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Kedves Mélykútiak!

Június 5-én ünnepeljük a Pedagógus napot.
Azt hiszem, az egyik
legnagyobb kihívást
jelentõ és az egyik
legtöbb örömmel,
szépséggel járó hiva-
tás az Önöké. Nem
lehet könnyû, de
Önök mégis nap
nap után a gyerme-

kek elé állnak és megpróbálnak a lehetõ legjob-
ban megfelelni hivatásuknak. Igen! Nem vélet-
len nevezem hivatásnak. Ezt a feladatot mun-
kaként nem lehet felfogni, és ezzel a felfogással
nem is lehet igazán jól csinálni.

Megköszönöm most e sorok által Önöknek,
hogy városunk számára megpróbálnak erõs, jó
szívû, egészséges gondolkodású fiatalokat ne-
velni. És emellett engedjék meg, hogy ehhez a
csodálatos hivatáshoz – mely tanítás, nevelés,
példamutatás is kell hogy legyen egyben – kí-
vánjak sok erõt, türelmet, kitartást és örömet.

Pünkösd ünnepét idén június 12-13-án ün-
nepeljük. Ezt az ünnepet „mozgó ünnepnek” is
hívják, hisz a húsvét utáni 50. napon tartjuk.

Mit is ünnepelünk pünkösdkor? Nem csu-
pán a pirosbetûs ünnepnapot kell lássuk eb-
ben a napban. 

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünne-
peljük. A templomokban évrõl évre megemlé-
keztek errõl a napról, a lángnyelveket a pün-
kösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szent-
lélek jelképeként fehér galambot repítettek sza-
badon. Ma már kevés hagyomány él ezzel a
nappal kapcsolatosan. Mégis az ember érzi:
ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, társaság-
ra szükség van most is. Üzenetet hordoznak
ezek az ünnepek, az ember és a természet sze-
retetét hirdetik, csupa olyat, amiben megka-
paszkodhatunk és amik által továbbléphetünk
majd pünkösdvasárnap és -hétfõ után, a ked-
dek és szerdák hétköznapjaiba.

Az Apák napját kevesen ismerik, és még keve-
sebben emlékez-
nek meg róla..
Az Apák napját –
június 3. vasárnapja
– a 20. század ele-
jén kezdték el meg-
tartani az Anyák

napja párjaként. Az apaságot és a szülõi szere-
pet ünneplik ilyenkor. Nagyon fontos, hogy az
édesapákat nem szabad elfelejteni az édes-
anyák mellett. Õk ketten alkotnak egy egé-
szet. Õk azok, akik a családot, a biztonságot
nyújtó fészket jelentik a gyermekek számára.
Az édesapáknak sem jut kevesebb megoldan-
dó feladat az édesanyákénál. És úgy gondo-
lom, hogy a gyermekeink által adott szeretet-
bõl sem kapnak és nem is kaphatnak keveseb-
bet náluk. Isten éltesse hát az Édesapákat!

Közalkalmazottak napja: A hónap vége felé van
még egy jeles nap. Ez a közalkalmazottak nap-
ja, június 26. Szívbõl köszöntöm Õket. Õk dol-
goznak intézményeinkben (egészségügyben,
oktatásban, mûvelõdés területén, gondozási
központban, konyhán, gazdasági ellátóban), s

munkájuk szinte az
egész városra hatás-
sal van. Ezen jeles
nap alkalmából ezt
a munkát köszö-
nöm nekik és kívá-

nom, hogy töretlen kedvvel és lendülettel vé-
gezzék feladataikat az elkövetkezendõkben is.

Fontos, hogy tudjunk megemlékezni, ün-
nepelni pozitív dolgokat, eseményeket, em-
bereket, mert néha úgy érezzük, hogy egy for-
dított világban élünk, ahol a rossz hír csak a hír
– nézzünk csak meg egy híradót – és a pozi-
tív, jó történéseket meg sem említik. Próbál-
junk meg legalább kisebb közösségi szinteken
változatni ezen, és észrevenni végre a ben-
nünket körülvevõ szép és jó dolgokat is.

Kovács Tamás polgármester

PEDAGÓGUSNAPRA
A-tól ZS-ig megismertünk 
minden betût mára.
Számokat is tudunk írni
füzetbe, táblára.

Képeskönyvbõl már egyedül
olvassuk a verset.
Azt is tudjuk, ez nem minden
ez még csak a kezdet.

Vágyunk mindig új tudásra,
jönnek a miértek.
Tanítasz és szeretsz minket,
tudjuk, hogy megérted.

Fáradoztál sokat értünk,
volt öröm, és bánat.
Hálás szívvel nyújtjuk Neked
most e virágszálat.

Elsuttogja e kis virág
hajladozva Néked,
Köszönjük a sok új tudást, 
ezt a vidám évet. 

Mentovics Éva

Rohanó világunkban, a szürke hétköznapok között hónapról hónapra több ünneplésre mél-
tó nap van, melyet érdemes számba venni és emlékezni róla, hisz ezek tudják – ha csak egy kis
idõre is –  feledtetni a napi feladatok egyhangúságát. Június hónapban is több említésre méltó
jeles nap van, melyekbõl kiemelnék párat.



Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2011. április 16. és 2011. május 16.
közötti idõszakban két alkalommal tartott
képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt
fontosabb eseményeket az alábbiak szerint
foglaljuk össze: 

Pályázatokkal kapcsolatos döntések:
A képviselõ-testület a 2011. évi mûködési

forráshiányának érdekében döntött az önhi-
bájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ ön-
kormányzatok 2011. évi támogatására vonat-
kozó igény benyújtásáról.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
2011. augusztus 19-21. közötti idõpontban
megrendezendõ „Mélykúti Városi Napok –
2011.” rendezvény lebonyolítása érdekében
pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei
Közgyûléshez. 

A képviselõ-testület rendkívüli ülés kereté-
ben döntött a településen megvalósítandó
szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási
beruházás második fordulójára benyújtandó
pályázathoz kapcsolódó Részletes Megvalósít-
hatósági Tanulmány (RMT) elfogadásról. Az
RMT a beruházás szükségességét, a megvaló-
sítás lehetséges változatainak mûszaki és költ-
séghatékonyság szempontjából történõ össze-
vetését, továbbá a javasolt változat mûszaki
részletezését és költséghatékonyságát, illetve a
megvalósítás lebonyolításának menetét és a
projektgazda jogi, mûszaki, pénzügyi szem-
pontok figyelembevételével történõ alkalmas-
ságát mutatja be. A testület az RMT elfogadá-
sával egyidejûleg határozott a pályázatához
szükséges 576.319.136 Ft saját forrás, vala-
mint a támogatással létrejövõ létesítmény mû-
ködtetésének fedezetének saját forrásból tör-
ténõ biztosításáról, illetve arról, hogy az ön-
kormányzat a mûködtetés kiadásait a min-
denkori éves költségvetésébe. A fenti összegû
saját forrás összetétele az alábbiak szerint ala-
kul: 288.159.568 Ft EU önerõ alap,
200.503.310 Ft lakossági megtakarítás,
66.000.000 Ft beruházási hitel és 21.656.258
Ft saját forrás a költségvetésben. A rendkívüli
ülés keretében a projekt kidolgozásában részt
vevõ személyek részletesen bemutatták saját
szakterületeiket, ezt követõen pedig válaszol-
tak a felmerülõ kérdésekre. 

Az ülésrõl készült jegyzõkönyv letölthetõ a
www.melykut.hu / önkormányzat / képviselõ-
testület / jegyzõkönyvek oldalról.

Civil szervezettekkel kapcsolatos döntések:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése

alapján az idei évben 5.840.000,- Ft támo-

gatási keret áll(t) rendelkezésre a lakosság
önszervezõdõ közösségei és az alapítványok
támogatási kérelmeinek teljesítésére. A hatá-
lyos jogszabályok értelmében az alapítvá-
nyok támogatási kérelmérõl való döntés a
képviselõ-testület, a mélykúti székhelyû töb-
bi civil szervezet támogatási igényeirõl való
döntés az Egyházi és Társadalmi Szervezetek
Pályáztatását Végzõ Bizottság (Pályáztatási
Bizottság) hatáskörébe tartozik. A 2011. áp-
rilis 26-ai ülésen a képviselõ-testület a Mély-
kúti Gyermekekért Alapítványt 270.000,- Ft,
a Községi Önvédelmi Alapítványt 110.000
ezer Ft, a Mélykúti Egyházközségekért Ala-
pítványt 300.000 Ft, a Mélykút Közmûvelõ-
désért Közalapítvány 200.000 Ft támogatás-
ban részesítette, míg a mélykúti székhellyel
nem rendelkezõ szervezetek kérelmét – Fa-
lugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Mezõgazda-
sági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és
Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizott-
sága – nem támogatta. A képviselõ-testület
elfogadta a Pályáztatási Bizottság munkájáról
szóló beszámolót. A Pályáztatási Bizottság
döntése alapján az alábbi szervezetek része-
sültek támogatásban: Mélykúti Sportegyesü-
let 2.470.000 Ft, Budai Géza Diáksport Köz-
hasznú Egyesület 855.000 Ft, Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti Egyesülete 270.000 Ft,
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület
225.000 Ft, Római Katolikus Plébánia
180.000 Ft, Mélykúti Cigány Érdekképvisele-
ti Szervezet 160.000 Ft, Nagycsaládosok
Mélykúti Egyesülete 90.000 Ft, Rockenbauer
Pál Természetjáró Egyesület 90.000 Ft, Mély-
kúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztõ-
és Természetvédõ Egyesület 50.000 Ft.

Egyéb döntések:
A képviselõ-testület elfogadta az önkor-

mányzat 2010. évi belsõ ellenõrzésérõl és a
felügyelt költségvetési szervek belsõ ellenõrzé-
sérõl szóló, a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár 2010. évi munkájáról szóló, vala-
mint a GAMESZ 2010. évi munkájáról szóló
beszámolókat. 

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulla-
dék Kezelési Konzorcium  2008-ban döntött
a „Települési szilárdhulladék mechanikai-bio-
lógiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakí-
tása a Homokhátsági Települési Hulladékgaz-
dálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. for-
dulóban való részvételérõl, és ezzel kapcso-
latban a Konzorcionális Szerzõdés módosítá-
sáról, valamint vállalta a 15%-os önrész bizto-
sítását. A tagok – közöttük Mélykút is – elõze-
tesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sike-

res pályázat esetén jogi személyiséggel bíró
Társulást hoznak létre, mely a II. fordulóban
történõ részvétel alapvetõ feltétele. Az elsõ
fordulóban a vonatkozó döntések alapján a
Konzorcium nevében a gesztor önkormány-
zat, Csongrád Város Önkormányzata nyújtot-
ta be a pályázatot. A pályázat I. fordulójában
a támogatás megítélése megtörtént, a projek-
tet megvalósításra alkalmasnak ítélték. Ezt kö-
vetõen Csongrád Város Önkormányzata
megindította a Társulási Megállapodás szöve-
gezésével kapcsolatos egyeztetéseket. A Tár-
sulási Megállapodás korábbi tervezetét a kép-
viselõ-testület ugyan korábban már jóváhagy-
ta, azonban az egyeztetések következtében
új megállapodás került megszövegezésre,
amelyet a képviselõ-testület jóváhagyott, va-
lamint ezzel egyidejûleg döntött a korábbi
határozat hatályon kívül helyezésérõl. 

A képviselõ-testület a „Mélykút Város
szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási
beruházáshoz (KEOP-7.1.2.0-2008-0262)
kapcsolódó, tervellenõr” tárgyában kiírt be-
szerzési eljárást eredményesnek nyilvánította,
és – a legalacsonyabb összegû ellenszolgálta-
tás feltételre figyelemmel – a beszerzési eljárás
nyertesének az Alföldi Agroterv Bt.-t (6726
Szeged Thököly u. 34.) nyilvánította.

A 2010. év végén a tavalyi év végéig két fõ-
vel mûködõ mezei õrszolgálat létszáma nyug-
díjazás miatt egy fõre csökkent. A 2011. évi
költségvetési év számai alapján, a hiány csök-
kentése érdekében a testület úgy döntött,
hogy a megüresedett álláshelyet nem tölti be.
E döntés következtében a mezõõri tevékeny-
ség rentábilissá vált, jelenleg a feladat ellátásá-
ért kapott támogatás fedezi a mezõõri tevé-
kenységbõl fakadó költségeket. A létszámkér-
dés rendezése érdekében a képviselõ-testület
módosította a mezei õrszolgálat létesítésérõl
és mûködésérõl szóló 10/2010.(III.31.) rende-
letét. E napirendi pont keretében merült fel a
földutak karbantartásának szükségessége, a
munkálatok elvégzésének szempontjai,
amelyre tekintettel a testület úgy döntött,
hogy felkéri a Fejlesztési, Ipari és Mezõgazda-
sági Bizottságot a kérdés megvizsgálására, egy-
ben felkérte a bizottságot arra, hogy fogalmaz-
zon meg egy levelet a gazdák részére, mely-
ben az út karbantartással kapcsolatos lehetõ-
ségeket vázolja, illetve megoldási javaslatokat
kér a gazdáktól.

A képviselõ-testület a 2011. évi költségve-
tési koncepciójának elfogadásakor az önkor-
mányzat mûködõképességének megõrzése
érdekében döntött arról, hogy megüresedett
álláshely betöltésére 2011. évben kizárólag a
képviselõ-testület engedélyével kerülhet sor.
Az idei évben a Gondozási Központban nyug-
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Mélykút Város Képviselõ-testület soron következõ ülését 2011. június 26-án 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

díjazás következtében 2010. június 1. napjá-
val megüresedik egy álláshely. A testület a
Gondozási Központ igazgatónõjének kérelme
alapján megállapította, hogy a megüresedett
álláshely betöltése szakmai és jogi szempont-
ból továbbra is szükséges, ezért annak betöl-
téséhez hozzájárult.

A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola létszámkeretének 1 fõvel törté-
nõ bõvítéséhez hozzájárult, és az intézmény
létszámkeretét 2011. május 2-tõl 2011. no-
vember 5-ig 43 fõben állapította meg, vala-
mint ezzel egyidejûleg az iskola személyi jel-
legû juttatásainak elõirányzatát az önkor-
mányzat általános tartaléka terhére 270.000.-
Ft-tal megemelte.

Az idei év június 30. napjával lejár az ön-
kormányzat és dr. Herczeg László között létre-
jött - fogorvosi feladatok helyettesítési felada-
taira kötött - megállapodás. Erre tekintettel a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy az 1. szá-
mú fogorvosi körzet ellátása érdekében hatá-
rozott idõre (2011. július 1. napjától – 2011.
december 31. napjával) ismételten szerzõdést
köt dr. Herczeg Lászlóval és dr. Zámbó Tíme-
ával. Tekintettel arra, hogy a képviselõ-testület
a helyzet végleges megoldására törekszik, a
testület kimondta, hogy a megállapodást oly
módon kell megkötni, hogy amennyiben vég-
leges megoldás kínálkozik a feladat ellátására,
akkor a megállapodás azonnali hatállyal fel-
mondható legyen. Egyben a képviselõ-testület
felhatalmazta a Fejlesztési, Ipari és Mezõgaz-
dasági Bizottságot, hogy a Templom u. 12.
szám alatt kialakításra kerülõ új fogorvosi ren-
delõ berendezésére és felszerelésére vonatko-
zóan folytasson tárgyalásokat. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény értelmében a helyi önkor-
mányzat, valamint intézményei év végi költ-
ségvetési beszámolót kötelesek készíteni. E
kötelezettségének eleget téve alkotta meg a
képviselõ-testület a 2010. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló 9/2011.(IV.27.) ön-
kormányzati rendeletét. Általánosságban el-
mondható, hogy az önkormányzat pénzügyi
helyzete 2010. évben stabil volt, finanszíro-
zási nehézsége az önkormányzatnak nem
volt, hitel felvételére 2010. évben sem ke-
rült sor, a bevételekbõl fedezni tudtuk ki-
adásainkat. Az önkormányzat 2010. évi
pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevé-
teleinek együttes összege 1.398.434 ezer Ft,
míg pénzforgalmi kiadása 1.388.963 ezer
Ft, a 2010. évben képzõdött pénzmaradvá-
nya 6.751 ezer Ft volt.

KÉPVISELÕK FOGADÓNAPJAI
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig 
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden
csütörtökön 9.00–12.00-ig, képviselõi szoba
Földes István képviselõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben a
Mûvelõdési Házban
Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap
elsõ keddjén 8.00–10.00-ig, képviselõi szoba

Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elké-
szült a szociális ellátások helyi szabályairól szó-
ló új önkormányzati rendelet tervezete, melyet
a Képviselõ-testület május 24-ei ülésén tárgyal.

A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. janu-
ár 1-jétõl életbe lépett módosítása lehetõséget
teremtett az önkormányzatok számára, hogy
a települési önkormányzat rendeletében a
bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb fel-
tételeként elõírhatja, hogy a kérelem benyúj-
tója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnye-
zete rendezettségének biztosítására vonatko-
zó, a rendeletében megállapított feltételeket
teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása körében a kérelmezõ vagy jogosult
által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határolt
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagá-
nak és rendeltetésszerû használhatóságának,
valamint higiénikus állapotának biztosítására
irányuló kötelezettség írható elõ. 

A rendelet-tervezet szerint a jogosultság
egyéb feltételeként a bérpótló juttatásban ré-
szesülõ személy köteles házának, kertjének
rendben tartására az alábbiak szerint:

• az általa lakott ingatlanon egy db szeméttá-
roló edény elhelyezése és rendeltetésszerû
használata • a lakáshoz tartozó udvar, kert
rendben tartása, különös tekintettel az esetle-
gesen ott található szemét és lom eltávolításá-
ra • az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetés-
szerû használata, mûvelése • az ingatlan elõt-
ti járdának (járda hiányában 1 méter széles te-
rületsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedõ teljes területének, legfeljebb az épület
10 méteres körzetén belüli területének a gon-
dozása, tisztán tartása, szemét- és gyom men-
tesítése, különös tekintettel az árok és áteresz
rendben tartása • a lakás rendeltetésszerû
használata és a lakás folyamatos tisztán tartá-
sa, takarítása.

A jegyzõ a jogosultság megállapítását köve-
tõ 6 hónapon belül – elõzetes értesítés alap-
ján – ellenõrzi a (1) bekezdésben foglalt felté-
telek teljesülését. Az ellenõrzésre lakossági jel-
zés alapján is sor kerülhet. 

Ennyiben kívántam ismertetni a rendelet-
tervezetet, melynek elfogadásához nagy remé-
nyeket fûzök a település szebbé tétele, a kultu-
rált lakókörnyezet megteremtése érdekében.

Kovács Tamás  polgármester

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

10 ÉVES A NAGYCSALÁDOSOK MÉLYKÚTI EGYESÜLETE
Idén tíz éve alakult a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete. A július 2-
án (szombaton) megrendezésre kerülõ „Juniális” keretében szeretnénk
ezt méltóképpen megünnepelni. A délután folyamán a kézmûves fog-
lalkozások, ügyességi versenyek mellett számos meglepetést kínálunk a
gyermekek, családok részére. A rendezvény részletes programját a ké-
sõbbiekben plakátokon keresztül ismertetjük. Kiss Györgyné elnök

Tisztelt Mélykútiak! Tájékoztatom Önöket, hogy csütörtökönként délelõtt 9-12 óráig
fogadóórákat tartok a Polgármesteri Hivatal képviselõi irodájában, valamint a Mûvelõdési Ház
nyitvatartási idejében is tisztelettel várom Önöket.                              Mikó Lászlóné alpolgármester



Húsvéttól Pünkösdig „Feltámadási
menet” járja a Kárpát-medencét,
Zamárditól Csíksomlyóig. Célja a
magyarság összetartozásának erõ-
sítése, engesztelés nemzetünkért,
családjainkért, közösségeinkért. A
keresztek, melyek végigjárják a
Felvidéket, a Délvidéket és az
Anyaországot kb. 3000 km-t tesz-
nek meg. A stáció településeken
szalagot kötnek a keresztre és egy
naplóban, írásban is elküldik kéré-
seiket Csíksomlyóra. Pünkösd
szombatján itt találkoznak a ke-
resztek, és a megfogalmazott kéré-
seket az ottani ferences atyák ter-
jesztik az Úristen elé. Ennek a me-
netnek a déli ága május 14-én
(szombaton) Mélykúton is átha-
ladt. A reggel 7 órakor kezdõdõ
szentmise után közösen imádkoz-
tunk nemzetünkért, városunkért,
egyházközségeinkért, közössége-
inkért, fiataljainkért, családjain-
kért, papi és szerzetesi hivatáso-
kért. Az ima végén Bolvári János
plébános atya megáldotta Mélykút

kék-fehér szalagját, melyet Kovács
Tamás polgármester úr helyezett el
a kereszten. Ezt követõen János-
halmára indult a menet a kereszt-
tel. Az út egy rövid szakaszát –
imával és énekekkel – a Templom
utca, Eötvös utca, Kálvária temetõ
érintésével gyalogosan tettük meg.
Köszönet mindazoknak, akik vál-
lalták a rövid menetet, hogy így is
bekapcsolódhattunk nemzetünk
legnagyobb zarándoklatába, a
csíksomlyói búcsúba. 

Csíksomlyói segítõ Szûz Má-
ria! Az imákban és az elküldött
naplóban eléd tártuk Mélykút ké-
réseit is. Kérjük, hogy fogadd el
azokat, és vidd Szent Fiad elé.
Légy továbbra is szószólónk. Járj
közben értünk, hogy mi itt az
Anyaországban, akik lélekben le-
hetünk lábaid elõtt, egyek lehes-
sünk a nagy Feltámadási menet
összes résztvevõjével. Segíts to-
vábbra is bennünket és mindazo-
kat, akikért a menet elindult. 

Rasztik Tibor

ELSÕÁLDOZÁS

Egyházközségünkben 21 gyermek járult elõször szentáldozáshoz a má-
jus 15-én (vasárnap) délelõtt 9 órakor kezdõdõ szentmisén. A Szent
Joachim-templomban készült csoportképen a gyermekek és felkészítõ-
jük, János atya látható.
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Egyházi rovat

PÜNKÖSDI SZONETT 

Ott ülnek õk, magukra hagyottan,
a csüggedt-gyáván összebújók,
az arcukra titkon kámzsát húzók,
vacogó félelembe fagyottan,
legott rohanó szél vad erejétõl
zúgva hasad fel a menyei kárpit,
s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. 
Hevétõl olvad a dermedt szó, hittel hirdetik
– útjukat fehér galambok követik –
száz nép nyelvén a Mester tanát…

Kellenének most is láng-szemû fények,
hogy Földünkön értse milliárd lélek
a tûz-áldotta Béke szavát!

Téglás-Hajós Éva

KEDVES MÉLYKÚTIAK!

2013-ban ünnepeljük a beltéri Szent Joachim-templom felszentelésé-
nek 250 éves évfordulóját.

Erre az alkalomra szeretnénk egy szép könyvet kiadni, melynek
anyaggyûjtéséhez kérjük az Önök segítségét. Ha van a tulajdonukban
valamilyen tárgyi dokumentum (fénykép, hanganyag, egykori újságcik-
kek stb.) vagy emlékezetük õriz érdekes történeteket, anekdotákat,
melyek a templomunkkal kapcsolatosak, kérjük juttassák el ezeket a
Plébániára!

Segítségüket elõre is köszönjük!
a szerkesztõbizottság tagjai

„Szent Atyám, tartsd meg õket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy
egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11)

FELTÁMADÁSI MENET MÉLYKÚTON

Egyházközségünk honlapcíme:  ww.plebaniamelykut.shp.hu
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Február 7-én megtartottuk Mélykúton a Hát-
rányos Helyzetûek Építõipari Képzés és Fog-
lalkoztatás projektnyitó rendezvényét.

A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szerve-
zet az Új Magyarországi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében elnyert pá-
lyázat segítségével valósítja meg. Burai Béla, a
Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet el-
nöke tájékoztatta a nyitórendezvény résztvevõ-
it a projektrõl. Külön kiemelte a projekt támo-
gatási összegét, amely 19.099.108 Ft. A projekt
tíz helyi hátrányos helyzetû cigány származású
számára egyéves képzést és foglalkoztatást biz-
tosít. A kiválasztás után elméleti és gyakorlati
képzésben vesznek részt, majd a kapott elmé-
leti és gyakorlati képzés után vizsgát tesznek. A
sikeres vizsga tétele után elkezdõdik számukra

a foglalkoztatás. A célcsoport foglalkoztatása a
Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet al-
kalmazásában fog történni.

A célcsoport foglalkoztatása a helyi telepü-
lési önkormányzattal együttmûködve történik,
amelyen belül elsõsorban a helyi rosszállapo-
tú cigány lakások javítása valósul meg.

A megnyert támogatás nagyban elõsegíti a
célcsoport helyzetét, hiszen a Jánoshalma tér-
ségben tartósan 25 százalék felett van a mun-
kanélküliség.

Mivel nagyon nehéz munkahelyet szerez-
ni, bízunk abba, hogy a program befejezése
után a célcsoport megállja a helyét, és a helyi
és vidéki vállalkozók munkát tudnak biztosíta-
ni számukra. Ez lehet a kitörési pont részükre!   

Bura Béla CKÖ elnök

VISSZA A MUNKAERÕPIACRA

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a föld-
hasznosítási kötelezettség teljesítésének hely-
színi ellenõrzését a Bács-Kiskun Megyei Föld-
hivatal valamint körzeti földhivatalai 2011.
május 9-én megkezdi.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését
a termõföld védelmérõl szóló törvény minden
földhasználó számára elõírja. A törvény úgy
rendelkezik, hogy a föld használója – választá-
sa szerint – köteles a termõföldet a mûvelési
ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani,
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi
elõírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályoz-
ni. Szõlõt és gyümölcsöst a mûvelési ágának
megfelelõ termeléssel kell hasznosítani.

A törvényi elõírások betartása megfelelõ
földhasznosítást és a föld termõképes állapot-
ban tartásának elõfeltételét jelenti, ugyanakkor
környezetvédelmi és egészségügyi elõnyökkel
is jár. Évek óta visszatérõ probléma – fõképp a
gyengébb talajadottságú homokhátsági terüle-
teken – hogy a mûvelési kötelezettség elmu-
lasztásának okán felszaporodtak a gyomfertõ-
zött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság
széles körében allergiás megbetegedéseket
okoznak. A gyomfertõzés felszámolása egész-
ségügyi okokból is elengedhetetlen.

A határszemle ellenõrzések kibõvülnek ál-
talános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-
nyilvántartásban, illetve a földhasználati nyil-
vántartásban szereplõ adatok és a természet-
beni állapot egyezõségének megteremtését
szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek
továbbá az ingatlanügyi hatósági engedély
nélkül termõföldön megvalósult beruházások.

A Megyei Földhivatal arra kéri a termõföld
tulajdonosokat (használókat, vagyonkezelõ-
ket, bérlõket), hogy a törvényben elõírt szank-
ciók elkerülése érdekében azon földjeiken,
ahol az idõszerû talaj- és növényápolási mun-
kákkal elmaradtak, a határszemle idõpontjáig
azt pótolni szíveskedjenek.

Dr. Zombor Attila hivatalvezetõ

A FÖLDHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELLENÕRZÉSE

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján
2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál beve-
zetésre került az alapdíj, mely független a víz-
fogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles
megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizá-
rólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját lesze-
relteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
Mélykút területén 2011. május 30 – 2011.
június 3. vízhálózat fertõtlenítés, 2011. má-
jus 31-én toronymosás lesz.
Mélykút–Öregmajor területén 2011. május
30 – 2011. június 3. vízhálózat fertõtlenítés
2011. június 1-én toronymosás lesz. A fertõt-
lenítés ideje alatt átmeneti vízhiány várható.
Vízmû telefonszáma: 
06-30/314-6604. (Konkoly István)
06-70/612-5061. (Kothencz János)
06-70/612-5060. (Harcsek Miklós)
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan esetében a
tulajdonos változást minden esetben jelentsék
be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra átírása
és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése mi-
att. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra
aknák tisztántartására és téli idõszakban a víz-
órák fagy elleni védelmére.
• TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 2011. március 27-
tõl 6–20 óráig tartanak nyitva. A temetõgond-
nok telefonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor
Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089. vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 6.875 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszá-
mon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: A Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 360 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszívozásával valósult meg.
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Mielõtt bármi konkrétumot is írnék a té-
máról, nagyon fontos eloszlatni egy tévhitet,
mely egyfajta szóbeszédként akadályozza a
szelektív hulladékgyûjtés lakossági támogatott-
ságának növekedését, sõt még a bolygónk jö-
võjét szem elõtt tartó lelkes egyéneket is oly-
kor visszafejleszti.

Sokan panaszkodnak, hogy a szolgáltató
egyben, összeöntve szállítja el a már általuk
szelektált hulladékot. Ez futótûzként terjed az
emberek körében. Ebbõl kiindulva pedig fe-
leslegesnek vélik eddigi tetteiket, besokallnak
és többé nem fordítanak figyelmet a hulladé-
kok megfelelõ gyûjtésére.

Még ha igaz is az állításuk, végiggondolva:
miért érné meg a szolgáltatónak kiépíteni egy
ilyen rendszert igen magas költségen, ha azu-
tán a szelektált hulladékfajták ugyanúgy lera-
kásra kerülnének a telepen, holott másod-
nyersanyagként eladva profitot termelhetnek,
vagy legalább a szolgáltatás költségeit mérsé-
kelhetik? 

A panasz nem teljesen alaptalan, vannak
olyan gyûjtõjármûvek, melyek belül osztott
térrel rendelkeznek, de ezek költsége maga-
sabb, ezért sok szolgáltató egyszerûbb felépít-
ményû jármûvel szállítja el a szelektált hulla-
dékokat, esetenként valóban összeöntve. Az
elszállítás minõsége viszont nem egyenlõ a le-
rakás és végleges kezelés minõségével. A tech-
nológiai sorba mindig benne foglaltatik a válo-
gatás, utólagos szelektálás, mely történik gép-
pel és kézi erõvel egyaránt a telepen, hogy vé-
gül minden a helyére kerüljön.

A lakosságtól nem várható el, hogy az ösz-
szes hulladékfajtát ismerje, melyeket külön-
külön lehet csak kezelni és értékesíteni. Pél-
dául mûanyagból a leggyakoribbakat is 8 kü-
lön fajtába soroljuk. Ez nem bízható rá a la-
kosságra, ehhez hozzáértõ emberek kellenek.

Miért kell mégis szelektíven gyûjteni?
Hosszan lehetne érvelni a szelektív hulladék-
gyûjtés mellett, hogy miért éri ez meg boly-
gónknak és környezetünknek, higgyék el, meg
is tenném szívesen, de ezek a hangzatos kije-
lentések csak az arra igazán érzékenyeket érin-
ti meg. Ami viszont mindenkinek fájó pont az
a saját költségeinek alakulása. Az elõzõ évhez
képest a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díja 8%-al növekedett, és ez egyre jelentõsebb
lesz a jövõben. Ezt mérsékelni csak úgy lehet,
ha kevesebb hulladékot termelünk, ennek ke-
vesebb hányada kerül lerakásra és több érté-
kesítésre másodnyersanyagként. Mindenkinek
be kell látnia végre, hogy a megvásárolt termé-
kek költsége nem ér véget a bolt kasszájánál.
Felelõsséggel és átgondoltan kell cseleked-
nünk, mert minden tettnek ára van.

A hasznosítható hulladékokat el kell külö-
níteni a háztartási vegyes (kommunális) hulla-
déktól, hiszen csak ebben a formában tartha-
tók tisztán, dolgozhatók fel és értékesíthetõk.
Emberi oldalról megközelítve pedig gondoljuk
végig, melyikünk szeretné a szennyezett ve-
gyes hulladékból kiszedni a hasznosíthatókat?

Emlékeztetõül az elõzõ cikkbõl, még egy-
szer összefoglalom a lehetõségeket, melyek a
lakosságot támogatják a megfelelõ hulladék-
gazdálkodásban. Heti egyszeri hulladékgyûj-
tés; évi egyszeri lomtalanítás; évi, ingatlanon-
kénti 750 kg hulladék lerakásának lehetõsége
a vaskúti hulladéktelepen saját gépjármûvel
beszállítva; szelektív gyûjtõszigetek (Vasútállo-
más, Szabadság tér, Mátyás Király utca – Ga-
lamb utca sarok, Új utca – játszótér mellett,
Nagy utca – Eötvös utca keresztezõdés, Szé-
chényi utca v bolt mellett, lovas-pályával
szemben, Damjanich út 25. elõtt – út végén,
Pacsirta utca – Mátyás utca keresztezõdés,
Zalka utca elején)); gyógyszerek a patikában;
elektronikai hulladék az elektronikai boltok-
ban; zöldhulladékok a Halasi országútról nyí-
ló Menyhárt-dûlõben (a sertéstelep mögött);
szárazelemek nagyobb üzletekben adhatók
le, valamint rendelkezésre állnak hulladékud-
varok (pl. Bácsalmáson a vízmû mellett) és az
Éptesz Kft-tõl beszerezhetõ gyûjtõzsákok a
kommunális hulladékhoz.

Még egyszer felhívom mindenki figyelmét,
hogy a volt hulladéktelepen kihelyezett kon-
ténerekbe háztartási szemetet, kommunális
hulladékot lerakni tilos!

Kiegészítésként következzék egy kis általá-
nos ismertetõ a szelektív gyûjtõszigetek alkal-
mazásának mikéntjérõl.

Papírhulladék:
• gyûjthetõ: újságok, papírok, kartondobozok,
telefonkönyv, csomagolópapírok, szórólapok és
reklám kiadványok, Tetra Pak-os dobozok 
• nem gyûjthetõ: zsíros, szennyezett papírok,
mûanyagborító, indigó, faxpapír, használt
egészségügyi papírok 
• hogyan gyûjthetõ: A hasznosítás feltétele,
hogy a papírhulladék ne legyen szennyezett
(pl. zsíros), valamint a papírról távolítsuk el a
fém és mûanyag részeket (pl. gémkapocs, fü-
zetspirál). 

Mûanyag hulladék:
• gyûjthetõ: ásványvizes és üdítõs PET palac-
kok, tejfölös-, joghurtos-, vajas stb. dobozok,
mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag fóliák
• nem gyûjthetõ: kazetta, CD-lemez, vegy-
szeres, zsíros flakonok, fogkefe, mûanyag játé-
kok, hungarocell
• hogyan gyûjthetõ: A mûanyag palackok,
flakonok, dobozok stb. tisztán, kiöblítve kerül-
jenek a gyûjtõhelyre. A palackokat tapossák
laposra, vagy zsugorítsák össze!
Üveg hulladék: 
• gyûjthetõ: befõttes üvegek, ásványvizes
üvegpalackok, egyéb italok üvegpalackjai
• nem gyûjthetõ: ablaküveg, tükör, villany-
körte, hõálló üvegtál, szemüveg, neoncsõ, or-
vosságos üvegek, porcelán, kerámia
• hogyan gyûjthetõ: Az üvegpalackokat ki
kell öblíteni, a zárókupakot el kell távolítani
róluk! A csomagolásokon kívül egyéb üvegtí-
pus ne kerüljön közéjük.

A szerves, biológiai úton lebomló hulladé-
kok gyûjtésérõl és kezelésérõl a terjedelmi kor-
látok mi egy következõ alkalommal lesz szó.

Néhány hasznos link melyeken sok-sok in-
formáció érhetõ el a témával kapcsolatban:
http://www.hulladekboltermek.hu/, http://www.szelektív.hu/ 

– itt nem csupán a szelektálás módját mutat-
ják be, hanem mindazon termékeket, amik
hulladékból gyárthatók és cégeket, amik ezzel
foglalkoznak • http://humusz.hu/ – környezeti ne-
velés, szemléletformálás, nulla hulladék prog-
ram, mindezek az ország legnagyobb hulla-
dékgazdálkodással foglalkozó civil szervezeté-
tõl • http://www.okopannon.hu/, http://www.okopack.hu/ –
hulladékhasznosítást koordináló szervezetek
közül. Ez csupán néhány a számos non-profit
és civil szervezet körül, akik fáradtságos munká-
val megpróbálják a lakosság figyelmét felhívni a
problémákra és mindezekre megoldást találni.

Mélykút Város Önkormányzatánál is elin-
dult egy pozitív tendencia a hulladékgazdálko-
dás fejlesztésére, környezeti kultúra növelésére
és a lakosság figyelmének felkeltésére a környe-
zeti problémák iránt. Remélhetõleg folytatódni
fog mindez és hamarosan eredményekrõl és
változásokról tudok majd beszámolni.

Köszönöm az olvasó figyelmét!
Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök

Környezetvédelmi megbízott

A szelektív hulladékgyûjtésrõl
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IX. cigány majális
A Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat május 14-én megrendezte a IX. ci-
gány majálist.

A majális programja színvonalas és színes
volt, a résztvevõk jól érezték magukat. Ren-
dezvényünk színvonalát emelte Sztojka Angé-
la hastáncos, Vadkerti Terne lulugya és a
Mélykúti Terne Serhaj táncegyüttes. A majáli-
son bemutatásra kerültek a hagyománnyá vált
cigány gasztronómiai ételek a fiatalabbak szá-
mára. Gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt le-
hetõségük volt válogatni a majális programjai
közül. A majális ez évben a mûvelõdési ház és
a sportpálya területén valósult meg. 

Ez úton kívánom megköszönni Kovács Ta-
más polgármester úr, Bányai Gábor (Bács-Kis-
kun Megyei Közgyûlés elnöke), Fuszkó Attila,
Börcsökné Kiss Erzsébet, Mikó Lászlóné, Bálint
László, Torma László, Velez Attila, Weisz István
és a Százforintos üzlet tulajdonosának támoga-
tását és segítségét. Külön megköszönöm képvi-
selõtársaimnak és mindazoknak, akik sokat
tettek a majális sikeres megvalósulásáért.

Burai Béla CKÖ elnök

TÁNCTANFOLYAM 
Tánctanfolyam indul a Mélykúti Mûvelõdési
Házban június 14-én (kedden) 19 órakor. A
tanfolyam 6 hétig tart, a vizsgabál idõpontja:
július 24. (vasárnap).

Beiratkozás: június 15-én (kedden) 17-19
óráig a Mûvelõdési Ház irodájában. A beirat-
kozás napján már lesz oktatás! Tanfolyami
díj: 7. 000 forint, mely két részletben is befi-
zethetõ. I. részlet: június 14-én, II. részlet: jú-
lius 16-ig. Tanfolyami napok: kedd és csütör-
tök 19-22 óráig. Össztánc: vasárnap 19-23
óráig. A tanfolyam vezetõje: Fuszkóné Gás-
pár Judit. Szeretettel várjuk leendõ tanítvá-
nyainkat és minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok! A tanfolyam lehetõséget
ad nektek 6 héten keresztül a kulturált szóra-
kozásra, társas együttlétre. Tartalmas szórako-
zást kívánunk a nyárra. Éljetek ezzel a lehetõ-
séggel, gyertek el!

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa könyvtár Mélykút

HASTÁNC 
10 órás intenzív nyári hastánc tábor indul
Mélykúton a Mûvelõdési Házban

Szeretettel várok minden kedves érdeklõ-
dõt, aki szívesen kipróbálná magát az orientá-
lis táncban, illetve olyanokat is, akik már ta-
nultak táncolni, de szeretnék tudásukat to-
vábbfejleszteni. Az órákat a csoport képessé-
geinek megfelelõen tartom.

Igény esetén gyermek és felnõtt csoport is
indul. Alapmozdulatok, kombinációk illetve
koreográfia tanulására is lehetõség van!
Tanfolyam napok szerda, péntek 17 óra! A tá-
bor idõpontja változhat!

Gyere és táncolj velem 4 napon keresztül
napi 2,5 órát!

Szabó B. Cintya
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A környezet valamennyi elemét érintõ környe-
zetrombolás elsõ súlyosabb jelei az Egyesült Álla-
mokban jelentkeztek a felgyorsult ipari és mezõgaz-
dasági fejlõdés következményeként. Néhány tudós
már akkor felemelte szavát a környezet tisztaságá-
nak megmentése céljából, de ez nem volt elegendõ.
A kellõ változást Rachel Carson amerikai újságírónõ
1962-ben megírt Néma tavasz címû mûve hozta
meg. Könyvében a természetben felhasznált kémiai
anyagok kedvezõtlen biológiai hatására hívta fel a fi-
gyelmet. Ez nem tudományos mû, de igen színesen
és megrázóan ábrázolta a peszticidek (pl.: DDT) al-
kalmazásának nemkívánatos következményeit. 

A Néma tavasz szerzõje nem tudós, hanem egy
tehetséges író, aki a feladatát abban látta, hogy
megkongassa a vészharangot és másfajta gondol-
kodást, más megközelítési lehetõséget sugalmaz-
zon mindenkinek. Sokan e könyv megjelenésétõl
számítják a globális zöld mozgalom létezését.

10 év múlva a Nemzetközi Biológiai, valamint az
Ember és Bioszféra programok elindulását követõen
jelent meg Meadows A növekedés határai címû
könyve, vagyis a Római Klub elsõ jelentése, mely-
ben matematikai modellekkel és hosszú kutatások
során szerzett információkkal felvázoltak egy képet,
miszerint az erõforrások vészesen fogynak és a Föld
nem lesz képes ezt a nagy embertömeget eltartani.

Ennek nyomán került megrendezésre 1972. jún.
5-16. között az „Ember és bioszféra” konferencia
Stockholmban (hivatalos nevén ENSZ Konferencia
az Emberi Környezetrõl), melynek nyitónapját a bi-
zottság Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította.
A Stockholmi az elsõ volt a környezetvédelmi világ-
konferenciák sorában, ahol elfogadták, hogy „az em-
bernek alapvetõen joga van a szabadsághoz, egyenlõ-
séghez és a megfelelõ életfeltételekhez olyan minõsé-
gû környezetben, amely emberhez méltó és egészsé-
ges életre ad lehetõséget”. Azóta ez a gondolat sokat
alakult és fejlõdött. Kicsit több mint egy évtizedre rá
megalapították az ENSZ Környezet és Fejlõdés Világ-
bizottságát (Brundtland Bizottság), megjelent a Közös
Jövõnk c. jelentés és útjának indult a „fenntartható
fejlõdés” fogalma, mely egy olyan fejlõdési forma,
amely „kielégíti a jelen generációk szükségleteit, anél-
kül, hogy veszélyeztetné a jövõ nemzedékek esélyét
arra, hogy õk is kielégíthessék szükségleteiket”.

A konferenciák, bizottságok, jelentések felhív-
ják figyelmünket a problémákra, de nem többek,
mint a világ politikusainak újabb játékszerei. A
problémákat nem oldják meg. Az igazi változáso-
kat az emberek egyéni és közös tettei idézhetik
elõ. A világnap célja, hogy felébressze az emberek-
ben a felelõsségtudatot, remek lehetõség az elsõ
lépés megtételére, mely a legnehezebb. 

Hogyan kezdjük mindezt? Jó tanácsok mindig
akadnak lelkes önkéntesektõl, környezetvédõktõl,
jólelkû emberektõl a jeles napok kapcsán. Nekem
nem célom most mindennapi praktikumokat nyúj-
tani, csupán az olvasó figyelmét felkelteni.

Ha nyitott szemmel járunk és képesek vagyunk
meglátni a világ ezernyi apró csodáját, ahogyan Jó-
kai Mór tette és leírta számunkra, megpróbálunk
harmóniában élni egymással és a természettel,
„Gaia”-val, képesek vagyunk túljutni azon gyere-
kes elképzelésünkön, hogy mindent irányítani és
uralni tudunk, boldogabb, kiegyensúlyozottabb és
teljesebb életet élhetünk egy egészséges bolygón,
nem csupán mi, hanem ezt hagyhatjuk örökül
unokáinkra is, egy lepusztult és sivár világ helyett.

Vasas Dávid, okleveles környezetmérnök

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Hiszen teremtésed óta mást sem teszel.

„…Az út mellett két felõl gyöngyvirágok csengettyûi adnak jelt a prücskök hangversenyére, mik a fész-
kén ülõ zöldikét altatják; nagy terjû körökben, miket sötétebb fû képez a gyep között, pufók csipkegom-
bák csoportjai kínálkozik dagadó pamlagul a röpke nappali pávaszemnek; s a virághullató bokrokban ri-
gófütty, fülemüleábránd hangversenyez…” (Jókai Mór: Szerelem bolondjai)  „Aztán egyszer csak valami különös
rontás támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint azelõtt… A halál árnyéka borult minden-
re… És az a különös csend… A kertek hátsó végében felállított madáretetõk elhagyottan álltak... Hajnalonta,
amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csönd
ülte meg az erdõt, a földeket és a mocsarat… Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némí-
totta el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek…” (Rachel Carson: Néma tavasz)

A VIRÁGOS 
MÉLYKÚTÉRT
Mélykút Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete meghirdeti „a Virágos
Mélykútért” virágosítás, parkosítási és
kertszépítõ versenyt.
A pályázat célja 
a kulturált, környezetbarát, vendég-
váró településkép kialakításának elõ-
segítése, a környezetszépítésre való
motiváció.
A pályázók köre: 
A versenyben minden mélykúti ma-
gánszemély (magánházak tulajdo-
nosai), lakóközösség, társadalmi
szervezet, intézmény részt vehet.
Benevezni Mélykút közigazgatási te-
rületén lévõ közterületeivel lehet.
A jelentkezés feltétele: 
A pályázó vállalja, hogy közvetlen
környezetét egész évben – önerõbõl
– rendben tartja, virágosítja, ezzel
nagymértékben hozzájárul Mélykút
város esztétikusabb látképéhez. A
pályázati dokumentáció tartalmazza
a jelentkezési lapot, az épület kör-
nyezetének leírását! A pályázat digi-
tálisan is benyújtható.
Határidõk: 
• Az indulási szándék írásbeli jelzé-
se: június 30. (A pályázatra az indu-
lási szándékot írásban, vagy elektro-
nikusan az alul megjelölt e-mail cím-
re kell jelezni) • A pályázat benyúj-
tása: július 31. A pályázathoz csatol-
ható fényképek benyújtásának határ-
ideje: augusztus 5. A fényképek be-
nyújtása nem kizáró feltétel (az is pá-
lyázhat aki nem nyújt be fényképet).
Elbírálás: 
A pályázatokat a Fejlesztési, Ipari és
Mezõgazdasági Bizottság szakértõk
közremûködésével bírálja el 2011.
augusztus 15-ig. A pályázók írásban
értesítést kapnak a döntésrõl.
A díjak átadása: 
Mélykúti Napok rendezvénysorozat
megnyitó ünnepségen történik. Díja-
zás (bruttó): I. helyezett: 30.000 Ft. •
II. helyezett: 20.000 Ft • III. helye-
zett: 10.000.-Ft
Információ: jelentkezési lap és bõ-
vebb felvilágosítás a versennyel kap-
csolatban az alábbi telefonszámon és
e-mail címen kérhetõ: Személyesen:
Mélykút Városi Önkormányzat
GAMESZ Mélykút Petõfi tér 1. Tele-
fonon: Földes István: 70/379-6956,
Elektronikusan: mng@melykut.hu
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Június 24. Keresztelõ Szent Jánosnak, Jézus
megkeresztelõjének az emléknapja. A keresz-
tény világban a nyári napfordulóra esõ Keresz-
telõ Szent János ünnepe az 5. században lett
általánossá. Szent Iván a nyári napforduló ün-
nepe országszerte a kultikus tûzgyújtások ide-
je. A pogány hagyományban a tûz egyrészrõl
napszimbólum, tehát a nap megújhodását kí-
vánták elõsegíteni a tûzgyújtással, másrészt
mindig a megtisztulás szimbóluma is. A ke-
resztény egyház a pogány hagyományokra
visszavezethetõ kultikus tüzeket az egyház li-
turgiájába átültette, a tüzeket megszentelte.

A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz számos hi-
edelem fûzõdik. Azt tartották, ezek a tüzek
megvédenek a betegségek, elsõsorban a pes-
tis ellen, a termést pedig védik a jégveréssel
szemben. Az észtek különös jelentõséget tu-
lajdonítottak a János nap hajnalán szedett har-
matnak, ezt életvíznek tartották, ezzel mosták
meg a beteg szemet, úgy tartották, ettõl meg-
gyógyul. Szokás volt még a házba nyírfaágat
vinni, amely szintén az ünnep szimbóluma
északon.

A csíki székelyeknél az angyalozás szokása
járta. A faluban a házak elé lombokból sátrat
emeltek, abban imádkoztak. A falubéli kis-
lányok csoportosan jártak házról-házra, kö-
szöntõ énekeket mondtak, a háziaktól pedig
süteményt, néhány fillért kaptak cserébe.

Magyarországon a délszláv hatást mutató
Iván változat honosodott meg a magyar János-
sal szemben. Hazánkban a 16. század óta biz-
tosan, de valószínûleg már régebben is öröm-
tüzet gyújtottak ezen az ünnepen. A magyar
régiségben a június hónapot Szent Iván havá-
nak nevezték. A tûzgyújtást tûzcsóvák forgatá-
sa (lobogózás) és hazánk egyes területein, fõ-
leg Nyitra megyében hosszú éneksorozata: a
Szent Iván-i ének éneklése kísérte.

Tyüzet megrakájuk, négyszögre rakájuk.
Egyik szögin ûnek szíp öregasszonyok,
A másikon ûnek szíp öreg emberek,
Harmagyikon ûnek szíp hajadon lányok,
Negyediken ûnek szíp ifjú leginyek.

Virágos Szent-János,
Éjszakád világos;
Míg elõtted leszek,
Tiszteletet tészek,
Csak addig világos,
Légy aztán homályos

Más mágikus eljárások, cselekmények és
hiedelmek vízzel, növényekkel, füvekkel, vi-
rágokkal, gyümölcsökkel kapcsolatosak. [...]
Az ünnep estéjén kötött koszorúnak egyes vi-
dékeken különös erõt tulajdonítottak, s ezt a
ház elejére szokták akasztani tûzvész ellen. Az
olyan anyának, akinek elhalt gyermeke, Szent
Iván napja elõtt nem szabad gyümölcsöt en-
nie. A tûzugrálás alkalmából tûzbe dobott
gyümölcsnek is fontos szerepe volt, mágikus
tárgyként használták. A tûzben sült almát a
gyermekeknek szórták, hogy egészségesek
maradjanak; Szeged vidékén a fog- és hasfá-
jás orvossága volt, Baranyában a sírokra is tet-
tek a sült almából. Csongrádon azt tartották,
hogy a tûzbe azért kell almát dobni, hogy az
elhunyt rokonok is élvezzenek a gyümölcsbõl. 

A Szent Iván-naphoz fûzõdõ hiedelmek és
szokások egyrészt a szomszéd népektõl kerül-
tek hozzánk, másrészt egyházi közvetítéssel.

Börcsökné Kiss Erzsébet

Szent Iván napja

Zene ünnepe
A Zene Ünnepét 1982-ben tartották elõ-

ször Franciaországban. Maurice Fleuret fran-
cia zenetudós javasolta, hogy a nyár elsõ nap-
ját a világon mindenütt zenével köszöntsék.
Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter,
Jack Lang támogatásával valósult meg.

Ma már a Zene Ünnepe európai, sõt nem-
zetközi méretûvé vált: több mint 100 ország-
ban rendezik meg ugyanazon a napon, június
21-én. Olyan rendezvény, amely a zene vala-
mennyi formájára és stílusára kiterjed. Zene-
iskolák, zenei múzeumok, mûvelõdési házak
nyitják meg Európa-szerte kapuikat, komoly-
zenei együttesek, jazzisták, népdalénekesek,
citerazenekarok, dj-k és rock zenészek váltják
egymást a szabadtéri és a klubszínpadokon. 

Szeretnénk, ha mindenki, aki egy kicsit is
kapcsolódik a zenéhez, csatlakozna a Zene
Ünnepéhez!

Otthon gyakorolgatsz? Ragadj meg egy gi-
tárt és állj ki az utcára! Együttesed van? Jelent-
kezz fellépõnek! Beindulsz a zenétõl? Gyere
és táncolj az utcán a barátaiddal, a mûvelõdé-
si ház melletti szabadtéri színpadon zajló in-
gyenes koncerteken!

Tegyünk az egyhangúság ellen, mutassuk
meg, hogy képesek vagyunk az összefogásra
és kiállunk azok mellett az értékek mellett,
amelyeket fontosnak tartunk. Legyen a zene
az összetartó erõnk! Adjunk magunknak egy
napot, ami velünk együtt teljes egészében a
zene körül forog. Érezzük jól magunkat a ze-
nében, legyünk együtt!

JELENTKEZZ A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN 
VAGY A KÖNYVTÁRBAN!
A rendezvény idõpontja: 
2011. június 21 kedd 18 órától 24 óráig!

Szent Iváni-i tu"zugrás (Karancskeszi, Nógrád m., 1930-as évek)
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GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítõ Csoportja
a foglalkozásait 2011. április 14-tõl csütörtök esténként 19 órától tartja a Csorba-házban.

A csoport honlapja elérhetõ a www.melykutgamma.shp.hu oldalon.

ALKOTÓHÁZI 
FOGLALKOZÁSOK
folytatódnak nyáron is, a következõ rend-
szerben:
KOSÁRFONÁS kéthetente szerdánként, 15-
19 óráig. Vezetõ: Kapca Magdolna
FAZEKAS SZAKKÖR felnõttek részére, min-
den kedden és pénteken 17-19 óráig. Veze-
tõ: Bleszákné Gyõzõ Edit

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
a következõ programokra hívja tagjait:

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõ-
pontja: július 24. (vasárnap) Költség: 1200
Ft/fõ, Ebéd: 800 Ft/fõ (bográcsos marhapör-
költ) Indulás reggel 8 órakor. Jelentkezéseket
július 20-ig várjuk!
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGY-
ÜDÜLÉS! Idõpontja: november 6-13-ig.
Részletes információt jelentkezéskor adunk.
Elérhetõségeink: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. Tel.: 77/460-010
Mobil: 06-70/313-2929 (Holka Istvánné); 
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
2011. áprilisi születések
Jámbor András (anyja neve: Berger Terézia);
Kolompár Ramóna (anyja neve: Kolompár
Erika); Gyovai Valentin József (anyja neve:
Szigli Mónika); Tóth Kamill (anyja neve:
Gyetvai Erika); Gyetvai Kamilla (anyja neve:
Dávid Anikó)

Meghaltak:
Lakatos Tibor élt 50 évet; Kiss Mihályné Kuris
Terézia élt 82 évet; Juhász István élt 91 évet

GÉPSZEMLE 
Gazdálkodók, figyelem! 
Gépszemle és tûzoltó készülék ellenõrzésére
kerül sor 2011. június 15-én (szerda) 17 órá-
tól Széchenyi utcai boltnál.

Kovács Mihály 

Mélykúti ÖTE  parancsnok

Kedves szülõk és gyerekek! Az idén 8. al-
kalommal szervezünk tábort Ozirisz földjén
címmel. 

A tábor folyamán utazást teszünk a múlt-
ba. Komplex, mindenekelõtt a gyermekek
életkori sajátosságait szem elõtt tartó prog-
ramsorozat, amely a projekt pedagógia mód-
szereivel, játékos keretek között értékes és
hasznosítható tudást ad. Biztosítja a gyerekek
számára az élményszerû ismeretszerzést, a
kreatív alkotási lehetõséget, a fantázia szár-
nyalását, a dramatikus játék elemeit is magá-
ba foglaló játékos beleélés élményét.

Az „idõkapu” segítségével visszamegyünk
Kr. e. 2270-be, amikor éppen a 8 éves II. Pe-
pi a fáraó. A fáraó ünnepséget rendez, és pe-
csétes körlevélben meghívja a nemeseket, a
bátor katonákat, a szoborkészítõ mestereket,
a tudós papjait és szépséges udvarhölgyeit.

„Ma Ozirisz isten tiszteletére ünnepséget
rendezek Memphisz városában, a palotámban.
Elvárom, hogy megjelenjenek papjaim, az ud-
varhoz tartozó nemesek, mesterembereim, az
udvarhölgyek és hûséges katonáim.”

A levél hieroglifákkal íródott, a gyerekek-
nek kell megfejteni. Az ünnepség ideje a tá-
borzáró péntek este. Az elõzõ öt napot az ün-
nepségre való készülõdés tölti ki. A táborzá-
rón az elkészített egyiptomi jellegû ruhákba
öltöznek a gyerekek, a csoportok összegyûl-
nek a palotában, ahol a mesterek bemutatják
alkotásaikat, a héten szerzett tudásukat. A fá-
raó megjutalmazza a kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtókat és megnézi az udvarhölgyek
hastáncát. Finom vacsorán vesznek részt a
megjelent szülõkkel együtt, majd átbújva az
idõkapun visszatérünk a jelenbe.

Mai világunkban minden gyermek és fel-
nõtt életében kellenek az ilyen varázslatok és
játékok, amikor érzelmeik igaziak lehetnek. A
felnõtt megõrizheti lelkében a tiszta gyerek-
kort, a gyermekeknek pedig elengedhetetlen
az egészséges lelkû felnõtté váláshoz.

Sok ismeretet szerzünk • az ókori egyipto-
miak történetérõl,életmódjáról, táplálkozásáról,
ruházatáról • a hajótípusokról, fegyverzetükrõl.
Közben a közösség formálódik, erõsödik •
megtanulnak vigyázni egymásra • új baráti kap-
csolatok alakulhatnak ki, elmélyülhetnek a régi-
ek • érzelmek egész skáláját élhetik át: az izgal-
mat, örömet, bátorságot, segítõkészséget. Ki-
emelt feladatunk a környezetvédelem: a játék-
ban ügyelünk a környezetünkre, a természetre.

A tábor ideje: 2011. július 25–29. • A tábor he-
lye:  Fenyõ Miksa Könyvtár • Részvételi díj:
8.000 Ft (amelyben benne foglaltatik a napi
háromszori étkezés) • Jelentkezni személyesen
a könyvtárban vagy a 77/461 347-es telefonon
lehet július 10-ig.

Egyiptomi idõutazó – olvasó – kézmûves táborEgyiptomi idõutazó – olvasó – kézmûves tábor

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút Nagyközség hivatalos honlapja a www.melykut.hu,

a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
a www.melykuti.hu címen érhetõ el.


