
AUGUSZTUS 10. (VASÁRNAP)

Mélykúti Napok megnyitó
Fogathajtó verseny a Lovaspályán (lásd
külön program szerint!)
Bográcskirály választás – Fõzõverseny

AUGUSZTUS 16. (SZOMBAT)

16.00 órától: Községi ünnep a központi
parkban • Mélykút Községért Díj átadá-
sa • Kiállítás megnyitók
18.00 órától: Orgonakoncert a Beltéri
templomban. Közremûködnek: Beregi
Vendel, Mészáros Gábor, Fonyódi Tiva-
dar orgonán és Mergl Zalán klarinéton. 
19.00 órától: Szentmise
20.00 órától: Aerobic bemutató – Booge
Night Team • Tango Tánccsoport - Bács-
katopolya • ABBA Show • Utcabál:
Weekend Együttes
24.00 órától:Zenés tûzijáték

AUGUSZTUS 17. (VASÁRNAP)

07.00 órától: Szentmise
09.00 órától: Szentmise
15.00 órától: Ifi mérkõzés
17.00 órától: Bajnoki Labdarúgó Mérkõzés

AUGUSZTUS 20. (SZERDA)

07.00 órától: Szentmise
09.00 órától: Tizenegyes rúgó Bajnokság
10.00 órától: Mélykúti Napok Kupa
Amatõr Foci Torna
15.00 órától: Vízi vetélkedõ 4 fõs csapa-
tok részére – Strandfürdõ

AUGUSZTUS 30. (SZOMBAT)

18.00 órától: Köcsögös Babfõzõ Fesztivál a
Mondovicsék Vendéglõje szervezésében.

KIÁLLÍTÁSOK:

ISKOLA: Augusztus 16-17. Galambkiállítás
a Mélykúti Galamb, Díszmadár, Kisállatte-
nyésztõ és Természetvédõ Egyesület szer-
vezésében. Megnyitó: augusztus 16. 17
óra. Látogatható: 16, 17-én 8–20 óráig
CSORBA-HÁZ: Somoskövi Sándor grafi-
kus mûvész kiállítása
MÛVELÕDÉSI HÁZ: Szorgos kezek kézi-
munka kiállítás • Rockenbauer Pál Ter-
mészetjáró Egyesület fotókiállítása. Láto-
gatható: augusztus 16–22. 8–18 óráig
FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR: Maczkó Já-
nos festõ állandó kiállítása
SZALMAGALÉRIA: Sülye Károlyné szal-
mafonó kiállítása • Templomok, búcsú-
járóhelyek, szentek, egyházi ünnepek.
Drégely Ferenc kiállítása • „Irokézek
nyomában” olvasó-kézmûves tábor foto
kiállítás. Látogatható: augusztus 16–29.
16-án 17–20; 17-én 9–12 és 16–20; 20-
án 17–20 óráig. Egyéb napokon nyitva-
tartási idõben

A RENDEZVÉNYSOROZAT IDEJE ALATT
LÁTOGATHATÓ:
SZVETNIK JOACHIM EMLÉKHÁZ:
Elõzetes bejelentkezés alapján a 06-
20/38 46 056 és a 06-30/44 96 476 te-
lefonon.
CARL SAGAN CSILLAGVIZSGÁLÓ: 
16, 17, 18-án 18–22 elõzetes bejelent-
kezés alapján 06-20/38 46 056 telefo-
non: Aki beszínezi a csillagokat • A nap-
rendszerünk • A csillagokkal utazunk cí-
mû filmek vetítése • Kamera múzeum
megtekintése
SZENT JOACHIM KATOLIKUS MÚZEUM
ÉS HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY: 
Nyitva: 10, 16, 17-én 9–18. Egyéb na-
pokon elõzetes bejelentkezés alapján:
06-30/275 06 63 és 06-70/ 424 53 42.

2008. július 23-27 között került meg-
rendezésre az ausztriai Stadl-Paurában,
12 ország 91 versenyzõjének részvételé-
vel a nemzetközi pónivilágkupa verseny.

A magyar válogatott 10 versenyzõvel
vett részt a világbajnokságon, melybõl két
junior pónifogathajtó. Vörös Viktória és

Maráz Mercédesz a Mélykúti Lovas-
egyesület versenyzõje. A három nap ösz-
szesítése alapján 12 országból a magyar
válogatott a 4. helyezést érte el. A Mély-
kúti Lovasegyesület versenyzõi a követ-
kezõ eredményeket érték el egyéniben:

Nemes Annamária

Mélykúti Lovasegyesület
versenyzõi a Póni Világkupán

„MÉLYKÚTI NAPOK 2008”
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Mélykút

2008. augusztus

A Mélykúti Napok 2008. rendez-
vénysorozat keretében augusztus 10-
én (vasárnap) 9.00 órától a Nagycsalá-
dosok Mélykúti Egyesülete ismét meg-
rendezi a hagyományos „Bográcski-
rály” fõzõversenyt a Lovaspályán.

Nevezni lehet a helyszínen, valamint
elõzetesen a 06/70 281 7077 telefon-
számon. Nevezési díj nincs. Szeretettel
várnak minden érdeklõdõt a szervezõk.
A rendezvény támogatója a FÓKUSZ
Takarékszövetkezet

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

Meg szeretnék osztani Önökkel egy tanul-
ságos és rendkívül sajnálatos történetet, ami
kétéves kislányunkkal történt a mélykúti fog-
orvosi rendelõben.

A dolog elõzménye az volt, hogy június
közepén édesapámnál voltunk pár napig lá-
togatóban Mélykúton. Kislányunk szeleburdi
lévén elesett a betonozott udvaron, és csú-
nyán megsérült a száján és az ínyén, ömlött
belõle a vér. A vérzést nagy nehezen elállítot-
tuk, majd miután a kislányunk megnyugo-
dott, úgy döntöttünk, csütörtök este lévén
nem megyünk vele sehova, ha szükséges,
másnap reggel elmegyünk vele a fogorvos-
hoz. Így is tettünk, mert szegénynek reggel
véres volt a lepedõje és be is dagadt a szája.

Így érkeztünk június 13-án (pénteken) a
mélykúti rendelõintézet fogorvosi rendelõ-
jébe. Az ott várakozók informáltak bennün-
ket, hogy dr. Zámbó Tímea rendel, idõ-
pontok vannak, de várjuk meg az asszisz-
tenst és szóljunk neki. Kijött a hölgy és el-
mondtuk, mi járatban vagyunk, azt is látta,
hogy néz ki a kislány – tiszta seb volt a szá-
ja. Elmondtuk neki, csak azt szeretnénk, ha
két beteg között vetne a doktornõ egy pil-
lantást a kislányra, mégis mit tegyünk vele
ha vérzik, ha fáj neki, mit adhatunk neki stb.
Elsõ pillantásra látszott, hogy az asszisztens-
nek nem tetszik, hogy idõpont nélkül
odapofátlankodunk, de amikor elmondtuk,
mi nem is Mélykúton lakunk, már nagyon
csóválta a fejét, mondván: miért nem oda-
megyünk, ahová területileg tartozunk?! Vá-
laszunk az volt, hogy mert a lakhelyünk 200
km-re van Mélykúttól. Az asszisztens vála-
szolt, hogy várjunk, beszél a doktornõvel,
de arra számítsunk, hogy ez fizetõs lett. 

Pechükre felfigyeltünk egy kiírásra a fali-
újságon, miszerint a fogorvosi rendelõben a
nem helyiek is jogosultak a sürgõsségi ellá-
tásra, mégpedig ingyen – meghatározott
esetekben...

Eltelt egy óra anélkül, hogy az asszisztens-
nõ kijött volna. El lehet képzelni, hogy a kis-
lánnyal unalmában mit tudtam kezdeni a vá-
róterem folyosóján – a 6 hónapos terhes fele-
ségem. Már olyasvalaki is sorra került, aki utá-
nunk érkezett, s eléggé mérgesek lettünk már.
Tényleg nincs egy perce a doktornõnek, hogy
csak egy pillantást vessen a kicsira és meg-
nyugtasson minket?! Nem volt! Tehát egy óra
után ismét szóba állt velünk az asszisztens.
Kérdésünkre, hogy mikor tudunk bejutni,
mert nyûgös a pici, teli van a pelenkája stb. ill.
hogy mennyibe fog az ellátás kerülni, homá-
lyos válaszokat adott: majd ha két idõpont
között lesz idõ, nem tudja, talán 2000 Ft, de

õ csak egy asszisztens...Kérdésünkre, hogy
MIKOR kerülhetünk sorra, nézze már meg az
elõjegyzést, elzárkózott! Újabb kérdésünkre,
hogy miért van kinn, hogy sürgõsségi esetet el
kell látniuk, ráadásul ingyen, azt válaszolta,
hogy ez június 1-tõl nem érvényes és most
egyébként sem vérzik a kislány szája. Ismét-
lem: június 13-a volt és kb. két órája valóban
nem vérzett... Csak éppen úgy nézett ki sze-
gény felpüffedt, sebes szájjal, mint egy kanni-
bál, és az alvadt vértõl nem látszottak az elül-
sõ fogai. Újbóli kérdésünkre, hogy egy órás
várakozás után lát-e a esélyt arra, hogy bejus-
sunk dr. Zámbó Tímea szentélyébe, nem tu-
dott és gyanítom, nem is akart határozott vá-
laszt adni.

S jön a nem igazán „happy end”. A kér-
dezz-felelek játék végén megjelent a doktor-
nõ a rendelõ ajtajában! De nem ám azért,
hogy a kicsit akár egy pillantásra méltassa.
Minket vont kérdõre, hogy mért hangosko-
dunk. Miután visszakértem a kicsi papírjait,
még odavetette, hogy ne hõbörögjünk...Más
az asztalt fölborította volna ilyen eljárás lát-
tán, mi csak „hõbörögtünk”, ki ne tette vol-
na a helyünkben?!

Dr. Zámbó Tímea annyi figyelmet sem ta-
núsított szegény sebesült kislányunk iránt,
mint egy sintér egy kóbor eb iránt!

Az érthetõ, hogy a nem akut eseteket idõ-
pontra rendelve szereti dr. Zámbó Tímea fo-
gadni. Az viszont nagyon nem érthetõ, hogy
egy akut esetet, aki ráadásul egy kisgyerek,
nem akutnak minõsít úgy, hogy még csak rá
sem néz! Ezt nehéz lesz megmagyarázni!  

A történetünk végkifejlete az lett, hogy
délután átmentünk kislányunkkal Jánoshal-
mára, Halász doktorhoz. Õt nem zavarta,
hogy nem vagyunk odavalósiak, és megvizs-
gálta õt: megnyugtatott, hogy ijesztõbb a seb
látványa, mint amilyen valójában, de nem
kell vele semmit csinálni. Ebcsont beforr.

Én Mélykúton nõttem fel, és édesanyám
(Margitka) ebben az orvosi rendelõben látta
el a mélykútiakat 25 éven keresztül, min-
denki megelégedésére és megbecsülésére. S
ugyanebben a rendelõben nem voltak haj-
landók ellátni az unokáját. Szegény ezt a
szégyent már nem érte meg.

Én viszont helyette is megkérdezném a
doktornõt: hogy szól a hippokratészi eskü?
Csak idõrendelt betegeket fogadok, sebes
szájú, területileg nem illetékes kislány a szü-
leivel meg mehet, amerre lát?

Emberiességbõl és gyerekszeretetbõl elég-
telenre vizsgázott a kedves doktornõ és az
asszisztense!

Név és cím a szerkesztõségben

VII. „BOGRÁCSKIRÁLY” VÁLASZTÁS

Kedves mélykútiak!

TISZTELT LEVÉLÍRÓ!
Mint a nagyközség polgármestere, a fenti levélben említett doktornõ helyett is szé-

gyenkezve olvastam írását. Mivel e tárgykörben több panasz is érkezett hozzám, levél-
ben kértem az illetékes doktornõt, hogy a következõkben emberibb módon foglalkoz-
zon a betegekkel és fõleg a sürgõsségi esetekben – ráadásul a gyermekeknél – legyen
megértõbb, és az idevonatkozó szabályok betartása mellett messzemenõen lássa el a
hozzá fordulókat. A kellemetlenségért a fogorvosi szolgálat helyett elnézését kérem. A
családnak minden jót kívánok, és az elszenvedett incidens ellenére mindenkor hazavár-
juk Önöket.

Tisztelettel: Gelányi János polgármester

Aaugusztus 20-án labdarúgó kupára
kerül sor a sportpályán. A mérkõzések
kezdési idõpontja reggel 10 óra.

A mérkõzések 20x40 m-es pályán
zajlanak, 5+1 játékos tartózkodhat egy
csapatból azonos idõben a pályán. A
kapus kidobhatja a labdát félpályán túl-
ra. A kapusról van szöglet. A hazaadást
a kapus kézzel nem foghatja meg. A já-
ték idõ 2x12 perc. Cserélni folyamato-
san lehet. Csapatonként két igazolt játé-
kos nevezhetõ, akik folyamatosan a pá-

lyán tartózkodhatnak. A megye I. vagy
annál magasabb osztályban szereplõ já-
tékosok igazoltaknak tekintendõk. Esõ
esetén a mérkõzések a sportcsarnokban
kerülnek lebonyolításra.

Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat
A torna elõtt 9 órától 11-es rúgó baj-

nokság lesz, melyre a helyszínen lehet
nevezni 100 Ft ellenében.

A programra jelentkezni lehet Velez
Attila sportszervezõnél az alábbi tele-
fonszámon: 06-30-219-3029.

Tisztelettel és szeretettel várjuk 4 fõs csapatok jelentkezését a augusztus 20-án,
szerdán 15 órától kezdõdõ rendezvényünkre a mélykúti strandfürdõbe.

A rendezvényre érkezõ csapatok részére ingyenes belépést biztosítunk. A részt-
vevõk különféle vízi játékokban, ügyességi feladatokban mérik össze tudásukat.

Részvételi feltétel: Úszni tudás !!!
A rendezvényre jelentkezni legkésõbb augusztus 18-ig a következõ telefonszá-

mon Velez Attila sportszervezõnél lehet. 06-30 219-3029.
A résztvevõ csapatokat díjazásban részesülnek.

AUGUSZTUS 20-I LABDARÚGÓTORNA

AUGUSZTUS 20-I VIZIVETÉLKEDÕ
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Néhány gondolat a Szent Korona-tanról
A Szent Korona állameszméjének és

közjogi tanának értékei legdrágább
nemzeti kincseink közé tartoznak. Maga
a korona jelképe 1000 éves fennállá-
sunknak, jogfolytonosságunknak, ma-
gyarságunk örökös megmaradásának.

A királyi (uralkodói) hatalomról szóló
eszmék, elõírások, elvárások Magyaror-
szágra a nyugati keresztény államokból
jutottak el. Ezek eszmei-elvont módon
fogalmazták meg a királyi hatalom gya-
korlásának módját, meghatározták a ki-
rály feladatait, kötelességeit, szólnak az
uralkodó hivatásáról. Annak érdekében,
hogy ezeket az elvont eszméket megért-
se az uralkodó környezete, s megértse az
ország lakossága is, olyan szimbólumo-
kat kellett teremteni, amelyekkel kézzel-
fogható tárgyak alakjában is találkozhat-
tak az emberek. Erre szolgált kezdetben
a pápától (német császári támogatással)
származó korona, a késõbbi Szent Koro-
na. A király hatalmát jelképezte (szimbo-
lizálta) ez új módon, szakítva a korábbi,
még pogány- fejedelemség jogkörével. A
megváltozott helyzetben államalapító
Szent István királyunk létrehozta az elsõ
magyar törvénykönyveket. Törvényei
meghatározókká váltak az azóta eltelt
évszázadokra, végigkísérték magyarsá-
gunk 1000 esztendõs sorsát. István két
törvénykönyve lényegében az új jogrend
bevezetésérõl, s e jogrend megsértõinek
büntetésérõl szól. E törvények szigorúak,
de igazságosak voltak. A jogbiztonság te-
kintetében Magyarország a korabeli Eu-
rópában élen járt. Következménye: Eu-
rópa minden részébõl megindult Ma-
gyarországra a bevándorlás. Otthonra ta-
lálhatott akkor itt mindenki. Jöttek is a
betelepülõk. Jöttek a nagy tudású itáliai,
francia, angol, német fõpapok, a latin
írásbeliséget meghonosító szerzetesek, a
gazdasági életet fellendítõ kereskedõk,
kézmûvesek, európai agrártechnikát al-
kalmazó földmûvesek. Talán Szent István
koráé az az elmélet, amelyet a magyar
Szent Korona-tannak (eszmének) neve-
zünk. Szent István fiához, Imre herceg-
hez írt Intelmeiben, a jó kormányzásról
szóló tízparancsolatában már sok szó
esik a király koronájáról (ekkor még nem
nevezik szentnek) a korona méltóságá-
ról, tisztességérõl, becsületérõl. A király
itt ismételten arra inti fiát,hogy tartsa
meg a katolikus hitet, ha a királyi koro-
nát tiszteletben akarja tartani, mert hit
nélkül sem itt a földön nem kormányoz-
hat tisztességgel, sem az örök biroda-
lomból vagy koronából nem részesülhet.
Gyarapítsa az egyházat… bíráskodjék

igazságosan… és ítélkezzék könyörüle-
tesen… pártolja az idegeneket… köves-
se õsei példáját, s engedelmeskedjék ne-
kik, mert az engedetlenség lehelete szét-
szórja a korona leveleit. Az erények ékí-
tik, teljessé teszik a koronát. Végered-
ményben az Intelmekben vallott elvek
alkotják a királyi koronát.

A Szent Koronánk szent jelzõjét a két
részbõl egyesített koronánk kapta. Felté-
tele lehetett, hogy ennek érintkeznie
kellett valamilyen módon István kirá-
lyunk valamely tárgyával – teatrészével –
emlékével. Feltételezések szerint a felsõ
/boltozatos/ korona rész õrizhette azt a
püspöksüveget, amely a halott király fej-
boltozatát takarta.

Alig múlik el egy évszázad, a korona
már nem egyszerûen „szent”, hanem a
királyi hatalmon is felülemelkedõ „sze-
mély”, „akinek” hûséggel tartozunk, s
„aki” földi javakat is birtokol. Hangsúlyo-
san válik a királyi hatalom jelvényébõl, a
királyi hatalom szimbólumából az állam-
hatalom, az ország szimbólumává.
Együtt jelenti az alkotmányos fõhatal-
mat, s a fõhatalom eszmei birtokosát. A
korona a király személyétõl elvont foga-
lommá válik,önálló joga, szabadsága
van, hozzá elidegeníthetetlen királyi ja-
vak tartoznak. Ebbõl következik, hogy
nem hagyja például a királyi hatalom
biztonságát jelentõ királyi birtokok elide-
genítését. A királyi hatalom gyengülése
idején a Szent Korona-tan az államhata-
lom támasza lesz.

Király és nemzet a fõhatalomban oszto-
zik. E felfogás szerint az ország területe a
Szent Korona területe, a királyi javak és
közjövedelmek a Szent Korona jószágai.
A Szent Korona-tan érvényesülése akadá-
lyozta meg a mindenkori uralkodót ab-
ban, hogy az országot saját magántulajdo-
naként kezelje. (A birtokjog a Szent Koro-
náé!) A középkori szokásjogra jellemzõen
csupán az a Szent Korona tagja, akinek
vagyona tõle származik. Ennek megfelelõ-
en a Szent Korona tagjai a fõnemesek, ne-
mesek, papok. A közhatalmat õk gyako-
rolják a királlyal együtt. A jobbágyok joga-
ikat a nemességtõl kapták, nem a Szent
Koronától, nem lehettek a Szent Korona
tagjai. (Az 1848-as jobbágyfelszabadítás
változtatott ezen a helyzeten.)

Történelmi koronként változott, széle-
sedett a Szent Korona-tan szimbólum-
rendszere. Ami állandósult, az a királlyá
koronázás feltétele volt. Idõk folyamán
olyan hagyomány született – melybõl
késõbb törvény lett –, hogy csak azt te-
kintették az ország törvényes királyának,

akinek homlokát a koronázási szertartás
alkalmával az ország elsõ fõpapi méltó-
sága – az esztergomi prímás- a magyar
Szent Koronával illette. Ezzel a hagyo-
mánnyal – törvénnyel találkozott a már
korábban említett Károly Róbert és Hu-
nyadi Mátyás. Ezt tudta jól hatalomra ke-
rülésekor II. József is, aki ugyan nem ko-
ronáztatta meg magát. (Kalapos király-
ként emlegetjük sokszor.) Szent Koro-
nánkat azonban Bécsbe vitette. (Azé az
ország, akié a korona.) Halála után a
magyar rendek villámgyorsan szállították
vissza Magyarországra a lakosság öröm-
ujjongása közepette. Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc megfosztotta
a Habsburgokat magyarországi trónjuk-
tól, de a Szent Korona maradt a további-
akban is számunkra a legfõbb magyar
közjogi méltóság (még akkor is, amikor
1849-ben a menekülõ Kossuth Orsova
közelében elásatta).

A Szent Korona-tan érvényességének
idején. A Szent Korona nevében hozták,
hirdették ki, alkalmazták Magyarország
törvényeit, a Szent Koronára esküdtek
fel a fõhivatalnokok, a hadsereg vezetõi,
tagjai, stb. Magyarország a területéhez
tartozó részeket: Erdélyt, Kárpátalját,
Horvátországot, Dalmáciát, Szlavóniát,
stb. a „Magyar Szent Korona Országai-
nak” tartotta.

A trianoni Magyarország király nélküli
királyságként létezett. Az államfõi jogo-
kat Horthy Miklós kormányzó gyakorol-
ta. Az ország legfõbb közjogi tényezõje
akkor is a Szent Korona maradt.

Napjainkban mindez szép emlék.
Lenne pedig néhány terület, ahol érvé-
nyesíthetnénk egyik-másik törvényét
(ide értve az Intelmeket is). Néhányan –
tudatlanságukban – elmarasztaló véle-
ményeket mondanak koronánkról. Ezek
a vélemények azonban üres, tarthatat-
lan, magyarságunk lényegét,egészét tá-
madó magyartalanságok. Mi a Himnusz
költõjével, Kölcseyvel valljuk: „A nemzet
szentnek nevezi a koronát, mert annak
ideájával a nemzeti nagy egyesület leg-
szentebb, legsarkalatosabb alapjait kö-
tötte együvé”.

(Megjegyzés: A Szent Korona hazatérésé-
vel foglalkozó írásom 2. része ezzel a mon-
dattal fejezõdik be: „Szvetnik Joachimról
késõbb szólunk, õt magát is megszólaltat-
juk.” Nos, erre a válasz megtalálható – az
újságcikk megjelenése után kiadott –
könyvben, amelynek szerzõje dr. Rauzs Jó-
zsef, a könyv címe: Szvetnik Joachim. Kap-
ható, megvásárolható.)

Novok Rostás László tanár

Születtek: Bényi Fanni (anyja neve:
Weisz Angéla); Dudás Diána (an: Farkas
Zsuzsanna); Hodoniczki Kristóf (an:
Dugolity Szilvia); Klem Máté (an: Lipka
Dorottya); Kolompár Vivien (an: Kolom-
pár Mónika).
Meghaltak: Balog János élt 53 évet;
Pappné Gyetvai Ágota élt 30 évet; Juhos
Lajosné Somogyi Erzsébet élt 88 évet;
Vankó László élt 51 évet; Vlasics Gergely
élt 89 évet; Dr. Nagyiván Péter Antal élt
55 évet; Szõllõsiné Oláh Éva élt 53 évet;
Csikos Kálmán élt 64 évet; Gyõre József
élt 68 évet; Rasztik József élt 78 évet.
Házasságot kötöttek: Gyetvai Gergõ és
Dávid Anikó; Dóra István és Szöllõsi Erika

ANYAKÖNYVI HÍREK
2008 JÚNIUS-JÚLIUS

TANKÖNYVTÁMOGATÁS
IGÉNYELHETÕ

Tisztelt Szülõk! Értesítjük Önöket,
hogy a Szvetnik Joachim Általános Isko-
lában a 2008-2009. tanévben is igényel-
hetõ tankönyvtámogatás.

A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001.
évi XXXVII. törvény 8.§ 4. bekezdésében
biztosított normatív kedvezményre az a
tanuló jogosult, aki • Tartósan beteg • Sa-
játos nevelési igényû • Három vagy több
gyerekes családban él • Rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül.

Fontos, hogy a jogosultság igazolását
szolgáló dokumentumok 2008. szep-
tember és október hónapban megszakí-
tás nélkül érvényesek legyenek!

Leadási határidõ: 2008. szeptember 1.
Novák László igazgató

Mélykút Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselõ-
testülete soron következõ ülését
augusztus 12-én (kedden) 
15 órakor tartja a Községháza
tanácskozó termében.

Gelányi János polgármester

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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AKIKRE A 2007/2008-AS TANÉVBEN
BÜSZKÉK VAGYUNK

(A Szvetnik Joachim Általános Iskola tanulócsoportjainak legeredményesebb tanulói)

Ádelhardth Zsombor 2.c Bánhidi Hajnalka 1.a Behány Zoltán 5.a Bényi Dorina 4.c Bódi Dávid 1.b Boldizsár István 2.c Csontos Berta 1.b

Czifra Gábor 1.c Dömötör Vanessza 1.a Doszkocs Bence 3.b Dudás Helga 4.b Eszter Gábor 4.c Eszter Hanna 1.b Ézsiás Gábor 3.b

Facskó Anita 3.a Gregus Albert 6.a Gyetvai Anett 8.a Horváth Henrik 3.a Horváth Szimonetta 1.c Hurton Boglárka 2.c Jandás Lilla 1.b

Jegyugya Péter 7.a Kárász Gábor 5.b Kiss Laura 2.b Kollár Laura 5.b Kollár Linett 4.a Kopcsek Fanni 1.b Kopcsek Péter 1.c

Kósa Edina 3.b Kovács Adél 3.b Kovács István 3.b László Noel 4.b Lázár Édua 1.a Lõczi Erik 4.a Magyar Enikõ 2.c

Maráczi Martin 2.a Mikó Nikolett 8.a Mikó Patrik 2.a Morvai Laura 1.a Nacsa Fruzsina 3.b Nagy Nikolett 5.a. Nasz Eszter 3.b
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Pásztor Rebeka 2.b Pitz Róbert 1.b Polyákovics Ádám 6.b Polyákovics Balázs 3.b

Sánta Milán 1.a Semsi Dominika 2.b Szalai Szandra 4.c Szalonnás Dániel 5.b

Szécsi Laura 3.a Szike Bence 5.b Szirák Enikõ 4.c Szirák Noémi 8.a

Szvetnik Martin 1.c Tokodi Réka 3.a Torma Nikolett 1.b Torma Viktória 7.c

Turi Szabina 6.b Vinek Erika 1.c Vinek Lívia 4.a Vojnics-Rogics Réka 5.a

Weis Ádám 4.c

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ
Miksa Könyvtár idén is meghirdet-
te a hat-hétig tartó tánctanfolya-
mot az általános iskola 8. osztályát
elvégzõ gyerekek számára.

A tanfolyamra, amely június 17-
én indult a Mûvelõdési Házban,
53 fõ jelentkezett. Fuszkóné Gás-
pár Judit irányításával a klasszikus
és modern táncok lépéseit sajátí-
tották el a gyerekek. Július 24-én
került sor a táncversenyre, melyre
18 páros nevezett be. Tánctudásu-
kat zsûri értékelte. Döntésük értel-
mében a versenyzõk közül az aláb-
bi végeredmény született.

I. helyezett: Szirák Noémi –
Hajnóczi Áron • II. helyezett: Tor-
ma Lilla – Sztantics Péter, Gelányi
Dóra – Kiss Norbert • III. helyezett:
Lóránt Vivien – Gáspár Martin.

Évek óta hagyomány, hogy a
közönség is választhat a táncosok
közûl. Az idei év közönségdijas
párosa Torma Lilla és Sztantics
Péter lett. 

Ezúton is gratulálunk minden
résztvevõ párosnak. A Vizsgabálat
július 27-én a Sportcsarnokban
tartottuk.A résztvevõ tánciskolás
gyerekek maguk közül megválasz-
tották a  2008 évi bálkirályt és bál-
királynõt , Szõke Anna és Behány
Balázs személyében.

Bízunk benne, hogy az immár
hetvenéves múltra visszatekintõ
hagyományos tánciskola az elkö-
vetkezõ évekre is tartalmas és
színvonalas élményekkel teli nyári
elfoglaltságot jelent gyermekeink
számára.

Fuszi

Tánciskola 2008

A bálkirály és bálkirálynõ

A táncverseny gyõztesei



EGYHÁZI ROVAT
AUGUSZTUS 15. NAGYBOLDOGASSZONY
– SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE

Kun Fruzsina: Nagyboldogasszony

Jankovics Marcell: 
Jelkép-kalendárium (részlet) 
NAGYBOLDOGASSZONY 
Augusztus 15-e Mária mennybevitele,
magyar nevén Nagyboldogasszony,
Nagyasszony napja (vö. Kisasszony nap-
jával), egyben Magyarország Mária oltal-
mába ajánlásának emlékünnepe (ez
utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven
az 1896. évi millennium óta október 8-
án külön ünnepként üli meg a katolikus
magyarság). Ezért, meg azért is, mert az
ünnep nyolcadába Szent István napja is
beleesik – nem beszélve arról, hogy az
aratás után végre a falusi nép szusszan-
hatott egyet –, ez volt a magyar egyházi
év egyik nagy ünnepi idõszaka.

A krónikus hagyomány Szent Gellért
püspök érdemének tudja be, hogy Jézus
anyja magyar földön a „Boldogasszony”
nevet kapta. A kutatók többsége megegye-
zik abban, hogy a velencei Gellért képvisel-
te idegen egyház az õsvallásunk istenasszo-
nya iránti hódolatot aknázta ki ezzel a gesz-
tussal a keresztény eszmék gyorsabb elfo-
gadtatása érdekében. Azt azonban, hogy
elsõ királyunk ajánlotta volna országát az
égi királynõ oltalmába, amint az a köztu-
datban él, nem tarthatjuk elfogadhatónak.
István, aki a pápától kapott koronát, Szent
Péter kegyelmébe ajánlotta Magyarorszá-
got. Amikor azonban a pápák erre való hi-
vatkozással akarták érvényesíteni hûbérúri
jogaikat István utódaival szemben, azok
igazítottak valamelyest a tényeken. Úgy
íratták újra az államalapító legendáit, mint-
ha nem Péternek, hanem Máriának aján-
lotta volna fel az országot. Az Árpád-korban
mindenesetre Szûz Mária lett a magyarok
legfõbb oltalma, a koronázó templomok,
fõpapi székesegyházak, számtalan monos-
tor, búcsújáró hely és kisebb templom az õ
égisze alatt állottak.

AUGUSZTUS 16.
SZENT JOACHIM

Szent Anna (Illusztráció a Pannonhalmán õrzött

Legenda Aurea Sanctorum címû õsnyomtatvány

1482-es augsburgi kiadásából)

Bálint Sándor: 
ÜNNEPI KALENDÁRIUM
(részlet) 
Joachim Szent Anna férje, Mária édes-
atyja, Jézusnak a szentatyafiság rendjé-
ben nagyapja.

Utalván arra, amit Szent Anna tiszte-
letérõl mondottunk, itt csak annyit
jegyzünk meg, hogy Joachimnak önálló
kultusza népünknél nem bontakozott
ki, bár nevét és személyét fõleg palóc
és székely népünk jámbor öregjei máig
tiszteletben tartják. Ez a szórványos ke-
resztnévadásban is kifejezésre jut. A
székelység Jováki, Jákim, a palócság
Iuháki, Baranya pedig Joák alakban
emlegeti.

Csak néhány titulusát ismerjük. Mély-
kút patrociniuma (1768) állítólag a fran-
ciskánus Hász János sugallatára született.
Kifejtette Grassalkovich Antal földesúr
elõtt, hogy amíg Mária édesanyját annyi-
ra tisztelik, Joachimmal nem törõdnek.
Grassalkovichot a barát szava meggyõz-
te. Nyárád és Hernádnémeti templomá-
nak is Joachim a patrónusa.

A Szent Anna-tó mellett nemcsak An-
na, hanem Joachim tiszteletére is emelt
a hívek barokk buzgósága kápolnát. Ez
utóbbit azonban már Orbán Balázs
korhadozó állapotban találja.

Kultuszának századvégi rövid virágzá-
sát XIII. Leó pápának Joachim keresztne-
ve magyarázza. Nyilván idegenbõl fordí-
tott ponyvairatból idézünk:

V. Hatalmas lészen e földön nemzet-
sége. 

R. A jámborok fajzata megáldatik. 
Összeállította: Rasztik Tibor
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MEGNYERT PÁLYÁZAT
Tisztelt lakosság! 
A Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Oktatási és

Kulturális Minisztériumhoz  június 9-én HEFOP 2.1.9/08/01 halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók integrált nevelésbõl történõ lemorzsolódásának csökkentése nyári
fejlesztõ és szabadidõs tevékenységek megvalósítására. 

Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült ezáltal lehetõségünk nyílik arra, hogy 50
halmozottan hátrányos helyzetû tanulót Balatonakalin táboroztassunk. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Burai Béla, a CKÖ elnöke

Doszkocs Zsuzsa
Fohász

Zavaros víz hullámai sodorják az életem.
Ezért néha úgy érzem, hogy minden oly reménytelen. 
Nézek jobbra, nézek balra, keresem a kiutat. 
Hol találok bajaimra, tiszta forrású kutat? 

Zavaros víz hullámai kicsit csendesedjetek. 
Engedjétek, hogy éljek, mielõtt végleg elmegyek!
Jó lenne sok szépet tenni, s nagyon boldognak lenni. 
A víz felszínén önfeledten, vidáman lebegni! 

Zavaros víz hullámai, bõszek, hajthatatlanok. 
Nem hagynak kibontakozni, mielõtt elsorvadok.
A halál zord árnyékában éltem én az életem.
A gyógyírt gondjaimra, csak az alkotásban lelem. 

Istenem segíts engem, annyi gondon és bajon át.
Utam végén elérjem a megnyugtató Nirvanát!
S ahogy a kagyló a mocsokból gyönyörû gyönygyöt ád.
Én is adhassak magamból, egy tiszta fényû, kis csodát!

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ
VÉTELI LEHETÕSÉGEI:

Rádiókészülékkel:
középhullám (AM vagy MW)
• Dunántúlon (a siófoki adó vételkörze-
tében): 1341 kHz
• Budapesten és környékén: (lakihegyi
adó): 810 kHz 
• a keleti országrészben (a szolnoki adó
vételkörzetében): 1341 kHz

Mûholdon keresztül:
• AMOS-1 
• mûhold, pozició: 4 fok nyugat
• frekvencia: 11303,5 MHz, polarizá-
ció: H,
• hibajavító kódolás FEC 3/4, SID 40,
PID 402,
• szimbólumsebesség: 19540 MS/s,
• hallgatói jelsebesség: 128 kbps
Interneten:
www.katradio.hu

Doszkocs Zsuzsa – Mélykút Díszpolgára – a budai Baba utcai Intézetben
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Néptánctáborban
Az elmúlt évek hagyományait követve

idén is sor került a néptáncosok táborá-
ra. Az általános iskola alsó tagozatától
kezdve a középiskolán át a fõiskoláig,
minden korosztály képviseltette magát.

Július 7-én indultunk Dávodra, ahová
néhány önkéntes szülõ vitte a gyermeke-
ket. Tíz óra körül érkeztünk meg a több-
ségünk számára már ismerõs dávodi ál-
talános iskolába. Itt szálltunk meg. Ez-
után jött a következõ akadály. Mindenki-
nek meg kellett találnia a számára szim-
patikus osztálytermet, ahol berendez-
kedhetett és kipakolhatta a csomagját.
Miután mindenki elfoglalta a helyét, ki-
használtuk a  jó idõ adta lehetõséget és
ellátogattunk a dávodi strandra. Így hát
gyorsan el is telt az elsõ napunk.

Másnap is a pihenésé volt a fõszerep.
Délelõtt táncoltunk egy kicsit, de a dél-
utánt a játéknak szenteltük. A gyerekek
teljesen belemerültek a métázásba. Ha
rajtuk múlt volna, még vacsorázni is elfe-
lejtettek volna. Úgyhogy vacsora után
kénytelenek voltunk még egy meccset ját-
szani levezetésképpen. Ezt követõen für-
dés, majd a kicsiknek (és nagyoknak is) a
szokásos esti meseolvasás a tanár úr által.

Szerda délelõtt egy kiadós reggeli után
megint megtartottuk a táborosok kollektív
táncpróbáját, ahol a legkisebbektõl a leg-
nagyobbakig mindenki jelen volt. Beme-
legítésként egyszerû moldvai táncokat
táncoltunk, majd domaházi táncokat és
énekeket tanultunk. Tizenegy órára már a
többség kifáradt, csak a legnagyobb cso-
port bírta még a táncot, így tartottunk egy
külön próbát. Ez a próba sajnos nem tar-
tott sokáig, mivel már vártak minket a
menzán az ebéddel. Nem panaszkodha-
tunk az ebédre sem, hiszen egész héten
sok finom ételt fõztek nekünk. Miután el-
tüntettünk minden falatot a tányérról kez-
dõdhettek a délutáni foglalkozások. A ki-
csik délutánra „kimenõt” kaptak. Szá-
mukra szabad volt a vásár. Játszhattak
vagy kézmûveskedhettek Erzsi nénivel.
Sok szép mû készült körmönfonással,
gyöngyfûzéssel, képvarrással és szalvéta-
technikával. A legnagyobbak csoportja
pedig folytatta a délelõtt félbeszakadt pró-
bát, ahol nagyon szép mezõségi táncokat
tanultunk. Mivel ezen a napon is száz ág-
ra sütött a nap, így 4 órától beiktattuk sû-
rû programunkba a strandolást. Késõbb
kiderült, jól is tettük , hogy kihasználtuk
az idõt, hiszen a következõ napokban
már nem tudtuk volna bepótolni a hûvös
idõjárás miatt.

Csütörtökön az elõzõ nap rendjét követ-
vén egy finom reggeli után a közös tánccal
folytattuk napunkat. A délután megint a já-
téké volt. Szinte mindenki csatlakozott a
tanár úr által levezetett métához, így gyor-
san el is repült az idõ. Mivel az egész dél-
utánt végigjátszottuk, a nagyoknak csak ké-
sõ este jutott idejük a táncolásra. Fáradtan,
de annál lelkesebben táncoltunk 9 órától
egészen addig, amíg a lábunk bírta. Tizen-
egy óra körül fejeztük  be.

A pénteki napunk a már megszokott
menetrend szerint zajlott le. Délelõtt kö-
zös tánc, délután a kicsiknek kézmûves-
kedés, miközben a nagyok gyakoroltak.

A szombati napunk már teljesen a haza-
utazás körül forgott. Fél 9-re megékeztek
értünk a szülõk, becsomagoltunk és elin-
dultunk hazafelé. Elég gyorsan eltelt ez a
hat nap. A rengeteg játék, tánc és
kézmûveskedés mellett csak úgy repült az
idõ, hiszen mindenki nagyon jól érezte
magát.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak a tábor
megvalósulásához. Reméljük jövõre is
megvalósíthatóvá válik újra a tánctábor.

Sári Diána

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 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! Temetõgond-
nok telefonszáma: 06-30/245-52-66
(Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST LEHET RENDELNI a
06-20/978-6680.( Mayer Lászó) telefon-
számon 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 min-
denki számára kötelezõ, kérjük saját érde-
kében mindenki vegye igénybe a szolgál-
tatást. Ha a tulajdonos a díjfizetést elmu-
lasztja vagy a munka elvégzését akadá-
lyozza a szolgáltató köteles az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.
• FELSÕ-BÁCSKAI HULLADÉKGAZ-
DÁLKODÁSI KFT. emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az
ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút Rákó-
czi u. 5. szám alatt 290,-Ft bruttó áron.
Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladékot a
kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.
• STRANDFÜRDÕ NYITVA TARTÁSA:
2008. jún. 14 – 2008. aug. 20. Minden
nap 13-20 óráig.
• IVÓVÍZ FERTÕTLENÍTÉS Mélykúton
és Öregmajorban: 2008. július 28-tól
augusztus 1-ig.

Dzsudzsák Mhály 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
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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 második szerda
délután 5 órakor az  az öregmajori Közösségi Házban.
• SPORT ÉS KULTURÁLIS NAPOK szeptember 20-21. (szombat-vasárnap) Szü-
reti mákoskalácssütõ verseny. Külön meghívót küldünk tagtársainknak.
• CUKORBETEGEK KLUBJA alakul a Csorba-házban szeptemberben 24-én
(szerdán) délután 5 órakor. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉSRE hívjuk tagtársainkat szeptember 28-
án (vasárnap). Indulás reggel 8 órakor. Költség tagoknak: 1.000 Ft, kívülállóknak:
1.800 Ft. Ebéd bográcsos marhapörkölt: 600 Ft/adag. Jelentkezéseket szeptem-
ber 24-ig várjuk!
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: no-
vember 9-16-ig, 8 nap 7 éjszaka félpanzióval. Költség: 42.400 Ft/fõ + útikölt-
ség. További információt kérni és jelentkezni egyesületi irodánkban lehet ügy-
félfogadási idõ alatt.
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál. Telefon: 460-660.

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 hírekPillanatképek
a Mûvelõdési Házban 2007. február 1. óta mûködõ Kötõs-horgolós kézimunka szak-
kör életébõl. A munkákból kiállítás tekinthetõ meg a Mélykúti Napok rendezvényso-
rozat idején a Mûvelõdési Ház nagytermében.

Csorba-házi esték képekben

A jánoshalmi fiatalok színjátszó csoportja vidám jelenetekkel szórakoztatta a közönséget.

A sióagárdi Kajsza Rézfúvós Kvartett mûsora A népes közönség

A szegedi Rozsdamaró zenekar és a táncosok népzenei elõadása


