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Kedves Mélykútiak!
Kedves gyerekek! Elérkezett a várva várt nyár

és a vakáció. Élvezzétek ki minden pillanatát a
nyárnak, de ne feledkezzetek meg az alapvetõ
szabályokról sem. Kérlek Titeket, hogy tartalma-
san töltsétek a nyár napjait, amelyben helyet kell
hogy kapjon a felhõtlen szórakozás, nyaralás
mellett a szüleiteknek, nagyszüleiteknek való se-
gítségnyújtás is. Használjátok ki a mélykúti strand
kínálta szerény lehetõségeket is. Olyan vakációt
kívánok Nektek, ami után nem marad hiányérzet,
ami után örömteli kíváncsisággal kezdhetitek majd
õsszel az iskolát!

Július 1-jén nem csak egy, hanem két okunk is
van ünnepelni. Az egyik ünnepünk ezen a na-
pon Semmelweis Ignác nevéhez fûzõdik és a
magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a
napon született õ, akit a köztudatban csak az
„anyák megmentõjének” szoktak nevezni. Mél-
tán viseli nevét orvostörténeti múzeum, emlék-
tábla és orvosi egyetem is. Én most megragadom
az alkalmat és e sorokat hívom segítségül, hogy
az egészségügyben, az idõsek otthonában vala-
mint a védõnõi szolgálatban dolgozóknak meg-
köszönjem egész éves munkájukat, kitartásukat,
munkabírásukat és elhivatottságukat.

A másik ünnepünk ezen a napon a Köztisztvi-
selõk napja. Nem elég a szakmai elmélyültség, a
gyorsaság, a céltudatosság. Kell még türelem, ta-
pintat, empátia és még sokáig sorolhatnám, hogy
mi mindent elvárunk, elvárnak Önöktõl, köztiszt-
viselõktõl. Amikor a település polgárai felkeresik
Önöket a hivatalban, akkor az õ ügyük nem egy
ügy a sok közül, hanem a nagybetûs ügy. És Önök-
nek – legyenek bármilyen túlterheltek is – az õ
ügyét valóban a nagybetûs ügyként kell kezelniük.
Komplex feladat az Önöké: a rutin nem elég. Ru-
tinból nem lehet az emberek bizalmát megnyerni,
az õ bizalmuk pedig az egyik alapvetõ cél.

Köszönet és elismerés Önöknek azért, hogy
vállalják azt a felelõsséget, amely az önkormány-
zat képviseletét jelenti. Azt kívánom magunknak,
hogy az esetleges érdek- és értékkülönbségeket
áthidalva a lényegre tudjunk koncentrálni. Elvi
viták helyett próbáljuk meg a gyakorlati feladato-
kat elvégezni. Ugyanis ezeket e feladatokat a te-
lepülésünkért tesszük együtt, közösen.

Köszönöm az eddigi munkájukat és kitartást
kívánok a jövõre nézve.

Kovács Tamás polgármester

A mélykúti Szederinda Citerazenekar már
évek óta jó kapcsolatot ápol a szerbiai
Vecsera Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesü-
lettel. Több alkalommal szerepeltek egymás
településein. Ezen együttmûködésnek kö-
szönhetõen a szerbiai egyesület fennállásának

10. évfordulójára meghívást kapott a mélykú-
ti Szederinda Citerazenekar és a Vadvirág
Néptánc- csoport Bácskapalánkára, képvisel-
ve ezzel nemcsak településünket, hanem
Magyarországot is.

Folytatás a 9. oldalon

A magyarok és Mélykút képviselete Szerbiában



I. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a
KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú pályázati ki-
írás keretén belül pályázatot nyújt be napele-
mes rendszer kiépítésére. A testület a pályázat
keretében a Szvetnik Joachim Általános Iskola
épületén kíván összesen 168 db 240 Wp egy-
ségteljesítményû napelembõl álló rendszert
telepíteni. A pályázat benyújtása elõtt közbe-
szerzési eljárást kell lefolytatni, amelyre tekin-
tettel a képviselõ-testület a mûszaki szakérte-
lem biztosítása érdekében az állandó bíráló
bizottsági tagok mellé Földes István képviselõt
megválasztotta.

Az önkormányzat 2009-ben pályázatot
nyújtott be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumhoz, amely pályázat a könyv-
tár tetõ felújítása, valamint a Petõfi téri szökõ-
kút rehabilitációja mellett a központi játszó-
térre egy komplex játszótéri játék beszerzésé-
re irányult. Az Irányító Hatóság a pályázatot
pozitív elbírálásában részesítette, azonban
egyes általuk belsõ felújításként számításba
vett munkanem elvégzésére szánt tételt eluta-
sított, így szükségessé vált a beruházás megva-
lósításához szükséges források összegének
módosítása. A beruházás várható kiviteli költ-
sége közel 30 millió forint. 

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a
KEOP támogatással megvalósított szennyvíz-
csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás-
hoz biztosítandó önerõ 50%-át EU Önerõ
Alapból kívánja finanszírozni. Az önkormány-
zat ezért a pályázat elnyerése esetén támoga-
tási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium
által kiírt EU Önerõ Alap pályázati forrásra.
Amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a
támogatást az EU Önerõ Alapból, akkor a
KEOP támogatással megvalósított szennyvíz-
csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás-
hoz biztosítandó forrás finanszírozásáról, és
módjáról az aktuális költségvetés ismeretében
dönt a Képviselõ-testület.

II. Egyéb döntések:

A Képviselõ-testület elfogadta a 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készített átfogó értékelést, a Család-
segítõ Szolgálat 2010. évi tevékenységérõl

szóló, a Gondozási Központ 2010. évi tevé-
kenységérõl szóló, az ÉPTESZ Kft. 2010. évi
tevékenységérõl, az ÉPTESZ Kft. Felügyelõ Bi-
zottságának 2010. évi tevékenységérõl szóló,
a település közbiztonsági, bûnügyi helyzetérõl
szóló beszámolót, valamint a térségek felzár-
kóztatására fordított pénzeszközök felhaszná-
lásának ellenõrzésérõl készült számvevõi je-
lentést. 

A Képviselõ-testület elfogadta a Jánoshalmi
Többcélú Kistérségi Társulás új Társulási Meg-
állapodását, valamint a JTKT 2011-2012. évre
vonatkozó kistérségi intézkedési tervét.

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a
Strandfürdõ 2011. évi igénybevételi díját az
alábbiak szerint határozza meg: diák 200.-
Ft/nap, felnõtt (egész) 400 Ft/nap, felnõtt (fél)
200 Ft/nap. A Strandfürdõ elõreláthatólag
2011. június 6. és 2011. augusztus 19. napja
között tart nyitva.  

A Kossuth utca lakói bejelentést tettek az
55. számú fõút állapotával kapcsolatban, és
kérték, hogy a Képviselõ-testület az alábbiak-
ban ismertetett problémákra keressen megol-
dást. Bejelentõk szerint a nagy átmenõ forga-
lom és az utak kátyúsodása következtében a
házfalak megrepedeztek, az útszegély állapo-
ta rossz, elviselhetetlen számukra a nagy zaj és
a kipufogógázok hatása, valamint a csapadék-
víz elvezetése az utca páratlan oldalán megol-
datlan. Az ülésen elhangzott, hogy a bejelen-
tés óta az úttesten lévõ három nagyobb gödör
befoltozása megtörtént, amelynek következ-
tében az út állapota valamennyivel jobb lett,
de a teljes megnyugvást csak az 55-ös fõút tel-
jes felújítása fogja meghozni, amely a követ-
kezõ évek valamelyikében esedékes. A Képvi-
selõ-testület ideiglenes megoldásként úgy
döntött, hogy az érintett útszakaszra vonatko-
zóan sebességkorlátozó tábla kihelyezését ké-
ri a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Köz-
lekedés Felügyeletétõl, amelynek következté-
ben csökkenthetõ a zajhatás és a házak falá-
nak repedezése. A csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatban pedig ismételten felhívja a la-
kosság figyelmét arra, hogy az ingatlanok elõt-
ti árok tisztán tartása az ingatlan tulajdonosá-
nak kötelezettsége.

A Képviselõ-testület korábbi ülésén úgy
döntött, hogy meg kívánja vásárolni a 6449
Mélykút, Jókai u. 37. szám alatti ingatlant. Te-
kintettel arra, hogy a tulajdonos a testület által

tett vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilat-
kozatát visszavonta, a képviselõ-testület az in-
gatlan megvásárlásáról lemondott.

III. Rendeletalkotási tárgykörök

Az Országgyûlés a közbiztonság javítása ér-
dekében úgy döntött, hogy önkormányzati
rendelet (az eddigi harmincezer forint helyett)
ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénz-
bírság legmagasabb összegét. Az emelést – a
törvény indokolása alapján – részben a fizetõ-
eszköz értékében bekövetkezett változások,
részben a nagyobb visszatartó erõ indokolja.
Fentiekre tekintettel a Képviselõ-testület meg-
alkotta a szabálysértési tényállásokat tartalma-
zó egyes önkormányzati rendeletek módosí-
tásáról szóló 12/2011.(V.25.) önkormányzati
rendeletét, és az önkormányzati rendeletben
szabályozott szabálysértési tényállások esetén
a pénzbírság összegét a törvénnyel összhang-
ban 50.000,- Ft-ban határozta meg. 

Az elõzõ lapszámban már tájékoztatást ad-
tunk arról, hogy elkészült a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló új önkormányzati ren-
delet tervezete, amelynek fõbb új tartalmi ele-
meit is közöltük. A Képviselõ-testület a rende-
let-tervezetet a 2011. május 24-ei ülésén elfo-
gadta, amelynek következtében 2011. június
24. napjától hatályba lépnek az új rendelke-
zések. Ezek közül kiemelést igényel az a ren-
delkezés, mely szerint a bérpótló juttatásban
részesülõ személy köteles házának, kertjének
rendben tartására. E kötelezettség keretében
köteles: • az általa lakott ingatlanon egy db
szeméttároló edény elhelyezésére és rendel-
tetésszerû használatára • a lakáshoz tartozó
udvar, kert rendben tartására, különös tekin-
tettel az esetlegesen ott található szemét és
lom eltávolítására • az ingatlanhoz tartozó
kert rendeltetésszerû használatára, mûvelésé-
re • az ingatlan elõtti járdának (járda hiányá-
ban 1 méter széles területsávnak), a járda mel-
letti zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének,
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén be-
lüli területének a gondozására, tisztán tartásá-
ra, szemét- és gyommentesítésére, különös te-
kintettel az árok és áteresz rendben tartására
• a lakás rendeltetésszerû használatára és a la-
kás folyamatos tisztán tartására, takarítására.

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. 
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

Mélykút Város Képviselõ-testület soron következõ ülését 2011. augusztus 9-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. május 16. és 2011. június 15. kö-
zötti idõszakban három alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt fonto-
sabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze: 
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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

IGAZGATÁSI SZÜNET 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2011.
július 25-tõl július 29-ig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet tartama alatt – ügyeleti rend-
szerben – az anyakönyvi igazgatási és jegyzõi gyámhatósági és egyéb haladéktalan intézkedés igény-
lõ feladatok ellátásáról gondoskodunk. Köszönjük megértésüket.                 Vargáné Egyed Ilona jegyzõ

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság, segítségüket kérem. Idén is sokszor elõfordult, hogy a településünkre hirtelen
lehullott sok csapadékot a vízelvezetõ árkok nem tudták megfelelõen levezetni. Ezért kérem a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a saját ingatlana elõtt mindenki takarítsa ki az átereszeket és az elvezetõ árko-
kat a csapadékvíz zavartalanabb lefolyása érdekében. Igény szerint tudunk átereszeket biztosítani,
ahová szükséges. Ennek a lerakását mi koordináljuk. Köszönettel:              Kovács Tamás polgármester

„Mélykút Város Díszpolgára” 
cím adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemel-
kedõen jelentõs munkájával, vagy egész élet-
mûvével a helyi társadalmi-gazdasági életben
olyan általános elismerést szerzett, amely hoz-
zájárult a település jó hírnevének megõrzésé-
hez és öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként is köz-
tiszteletben áll. A kitüntetõ díj posztumusz is
adományozható.

„Mélykút Városért Díj” 
adományozható azoknak, akik Mélykút fej-
lesztése, hírnevének emelése érdekében 
• a társadalmi, gazdasági életben, település-
fejlesztésben, az ipari, mezõgazdasági, keres-
kedelmi, mûszaki, közigazgatási és egyéb te-
rületeken példamutató, kiemelkedõ tevé-
kenységet fejtettek ki 
• elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén ki-
emelkedõ módon hozzájárultak Mélykúton a
korszerû és eredményes oktatás-nevelés meg-
valósításához,

• a kulturális élet, a mûvészetek, az irodalom
területén kimagasló színvonalú tevékenységet
végeztek 
• tartósan kiemelkedõ gyógyító, megelõzõ,
szociális tevékenységet fejtettek ki, az egészség-
ügyi és szociális ellátás helyi célkitûzéseinek
megvalósításához hozzájárultak 
• az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában,
a testnevelés és sportmozgalom szervezésében,
fejlesztésében és feltételei megteremtésében
kiemelkedõ sporteredményeket értek el.

Kitüntetõ díj adományozható átfogó élet-
mû elismeréseként is. A kitüntetõ díj egyén-
nek és közösségnek, továbbá posztumusz is
adományozható.

A javaslatokat 2011. év augusztus 1. napjá-
ig írásban lehet hozzám benyújtani. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a javasolt személy mun-
kásságának, tevékenységének részletes ismer-
tetését. Felhívom figyelmüket, hogy a javasla-
tok benyújtására nyitva álló határidõ elmulasz-
tása jogvesztéssel jár, a határidõn túl érkezett ja-
vaslat az odaítéléskor nem vehetõ figyelembe.

Kovács Tamás polgármester

KITÜNTETÕ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA
Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, gazdasági, érdekképviseleti és szakmai szerve-
zetek, egyesületek, munkahelyi kollektívák, települési képviselõk, önkormányzati bizottsá-
gok figyelmét, hogy javaslatot tehetnek kitüntetõ címek adományozására.

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete (6449 Mélykút Petõfi tér 1.)

PÁLYÁZAT
útján történõ értékesítésre hirdeti meg a Kép-
viselõ-testület 87/2011. (V.24) Kt. számú hatá-
rozata alapjána Mélykút külterület 057/26.
hrsz-ú, szántó mûvelési ágú, 1/1 tulajdoni há-
nyadú ingatlant.

Ingatlan adatai: területe 1,3646 ha, aranyko-
rona értéke 29,26 AK.
Legalacsonyabb elvárt vételár: 595,200 Ft,
azaz ötszázkilencvenötezer-kétszáz Forint.
Fizetési feltételek: a vételár egy összegben
esedékes, részletfizetés nem lehetséges.

A pályázati értékesítésen részt vehet bár-
mely jogi, vagy magánszemély, illetõleg jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaság,
egyéni vállalkozó. A pályázatnak tartalmaznia
kell a vételi ajánlaton túlmenõen az ajánlatte-
võ nevét, címét, társaság esetében a 3 hónap-
nál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jo-
gosult aláírási címpéldányát, valamint a vétel-
ár kifizetésének módját.

Az elbírálás fõbb szempontjai, egyéb fon-
tosnak ítélt kikötések: nincs. A pályázatban
meghirdetett vagyontárgy a jegyzõvel történõ
egyeztetést követõen tekinthetõ meg.

A pályázati ajánlatok leadhatók „Pályázat a
Mélykút külterület 057/26 hrsz-ú szántó”
megjelöléssel zárt borítékban • személyesen
a Polgármesteri Hivatal Mélykút Petõfi tér 1.
szám alatt a titkárságon • postai úton a 6449
Mélykút Petõfi tér 1. alatti címen.

A pályázat közzétételének napja: 2011. jú-
lius 1. • A pályázat beérkezésének határideje:
2011. július 22. • A pályázat elbírálási határ-
ideje: 2011. augusztus 30. A pályázók a pá-
lyázat eredményérõl írásbeli értesítést kapnak.

Az Ipari, Mezõgazdasági és Vállalkozási Bi-
zottság az ajánlatokat vételár nagysága és a fize-
tési határidõ szerint rangsorolja. Ha az ajánlatok
egyezõek, az ajánlattevõket meghívásos tárgya-
lásra kell felkérni, melynek feltételeit az ártár-
gyalás megkezdését megelõzõen közli a felek-
kel. A pályázatot az Ipari, Mezõgazdasági és
Vállalkozási Bizottság javaslata alapján a Képvi-
selõ-testület bírálja el, illetve megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati felhívással kapcsolatosan to-
vábbi információ kérhetõ munkaidõben Föl-
des Istvántól a 06-70/379-6956. számú tele-
fonszámon.



4Önkormányzati Tájékoztató   2011. július   

Egyházi rovat
IMÁDKOZZUNK 
A CSALÁDUNKÉRT!

Családok imakönyve
A Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia a 2011-es
esztendõt a családoknak szenteli. A Család
éve 2010. december 26-án kezdõdött és
2011. december 30-ig tart. Ez idõ alatt az egy-
ház kiemelkedõ figyelmet szentel a keresz-
tény családoknak. A Család éve alkalmából
Veres András szombathelyi megyéspüspök
imakönyv kiadását kezdeményezte. Támoga-
tásának köszönhetõen a Martinus Könyv- és
Folyóirat Kiadó gondozásában megjelent a
Szombathelyi Egyházmegyének a Család éve
alkalmából összeállított imakönyve Imádkoz-
zunk a családunkért! címmel. 

A kiadvány fõ célja, hogy benne minden
korosztály (nagyszülõk, szülõk, fiatalok, gyer-
mekek) megtalálja a neki leginkább megfelelõ
imádságot adott élethelyzetétõl függõen (há-
zasság és gyermekvállalás elõtt állók, ifjú háza-
sok, egyedülállók, özvegyek). Az imádságok
széles skálája jelenik meg a kiadvány lapjain:
litániák, felajánlások, keresztutak, de verseket
és egyéb prózai szövegeket is tartalmaz.

„Az imádságra nevelés elsõdleges és szük-
ségszerû összetevõje a szülõk konkrét példája
és életük tanúságtétele”, ezért ebben az eszten-
dõben imádkozzon mindenki még buzgób-
ban, erõsödjön hitben és lélekben, s ezáltal
táplálja gyermekeinek, családjának hitét is! Hi-
szen „az olyan édesapa és édesanya, aki együtt
imádkozik gyermekeivel, gyermekei szívének
mélyén olyan mély nyomot hagy, amit az élet
késõbbi eseményei nem tudnak kitörölni.” 

Ajánljuk a Családok imakönyvét minden
hívõ, legfõképpen a hitben elmélyülni,
megerõsödni vágyó család figyelmébe,

különbözõ alkalmakra, együtt és külön
imádkozáshoz, lelki elmélyüléshez, útkere-

séshez, megerõsítéshez.
A 276 oldalas kiadvány 1200 Ft-os áron

megrendelhetõ a 94/513-191-es telefonszá-
mon, az info@martinuskiado.hu e-mail címen,
a www.martinuskiado.hu webáruházban vagy a
Plébánián.

Az aranymûves boltja 1960-ban íródott, Ka-
rol Wojtyla már érsek volt ekkor, mûvét egy
lengyel folyóiratban jelentette meg álnéven. A
darab a Meditáció a házasság szentségérõl alcí-
met viseli, és rendhagyó formája is ehhez iga-
zodik. A három felvonás nem tagozódik jelene-
tekre, a szereplõk között szinte egyáltalán nincs
párbeszéd, szavaikban belsõ meditációjukat
tárják fel a közönségnek. Boldog II. János Pál
pápa színdarabja vallomás a házasságról, a sze-
relemrõl és az emberi kapcsolatokról, megte-
kinthetõ a Duna Televízió videótárában:
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=701547

ÜNNEP
A SZENT ERZSÉBET-TEMPLOMBAN

Július 16-án (szombat) délelõtt 10 órakor kez-
dõdõ szentmisében emlékezünk meg a Szent
Erzsébet-templom felszentelésének 50. évfor-
dulójáról, és egyben a bérmálás is ekkor lesz.

Az ünnepi szentmisét dr. Bábel Balázs Ka-
locsa-Kecskeméti érsek úr mutatja be. Min-
denkit szeretettel várunk!

CSORBA-HÁZI ESTÉK

Rendezvénysorozat 2011. évi elõadásai a
mélykúti Katolikus Közösségi Ház szabadtéri
színpadán!
• Július 16. (szombat): a bátmonostori Tam-
burazenekar népzenei estje;
• Július 23. (szombat): az algyõi Parlandó
Énekegyüttes operett estje:
• Július 30. (szombat): Vidám est a hódme-
zõvásárhelyi Béni Csaba és Kinga elõadásában.
Az elõadások kezdési idõpontja: 19.30 óra.
Esõhelyszín minden alkalommal a Fenyõ Mik-
sa Könyvtár. A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

LADIK FESZTIVÁL

Apostagon július 29-31-én rendezik meg a La-
dik Könnyûzenei Fesztivált. Bõvebb informá-
ció a www.ladik.hu honlapon olvasható.

Karol Wojtyla

AZ ARANYMÛVES BOLTJA

„Ezeknek az aranygyûrûknek a súlyát…
nem a fém adja meg,
hanem az ember fajsúlya,
külön-külön mindegyikõtöké
és a kettõtöké együtt…
a jegygyûrûknek csak párosan van súlyuk.”

(Balássy Péter fordítása)

Egyházközségünk honlapcíme:
www.plebaniamelykut.shp.hu
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A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ
2010. december hónapban kezdte meg mû-
ködését heti 200 óra szakorvosi és 60 nem
szakorvosi óra keretében. A szakrendelõben a
kor színvonalának mindenben megfelelõ
egészségügyi ellátás folyik kiváló, új mûszerek-
kel, vizsgáló eszközökkel és jól képzett szakor-
vosokkal, szakdolgozókkal. A mûködtetés elsõ
fél évében közel 20 000 beteget láttak el szak-
rendelõben. Az ellátott esetszám közül a leg-
nagyobb mértékben a jánoshalmi lakosság –
közel 80%-ban –, 16%-ban a kistérségben élõ
lakosság (Mélykút, Borota, Kéleshalom) és 4%
egyéb településekrõl érkezõ lakosság vette
igénybe a szakrendelõ szolgáltatásait. 

2011. január 1-jétõl a szakrendelõ szolgálta-
tásai kiegészültek az otthoni szakápolási szol-

gáltatással. A szolgáltatás keretében a szakren-
delõ klinikai oktatáson is részt vett, szakképzett
ápolói és gyógytornászai ingyenes szakirányú
szolgáltatást nyújtanak otthonaikban. 

Az otthoni szakápolási szolgáltatás fel-
adatkörébe tartoznak: • sebellátások (felfek-
vés, fekély, mûtéti területek) • katéterezés •
szondatáplálás • intravénás folyadékpótlás (in-
fúzió) • gyógytorna és fizioterápia • gégekanü-
lös betegellátás • sztómás beteg ellátása. Az ott-
honi szakápolás igénybevétele háziorvosi el-
rendelés alapján történik.

Amennyiben az elõbbiekben felsorolt in-
gyenes szolgáltatásokra Önnél vagy a környe-
zetében élõknél igény merülne fel, bõvebb
felvilágosítást kaphat a szakrendelõben vagy
az alábbi telefonszámon: 77/502-961.

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI SZOLGÁLTATÁS
A JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HÍREI

Mélykút Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete (6449 Mélykút Petõfi tér 1.)

PÁLYÁZAT
útján történõ értékesítésre hirdeti meg a Kép-
viselõ-testület 86/2011. (V.24) Kt. számú hatá-
rozata alapján a Mélykút külterület 0277/93.
hrsz-ú, szántó mûvelési ágú, 1/1 tulajdoni há-
nyadú ingatlant.

Ingatlan adatai: területe 1,0870 ha, aranyko-
rona értéke 38,82 AK.
Legalacsonyabb elvárt vételár: 766,400 Ft,
azaz hétszázhatvanhatezer-négyszáz Forint.
Fizetési feltételek: a vételár egy összegben
esedékes, részletfizetés nem lehetséges.

A pályázati értékesítésen részt vehet bár-
mely jogi, vagy magánszemély, illetõleg jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaság,
egyéni vállalkozó. A pályázatnak tartalmaznia
kell a vételi ajánlaton túlmenõen az ajánlatte-
võ nevét, címét, társaság esetében a 3 hónap-
nál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jo-
gosult aláírási címpéldányát, valamint a vétel-
ár kifizetésének módját.

Az elbírálás fõbb szempontjai, egyéb fon-
tosnak ítélt kikötések: nincs. A pályázatban
meghirdetett vagyontárgy a jegyzõvel történõ
egyeztetést követõen tekinthetõ meg.

A pályázati ajánlatok leadhatók „Pályázat a
Mélykút külterület 0277/93 hrsz-ú szántó”
megjelöléssel zárt borítékban • személyesen
a Polgármesteri Hivatal Mélykút Petõfi tér 1.
szám alatt a titkárságon • postai úton a 6449
Mélykút Petõfi tér 1. alatti címen.

A pályázat közzétételének napja: 2011. jú-
lius 1. • A pályázat beérkezésének határideje:
2011. július 22. • A pályázat elbírálási határ-
ideje: 2011. augusztus 30. A pályázók a pá-
lyázat eredményérõl írásbeli értesítést kapnak.

Az Ipari, Mezõgazdasági és Vállalkozási Bi-
zottság az ajánlatokat vételár nagysága és a fize-
tési határidõ szerint rangsorolja. Ha az ajánlatok
egyezõek, az ajánlattevõket meghívásos tárgya-
lásra kell felkérni, melynek feltételeit az ártár-
gyalás megkezdését megelõzõen közli a felek-
kel. A pályázatot az Ipari, Mezõgazdasági és
Vállalkozási Bizottság javaslata alapján a Képvi-
selõ-testület bírálja el, illetve megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további
információ kérhetõ munkaidõben Földes István-
tól a 06-70/379-6956. számú telefonszámon.

KARITÁSZ HÍREK
A Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja gyûjt:
• Használt és rossz mobil telefonokat • hasz-
nált mesekönyveket, • érvényes szavatosságú,
tartós élelmiszereket • tiszta, használt, jó álla-
potú, felnõtt és gyermek felsõruhákat és cipõ-
ket • takarók kötéséhez, maradék vagy bon-
tott fonalat, de bontani való kötött holmit is,
• használt levélbélyegeket (külföldit és ma-
gyart egyaránt). Az adományokat munkanapo-
kon 8-12 óráig várjuk és fogadjuk a plébánián.
Köszönjük az eddigi, önzetlen, nagylelkû ado-
mányaikat, Isten fizesse meg! „Ha a Szeretet
szolgálatába álltok, nem lesz hiányotok az
örömben.” (Don Bosco)
Honlapunk: www.caritasmelykut.shp.hu 

Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: 
Ledenyák Dominik (anyja neve: Kiss Nelli)
Meghaltak: 
Dudás Béla Ferencné Nagy Mária élt 82 évet,
Paska András élt 74 évet, Binszki Gyuláné
Kovács Erzsébet élt 82 évet
Házasságot kötöttek:
Kothencz Róbert és Simon Szilvia; Lipka
Gábor és Gömbösi Éva; Dora Antal és Inotai
Emese; Basa István és Földes Zsuzsanna

ÚSZÁSOKTATÁS
Július 12-én (kedd) úszásoktatás kezdõdik a
strandfürdõ területén.
Az oktatás idõtartama két hét. Rossz idõ ese-
tén az elmaradt alkalmakat egy másik napon
pótoljuk. Az oktatás minden nap kb. egy órás,
kezdési idõpontja délelõtt 11°° óra. Az elsõ
napon kérem, hogy a jelentkezõk 11°° óra
elõtt 10 perccel gyülekezzenek a strandfürdõ
bejárata elõtt. Részvételi díj: 4000 Ft/fõ

Érdeklõdni és jelentkezni az elsõ oktatási
napon vagy munkaidõben a mûvelõdési ház-
ban lehet Velez Attilánál, vagy telefonon a
06/302193029-es számon.

Velez Attila sportszervezõ

Mélykút Nagyközség hivatalos honlapja a
www.melykut.hu,

a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
a www.melykuti.hu címen érhetõ el.
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Az általános iskola Szülõi Munkaközössége
az idén is megszervezte a városi Gyermeknapi
rendezvényt. Az egyre szûkösebb anyagi lehe-
tõségek ellenére is igyekeztünk a gyermekek
számára színvonalas és szórakoztató programo-
kat összeállítani. Nagy örömünkre az alsós és a
felsõs korosztályok egyaránt képviseltették ma-
gukat. Sok szülõ is kijött a rendezvényre a gyer-
mekekkel együtt, sõt örömmel tapasztaltuk,
hogy egyre több nagyszülõ is megjelent. A ki-
csik körében a legnagyobb sikere az ingyenes
ugrálóvárnak volt. Természetesen sokan álltak
sorban az arcfestõk elõtt is, sok szép királylány,
tigris, pókember és egyéb vidám figura került ki
az ügyes arcfestõk keze közül. Börcsökné Er-
zsike segítségével a gyermekek sok aranyos ál-
lat- és virágfigurás könyvjelzõt készítettek. Bí-
zunk benne, hogy majd hasznát veszik a követ-
kezõ tanévben. Bleszákné Gyõzõ Edit irányítá-
sával az ügyes gyermekkezek számos agyag-
edényt formáztak. Nagy sikere volt a palacsin-
taevõ-versenynek, a lufifújásnak, a pálcikás
meggyevésnek, a zsákban futásnak, a talicskán-

tologatásnak és a többi egyéb játékos sorver-
senynek, melyeket Kopcsek Tamás vezetett le
és varázsolt élményszerûvé nemcsak a gyerme-
kek, hanem a szülõk számára is. Sok gyermek
érkezett kerékpárral és rollerrel, számukra
Fuszkó Attila épített sok ügyességet igénylõ
akadálypályát. Délután a könyvtár dolgozói
bábelõadást tartottak, melyet nemcsak a gyer-
mekek, hanem a felnõttek is  örömmel fogad-
tak. Nagy meglepetés volt, amikor Kovács Ta-
más polgármester irányításával a helyi tûzoltók
megjelentek. A gyerekek örömmel vették bir-
tokba a kicsit már megöregedett, de még min-
dig „dolgozó” piros, szirénázós jármûvet. A tûz-
oltókocsi friss vízzel hûsítette le az izgalomtól
addigra már felhevült gyermekeket, akik bol-
dog visongással rohangáltak a tûzoltófecskendõ
esõszerû vízsugarában.

A Szülõ Munkaközösség nevében köszö-
netet mondok mindenkinek, aki munkájával
segítette emlékezetessé tenni a gyermekek
számára ezt a szép napot.

Kopcsek Jánosné SZMK Vezetõ

Gyermeknap 2011

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 kizárólag a lakat-
lan ingatlan tulajdonosa mentesülhet abban
az esetben, ha a vízóráját leszerelteti. A mé-
rõóra újbóli felszerelése esetén azonban a
vízmérõ, valamint a felszerelés költségét kö-
teles megtéríteni.

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 eseté-

ben a tulajdonos változást minden esetben je-
lentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra
átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megköté-
se miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a
vízóra aknák tisztántartására és téli idõszak-
ban a vízórák fagy elleni védelmére.
• A STRANDFÜRDÕ június 11-tõl augusztus
19-ig tart nyitva a hét minden napján 13–20
óráig. Jegyárak: diák 200 Ft • felnõtt 400 Ft
• felnõtt fél 200 Ft (18–20 óráig). Diákigazol-
vány felmutatása kötelezõ.
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 6–20 óráig tartanak
nyitva. Temetõgondnok 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 el-
szállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ
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Az elõzõ számban megjelent
cikk után kaptam egy kérdést:
Vajon mi lesz azokból a hulla-
dékokból, amit szelektíven
gyûjtünk? Így annak folyta-
tása- és kiegészítéseként
szántam ezt a mostanit,
melyben röviden összefog-
lalom a szelektív gyûjtés né-
hány környezeti hasznát, vala-
mint olyan termékeket mutatok
be, melyeket hulladékból állítanak elõ.

BIOLÓGIAI ÚTON LEBOMLÓ ANYAGOK
Legegyszerûbb és leggazdaságosabb hulla-

dékhasznosítási mód a szerves, biológiai úton
lebomló anyagok visszaforgatása a termelési
folyamatokba, más szóval a komposztálás és
késztermékének felhasználása. Erre bármely
kertes házban élõ lakos személyesen képes, de
akár még lakóközösségek is. Kerti, konyhai,
köztéri zöld-javakból (hulladékokból) egy ter-
mészetes lebomlási, korhadás, érési folyamat
során talajjavító anyag képzõdik. Helyben ke-
letkezett hulladék, helyben hasznosulva!

Helyi vonatkozásban 3000 tonna kom-
posztálható hulladékkal és a belõle képzõdõ
1700-2300 tonna komposzttal lehet számolni
évente, melynek megvételi ára 8,5-11,5 millió
Ft lenne, ami mellett érdemes figyelembe
venni, hogy azonos tápanyag-szolgáltatás mel-
lett kb. 40%-kal olcsóbbak a komposztkészít-
mények, mint a mûtrágyák.

A PAPÍR
A papíripar a harmadik legnagyobb fosszilis

energia felhasználó ágazat, és egyben a legvíz-
igényesebb is. Évente a világban több mint 300
millió tonna papírt használunk fel (csomagolás
48%, irodai 30%, újságok 12%, egészségügy –
háztartás 6%). Papírgyártásra a világ teljes faki-
termelésének mintegy 19%-át emészti fel. Az
újrapapír gyártásával 75%-os víz- és több mint
60%-os energiamegtakarítást lehet elérni, vala-
mint az ipar erdõigényét közel nullára csökken-
teni. 54 kg újság újrahasznosítása megmenti
egy fa életét, mely egy év alatt több oxigént ter-
mel, mint egy ember felhasznál.

Hazánkban a Dunaújvárosban és a Csepe-
len mûködõ csomagolópapír-gyár több mint
98%-ban hulladékpapírt használ fel karton- és
hullámpapír termékeinek (pl. dobozok, papír-
zacskók) elõállítására. Lábatlanban a csoma-
golópapír mellett egészségügyi papírokat (pl.
WC-papírt, zsebkendõt, szalvétát, kéztörlõt),
Balatonfûzfõn írópapírt (pl. füzeteket), Ácson
tojástálcákat, Nyíregyházán erõs papírzsáko-
kat, Kiskunhalason hullámpapír-dobozokat és
papírcsöveket gyártanak a papírhulladékból.

A MÛANYAGOK
A mûanyagok többnyire kõ-

olajszármazékokból szintetikus
úton elõállított, adalékanya-

gokkal képzett szerves óriás-
molekulákból álló anya-
gok. A háztartási hulladék

össztömegének 14%-át ad-
ják. A legismertebbek a PET-

bõl (polietilén-tereftalát) készült
pillepalackok, emellett gyakori

csomagolóanyag a polietilén (PE; zacskók, ku-
pakok, kozmetikai flakonok), a polipropilén
(PP; pl. tejfölös, margarinos dobozok), a polisz-
tirol (PS; élelmiszeres és kozmetikai dobozok)
és a habosított polisztirol (EPS, közkeletû ne-
vén „hungarocell”; pl. elektronikai berendezé-
sek csomagolása).

Többségében külföldön állítanak elõ belõ-
lük terméket, de oda már másodnyersanyag-
ként, újragranulálva kerül. A kis sûrûségû PE
fóliákból szemeteszsákok, a nagy sûrûségû PE-
bõl és a PP-bõl rekeszek, vödrök, csövek, ké-
szülnek. A PET-darálékból a textiliparban szá-
lat állítanak elõ, ruhát gyártanak, az EPS-t pe-
dig építõipari szigetelõanyagok gyártásához
használják fel. A szennyezett, újrafeldolgozás-
ra nem alkalmas mûanyaghulladék tüzelõ-
anyagként hasznosítható, elsõsorban a ce-
mentiparban.

AZ ÜVEGHULLADÉK
Az üveghulladék szín szerint válogatva

szinte 100%-ban hasznosítható 10-20% ener-
giamegtakarítással, mely során a kiindulásival
közel azonos minõségû anyagot kapunk, újra-
használva pedig 40 fordulót kibírna egy üveg-
palack jelentõsebb minõségromlás nélkül, vi-
szont sajnos a visszaváltási rendszer már nem
mûködik, ezért különösen fontos a lakosság
saját jellegû újrafelhasználása (befõttek, lekvá-
rok, szörpök eltétele esetén, üvegházak, me-
legágyak, egyéb okosságok síküvegbõl történõ
barkácsolásánál).

Magyarországon két orosházi - egy csoma-
golóüveget és egy síküveget gyártó - üveggyár-
ban folyik a fehér színû üveghulladék haszno-
sítása. A csomagolóüveg-hulladék csaknem
felét kitevõ színes üvegcserepet hazai haszno-
sítási kapacitás híján külföldre szállítják.

A FÉMHULLADÉK
A fémhulladékok a háztartási hulladékok-

ban 8%-ban vannak jelen. 1 tonna alumínium
elõállításához 4-5 tonna bauxitra, 15.000
kW/h elektromos áramra van szükség, vala-
mint 2-3 tonna vörösiszap keletkezik – ezt
már jól ismeri az ország, hiszen eddig 27 mil-
liárdba került a Devecsert és Kolontárt elöntõ

katasztrófa. Egyetlen aludoboz készítéséhez
1,2 kWh áram szükséges. Ennyi energiával
egy Tv húsz órán keresztül üzemel. Ezt dobják
sokan csak úgy a szemetesbe, holott alumíni-
um italdoboz a leggazdaságosabban, minõ-
ségveszteség nélkül hasznosítható csomagoló-
anyag: beolvasztása az elsõdleges alumínium-
gyártáshoz képest 95%-os energiameg-
takarítást eredményez. Hazánkban ezeket a
Tatabányán, Ajkán, Mocsán és Apcon találha-
tó kohók dolgozzák fel és különbözõ - pl. jár-
mûipari - késztermékeket, alkatrészeket gyár-
tanak belõlük. A vasból készült csomagoló-
anyagokat a dunaújvárosi, diósgyõri és ózdi
vaskohászati üzemekben olvasztják be, ami
megközelítõleg a felére csökkenti az acélgyár-
tás energiaigényét.

A GUMITERMÉKEK
A világon gyártott gumitermékek fele gu-

miabroncs, melyet hazánkban átlagosan négy
évig használ tulajdonosa. Lerakása települési
szilárd-hulladék lerakón tilos, 50%-ban anya-
gában kell újrahasznosítani, amihez a lakosság
a hulladékudvarokba történõ beszállítással já-
rulhat hozzá, de nagyon fontos az abroncsok
újrahasználata is, ami újrafutózással érhetõ el. 

Az abroncsokból kikerülõ fémeket újraol-
vasztják, a textilt pedig építkezéseknél szigete-
lõanyagként használják. A gumit porként, gra-
nulátumként, chip vagy shred formában hasz-
nálják, valamint devulkanizálás után a kau-
csuk új gumitermék elõállításához ad lehetõ-
séget. Néhány példa a különbözõ méretre ap-
rított és alakított gumihulladékok felhasználá-
sáról: útalapok, támfalak, hulladéklerakó
szivárgórétege, betonadalék, aszfaltadalék,
mûfüves futballpálya, játszótér-burkolat, futó-
pálya-burkolat, istállókban állati alom.

Az itt leírtak csupán néhány kiragadott pél-
dát mutatnak be a hulladékok számos újra-
hasznosítási és újrahasználati lehetõségei kö-
zöl, amik talán megmutatják mindazon törek-
véseket, amik hozzájárulhatnak eddigi hibá-
ink mérsékléséhez, reményt adhatnak a jövõ
generációknak, de a rendszer hatékonyabb
mûködéséhez nem elég mások tetteire várni,
magunk is megtehetjük a megfelelõ lépéseket.

Kerüljön minél több hulladék vissza a kör-
folyamatokba!

A cikk fõ forrása a www.hulladekbolter-
mek.hu weboldal, de a videóanyagokat szíve-
sebben nézõ érdeklõdõk hasznos és meglepõ
tényeket tudhatnak meg a „tárgyaink történe-
te”, „The Story of Stuff project” sorozatából.

Köszönöm az olvasó figyelmét!
Vasas Dávid, okleveles környezetmérnök

környezetvédelmi megbízott

Amit a hulladékból gyártanak
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„Esõs Illés rossz,
mert áldást nem hoz.
Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.
Anna asszony reggele
már hûvös, ne játssz vele.
Mihelyt a pók széttépi hálóját,
Jön a felhõ, s rögtön tartós esõt ád.”

Július az év közepe, az aratás hónapja. Ez a
legszebb nyári hónap. Ilyenkor minden az élet
örömérõl szól. Ebben a hónapban az év leg-
fontosabb munkája következik el, a biztonsá-
got és életet adó gabona betakarítása, az ara-
tás. Még a 20. század közepén sem volt min-
denütt általános a gépi aratás Magyarországon.
A parasztok aggódva kémlelték az eget, vajon
sikerül-e jó idõben befejezni a munkát, hiszen
az elkövetkezendõ év bõsége vagy szûkössége
múlott rajta. 

„Hogyha dörög hajnalban, szél megindul
óhatatlan,/ Hogyha délben gurgulázik, erdõ-
mezõ bõrig ázik./ És ha zendül alkonyatkor, zi-
vatar lesz a javából...” – Dédapáink kalendáriu-
ma emlékeztette ezzel a Szent Jakab havára is
jócskán érvényes hiedelemmel, intelemmel az
aratókat. Mert bizony még a nyár legmelegebb
hónapja, a július sem mentes a szélsõséges haj-
lamoktól. Ilyenkor kúszik a legmagasabbra a hõ-
mérõ higanyszála, jut uralomra a tikkasztó forró-
ság, ám ugyancsak ilyenkor szakíthatják félbe a
rekkenõ hõséget az égiháborúval ránk törõ he-
ves záporok, esetleg jégesõk. Mindenesetre ez
az idõszak már végképp a nyár legnagyobb
munkájára, a gabona betakarítására összponto-
sította a régi gazdaemberek figyelmét. A régi
néphit szerint: „Ha július nem fõz, szeptember-
nek nem lesz mit ennie.” Szép idõt vártak ilyen-
kor, Szent Jakab havában a régi öregek, ha reg-
gel és este a füst egyenesen magasra szállt, ha
napnyugtakor tiszta volt az ég, és a csalogányok
szorgalmasan énekeltek. Bizonyosra vették a
rossz idõ közeledtét ha a kakasok napnyugta
után kukorékoltak, vagy ha a varjak, a gyöngy-
tyúkok és a pávák sokat kiáltoztak.

NÉPI KALENDÁRIUM

„Ha Sarlós Boldogasszony napján (július 2-
án) esõ esik, akkor négy héten át esik”, vagy
„Sarlós Boldogasszony napi esõ Lõrinc napig
tart” – mondták a régiek, utalva arra a megfi-
gyelésre, hogy a medárdi borultabb, csapadé-
kosabb idõjárás egy kései hulláma egész július
elsõ felére átnyúlhat. 

Számos népi hiedelem, hagyomány is kö-
tõdik az idõponthoz. Az ezen a napon szedett
gyógynövények, gabonafélék szentnek számí-
tottak, a szerszámokat ilyenkor megáldatták...
Sõt, ehhez a naphoz kapcsolódva, annak foly-
tatásaként másnap kora reggel is ünnepi rítu-
sok szerint kezdtek hozzá az aratáshoz. Az
életet jelentõ kenyérgabona tiszteletérõl szól
mindez, amely mindmáig tovább él a Krisztus
testeként tisztelt szent ostyában. Ahogy az év-
ezredek alatt kialakult népszokásokból is kide-
rül, az emberek lelke és a kenyér között igen
szoros volt a kapcsolat. Nem is olyan régen
még így hangzott a minden asztalnál elmon-
dott asztali áldás: „Aki nékünk ételt adott, an-
nak neve legyen áldott” A 20. század közepe
óta a géppel végzett aratás fokozatosan sze-
mélytelenné, az emberi lélektõl elszakadttá
vált. 2011-ben a gyerekek döntõ többsége azt
sem tudja, hogy a kenyér mibõl készül, hát
még azt, hogy miképpen néz ki a búzakalász.

A Sarlós Boldogasszony elnevezés arra is
utal, hogy egykoron az asszonyok vágták a ga-
bonát sarlóval, és a férfiak szedték a kévét – ez
a munkarend csak késõbb, a jóval nagyobb fi-
zikai erõt kívánó kasza használatának elterje-
désével változott meg. Az aratást kora hajnal-
ban kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodás-
sal kezdték. A munkánál használatos eszköze-
iket a templomkertben gyûjtötték össze, ahol
a pap megszentelte. Az aratók a búzatábla
szélén letérdeltek, és keresztet vetettek. Az el-
sõ learatott búzaszálnak, az elsõ kévének nagy
jelentõséget tulajdonítottak. Hitük szerint,
amelyik baromfi ebbõl evett, az egészséges és
termékeny lett.

A legtöbb hagyomány az aratás végéhez
kapcsolódott. Egy talpalatnyi gabonát aratatla-
nul hagytak, hogy jövõre is jó termés legyen, és
jusson az ég madarainak is. Ahogy az elsõ
learatott kévének úgy az utolsónak is nagy je-
lentõséget tulajdonítottak a hiedelmek.

A népi kalendáriumból, ötödikérõl ide kí-
vánkozik Sarolta napja, amikor aggódó tekin-
tettel kémlelték az eget a hajdani aratók. Ezt az
ótörök eredetû nevet viselte Géza fejedelem
felesége, Szent István királyunk édesanyja. Mi-
vel a korábban nagyon népszerû névünnep
idõpontja még beleesik a negyven napos Me-
dárdi ciklusba, gyakran elõfordult, hogy a nyári
monszun egy-egy kései hulláma leparancsolta
az aratókat a búzatábláról. Sarolta esõje pedig,
miként a hajdani idõjósok megfigyelték és han-
goztatták is, tönkreteszi a várható diótermést.

Július 11-e a római katolikusság egyházi ün-
nepe, Szent Benedek apát emléknapja. A Be-
nedek-rend magyarországi alapítása nemze-
tünk keresztény hitre térésével áll összefüggés-
ben. A rend szerzeteseit Géza fejedelem hívta
hazánkba hittérítõ céllal, majd 996-ban Pan-
nonhalmán kolostort és kápolnát építtetett szá-
mukra. A fejedelem halála után fia, István még
szilárdabb alapokra helyezte a pannonhalmi
apátságot, mivel 1002-ben kiadott adományle-
velében a kolostornak megadta mindazokat a
jogokat, amelyekkel a híres Monte Cassinói
rendház bírt. I. András nevéhez fûzõdik a tiha-
nyi bencés apátság alapítása 1055-ben. Ennek
szerzeteseit bízta meg a templomban létesített
királyi temetkezõhely gondozásával is. A ke-
reszténység hazánkban történõ megszilárdulá-
sa mellett Szent Benedek fiai a tudomány, a
mûvészet, az ipar és az ésszerû földmûvelés te-
rén lettek mesterekké. Míg õseink karddal a ke-
zükben a nemzet birtokát, életét védelmezték,
a bencés kolostorok szerzetesei maguk köré
gyûjtve az ifjúságot, iskolákat nyitottak és fárad-
hatatlan munkájuk nyomán felvirágzott, sõt eu-
rópai rangra emelkedett a magyar kultúra.

Szent Jakab hava
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SIKERES ANGOLOSOK
A 2010/2011-es tanévben sokféle versenyen,
megmérettetésen vettek részt az angol nyel-
vet tanuló tehetséges tanulóink.

Végzõs diákjaink közül Magyar Dominika
(8.b), Figura Patrik (8.b) és Szirácki Tamás
(8.a) sikeres komplex (írásbeli és szóbeli), Sza-
lonnás Dániel (8.b) sikeres írásbeli angol
alapfokú nyelvvizsgát tett. Felkészítõ tanáruk
Nasz Ildikó volt. Magyar Dominika képviselte
iskolánkat a „London Bridge” angol nyelvi
tesztverseny országos döntõjében, ahol 9. he-
lyezést ért el (Felkészítõ tanára Nasz Ildikó).

Országos angol nyelvi levelezõ csapatver-
senyben két korosztály csapatai vetélkedtek
több száz másik csapattal. 5.-6. évfolyamon
Kiss Laura, Kis Péter, Pásztor Rebeka (5.b) és
Nasz Eszter (6.b) 11. helyezést, a 7.-8. évfolya-
mon Dudás Helga, Horváth Enikõ, Kopcsek
Zsófia (7.b) és Weis Ádám (7.c) 13.helyezést
értek el. Felkészítõ tanáruk Nasz Ildikó.

5-6. évfolyamon Magyar Enikõ és Somogyi
Zsófia (5.c) 26. helyezést értek el. (Felkészítõ
tanáruk Tokodi Györgyi.) 5-6. évfolyamon két
egyéni versenyzõ is indult. Molnár Zsófia (5.c)
3. helyezést, Molnár Márton (5.c) 7. helyezést
ért el. (Felkészítõ tanáruk Tokodi Györgyi.)

DIV tanulmányi versenyen Ézsiás Gábor
(6.b) II. helyezést (Felkészítõ tanára Tokodi
Györgyi), Weis Ádám (7.c) II. helyezést, Ma-
gyar Dominika (8.b) I. helyezést ért el. (Felké-
szítõ tanáruk Nasz Ildikó.)

Büszkék vagyunk Rátok! Gratulálunk min-
denkinek! 

Nasz Ildikó

EGYIPTOMI 
IDÕUTAZÓ – OLVASÓ – KÉZMÛVES TÁBOR

KEDVES SZÜLÕK ÉS GYEREKEK! Július 25–29-
én az idén 8. alkalommal szervezünk tábort
Ozirisz földjén címmel a Fenyõ Miksa Könyv-
tárban. A részvételi díj 8000 Ft (amelyben
benne foglaltatik a napi háromszori étkezés).
A táborról bõvebb ismertetést az elõzõ szá-
munkban olvashatnak. 
Jelentkezni személyesen a könyvtárban vagy
a 77/461-347-es telefonon lehet július 10-ig.

A magyarok és Mélykút képviselete Szerbiában
Folytatás a címoldaról
A program elsõ állomása a helyi sörgyár

volt, ahol a tartalmas múzeumlátogatást még
tartalmasabb sörkóstolás követte. Finomabb-
nál finomabb italok kerültek poharainkba,
melynek hatására igen jó kedvünk támadt.
Visszaérkezve a Mûvelõdési Házba maradt
még idõnk egy rövid sétára. Volt, aki a Duna-
partra gyalogolt ki, volt, aki már az esti fellé-
pésre készülõdött. A 65 000 lelket számláló
város érdekessége, hogy a mellette folyó Du-
na választja el Horvátországtól. Néhány fiatal-
lal átléptük a szerb határt, és a Dunát a két or-
szág között húzódó hídról néztük meg. Szívet
melengetõ élmény volt, amikor visszafelé a
szerb határõr tört magyarsággal beszélt hoz-
zánk néhány kedves szót.

A bemutató hét órakor kezdõdött. Éneke-
sek, versmondók, énekkarok, gyermek tánco-
sok szépen összeszervezett mûsort adtak. A lel-
kesedés érthetõ, hiszen ebben a városban 2500
magyar él csak, és abból is csak kb. 250 az, aki
tartja is a magyarságát. A nézõk között voltak
olyan szerbek is, akik a magyar nyelvet nem be-
szélik, de érdeklõdnek a magyar rendezvények,
a magyar kultúra iránt. Az ünnepi beszédeket az
összekötõ szövegeket magyarul és szerbül is el-
mondták. A gála után vacsora és tánc követke-
zett. Csoportunk hajnal felé ért haza. 

Ezúton is köszönjük a meghívást. Öröm
volt látni a határon túli magyarok összefogá-
sát, és azt, hogy milyen õszinte szeretettel fo-
gadják az anyaországból érkezõ vendégeket.

Kopcsek Tamás

Hajdanában július 12-e volt a tizennégy se-
gítõ szent közös nyári ünnepe. Általában beteg-
ség, járvány és egyéb szükség esetén hívták
õket segítségül. Kultuszuk a nagy európai pes-
tisjárvány idején terjedt el, fõképp a németek
által lakott vidékeken. Tiszteletükre a budai
várnegyedben is építettek kápolnát.

A júniusi Margit-napot követõen e hónap-
ban ismét ünnepelhetnek a Margitok, mégpe-
dig 13-án. Aratási névünnepüket az idõjárás
elõrejelzõ néphiedelem negyvenes napnak tar-
totta. Sokfelé Mérges Margitnak nevezték, és
volt, ahol Pisis Margitnak csúfolták, mert több-
nyire esõt, zivatart hozott, ami ha bekövetke-
zett, a késõbbiekben is megzavarhatta az ara-
tást. A megfigyelést tudományos tapasztalatok
is valószínûsítik, hiszen a medárdi monszun
utóhatása sokszor könnyen birokra kelhetett a
perzselõ forrósággal.

Július 15-én, Henrik napján emlékeztek a
vallásosabb hívek a tizenkét apostolra. Aposto-
lok oszlása – mondogatták olyankor, ha menny-
dörgéses vihar támadt, annak reményében,
hogy az égiháború hamarosan szétoszlik, és a
kaszások folytathatják az aratást. Egyébként a

háziasszonyok próbaképpen ezen a napon sü-
tötték az új lisztbõl az elsõ kenyeret.

Egy másik jövendölés szerint, ha Mária-
Magdolna napján (július 22.) szép az idõ, jót
tesz, ha rossz, úgy ártalmas. Csak azt felejtette
el ránk hagyományozni a korai prognóziskészí-
tõ, hogy õ mit értett a szép és a rossz idõ, a jó
és az ártalmas fogalmán. 

Egyértelmûbb jelzés, bár valóságtartalma
nincs annak a jövendölésnek sem, ha Anna (jú-
lius 26.) napján a hangyák bolyokat készítenek,
úgy csapadékos tél lesz. 

Hasonlóan tévútra vezet bennünket az a
megállapítás is, miszerint Ernõ napi (július 31.)
esõ langyos telet hoz.

Azoknak pedig, akik tudni szeretnék, hogy
milyen idõ lesz karácsony környékén, taná-
csolom, hogy figyeljék Szent Jakab-nap (július
25.) idõjárását, mert a délelõttje mutatja a ka-
rácsony elõtti idõt, a délutánja a karácsony
utáni idõt, mégpedig ha szépen süt a nap, hi-
deg lesz, de ha esõ esik, akkor meleg és ned-
ves idõ várható. Ha süt a nap és esõ is esik,
úgy jó idõ valószínû.

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

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõ-
pontja: 2011. július 24. (vasárnap) Költség:
1200.- Ft/fõ, Ebéd: 800.- Ft/fõ (bográcsos
marhapörkölt) Indulás reggel 8 órakor. Jelent-
kezéseket július 20-ig várjuk!
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGY-
ÜDÜLÉS! Idõpontja: 2011. november 6-13-
ig. Jelentkezéseket még július végéig eltudunk
fogadni.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕ-
BEN – érvényes egyesületi tagkönyv felmuta-
tása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 7.000 forintért, melyet
hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni oda-
utazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA a nyár folya-
mán szünetel.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! 
A 2011-es tagdíjfizetést követõen a Pacsirta
utcai baromfiboltban 2%-os kedvezménnyel
lehet vásárolni. Az erre a célra érvényesített
utalványokat ügyfélfogadási idõben adjuk át.
• ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Tájékoztatjuk tagtársa-
inkat, hogy Mórahalmon megkezdte mûkö-
dését a ,,Guruló” mûhely. Szolgáltatásaik: Se-
gédeszközök javítása, karbantartás • Segédesz-
közök átalakítása • FNO felméré • Tanácsadás
• Életvitelt segítõ eszközök bérlése. 
Elérhetõségeik: 6782 Mórahalom, Szegedi u.
69-75. E-mail: morahalom@merek.hu, Hon-
lap: www.gurulo.hu. Telefon: +36/62 202 126

Az alábbiakban felsoroljuk azon támogatá-
si formákat, melyek jogosultsági feltételeinek
megléte esetén egyesületünknél igényelhetõ,
vagy ügyintézésében segítséget tudunk nyúj-
tani: Fogyatékossági támogatás • Súlyos fo-
gyatékosok kedvezményei a mélykúti Önkor-
mányzatnál • Egyszeri gyógyszersegély • Mél-
tányossági nyugdíjemelési kérelmek.

További részletes tájékoztatást ügyfélfoga-
dási idõben, egyesületi irodánkban 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

Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-
OKA-II/1 pályázatát megnyerve lehetõségünk
nyílt, hogy szeptembertõl májusig 60 órás te-
hetséggondozó foglalkozást szervezzünk 5-6.
osztályos, az angol nyelvben tehetségesnek
ígérkezõ tanulónknak. 15 gyerek „dolgozott”
kedd délutánonként „mûhelyünkben.”

A program zárásaként „tehetségdélutánt”
szerveztünk május 31-én délután fél 3-ra, mely-
re meghívtuk a résztvevõ gyerekek szüleit, kol-
légáinkat és a délterületi iskolák angoltanárait.

A háromórás délután keretében tanulóink
bemutatták, milyen ismeretekkel gazdagítot-
ták tudásukat a kulturális, illetve kommuniká-
ciós blokkokból álló foglalkozásokon. Meg-
mutattuk a korábban felvett videófelvételeket,
majd bemutatkozó, moziba invitáló, étterem-
ben, illetve boltban zajló párbeszédeket ját-
szottak el a gyerekek. A vendégek bevonásá-
val nyelvi társasjátékkal játszottunk kis csopor-
tokban. Ezek vásárlását szintén a pályázati tá-
mogatásnak köszönhetõen tudtuk megoldani.

Kiállítottuk a program során készült project
munkákat, üdvözlõlapokat és a csapatok egy-
másnak készített versenyfeladatait. Ezeket ér-
tékeltük és oklevéllel, illetve egy kis ajándék-
kal ismertük el tevékenységüket.

Köszönjük a szülõknek és a kollégáknak,
hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvé-
nyünket és pozitív visszajelzésekkel illették
munkánkat.

Tokodi Györgyi, Nasz Ildikó mûhelyvezetõ angoltanárok

Programzáró délután a Tehetségmûhelyben


