
Május 14-én pontban 8 órakor begör-
dült a Polgármesteri Hivatal elé a busz,
amelyik Lengyelországba szállított ben-
nünket. Bepakoltunk, elhelyezkedtünk,
majd névsorolvasás volt. Ezután elindult
velünk a busz. A szülõk boldogan és soká-
ig integettek utánunk.

Az úton gyönyörû havas hegyeket,
dombokat, állatokat, fákat, kastélyokat,
várakat, folyókat és patakokat láttunk. A
busz egy szép iskolához vitt bennünket.
Mindenki örült, hogy megérkeztünk, mert
12 óráig tartott az út. Amikor az iskola
mellett álló vendéglátók megpillantották a
buszunkat, elkezdtek tapsolni, ujjongani,
fütyülni, tehát nagyon örültek nekünk!
Egy gyönyörûen feldíszített tornaterembe
vezették a csoportot, ahol rengeteg krepp
papírból kiraktak egy óriási szívet, mely-
nek egyik fele fehér-piros, a másik piros-
fehér-zöld színû volt. Fölötte lengyelül ki-
írva: „lengyel, magyar jó barát”! Körülötte

pedig sok, színes selyembõl készített pil-
langó volt. Vacsora után elmentünk egy
szép turistaszállóba, ahol jót aludtunk.
Mindenki nagyon fáradt volt már.

Az elsõ nap elmentünk Krakkóba, ahol
megnéztünk egy gyönyörû szép várat, a
Wawelt. Jártunk a koronázási templom-
ban, ahol sok magyar vonatkozású király
sírja is található. Feljutottunk a harangto-
ronyba is, ahol 11 mázsás harangot lát-
tunk. Én ettõl nagyon féltem. A városnak a
sárkány a jelképe. Ehhez fûzõdik egy le-
genda is, mely szerint Krakkó vára alá ré-
ges-régen befészkelte magát egy sárkány,
ami elõször csak állatokat evett, aztán fia-
tal és szép lányokat kért. Sok bátor ember
próbálta megölni, de nem sikerült nekik.
Egy napon a király kihirdette, hogy annak
adja a lányát és a fél országát, aki legyõzi a
sárkányt. Egyszer egy szegény legény beál-
lított hozzá és azt mondta, hogy õ tudja,
mit kellene tenni. Egy bárány bõrébe tett

ként és azt adta a sárkánynak. A sárkány
miután megette, nagyon szomjas lett a
kéntõl. A krakkói vár elõtt folyik a Visztula.
A sárkány oda ment a folyóhoz és addig
ivott, amíg szét nem pukkadt. A legenda

szerint ez idõ óta nem isznak a lengyelek
csapvizet. Láttunk egy kiállított bronz sár-
kányt is, amely a legendára emlékeztetett
és kétpercenként tüzet okádott.

Folytatás a 8. oldalon

Lengyelországban jártunk

A mélykúti gyerekek és kíséroik háttérben a Wawellel
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Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
ÁPRILIS 15-I ÜLÉS

*A Képviselõ-testület az önkormányzat
2007. évi belsõ ellenõrzésérõl és a fel-
ügyelt költségvetési szervek belsõ ellenõr-
zésérõl szóló éves beszámolót elfogadja.

A Képviselõ-testület felhívja az érintett
intézmény-vezetõket, hogy az ellenõrzés-
ben foglalt hiányosságok megszüntetésé-
vel kapcsolatban a szükséges lépéseket
tegyék meg. 

* A Képviselõ-testület a Rendõrség mû-
ködésének támogatása céljából ellenérték
nélkül rendelkezésre bocsátja a Mélykút,
Rákóczi u. 6-8. sz. alatti 77 m2 nagyságú
ingatlanrészt 2008. január 1. napjától
2008. december 31. napjáig terjedõ idõ-
re. A helyiség fenntartási költségeit a bér-
lõnek kell fizetni.

* A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és
Mûemléki Alapítványhoz. A pályázat cí-
me: Kálvária temetõ ravatalozójának fel-
újítása.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az aláb-
biak szerint biztosítja, a pályázott célt
megvalósítja. Pályázat címe: Mélykút,
Kálvária temetõ ravatalozójának felújítá-
sa. Kiviteli költség (100%): 453.337 Ft.
Saját forrás (12%): 53.337 Ft. Kért támo-
gatás (88%): 400.000 Ft.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a Dél-alföldi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez a városi örökség meg-
õrzésének támogatására felhasználható
kerete terhére. A pályázat címe: Szent
Joachim templom tetõszerkezetének fel-
újítása és a Petõfi téri park rehabilitációja.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az aláb-
biak szerint biztosítja, a pályázott célt meg-
valósítja. Pályázat címe: Szent Joachim
templom tetõszerkezetének felújítása és a
Petõfi téri park rehabilitációja. Kiviteli költ-
ség (100%): 57.789.426 Ft. Saját forrás
(13,48%): 7.789.426 Ft. Kért támogatás
(86,52%): 50.000.000 Ft

* A Képviselõ-testület megbízza a HBF
Hungaricum Kft.-t (6000 Kecskemét, Ipoly
u. 1/a) a Szent Joachim templom tetõsz-
erkezeténenk felújítása és a Petõfi téri park
rehabilitációja címû pályázat megírásával
360.000 forint + 5% sikerdíjért.

*A Képviselõ-testület két pályázatot
nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériumhoz a szociális felzárkóztató prog-
ram 2008. évi tervének megvalósítása ér-
dekében. A pályázatok címei:

1. Idõsek Klubja épületének felújítása
és akadálymentesítése, a mûködéshez
szükséges infrastrukturális fejlesztéssel.

2. Szociális étkeztetést szolgáló gépjár-
mû beszerzése.

Az önkormányzat a beruházások meg-
valósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott célt
megvalósítja.

Pályázat címe: Idõsek klubja épületé-
nek felújítása. Kiviteli költség: 12.000 eFt,

Saját forrás: 2400 eFt, kért támogatás:
9.600 eFt. Pályázat címe: Szociális
étkezés – gépjármû beszerzése: Kiviteli
költség: 7.000 eFt, saját forrás: 1.400 eFt,
kért támogatás: 5.600 eFt.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a KEOP-1.2.0 pályázat keretében a
szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós
pályázati konstrukcióban megvalósítandó
projektek támogatására.

A Képviselõ-testület megbízza az
Ecoeline Kft.-t a pályázati adatlap és mel-
lékletei elkészítésével. A megbízás díja
200.000,- Ft + 20% ÁFA.

A Képviselõ-testület megbízza az Alföl-
di Agroterv Bt.-t  a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges Elõzetes Megvalósíthatósá-
gi Tanulmány elkészítésére. A megbízás
díja 5.000.000,- Ft + 20% ÁFA. 

*A Képviselõ-testület megtárgyalta a
„Homokhátsági projekttel kapcsolatos
döntések” tárgyú elõterjesztést és a követ-
kezõ határozatot hozta:

A Képviselõ-testület mint a Homokhát-
sági projektben résztvevõ tagönkormány-
zat, a projekt megvalósításával létrejövõ
vagyonkezelõ és szilárdhulladék kezelési
és szállítási közszolgáltató szervezetének
közbeszerzési eljárásban történõ kiválasz-
tását elhatározza.

A Képviselõ-testület a közbeszerzési el-
járás lefolytatásával a gesztort bízza meg.

A Képviselõ-testület kötelezettséget vál-
lal, hogy a nyertes pályázóval a vagyonke-
zelési és a települési szilárdhulladék keze-
lési és szállítási közszolgáltatási szerzõdést
megköti.

*A Képviselõ-testület az ÉPTESZ Kft. ál-
tal szeméttelep õrzése céljából 2007. év-
ben foglalkoztatott 1 fõ munkavállaló bé-
rének és járulékainak fedezetét a 2008.
évi költségvetés terhére biztosítja.

*A Képviselõ-testület  a 2007. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló zárszám-
adást 925.372 E Ft    bevétellel, 910.787
E Ft kiadással jóváhagyja.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének rendelete a szo-
ciális ellátásokról szóló rendelet  módo-
sításáról

1. §
A R. 2. §-a helyébe a következõ rendel-

kezés lép:
„(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekez-

désben foglalt eltérésekkel – kiterjed a
Mélykút közigazgatási területén élõ • a.)
mélykúti lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ magyar állampolgárok-
ra • b.) bevándoroltakra és letelepedettek-
re • c.) hontalanokra • d.) a magyar ható-
ság által menekültként elismert szemé-
lyekre • e.) a hajléktalan személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott ellátá-
sok tekintetében az (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai
Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a
Magyar Köztársaság területén jogszerûen
tartózkodó állampolgáraira.

(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogá-

val rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a további-
akban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személy-
re, amennyiben az ellátás igénylésének
idõpontjában az Szmtv.-ben meghatáro-
zottak szerint a szabad mozgás és a há-
rom hónapot meghaladó tartózkodási jo-
gát a Magyar Köztársaság területén gyako-
rolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló tör-
vény szerint bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik, valamint

b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében
meghatározott idõskorúak járadéka tekin-
tetében a szociális biztonsági rendszerek-
nek a Közösségen belül mozgó munka-
vállalókra, önálló vállalkozókra és család-
tagjaikra történõ alkalmazásiról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben meg-
határozott jogosulti körbe tartozó sze-
mélyre, amennyiben az ellátás igénylésé-
nek idõpontjában az Szmtv.-ben megha-
tározottak szerint a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köz-
társaság területén gyakorolja, és a polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint be-
jelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. §
(1) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:
„Az aktív korú nem foglalkoztatott sze-

mély esetében a rendszeres szociális se-
gély folyósításának feltétele az önkor-
mányzattal, a Pelikán Kht. Családsegítõ
Szolgálatával (továbbiakban: Szolgálat) és
a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Köz-
pont Jánoshalmi Kirendeltségével (továb-
biakban: Kirendeltség) történõ együttmû-
ködés.”

(2) A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az önkormányzattal való együttmûkö-
dés keretében az aktív korú nem foglal-
koztatott személy köteles

a) az együttmûködésre kijelölt szervnél
nyilvántartásba veteti magát, és

b) a beilleszkedését segítõ programról
írásban megállapodik az együttmûködés-
re kijelölt szervvel, továbbá

c) teljesíti a beilleszkedését segítõ prog-
ramban foglaltakat.”

3. §
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
„Az együttmûködési megállapodás

végrehajtásáról, eredményességérõl és
szükség szerinti módosításáról az ellátást
megállapító szervet tájékoztatni kell.

Aki nem mûködik együtt az együttmû-
ködési program személyre szóló összeállí-
tásában, illetve a 4. § - ban foglalt kötele-
zettségeinek nem tesz eleget – a Szolgálat
illetve a Kirendeltség értesítése alapján, el-
látása három hónapra – ismétlõdõ eset-

ben 6 hónapra – 75 %-os mértékû csök-
kentett összegben állapítható meg.”

4. §
(1) A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:
„A helyben szokásos legolcsóbb teme-

tés 60.000.-Ft/eset.”
(2) A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:
„A temetési segély összege
a) 15.000.-Ft, ha a családban az egy fõ-

re jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, egyedül élõ esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
1,5-szeresét,

b) 10.000.-Ft, ha a családban az egy fõ-
re jutó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
de nem haladja meg annak kétszeresét,
egyedül élõ esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 1,5-
szeresét meghaladja, de nem haladja
meg annak 2,5-szeresét.”

5. §
(1) A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:
„(1) A 14. § (3) bekezdés a.) pontja

alapján temetési segélyre jogosult sze-
mély a segély megállapítása mellett kér-
heti, hogy részére az önkormányzat
nyújtson legfeljebb 60.000.-Ft összegû, 1
éves futamidejû kamatmentes kölcsönt,
melyet havonta vagy negyedévente köte-
les törleszteni.”

(1) A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A 14.§. (3) bekezdés b.) pontja alap-
ján temetési segélyre jogosult személy a
segély megállapítása helyett kérheti, hogy
részére az önkormányzat nyújtson legfel-
jebb 60.000.-Ft összegû, 1 éves futamide-
jû kamatmentes kölcsönt, melyet havonta
vagy negyedévente köteles törleszteni.

6. §
A R. 16. §-a helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(1) A polgármester az eltemettetésre

köteles személyt a megtérítési kötelezett-
ség alól mentesíti, ha a családban az egy
fõre esõ jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem ha-
ladja meg. 

(2) Ha a családban az egy fõre esõ jö-
vedelem a nyugdíjminimum 200 %-át
nem haladja meg, akkor a polgármester
kérelemre maximum hat havi részletfize-
tést engedélyez. „

7. §
A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
„Az Szt. 50. § (1) – (2) bekezdésében

foglaltakon kívül közgyógyellátásra való
jogosultság állapítható meg annak,

a) aki esetében az Szt. 50/A. § (2) – (3)
bekezdése szerint megállapított havi rend-
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szeres gyógyító ellátás költségének mérté-
ke meghaladja az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 20 %-át,

b) családjában az egy fõre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 150 %-át, egyedül élõ esetében an-
nak 200 %–át.”

8. §
A R. 20. § (5) bekezdése helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
„A jövedelem számításnál irányadó

idõszak
a) A havonta rendszeresen mérhetõ,

nem vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelõzõ1
hónap,

b) Egyéb jövedelmeknél a kérelem be-
nyújtását megelõzõ 1 év.”

ÁPRILIS 22-I ÜLÉS

*A Képviselõ-testület  kifejezi azon
szándékát, mely szerint pályázatot kíván
benyújtani a DAOP-2008-4.3.1. pályá-
zati kiírás „B” komponensére: Közösségi
Terek és információs pontok infrastruk-
turális fejlesztése tárgyában.

A Képviselõ-testület felkéri az Oktatá-
si- Kulturális-, Sport- és Ifjúsági Bizottsá-
got, valamint a Településfejlesztési, Ren-
dezési és Környezet-védelemi Bizottsá-
got a pályázati cél  meghatározására.

A Képviselõ-testület a Febtega Kft.-t
bízza meg a pályázat megírásával.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács által meghirdetett leghátrányosabb
helyzetû kistérségek felzárkóztatását
szolgáló fejlesztések támogatásának el-
nyerésére.

A pályázat címe: Védõnõi Szolgálat
épületének felújítása.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott
célt megvalósítja:

Kiviteli költség (100%): 3.505.595.Ft,
saját forrás: (20%): 701.119 Ft, kért
támogatás (80%): 2.804.476 Ft.

*A Képviselõ-testület  pályázatot nyújt
be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács által meghirdetett leghátrányosabb
helyzetû kistérségek felzárkóztatását
szolgáló fejlesztések támogatásának el-
nyerésére.

A pályázat címe: Polgármesteri Hivatal
fûtéskorszerûsítése.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott
célt megvalósítja.

Kiviteli költség (100%): 3.156.900 Ft,
saját forrás (20%): 631.380 Ft, kért
támogatás (80%): 2.525.520 Ft.

*A Képviselõ-testület  pályázatot nyújt
be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács által meghirdetett leghátrányosabb
helyzetû kistérségek felzárkóztatását
szolgáló fejlesztések támogatásának el-
nyerésére.

A pályázat címe: Nagy utca szilárd
burkolattal való ellátása.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott
célt megvalósítja:

Kiviteli költség (100%): 13.552.684 Ft,
saját forrás (20%): 2.710.537 Ft, kért
támogatás (80%): 10.842.147 Ft.

*A Képviselõ-testület  a „Mélykúti Na-
pok” rendezvénysorozatot 2008. au-
gusztus 9-24. közötti idõpontban meg-
rendezi.

A rendezvény finanszírozására a Mû-
velõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
2008. évi költségvetésében 400 ezer Ft-
ot biztosít.

Az önkormányzat a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés által kiírt pályázaton pá-
lyázatot kíván benyújtani a rendezvény
lebonyolítása céljából.

*A Képviselõ-testület  a Mûvelõdési
Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár igazgatói
feladatainak ellátására Börcsökné Kiss Er-
zsébetet megbízza 2008. május 1-tõl
2013. április 30-ig terjedõ idõszakra.

A Képviselõ-testület a Kjt. alapján az
igazgató alapilletményét 177.200,- Ft, a
vezetõi pótlékot (pótlékalap 200%-a)
40.000,- Ft-ban állapítja meg.

MÁJUS 27-I RENDKÍVÜLI ÜLÉS

*A Képviselõ-testület elfogadta a Já-
noshalmi Rendõrõrs és a mélykúti Kmb.
csoport 2007. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.

*A Képviselõ-testület elfogadta a
Bácskomplex S.R. Kft. 2007. évi tevé-
kenységérõl szóló tájékoztatóját.

*A Képviselõ-testület elfogadta a Gon-
dozási Központ 2007. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolóját.

*A Képviselõ-testület elfogadta a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készített átfogó értékelést. 

*A Képviselõ-testület törvénymódosí-
tási kezdeményezéssel fordul a Szociális
és Munkaügyi Minisztériumhoz az aláb-
biak szerint: a családok támogatásáról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 6-14. §-
aiban szabályozott családi pótlékra csak
azon személy legyen jogosult, aki a gyer-
mekét rendszeresen járatja iskolába illet-
ve óvodába.

*A Képviselõ-testület a kistérségi gyer-
mekjóléti és családsegítõ szolgálat fel-
adatellátást 2009. január 1-jétõl önálló-
an kívánja ellátni. A Jánoshalmi Többcé-
lú Kistérségi Társulással a feladatellátási
megállapodást a gyermekjóléti és család-
segítõ feladatok vonatkozásában 2008.
december 31-ei hatállyal felmondja.

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a családok átmeneti otthona feladat-ellá-
tásban 2009. január 1-jétõl nem kíván
részt venni.

*A Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a Szvetnik Joachim Általános Iskola
a 2008/2009-es tanévben 2 osztályt in-
díthat az elsõ évfolyamon.

A Képviselõ-testület a Szvetnik
Joachim Általános Iskolában a
2008/2009. tanévben felhasználható
óraszámot 789 órában határozza meg,
valamint engedélyezi 1 fõ gyermek- és if-
júságvédelmi felelõs alkalmazását.

A Képviselõ-testület felkéri az intéz-
mény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban
foglaltaknak megfelelõen készítse el a
tantárgyfelosztást, majd azt jóváhagyásra
terjessze a képviselõ-testület 2008. au-
gusztusában tartandó ülésére.

*A Képviselõ-testület a Strandfürdõ
2008. évi igénybevételi díját az alábbiak
szerint határozza meg: diák: 200 Ft/nap
• felnõtt (egész): 400 Ft/nap • felnõtt
(fél): 200 Ft/nap.

A Képviselõ-testület a Strandfürdõ
2008. évi mûködési költségeire 900.000
Ft-ot megelõlegez.

*A Képviselõ-testület módosította az
ÉPTESZ Kft. Alapító Okiratát és szövegét
egységes szerkezetben fogadta el.

*A Képviselõ-testület a DÉMÁSZ Háló-
zati Elosztó Kft. részére a Mélykút, belterü-
leti 56/1. hrsz-ú, 2299. hrsz-ú, 1504/6
hrsz-ú, 263/2 hrsz-ú és 1914 hrsz-ú, az
önkormányzat tulajdonát képezõ ingatla-
nok használati jogának biztosításával kap-
csolatban az alábbi ajánlatot teszi: a fenti
helyrajzi számú ingatlanokat 1000,- Ft/m
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térítési díj ellenében kívánja a Kft. rendel-
kezésére bocsátani. A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás
lefolytatására, valamint annak sikeres le-
folytatása esetén a használati jog biztosítá-
sáról szóló megállapodások aláírására.

*A Képviselõ-testület megtárgyalta a
Halom Kft. által benyújtott, Együttmûkö-
dési Megállapodás megkötésére tett
ajánlatát, és úgy döntött, hogy az Együtt-
mûködési Megállapodást nem kívánja
megkötni.

*A Képviselõ-testület az önkormány-
zat rendelkezésére álló tervekrõl szóló
tájékoztatót elfogadja.

*A Képviselõ-testület a Mélykúti Sze-
derinda Népzenei Egyesület kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött, hogy hozzá-
járul ahhoz, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság az önkormányzat tulajdonában
álló 6449 Mélykút, Petõfi tér 2. szám alat-
ti ingatlant (Fenyõ Miksa Könyvtár) az
Egyesület székhelyeként bejegyezze, az
Egyesület központi ügyintézõ tevékenysé-
gét a fent megjelölt ingatlanon végezze.

*A Képviselõ-testület a Mélykúti Gyer-
mekekért Alapítvány részére a nyári nép-
tánc-tábor megrendezéséhez 100.000 Ft
támogatást biztosít a 2008. évi általános
tartalék terhére.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be az Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztériumhoz a Tárt Kapus Létesít-
mények Program keretében. 

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott
célt megvalósítja. 

Összes költség (100%): 570.000 Ft,
saját forrás (29,82%): 170.000 Ft, kért
támogatás (70,18%): 400.000 Ft.

*A Képviselõ-testület az 55. számú fõ-
út mellett figyelemfelhívó sárga villogó
jelzõlámpát kíván létesíteni.

A jelzõlámpa helye a bizottságok által
javasolt három helyszín (Rákóczi utca-
Zalka Máté utca, Rákóczi utca-Május 1.
utca, Rákóczi utca-Kandó Kálmán utcai
keresztezõdések) közül a Magyar Közút
Kht. álláspontjának megfelelõen kerül
meghatározásra.

*A Képviselõ-testület pályázatot ír ki
a Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgálta-
tó Szervezet intézményvezetõi álláshely
betöltésére az alábbi feltételek mellett:

Pályázatot meghirdetõ szerv: Mélykút
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testület 6449. Mélykút, Petõfi tér 1.

Meghirdetett munkahely: Gazdasági
Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
intézményvezetõi (magasabb vezetõi) ál-
láshely.

Ellátandó feladatok: az önkormányzat
településüzemeltetési, továbbá intézmé-
nyei gazdasági-mûszaki-gondnoki felada-
tait ellátó szervezet irányítása, vezetése.

Pályázati feltételek: a) Legalább kö-
zépiskolai végzettség és felsõfokú pénz-
ügyi szakképesítés vagy felsõfokú mûsza-
ki szakképesítés • b) Büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai
önéletrajzot • szakmai programo • 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt • végzettséget igazoló dokumen-
tumok másolatát.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alap-
ján. Vezetõi pótlék: 250 %

Az állás elfoglalásának ideje: 2008.
szeptember 1. A magasabb vezetõi állás
határozatlan idõre szól, 3 hónap próba-
idõ kikötésével.

A pályázatokat zárt borítékban „Pályá-
zat a Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szol-
gáltató Szervezet intézményvezetõ állas-
ra” felirattal kell benyújtani. A pályázat
címzése: Gelányi János polgármester
6449. Mélykút, Petõfi tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az önkormányzat hirdetõtábláján való
megjelenéstõl (2008. június 2.) számított
45 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: A
benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
soros képviselõ-testületi ülés ideje. Ér-
deklõdni a (77) 560-034-es telefonszá-
mon lehet.

A képviselõ-testület A képviselõ-testület 
soron következõ ülésesoron következõ ülése
2008. június 25-én (szerda) 2008. június 25-én (szerda) 
15 órakor kezdõdik 15 órakor kezdõdik 
a Községháza tanácskozóa Községháza tanácskozó
termében.termében.

Gelányi János polgármester
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Mélykút

2008. június

Az eddigi táborok sikere arra
buzdított bennünket, hogy
ebben az évben újabb té-
mában hívjuk az érdeklõ-
dõket olvasó -alkotótá-
bori „felfedezõútra” és
„együttjátszásra”: az
észak-amerikai indi-
án kultúrák megis-
mertetését tûztük ki
célul.

Pedagógiai célkitûzé-
sünk, hogy a gyerekek az indián program
segítségével betekintést kapjanak egy tõ-
lük különbözõ népcsoport életmódjára,
megismerjék annak szempontjait, szoká-
sait és értékeit. Talán Ülõ Bika, Sebes Far-
kas vagy Fékeveszett Ló szelleme is ott
lesz köztünk a nyári táborban, hiszen a
tûz körül ülve most békés szándékkal per-
getjük a dobot, idézzük meg a harcosok
erejét, vagy hallgatjuk az öreg indiánok
bölcs tanításait. Amikor pedig a törzs tel-
jes jogú tagjaiként körbeüljük a legöre-
gebbeket, az õ meséik avatnak majd be
bennünket a nagy titokba, a jó és rossz
szellemek küzdelmébe, a farkasok, bölé-
nyek és emberek csodás átváltozásokkal
teli történeteibe. Ha hely hiányában a
musztángokat nem is ösztönözhetjük vad
vágtára és a sólyom röpte sem vezet át a
prérin bennünket, azért még számos ka-
landban lehet részünk a hét folyamán.

A tábor programjainak összeállításakor
arra törekedtünk, hogy a gyerekek életko-
ruknak megfelelõ játékos, átélhetõ szituá-
ciók során keresztül kapjanak minél több
hiteles ismeretet az indián törzsek kultú-
rájáról, sajátos világképérõl. A program
gerincét a törzsekben élõ bátor és

nemeslelkû indiánok egymás-
sal vetélkedésének kalan-
dos, izgalmas eseményei
adják,az igazi indiánná
válás próbái során. E
szándék megvalósulását

segítik a keretjáték esemé-
nyei: 

• A sápadtarcúak között észre-
vétlenül élõ indiánok összegyûjtése. Min-
denki a sápadtarcúak egyenruhájában, ti-
tokban jön közénk, itt készíti el az indián
felszerelését, ami törzsenként különbözik. 
• A törzsek megalakulása után az egyes
törzsek eredetmondájának megalkotása,
találkozás a törzs tapasztalt harcosaival, 
• Indián eredetû sport- és gyermekjáté-k-
ok, bátorságpróba, „bölényvadászat”
(íjász verseny), a csatabárd kiásása (játé-
kos akadályverseny), végül a békekötés és
az „igazi” indiánná avatás szertartása. 
• Kiscsoportos foglalkozás keretében a
kézmûves foglalkozások. Tánc és ének ta-
nulás, egy indián együttes fellépése, a
„sápadtarcú” néprajzkutató, antropoló-
gus látogatása, valamint az elmaradhatat-
lan zárómûsor, amellyel ízelítõt szeret-
nénk adni e nép kultúrájából. 

A gyerekeket az „igazi” indiánná válás
próbáin a „vének tanácsa” vezeti végig.
Jakity Attiláné és Börcsökné Kiss Erzsébet
sápadtarcú könyvtárosok és természete-
sen az ifjú törzsfõnökök segítségére is
megint (mint már évek óta) számíthatunk.

Jelentkezni július 1-jéig lehet a 461-
347-es telefonon vagy személyesen a
könyvtárban. A tábor költsége várhatóan
7.500 Ft (amely tartalmazza a napi hátom
étkezést és a kézmûves foglalkozások
költségeit.)

„IROKÉZEK NYOMÁBAN”
MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI OLVASÓ-ALKOTÓTÁBOR JÚLIUS 21 -25.

FELHÍVÁS
KITÜNTETÕ DÍJ

ADOMÁNYOZÁSA TÁRGYÁBAN

Felhívom a mélykúti polgárok, a politi-
kai, gazdasági, érdekképviseleti és szak-
mai szervezetek, egyesületek, munkahe-
lyi kollektívák, települési képviselõk, ön-
kormányzati bizottságok figyelmét, hogy
javaslatot tehetnek kitüntetõ díj adomá-
nyozására. „Mélykút Községért Díj” ado-
mányozható azoknak, akik Mélykút fej-
lesztése, hírnevének emelése érdekében 
• a társadalmi, gazdasági életben, telepü-
lésfejlesztésben, az ipari, mezõgazdasági,
kereskedelmi, mûszaki, közigazgatási és
egyéb területeken példamutató, kiemel-
kedõ tevékenységet fejtettek ki,
• elméleti vagy gyakorlati munkájuk ré-
vén kiemelkedõ módon hozzájárultak
Mélykúton a korszerû és eredményes ok-
tatás-nevelés megvalósításához,
• a kulturális élet, a mûvészetek, az iro-
dalom területén kimagasló színvonalú te-
vékenységet végeztek,
• tartósan kiemelkedõ gyógyító- megelõ-
zõ, szociális tevékenységet fejtettek ki, az
egészségügyi és szociális ellátás helyi cél-
kitûzéseinek eredményes megvalósításá-
hoz hozzájárultak,
• az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtá-
sában, a testnevelés és sportmozgalom
szervezésében, fejlesztésében és feltételei
megteremtésében kiemelkedõ sport-
eredményeket értek el.

Kitüntetõ díj adományozható átfogó
életmû elismeréseként is. A kitüntetõ díj
egyénnek és közösségnek, továbbá posz-
tumusz is adományozható.

Kérem, hogy írásban indokolt javaslata-
ikat Hozzám legkésõbb július 25. napjáig
benyújtani szíveskedjenek!

Gelányi János polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Tisztelt Mélykúti Polgárok !

Nagyon sokszor felteszik ezt a kér-
dést, és sajnos nem azoknak, akik erre a
kérdésre megnyugtatóan válaszolnának
Önöknek. A jól informált, „biztos hely-
rõl” értesült Ügyfeleink pedig olyan va-
lótlan információkkal zavarják a lakossá-
got ,amely kárt okoz elsõsorban az Ügy-
félnek, de természetesen Mélykút Nagy-
községnek is. Ezért kérem Önöket, bár-
milyen kérdésük van keressenek fel az
ügyfélfogadási idõben, és megkeressük a
válaszokat kérdéseikre. Addig is szeret-
ném Önöket tájékoztatni a jelenlegi
helyzetrõl. 

Mint ismeretes, a Mélykút Nagyköz-
ségben megvalósítandó szennyvízberu-
házás saját erõ + önkormányzati hozzá-
járulás + Európai Uniós pályázatból va-
lósul meg. A saját erõt az általunk gyûj-
tött befizetések fogják képezni, amit a
pályázatban is szerepeltetni kell. A pá-
lyázat beadásának ideje most érkezett
el, ugyanis az ilyen lakosságszámú köz-
ségek az ún. második körben kerülhet-
nek sorba. A pályázati anyag elkészítésé-
nek jelentõs költség vonzata van, ame-
lyet az Önkormányzat fizet. A pályázat
anyagának elkészítése folyik a tervezõ
mérnök irányításával, és így 2008. év az
elõkészítés éve lesz.

Ha ezen a fordulón túljutunk, akkor
2009. év a befogadás éve. Amikor az
Unió elbírálja pályázatunkat, és megjön a
pozitív válasz, akkor kezdõdhet az építés.
Addig, amíg pályázatunk nem nyer, a be-
ruházás sem indulhat. A pozitív elbírálást
segíti, hogy a lakosság megtakarításai szé-
pen szaporodnak, köszönhetõen  Mély-
kút szorgalmas és rendszeresen fizetõ
lakosságának. Akik lemaradnak a befize-
tésekkel, vagy nem fizetnek (õk vannak
kevesebben), sajnos a rákötéskor többet
kell, hogy fizessenek. Kérem Önöket,
amennyiben kérdéseik vannak, szívesen
állunk rendelkezésükre. Ha most nem
fejlesztünk, lemaradunk, és akkor nagyon
nagy hátrányt hagyunk unokáinkra.

Ugyanilyen küzdelemmel vezettük a
vizet, és hány lakos nem akarta! Ma
szinte 90%-ban vízvezetékkel rendelke-
zik a falu. 

Szeretném, ha Önök is belátnák,
Mélykúton sem állhat le az élet. Meg
kell oldanunk környezetünk legnagyobb
szennyezését okozó szennyvíz elveze-
tését úgy, hogy ne elhordjuk a drága
kincset érõ vizet, henem itt tísztítjuk. A
megvalósult beruházás hosszú idõre
munkahelyet is biztosít mélykúti embe-
reknek. Ezért fogjunk össze és segítsük
Mélykút elõrehaladását.

Bozóki Gáborné

Mélykúti Víziközmû  Társulat elnöke

MIKOR ÉPÜL
SZENNYVÍZCSATORNA- 
HÁLÓZAT MÉLYKÚTON?

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

Az alapdíjat minden vízórával ren-
delekzõ ingatlan tulajdonosa köteles
fizetni. Az alapdíj megfizetése alól
kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa
mentesülhet abban az esetben, ha a
vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli fel-
szerelése esetén azonban a vízmérõ,
valamint a felszerelés költségét köteles
megtéríteni.
• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-
6604. (Konkoly István, Kothencz János).
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan 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) 6-20 óráig
tartanak nyitva! Temetõgondnok telefon-
száma: 06-30/245-52-66. (Pásztor Mi-
hály)
• Szippantást lehet rendelni a 06-
20/978-6680 (Mayer László) 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 kémény-
seprõ tevékenység kötelezõen elõírt köz-
szolgáltatás, melynek igénybe vétele
mindenki számára kötelezõ, kérjük saját
érdekében mindenki vegye igénybe a
szolgáltatást.

Ha a tulajdonos a díjfizetést elmulaszt-
ja vagy a munka elvégzését akadályozza a
szolgáltató köteles az elsõ fokú tûzvédel-
mi hatóságot írásban értesíteni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft. emblémájával ellátott szemeteszsákot
lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 290,40
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a
hulladékot a kuka ürítésekor ezt is elszál-
lítják külön díj felszámítása nélkül.
• Strandfürdõ nyitva tartása: június 14-
tõl augusztus 20-ig minden nap 13-20
óráig.
• Ivóvíz fertõtlenítés Mélykúton és
Öregmajorban: július 28 – augusztus 1. 

FIGYELEM!
Július 1 – július 25 között hálózatrekonst-
rukciós munkálatokat végzünk a község
területén. Kivitelezés helyszínei: Zalka
Máté utca • Felszabadulás – Május 1 utca
• Széchenyi utca • Petõfi tér. A felsorolt
helyszínek közelében idõszakosan, általá-
ban a délutáni órákban többórás vízhiány-
nyal kell számolni. Kérem megértésüket!

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
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A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti
Szervezet és a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat május 1-jén harmadik alkalom-
mal megrendezte a Bácskai Cigány majá-
list. A majális rendezvényünket Gelányi
János, Mélykút polgármestere nyitotta
meg. Rendezvényünket köszöntötte Ros-
tás László, a Bács-Kiskun Megyei Cigány
Érdekképviseleti Szervezet elnöke és
Váradi Gusztáv, a Bács-Kiskun Megyei Ci-
gányügyi Referense. A majális rendezvé-
nyünkre meghívást kapott Bányai Gábor,
a Bács-Kiskun Megyei közgyûlés elnöke,
Bagó Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei köz-
gyûlés alelnöke, a Megyei Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatok elnökei, települési
önkormányzatának képviselõ-testülete,
Mélykút intézményvezetõi és természete-
sen a mélykúti cigány lakosság egésze. Az
egész napos cigány majális hasonló mó-
don zajlott, mint az elõzõ majálisok – ha-
gyományos cigány gasztronómiai ételek
készítésével, családi ügyességi vetélke-
dõkkel, gyermek és felnõtt programokkal,
kulturális szórakoztató mûsorokkal. A táj-
jel-legû cigány ételek megnevezése (pl.
cigány paradicsomleves, puliszka, morz-
solka, cigány lecsó, káposzta libafejjel,
xáralo sün pörkölt stb), ezek az ételek el-
készítése, egyben bemutatása is volt az
utógeneráció számára. A gyermek és fel-
nõtt programok célja minden majálison,
hogy a gyerekek és a felnõttek közösen,
együtt eltölthessenek egy egész napot
sportolással és szórakozással. A sportprog-
ramok a következõk voltak: sprint futás,

zsákban futás, lisztfújás, danone evés,
nõi-gyerek és felnõtt foci, egyéb ügyessé-
gi vetélkedõk, lovas kocsikázás. A majális
színvonalát emelte a 2008-ban alakított
Mélykútake Terne Sherhaja (Mélykúti fia-
tal csillagai) hagyományõrzõ tánc együt-
tes. Jó ebédhez szól a nóta zenét szolgál-
tatta Kunyi és zenekara (halasi Zsolti). A
hagyományos cigány ételek elkészítõinek
ez úton szeretném megköszönni a már
évek óta vállalt önzetlen és lelkiismeretes
munkájukat. Cigány ételek elkészítõi: id.
Kolompár Balázs, Kolompár Balázsné,
Kovácsfalvi Gyuláné, Kolompár József,
Kovács Aranka, Kovács Teréz, Kovácsfalvi
Hajnalka

A szervezet és a cigány kisebbségi ön-
kormányzat nevében köszönöm Gelányi
Jánosnak, Mélykút polgármesterének
anyagi és erkölcsi támogatását, hogy lehe-
tõséget biztosított arra, hogy harmadik al-
kalommal megrendezhettük a Bácskai Ci-
gány Majálist. Továbbá Köszönöm a
BKKM Közgyûlésnek, BKKM. CÉSZ,
Váradi Gusztáv Cigányügyi referensnek,
Mûvelõdési Ház vezetõinek és dolgozói-
nak, Holka István Lovas Egyesület elnöké-
nek, Marosi Mária képviselõ asszonynak
és azoknak a vállalkozóknak, akik támo-
gatták rendezvényünket. Utoljára, de
nem utolsó sorban megköszönöm képvi-
selõ társaimnak és barátaimnak mindazt a
segítséget, amit az évek alatt nyújtottak,
hogy a majális rendezvényünk minél szín-
vonalasabb és sikeresebb legyen.

Burai Béla CÉSZ elnök

III. Bácskai Cigány Majális
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BIBLIA ÉVE

Mózes harmadik könyve – az áldozat
Mózes harmadik könyve áldozatokra,
megtisztulásokra és ünnepekre vonatko-
zó kultuszi elõírásokat tartalmaz. A könyv
görög-latin címe (Leviticus) a papok szol-
gálatára utal, akiknek leszármazási vonala
Lévire (Áron fõpap õsatyjára) vezethetõ
vissza. Számunkra a kultikus-rituális elõ-
írások már idegenül csengenek. Az ószö-
vetségi áldozati istentisztelet a jeruzsálemi
templom elpusztításával (Kr. u. 70) gya-
korlatilag is véget ért, de valójában már
korábban érvényét veszítette, hiszen Jé-
zus Krisztus élete feláldozásával egyszer és
mindenkorra eleget tett az ember bûné-
ért, amely elválasztotta Istentõl. 

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. 

Az áldozat
Félreértés volna, ha az ószövetségi en-
gesztelõ áldozatban egy haragos Isten be-
folyásolására törekvõ emberi cselekvést
látnánk. Az Ószövetség szerint a bûn
megjelenésével zavar támadt az Isten-
ember kapcsolatban. Isten az ószövetségi
engesztelõ áldozattal lehetõséget terem-
tett a bûnös embernek, hogy tettei vég-
zetes következményeibõl megmenekül-
hessen. Az áldozati állat a bûnös ember
„helyettese” volt, akin beteljesedhetett a
bûn halálos ereje. Mélyebb értelemben
azonban az áldozat ma is az élõ hit alap-
vetõ eleme maradt. A hitnek, akárcsak az
áldozatnak is, lényege az az önátadás,
amellyel az ember önzõ bezártságából
visszatér az Istennel való közösségbe.

„...még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja vala-
ki a halált. Isten azonban abban mutatta
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus
már akkor meghalt értünk, amikor bûnö-
sök voltunk.” (Róm 5,7-8) 

Milyen áldozatokat hozunk? 
Az áldozathozatal kérdése legtöbbünk
életében értékrendünk hû tükre. Mit ál-
dozunk fel és miért? Milyen a fontossági
sorrendünk? Mit árul el errõl az érték-
rendrõl, hogy a leggyakrabban a “hiába-
való áldozat” kifejezést használjuk? 

Számtalan hiábavaló és elpazarolt ál-
dozatunk ellenére emberi életünk leg-
fontosabb értelmes áldozata, a szülõi ál-
dozathozatal azért mégis megõrizte az
eredeti, bibliai jelentését, hiszen a valódi
áldozatot Atyánk, Isten hozta meg Jézus
Krisztusban, értünk, a gyermekeiért.

Mózes negyedik könyve – vándorlás
Mózes negyedik könyvét a latin Biblia
nyomán a számok (Numeri) könyvének
nevezzük: kétszer is szó van benne a
pusztában vándorló izráeliták közötti
népszámlálásról. A könyv rövid epizódok-
kal tarkítva elbeszéli, hogy mi történt a Sí-
nai-hegyi törvényadástól kezdve addig,
hogy a zsidók átkeltek a Jordánon és be-
léptek az „ígéret földjére”. Mózes népe
már Kánaán földjének déli határán, a
honfoglalásra készen áll, amikor a kikül-
dött kémek jelentik, hogy Kánaán városai
erõsek, lakosai pedig hatalmas termetûek.
A választott nép elbizonytalanodik és visz-
szaretten a vállalkozástól. Kishitûségük
büntetéseként Isten arra ítéli õket, hogy
egy egész emberöltõn át a pusztában ván-
doroljanak. A Számok könyvének egyik
csúcspontja az az epizód, amelyben a po-
gány prófétát, Bálámot hiába vesztegeti
meg az egyik helyi király, átok helyett csak
áldást tud mondani Isten népére. 

A vándorlás próbája
A vándorlás évei kegyetlenek voltak Izráel
számára, amely folyamatosan lázongott,
nem csak Mózes, de Isten ellen is. Mind-
eközben egy teljes nemzedék veszítette el
a jogát arra, hogy belépjen az ígéret föld-
jére. Arra azonban jó volt a vándorlás,
hogy a nép tanuljon: megismerje Isten
erejét, szeretetét és kimeríthetetlen irgal-
masságát. Megtanulták a szentség és a
Szent Isten iránti engedelmesség leckéjét. 

A népek országútja 
Bár sokak szerint már a Biblia is a migrá-
ció könyve (a zsidó nép pusztai vándorlá-
sa mellett gondolhatunk a vándorló arámi
Ábrahámra, Jézus és tanítványai „fedél
nélküli” életmódjára vagy az Apostolok
Cselekedeteinek vándorló evangélistáira),
az elvándorlás igazi tömegjelenséggé csak
a 20. század végére vált. Napjainkban
minden 35. ember menekült. Ha vala-
mennyien, akik politikai, vallási üldöztetés
vagy egyszerûen a nyomor miatt elhagyni
kényszerültek szülõföldjüket, egy helyre
költöznének, abból a világ ötödik legna-
gyobb állama születne, közel 200 millió
lakossal. E modern népvándorlás szinte
minden országot érint – vagy onnan jön-
nek, vagy azon keresztül utaznak, vagy
oda igyekeznek a menekültek. Magyaror-
szág jelenleg az Európai Unió részeként
elsõsorban befogadó vagy célország, bár
jól tudjuk, hogy a magyar történelem so-
rán (legutóbb éppen az 1956-os esemé-
nyek következtében) sok millióan hagyták
el menekültként hazánkat, és találtak új
otthonra másutt a világban.

A CSODÁS ÉREM

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka
Párizsban Labouré Katalint a vincés kolos-
tor 24 éves növendékét a Szent Szûz ta-
lálkozóra hívja egy 4-5 évesnek látszó, fe-
hér ruhás fiúcska által: „Jöjj a kápolnába,
a Szent Szûz vár reád!”. Mária jelzi a ha-
marosan kitörõ forradalom pusztítását, de
megígéri, hogy Szent Vince társulatát meg
fogja õrizni.

1830. november 27-én este fél hatkor
a Szent Szûz látomásban megmutatja a
nõvérnek a Csodás Érem tervét. Az érem
elsõ oldalán a Szent Szûz áll, kitárt kezei-
bõl a kegyelem fénye sugárzik. A Szûz
jobb kezétõl kezdõdõen arany felírás: „Ó,
bûn nélkül fogantatott Szûz Mária, könyö-
rögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”. A
másik oldalon középen nagy ’M’ betû és
a kereszt kombinációja rajzolódik ki, alat-
ta pedig, egy töviskoronás és egy tõrrel át-
járt szív látható. Az egész kompozíciót 12
csillag foglalja keretbe.

Néhány héttel késõbb, decemberben a
jelenés és a felszólítás megismétlõdik: „E
minta szerint egy érmet kell veretni, és
azok, akik azt megáldása után viselik, és
áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Is-
ten anyjának egészen különös oltalma
alatt állnak.” Utolsó látomásában a Szûz-
anya jelzi Katalinnak: „Leányom, most
már nem jövök többé, csak imáidban hal-
lod szavamat.”

Az érem 1832 júniusában jelenik meg.
A feltûnõ megtérések, csodák és áldásos
hatása miatt maga a nép kezdi Csodás
Éremként nevezni s 1836-ban egyházi bi-
zottság is megerõsíti „..egyes-egyedül Is-
tentõl eredhet.”

MI AZ IMÁDAT?

A fenti kérdés megválaszolása korántsem
egyszerû feladat. Ennek oka talán abban
keresendõ, hogy mivel az imádat során Is-
tennel találkozunk, annak mélysége Isten-
hez hasonlóan kibeszélhetetlen, leírhatat-
lan és végtelen. Így az igazi imádat felette
áll minden definíciónak; azt át kell élni.
Mégis álljon itt néhány megközelítõ leírás:

• Az imádat beszélgetés Isten és ember
között; dialógus, melynek egy keresztény
életét mindig jellemeznie kell 

• Az imádat azt jelenti, hogy egész va-
lónkat átadjuk Istennek; ez az áldozat,
melyet Õ tõlünk egész életünkön elvár. 

• Az imádat pozitív válaszadásunk a
Szentháromság Isten kijelentésére. A ke-
resztények minden cselekedetükkel
imádhatják az Urat, melyet szeretetbõl
tesznek az Atya szeretetére válaszolva.
Életünk folyamatos imádat kell, hogy le-
gyen, mivel az imádat szabályozza a lelki
?anyagcsere-folyamatokat?. 

• Az imádat a Teremtõ és az ember kö-
zötti szeretetkapcsolat eredménye; a leg-
több, ahogy valaki Isten szeretetére rea-
gálhat. Ez az ember örök elhívásának el-
sõdleges és legalapvetõbb célja. 

• Az imádat szívbõl jövõ szeretetünk,
hódolatunk és dicséretünk kifejezése Is-
ten felé, miközben elismerjük, hogy Õ
mindenek felett való Úr. 

• Az imádat a megváltott ember, azaz
a teremtmény megnyilvánulása Istennel,
azaz Teremtõjével szemben. Miközben
a Szentlélek az írott Igét az ember szívé-
be írja, az ember akarata, értelme és ér-
zelmei hálával, tisztelettel és hódolattal
válaszol annak az Istennek, aki Jézus
Krisztus megváltó munkáján keresztül je-
lentette ki magát. 

• Az imádat olyasvalami, amit minde-
nekelõtt a szívünkkel érzünk, majd érzé-
seinket a megfelelõ módon ki is fejezzük. 

• Az imádat az a képesség, hogy Is-
tent az egész lényükkel: testünkkel, lel-
künkkel és szellemünkkel is magasztalni
tudjuk. 

• Az igazi imádatban lényünket min-
den szégyenérzetet levetkõzve öntjük ki
az Úr Jézus Krisztus elé, akivel élõ, szere-
tetteljes kapcsolatban vagyunk. 

• Az imádat során gyakorlatilag Isten
bennünk lévõ szelleme találkozik az Atya
Isten Szellemével. Legbensõ lényünk ta-
lálkozása Isten legbensõbb lényével. 

• Az imádat az értelmes teremtmé-
nyek leglogikusabb viszonyulása Terem-
tõjükhöz. 

• Az imádat mérhetetlen szeretet és a
legmesszebbmenõ engedelmesség. 

Isten sosem akarta, hogy az imádat
tankönyvek témája legyen; kommuniká-
cióul szánta Isten és ember között sze-
rettei számára!

Összeállította: Bolvári János plébános

EGYHÁZI ROVAT
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DRÉGELY FERENC

Drégely Ferenc 80 éves. Az ünnepeltet

június 12-én köszöntöttük a könyvtárban

1928-ban Mélykúton új jövevénnyel
bõvült egy iparos család. A nagypapa és
az édesapa az akkoriban igen nagy becs-
ben tartott mesterséget folytatta: szabó-,
illetve patkoló kovács volt. Az édesanya
a ház körüli munkákat látta el, és nevel-
te a 2 gyermeket. 

A csöpp kisfiú gyorsan felnõtt. A mély-
kúti elemi iskola után, Jánoshalmán járt a
polgári iskolába, majd egy évig irodai
dolgozóként foglalkoztatták Frankl Fate-
lepen Mélykúton. A háború után 18 éve-
sen (1946.) ipari tanuló lett és egy évig
segédként dolgozott. Majd elérkezett az
az idõ, amitõl a legény férfivá válik.
1949-ben katona lett Kaposváron. Akko-
riban a katonaévek kemények, nehezek
és legfõképp hosszúak voltak. Feri bácsi is
három évig szolgált. Leszerelése után
1951-ben férfiként családot alapított. Fe-

leségével, Tubánszki Margittal több mint
30 évig éltek együtt. 2 gyermekük szüle-
tett, Ferenc 1953-ban, Edit leányuk pedig
1958-ban látta meg a napvilágot. 

Ma azt mondják, hogy az ember egyik
legfontosabb mérõje az, hogy milyen
szakmai karriert fut be. Ez a karrier 1953-
ban kezdõdik. A Bácsalmási Járási Tanács
Pénzügyi Osztálya után, a Gabonaforgal-
mi vállalat mélykúti telephelyén dolgo-
zott, majd néhány évig kisiparosként is
munkát vállalt.

1960-ban került a Béke Termelõszö-
vetkezetbe, ahol számviteli területen dol-
gozott, 1962-ben könyvelõi, majd mér-
legképes könyvelõi oklevelet szerzett. A
precíz, megbízható, a számok világát értõ
ember szakmai életútjának kiteljesedése
1963-tól a Béke Termelõszövetkezet,
majd a Búzakalász Termelõszövetkezet
fõkönyvelõjeként kezdõdött. Ez a felfelé
ívelés akkor sem tört meg, amikor 1988-
ban nyugdíjas lett.  

1987-tõl 1991-ig a Mezõbank Rt. Fel-
ügyelõ Bizottságának elnöke volt, majd
ezt követõen a Mezõbank Rt.-nél revizor-
ként még további 4 évig tevékenykedett.  

A magán- és a szakmai életén túl na-
gyon tevékeny társadalmi élete is van
mind a mai napig Feri bácsinak. 

A futball nagy rajongójaként 1981-tõl
1991-ig a mélykúti sportegyesület elnöke
volt. Aktív szervezõmunkájával hozzájárult
az akkori sportélet fellendítéséhez, majd
1995-ben „Sporttörténet Mélykút” címen

jelent meg az elsõ mélykúti sportélettel
foglalkozó gyûjteményes kötete is, melyet
Mikó Menyhérttel együtt gyûjtött. 

Ennek a mûnek az elkészítésével egy új
úton indult el. Ezen az úton haladva egy-
re több útjelzõ jelent meg. Ezek olyan
fontos mérföldkövek, melyek mindig
megmaradnak és az utókor számára
iránymutatóként szolgálnak. 

2001-ben „Szülõföldünk Mélykút I.”
címmel jelent meg Mélykút történetével
foglalkozó elsõ gyûjteményes kötete.
2002-ben „Szülõföldünk Mélykút II.”
címmel került bõvítésre a helytörténeti
munka. A gyûjteményes kötetek 800-800
példányban könyv formában is megjelen-
tek a helyi támogatók segítségével. Ezek a
mûvek a Mélykúti Egyházközségért Ala-
pítvány kiadásában jelentek meg a Kalo-
csai Érsekség alapításának 1000. évében. 

2004-ben már 87 darabból álló kézira-
tos gyûjteményt és egyéb gyûjteményeket
adományozott a könyvtárunknak. Gyûj-
tõmunkáját jelenleg is folytatja, egyházi
témájú gyûjteménye 70 kötetbõl áll. 

Feri bácsi 80 éve ellenére fáradhatat-
lan ember. Változatlan ambícióval, lelke-
sedéssel, jó szervezõkészségével és kitar-
tással végzi a munkáját, valósítja meg
terveit. Erich Fromm szerint: „Az ember
azt szereti, amiért fárad, és azért fárad,
amit szeret” – és Feri bácsi sokat fáradt
Mélykútért. Köszönjük.

Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató

és Jakity Attiláné könyvtáros

„MÉLYKÚTI NAPOK
2008”

PROGRAM ELÕZETES
• Augusztus 10. (vasárnap)
Mélykúti Napok megnyitó
Fogathajtó verseny a Lovaspályán
Bográcskirály választás – Fõzõverseny
• Augusztus 16. (szombat)
16.00: Községi ünnep a központi park-
ban • Mélykút Községért Díj átadása •
Kiállítás megnyitók 18.00: Orgona kon-
cert Beltéri templom 19.00: Szentmise –
20.00: Utcabál: Weekend Együttes • Ae-
robic bemutató • ABBA Show • Tûzdo-
bálók 24.00: Zenés tûzijáték
• Augusztus 17. (vasárnap)
7.00: Szentmise 9.00: Szentmise
17.00: Bajnoki Labdarúgó Mérkõzés
• Augusztus 20. (szerda)
7.00: Szentmise 10.00: Mélykúti Napok
Kupa Amatõr Foci Torna
• Augusztus 31. (vasárnap)
1800: Köcsögös Babfõzõ Fesztivál a
Mondovicsék Vendéglõje szervezésében

KIÁLLÍTÁSOK:
• Iskola: Augusztus 16-17. Galambkiál-
lítás a Mélykúti Galamb, Díszmadár, Kis-
állattenyésztõ és Természetvédõ Egyesü-
let szervezésében
• Csorba-ház: Somoskövi Sándor grafi-
kus mûvész kiállítása
• Mûvelõdési Ház: Szorgos kezek kézi-
munka kiállítás • Rockenbauer Pál Ter-
mészetjáró Egyesület fotókiállítása
• Fenyõ Miksa Könyvtár: Maczkó Já-
nos festõ állandó kiállítása
• Szalmagaléria: Drégely Ferenc egy-
háztörténeti kiállítása • „Irokézek nyomá-
ban” olvasó-kézmûves tábor fotókiállítás

A rendezvény sorozat ideje alatt elõze-
tes bejelentkezéssel látogatható a
Szvetnik Joachim Emlékház • Carl Sagan
Csillagvizsgáló • Szent Joachim Katolikus
Múzeum és Helytörténeti Gyûjtemény

A mûsorváltoztatás jogát a szervezõk
fenntartják.

Könyvbemutatók a könyvtárban
DR. RAUZS JÓZSEF

Az elmúlt hónapokban a falu lakosai több
könyvbemutatón vehettek részt. Április
29-én dr. Rauzs József Szvetnik Joachim
életét és munkásságát bemutató könyv
megjelenésének lehettünk tanúi. Krach
Ernõ ötvös-restaurátor szerint a szerzõ hi-
ánypótló mûvet nyújt át az olvasók szá-
mára. A könyv tartalmi színvonaláért dr.
Kovács József László egyetemi docens,
múzeumigazgató, PhD, Krach Ernõ öt-
vös-restaurátor és dr. Szilágyi András mû-
vészettörténész, az Iparmûvészeti Múze-

um fõmunkatársa vállalt kezességet. Mint
ahogyan a könyv színvonalas, úgy a be-
mutatóra is ez az állítás volt  igaz. Novák
László iskolaigazgató kérdésein keresztül
bepillantást nyerhettünk a könyv megírá-
sának nehézségeibe, de egyben szépsé-
geibe is. 

Dr. Rauzs József úrnak ezúttal is kö-
szönjük, hogy a „Szvetnik-megszál-
lottságának” eredményeként  egy szín-
vonalas mûvet tarthatunk most kezünk-
ben nem csak Mélykúton, hanem Euró-
pa más országaiban és az Amerikai Egye-
sült Államokban is. 

DRENGÁCS MARGIT

„Egyszer csak mesélni kezdett az éle-
tem, / Arról ami volt, ami történt velem,
/ Veled, / Mindenkivel….” 
– szólt Drengács Margit Vadvirág címû
önéletrajzi könyvén keresztül hozzánk,
kisemberekhez május 22-én a könyvtár-
ban. A paraszti élet nehézségei, fájdal-
mai, küzdelmei, a mindenség szeretetére
inspirál bennünket, a „felnemadás” érzé-
sét alakítja ki bennünket. A felolvasással
egybekötött könyvbemutató után az ér-
deklõdõk a könyvet meg is vásárolhatták.
Aki szeretnék elolvasni a könyvet, jöjjön
el hozzánk a könyvtárba!

RENDÕRSÉG TEL: 107

KÖRZETI MEGBÍZOTTI CSOPORT MÉLYKÚT
Nagyváradi Zsolt r. fhdgy.: 06-20/539-6660

Fodor-Kusza Zoltán r. törm.: 06-20/935-1490
Földes András r. zls.: 06-20/539-6740
Sepsi László r. ftörm.: 06-20/539-5616

RENDÕRÕRS JÁNOSHALMA
77/401-009, 20/539-8499
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Folytatás a címoldalról

Megnéztük még a krakkói Jagelló Egye-
tem épületét, ahol szerencsénkre az órajá-
tékot is hallottuk, amely reneszánsz muzsi-
kával gyönyörködtetett bennünket. Krak-
kó fõterén láttuk a híres óratornyot, a re-
neszánsz korból származó posztóházat.
Tõle nem messze magasodott a nagyon
szép kéttornyú Mária-templom, amelynek
két tornya különbözik egymástól. A legen-
da szerint azért, mert két testvér egymás-
sal versengve építették, az egyik megölte a
másikat, hogy a saját tornya magasabb és
szebb legyen. Az egyik toronyból minden
órában egy ügyeletes tûzoltó trombitál, je-
lezvén a városnak, hogy nincs tûz.

A második nap Stary Saczban voltunk.
Ebben a kis városkába néztük meg a
Helytörténeti Múzeumot, a Clarissa nõ-
vérek kolostorát és a II. János Pál pápa
lengyelországi látogatásának emlékét õr-
zõ oltárt. A hosszú kirándulás után finom

ebédet kaptunk, majd indultunk vissza a
szállásra. Rövid készülõdést követõen bú-
csúztató rendezvényen vettünk részt. A
két település – Kamionka Wielka és
Mélykút – vezetõsége kölcsönösen meg-
ajándékozták egymást, majd kulturális
mûsor következett. Ezen fellépett a mély-
kúti Szederinda citerazenekar, akik egy
kis citerával is megajándékozták a ven-
déglátókat. Utána jöttünk mi a néptánc
mûsorral, majd bennünket követett a len-
gyel tánccsoport, akik nagyon színvonalas
elõadást mutattak be.

Másnap reggel szomorúan búcsúztunk
el, és megindultunk hazafele. Utunk kelle-
mesen, jó hangulatban telt. Szerencsésen
megérkeztünk.

Köszönjük a falu vezetõségének, hogy
eljuthattunk ide és képviselhettük
Mélykutat. Nagyon sok élménnyel lettünk
gazdagabbak.

Kopcsek Zsófia

Lengyelországban jártunk

A gyönyöru táj lenyugözött bennünket oda- és visszaútban is

Búcsúzás – Kazimierz  Siedlarz és Gelányi János, a

két polgármester

Igazán pazar fogadásban volt részünk - baráti köszönto, gazdag vacso-

ra, gyönyöru díszlet

A mélykúti iskola igazgatója ajándékot ad át a lengyelek igazgatónõjének A Regionális Múzeum gazdag gyujteményét csodáltuk

A MSZALNICZANIE táncegyüttes fergeteges musort adott a búcsúestenStary Sacz - a  székelykapu, ahol II. János Pál pápa is áthaladt

Krakkó foterén, a Rynek GlównynAz ajándék hangszereket próbálják megszólaltatni  lengyel barátaink
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2. rész
A korona felsõ része, a keresztpánt la-

tin betûs feliratai következtében kapta a
corona latina elnevezést. Az abroncsko-
ronától több mindenben különbözik.
Más az anyaga, a technikája, a díszítése,
más a teherbírása, szilárdsága. A kereszt-
pántok anyaga nagyon vékony, e pántok
eredetileg nem korona céljára készültek.
Errõl többen is megfogalmazták vélemé-
nyüket. Ahányan megszólaltak, annyifé-
le „felfedezést” tettek. (Lehettek hivatá-
sos történészek, mûvészettörténészek,
muzeológusok, amatõrök, stb.)

– A felsõ koronarész pántja eredetileg
egyenes, sík lehetett, csak késõbb görbí-
tették meg, hogy kialakítsák a korona bol-
tozatát. Ezek a koronapántok eredetileg
oltárt vagy ereklyetartót díszíthettek.

– A felsõ rész nem egy szent könyv kö-
téstáblájáról való, hanem Szent István
koponyájának ereklyetartója lehetett,
amelyben a koponyát vagy annak egy
részét a kihantolás után elhelyezték. (Ál-
lamalapító királyunk fehérvári sírját a
szentté avatás során 1083-ban felnyitot-
ták, tetemét kiemelték. A koponya befo-
gadására különbözõ ereklyetartók ké-
szültek. Ezek egyike lehet a keresztpánt.)

Az idézett vélemények mindegyiké-
ben van valóságtartalom, az utolsó állhat
legközelebb az igazsághoz.

A keresztpántokon elhelyezett zo-
máncképek helyét és idejét igen eltérõ
módon magyarázzák a kutatók. A felsõ
korona legmagasabb pontján a nap és a
hold jelével Jézus Krisztus zománcképét,
az aranypántok szárain nyolc apostol (?)
arcmását láthatjuk: Pétert, Andrást, Pált,
Fülöpöt, Jakabot, Tamást, Bertalant.

1790-bõl ránk maradt egy igen apró-
lékos, szinte leltározó jellegû leírás Szent
Koronánkról. Az alkalmat az szolgáltatta,
hogy ebben az esztendõben ért véget II.
József (a kalapos király) uralma. Uralko-
dása idején Bécsbe vitt koronánkat most
diadalmenetben (!) hazahozhatták. A
korona leírása 1790-ben (eredeti megfo-
galmazással, helyesírással Péczeli József
tollából: „A Magyar Országi Korona tisz-
ta aranyból van, formája fél kerekségû,
vagy nem egészen gömbölyû, s a tetején
egy kereszt nyúlik fel. Az alja körül van
vétettve háromszegû pléhecskékkel, négy
kötések mennek keresztül rajta: melyek
ugyanannyi egyforma részekre osztják.
Ezeken a sokféle ékességein vagynak a Jé-
zus Krisztusnak, a Boldogságos Szûznek
és az Apostoloknak képeik. Meg lehet es-
mérni Konstantinus Császár más Császá-
roknak képeiket is. A koronának minde-
nik oldalán függenek négy négy arany-
láncok és mindeniken egy egy drágakõ, a
kilencedik lánc pedig függ a koronának
hátulsó részén: ékeskedik 338 napkeleti
gyöngyökkel, 153 Safirokkal, 50 rubin-
tokkal, s egy smaragddal, de amelyek
nincsenek kipallérozva.” Péczeli azt is el-

mondja, hogy kiknek szánja leírását: „ …
az Asszonyoknak, szegény Parasztoknak,
s gyermekeknek, akik drága munkát nem
szerezhetnek, de azonban az olvasást
kedvelik.”

A korona alsó és felsõ részének egyesí-
tése a kutatók szerint a XII. században tör-
tént. Györffy György feltételezése szerint
is „1166-ban már meg volt a magyar ki-
rályságot szimbolizáló Szent Korona.” A
Szent Korona mind a két fõ alkotóelemét
a fehérvári Bazilikában õrizték. Feltétele-
zések szerint ezt az egyesítést a Bazilika
ötvöse oldotta meg. Munkáját sietõs tem-
póban végezhette, mert a megoldásban
több gondatlanságot, felületességet, szak-
szerûtlenséget (?) lehet találni. Meg kellett
hajlítani az eredetileg síkban megmunkált
keresztpántokat. Kiderült, hogy anyaguk
nagyon vékony, törékeny. Meghajlításuk
után a pántokat durva munkával erõsítet-
ték a görög korona belsõ falához. A meg-
dõlt keresztet kettõs koronánk közepén
csak késõbb, a Krisztust ábrázoló lemez
durva megmunkálásával (mások) helyez-
ték el. A Krisztust ábrázoló lemezt közé-
pen átlyukasztották, s beleállították a ke-
resztet. Miért ferdén áll ez a kereszt?
Többféle „elmélet” – kitaláció szól errõl.
Ilyenek: A fúrott lyuk a szükségesnél na-
gyobbra sikerült, ezért billent oldalra a
kereszt, – A fúrott lyuk menete (iránya)
ferde, ezért a kereszt is ferdén áll, – Az
átfúrt lemez túlságosan vékony, gyenge,
nem bírja el a kereszt súlyát, s amikor
belül rögzítették, az ilyen ferdére sike-
rült. (Ez a feltételezés a felsoroltak közül
a legvalószínûbb.)

Az egyesítés következtében a nyitott,
görög abroncskoronából boltozatos, zárt
korona lett. Ennek a zárt koronának a
rendeltetése a továbbiakban nem lehe-
tett más, mint elsõ, szent királyunknak
emlékét, eszméit örökösen ébren tarta-
ni. A Szent Korona szent jelzõjét ez az
egyesített zárt korona kapta, mert ehhez
tapadt Szent István személyes emléke.
Megkérdõjelezhetetlen õsi szokássá vált
az, hogy Magyarország királya csak az le-
hetett, akit Szent István koronájával az
esztergomi érsek Fehérvárott szentelt fel.
E három feltétel közül egyik sem hiá-

nyozhatott. Ha egyik is hiányzott, a ko-
ronázás, a koronázás nem volt szabá-
lyos, nem volt törvényes, nem lehetett
tehát érvényes. Ezért kellett háromszor
megkoronázni Magyarország királyává
Károly Róbertet. Elõször 1301-ben, az
Árpád-ház kihalásakor. A Szent Korona
akkor a cseheknél volt, nem adták ki.
(Trónigényük nekik is volt.) Másodszor
1309-ben. A koronázás most is érvény-
telen, mert a Szent Koronát még mindig
a csehek birtokolják. Zavaros viszonyok
közepette a koronát külsõ – bajor és pá-
pai – segítséggel 1310-ben visszaszerez-
tük, és végre 1310. augusztus 10-én
Fehérvárott az esztergomi érsek Károly
Róbert fejére helyezhette Szent István
koronáját. Nem járt szerencsésebben
Hunyadi Mátyásunk sem. Õ 1458. janu-
ár 24-én lépett trónra, amikor a rákosi
királyválasztó gyûlésen a köznemesség
és a fõrendek királyukká kiáltották. Érvé-
nyes koronázás azonban nincs, a koro-
nát III. Frigyes tartotta magánál. Vissza-
szerzéséhez itt is külsõ segítségre volt
szükség. Amikor visszaszereztük koro-
nánkat, 1464. március 29-én Mátyást is
a szabályok szerint megkoronázták.

A korona egyesítését követõ évszáza-
dok alatt kialakuló „szentkorona tan” ér-
telmében koronánk nemcsak „szent”,
hanem a királyi hatalmon felülemelkedõ
„személy” – „személyiség”, akinek leg-
fõbb feladata az alkotmányosság megõr-
zése, a jogfolytonosságot biztosította. Lát-
szattörvénykezést nem fogadott el, ezért
elutasította a diktatórikus nép- és nem-
zetellenes törvényeket. Az önkényural-
mak megszûnése után a magyar ország-
gyûlés megsemmisítette a népünk érde-
keitõl idegen, népünkre kényszerített, ki-
sebb csoportok vagy idegen hatalmak ér-
dekeit szolgáló „törvényeket”.

Történelmünk során fellépõ trónviszá-
lyok, koronarablások, korona elzálogosí-
tások többször borzolták a kedélyeket. A
visszaszerzés nem kis erõfeszítésünkbe
került. Sohasem mondhattunk le a szent
ereklyérõl, mert kimondva, kimondatla-
nul is érvényesnek tartottuk, hogy „azé”
az ország, akié a korona”.

Szent Koronánk – reményeink szerint
– utolsó nagy vándorútja a második vi-
lágháború befejezõ idõszakában kezdõ-
dött, s tartott 1978. január 5-ig. Sötét es-
te volt, amikor e napon a Ferihegyi Re-
pülõtéren földet ért a nemzeti kincsün-
ket hazaszállító amerikai repülõgép.

Koronánk azonosítására küldöttség
utazott Amerikába. E küldöttség egyik
tagja, a zseniális képességekkel megál-
dott mélykúti születésû Szvetnik Joachim
volt. Akkor az Iparmûvészeti Múzeum
fõrestaurátoraként dolgozott. Szakértel-
me nélkülözhetetlen volt a szakértõi
vizsgálatnál. Szvetnik Joachimról késõbb
szólunk, õt magát is megszólaltatjuk.

Novok Rostás László (nyugdíjas) tanár

Harminc évvel ezelõtt tért haza
történelmünk néma, nagy tanúja, a Szent Korona

Szent Korona részletei:

a corona graeca a Pantokrátorral, Szent Demeter,

Dukasz Mihály bizánci császár, Géza magyar király

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Kolompár Jázmin (an: Kolom-
pár Menta); Káposzta Ákos (an: Váradi
Éva); Lázár Zsombor (an: Figura Anita);
Dezsõ Kovács Edmond (an: Kovács Tí-
mea); Szili Ádám (an: Horváth Edit).
Meghaltak: Filipovics Rózsa élt 58 évet;
Kovács Zoltán élt 39 évet; Gyetvai
Istvánné Gyetvai Terézia élt 77 évet;
Kucsera János élt 79 évet; Dóra János élt
79 évet; Maczkó Imre Lénárd élt 58
évet; Ádám Imre élt 88 évet; Kiss Imre
élt 82 évet.

NAGYCSALÁDOSOK
„JUNIÁLISA”

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesüle-
te és a Mûvelõdési Ház idén is megren-
dezi a több éves hagyományokon alapu-
ló Juniálist július 5-én (szombaton)
13.00 órától a Mûvelõdési Házban és
környékén.
A programból: Agyagozás, korongozás •
Virágdekorációk, ajándéktárgyak készíté-
se• Bolhapiac• Ügyességi versenyek•
Aszfaltrajz verseny• Szalonnasütés

A fentieken kívül sok-sok meglepetés
várja a gyerekeket és felnõtteket. A ren-
dezvényre szeretettel várunk  nagycsalá-
dost, kiscsaládost, minden korosztályt.
Töltsük el kellemesen a délutánt!

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

Mûvelõdési Ház

KÖSZÖNET 
a Szociális Otthon – Gondozási

Központ dolgozóinak

Mi, Kovács Józsefnének, Borika néni-
nek lányai és hozzátartozói, hálás szívvel
fejezzük ki köszönetünket az intézmény
minden dolgozójának azért a szeretettel-
jes, fáradtságot nem ismerõ gondoskodá-
sért, mellyel édesanyánkat ápolták!

Életének utolsó 10 hónapját töltötte itt
az intézetben, s megkapott mindent,
amit emberileg nyújtani lehetett neki.
24 órás ápolásra szoruló beteg volt, és itt
a nap minden órájában figyeltek rá! Kö-
szönjük állhatatos, türelmes, áldozat-
kész, szeretetteljes munkájukat!

Köszönettel: 
Csordás Tiborné(Brigitta)

Tóth Balázsné (Vali)

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 pén-
teken 8-10 óráig. Telefon: 77/560-002



10

Mélykút

2008. június

Indultunk hát újra…most a Bükkbe…
Nagy várakozással néztünk az alaposan

kidolgozott túratervünkbe és hihetetlen-
nek találtuk, hogy mindezt láthatjuk. Min-
denki pontosan érkezett és pontosan el is
indultunk, a tervezett idõben a kedvenc
buszunkkal és sofõrünkkel. Semmi prob-
léma nem volt, pedig most egy beszélni
még nem tudó emberpalántával is bõvült
társaságunk.

Elsõ úti célunk, Szarvaskõ a Bükk-hegy-
ségben található.

A Bükk hazánk legszebb, legvadregé-
nyesebb, legmagasabbra emelkedõ karsz-
tos tönkhegysége, mely jelenlegi ismerete-
ink szerint több, mint 300 millió éves
múltra tekint vissza. A hegység páratlan
szépségû természeti képzõdmények, kul-
túrtörténeti örökségek egész sorát tárja
elénk. Az erdõk zöldjével bevont hegyol-
dalak tetejét díszként ékesítik a Bükk-
hegység geológiai nevezetességei a csu-
pasz mészkõ kibúvások, az úgynevezett
kövek. A 800-900 m magasban fekvõ
Bükk-fennsík élõvilága számos ritkaság-
számba menõ növény és állatfajjal bõvel-
kedik. Az Északi-középhegységnek a töb-
bi vulkánikus hegyeitõl eltérõ földtörténe-
ti múlttal rendelkezõ tagja a Bükk hegy-
ség. Nagy részét tengeri üledékes eredetû
kõzetek, fõként dolomit és mészkõ építik
fel. 800 méternél magasabb fennsíkját
meredek sziklaszirtek, a Bél-kõ, a Pes-kõ,
a Tar-kõ, a Vörös-kõ és a többi “Kövek”
ölelik körül, melyekrõl csodálatos kilátás
nyílik a hegység déli lábára. Utóbb felso-
rolt csúcsok nagy részén halad keresztül
az országos kéktúra útvonala.

A Bükk-fennsík felszínét a legkülönbö-
zõbb karsztformák: töbrök, víznyelõk,
zsombolyok teszik változatossá. (A töbör
vagy másnéven dolina a felszíni karsztje-
lenségek egyik fajtája. Sokszor 10-100 m
átmérõjû, kerekded, zárt szintvonalú be-
mélyedések, aljukon gyakran sík felszín-
nel. A zsombolyok pedig vertikális (függõ-
leges) barlangok. Érdekességképpen emlí-
tem, csak nekünk, akik nem tudjuk ezt…)

A Bükk-hegységben több mint 850 bar-
langot ismerünk. Közöttük található az or-
szág legmélyebb barlangja, a 250 méter
mély István-lápai-zsomboly. Jelentõsebb
barlangjai: a kiépített lillafüredi Anna és
Szent István-cseppkõbarlangok, a mis-
kolctapolcai Tavasbarlang, valamint a sza-
badon látogatható Szeleta- és Balla-bar-
lang. Forrásai, patakjai bõvizûek. A vidék
nevezetessége a Szalajka-patak mésztufa
gátakon 17 m magasról aláhulló Fátyol-
vízesése.

A bükki erdõk közül legelterjedtebbek
a cseres-tölgyesek, melyeket a magasabb
régiókban gyertyános-tölgyesek, majd kb.
600 méter fölött a hegyvidéki bükkösök
követnek. A BNP egyik legérdekesebb
helye az Õserdõ, melynek bükkfái 180-
200 évesek. Területén több mint 100 éve
nem végeznek erdõmûvelési tevékenysé-
get, sõt, a túrázókat is kitiltották onnan
néhány éve. (Régen jelölt turistaút haladt

keresztül rajta, ma kerítéssel van körbe
véve, így jelentõs kerülõvel és nem elha-
nyagolható kaptatón át lehet megkerülni.)
A hegységben a bükkösök mellett elõfor-
dulnak fenyvesek is, melyek kivétel nélkül
telepített erdõk.

A nemzeti park rovarvilágának kiemel-
kedõen értékes tagja a bükki szerecsen-
boglárka. A hegyvidékekre jellemzõ fajok
közül külön is említendõ a havasi tûzlep-
ke, a havasi cincér, az alpesi gõte, a gyepi
béka, a sárgahasú unka, a fehérhátú fako-
páncs és a hegyi billegetõ. Olyan ritka fa-
jok költenek itt, mint kövirigó, a holló, az
uhu és a ragadozók közül a fokozottan
védett parlagi sas, a kerecsensólyom vagy
a kígyászölyv. A hazánkban élõ denevér-
fajok szinte mindegyike elõfordult már a
Bükkben.

Az emlõsök közül a hiúz már több mint
tíz éve állandó lakója a bükki erdõknek.
Rokonának, a szintén óvatos vadmacská-
nak jóval népesebb állománya él ezen a
vidéken. A nagyvadak közül gyakori a
gímszarvas és a vaddisznó. 

Ember már jóval az idõszámítás elõtt is
élt a hegységben. Ennek bizonyítékaként
a régészek több barlangban megtalálták a
Neander-völgyi õsember eszközeit,
csontmaradványait is. A vadászatot és a
gyûjtögetést késõbb a nagy mésztartalmú
kõzetekre alapozott bányászat, a mész-
égetés, a hutákban a káliüveg-elõállítás,
az üvegmívesség, a massákban a fém-
mívesség, és az összefüggõ erdõségeken
alapuló fakitermelés, a szénégetés, vala-
mint a kézmûipar váltotta fel. A hegy-
csúcsokon avar sáncok, várak, leomlott
falainak maradványai láthatók.

E hosszúra nyúlt bevezetõ után – mert-
hogy hátha megtanulunk újra valamicskét
a Bükkrõl – essék szó most már szûkebb
úti célunkról is.

Szarvaskõ a Bükki Nemzeti Park hatá-
rán található. Az Eger patak szûk völgyé-
ben fekszik, olyan mesébe illõ erdõs
hegyvidék által övezett település, hogy itt
forgatták Örkény Istvánnak a Tóték címû
kisregényébõl készült filmet. 

Miután megérkezésünkkor megpillan-
tottuk a szarvaskõi várrom szikláját, amely
a nemzeti lobogóval ékesítve emelkedik
hirtelen a kicsiny település fölé, rájöttünk,
hogy utazó-kiránduló cipõnket, szandá-
lunkat, papucsunkat túrabakancsra kell
cserélnünk. (Sofõrünk nagy örömére, aki
elõszeretettel keresgél a csomagtér legbel-
sejében, csakhogy minél hamarabb sza-
baduljon tõlünk pár órára.) A várrom egy
körülbelül „tíz perces” sétával elérhetõ a
jól kiépített túraúton. Lehet, hogy az úti-
könyvek szerint 10 perc, de a mi lassújá-
rású és több osztagos hadtestünknek en-
nél azért pár perccel többre volt szüksége. 

A csúcs elõtt érdemes letekinteni az
északi oldalon látható mély völgybe,
amely az Eger patak legszûkebb völgye. A
környéken sziklás hegyoldalak láthatók,
de a várig vezetõ út végig kellemes erdõ-
takarón halad keresztül. Valóban olyan

szép út vezet folyamatosan felfelé, hogy
többször is megálltunk és bizony érde-
mesnek tartottuk letekintgetni a völgy-
be… többször is… amíg elég levegõhöz
nem jutottunk.

Az egykori várból igen kevés látszik,
egy bástya fala a vár déli oldalán. A kilá-
tás viszont annál fantasztikusabb! A zász-
ló mellett egy korlátokkal körülvett te-
raszt alakítottak ki, ahonnan mind a falu-
ra, mind a környezõ hegyekre rálátás nyí-
lik. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy rég
láttunk ilyen hangulatos, hegyek között
megbúvó kis falucskát. Azt is elmondtuk
többször is, hogy gyönyörû…csoda-
szép…gyönyörû…és érdemes volt rög-
tön kezdésnek a „mélyvízbedobásszerû”
pulzusszám emelkedés, merthogy ezáltal
vérkeringésünk lehetõséget kapott arra,
hogy rendesen végezze dolgát, ne csak
tengjen-lengjen. (Hogy ne csak lelkünk
épülésérõl, hanem testünk karbantartá-
sáról is szó essék.)

Node, miután meghódítottuk a várat
falustól és már magasabb szintû gondol-
kodásra is képesek voltunk – agyunk jó
vérellátottsága következtében –, jutott el
tudatunkig, hogy ez csak a kezdet volt! A
kistúra elõtti kistúra…vagyis az ÁFA. A
kb.10 km-es táv ekkor kezdõdött csak.
Ezt nagyon ízléses fa útjelzõ táblák tud-
tunkra is adták: Szarvaskõ 500 m-Bél-
apátfalva 10,5 km. 

Indultunk hát Bélapátfalvára. Idõjárás
ismét kedvezett a szegény túrázóknak.
Többször is megállapítottuk, hogy megint
elnyertük a legideálisabb légköri viszo-
nyokat a túrázáshoz. Csak maga a napsü-
tés és az, hogy ilyen jó levegõn voltunk
egyszerûen lélekemelõ volt. Nem is be-
szélve az endorfint („boldogság hormon”)
termelõ hegymászásról.

Egy magasan fekvõ tisztáson megpi-
hentünk kicsit, ebéddel egybekötve és
gyönyörködtünk a fantasztikus hegyek-
ben, völgyekben. Itt kettévált csapatunk, a
gyorsjárású hadtest sebességet váltott és
rettenetesbe kapcsolva elindult meghódí-
tani az egyik nagy követ: Bélkõ a cél!

Barangolásunk során rengeteg nyíló vi-
rággal találkoztunk.( Aki meg tudja mon-
dani a virágok neveit a következõ túrán,
az jutalmat kap! Õ mehet a csapat ele-
jén… Persze csak a túravezetõ után. Aki
nem tudja, az mehet mögöttük is…)

Folytatjuk

Az a sok kõ a Bükkben…
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A 2007-2008. évi szezon kezdetére a
Mélykúti Nõi Röplabda Egyesület játékos
kerete jelentékenyen megváltozott. Nyol-
can hagyták abba, illetve álltak le külön-
bözõ okok miatt, így nem lett volna értel-
me indítani a felnõtt bajnokságban a job-
bára serdülõkbõl álló csapatot. Az idény
célja nem lehetett más, mint a fiatalok fel-
zárkóztatása, valamint egy leendõ új csa-
pat alapjainak lerakása.

Az egyesület két korosztályos országos
versenyre nevezte csapatait. Az idõseb-
bek az Országos Junior Kupában(OJK), a
fiatalabbak az Országos Serdülõ Kupában
(OSK) indulhattak.

Az OJK kupa rendszerben(sorsolástól
függõen itthon egy meccs, majd ezt köve-
tõen visszavágó idegenben) zajlott

Eredmények:
• 1.forduló
Bács-Tak Mélykút–Starcopy Szeged
3-2  –  3-0
A hazai pályán küzdelmes mérkõzésen
elért 3-2 után, idegenben jobban ment
• 1. forduló
Bács-Tak Mélykút–Békéscsaba RSE
0-3  –  1-3
Idegenben kezdtünk, de csak megnehe-
zíteni tudtuk egy jó Békéscsaba dolgát. Itt-
hon a játszmarablás bravúr volt, de sport-
szerûen el kell ismernünk ellenfelünk itt is
jobb volt
• 1. forduló
Bács-Tak Mélykú–Haladás RSE
0-3  –  0-3
A magas, sáncban és ütõerõben jobb
szombathelyiek ellen két küzdelmes mér-
kõzésen vereséget szenvedtünk s ezzel ki-
estünk a versenysorozatból

A három ifire és serdülõkkel megtûz-
delt junior csapatunk korai kiesése várha-

tó volt, hiszen a junior korcsoport felsõ
határa a 20 év. Az MRSZ Ifjúsági Bajnok-
ságot nem írt ki, így kénytelenek voltunk
a versenylehetõségek közül ezt választani.
Szakmai érv volt. Kell a sok mérkõzés,
meccsterhelés.

Az OSK-t tornarendszerben bonyolí-
totta le az MRSZ, ami három szintbõl állt:
alapszakasz, elõdöntõ, döntõ.

Eredmények:
• Alapszakasz
Bács-Tak Mélykút–Kalocsa SE 3-0
Vasas SC (Budapest 0-3
MÁV Elõre RSC(Székesfehérvár 3-1
Gödöllõi RC 3-0
Végeredmény: 1. Vasas SC • 2. Bács-
Tak Mélykút • 3. Gödöllõi RC • 4. Kalo-
csa SE • 5. MÁV Elõre RC

Csapatunk 2. helyezésével továbbjutott
az elõdöntõbe
• Elõdöntõ
Bács-Tak Mélykút–Jászberény RK 3-1
MVSC–MISI Miskolc 2-3

Mivel a Jászberény legyõzte a Miskol-
cot, így keresztbe verésbõl mi jöttünk ki a
legszerencsésebben, jobb játszmaará-
nyunk révén mi jutottunk be a fináléba.
Nagy bravúr! Egyesületi versenyben elõ-
ször sikerült a döntõbe jutás.
• Országos Döntõ eredményei
Bács-Tak Mélykút–Békéscsabai RSE 0-3
Vasas SC 0-3
BSE (Budapest) 0-3
Végeredmény: 1. Vasas SC • 2. BSE • 3.
Békéscsabai RSE • 4. Bács-Tak Mélykút

Tudtuk, hogy a csabaiak elleni meccs
lesz a bronzmeccs, mivel másik két ellen-
felünk nagyságrendekkel jobb nálunk, s

nem csak játékban. (A Vasas átlagmagas-
sága 181, a BSE csapatáé 182 volt a kiad-
vány szerint. A mienk ezzel szemben 167
cm volt.) 

Jó meccset vívtunk viharsarkiakkal, de
nem bírunk velünk. Megéreztük Ördögh
Henriett (betegség) hiányát is, akinek vé-
dekezésbe és támadásba is fontos szerep
jutott volna. De ugyanúgy hiányzott Sza-
bó Dorina (részleges bokaszalag-szaka-
dás) sáncmunkája is. A végeredmény va-
lós, csapatunk a döntõbe jutással erõn
felül teljesített. Utánpótlásunknak egyesü-
leti versenyeken ez a legjobb eredménye.
(A Diákolimpia Országos Döntõjében el-
ért 2004-ben elért második helyet iskolai
versenyrendszerben értük el.)

A Mélykúti NRE ötéves történetében új
helyzet állt elõ, a Bács-Tak a továbbiakban
nem tudja vállalni az egyesület támogatá-
sát. Ez jelentõs veszteség, lévén hogy a cég
volt az egyesület egyetlen támogatója. Az
egyesület jövõje bizonytalan. Önkor-
mányzati szinten kellene választ találni ar-
ra a kérdésre, hogy fontos-e a sportág a te-
lepülésen, teremtsünk-e az általános isko-
lából kikerülõ fiataloknak helyben moz-
gás, edzés, versenyzési lehetõséget.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Kiss István úrnak, aki nemcsak az egyesü-
let megalakulásánál bábáskodott, hanem
végig korrekten támogatta a csapatot;
Kissné Csanyik Évának, aki az egyesület el-
nökeként a csapat ügyes-bajos dolgait in-
tézte; Bényi Juliannánnak, aki az MRSZ-el
tartotta a kapcsolatot és jegyzõkönyvet ve-
zetett; Tokodi Györgyinek, hogy jegyzõ-
könyvet vezetett, Szvetnik Ágotának, hogy
felelõsség teljesen intézte az egyesület ad-
minisztrációs és pénzügyeit.

Csontos Ferenc

Röplabda

MARIAZELLI 
ENGESZTELÕ ZARÁNDOKLAT
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére

Idõpontja: október 7-8-9. (3 nap 2 éj-
szaka) • Utazás: autóbusszal • Szállás:
Vépen (Mg. Kollégium) kétágyas, fürdõ-
szobás szobákban • Ellátás: 1 vacsora, 1
reggeli • Költség: 16.600 Ft + biztosítás
A zarándoklat lelki vezetõje: Bolvári Já-
nos mélykúti plébános. Jelentkezéseket
a részvételi költség befizetésével a Csor-
ba-házban várjuk szeptember 5-ig. 
Információ: 06-70/3870-512

PROGRAMTERVEZET:
Október 7. kedd • Indulás Mélykútról
reggel 8 órakor • Szentmise a keszthelyi
Kis Szent Teréz Kármelita Bazilikában •
Csehimindszen-ten a templom és Mind-
szenti bíboros szülõházának megtekinté-
se • Vacsora és éjszakai szállás Vépen
Október 8. szerda • Kora reggel utazás
Máriazellbe • Bazilika bemutatása • Ke-
resztúti ájtatosság • Szentmise a kegyol-
tárnál • Mozgó Betlehem megtekintése
(belépõdíjas) • Kegytárgy vásárlási lehe-
tõség, szabad program (Ezen a napon az
étkezés önellátó!)
Október 9. csütörtök • Reggeli • Cell-
dömölki kegyhely megtekintése •
Veszprémi városnézés • Székesfehérvá-
ron szentmise a Pro-hászka templom-
ban, ima Kaszap István sírjánál • Haza-
érkezés az esti órákban.
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
a következõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

• KEREKES SZÉKES TALÁLKOZÓ minden hónap elsõ szerda délután 5 órakor
a Könyvtárban.
• ÖREGMAJORI CSOPORT TALÁLKOZÓJA minden hónap 2. szerda délután
5 órakor az  az öregmajori Közösségi Házban.
• CUKORBETEGEK KLUBJA alakul szeptemberben. Az érdeklõdõk jelentke-
zését szerda délutánonként várjuk a Csorba-házban.
• DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL! Idõpontja: augusztus 19-20. (kedd, szerda).
Program: Indulás kedd reggel 6 órakor. Délutánig fürdés a püspökladányi gyógy-
fürdõben. Éjszakai szállás és vacsora a karcagi iskolai kollégiumban. Szerda dél-
elõtt a Nagyerdei Stadionban a Virágkarnevál megtekintése, majd szabad prog-
ram és hazautazás. Költség: 8.000 Ft/fõ, amely összeg tartalmazza az útiköltsé-
get, fürdõbelépõ, virágkarneváli belépõ, szállás és vacsora árát. Jelentkezéseket
augusztus 5-ig várjuk!
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: novem-
ber 9-16-ig, 8 nap 7 éjszaka félpanzióval. Költség: 42.400.- Ft/fõ + útiköltség.
További információ és jelentkezés egyesületi irodánkban ügyfélfogadási idõ alatt.
• 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

Egyesületi hírek

Idén is megrendezésre került a gyer-
meknap, igaz, nem a szokott idõben, de
a szokott helyen. Színes programokkal
várták a szervezõk az érdeklõdõ gyere-
keket, szülõket, családokat a Mûvelõdési
Ház mögötti füves területen. A kínált
programok, versenyek, vetélkedõk szinte
minden korosztály számára élményt
nyújtottak. A nap végére a meghirdetett
versenyszámokbanaz alábbi eredmé-
nyek születtek:
Családi vetélkedõ: 1. Kovács József és
Radvánszki család • 2. Bánhidi és Grizák
család • 3. Ádelhardt és Dora család –
Talicskatologatók: 1 Tallér-Sutus duó •
2 Torma-Kósa Band • 3 Sziráczki-
Radvánsz-ki páros – Görkori: 1.Geleta
Máté • 2. Vörös Nikolett • 3. Magyar
Enikõ – Kerékpáros: 1.Kiss Zoltán • 2.
Tallér Valentin • 3. Fõdi Balázs – Roller:
1.Löci Erik • 2.Balogh Mátyás • 3. Ádel-
hardt Zsombor

A nap végére minden ajándék, meg-
lepetés elfogyott, az ingyenesen használ-
ható légvárból az összes levegõt kiugrál-
ták a gyerekek. Köszönet mindazoknak,
akik munkájukkal és felajánlásaikkal se-
gítették, hogy a gyermeknap felejthetet-
len maradhasson a mélykúti gyerekek
számára is. 

Geleta Mátyásné

Június 1-jei
Gyermeknap


