 18 órakor szentmise a Szent
Joachim templomban. A mise után mécsesgyújtás az emlékmûnél              Gelányi János polgármester
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Mindennapi környezetvédelem – mit tegyünk, mit tehetünk?
„Környezetszennyezés. Fenntartható-

ság. Ózonlyuk. Globális felmelegedés.
Üvegház-hatás. Állat- és növényfajok ki-
pusztulása. Természeti katasztrófák. Ener-
giaválság. Klímaváltozás.”

Lépten-nyomon találkozhatunk ezek-
kel az aggasztó kifejezésekkel, sokan
mégis távolinak érezzük ezeket a problé-
mákat – holott már tapasztaljuk hatásai-
kat a mindennapjainkban is.

Talán eszünkbe sem jut, hogy mi is fe-
lelõsök vagyunk. Gyakran nem fordítunk
kellõ figyelmet még a közvetlen környe-
zetünk, élõhelyünk védelmére sem. Pe-
dig a tiszta, egészséges környezet meg-
óvása mindannyiunk érdeke. Gondol-
junk csak bele, mi magunk is mennyivel
szívesebben és nagyobb biztonsággal sé-
tálunk végig egy tiszta, fákkal, virágokkal
övezett levegõs utcán, mint egy koszos,
elhanyagolt, fullasztó sikátoron?

Miként lehetséges, hogy bár nap mint
nap hallani a környezetet ért – sokszor
visszafordíthatatlanul káros – környezeti
ártalmakról, az emberek többsége még-
sem érti ebben a folyamatban a saját fe-
lelõsségét? 

Mit kell tennünk, és mit tehetünk mi
a környezetvédelem érdekében?

Az alapvetõ problémát a 21. századot
jellemzõ túltermelõ és túlfogyasztó társa-
dalmunk helytelen szokásai jelentik:

A multinacionális vállalatok jelentõs
energiafogyasztás mellett tömegszám
gyártják az „árut”, melyet kis tételekben,
jelentõsen túlcsomagolva dobnak piac-
ra. A termékek gyakran távoli gyártási
helyekrõl érkeznek, háttérbe szorítva a
helyi elõállítású árucikkeket.

A fogyasztók mérlegelés nélkül viszik a
polcokról a termékeket, melyek legna-
gyobb része távoli országokból, jelentõs
többletköltség mellett érkezik és amelyek
csomagolása a hulladékok halmát növeli.

Szabad versenypiac van, sajnálatos je-
lenség a „legolcsóbb a legjobb”, így AK-
CIÓ, ÓRIÁSI ÁRZUHANÁS címszavak
alatt gyorsan elkapkodjuk a polcokról a
kétes minõségû húst, a gyermekeink
egészségére káros anyagokat tartalmazó
játékokat, a vegyszerekkel „kezelt” zöld-
séget és gyümölcsöt, valamint a ártatlan
állatokon tesztelt kozmetikumokat.
(Mintha a szerencsétlen áldozatokat ér-
dekelnék a szarkalábak?!) És bár az ak-

ciós hús rendre olyan gyorsan megrom-
lik, hogy a szemetesünkben landol, még-
is kibújunk a felelõsség alól, gondolván:
„Ha én nem veszem meg, megveszi más.
Nem változik semmi.”. De ez nem igaz!

Komoly felelõsség hárul a médiára is.
Sajnos egyre gyakrabban kapunk hírt kü-
lönbözõ környezeti károkról, például nyílt
tengeren megsérült kõolajszállító hajókról.
Ilyenkor napokig azt halljuk, hogy ökológi-
ai katasztrófa történt, egymást váltják a
megrázó képsorok a parton ezerszámra
elhullott állatok tetemeirõl, vagy a kõolaj-
tól felismerhetetlen, éppen haláltusájukat
vívó madarakról és tengeri állatokról. 

A hírt azonban rögtön reklámok sora
követi, amelyek igyekeznek felkelteni az
érdeklõdésünket és vágyat ébreszteni,
hogy megszerezzünk egy újabb, nélkü-
lözhetetlen terméket. Érdekes ellentét…

A környezeti katasztrófákról szóló hí-
rek csak két-három napig hír értékûek,
majd megy minden tovább, mintha
semmi sem történt volna. Többnyire
nem tudjuk meg, hogy mi lett például
azoknak az állatoknak a sorsa, amelye-
ket az állatvédõknek (talán idõben) sike-
rült kimenteniük a szennyezett partsza-
kaszról? Tényleg túlélték? Egészségesek
maradtak? A laikus ilyenkor azt gondol-
ja, mivel nem beszélnek róla a hírekben,
talán nem is történt akkora katasztrófa.
Mások egyszerûen elfelejtik, hiszen a
reklámok idealizált világot bemutató kis-
filmjei már egész mást sugallnak.

A természet bizony sérülékeny. Egy
bonyolult szervezethez hasonlítható,
mely képes  megvédeni magát bizonyos
hatásoktól, s mely sokszínûsége révén hi-
hetetlenül rugalmasan képes válaszolni
az õt ért káros hatásokra. De ennek a ru-
galmasságnak is van határa, és ha véde-
kezõképességét, sokszínûségét kimerít-
jük, ha nem veszünk tudomásul, hogy
ésszerûen kell gazdálkodnunk a termé-
szet javaival, akkor visszafordíthatatlanul
itt a baj. Ennek elkerülése, a természet
sokszínûségének és egészségének meg-
õrzése közös érdekünk.

Ahhoz azonban, hogy ez mûködjön, a
lakosság és a települési önkormányzatok
együttmûködésére, összefogására is
szükség van. Mélykút Nagyközség kör-
nyezetvédelmi programjában célul tûzte
ki a környezetszennyezés megelõzését,

a káros környezethasználatok csökken-
tését; a már sérült környezet helyreállítá-
sát, valamint a hosszú távon fenntartha-
tó, mûködtethetõ gazdálkodás kialakítá-
sát. Mindezt a helyi intézmények, vállal-
kozások, és természetesen a lakosság be-
vonásával kívánjuk elérni.

Elsõ hallásra nem tûnik egyszerû fel-
adatnak, de odafigyeléssel és közös gon-
dolkodással lépésrõl lépésre haladva
könnyebben elérjük a kitûzött célt. 

Hogyan vehetnek részt ebben a fo-
lyamatban a helyi intézmények, mit te-
het az Önkormányzat és a lakosság?

Elsõ lépésként nincs szükség másra,
mint elhatározásra és arra, hogy jusson
eszünkbe minden nap a saját felelõssé-
günk. Figyeljünk környezetünk tisztasá-
gára: ne tapossuk le, illetve tépjük le a
települést díszítõ növényeket, ne az ut-
cán dobjuk el az éppen feleslegessé vált
szemetünket, vagy nagyobb mennyiség
esetén ne vigyük azonnal illegális hulla-
déklerakó telepre. Vásárlás során része-
sítsük elõnyben a lakóhelyünkhöz közel
készült termékeket, és a túlcsomagolt
árucikkek helyett válasszuk a kevesebb
hulladékkal járó terméket. Így alaposan
lecsökkenthetjük a keletkezõ hulladéka-
ink mennyiségét. A szelektív hulladék-
gyûjtéssel pedig a hulladékba került
anyagok jó részének újrahasznosításá-
ban segíthetünk.

Településünkön is lehetõség van sze-
lektív hulladékgyûjtésre, vagyis olyan
konténereket helyeztünk ki a lakosság
által könnyen elérhetõ helyekre, ame-
lyekben egymástól elkülönítve gyûjthet-
jük a háztartásban keletkezõ (papír-,
mûanyag-, üveg-, fém) hulladékokat.

A szelektív (elkülönített) hulladékgyûj-
tés egyik nagy elõnye, hogy a külön gyûj-
tött hulladékokkal nem terheljük felesle-
gesen környezetünket, hiszen ezeket a
„hulladékokat” újra felhasználjuk, azaz
újrahasznosítjuk.

Az újrahasznosított alapanyagokból
készített termékek elõállítása mindamel-
lett, hogy költséghatékonyabb, a hagyo-
mányos eljárásoknál, jóval kevesebb
energiafelhasználást is igényelnek. 

Az egyszerûség kedvéért nézzünk egy
konkrét esetet. Példánkban a papír újra-
hasznosításának elõnyeit szemléltetjük.
Amennyiben szelektíven gyûjtjük a ház-

tartásunkban/irodánkban keletkezõ pa-
pírhulladékot (újságpapír, csomagolópa-
pír, szórólap, kartondoboz stb.), elsõ po-
zitív hatását már helyben észrevehetjük,
hiszen hulladéktároló edényünkben az
egyik legtöbb helyet a papír foglalja el.
Gondoljunk csak a heti rendszerességgel
nagy számban érkezõ, sokszor olvasatla-
nul a szemetesünkbe dobott szórólapok-
ra. Ezek külön gyûjtése esetén több sza-
bad hely jut a többi nem újrahasznosít-
ható hulladék számára, és amiatt sem
kell feleslegesen aggódnunk, hogy a
csordultig tömött hulladékgyûjtõ edé-
nyünket (esetleg a ráhelyezett tele zsák
miatt) nem ürítik és szállítják el.

Mivel a külön gyûjtött papír újból fel-
használásra kerül, nem környezetünket
terheljük vele. A papír fõ alapanyaga a
fából kinyert cellulóz rost, így a hulladék-
papír újrahasznosításával erdõket ment-
hetünk meg a kiirtástól. 

Az újrapapír (azaz a hulladékpapírból
elõállított papír) gyártása sokkal költség-
és energiahatékonyabb, mint a szûz pa-
píré. Számszerûsítve: elõállítása 75%-os
víz-, és több, mint 60%-os energia meg-
takarítással jár. (Forrás: Hulladékhaszno-
sítók Országos Egyesülete). Ebben az
esetben csak a papír újrahasznosításának
a környezetre gyakorolt jótékony hatását
ismertettük. 

A most útjára indított cikksoroza-
tunkban a környezetvédelem (ezen belül
a szelektív hulladékgyûjtés) fontosságáról,
a helyi célkitûzésekrõl és feladatokról, a
lakosság és az önkormányzat együttmû-
ködési lehetõségeirõl szeretnénk tájékoz-
tatni Önöket. A környezetszennyezés
megállítása, élõhelyünk megóvása, lakha-
tóvá tétele napjaink egyik legégetõbb
problémájává nõtte ki magát. 

Tudjuk, nem mindenki jár csukott
szemmel, egyre többen vagyunk és te-
szünk környezetünk megóvása érdeké-
ben. Szívesen fogadjuk észrevételeiket,
saját tapasztalataikat cikksorozatunkhoz.
Várjuk ötleteiket, miként lehetne Mély-
kút nagyközséget közös erõvel egy kör-
nyezettudatos, példa értékû településsé
fejleszteni?

Következõ írásunkban a mûanyag hul-
ladék újrahasznosításának jelentõségé-
vel, annak lehetõségeivel foglalkozunk.

Horváth Melinda, Faragó Ferenc

ANYAKÖNYVI HÍREK –  AUGUSZTUS-SZEPTEMBER
Születtek: Lipka Hanna Kira (anyja

neve: Gömbösi Éva), Burai Tibor (an:
Burai Szandra), Radics Adolfó (anyja ne-
ve: Radics Ágnes); Burai Martin (an: Bu-
rai Elvira), Gyetvai Noémi (an: Dávid
Anikó), Balázs Jázmin (an: Bálint Éva),
Hegedûs Hédi (an: Hegedûs Anita)

Meghaltak: Hurton Antal élt 97 évet,
Rapavi Gáspárné Csonka Katalin élt 64

évet,  Bencsik Ferenc élt 80 évet, Guljás
Oldal Zoltán élt 23 évet, Kolompár Zol-
tán László élt 53 évet, Tanács Vendelné
Kiri Mária Magdolna élt 82 évet, Anka
Kálmánné Vörös Gizella élt 81 évet.

Házasságot kötöttek: Lakatos Tibor
és Léhman Mária, Sztarovits István és
Mintál Melinda, Kolompár Tamás és Gyõ-
ri Ildikó, Bogdán Gábor és Mikó Petra

A GAMMA GT SZENVEDÉLYBETEGEK MÉLYKÚTI ÖNSEGÍTÕ CSOPORTJÁNAK 
06-77/460-181 SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMA 2008. AUGUSZTUS 1-JÉTÕL MEGSZÛNT.
A 06-30/9836-385 és a 06-70/3332-361 telefonszámokon továbbra is várjuk hívásaitokat.

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL
INTÉZMÉNYÜNKET TÁMOGATTA.

A kapott összeg 2007. évben 23.203 Ft.
Nagyközségi Önkormányzat Mûvelõdési Háza

és Fenyõ Miksa Könyvtára

Mélykút Nagyközség honlapja a www.melykut.hu, 
Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár a www.melykuti.hu címen érhetõ el.
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Hatvan évvel ezelõtt, 1948. június 16-án
államosították az egyházi iskolákat

A „néphatalom” kiépítése nem az isko-
lák államosításával kezdõdött. Azzal csak
kiszélesedett, teljesebbé vált.1945-tõl, de
különösen 1946-tól kezdve egyházellenes
korlátozó intézkedések egész sora látott
napvilágot. A római katolikus egyház gyen-
gítésével kezdték, annak társadalmi hátte-
rét támadták. A belügyminisztérium fõfel-
ügyelete alá helyezték már 1946 nyarán a
hazánkban törvényesen mûködõ egyesü-
leteket, az ifjúsági szervezetektõl a katoli-
kus társadalmi, szociális és gazdasági moz-
galmakig. A belügyminisztérium pedig tet-
te a maga „dolgát”: ellenõrzött, megfigyel-
tetett, feloszlatott, katolikus napilapot tiltott
be, összejátszva Ortutay Gyulával, a köz-
oktatási miniszterrel, az egyházi iskolai tan-
könyvek helyébe állami (párt-)meg rende-
lésre készített tankönyvek bevezetését ter-
vezte, a kötelezõ hitoktatást fakultatív jelle-
gû hitoktatásra kívánta felcserélni, stb.

Az 1948-as esztendõ döntõ fordulatot
hozott a katolikus egyház számára. Rákosi
Mátyás, az MKP fõtitkára 1948. január 10-
én pártja vezetõinek egyszerûen bejelentet-
te, hogy „…az év végéig végezni kell az egy-
házi reakcióval. A demokrácia ez évi felada-
tai között ott van az egyház és a népi köztár-
saság viszonyának rendezése. Meg kell
szûntetni a tarthatatlan állapotot, hogy a ma-
gyar nép ellenségeinek zöme az egyházak,
elsõsorban a római katolikus egyház palást-
ja mögé bújik.” E nyílt fenyegetés mellett
ígéretek is elhangzottak. Ezek lényege: az ál-
lamosított iskola mindenkinek jobb lesz,
mint az egyházi. Élesen támadja Rákosi is,
pártja is az egyházat, s a római katolikus egy-
házfõt, Mindszenty József bíboros herceg
prímást. Mindszenty azonban szilárd a hata-
lommal szemben, határozottan elítél min-
denféle „puhítási”, elhallgattatási kísérletet, a
hívõket pedig így biztatja: „Legyetek olya-
nok, mint a magyar nemzeti lobogó: ne fe-
lejtsétek a vér színét, zárjátok lelketekbe a
zászló fehér színét, hogy ne érje lelketeket
semmi mocsok, semmi szenny, és ne feled-
jétek a zöldet, a reménység színét.”

Az MDP alakuló kongresszusa 1948. jú-
nius 12-14. között zajlott le. Az elõre meg-
fogalmazott programnyilatkozat tartalmaz-
ta az iskolák államosítását is, s annak szelle-
mében született meg a Parlamentben
1948. június 16-án az 1948 XXXlll. tc.,
melynek értelmében 8505 nem állami Is-
kola került nem állami tulajdonba, 18000
pedagógus állami alkalmazásba. Nagy
taps, lelkesült hangulat fogadta a törvény
elfogadását. Lelkesültségükben – felállva –
(Rákosival együtt) még a Himnuszt is el-
énekelték a törvényalkotók. Ennek a fo-
nákságát Slachta Margit (akkor párton kívü-
li képviselõ) valahogyan így látta: nemzeti
Himnuszunkat Kölcsey Ferenc írta, abban
Isten segítségét, áldását kérte, óvja meg
minden bajtól, veszedelemtõl. Akik most
énekeltek, azt kérték Istentõl, hogy segítse
meg õket abban, hogy Isten földi hatalmá-
ban minél nagyobb, minél több kárt tehes-

senek. Micsoda fejreállított „fohásszá” tet-
ték ezzel szent Himnuszunkat! A parla-
menti „lelkesedés”országossá  vált. Nem
lehetett nem lekesedni! Ennek érdekében
„jól megdolgozták” a szavazókat. Az álla-
mosítást követõen is mindenkit megfigyel-
tek, mindenkirõl jelentettek.

Mélykúton is államosították az elemi
népiskolát, a leányiskolát és a fiúiskolát
egyaránt. Ne csodálkozzunk itt sem: a zö-
mében római katolikus vallást gyakorló
község akkori veze-tõbbségének kérésére
(!) történt ez nálunk is (másutt is). Elõre
„megdolgoztak” országosan mindenkit.
Korabeli jegyzõkönyv bizonyítja ennek
megtörténtét:

„Mélykút község elöljárósága
Községi képviselõtestületi közgyûlési

jegyzõkönyv
Készült Mélykúton a község képviselõ-

testületének 1948.június hó 10-én délután
2 órakor a Községháza tanácstermében
megtartott rendkívüli közgyûlésérõl.

Jelen vannak (a jegyzõkönyvben nevü-
kön megjegyezve) a községi bíró elnökleté-
vel a községi albíró, 5 esküdt, a községi köz-
gyám, 28 képviselõ-testületi tag, a h. közsé-
gi jegyzõ, úgy is mint elõadó, összesen 37
helyi személy.

(Jegyzõkönyvön kívüli megjegyzés: Nin-
csenek a meghívottak között az egyház, az
érintett szerzetesrend képviselõi, valamint a
korabeli tantestület küldöttei. Egy Csanádi
Sándor nevû pedagógusról ugyan szól a
jegyzõkönyv, de õ a  felsõbb hatóságok kül-
dötteként van jelen.)

Elnök megállapítja,hogy a közgyûlés a
törvényes rendelkezésekben elõírt idõben
és módon lett egybehíva, a koalíciós pártok
helyi szervezetei, valamint a községi Nem-
zeti Bizottság ugyancsak szabályszerûen ki
lett értesítve a tárgysorozat kapcsán, a tag-
létszám összeolvasása után kimondja a ha-
tározatképességet, és a közgyûlést megnyit-
ja. Egyidejûleg pedig Cs. P. és V. B. képvise-
lõ-testületi tagokat felkéri a jegyzõkönyv hi-
telesítésére.

Tárgysorozat: (a felsorolásban a 8. helyen
áll az 5o/kgy – 1948 szám)

Tárgy: Iskolák államosítása kérdésében
képv. test. állásfoglalása

Elõadó bejelenti, hogy K. A. képv. testü-
leti tag indítványt kíván tenni. A rendkívü-
li tárgysorozat kimerítése után K. A. a köz-
ségi Nemzeti Bizottság elnöke úgy is mint
képv. test. tag azon indítványát terjeszti a
képv. test. elé, hogy a rendkívüli közgyûlés
is – mint ahogyan azt a Községi Nemzeti
Bizottság is e hó 9-én tartott ülésében, va-
lamint a községben e hó 8-án tartott párt-
közi értekezlet tette – foglaljon állást a
nem állami iskolák államosítása mellett.
Utal arra is, hogy a járási székhelyen, Já-
noshalmán e hó 2-án a járás közigazgatási
és népi szerveinek közös járási értekezle-
tén a jelenlévõk ugyancsak hasonló állás-
foglalásról hoztak határozatot.

Ezután Csanádi Sándor pedagógus, Me-
gyebizottsági tag, a községi Nemzeti Bizott-
ság h.t itkára ismertette mélyreható részle-
tességgel azokat  az elõnyöket, amelyek a
felekezeti iskolák államosításának következ-
tében a szülõkre, az iskolafenntartóra, a pe-
dagógusokra és magukra a tanulókra is há-
ramlani fognak. Kihangsúlyozza,hogy az
egyházi iskolák államosítása  egyáltalán
nem érinti az eddigi kötelezõ vallásoktatás
tényét, amely az államosítás után is  válto-
zatlanul megmarad. Õ is kéri, hogy a képvi-
selõ-testület határozatilag mondja ki e kér-
désben az államosítás melletti álláspontját.

2888/1948. szám. Véghatározat
Mélykút község képviselõ-testülete az el-

hangzott indítvánnyal egyetért, az elõadott
ismertetés után egyhangúlag hozott lelkes
határozatával kimondja, hogy helyesli a
kormány azon törekvését, hogy az ország
felekezeti (egyházi) iskoláit államosítják, s
ezért maga részérõl támogatja azt, és az ál-
lamosítás mellett foglal állást. Komoly tuda-
tában van a képviselõ-testület annak, hogy
az államosítás nem fogja érinteni a kötelezõ
vallásoktatás és a szabad vallásgyakorlás
kérdését, viszont meggyõzõdése a  képv.
testületnek az is, hogy a kormány-elhatáro-
zás csak erõsíteni fogja népi demokrácián-
kat, elõnyt fog jelenteni a szülõknek, anyagi
fellendülést a pedagógusoknak, s egységes
értelemfejlesztést és tudást a tanulóifjuság-
nak, a jövõ nemzedékének is.

Ez a határozat nem igényel th. kisgyûlési
jóváhagyást, mégis tudomásul vétel végett
be kell mutatni a jánoshalmai járás fõjegy-
zõjének, Bács-Bodrog vármegye alispánjá-
nak, Belügyminiszter úrnak, a Vallás és Köz-
oktatásügyi miniszter úrnak, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Miniszterelnök urának is.

Bélyegzõ: „Ez a véghatározat azzal teendõ
közszemlére, hogy ellene a kitételtõl 15 nap
alatt a Várm. Alispánhoz címzett, de a köz-
ség elöljáróságánál írásban vagy élõszóban
elõterjesztendõ fellebbezéssel lehet élni.”

(E jegyzõkönyvet aláírásukkal hitelesítik:)
községi bíró s.k.  h.közs.fõjegyzõ s.k.
Hitelesítjük:  Cs.P.s.k.  V.B.s.k.

A jegyzõkönyv zárójelek között elhelye-
zett (Jegyzõkönyvön kívüli megjegyzése: A
meghívott képv. tagok közül nem jelent meg
a közgyûlésen 15 személy.) Megjegyzés: A
jegyzõkönyv szövegébõl világosan kitûnik a
már – sajnos – megszokott stílus, felépítés. A
központi fenyegetés után jelen vannak a de-
magóg, õket semmire sem kötelezõ ígére-
tek (mindenkinek jobb lesz!), hazugságok (a
hitoktatás változatlanul marad), egy szót sem
szólnak az államosítással állástvesztõ tanerõk
további sorsáról, mélyen hallgatnak a tanu-
lóifjúság erkölcsi nevelésérõl, az erkölcsi
visszaesés kilátásairól stb. Mindezekért lelkes
tapsot kapnak a Parlamentben is, Mélykú-
ton is és másutt is. A lényeg: pártállami irá-
nyítás alá került iskolarendszerünk…

Novok Rostás László tanár

(A jegyzõkönyv szövegét az eredeti megfo-
galmazás és helyesírás szerint adtuk le.)

MÉLYKÚT KÖZMÛVELÕDÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Közalapítványunk elsõdleges feladata a köz-
mûvelõdés, Mélykút nagyközség kulturális
életének támogatása, a település helytörté-
neti anyagának összegyûjtése, kiállítása mél-
tó helyen. A kulturált környezet, a kulturált
életmód támogatása, a kulturális örökség
megóvása, természetvédelem, környezet-
védelem, egészségmegõrzés, gyógyító
egészségügyi rehabilitáció. Ezen cél megva-
lósítása érdekében az alapítvány az
1084/1998 számon került a Bács-Kiskun
megyei Cégbíróságon bejegyzésre. A kura-
tórium elnöke dr. Rauzs József.

Közalapítványunk, mivel közhasznú szer-
vezet, kettõs könyvvezetésre kötelezett. En-
nek értelmében mérlegbeszámolója, saját
elhatározásából választva, egyszerûsített
éves beszámoló. Éves beszámolója mellett
közhasznú eredménykimutatás készítésére
kötelezett.
Költségvetési és egyéb támogatások:
2007-ben közalapítványunk a helyi önkor-
mányzattól 300 ezer Ft, a magánszemé-
lyektõl, vállalkozásoktól 272 ezer Ft támo-
gatást kapott. Az SZJA 1% felajánlások ösz-
szege 63 ezer Ft volt. Így az összes támoga-
tás 635 ezer Ft. Közhasznúsági bevétel ösz-
szesen 635 ezer Ft volt 2007-ben a megelõ-
zõ 2006. évi 1.140 ezer Ft felajánlással
szemben. Az egyéb bevételként jelentkezõ
6 ezer Ft, mely az elõzõ évben is ugyaneny-
nyi volt, a bankszámlán lévõ pénzösszeg
utáni kamat.

A bankszámla 2007. december 31-i
záróállománya 1.803 ezer Ft, a pénztár zá-
ró egyenlege 72 ezer Ft. Megelõzõ idõszak
pénzösszege 1. 356 ezer Ft volt. Vállalkozá-
si tevékenységet az alapítvány nem folytat.
Vagyon felhasználással kapcsolatos ki-
mutatás: Anyagjellegû ráfordításaink össze-
ge 122 ezer Ft, melyet az eredménykimu-
tatás 17 sora mint közhasznú tevékenység
ráfordításait tartalmazza. Konkrét felhaszná-
lása ezen összegnek a Szvetnik-emlékház
rendbetételéhez kapcsolódik: parkosítás, vi-
rágültetés és magának az épületnek a javítá-
sa. Összességében 40 ezer forintot fordítot-
tunk ezen célra. Postai szolgáltatások díja 9
ezer forint értékû volt. CD lemezek, mag-
nókazetták vételére költöttünk 11 ezer ft-ot.
Képkeretezések értéke 59 ezer Ft. Bank-
számla kezelési költsége 3 ezer Ft volt. 
Közhasznú eredmény: Ezen kimutatásunk
eredményeképpen alakult ki az 519 ezer Ft
közhasznú eredmény.
Tisztségviselõk juttatásai: A kuratórium el-
nöke és tagjai a megelõzõ évekhez hason-
lóan díjazásban nem részesültek. Közalapít-
ványunk az adományokról adókedvez-
ményre jogosító igazolást adott ki 2 pél-
dányban. Az éves beszámolót, valamint a
közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai
2008. június 13-án elfogadták. Közhasz-
núsági jelentésünket a polgármesteri hiva-
tal hirdetõtábláján és az Önkormányzati
Tájékoztató lapban megjelentetjük.

Dr. Rauzs József kuratóriumi elnök
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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

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL TELEFONSZÁMAI:

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” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
MÉLYKÚT  Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási  hallgatók számára a 2008/2009. tanév
második és a 2009/2010. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó ke-
retidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tago-
zatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

FIGYELEM! 
• Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értel-
mében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédel-
mi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. 
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szak-
képzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a  Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
• Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a
pályázati kiírás feltételeinek.
• Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jo-
gosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanul-
mányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya 2009. õszén már nem áll fenn, úgy
a 2009/2010. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül fo-
lyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intéz-
ményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyó-
sításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a
2009/2010. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009.
március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogo-
sultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,

amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallga-
tója a felsõoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban,
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösz-
töndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása
nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kö-
telezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövede-
lemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illet-
ve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pá-
lyázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró tele-
pülési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat le-
bonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – át-
adja illetõleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgató-
sága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – a pályázati forduló
lezárultáig kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás cél-
ja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra ho-
zatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települé-
si önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hiva-
talban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláír-
va, egy példányban kell benyújtani. A PÁLYÁZAT BENYÚJ-
TÁSI HATÁRIDEJE: 2008. OKTÓBER 31.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEI:
1. felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-iga-

zolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a
felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként
létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõokta-
tási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirde-
tett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illet-
ve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami fel-
sõoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelmérõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékle-
tekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
• a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy
formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja; • az
ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról
2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igaz-
gatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkor-
mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyó-
sításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ
változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írás-
ban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és az OKM
Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési köte-
lezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor: • tanulmányok halasztása; • tanul-
mányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény,
kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); • ta-
nulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; • sze-
mélyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafi-
zetni. A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az
önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a te-
lepülési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési ön-
kormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a tá-
mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát köve-
tõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt ve-
võ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes téríté-
sekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATTELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERV MÓDOSÍTÁSA

TISZTELT LAKOSSÁG!
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
2009. évben kezdeményezi a Település-
rendezési Terv módosítását azzal a felté-
tellel, hogy a terv módosításával járó
költségek 50%-át a kérelmezõk fizetik
meg az önkormányzattal kötött külön
megállapodás alapján.

Kérek minden állampolgárt, hogy
amennyiben valakinek valamilyen javas-
lata, kezdeményezése van a rendezési
terv módosításával kapcsolatban, az
2008. november 30-ig jutassa el a Pol-
gármesteri Hivatalba. 

Várjuk javaslataikat!
Köszönettel:

Gelányi János polgármester
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BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
MÉLYKÚT Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatá-
si tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:

a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló közép-
iskolások;  vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény
keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) fel-
sõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2009-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

FIGYELEM! 
• Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmé-
ben nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. • A középiskolai
akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ
tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév elsõ
féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév elsõ félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgató-
ja a felsõoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, ame-
lyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj fo-
lyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes
egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB
járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot
növelõ jövedelemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fel-
sõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl az
Országos Felsõoktatási Információs Központ az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a tá-
mogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. • A pályázó pá-
lyázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat,
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazga-
tósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg a pá-
lyázati forduló lezárultáig maga kezelje. • A pályázó pályázata be-
nyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõr-
zése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje. • A pályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási in-
tézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató ön-
kormányzatnak tájékoztatást nyújtson. • A pályázó pályázata be-
nyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott sze-
mélyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mér-
tékben történõ nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁR-
IDEJE: 2008. OKTÓBER 31.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEI:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre ju-

tó havi nettó jövedelmérõl. A pályázati ûrlap csak a fent meghatá-
rozott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját ma-
ga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  • a települési önkor-
mányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfele-
lõ pályázatokat a bírálatból kizárja; • az ösztöndíj elbírálása kizá-
rólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétõl függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése el-
len fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról
2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazga-
tósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkor-
mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás
módjáról. A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésé-
vel köteles írásban 2009. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelente-
ni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsõoktatási intézmény-
ben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban
nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet megelõzõen nyert-
e felvételt felsooktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban része-
sülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik
„A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan el-
veszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósí-
tásának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ vál-
tozásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban ér-
tesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és az OKM Támoga-
táskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok
változásakor: • tanulmányok halasztása; • tanulmányok helyének
megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával); • tanulmányi státusz (munka-
rend, képzési forma) változása; • személyes adatainak (név, állan-
dó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsooktatási intézmény részére visszafizetni

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkor-
mányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelke-
zésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûkö-
dést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz
az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat eb-
ben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavo-
násáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félév-
tõl ható hatállyal hozható meg.

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt tá-
mogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi
területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határo-
zatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak
a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható
meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pá-
lyázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeré-
sérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Kecskeméti Városi Ügyészség 2007.

október 15. napján a Büntetõ Törvény-
könyv 288. § (2) bekezdésébe ütközõ
gazdasági elõny jogosulatlan felhaszná-
lásnak büntette elkövetésének alapos
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen
nyomozást rendelt el. 

A büntetõügyben a Vám-és Pénzügy-
õrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó
Hivatal Békés Megyei Osztálya házkuta-
tást, motozást, lefoglalást rendelt el a
Polgármesteri Hivatal 2003-2006. évi.,
illetve 2007. 1-9 hónapi könyvelési
anyagaira, az azokhoz kapcsolódó sza-
bályzatokra, testületi döntésekre, szer-
zõdésekre, pályázati anyagok teljes do-
kumentációjára vonatkozóan, amelyet a
nyomozó hatóság 2007. október 16.
napján foganatosított. 

Az eljárási cselekmény során a ható-
ság semmilyen információt nem adott az
ügy hátterérõl, csak annyit tudhattunk,
hogy egy bejelentés alapján indult el a
nyomozás.  A nyomozás befejezésnek
határidejét 60 napban jelölték meg, de
elõre tájékoztatták a hivatalt, hogy a
nyomozási határidõ meghosszabbítható. 

A tavalyi év októberétõl kezdõdõen
az ügy állásáról – írásos megkeresésünk
ellenére sem – kaptunk tájékoztatást, így
a fejleményekrõl a lakosságot sem érte-
síthettük.

Az iratok 2008. július hónapban hiány-
talanul visszakerültek a Polgármesteri  Hi-
vatalhoz, viszont írásos tájékoztatót az
ügy állásáról, esetleges lezárásáról to-
vábbra sem kaptunk. 2008. október 1.
napján a polgármester úr írásban megke-
reste Takács Csaba pénzügyõr õrnagyot,
aki a vezetõ nyomozója volt az ügynek,
hogy adjon részletes tájékoztatást az ügy-
rõl, de ezidáig válasz nem érkezett.

Feltételezhetõ, hogy a nyomozó ható-
ság a maga részérõl az ügyet befejezett-
nek minõsítette, hiszen szóban az õr-
nagy úr  utalt arra, hogy a hivatal nem
fog az ügy lezárásáról iratot kapni, mert
az eljárás során az önkormányzat, illetve
Polgármesteri Hivatal egyetlen tisztségvi-
selõje, szerve vagy személye sem szere-
pelt gyanúsítotti minõségben.

Amennyiben az ügyben további infor-
máció birtokába jutok, arról tájékozta-
tom a T. Lakosságot!

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

Mélykút Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselõ-
testülete soron következõ ülését
október 28-án 15 órakor tartja a
Községháza tanácskozó termé-
ben.

Gelányi János polgármester
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2008. október

A mélykúti Szent Joachim
templom orgonájáról

Orgonánk felirata: „Építették 1908. év-
ben Nagyméltóságú Városy Gyula érsek
Dr. Zgama Károly plébános Alföldy Géza
jegyzõ és Balogh László községi bíró ide-
jében a községi pénztár költségére.
Angster József és Fia Pécsett.”

A hangszert a pécsi Angster orgona-
gyár készítette, 17 regiszteres, két
manuálos, pneumatikus kivitelben.

Az orgona hangképe a múlt század
elejének jellegzetes jegyeit tartalmazza.
Az orgona sípregisztereit úgy alakították,
hogy a népének kíséretéhez megfelelje-
nek. Úgynevezett színezõ regiszterek
eredetileg nem kerültek beépítésre.

Az orgona fújtatását emberi erõvel
meghajtott fújtatóval oldották meg. A
fújtatást hosszú idõn keresztül koldusok
látták el, ezen szolgálatért a templom
pénztárából csak csekély pénzjutalmat
kaptak. Az elsõ orgonafújtató, aki nem
volt koldus, 1923-ban lett felfogadva,
évi fizetése 3 mázsa búza volt.

Az orgona többször lett javítva az évek
folyamán. Az elsõ lényeges változás, az or-
gona elektromos fújtatásúvá tétele és egy
Tremolo beépítése volt. 1957. szeptembe-
rében egy 3 fázisú, 380 V feszültséggel
mûködõ 2 lóerõs motor lett felszerelve az
orgona fújtatására. Ezt a motort 1959. má-
jusában egy új motorra cserélték, mert az
eredetileg beépítettel az eltelt közel két év
alatt sok probléma merült fel. A munkála-
tokat Fittler Sándor orgona- és harmóni-
um-készítõ mester végezte.

A következõ lényegi átépítés 1991-
ben történt meg. Feltétlenül szükségessé
vált a hangszer teljes felújítása. Készült
egy teljesen új elektromos vezérlésû ját-
szóasztal, melyhez pedálklaviatúra és
orgonapad is készült. A pedálklaviatúra
párhuzamos kivitelben készült. A széllá-
dák felújítása is megtörtént, hiszen a
azok bõranyaga elöregedett, a fúvócs-
kák egyre több problémát okoztak. Új-
rabõrözésüket elvégezték.

A fúvó az orgonával egyidõs leveles fúvó
volt. Javítása illetve felújítás helyszûke miatt
nem volt lehetséges, helyette új fúvók ké-
szültek. Az I. manuál és pedálmû na-
gyobb, a II. manuál részére kisebb fúvó ké-
szült. A szélládák levegõellátása, a szélcsa-
tornák átalakításával illetve új szélcsatornák
készítésével oldották meg.

„Más lehetséges szülõi minták?”

Errõl is tudnunk kell, s számolnunk kell
vele, hogy hozzánk is be fog jönni – fi-
gyelmeztetett egy ismerõsünk még
2007-ben... Arnold Schwarzenegger
kormányzó aláírta azt a törvényt, amely
2008. január 1-jétõl elõírja a kaliforniai
állami iskolák számára a homoszexuali-
tás, a bi- és transzszexualitás pozitív be-
mutatását, s diszkriminációnak minõsíti
minden olyan tankönyv, oktatási segéd-
anyag használatát, amely ezeket elítéli. 

A törvény tiltja: • az olyan könyveket
és oktatást, ami a házasságot csak egy
férfi és nõ közötti elkötelezettségként
mutatja be • amely azt állítja, hogy az
ember csak férfinak és nõnek született •
azokat a tankönyveket, amelyek nem
beszélnek bizonyos történelmi szemé-
lyek homo-, bi- vagy transzszexuális vol-
táról • az olyan szexuális életre nevelést,
amely elítéli a nemek mesterséges meg-
változtatását • az olyan történeteket,
amelyekben csak a fiú lehet király és a
lány királyné • a biológiailag fiúk és lá-
nyok mellékhelységeinek elkülönítését.

Ráadásul Schwarzenegger aláírta azt a
törvényjavaslatot is, amely elvárja a kali-
forniai üzlethálózattól, egyházaktól és
nonprofit szervezetektõl az ún. alternatív
szexuális viselkedésformák támogatását,
s megtiltja állami támogatás juttatását
olyan szerveknek, amelyek ezt nem te-
szik. (Ennek következtében az egyházak
által fenntartott iskolák és szociális szol-
gálatok összeomolhatnak...) 

A kaliforniai tanügyi törvény korábban
már elõírta, hogy az állami iskolákban
homo-, bi- és transzszexuális tanárokat is
kell alkalmazni, hogy a gyerekek az ilyen
viselkedésre is lássanak példát. Az új tan-
ügyi törvény (melyet fentebb ismertet-
tünk) bevezetése után kampányt indítot-
tak Kaliforniában – adja hírül a Magyar
Kurír. Azt javasolják a szülõknek, hogy az
állami iskolák helyett (melyekben mint-
egy hatmillió gyerek tanul) taníttassák
gyermekeiket egyházi vagy magánisko-
lákban, illetve tanítsák õket otthon.

A gyermekek otthoni tanítása gyakran
szülõi összefogással valósul meg Kalifor-
niában. Számos templomi közösségben
a szülõk naponta felváltva tanítják gyer-
mekeiket, hogy ne kelljen részt venniük
az állami iskolák lélekromboló szexuális
agymosásán – olvasható a worldnetdai-
ly.com internetes oldalon.

Miért október a rózsafüzér hónapja?

Mikor a fanatikus mohamedán világ el-
nyeléssel fenyegette az egész keresztény
Európát 1571-ben (45 évvel Mohács
után), a Szt. V. Pius pápa által nagy ener-
giával összetoborzott nemzetközi hajó-
had megsemmisítette az egész mohame-
dán tengeri haderõt. A lepantói öbölben
elkeseredett tengeri csatában a szél
október 7-én váratlanul és hirtelenül

megfordult, ez tette lehetõvé a keresz-
tény hajóhad fényes gyõzelmét, a törö-
kök teljes megsemmisülését. Ezalatt a
pápa Rómában övéivel a rózsafüzért
imádkozta. Hirtelen abbahagyta, fölállt
és bejelentette a diadalt. A híre csak két
hétre rá érkezett Rómába. Ugyanabban
az órában történt. A szent pápa a rózsa-
füzér imádkozásának tulajdonította a
szerencsés fordulatot. Utóda, XIII. Ger-
gely október 7-ét a Rózsafüzér Királynõ-
je ünnepévé avatta. Ebbõl terebélyese-
dett ki, hogy az egész október hónapot a
rózsafüzér hónapjának tartják.

A rózsafüzér világot formáló erõ lehet,
ha igazán imádkozzák.

Eredete, kialakulásának története
Az õsegyház imádsága a Miatyánk mel-

lett a 150 zsoltár volt. A könyvnyomtatás
1450 körüli föltalálása elõtt templomok-
ban, kolostorokban volt ugyan biblia, de
közönséges halandó nem tudott kézzel
másolt kódexet szerezni. A 150 zsoltárt
kívülrõl megtanulni meg csak kevesen
tudták. Így hát szokásba jött a 150 zsoltár
pótlására 150 Üdvözlégy Máriát elimád-
kozni. Hogy imádság közben ne kelljen a
számolással bíbelõdni, kialakult egy se-
gédeszköz, egy számológép, amelyen fel-
fûzött bogyókat, gyöngyöket tologattak.
Ezt nevezték Psalterium Marianum-nak,
Máriás zsoltárkönyvnek. Sok átalakulás
után kikristályosodott a rózsafüzér (szent-
olvasó) ma megszokott alakja.

Osszuk a százötvenet három részre.
Elég lesz így ötven bogyó, háromszor vé-
ve. Az 50 bogyót tizenként szakaszoljuk,
ez egy tized. Keretezzük be: tegyünk
eléje egy Miatyánkot, utána egy Dicsõ-
séget. (Az Egyház minden zsoltárt Dicsõ-
séggel fejez be.) Nekiindulásként te-
gyünk elébe egy keresztet, erre Hiszek-
egyet mondunk, aztán következzék Mi-
atyánkkal és Dicsõséggel bekeretezett 3
Üdvözlégy. Ezután induljon az öt tized.
Két-két tizedet egy hosszabb lánc választ
el egymástól, ennek közepén egy na-
gyobb szem a Miatyánkot jelöli, a záró
Dicsõséget nem jelöli semmi, az magától
értetõdik.

A sok-sok Üdvözlégy színesítésére ki-
találták, hogy tíz-tíz Üdvözlégy elimád-
kozása alatt elmélkedjünk megváltásunk
egy-egy eseményérõl. Ezeket nevezik a
rózsafüzér titkainak. Az elsõ öt tized alatt
a Jézus Urunk születése körüli esemé-
nyek az örvendetes olvasó titkai. A má-
sodik öt tized a dicsõséges olvasó a meg-
dicsõült Jézus titkaival.

Ez a háromszor öt titok minden ima-
könyvben megtalálható.

Világszerte úgy imádkozzák a szentolva-
sót, hogy mindegyik tized elõtt egy mon-
datban bemondják a titkot, utána egyfoly-
tában folyik a tized. Nálunk, Magyarorszá-
gon, minden egyes Üdvözlégy közepébe
szúrják be a titkot gyümölcse Jézus, aki...

Akik naponta öt tizedet szoktak imád-
kozni, hétfõn-csütörtökön az örvende-

tes, kedden-pénteken a fájdalmas, szer-
dán-szombaton-vasárnap a dicsõséges
olvasót imádkozzák.

A Szûzanya, amikor 1858 februárjá-
ban Lourdes-ban megjelent, ismételten
kérte a kis Bernadettet, hogy szorgalma-
san imádkozza a rózsafüzért a bûnösök
megtéréséért. Õ maga is rózsafüzért tar-
tott a kezében és együtt pergette a kis
látnokkal. A lourdes-i Szent Szüzet min-
dig kezében rózsafüzérrel ábrázolják,
ahogyan õt a kis Bernadett látta.

Jellemzõen katolikus
A szentolvasó egyik legjellemzõbb ki-

fejezõje katolikus voltunknak. Legyen
mindig kezünk ügyében akár a hagyo-
mányos öt tizedes láncos olvasó, akár az
egy tizedet számláló, ujjunkra húzható
fogasgyûrû. Ez bárhol, bármikor használ-
ható. Ne szoktasson le róla minket se el-
lenségeink gúnyolódása, se kortársaink
közömbössége, se a lanyhák jól hangzó
kifogása, hogy nem bírják elviselni a gé-
pies, egyhangúságot az imában.

A Domonkos-rendi szerzetesek és a
karthauziak példája nyomán a rózsafüzér
népi ájtatossággá vált. A hagyomány hosz-
szú idõn keresztül Szent Domonkost tar-
totta az „olvasó” megteremtõjének. Annyi
bizonyos, hogy az õ nyomába lépõ szer-
zetesek voltak a rózsafüzér imádság leg-
lelkesebb terjesztõi, különösen a rózsafü-
zér-társulatok alapításai által. A jezsuita
szerzetesek nagy lelkesedése is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy ez az imádkozá-
si mód elterjedjen az egész világon.

Tény, hogy 1480-tól kezdve biztos
adatok igazolják, hogy a keresztények ti-
zenöt „titok” segítségével elmélkednek
Jézus életének titkai fölött. Az imádkozó
ember Mária helyzetébõl és szemszögé-
bõl, valamint az õ segítségével törekszik
behatolni az Örömhír legfontosabb titka-
iba. Ezért nem csodálkozunk, hogy a
múltban és egészen napjainkig, a pápák
annyira szorgalmazták a rózsafüzér imád-
ságot. Az imamódot elõször IV. Sixtus pá-
pa hagyta jóvá 1478-ban. Ma II. János
Pál pápa is fáradhatatlan a rózsafüzér
imádság terjesztésében. Mindenki szá-
mára követendõ példát nyújt azzal, hogy
a Vatikáni Rádió hullámain keresztül sze-
mélyesen imádkozza elõ a rózsafüzért.

Miért imádkozzuk a rózsafüzért?
„Imádkozzatok sokat, nagyon sokat,

és hozzatok áldozatot a bûnösökért,
mert sok lélek a pokolba kerül, mivel
nincs, aki áldozatot hozzon és imádkoz-
zon értük!” (A Rózsafüzér Királynõje Fa-
timában 1917 augusztus 13-án.0

A rózsafüzér imádság lényegében az
Evangélium rövid és népszerû összefog-
lalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetû ima
litániaszerû ismétlése elmélkedésre sar-
kall. Így a rózsafüzér elõsegíti a szemlélõ-
dést, az összeszedettséget, a belsõ békét,
a lélek újjászületését és életképességét.

Összeállította: Bolvári János plébános

ÜNNEPI ORGONAHANGVERSENY
lesz október 23-án a beltéri templomban. 
Fellépnek: Simon Tamás (orgona), 
Blumenschein Gábor (trombita).

Mivel az orgona idén tölti 100. születés-
napját, még egy hangversenyt tervezünk. A
tervek szerint az adventi idõszak elején
Leányfalusi Vilmos, a kalocsai fõszékesegy-
ház karnagya fogja megszólaltatni a Szent
Joachim templom 100 éves orgonáját!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapán 2008. január 1-jétõl a vízszolgálta-
tásnál bevezetésre került az alapdíj, mely
független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat minden vízórával ren-
delekzõ ingatlan tulajdonosa köteles fi-
zetni. Az alapdíj megfizetése alól kizáró-
lag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját le-
szerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése
esetén azonban a vízmérõ, valamint a fel-
szerelés költségét köteles megtéríteni.

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

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. 
•Az ÉPTESZ KFT. üzemeltetésében levõ
temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 óráig
tartanak nyitva 2008. november 9-ig!
2008. november 10-tõl 8-16 óráig lesz-
nek nyitva. Temetõgondnok telefonszá-
ma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály).
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u.
5. szám alatt.
• Kéményseprõ (Szûcs Imre) telefon-
száma: 06-30/461-6835. 
A kéményseprõ tevékenység kötelezõen
elõírt közszolgáltatás, melynek igénybe
vétele mindenki számára kötelezõ, kér-
jük saját érdekében mindenki vegye
igénybe a szolgáltatást. Ha a tulajdonos
a díjfizetést elmulasztja vagy a munka el-
végzését akadályozza a szolgáltató köte-
les az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságot
írásban értesíteni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft emblémájával ellátott szemeteszsá-
kot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. iro-
dájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 300 Ft bruttó áron. Ha ebbe a
zsákba gyûjtik a hulladékot a kuka ürí-
tésekor ezt is elszállítják külön díj felszá-
mítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

AZ ÉPTESZ KFT.
HIRDETÉSEI

DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
ÁLTALÁNOS KÉK SZÁM (CALL CENTER):

06-40-82-22-82
HIBABEJELENTÉS:

06-40-82- 20-00
MÉRÕÁLLÁS BEJELENTÉSE:

06-80-82-81-80

Az orgona sípanyaga megfelelõ volt. Az
összes síp kiszerelése és megtisztítása
megtörtént. A meglévõ hangkép színesí-
tését néhány sípsor átalakításával és újabb
sípsorok beépítésével oldották meg. 

Majd ezek után a 2002 februárjában
történt meg újra az orgona tisztítása, into-
nálása, hangolása és I. manuáljának bõví-
tése egy új Trombita 8 lábas sípsorral.

Az orgona átadása 2002. február 22-
én történt meg. Ekkor az orgonát
Leányfalusi Vilmos, mint szakértõ meg-
tekintette, kipróbálta és megállapította,
hogy rendeltetésszerû használatát aka-
dályozó hibát nem talált benne. (Az át-
alakításokat, javításokat Keve József or-
gonaépítõ mester végezte el.)

Fonyódi Tivadar kántor

Cserkészcsapat

Tisztelt Mélykútiak!
Kedves Szülõk, Gyerekek!
Ez év tavaszán János Atya egy beszél-

getés alkalmával felvetette, hogy újra
életre kellene kelteni a Szvetnik Joachim
Cserkészcsapatot. A szavakat tettek kö-
vették, márciusban elkezdtük a foglalko-
zásokat, és azóta is töretlen kedvvel mû-
ködik kicsi, de elkötelezett társaságunk.

A cserkészélet törvényeinek és ismere-
teinek elsajátítását a cserkész kézikönyv te-
matikája alapján tanítjuk a gyerekeknek.
Egy-egy nagyobb anyagrész feldolgozása
után próbák végrehajtásával adnak számot
ismereteikrõl. Egy ilyen „házipróbán” már
túl vannak, és mindenki nagyon szépen
teljesített. A cserkészismeretek mellett
nagy hangsúlyt fektetünk magyarságunk,
hagyományaink megõrzésére, ápolására.
Az elméleti ismereteket a gyakorlatban is
megpróbáljuk alkalmazni: felszerelési tár-
gyaikat (amit csak lehet) a cserkészek saját
kezükkel készítik el. Az íjászat és a rovás-
írás elsajátításával és gyakorlásával életünk
részévé válik a hagyományõrzés.

A foglalkozások alkalmával a gyerekek
megtanulják a tábori élet és a túrázás
alapjait, elsajátítják a tûzrakás, a sátorve-
rés fortélyait és az egyszerû tábori ételek
elkészítését is. 

Jeles alkalmainkkor családi napokat is
szerveztünk az Aranykopjások Egyesületé-
vel együttmûködve, ahol a szülõk is részt
vettek a rendezvényeken, együtt izgulva a
kiscserkésszel az íjászversenyen elért
eredményért és utána közösen fogyasztva
a jól megérdemelt finom bográcsost.

Csapatunk tagjai több országos és ál-
talunk szervezett íjászversenyen is részt
vettek, ahol nagyon szép eredményeket
értek el. Büszkén mondhatom, hogy
cserkészeink a fegyelem és a magavise-
let terén magasan a korosztályuk felett
álltak ezen alkalmakkor.

Minden 10-16 éves érdeklõdõt sok
szeretettel várunk sorainkba! Kérjük, je-
lezze János Atya felé, ha gyermeke sze-
retne cserkész lenni; idõpontot annak
függvényében egyeztetünk. 

A cserkészfoglalkozások ingyenesek! 
v. Lajdi Róbert

Tisztelt Levélíró, Polgármester Úr és
kedves Mélykútiak!

Ezúton szeretnék reagálni a 2008. au-
gusztusi Önkormányzati Tájékoztatóban
megjelent panaszos levélre, amelyet az új-
ság hasábjain olvastam elõször. Ebben ko-
moly vádakkal illet engem egy – a nevét
nyilvánosan nem vállaló – felháborodott
apuka. Ha Önök figyelmesen végigolvas-
sák a történetet, láthatják, hogy több he-
lyen zavaros, egymásnak ellentmondó állí-
tásokat közöl. Az esetleírásból kimaradt
néhány aprónak tûnõ, de lényeges részlet,
amely nélkül ez a leírás nem teljes. Ezekre
a momentumokra szeretnék most egy ki-
csit bõvebben kitérni.

A kislány balesete csütörtök este történt
és a szülõk úgy döntöttek, hogy nem kérnek
orvosi segítséget (ügyeletes orvos vagy Or-
szágos Mentõszolgálat), annak ellenére,
hogy „megsérült a száján és ínyén, ömlött
belõle a vér”. Ebbõl két dolog következhet:
vagy a szülõk valóban akutnak ítélték az ese-
tet, és akkor miért vártak ennyit, mielõtt or-
voshoz fordultak volna, illetve milyen jogon
kéri tõlem számon az a – magát lelkiismere-
tesnek tartó – szülõ az 1-22 óra várakozási
idõt, aki több mint 12 órát várakoztatta saját
kislányát?! Vagy nem is volt annyira komoly
az eset – amit késõbb orvosi vélemény is
megerõsített – és csak apuka türelmetlensé-
ge miatt vált nagyon sürgõssé.

Az esettel kapcsolatban felhívnám a fi-
gyelmet néhány jogszabályra és a rendelõnk
betegfogadási rendjére.

A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kö-
telezettséggel (körzet), vegyes ellátású pra-
xisban (felnõtt és gyermek) vagy felnõtt pra-
xisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. A
társadalombiztosítási támogatással igénybe
vehetõ fogászati ellátások fõszabály szerint a
jogosultat annál a fogorvosi szolgálatnál ille-
tik meg, amely lakóhelye területi ellátására
kötelezett. A területen kívüli beteget sürgõs-
ségi ellátásra, elsõsegélyre fogadni kell, és ha
TAJ – számmal (biztosítással) rendelkezik, té-
rítésmentesen kell ellátni.

Fogászati sürgõsségi ellátás körébe tarto-
zó beavatkozások: a kötelezõ egészség-
biztosítás keretében igénybe vehetõ fogá-
szati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17) NM
rendelet 2.számú melléklete határozza
meg a fogászati sürgõsségi ellátás körébe
tartozó beavatkozásokat. Ennek megfele-
lõen sürgõsségi ellátásnak minõsül a  • fo-
gak friss baleseti sérüléseinek primer ellá-
tása (replantatio, sínezés, gyógyszeres kö-
tés, extractio) • acut odontogen gyulladá-
sok ellátása (trepanatio, extractio) • ostitis
alveolaris, pericoronitis konzervatív keze-
lése • intraoralisan elhelyezkedõ odonto-
gen tályog megnyitása • nyelést vagy/és
légzést akadályozó idegentest eltávolítása
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyul-
ladásos megbetegedéseinek gyógyszeres
ellátása • acut mandibula luxatio reposi-
tioja • frissen tört állcsont nyugalomba he-
lyezése • trigeminus neuralgiás roham he-
lyi érzéstelenítéssel történõ csillapítása •
bármilyen eredetû szájüregi vagy szájüreg

környéki vérzés csillapítása (tampon, fedõ-
kötés, véralvadást fokozó gyógyszerek he-
lyi alkalmazása, sutura).

A leírásból kiderül, hogy ezek egyike sem
állt fenn („kb. két órája valóban nem vér-
zett”), tehát a hatályos jogszabályok szerint
nem volt ellátási kötelezettségem a kislány-
nyal szemben. Ennek ellenére asszisztens-
nõm tájékoztatta a szülõket, hogyha kivárják
a betegfogadási rendnek megfelelõ (min-
denkire – múltra vagy betöltött pozícióra va-
ló tekintet nélkül – egyformán érvényes)
idõt, akkor megvizsgálom a gyermeket.

A rendelõnk „betegfogadási rendje” jól
láthatóan és érthetõen van kifüggesztve a
váróhelyiségben, amelybõl egyértelmûen
kiderül, hogy a betegek behívása nem érke-
zési sorrendben történik; az elõre berendelt
és pontosan érkezõ páciensek elõnyt élvez-
nek az újonnan érkezõkkel szemben. Ezért
történhetett meg amit apuka leírt: „Már
olyasvalaki is sorra került, aki utánunk érke-
zett…” A sürgõsségi betegek ellátását igyek-
szünk nem az idõpontjukat már napokkal,
esetleg hetekkel korábban lefoglaló pácien-
sek rovására végezni, hanem az ellátások
közötti rövid szünetekben megoldani. Eb-
bõl adódóan a várakozási idõ elõre általunk
sem kiszámítható, átlagosan 30-60 perc,
maximum 1,5-2 óra. Ennél több a gyakor-
latban még nem volt.

Tudomásom szerint a magyarországi há-
zi-, gyermek-, szakorvosi rendelõkben telje-
sen általános a 2 óránál hosszabb várakozá-
si idõ, ahol sokszor lázas, legyengült, állapo-
tos személyek várakoznak a legfiatalabbtól a
legidõsebb korosztályokig. A többségük ezt
elfogadva türelmesen várakozik és eszébe
sem jut, hogy másokra asztalt borogasson.
Különösen akkor nem, ha a rendelést végzõ
orvos folyamatosan, megszakítás nélkül vég-
zi a dolgát. A kislány és az édesanya nyu-
godtan kivárta volna a sorát, de a türelmet-
len apuka „visszakérte a kicsi papírjait” és a
család önként távozott a váróból. Ennek el-
lenére állítják azt, hogy: „nem volta hajlan-
dók ellátni” a kislányt.

Érdemes tudni azt is, hogy 2008.június 1-
tõl idõ- és teljesítménykorlátot vezettek be a
fogászatban is, ezért ha „emberiességbõl és
gyerekszeretetbõl” területen kívüli betege-
ket is ellátunk, akkor elõfordulhat, hogy a
hónap végén mélykúti panaszost kell elkül-
denünk a finanszírozás korlátai miatt.

A magyar egészségügy jelenleg romok-
ban hever, folyamatosan csökken a finanszí-
rozás, intézmények szûnnek meg, egész-
ségügyi dolgozók vesztik el állásukat, a ma-
radékukat is egyre csökkenõ megbecsülés
és tisztelet övezi, a betegek várakozási ideje
és a rendelõk túlterheltsége pedig egyre nö-
vekszik. Ebben a helyzetben az szégyellje
magát, aki a még pályán maradt és becsü-
lettel, a jogszabályokat betartva dolgozni
próbáló orvosokat munkájukban hátráltatja
és megalapozatlan vádakkal illeti. 

Tisztelettel: Dr. Zámbó Tímea fogszakorvos

Ezzel a szerkesztõség a maga részérõl az
ügyet lezártnak tekinti.

Hallgattassék meg a másik fél is!



Szüreti felvonulás…

2008. július8
Mélykút

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

• KEREKES SZÉKES TALÁLKOZÓ minden hónap elsõ szerda délután 4 órakor a
Fenyõ Miksa Könyvtárban.
• ÖREGMAJORI CSOPORT TALÁLKOZÓJA minden hónap második szerda
délután 4 órakor az  az öregmajori Közösségi Házban.
• CUKORBETEGEK KLUBJA minden hónap harmadik szerda 16 órakor a Csor-
ba-házban.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA: kedd és péntek 17 órától a Iskolai tornate-
remben, Csontos Ferenc tanár úr vezetésével. A 10 alkalomból álló torna ked-
vezményes részvételi hozzájárulása 700 Ft/fõ.
• IFJÚSÁGI CSOPORT TALÁLKOZÓJA minden héten hétfõ délután 3 órakora
Csorba-házban.
• ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGET december 14-én tartunk. Tagjainknak névre szóló
meghívót küldünk.
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál. Telefon: 460-660.

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
szerda délután 2-5 és csütörtök délelõtt 9-12 óráig a Csorba-házban.
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. Telefon/Fax: 06-77/460-010
Mobil: 06-70/313-2929 (Holka Istvánné) 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)
E-mail: mmemelykut@t-online.hu.  Honlapunk: www.mmemelykut.hu 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Ezúton mondunk köszönetet mindazon adófizetõ polgároknak, akik 2007. évben
egyesületünk részére ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át (193.408 Ft-
ot), amely összeget mûködési költségek részbeni fedezésére fordítottunk.

Holka Istvánné elnök

Egyesületi hírek

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár a Nagycsaládosok Mélykúti
Egyesületével szeptember 14-én ismét
szüreti felvonulást szervezett. 

A helyi és vidéki fogatokon a hagyo-
mányõrzõ csoportok, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete tagjai foglaltak he-
lyet. A szokásos megállóhelyeken lelkes
közönség, valamint a nyugdíjas klubok
tagjai süteménnyel, lélekmelegítõvel fo-
gadták a felvonulókat, a fellépõk viszon-
zásul bemutatkozó mûsorral hálálták
meg a kedves fogadtatást. 

Köszönjük valamennyi mélykúti és vi-
déki fogatosnak, csikósnak, hogy lehetõ-
vé tették a felvonulás lebonyolítását,
Molnár Józsefnek a szervezésben nyúj-
tott segítséget.

Köszönetet mondunk a Szederinda Ci-
terazenekarnak, a Mélykúti Asszonykó-
rusnak, a Terno Trajo kisebbségi zenekar-
nak és a kis táncosoknak, a Vadvirág gyer-
mek néptánccsoportnak, az Anna tánc-
csoportnak, Farkas Béla, Gavlik János, Ba-
logh Norbert, Varga József zenészeknek
(az õket szállító Sutus Kornélnak) a meg-
állóhelyeken való fellépésekért.

A felvonulás végeztével a Nagycsaládo-
sok Mélykúti Egyesületének tagjai finom va-
csorával kínálták a résztvevõket a Mûvelõ-
dési Házban, majd a Tök Ász zenekar gon-
doskodott a jó hangulatról. Ezen a napon
ismét bebizonyosodott, hogy közös erõvel,
lelkesedéssel szebbé tudjuk tenni minden-
napjainkat. Jövõre megismételjük…

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Liliputi show

A Mûvelõdési Házban lépett fel októ-
ber 9-én este a világ legkisebb mûvész-
nõje, Miss Marlis, aki mindössze 65 cm
magas és 22 kg. Az egész világot bejárt
hölgy különleges bûvészprodukciókkal,
kedvenc kígyójával és játékos kiskutyájá-
val szórakoztatta a közönséget. 

Mikó Lászlóné

DÍJAZOTT
MÉLYKÚTI
PÁLYAMÛ

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Egry József
tiszteletére országos képzõ- és iparmûvé-
szeti pályázatot hirdetett . A pályázatra
közel kettõszáz iskolából ezer pályamû
érkezett. Az elsõ három díj mellett a 20
legjobb pályamûvet Dicsérõ oklevéllel ju-
talmazták. A mélykútról beküldött pályá-
zatok közül Kopcsek Zsófia pályázatát a
20 húsz legjobb között értékelték, emel-
lett a mélykúti Általános Iskola is részesült
dicsérõ oklevélben és könyvcsomag juta-
lomban. A díjakat Hiller István oktatási és
kulturális miniszter adta át.


