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Kedves Mélykútiak!
Közeledik augusztus 20-a. Ez a nap több

tiszteletre méltó ünnepet is hordoz magában. A
magyar államiság ünnepét, az európai keresz-
ténység felvételét és az új kenyér ünnepét is.

Amikor a Szent István mûvét felépítõ em-
bert keressük, egy küzdelmesen eltöltött életet
látunk magunk elõtt. Helyet kapott ebben az
életben a gyõzelem mellett sok-sok szenvedés,
polgárháború, családi tragédia is. A mû, ame-
lyet ez a küzdelmes élet létrehozott, áll. Több,
mint ezer esztendeje áll. „Annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után”, minden baj, pusz-
tulás, háború dacára még ma is áll! Ezt a mû-
vet pedig úgy hívják: Magyarország.

A szent király feladata az volt, hogy otthont
teremtsen ebbõl az országból nemzete számá-
ra. Olyan otthont, amely kellõ biztonságot ad,
véd nemcsak a külsõ, de a belsõ ellenségektõl
is. Ez pedig nemcsak a túléléshez, de az építke-
zéshez, gyarapodáshoz is szükséges. És lássuk
be, ez bizony nem túl egyszerû feladat, de ha-
zánkban az õ életmûvénél állandóbb és tartó-
sabb még nem volt. Azt kívánom, hogy a ma-
gyar állam képviselõi minden idõben ilyen el-
kötelezetten és hatékonyan tudjanak munkál-
kodni a nemzet javáért, ahogy ezt elsõ kirá-
lyunk példáján láthatjuk!

A magyarok õsi hite szerint a test éhségét
csillapító kenyér megszentelt dolog. Nem vé-
letlen tehát az az évszázadokra visszanyúló, ma
is élõ hagyomány, hogy amikor megszegjük a
kenyeret, késsel keresztet rajzolunk az aljára. A
kenyérben ugyanis saját munkánk eredmé-
nyét, Istennek áldott adományát látjuk. Ezt a
szokást azonban nem ismernénk Szent István
nélkül, a kereszténység felvétele nélkül. Ugyan-

akkor: gondoljunk bele, hogy a magyar nyelv-
ben az „élet” szinonimájaként is gyakran hasz-
náljuk a „kenyér” szót.

Hát így kapcsolódik össze az Élet, a Kenyér
és Szent István.

Mélykúton már hagyománnyá vált, hogy
mi is e nap köré tervezzük és szervezzük vá-
rosunk ünnepét, a Mélykúti napokat. Váro-
sunkba várjuk a lengyel, a vajdasági, a romá-
niai testvértelepülések küldöttségét. Lesz kira-
kodóvásár, borudvar, utcabál és sok-sok min-
den látnivaló. Kérem mélykút apraját-nagyját,
idõset-fiatalt, ünnepeljünk együtt!

Szeretettel várunk, mindenkit.
Adjon az Isten nekünk hitet és békességet.

Egy, rendezettebb jövõbe vetett hitet. Hitet
ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni magunk-
nak és utódainknak a jólétet és a békességet.
Hitet abban, hogy a határainkon innen és túl
élõ magyarok egymásra találnak. 

Adjon Szent István emléke reményt a bé-
kére, adjon reményt a nemzeti büszkeség
visszaszerzésére, hiszen van mire büszkének
lennünk, vannak értékek Mélykúton is, ve-
gyük észre õket mi is, ne csak a messzirõl jött
ember.

Adjon alázatot is, hogy értsük és értelmez-
ni tudjuk mindazt, ami velünk történik. Adjon
kitartást és erõt a változtatáshoz. 

És adjon türelmet, hogy ne ellenségként te-
kintsünk ellenfeleinkre és mindazokra, akik a
dolgokat másként látják, másként értékelik,
akik a rossz dolgokat kisarkítják, a jókat, ha
egyáltalán észreveszik, lekerekítik.

Kovács Tamás

Mélykút Város polgármestere

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Jusson el a hír minden itt lakó fülébe!
Hagyományainkhoz híven városnapi vigassá-
got tartunk.

Tudja meg e nemes város apraja és nagyja,
közeledik hozzánk augusztus 20 napja.
Mindenkit elvárunk, legyen felnõtt, gyerek,
ki szereti a vigalmat, s a jóravaló embereket.
Lehet játszadozni, fellépõket csodálni,
s a sok-sok ismerõssel jókat parolázni.

Jöjjön hát mindenki vigalommal lenni,
egy csodás napot együtt tölteni.
Ne legyen gondja ivásra-evésre,
csak a bugyellárist otthon ne feledje.
És aki egész nap eléggé nem fárad,
az este eljöttével rock koncertre várhat.
Húrok közé csap majd, csinálva jó kedvet,
A neves, fergeteges HB – Trió egylet.

A fenti híresztelés kidoboltassék,
és minden más módon is
a nagybecsû közösség tudtára adassék!
Mindenkinek addig is jó egészséget,
a város napjára szép derûs eget,
kíván a szervezõ bizottság Nektek.

A város aprajának, nagyjának ott a helye,
a lelkének tetszõ programok tervezete:

MÉLMÉLYKÚTI NAPOKYKÚTI NAPOK

2011. augusztus 19–212011. augusztus 19–21.

A rendezvénysorozat programja a 12. oldalon
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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.

I. Személyi jellegû döntések
A Képviselõ-testület 2011 januárjában pá-

lyázatot írt ki az Óvoda és a Szvetnik Joachim
Általános Iskola intézményvezetõi álláshelyeire.
A megadott határidõn belül az Óvoda eseté-
ben egy személy, Hatalóczky Tiborné jelenlegi
intézményvezetõ nyújtott be pályázatot, amely
megfelelt a pályázati kiírásnak. A pályázó veze-
tési programját a Képviselõ-testület a jogsza-
bályban meghatározott szervezetekkel vélemé-
nyeztette, és javaslataikat is figyelembe véve
úgy döntött, hogy az Óvoda óvodavezetõi fel-
adatainak ellátásával Hatalóczky Tibornét meg-
bízza. Az általános iskola igazgatói álláshelyére
öt pályázat érkezett a megadott határidõn be-
lül. Egy pályázó a benyújtott pályázatát a ké-
sõbbiekben visszavonta. A Képviselõ-testület a
benyújtott pályázatokból három pályázó (Márai
András, Novák László és Sári Tibor) pályázatát
érvényesnek, egy pályázó (Kiss-Petõ Tibor) pá-
lyázatát érvénytelennek találta. A Képviselõ-tes-
tület az iskolaigazgatói álláshely tekintetében is
lefolytatta a jogszabályban elõírt véleményezé-
si eljárásokat, mely szervezetek javaslatait is fi-
gyelembe véve úgy döntött, hogy az általános
iskola igazgatói feladatainak ellátásával Sári Ti-
bort bízza meg. Mind az óvodavezetõ, mind az
iskolaigazgató megbízása öt éves idõtartamra
szól. A Képviselõ-testület nevében a polgármes-
ter úr mondott köszönetet mond Novák Lász-
lónak az elmúlt 8 évben végzett eredményes
munkájáért, és hatékony, sikeres munkát kíván
a megválasztott intézményvezetõknek.

A Képviselõ-testület a 154/2010. (X.18) Kt.
számú határozattal megválasztott Bíráló Bi-
zottság tagjai közé Valkai József okleveles épí-
tészmérnököt megválasztotta. Valkai József
megbízatása a 2054369094. számon nyilván-
tartott falumegújítás és -fejlesztésre tárgyú pá-
lyázat megvalósításának idõtartamára szól.

II. A 2011/2012. nevelési év és tanév
indításával kapcsolatos döntések:

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
Óvoda az I. és II. számú Óvodákban 3-3 óvo-
dai csoportot, a III. számú Óvodában 1 – ösz-
szevont – csoportot indíthat a 2011/2012. ne-
velési évben. A csoportok létszáma egy eset-
ben sem haladja meg a jogszabályban megha-
tározott maximális gyermeklétszámot. Az álta-
lános iskola estében is határozott a következõ
tanévben indítható osztályok létszámáról. A

döntés értelmében az alsó tagozaton 1. és 4.
évfolyamon 2 osztály, a 2-3. évfolyamon 3 osz-
tály indul, amelyekbõl mind a négy évfolya-
mon egy osztály iskolaotthonos osztály lesz. A
felsõ tagozaton 5-6. és 8. évfolyamon 3 osztály,
míg 7. évfolyamon két osztály indul. A Képvi-
selõ-testület mind az alsó tagozaton, mind a
felsõ tagozaton engedélyezte továbbá egy-egy
napközis csoport indítását is. A Képviselõ-tes-
tület az elõbb említett osztály számokat, vala-
mint a jogszabály által elõírt óraszámokat figye-
lembe véve az általános iskola számára a
2011/2012. tanévben heti 801,5 órát biztosít.

III. Egyéb döntések
A Képviselõ-testület elfogadta a Jánoshalmi

Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevé-
kenységrõl, valamint a Kistérségi Fejlesztési Ta-
nács munkájáról és a Polgármesteri Hivatal
2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló-
kat, valamint a Mélykúti Víziközmû Társulat
tevékenységérõl szóló tájékoztatót. A 2011.
évi költségvetési koncepció tárgyalásakor ki-
mondta, hogy megüresedett álláshelyet betöl-
teni csak a Képviselõ-testület engedélyével le-
het. Tekintettel arra, hogy szeptemberben a hi-
vatal személyi állományából 1 fõ köztisztviselõ
nyugdíjba vonul, Vargáné dr. Egyed Ilona jegy-
zõ kérte az álláshely további betöltéséhez a
testület engedélyét. A Képviselõ-testület a jegy-
zõ kérelmét megvizsgálta és megállapította,
hogy az álláshely betöltése szakmai és jogi
szempontból szükséges, ezért annak betöltésé-
hez 2011. szeptember 1. napjával hozzájárult.

A Képviselõ-testület napirendjére tûzte a
Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2010.
évi szolgáltatási tapasztalatairól, a mûködés fel-
tételeirõl szóló beszámolóját. Tekintettel arra,
hogy az ülésen a Kft. részérõl senki sem  jelent
meg, és a képviselõ-testület több kérdést is sze-
retett volna feltenni a Kft. képviselõjének, a tes-
tület úgy döntött, hogy a napirendi pont tárgya-
lásra a 2011. szeptember 13-ai ülésen, a Kft.
képviselõjének jelenlétében tér vissza. 

Szintén újra tárgyalásra tûzi a Képviselõ-
testület a DARSZK Szociális Közháló Szövet-
kezet telephely bejegyzési és irodahelyiség
biztosítása iránti kérelmét. A Szövetkezet
2010. novemberében alakult azzal a céllal,
hogy a Dél-alföldi régióban élõ munkanélküli-
ek, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lé-
võ emberek számára teremtsen olyan munka-

feltételeket, amelyek elõsegítik szociális hely-
zetük javulását. A Képviselõ-testület a szövet-
kezet céljaival egyetértett, azonban egy sze-
mélyes találkozás keretében szeretné a részle-
teket pontosítani. Erre tekintettel a testület úgy
döntött, hogy a napirendi pont tárgyalásra a
2011. augusztus 9-ei ülésen tér vissza. 

A Képviselõ-testület jóváhagyta a GAMESZ
új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, vala-
mint a GAMESZ és az önállóan mûködõ ön-
kormányzati intézményei közötti együttmû-
ködési megállapodást. 

A Képviselõ-testület elfogadta a 2011. II.
félévi munkatervét. A munkatervet terjedelmi
okokból nem áll módunkban közzétenni, az
letölthetõ a www.melykut / önkormányzat /
képviselõ-testület / munkatervek oldalról. 

Az elmúlt években sok lakossági panasz ér-
kezett a kóbor ebekkel kapcsolatban. Az idei
évig az ebek befogását a bajai állatmenhely
végezte, azonban az állatmenhely telepét át-
menetileg bezáratták, így megoldatlanná vált
az ebek elhelyezése. A kóbor ebekkel kapcso-
latos bejelentések száma sajnos az utóbbi idõ-
ben sem csökkent, így a Képviselõ-testület a
probléma megoldása céljából együttmûködé-
si megállapodást kötött a Tappancs Állatvédõ
Alapítvánnyal.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés kifejezte
szándékát a „Duna és Tisza Ölelésében” Euró-
pai Területi Társulás (a továbbiakban: ETT) ala-
pításában való részvételre és felhatalmazta a
Közgyûlés elnökét arra, hogy egyeztetéseket
folytasson az ETT létrehozásáról szóló egyez-
mény- és alapszabály tervezetrõl. Az ETT az Eu-
rópai Unió elsõ olyan jogi eszköze, mely jogi
személyiséget és keretet nyújt az európai ön-
kormányzatok és régiók együttmûködéséhez
az uniós támogatások hatékony felhasználásá-
val. Célja a megkülönböztetés-mentesség: a
helyi szereplõk a határon belül és túl, azaz a ha-
tár két oldalán ugyanazon lehetõségekhez jus-
sanak. A csoportosulás legalább két tagállam
szereplõit (helyi önkormányzat, regionális ható-
ság vagy az állam) fogja közös szervezetbe. A
Képviselõ-testülete megtárgyalta az ETT csatla-
kozásra vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló
elõterjesztést és egyet ért az alapításában való
részvételi szándékkal. A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetéseket az ETT létrehozásáról. 

A Képviselõ-testület a „Napelemes rend-
szer telepítése a Szvetnik Joachim Általános Is-
kola épületén” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesének az Energiatudás Innovációs Kft.-t
választotta. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. június 16. és 2011. július 15.
közötti idõszakban két alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt fon-
tosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze: 
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KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
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

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az elõzõ lapszámban már tájékoztattuk Önö-
ket arról, hogy 2011. június 24. napján hatály-
ba lépett a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló új önkormányzati rendelet. A rendelet 4.
§-ának (1) bekezdése értelmében, aki bérpótló
juttatásra válik jogosulttá, a szociális törvény
33. §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének rend-
ben tartására az alábbiak szerint:
• az általa lakott ingatlanon szeméttároló
edény elhelyezésére és rendeltetésszerû hasz-
nálatára • a lakáshoz tartozó udvar, kert rend-
ben tartására, az esetleg ott található szemét és
lom eltávolítására • az ingatlanhoz tartozó kert
rendeltetésszerû használatára, mûvelésére • az
ingatlan elõtti járdának (járda hiányában 1 mé-
ter széles területsávnak), a járda melletti zöld-
sáv úttestig terjedõ teljes területének, legfeljebb
az épület 10 méteres körzetén belüli területé-
nek gondozására, tisztán tartására, szemét- és
gyommentesítésére, különös tekintettel az árok
és áteresz rendben tartására • a lakás rendelte-
tésszerû használatára és a lakás folyamatos tisz-
tán tartására, takarítására.

A feltételek teljesülését a 2011. augusztus 2.
napjától kezdõdõ helyszíni szemlék keretében
ellenõrzi a hatóság. Felhívom figyelmüket,
hogy amennyiben a bérpótló juttatásban része-
sülõ személy a fenti feltételeket nem teljesíti, az
eljáró hatóság az aktív korúak ellátására való jo-
gosultságát – végsõ esetben – megszünteti.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy fokozott
figyelmet fordítsanak lakókörnyezetük rend-
ben tartására!

Kovács Tamás polgármester

Az elmúlt években egyre több mélykúti lakos ajánl fel virághagymákat, dugványokat, magokat
és különbözõ virágokat az önkormányzat számára. 

Mélykút Város Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni a részére eljuttatott sok nö-
vényt, amikkel a kertészcsapat még szebbé tudja városunkat varázsolni. Ezek a rózsák, tulipá-
nok, nárciszok, jácintok, íriszek, kannavirágok, törpezineák díszítik a Gondozási Központ, az
Idõsek Napközi Otthona, az Iskola, a Petõfi tér, a Szent Joachim-templom környékét. Ezenkí-
vül a Központi park látványosságai között is megfigyelhetjük õket. 

A jövõben is örömmel vesszük az ilyen irányú adományokat, mellyel tovább színesíthetjük
a közterületeinket.

GAMESZ dolgozói

KÖSZÖNET A VIRÁGOKÉRT

AZ 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 rendelke-
zõ 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
vízóraaknák tisztántartására és téli idõszakban
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 (Kálvária, Pesti, Alsó) 6–20 órá-
ig tartanak nyitva. Temetõgondnok telefonszá-
ma: 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 elszállít-
ják külön díj felszámítása nélkül.
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Egyházi rovat

Kedves Testvérek!

Több mélykúti személy kezdeményezése
és vágya egy ún. fénykereszt felállítása váro-
sunkban. A következõkben röviden ismertet-
jük a fénykereszt történetét.

1996. július 16-án, Kármel-hegyi Boldog-
asszony ünnepén az Úr Jézus Fernanda
Navarro, Grenoble-ben lakó családanyának
adott kinyilatkoztatása által indította el világ-
szerte több ezer kereszt felállítását, általa pon-
tosan megadott méretben (magassága: 7,38
m, egy vízszintes szár hossza: 1,23 m), mivel
Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 m ma-
gasan állt. Az Ur Jézus „J N S R” = Je Ne Suis
Rien Jén nem vagyok semmi! nevet adja e ki-
választottjának. Ezen keresztek által elõre hir-
detem dicsõséges eljövetelemet...” „Szent
Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt a
fehér és kék színt hordja magán...” „Mondom
nektek, hogy Szent Anyám minden ilyen ke-
reszt alatt ott fog állni, ahogy a Golgotán meg-
feszített Fia keresztje alatt állt.” – „Minden ke-
reszt áldás a Föld számára... Mindegyik a fun-
damentumáig az Ég által meg lesz áldva...
Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki,
minden Istentõl származik..“

„Minden hely, ahol a 7.38 m magas kereszt
fel van állítva és a Dozulé-ban általam adott
imát imádkozzák, minden katasztrófától
megmenekül... Minden kereszt mint egy õrto-
rony õrködik felettetek. Mert az a város,
amelyben e keresztemet felállítják, az ÉN oltal-
mam alatt áll. Imádkozzátok minden keresz-
tem elõtt naponta a dozulei imát abban a biz-
tos tudatban, hogy ÉN Ott vagyok…“ „Ha az
imát szívvel mondjátok, akkor sok kegyelmet
kaptok minden ilyen kereszt elõtt... Imádkoz-
zatok együtt... Minden imát megáldok, melyet
hittel imádkoztok e kereszt lábánál...

Minden ima növeli a kereszt hatóerejét.”
Az Úr Jézus kérte, hogy a Föld minden or-

szágában álljon ilyen kereszt, és néhány éve
ez meg is valósult. 2005-ben több mint 7000
állt már világszerte. Pl. Kanadában 800 ilyen
fénykereszt van felállítva. Irakban 9, Svájcban
2003-ban 55 állt már.

Egy ukrajnai bíboros Kijev körül 4 fényke-
resztet állítatott fel. Kolumbia minden püspöke
kért egyet. Magyarországon 2002. november
1-lén állították fel az elsõt Debrecenben, a má-
sodikat Tolna megyében, Németkéren. A mári-
aremetei fénykereszt a harmadik. Azóta még
néhány helyen állítottak fénykeresztet, utoljára
Hercegszántón. 2000. november 15-én. II. Já-
nos Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra,
akik e kereszteket felállítják. Minden fényke-

resztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet-
nyugat irányába mutasson. Több jelentés érke-
zett a fénykeresztek közelében elhárult termé-
szeti katasztrófákról, mint tájfun, forgószél stb.
2004. december 26-i szökõár után egy indiai
pap, aki a templom mellett állíttatott egy fény-
keresztet, jelentette, hogy egy kb. 10 m magas
árhullám közeledett a község felé, majd hirte-
len megállt és visszahullott.

Kedves Mélykútiak!

A cikk elején említett kezdeményezést kö-
vetõen megvizsgáltuk a keresztállítás hatósági
engedélyeztetésének lehetõségét, valamint
anyag, munkadíj és egyéb költségeinek össze-
gét. Legalkalmasabb helyszíne a Plébánia kert-
jének Galamb és Kistemplom utcai sarka len-
ne, természetesen a kerítés, lépcsõs és akadály-
mentes feljáró, valamint padok és a szükséges
technikai eszközök megépítésével, melynek
költsége kb. 1 millió forint. Ezt az összeget csak-
is közadakozásból tudja Egyházközségünk elõ-
teremteni és ezután a fénykeresztet megépíte-
ni. Mindehhez kérjük a Testvérek imáit és
anyagi hozzájárulását, hogy Mélykútat is meg-
védje az Úristen a Szûzanya közbenjárásával
minden veszedelemtõl és katasztrófától. 

Kérem, hogy aki csatlakozni szeretne a
fénykereszt megvalósításához, jelezze a
Plébánián!

Köszönettel: Bolvári János plébános

„Szent Kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye.” ...

68 Q EU-S ÉLELMISZER-
SEGÉLY MÉLYKÚTON
Június 21-én a Kalocsa-Kecskeméti Fõegy-
házmegyei Karitászon keresztül 68 q EU-s,
tartós élelmiszer (metélt tészta, rövidcsõ-
tészta, vaníliás karika és diabetikus széles
metélt tészta) érkezett Mélykútra, melyet a
helyi karitász csoport aktivistái, a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
és a Cigány Érdekképviseleti Szervezet akti-
vistái osztottak június 22-én és 23-án. Az
élelmiszersegély odaítélését ugyanezen cso-
portok végezték még márciusban az önkor-
mányzat bevonásával. Az értesítések szét-
hordásában az önkormányzat közmunkásai
voltak segítségünkre. A névsor táblázatba
való beírását és az értesítések megírását a
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány fog-
lalkoztatottjai végezték. A kamionról való
lerakodásnál most is, mint mindig az
Univerholz Kft. tulajdonát képezõ targoncá-
jával Lasancz István gyorsan és milliméter
pontossággal végezte. Bolvári János plébá-
nos atyának köszönjük a helyet, ahol az
élelmiszert tárolhattuk és oszthattuk. Min-
denkinek, aki csak a legkisebb szolgálatot is
vállalta ebben a munkában, köszönjük! Is-
ten bõséges áldásával fizesse meg! Csak
jóakarattal és közös összefogással lehet kö-
zös célokat megvalósítani! 

293 család (966+487=1483 fõ) kapta a
41 q metélt tésztát, a15 q rövidcsõtésztát, 6
q vaníliás karikát és a 6 q diabetikus széles
metélt tésztát úgy, hogy a Napközi konyhája
487 fõ rászorulóra 9 q élelmiszert kapott
mindezekbõl.

Egy vállalkozó adományából mindenki ka-
pott pólót is. Köszönjük az adományt! Kö-
szönjük a pólók rendszerezését, osztását a
résztvevõ aktivistáknak!

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

Honlapunk elérése: www.caritasmelykut.shp.hu

SZENT JOACHIM-TEMPLOM BÚCSÚJA

2011. augusztus 19-én 19 órakor tartunk misét, 20-án (vasárnap) tartjuk a Szent Joachim-
templom búcsúnapját. Az ünnepi szentmiséket – reggel 7 és de. 9 órakor – Fõtisztelendõ
Nagyidai Zsolt jánoshalmi plébános mutatja be. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HONLAPCÍME: WWW.PLEBANIAMELYKUT.SHP.HU
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Az egyesület 2001-ben alakult, kezdetben
az országos egyesület (NOE) helyi csoportja-
ként mûködött, 2007-ben vált közhasznú
egyesületté. Az eltelt 10 év alatt tevékenysé-
gével aktívan részt vett a település közéleté-
ben, színesítve kulturális életét. Felelevenítve
a régi szüreti felvonulások hagyományát, a
Mûvelõdési Házzal közösen azóta minden év-
ben megszervezzük a felvonulást és a szüreti
bálat. Szintén a kezdetektõl „Nyusziváró” és
karácsonyi kézmûves foglalkozást tartunk
nem csak nagycsaládos gyerekeknek.

A nyár legnagyobb eseménye az egyesület
életében a „Juniális” és a „Bográcskirály” fõ-
zõverseny. Az idei Juniális alkalmával is kéz-
mûves foglalkozások, ügyességi- és rajzverse-
nyek, helytörténeti vetélkedõk színesítették a
programot. Bleszákné Gyõzõ Edit köré gyûl-
tek a korongozni vágyók, Kõszegi Edit irányí-
tásával a nyár virágaiból szebbnél szebb kom-
pozíciók születtek.

A helytörténeti vetélkedõ során – melyet
Gyimesi Ferenc szervezett és vezetett – a ver-
senyzõk számot adhattak arról, mennyire is-
merik (vagy nem ismerik) Mélykút nevezetes-
ségeit. A végállomás minden vetélkedõben
résztvevõ számára ugyanaz volt: a Gáspár
cukrászdában jutalom fagylalt várta õket.

Mennyiben volt más az idei Juniális, mint
az elõzõek?

A 10. jubileumra való tekintettel máskép-
pen készültünk erre a napra, mint eddig.

Az ünnepélyes megnyitó során az egyesület
vezetõje, Kissné Kakas Éva felidézte az elmúlt
10 év jeles eseményeit, a közös élményeket,
köszöntötte Kollár Frigyesnét, a csoport akkori
vezetõjét, alapító tagot, majd DonPedro bohóc
irányításával kezdõdtek a délutáni programok.
Bevezetõként gólyalábasok próbálkoztak a
Mûvelõdési Ház mögötti területen, különféle
játékok álltak rendelkezésre, melyekért köszö-
net illeti Mészáros Ferencet.

Az egyesület tagságának összefogásával
szerettük volna meglepni a gyerekeket valami
olyannal, amely nélkül születésnap nem múl-
hat el: egy 120 személyre szóló születésnapi
tortával, melyet a hozzávalók összegyûjtése
után Doszpod László cukrász készített el. A
tortán felül pogácsa, sütemény és finom kalács
is került az asztalokra, melyekért ezúton mon-
dunk neki köszönetet. Az idõjárás kicsit meg-
tréfált bennünket, ezért a délután további ré-
sze a nagyteremben zajlott ismét DonPedro
bohóccal.

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik bármilyen módon hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. 

Reméljük, hogy az egyesület új tagcsaládjai
is jól érezték magukat közöttünk, nekik is kö-
szönjük az aktív közremûködést.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ, NME tag

Kissné Kakas Éva NME elnök

10 éves a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
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Akikre büszkék vagyunk...

Adelhardt Zsófia 1.b

Bögyös Zsófia 3.a

Drenkovics Vivien 3.b

Gömöri Dorián 1.b

Illés Réka 2.b

Bánhidi Hajnalka 4.b

Csák Jázmin 1.a

Dudás Alíz 2.b

Grizák Zoltán 1.c

Jakity Anna 4.b

Behány Zoltán 8.a

Csontos Berta Lili 4.b

Dudás Helga 7.b

Gyïrki Karina Virág 1.b

Juhász Viktor 2.c

Birkás Daniella 1.b

Dora Dóra 2.c

Eszter Ádám 2.c

Hodonicki Martin 2.a

Kárász Gábor 8.b

Blahó Bianka 2.b

Doszkocs Bence 6.b

Eszter Hanna 4.b

Horváth Szimonetta 4.c

Kiss Laura 5.b

Bódi Dávid 4.b

Drenkovics Dorina 1.c

Ézsiás Gábor 6.b

Hurton Benedek 2.c

Klem Balázs 1.b
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Akikre büszkék vagyunk...

Klem Zsolt 3.b

Kovács István 6.b

Pásztor Rebeka 5.b

Sziráczki Armand 1.b

Vörös Annamária 3.a

Kollár Laura 8.b

Kun Szabó Imola 1.b

Pitz Róbert 4.b

Sziráczki Zsolt 1.b

Weis Ádám 7.c

Kopcsek Dávid 1.b

László Zsófia 3.b

Polyákovics Balázs 6.b

Sztanyik Brigitta 2.a

Kopcsek Péter 4.c

Lázár Édua 4.a

Radvánszki Roland 2.c

Torma Nikolett 4.b

Kósa Edina 6.a

Nacsa Fruzsina 6.b

Somogyi Dorina 1.c

Vinek Erika 4.c

Kovács Adél 6.b

Nasz Eszter 6.b

Szécsi Laura Morgána 6.a

Vojnics-Rogics Réka 8.a

GGrraattuulláálluunnkkGGrraattuulláálluunnkk !!!!



8
Önkormányzati Tájékoztató   2011. augusztus   

Az Oktatásért Közalapítvány
által kiírt NTP-OKA-XIX-es nyer-
tes pályázata eredményeként Te-
hetségnapot rendeztünk június 2-
án és 3-án az iskolában, illetve a
Mûvelõdési Házban.

Tehetségnapunkat a Jánoshal-
mi Többcélú Kistérségi Társulás ál-
talános iskolái pedagógusainak,
Mélykút óvópedagógusainak, ta-
nítóinak, tanárainak, iskolánk Te-
hetségpontjával partneri kapcso-
latban lévõ intézményeknek, illet-
ve iskolánkkal több éve kapcsolat-
ban lévõ, egymásnak közös tanul-
mányi versenyt, DIV-versenyt
szervezõ iskolák pedagógusainak
rendeztük. Rendezvényünk célja
az volt, hogy a résztvevõ pedagó-
gusokkal megismertessük a Nem-
zeti Tehetség Programot, illetve a
Tehetségpont hálózatát. 

Nagy örömünkre szolgált az,
hogy ezen a napon találkozhattak
azok a szakemberek, akik támo-
gatják a tehetségeseket. A tehet-
ségre, a tehetségsegítésre érték-
ként kell tekintenünk, éreztet-
nünk kell a tehetséges gyerekek-
kel a rájuk irányuló figyelmet, a
segítõ szándékot. Célunk elérésé-
ben neves elõadók, országosan
elismert szakemberek voltak se-
gítségünkre. Június 2-án dr. Duró
Zsuzsa pedagógus és tehetségfej-
lesztõ szakértõ, a Hubay Tehet-
ségpont képviselõje tartott elõ-
adást a pedagógusoknak a tehet-
ségrõl, tehetségazonosításról és
tehetségdiagnosztikai módszerek-
rõl. Június 3-án Rajnai Gábor a
Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács
alapítója és koordinációs felelõse
„Tehetségpontok és hálózatuk sze-

repe a tehetségsegítésben” címû
elõadását tartotta meg, majd
Fuszek Csillának a Magyar Géni-
usz Projektiroda Külkapcsolati
Munkacsoportja vezetõjének kö-
szönhetõen megismerkedhettünk
a fõbb tehetségmodellekkel és
bepillantást nyerhettünk a világ
tehetséggondozó Jó gyakorlatai-
ba. Aznap délután Tóth Andrea,
a MindLab Hungary 2008 Kft.
ügyvezetõje a MindLab módszer-
tanát mutatta be, és végül
Kovácsné dr. Nagy Emese, a
hejõkeresztúri IV. Béla Körzeti Ál-
talános Iskola igazgatónõje megis-
mertetett bennünket intézménye
jó gyakorlataival.

Az elõadások közben városunk
tehetséges diákjai és a pedagógus

kórus mutat-
kozott be, majd
a rendezvény végén iskolánk által
meghirdetett rajzpályázat ered-
ményhirdetését tartottuk meg. 

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik segítették a
rendezvény sikeres megvalósu-
lását: a Mûvelõdési Ház dolgo-
zóinak, Mélykút Város Önkor-
mányzatának, Doszpod László
cukrászmesternek, iskolánk pe-
dagógusainak és a fellépõket fel-
készítõknek. 

Bízunk benne, hogy még sok
ilyen tartalmas szakmai nap ré-
szesei lehetünk.

A szervezõk:

Csontos Ferencné, Hurton Katalin,

Weisné Puskás Ágnes

Pályázat útján megvalósított projektek az általános iskolában

TEHETSÉGNAP MÉLYKÚTON  

„Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képessé-
geit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának.
De ha a tehetséges gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képessé-
geit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia.” (Gallagher)

Rajzpályázatunk nyertesei

„ISMERD MEG ÖN-MAGAD!”
önismereti és személyiségfejlesztõ mûhely

Mottónk: „Próbálj jobb emberré válni, és ismerd meg önmagad, mielõtt
megismernél valaki mást, és tõle várnád, hogy megmondja, ki vagy.”
(Gabriel Garcia Marquez)

Az „Ismerd meg önmagad!”
elnevezésû önismereti és szemé-
lyiségfejlesztõ tehetséggondozó
mûhely foglalkozásait 2011. már-
cius 20. és június 15. között való-
sítottunk meg iskolánkban az Ok-
tatásért Közalapítvány XXI. nyer-
tes pályázatának köszönhetõen.
A foglalkozásokat a mûhely sajá-
tosságának megfelelõen tömbö-
sítve tartottuk, ugyanis egy-egy té-
makör végiggondolásához és
megvalósításához nem volt ele-
gendõ 45 perc. Ez az óratöm-
bösítés nagyon jól mûködött. A
tanulók örömmel jöttek a foglal-
kozásokra, csodálkoztak, milyen
gyorsan elrepült az idõ egy-egy
foglalkozás alatt, és alig várták,
hogy elteljen egy hét, hogy újra
találkozhassunk.

A tanulók minden feladatot kí-
váncsian vártak, és lelkesedéssel
kezdtek neki a megvalósításnak. A
munkafolyamatok közben meg-
nyíltak, õszintén vallottak önma-
gukról, a társak életében betöltött
szerepükrõl, saját jó és rossz tulaj-
donságaikról, jövõbeli terveikrõl.
A beszélgetõ körök, amivel kezd-

tük és zártuk a foglalkozásainkat,
nagyon jót tettek a félénk, vissza-
húzódó tehetségeknek, mert vég-
re õk is elkezdtek beszélgetni,
gondolatokat, érzéseket közölni
az adott témában. Már nem vol-
tak olyan stresszesek, társaik ér-
deklõdéssel fordultak hozzájuk és
a mûhelyvezetõk is igyekeztek mi-
nél több pozitív visszajelzést adni
nekik, hogy bátorítsák, erõsítsék
õket. A túlságosan kommunikatív,
illetve néha bántóan kritikus te-
hetségeknél igyekeztünk rávilágí-
tani a problémákra és korrigálni
azt. Bátran elmondhatjuk, hogy
kiváló eredményeket értünk el
ezen a területen is.

A feltöltõdést elõsegítõ progra-
munk segítségével eljuthattunk
Budapestre, ahol a Madách Szín-
házban egy kiváló színdarabot –
József és a színes szélesvásznú
álomkabát – nézhettünk meg,
ami igazán jól illett a mi temati-
kánkba, hiszen a társak egymás-
hoz való viszonyáról, szeretetrõl,
családi ellentétekrõl, összetartás-
ról szólt a színmû. A díszletek
olyan fantasztikusak voltak, ami-
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A Szvetnik Joachim Általános
Iskola az Oktatásért Közalapít-
vány XIX. számú, „A hátrányos
helyzetû településeken és kistérsé-
gekben, a tehetségsegítõ szolgálta-
tásokhoz való hozzáférést javító
kezdeményezések támogatása”
címû pályázati kiírásának egyik
gyõztese lett. Ennek köszönhetõ-
en mûködtethettünk három cso-
portnak 30 órás tehetségmûhelyt,
melyet 2011 márciusában kezd-
tünk el és a következõ tanév de-
cemberéig folytatunk. 

Magyarországon több mint öt
éve van jelen a MindLab tehetség-
fejlesztõ program, amely hatásos
oktatási programként visszaállítja a
gondolkodtató játékokat az õket
megilletõ természetes helyükre.
Az egyéni fejlesztést, felzárkózta-
tást és a tehetséggondozást, vala-
mint a közösségépítést kínálja a
MindLab, amely interaktív logikai

táblás társasjátékok gyakorlásával
fejleszti a gyermekek készségeit. A
logikai játékok nagyhatású moti-
váló eszközök, amelyek javíthat-
ják gondolkodási képességeinket,
elmélyíthetik a gondolkodási fo-
lyamatok iránti tudatosságunkat,
és segítenek abban, hogy jobban
kezeljük az érzelmeinket. Az élve-
zetes játékok tapasztalata hozzá-
segíti a tanulót a gondolkodás és a
tudatosság magasabb szintjének
eléréséhez, vagyis énereje, képes-
ségei és tehetsége kibontakoztatá-
sához, a mindennapi életben való
boldoguláshoz. 

lyet a mi tanítványaink még nem
láttak. Feltöltõdve, élményekkel
gazdagodva jöttünk ki a színház-
ból. Ez volt a programunk nyitó
foglalkozása, vagyis a ráhangolás
a mûhelyre. Ennél jobban nem is
indíthattuk volna.

A mûhely maximálisan elérte a
célját. A gyerekek más szemmel
néznek társaikra, segítik, erõsítik,
bátorítják õket, építõ kritikát alkot-
nak egymásról. Önmagukat is más
tükrön keresztül nézik: érzékelik

miben kiválóak, miben szorulnak
fejlesztésre, mik a pozitív tulajdon-
ságaik és mik a gyengeségeik. Úgy
érezzük, mi mûhelyvezetõk, hogy
az ilyen jellegû mûhelyekre, ami-
kor tengernyi veszély fenyegeti fia-
taljainkat, nagyon nagy szükség
lenne, talán egy egészséges ön –
és társismerettel, határozott én- és
jövõképpel nem tévednének el a
világ útvesztõjében.

Csontos Ferencné, Hurton Katalin, Weisné

Puskás Ágnes

A legjobban sikerült „Én tablók”

MINDLAB MÛHELYEK

Mottónk: „A gyerekek nem a kötelesség kényszerébõl fognak tanulni,
hanem a játék szeretetébõl.” (Platón)

A MindLab Europe Plc. 30
órás akkreditált továbbképzésén
három pedagógus vett részt:
Csontos Ferencné, Hurton Kata-
lin, Weisné Puskás Ágnes. Aki a
továbbképzést sikeresen elvégzi,
akkreditált MindLab tanár lesz, és
a MindLab Hungaryvel kötött kü-
lön partneri vagy franchise szer-
zõdés alapján részt vehet a mód-
szer alkalmazásában. 

Tehetségmûhelyeinkbe több-
féle szempont alapján válogat-
tuk be diákjainkat: osztályfõnö-
kök véleménye valamint külön-
bözõ személyiségi tesztek alap-
ján. Figyelembe vettük a gyere-
kek tanulmányi eredményét, il-
letve versenyeredményeit is,
nem megfeledkezve azokról
sem, akik bizonyos területeken
lemaradást tanúsítanak, míg más

területeken kimagasló teljesít-
ményt nyújtanak. Nagy figyel-
met szenteltünk azoknak az át-
lagon felüli képességekkel ren-
delkezõ gyerekeknek, akik hát-
rányos szociális helyzetûek. 

A Mindlab Központ szakembe-
reinek véleményét kikérve vegyes
csoportokat alakítottunk ki. Min-
den csoportba 12 gyereket válo-
gattunk be. A foglalkozásainkat he-
ti rendszerességgel tartottuk. Szep-
tembertõl lehetõséget biztosítunk
a gyermekek szüleinek és osztály-
fõnökeinek, hogy betekintést
nyerhessenek mûhelyeink munká-
iba. Jövõ tavasszal pedig a legered-
ményesebben játszó gyermekün-
ket benevezzük az országos baj-
nokságra.

Csontos Ferencné,Hurton Katalin,

Weisné Puskás Ágnes

HÚSVÉTI TÁBOR A DUNAKANYARBAN

A Szülõföld Alap Oktatási és
Szakképzési Kollégiuma támoga-
tást ítélt meg a Mélykúti Gyerme-
kekért Alapítvány részére „Ünne-
peljünk együtt!” – a mélykúti és a
bácskossuthfalvi gyerekek közös
táboroztatásának lebonyolítására.
A programot 2011. április 20-26
között valósítottuk meg. Április
20-án érkezett Mélykútra 16 bác-
skossuthfalvi gyerek két pedagó-
gus kíséretében. A gyerekeknek
családok adtak szállást két napig.
Ez remek alkalom volt arra, hogy
megismerjük egymás körülmé-
nyeit, szokásait, kultúráját, érdek-
lõdési körét. 

Április 21-én egész napos játé-
kos foglalkozást szerveztek ne-
künk tanáraink. Ez a jó hangulatú,
forró tavaszi nap egy helyi vállal-
kozónak, Doszpod Lászlónak kö-
szönhetõen fagylaltozással zárult. 

Április 22-én kora reggel in-
dultunk táborhelyünkre, Kisoro-
sziba, Budapesten azonban egy
kis pihenõt tartottunk. Megismer-
tettük a bácskossuthfalvi gyereke-
ket fõvárosunkkal. Felsétáltunk a
budai várba, és ott megnéztük a
Halászbástyát, a Marcipán Múze-
umot, a Sándor-palota és az Or-
szágos Széchényi Könyvtár épüle-
tét. Azután utunk az Országház-
hoz vezetett, ahol egy órás ház-

bemutatón vehettünk részt. A ne-
vezetességek megtekintése után
elindultunk  Kisorosziba.

A következõ nap húsvéti elõ-
készületekkel telt:egy PowerPoint
segítségével megismertük egymás
húsvéti hagyományait, összefog-
laló montázst készítettünk a hús-
vétról, tojást festettünk. A fiúk lo-
csolóverseket gyûjtöttek, majd
egyet közösen megtanultak és
másnap el is mondtak a lányok-
nak. A délutáni szabadidõs labda-
játékok után hagyományainkhoz
híven közösen fogyasztottuk el a
húsvéti sonkát tojással, kaláccsal.
Este Budapesten egy meghitt hús-
véti szertartáson vettünk részt.

Húsvétvasárnap Visegrádra
utaztunk, ahol a Fellegvárban tör-
tént sétát egy izgalmas bobozás
elõzött meg. Délután a Salamon-
toronyban Cseke László – aki a
Szent György Lovagrend tagja –
tartott élõ történelemórát a tábo-
rozóknak. Az estét vidám táncos
mulatsággal zártuk, ami felejthe-
tetlenre sikerült.

Húsvéthétfõn nagy izgalom-
mal vártuk a locsolkodást. A fiúk
elõkészületét látva tudtuk, hogy
senki sem fog szárazon maradni a
lányok közül. A locsolkodás vé-
geztével indultunk Szentendrére.
A Skanzenben kipróbálhattuk a
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TANULMÁNYI VERSENY
Délterületi iskolák tanulmányi versenyét rendezték meg 2010. április 20-án Tompán, ahol
Balotaszállás, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Mélykút, Moravica (Szerbia), Zsana, Tompa tanu-
lói vettek részt. A mélykúti tanulók az alábbi eredményeket érték el:
Komplex: 2. Horváth Szimonetta (4. oszt.) 
Helyesírás: 2. Bögyös Zsófia (3. oszt.) • 2. Semsi Dominika (5. oszt.) • 2. Nasz Eszter (6. oszt.)
• 1. Dudás Helga (7. oszt.) • 1. Vojnics-Rogics Réka (8. oszt.) • 
Angol nyelv: 2. Ézsiás Gábor (6. oszt.) • 2. Weis Ádám (7. oszt.) • 1. Magyar Dominika (8. oszt.)
Német nyelv: 1. Ádelhardt Zsombor (5. oszt.) • 1. Kovács Adél (6. oszt.)
Történelem: 1. Katona Gréta (7. oszt.) •  2. Kopcsek Zsófia (7. oszt.)
Biológia: 1. Kollár Laura (8. oszt.) • Szalonnás Dániel (8. oszt.)
Fizika 1. Behány Zoltán (8. oszt.) • 2. Kárász Gábor (8. oszt.)
Természetismeret: 3. Doszkocs Bence (6. oszt.)
Kémia: 1. Sziráczki Tamás (8. oszt.) • 2. Kis Gombos Alexandra (8. oszt.)

NÉMETESEK SIKEREI
Az idei tanévben különös figyelmet szentel-
tünk a tehetséges tanulók német nyelvi verse-
nyeken való megmérettetésének. A TITOK
Oktatásszervezõ Bt. kétféle versenyt hirdetett
az érdeklõdõ gyerekek számára. A hat fordu-
lóból álló levelezõ verseny feladatait diákjaink
négy csapatban oldották meg a következõ
eredménnyel:

5. évfolyam: Ádelhardt Zsombor, Bogdán
Emese, Fekete Sándor és Hurton Boglárka
2. helyezés (99,6%) • 6. évfolyam: Demeter
Anna és Kovács Adél 3. helyezés (99.6%) •
7. évfolyam: Doszpod Patrícia, Katona
Gréta, Rostás Regina és Vinek Lívia 15. he-
lyezés (95,8%) • 8. évfolyam: Behány Zol-
tán, Csorba Angéla és Tallér Valentin 10. he-
lyezés (97,5).

A Regenbogen egyéni tesztverseny elsõ
fordulójának eredményei alapján Ádelhardt
Zsombor, Fekete Sándor, Hurton Boglárka,
Kovács Adél, Doszpod Patrícia és Behány Zol-
tán tanulókat tartottuk érdemesnek benevez-
ni az országos fordulóra. Az iskolai selejtezõt
március 18-án tartottuk iskolánkban. A rend-
kívül szoros versenyben az országos 10 helye-
zett közé nem sikerült bejutniuk, de elért
eredményeik a jövõre tekintve biztatóak. 

Az írásbeli megmérettetés mellett a szóbe-
li kifejezõkészségét, rátermettségét is kama-
toztathatta Behány Zoltán, Katona Gréta és
Rostás Regina az Abenteuerland címû multi-
médiás német nyelvi versenyen, december 3-
án a bajai Szent László ÁMK-ban. 

Hagyományteremtõ szándékkal szervezett
a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gim-
názium német nyelvû mesemondó versenyt.
A Grimm fivérek meséibõl választhattak a
résztvevõk. Nagy örömünkre Horváth
Szimonetta 4., Behány Zoltán pedig az elõke-
lõ 2. helyen végzett.

A DIV-en két tanulónk Ádelhardt Zsombor
az 5. c-bõl és Kovács Adél a 6. b-bõl egyaránt
1. helyezett lett. 

Köszönet a tanulóknak a lelkiismeretes fel-
készülésért, a szülõknek az erkölcsi és anyagi
támogatásért, valamint az önkormányzatnak
az utazásaink finanszírozásáért.

Brezovszkiné Beszédes Ágota

és Polyákovicsné Molnár Ágota

ÉNEKKARI PRÓBA
az általános iskola gyermekkórusa számára
augusztus 29-én, 30-án és 31-én (hétfõn,
kedden, és szerdán) de. 10-kor az iskola ének
termében.

Kiss Csepregi Ákosné kórusvezetõ

tájegységek kézmûves szokásait. Rengeteg él-
ménnyel, ismerettel gazdagodtunk ezen a na-
pon is. Az estet a hetet lezáró teszttel, majd
bátorságpróbával fejeztük be. 

Kedden reggel szomorúan csomagoltunk
össze, majd hagytuk el szálláshelyünket, mert
tudtuk, hogy a táborozásnak pár órán belül vé-
ge szakad. A hazautazás napját ismét Budapes-
ten töltöttük. A Palace Cinemasban megnéz-
tünk egy premier filmet, majd a Campona
Tropicariumban érdekes állatokat csodálhat-
tunk meg. Utolsó állomásaként Csillebércre
utaztunk Gyermekvasúttal. A kisvasút száguldá-
sa közben megcsodálhattuk a tájat, az éledõ
természetet, a hegyvidék szépségét. Azután el-
indultunk  Mélykút felé. A hosszú úton sokat
játszottunk, nevettünk, beszélgettünk.

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a hé-
ten a bácskossuthfalvi gyerekek társaságában.
Mély barátságok alakultak ki és a hazafelé ve-
zetõ úton már a következõ találkozást kezd-
tük tervezni. Mélykútra érve könnyes szem-
mel búcsút vettünk vendégeinktõl, és fájó
szívvel elváltunk egymástól.

Köszönjük szervezõ tanárainknak – Csontos
Ferencnének, Hurton Katalinnak, Weisné Pus-
kás Ágnesnek – és a Mélykúti Gyermekekért
Alapítványnak ezt a felejthetetlen hetet, amit a
tavaszi szünetben eltölthettünk a Dunakanyar-
ban. Rengeteg személyiségünket gazdagító él-
ménnyel térhettünk haza. Bízunk benne, hogy
jövõre is lesz lehetõségünk táborozni!

Bényi Dorina, Dudás Helga, Horváth Enikõ,

Katona Gréta, Szirák Enikõ

Köszönetet szeretnék mondani a következõ magánszemélyeknek és szervezeteknek, mert nél-
külük nem tudtuk volna megvalósítani ezt a programot: Holka Istvánnénak, Jegyugya Jánosné Er-
zsike néninek, Ádám Imréné Johanna néninek, Doszpod Lászlónak, Katonáné Polyák Katalinnak,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, Mélykút Város Önkormányzatának és a Mûvelõdési
Ház dolgozóinak. Szeretnénk megköszönni kedvességét minden olyan szülõnek, aki valamilyen
felajánlással támogatta táborunkat. Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a csalá-
doknak, akik egy vagy több bácskossuthfalvi diák elszállásolását és vendégül látását vállalták két
napra: Ézsiás Róbertné, Kopcsekné dr. Dora Éva, Kósa Róbertné, Nasz Ildikó, Pekli Anita, Somo-
gyi Tiborné, Szirákné Molnár Veronika és Vojnics-Rogics Antalné.

Weisné Puskás Ágnes
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A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesületének
(NME) elnöke meghívást kapott július 15-ére az
Országházba a Konrad Adenauer Alapítvány és
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete együtt-
mûködésében szervezett „Helyi szövetség a
családokért – családbarát önkormányzatok,
közösségek” címû szakmai konferenciára.

A meghívottakat dr. Kövér László, az Or-
szággyûlés elnöke, dr. Réthelyi Miklós minisz-
ter, valamint Székely Hajnalka, a NOE elnö-
ke köszöntötte. A konferencián ünnepélyes
keretek között adták át a NOE idei Családba-
rát Önkormányzat díjait. A megtisztelõ címet
öt település önkormányzata nyerte el annak
elismeréséül, hogy sokat tettek a településü-
kön élõ családokért. Eredményeiket méltatva
elhangzott, hogy kevés pénzbõl is lehet na-
gyot alkotni.

Õszintén remélem, hogy Mélykút Önkor-
mányzata is hamarosan méltó lesz erre a
megtisztelõ címre. Egyesületünk ezután is
mindent megtesz a jó és hasznos együttmû-
ködés érdekében.

Az Országház Fõrendiház termében meg-
tartott konferencián a mélykúti egyesületet
Kissné Kakas Éva, Gyimesi Ferenc és Kiss An-
na képviselte.

Kissné Kakas Éva NME elnök

A Parlamentben jártunk
MEGJELENT!

A könyv kapható Kiss Lénárdné boltjában 
(az orvosi rendelõ mellett).
Ára: 1.970 Ft

KÖNYVAJÁNLÓ

II. MÉLYKÚTI
AUTÓS ÜGYESSÉGI VERSENY

(DÉL-ALFÖLDI
AUTÓS ÜGYESSÉGI BAJNOKSÁG
7. FORDULÓ)
2011. augusztus 14. vasárnap

HELYSZÍN:  MÉLYKÚT, Tópart utca

VERSENYPROGRAM (10 órától):

• gyakorló körök

mért körök

autóbemutató, gumiégetés

eredményhirdetés

NEVEZÉS:  a helyszínen 9 és 10 óra között
1000 FT/fő

KATEGÓRIÁK:  elsőkerék-hajtású,
hátsókerék-hajtású, női

NEVEZÉSI DÍJ:

•

•

•
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút V ros hivatalos internetes honlapja

a www.melykut.hu címen érhetõ el.
á

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár honlapja: www.melykuti.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Horváth Flórián(anyja neve:
Horváth Mónika); Balázs Norina(anyja neve.
Rác Judit)
Házasságot kötöttek: Dr. Mikó Péter Pál és
Lázár Rita
Meghaltak: Szentgróti Valéria élt 68 évet;
Maczkó Ferencné Szolga Margit élt 81 évet

GAMMA GT. 
SZENVEDÉLYBETEGEK
Mélykúti Önsegítõ Csoportja foglalkozásait áp-
rilis 14-tõl csütörtök esténként 19 órától tartja a
Csorba-házban. A csoport honlapja elérhetõ a
www.melykutgamma.shp.hu oldalon.

FÉNYMÁSOLÁS
Szolgáltatásainkat fénymásolással bõvítettük.
Fenyõ Miksa Könyvtár 

DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER):
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499
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Augusztus 19. péntek

17.00 Városi ünnepség (Központi park) • Kiál-
lításmegnyitók
18.00 Orgonaest (Szent Joachim-templom)
21.00 Nosztalgia disco (Béke Music Club

Augusztus 20. szombat 

Központi park, Városháza elõtti tér
15.00 A négylábú kistestvér interaktív báb-
játék és Vitéz László a kiskunhalasi Bábszín-
házi Alapítvány támogatásával) • bábkészítés
• Ökocsiga (fajáték barkácsolás, játékudvar,
játékvár) • Civil sziget • Ugrálóvár • Borudvar
(Csorba-ház)

16.00 Oszvald Marika mûsora: operett slágerek
17.00 Helyi, testvérvárosi csoportok bemutat-
kozása
19.00 Ünnepi szentmise • mélykúti „kapu ki-
támasztó mákos kalács” kóstoló
20.00 Utcabál elõzetes
21.00 FIESTA Együttes mûsora
22.00 Utcabál HB Trió
24.00 Tûzijáték 

Augusztus 21. vasárnap

7.00 és 9.00 Szentmise
MÉLYKÚTI BÚCSÚ (LOVASPÁLYA)
16.00 Bajnoki Labdarúgó mérkõzés

KIÁLLÍTÁSOK:

MÛVELÕDÉSI HÁZ: Kézimunka kiállítás (Fürge
Ujjak Kézimunka szakkör) • Gyõzõ Edit és
Kurucsai Márta kerámia kiállítása • Alkotóhá-
zi munkák kiállítása • Fotókiállítás (Természet-
járó Egyesület) • Életképek 2010-2011
KÖNYVTÁR: Dr. Kalotás Zsolt nemzetközi hírû
természetfotós kiállítása • Maczkó János fes-
tõmûvész állandó kiállítása • Ozirisz földjén
olvasótábor életképek kiállítás • Vörös László
Emlékszoba
CSORBA-HÁZ: Juhász Mónika tûzzománc, ak-
varell, grafika kiállítása
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS UTÁN megtekint-
hetõ a Szvetnik Joachim Emlékház, a Carl
Sagan Csillagvizsgáló és Kameragyûjtemény, a
Szent Joachim Katolikus Múzeum és Helytör-
téneti Gyûjtemény

Kovács Tamás polgármester

Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató

CIVIL SZIGET
A „Mélykúti Napok” rendezvény helyszíne a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló valamint a
központi park. A parkban a tavalyihoz hasonlóan bemutató sátrakat szándékozunk felállíta-
ni. Lehetõséget kínálunk a helyi és vidéki vállalkozások, társadalmi szervek, egyesületek, va-
lamint képzõmûvészettel foglalkozó magánszemélyeknek a tevékenységük bemutatására,
valamint termékeik értékesítésére. Felkérjük Önöket, hogy lehetõségeik szerint éljenek ter-
mékeik bemutatásával, ezzel is színvonalasabbá téve ezt a jeles ünnepséget.  

Amennyiben felkeltette érdeklõdését az ajánlatunk, kérjük, jelezze szándékát további
egyeztetés céljából 2010. augusztus 5. 16.00 óráig a Fenyõ Miksa Könyvtárban (telefon:
77/461-347 , 70/451 48 45) Szükség esetén a sátrat biztosítjuk. 

Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató

MÉLYKÚTI NAPOK
rendezvénysorozat 2011. augusztus 19–22.


