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Kedves Mélykútiak!
Ismét elmúlt egy hónap, és ezzel a hónap-

pal lassan a nyár is. Indul az iskola, lassan de
biztosan haladunk az õsz felé.

Elmúlt hazánk legnagyobb ünnepe Au-
gusztus 20-a is. Sokan ünnepeltünk együtt, de
nem elegen, és mivel fontosnak tartom az ün-
nepi beszéd gondolatait, tartalmát, újságunk
segítségével, kérem, had osszam meg, min-
den Mélykúti lakóval. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Tisztelt Mélykútiak! Kedves Vendégeink!

Valamikor régen egy nagy európai gondolko-
dó kérdezte, hogy: „…min jár az emberek
esze?” És így válaszolt: „a táncoláson, a lant-
pengetésen, az éneklésen, a versíráson, a lo-
vas játékokon, a párbajozáson, a királyi cím
elnyerésén, anélkül, hogy valaha is elgondol-
kodnának rajta, mit jelent királynak, és mit
embernek lenni.”

Én úgy érzem, hogy ez egy olyan üzenet,
ami ma éppen nekünk, magyaroknak szól.
Évek óta úgy tûnik ugyanis, mintha augusztus
20-án és elõtte, illetve utána – országszerte –
nem arról gondolkodnánk és beszélgetnénk
elsõsorban, amirõl kellene. Mintha nem az
lenne a legfontosabb témánk, ami kellene
hogy legyen. Tûzijátékok és egyebek lázában
égünk, miközben egyre kevesebb szót ejtünk
az emberrõl, a királyról – és arról, amit õ meg-
teremtett.

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Én azt szeretném, ha ma Szent Istvánra, a ki-
rályra és az emberre, valamint Magyarország
születésére emlékeznénk.

Milyen volt államalapító királynak lenni? 
Egy régi magyar közmondás úgy tartja, hogy:
fapénzzel nem lehet várat építeni. És valóban:
az árát mindennek meg kell fizetni. Áldozat-
vállalás nélkül nincs alapozás, nincs építés. Ist-
ván király fájdalmas, de elkerülhetetlen ren-
delkezések hosszú sorával rombolta a régit, és
rakta az új alapokat. Ellenállás és szembesze-
gülés közepette érvényesítette akaratát. Hogy
mi adta az erejét? A hite. De nemcsak az, ha-

nem az értelme is. István király felismerte
ugyanis, hogy a magyarság válaszút elé került
– hogy egyetlen esélye a fennmaradásra, ha
csatlakozik a keresztény, feudális Európához.

István király új rendjének egyik leginkább
szembetûnõ változása az volt, hogy megjelent
az állami és egyházi adózás. A szabad magya-
rokat korábban ilyen kötelezettségek nem ter-
helték – ha szükség volt rá, akkor hadakoztak,
vagyis a „vérükkel adóztak”. Az adó- és jára-
dékfizetés olyan napi realitás volt, amely fi-
gyelmeztette õket az átalakulásokkal járó ter-
hekre. Az új rend tehát a többség számára új,
addig nem ismert kötöttségeket, kötelezettsé-
geket is jelentett. És István számára népszerût-
lenséget. De õ vállalta ezt – többek között eb-
ben is rejlett nagysága, bölcsessége.

István király nagy érdeme volt az is, hogy a
magyar állam megteremtését nem elszigetelt
folyamatként vitte véghez. Úgy vezette be a
vármegyerendszert, úgy állította fel a királyi
tanácsot, úgy fogalmazta meg a törvényeket,
hogy közben kitekintett Európára. Nem szol-
gai módon vette át a nyugati modelleket, ha-
nem mintaként használta azokat.

És egyszer csak eljött az idõ, amikor a Nyu-
gati Európának tudomásul kellett vennie a
magyar állam megszületését.

Kedves emlékezõ és ünneplõ Mélykútiak!

István királyra és a kezdetekre emlékeznünk
azért fontos, mert ezek az emlékek nemzeti
identitásunk részei. Ezek nélkül nincs önismeret
és nincs önbecsülés: nélkülük nem tudjuk,
hogy kik vagyunk, és nem tudjuk, hogy meny-
nyit érünk. Ünnepelnünk pedig azért fontos,
mert az ünnep megerõsít és életben tart. István
király mûve ma is itt van velünk–- ennek örül-
nünk lehet és kell.

Újra egy magyar közmondást idézve: sok
hangyának kell a kõsziklán járni, míg út látszik
rajta. Elõdeink, István nyomában járva, sok év-
századon keresztül, hangyaszorgalommal tapos-
ták ki nekünk az utat. Magyarország ma függet-
len, önálló ország, az út megvan tehát, a kérdés
az hogy ezen az úton merre haladunk tovább,
hogy tudatában vagyunk-e a felelõsségünknek,
és élünk-e a lehetõségeinkkel!

Én bízom magunkban, bízom az eredmé-
nyeinkben, a sikereinkben. Abban, hogy reá-
lisan tudjuk nézni és látni magunkat: nem ke-
vesebbeknek és nem többeknek, mint akik
vagyunk. Bízom benne, hogy el tudjuk kerül-
ni a kisebbségi érzést és az ebbõl fakadó tehe-
tetlenséget, valamint panaszkodás

Folytatás az 5. oldalon



2Önkormányzati Tájékoztató   2011. szeptember   

A tanácskozó terembõl jelentjük…

Mélykút Város Képviselõ-testület soron következõ ülését 
2011. szpetember 15-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

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

I. Egészségüggyel kapcsolatos döntés:
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete még 2009. júniusában döntött ar-
ról, hogy a fekvõbeteg ellátást a továbbiakban a
Kiskunhalasi Kórház helyett a Bajai Kórházzal
kívánja elláttatni. A döntés végrehajtása érde-
kében 2009. július 1. napján polgármester úr
kérelemmel fordult az ÁNTSZ Dél-alföldi Regi-
onális Intézetéhez (továbbiakban: Intézet) a
beutalási rend megváltoztatása érdekében. Az
Intézet 2009. november 25. napján kelt hatá-
rozatában döntött az ügyben, amelyet a Sem-
melweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. megfel-
lebbezett, így az nem emelkedett jogerõre. Az
Országos Tisztifõorvosi Hivatal (továbbikban:
OTH) a benyújtott fellebbezést megvizsgálva az
elsõ fokú határozatot megsemmisítette és az el-
sõ fokon eljáró hatóságot új eljárás lefolytatásá-
ra utasította. Az új eljárást 2010. szeptemberé-
ben az Intézet - arra hivatkozással, hogy az el-
járás lefolytatására okot adó körülmény már
nem áll fenn - megszüntette. Ezen döntést az
Önkormányzat megfellebbezte, tekintettel ar-
ra, hogy a beutalási rend megváltoztatása irán-
ti igényét az eljárás során az önkormányzat
mindvégig fenntartotta. Az  OTH a másodfokú
eljárást elõbb felfüggesztette, majd 2011. július
15. napján kelt határozatában az Önkormány-
zat ellátási terület módosítására irányuló kérel-
mét elutasította. Tekintettel arra, hogy a döntés
másodfokon született meg, az ellen közigazga-
tási úton további rendes jogorvoslatra nincs le-
hetõség, a határozatot - jogszabálysértésre hi-
vatkozással – kizárólag bírósági úton lehet meg-
támadni. A Képviselõ-testület az ülésen meg-
tárgyalta az OTH döntését, és kinyilvánította,
hogy a határozattall nem ért egyet, illetve meg-
erõsítette korábbi álláspontját, hogy a fekvõbe-
tegek ellátását továbbra is a Bajai Kórházzal kí-
vánja ellátatni. A Képviselõ-testület jelenleg ke-
resi azon lehetõséget, hogy milyen módon le-
het a döntésének érvényt szerezni. A Bajai Kór-
ház fõigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a
Bajai Kórház a döntés ellenére a továbbiakban
is fogadja a mélykúti betegeket. 

II. Rendeletalkotási tárgykör:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 2011. szeptember
1-jétõl hatályos módosítása - az energiatámo-
gatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati
változtatások okán – jelentõsen megváltoztat-

ja a lakásfenntartási támogatás szabályozását,
amely miatt szükségessé vált a szociális ellátá-
sok helyi szabályairól szóló 11/201.(V.25.) ön-
kormányzati rendelet módosítása. A gáz- és
távhõtámogatási rendszer megszûnésével és a
lakásfenntartási támogatás feltételrendszeré-
nek átalakításával egyszerûsödik és egysége-
sebbé válik a lakhatással összefüggõ szociális
ellátások rendszere. A módosítás célja egy-
részt a szociális gáz- és távhõtámogatás meg-
szûnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak
befogadása a lakásfenntartási támogatás rend-
szerébe, másrészt a támogatás célzottságának
és hatékonyságának növelése. Az új rendelke-
zéseknek megfelelõen normatív és helyi lakás-
fenntartási támogatásra a fenti idõponttól kez-
dõdõen az lesz jogosult, akinek a háztartásá-
ban az egy fogyasztási egységre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 250 %-át és a háztartás tagjainak nincs
a szociális törvényben meghatározott szerint
vagyona. A lakásfenntartási támogatás a jövõ-
ben elsõsorban természetbeni szociális ellátás-
sá válik, ami azt jelenti, hogy a jövõben a tá-
mogatást a jogosultak az eddigiektõl eltérõen
nem pénzben kapják meg, hanem azt a Pol-
gármesteri Hivatal közüzemi és egyéb szolgál-
tatási díj támogatása esetén a szolgáltató szer-
vezet számlájára történõ átutalással, lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztõ részletének tá-
mogatása esetén a pénzintézet részére törté-
nõ átutalással fogja teljesíteni. Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy ezen rendelkezések csak a
2011. szeptember 1. napja után benyújtott
kérelmekre vonatkoznak, az új rendelkezések
a fennálló jogosultságokat nem érintik.

III. Egyéb döntés: 
Újra napirendre tûzte a Képviselõ-testület a
DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet telep-
hely bejegyzési és irodahelyiség biztosítása
iránti kérelmét. A Szövetkezet 2010. novem-
berében alakult azzal a céllal, hogy a Dél-al-
földi régióban élõ munkanélküliek, illetve szo-
ciálisan hátrányos helyzetben lévõ emberek
számára teremtsen olyan munkafeltételeket,
amelyek elõsegítik szociális helyzetük javulá-
sát. A Képviselõ-testület személyes találkozó
keretében pontosította a részleteket, majd úgy
döntött, hogy – további írásbeli referenciák
beszerzése után – ismét visszatér a kérdés
megtárgyalására.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. július 16. és 2011. augusztus
15. közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen történt
fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze:

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek (2011. július) Torma Kevin(anyja ne-
ve: Brezovszki Mariann), Szeifert Miron (Csir-
ke Ibolya), Vér Krisztina (Végel Erzsébet)
Meghaltak: Doszkocs Józsefné Ceglédi Julian-
na élt 79 évet, Bálint Péter Pálné Kõnig Rozina
élt 83 évet, Vörös Terézia élt 88 évet, Sere
Joakimné Horváth Jolán élt 83 évet, Körösi Mi-
hály élt 73 évet
Házasságot kötöttek Szõregi Mihály és Tusori
Mariann, Hajdú Gyula és Fürtön Hajnalka

VÉRADÁS
2011. szeptember 15-én 10-14 óráig a Mû-
velõdési Házban.

SZÜRETI FELVONULÁS
A Mûvelõdési Ház és a Nagycsaládosok Mély-
kúti Egyesülete idén is megrendezi a hagyomá-
nyos Szüreti felvonulást szeptember 24-én,
szombaton. Gyülekezés 13 órától a Mûvelõdé-
si Ház elõtt, indulás lovas fogatokkal 14 órakor.
A felvonuláson való részvételi szándékát jelezze
az alábbi telefonszámon: 06/70 557-7385

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ
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A beruházás célja

Mélykút Város Önkormányzata, a település
úthálózatának felülvizsgálata során elhatároz-
ta, hogy a fontosabb hálózati funkcióval ren-
delkezõ olyan külterületi utak kiépítésére ke-
res lehetõséget, amely elõsegíti a mezõgazda-
sági területek, üzemek és a jövõben kialakí-
tandó ipari park szállító, és egyéb közlekedõ
jármûvekkel, valamint mezõgazdasági mun-
kagépekkel történõ megközelítését. Ennek ke-
retén belül a település déli oldalán elhelyez-
kedõ, a már kiépített úthálózathoz illeszkedõ
ipari elkerülõ/összekötõ út építésének finan-
szírozására keresett pályázati forrást. A sikeres
pályázat után a projekt a DAOP-3.1.1/D-
2010-0011 keretében az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Miért volt szükséges
az ipari elkerülõ/ összekötõ út építése? 

Az épített út mezõgazdasági övezeten is átha-
lad ugyan, de a gazdasági övezetben elhe-
lyezkedõ ipartelep megközelíthetõségét hiva-
tott szolgálni, a belterületi lakóút tehermente-
sítésével. A gazdasági övezetben telephellyel
rendelkezõ vállalkozás fejlõdésével az utóbbi
1-2 évben megtízszerezõdött a tehergépjár-
mû forgalom nagysága a tehermentesítésre
kerülõ Jókai utcában. Az út megépítésével va-
lós lakossági igényt szeretnénk kielégíteni, és
megóvni a környezõ ingatlanokat és a köves-
út minõségét.

Megépült
az ipari elkerülõ/összekötõ út Mélykúton

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

Hívogat az iskola
Kicsiknek és nagyoknak megnyílnak ismét

az iskolák. A kicsik szorongva, a nagyok már
edzetten kezdik a munkát. Az alábbi és a 10.
oldalon olvasható verssel kívánunk minden
tanulónak szép tanévet!

ISKOLÁM FALÁRA

Az iskolát most látom nagynak én. 
Hol egykor úgy kínoztak engem, 
nagy, sárga, vén falán fáradt szemem 
most egyre-másra rajt felejtem. 
Mint égi ablak egyre-egyre nõ. 
Majd oszlopos csarnoknak látom. 
Kihalt honom fölött te légy a jel 
e fegyverdúlta déli tájon. 
Te légy a jel és ódon könyveid 
és szobraid nemes vonása, 
mint szemre fény és szívre édes ír, 
úgy hulljon házunk asztalára. 
Vén hársfasor alléja most vezess. 
Légy a félig-vaknak rácsa. 
Ne hulljon mélybe s légy a rabnak is 
mézhomlokú jó porkolábja. 
Vezesd e sárga, vén falak közé, 
melyek szemében egyre nõnek. 
Ágyútlan váraink, vén iskolák, 
ti vagytok szárnyai jövõnek! 
Mint hajdúk hajdanán, sáncok ölén, 
szorítva kardjuk s bibliájuk, 
úgy légy nekünk tudás, szívünkre nõtt 
szabadon választott királyunk. 

(Takács Gyula)

MEGJELENT

A könyv kapható Kiss Lénárdné boltjában 
(az orvosi rendelõ mellett). Ára: 3.000 Ft

ISKOLÁNK, DIÁKJAINK

MÉLYKÚTON
MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE

NOVOK ROSTÁS LÁSZLÓ

A projekt a Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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Folytatás a címoldalról
Kis ország vagyunk, nagy tehetségû és nagy

szorgalmú emberekkel. Bízom benne, hogy ké-
pesek leszünk megmutatni tehetségünket – a kul-
túrában, a mûvészetben, a tudományban –, szor-
galmunkat a munkában, és nem utolsósorban:
ügyességünket a lehetõségek kihasználásában.  

Európa ezer évvel ezelõtt már tudomást
vett rólunk, a mi feladatunk most az, hogy to-
vábbra is számoljon velünk.

Úgy kell õriznünk saját nemzeti kultúrán-
kat, hogy közben állandóan kitekintünk: hogy
törekszünk más nemzeti kultúrák megismeré-
sére is. Meggyõzõdésem, hogy István király is
erre intene ma bennünket. 

És, bölcs szigorúságával vajon mire intene
még István király? Az elõretekintésre biztosan.
Mint ahogyan arra is, hogy a jövõnk ígéretét
ne légbõl épített várakban lássuk. Arra intene,
hogy a jövõt magunkban lássuk: jól, biztosan
megalapozott szavainkban és tetteinkben.

Kívánom, hogy így legyen!

Kedves Ünneplõ Közösség!

Augusztus 20–a István király, az államalapítás,
és új kenyér ünnepe településünkön összefo-
nódik városunk ünnepével a „Mélykúti Na-
pok” rendezvénysorozattal. 

Külön öröm számomra, hogy lengyel bará-
taink is itt vannak velünk.

Örömmel és büszkeséggel mondhatom el,
hogy az idei Mélykúti Napok rendezvényünk a
16. a sorban. Ez egy település életében talán
nem nagy idõ, de egy rendezvény esetében,
úgy gondolom, tiszteletet parancsoló évforduló.
Ezen esemény kapcsán mély tisztelettel és na-

gyon sok szeretettel köszöntöm településünk la-
kosságát, és azon vendégeinket, akik velünk,
nálunk töltik el ezeket a napokat. A 16 év kró-
nikájában sok mindenre lehet és kell emlékezni
– fellépõkre, elõadásokra, rendezésben, szerve-
zésben segítõkre, támogatókra, Mélykút Közsé-
gért Díjasokra. Nincs talán közöttünk olyan, aki-
nek ne lenne Mélykúti Napokhoz kötõdõ kelle-
mes emléke, maradandó élménye. Az elmúlt
idõszak alátámasztja, hogy az elképzelés sikeres
volt, hiszen a Mélykúti Napok rendezvény be-
épült a település lakóinak az életébe, és úgy ta-
pasztalom, nagyon sokan, akik vendégként for-
dultak meg itt elõször, visszatérõ résztvevõi a
programoknak. Õk már ismerõsként, barátként
térnek vissza Mélykútra. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A rendezvény sorozatot ezennel megnyitom.
Kívánok a Mélykúti Napoknak még sok évfor-
dulót, és hogy minél több embernek szerez-
zenek programjai kellemes kikapcsolódást,
felhõtlen szórakozást.

Az idei rendezvényhez pedig kívánok, jó
idõt, élményekben, programokban gazdag hét-
végét valamennyi résztvevõnek! 

Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy
meghallgattak.

Nagy tisztelettel köszönöm Mélykút Város
önkormányzata és képviselõtestülete nevében
minden dolgozónak, kiállítónak, segítõnek,
közremûködõnek azt az áldozatos munkát,
mely hozzájárult a Mélykúti Napok rendez-
vénysorozat megvalósításához.

Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere

Kedves Mélykútiak
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Bohemia, 2011. július
Dvorák 9. szimfóniáját hallgatva ültem le

az elmúlt hét élményeit felidézni. Ennek a
szimfóniának „Az Új világból” címet adta
Dvorák, aki éppen választás elõtt állt, New
York-ban maradni vagy hazamenni Csehor-
szágba. Csehország mellett döntött. Prágát és
a csodálatos vidéket látva, úgy hiszem, nem
lep meg bennünket a zeneszerzõ döntése.

De térjünk vissza a mi utunkhoz.

1. nap
Hajnali 3-kor kelni nem túl kellemes dolog,
de amikor tudatosul bennem, hogy egy kalan-
dosnak ígérkezõ utazás kedvéért teszem,
mindjárt fürgébben mosom a fogam. Úgy ké-
szültem, hogy magam megyek a buszmegálló-
ba, de édesapám pillanatok alatt összekapja
magát, és elkísér. Számomra ez egy új dolog,
mert az eddigi utazásaimra nem a szülõi ház-
ból indultam, és mi tagadás évtizedek múltá-
val is jó érzés, hogy a szüleim indítanak útra.

Az út hosszú és fárasztó, és valahogy meg-
nõtt a lábam. Vagy a busz ülések között kisebb
a tér? De nem panaszkodom, mert eszembe
jut hogyan érezheti magát az elõttem ülõ An-
ti, aki legalább 190 centire nõtt.

Valamikor ebéd után érkezünk meg Lednice-
be. Sajnos nincs igazán szerencsénk sem a kas-
tély, sem a park felfedezésében. Az egyikre lehe-
tõség, a másikra idõ nem adódik. De megisszuk
elsõ cseh sörünket, és mindjárt jobb lesz a ked-
vünk, még Jóska bácsit is elcsábítjuk egy pohár-
ka habzó nedûre. Aztán felfedezzük, hogy nyit-
va pálmaház, és valami gyönyörû. Sok üvegház-
ban jártam már, de ilyen szépet, tágasat,  gondo-
zottat nem láttam még. Örömködünk  a bromé-
liák, fukszáik és a még számos nemtudomanevét
csodálatos színes virág között.  

Aztán egyszer csak megérkezünk Dvur-
Kralové-be. Felcsípjük a helyes szervezõ kis-
lányt, aki elvezett minket a szállásunkhoz. Gyor-
san-gyorsan megkapjuk a szobákat, aztán irány
az ebédlõ, és felfaljuk a finom meleg vacsorát. 

A szállásunk rendben van, Zsuzsival, Szilvi-
vel hálunk egy szobában, a szomszédban so-
fõrünk, Lajos lakik. 

Én megyek elõször fürödni, nem zárható
az ajtó, de mivel Lajos még nem jött fel, és azt
gondolom az elsõ útja úgysem a fürdõszobá-
ba vezet, gondtanul állok a tus alá. Tévedtem,
Lajos elsõ útja a fürdõszobába vezetett… Az-
tán megbeszéltük, hogy  kopogtatással elke-
rülhetõk az ilyen afférok. 

2. nap
Elvileg Teplice-Andrspach szikla labirintusába in-
dulunk, de egy vasúti átjáró alatt nem férünk el
a busszal ezért, kerülõt teszünk, átugrunk Len-
gyelországba, és azt hiszem végül nem egészen

a papírforma szerint túrázunk. Egy bizonyos, a
homokkõ sziklák tényleg lélegzetelállítóak.
„Ötezeréves kõ, nem fog rajta az idõ” , Geren-
dás Péter ezen dala jár folyton az eszembe.
(igaz, ezek a sziklák sokkal idõsebbek!) Olyan
méltósággal magasodnak fölénk ezek a csodála-
tos kövek, hogy az ember egy homokszemnek
érzi magát, térben és idõben is.

No és persze az áfonya. Elõször csak na-
gyon „lelegelt” bokrokra akadunk, de aztán
gazdagabb terméssel is találkozunk. Elõbb-
utóbb, szerintem mindenki megkóstolta. Zsu-
zsi mesélt egy viccet a témához kapcsolódva:

– Mit csinálsz, ha áfonyázás közben egy
medvével találod szembe magad?

– ?
– Eszed tovább, de már nem esik olyan jól.
Szerencsére medvével mi csak sziklaalak-

zatok formájában találkozunk.

3. nap
Jicin, Rumcájsz városkája. Az imént megnéztem
egy részt, és tényleg felismerhetõk a homokszik-
lák, meg az óratorony Jicin-ben. A szerzõ ide-
költözött, amikor a mesét írta, bár szerintem
egyébként sem kell humorért a szomszédba
mennie. (És   általában a cseheknek.) Elõször a
fõteret nézzünk meg, ami szintén képeskönyv-
be illõ, fõleg amikor összefutunk Mankával és
Rumcájsszal. Aztán keresünk egy kávézót, ahol
finom süteményeket is kóstolunk, természete-
sen áfonyásat is. A torony következik, és ha le-
het  fokozni, madártávlatból még szebb a város.
Valaki felhívja a figyelmünket, hogy egész órá-
ban nem célszerû a harang alatt tartózkodni.
Megfogadjuk a tanácsát, mert egyikünk sem
akar megsüketülni. Felfedeztük a Tourinform
cseh megfelelõjének irodájában, hogy Rumcájsz
tárlat van, természetesen megnézzük, sõt ki is
próbáljuk a az interaktív díszleteket. És talán
mondanom sem kell, hogy egy  Rumcájszos
bögrével térek vissza a buszhoz, és, ebbõl iszom
a kávémat reggelente.

A délutánt a cseh paradicsom déli részén
töltjük a Prachovy sziklák társaságában. Ez a
terep kicsit lankásabbnak indul, de aztán itt is
rátérünk az „óriások lépcsõire”. Az az igazság,
hogy valójában összefolynak bennem a szik-
lák között megélt élmények, de úgy emlék-
szem ezen az úton mentünk át egy szûk szik-
lahasadékon. Meglehetõsen félelmetes egy
több méter magas, és olykor alig fél méteres
résen végigmenni. Nem lepett meg, hogy va-
laki „klasztrofóbiás” lett! De most már minden
rendben, ugye, Misi? 

És talán ez az a nap amikor, valamivel ha-
marabb érünk vissza a szállásunkra, és sétálha-
tunk egyet a Dvur Kralové-ban is. Helyes kis
városka, bár a fõterét éppen felújítják, ebbõl
következõen pont olyan feltúrt építési terület,
mint amilyennel Szeged találkozom mostaná-
ban lépten-nyomon. Zsuzsi és Edit elmennek
megnézni a városka „éjszakai életét”. Nagy ne-
vetve és felháborodva jönnek vissza. Nevetve,
hogy elcsenték az itallapot, mert szerintük
nincs rajta a Becherovka, és  biztosan becsap-
ták õket. Nekem kell megbizonyosodnom ró-
la, hogy így van-e. De szerepel a Becherovka,
és az fizettség is rendben volt, így lányoknak
nincs okuk „behúzni” egyet a pincérnek. (Vi-
selt már egy monoklit, és az volt a tervük, hogy
megkapja a párját, ha nem volt korrekt velük.)
Felháborodva, a cseh pasik viselkedésén, akik
az asztaltól felállva, alig néhány lépést eltávo-
lodva, a bokrokat megöntözve végzik a dolgu-
kat. Aztán mintha mi sem történt volna, vissza-
ülnek a csajok mellé. Egyébként egyik utastár-
sunk is hódolt eme szokásnak. Biztosan járt
már Csehországban, és megtetszett neki ez a
kulturált pisilési forma…

4. nap
A Snezka meghódítása. És valóban meghódí-
tani kellett a hegyet, nem adta könnyen ma-
gát. Mi közben az otthoniak a 40 fokos  káni-
kulára panaszkodtak, mi majd megfagytunk a
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4 fokban, és a 70 km/h-s szélfúvásban. Az el-
sõ kaptatón sikeresesen túljutva, megálltunk
egy kávéra egy csodálatos piros bádogfedelû
panziónál. A biztonság kedvéért benyomtunk
egy Becherovkát is. Én egy kicsit aggódva, hi-
szen közel 1100 m szintkülönbség és 15 km
„vár ránk”, és nem biztos, hogy az alkoholos
állapot könnyít a haladásban. Aztán valamivel
feljebb megint találtunk egy kedves házat. Há-
zat? Mesebeli kuckót, egy mesebeli Juliskával!
Mondanom sem kell, hogy itt is vételeztünk
magunkhoz egy kis Becherovkát, és már csep-
pet sem aggódom, mert ami 35 fokban fejbe
vág, az kifejezetten jól jöhet 5 fokban és süví-
tõ szélben. Az út nagyon fárasztó volt, csak
lépcsõztünk és lépcsõztünk, és megint lép-
csõztünk, de egyszer csak felértünk. Jól jött a
dzseki, nem fújt át rajtunk a szél, és a kapuc-
ninak köszönhetõen a fejünk is stabilan állt a
nyakunkon. A lengyel oldali vendéglõben
megittuk a környék legdrágább forró csokiját,
de legalább finom volt. Annak ellenére, hogy
felhõs volt az ég, csodálatos kilátás nyílt a kör-
nyékre. És persze mindig jó érzés, amikor az
ember felér a csúcsra, egy meglehetõsen ne-
héz terepet hagyva maga mögött. Erõt nyerek
a Szilvi által oly sok szeretettel készített szend-
vicsekbõl, és jöhet a visszaút.

A lefelé  út sem volt leányálom, erõs szél-
ben kipirosodott orral, és kézzel egyensúlyo-
zunk a köveken. Késõbb tanúi lehetünk ho-
gyan készítik a „fenékformáló” lépcsõket a tú-
raúton. Azt hiszem sokkal nehezebb a lábunk
alá teremteni ezt a biztonságos utat, mint vé-
gigmenni rajta.

Estére mindenkinek kellemes hegyi pírt
festett az arcára a nap és a szél.

„Letéptem ezt a hanga szálat..”, jut eszembe
Apollinaire verse, amikor meglátom az út szélén
a virágot. Úgy emlékszem eddig csak virágcse-
répben találkoztam vele, és nagyon örömmel
tölt el, hogy most egy „egész mezõ” terül el a lá-
baim elõtt. Gyorsan keresek két modellt, Szilvi
és Niki személyében, hogy elõtér legyenek eh-
hez, a számomra oly kedves, háttérhez.

5. nap
Trosky, a félelmetes sziklavár, a Cseh Paradi-
csom talán legimpozánsabb várromja, ami a
lõfegyverek elterjedéséig bevehetetlen volt.
Mi gyalogosan foglaltuk el, némi izommunkát
áldozva érte. Mondanom sem kell, hogy a ve-
rõfényes napsütésben csodálatos a kilátás. (Az
az igazság, hogy én csak az egyik bástyát má-
szom meg.) A várudvarban néhány rab ma-
dár, talán sólyom, meg még néhány ragadozó.
Nem szeretem a „láncra vert” állatokat, ezért
nem is idõzöm sokat a ketrec elõtt. Egy kicsit
buszozunk majd a Cseh Paradicsomban indu-
lunk túrázni. Valahol félúton a elérjük a Hruba
Skála-i kastélyt, amit korábban már láttunk a

kilátóból, egy kis sörszünetet után folytatjuk
utunkat. Megint egy kis buszozás, és elérjük
Kost várát. Az építmény csak vezetéssel láto-
gatható, 5 órára kapunk idõpontot, és Csabát
fogadjuk meg másod-idegenvezetõnek, és el-
sõ-tolmácsnak. A  kínzókamrákat nézhetjük
meg a 60 percben, meg a Kápolnát és ún. Fe-
kete Konyhát. A kínzókamrák termeiben ful-
doklom, ezért inkább a másik kettõre kon-
centrálok. A konyhában igen míves kuglóffor-
mák lógnak a szabadtûzhely körül, és megis-
merünk egy speciális serpenyõt, amiben az
értékes fûszereket össze lehetett gyûjteni és
újra hasznosítani. (Vélhetõen nem környezet-
védelmi okokból…) A busz mellett,  a parko-
lóban, egy fiúnál érmét verünk, melyen Koszt
vára látható, és rettenetesen büszke vagyok
rá, hogy magam készítettem.

6. nap
Prága. Bocsánat: PRÁGA. A buszról leszállva
megejtjük utunk legdrágább pisilését, aztán
indulunk a Strahovi kolostorhoz, ahol az ide-
genvezetõnkkel randizunk. Igen kedves, jó
humorú hölgyet üdvözölhetünk Ildikó szemé-
lyében, aki egy nagyon hangulatos séta kere-
tében mutatta be Prágát nekünk, (ill. csak a
torta egy szeletét, mert kb. még egy hét jó lett
volna, hogy valóban lássuk a várost). A kolos-
tortól a várnegyed felé sétálunk, és délben
megnézhetjük az õrségváltást. Én a Mihulka
tornyot választom helyette, ami valaha egy al-
kimista mûhely volt. Sajnos nem az eredeti
funkciójához kapcsolódó kiállítás kap helyett
benne, hanem katonai témájú. Egyenruhák,
fegyverek, a várõrség életképei. A torony a
Szt. Vitus székesegyház mellett van, és kihallik
az orgonaszó a templomból, éppen vége a
misének. A következõ látványosság maga a
székesegyház. Csodálatos építmény, de a hi-
hetetlen tömeg ami bezúdul a déli nyitás
után, sokkoló. 

A Szent György bazilikában már jobb a
helyzet. Megnézzük a talán „szörnyû” jelzõvel
emlegetett Brigittát, akit kb. két év után han-
toltak ki, és ezen állapotában készített róla
szobrot, a võlegénye, aki a halálát okozta. 

Végig megyünk az Arany utcácskán, ahol
udvari cselédek és várlövészek laktak. Korhûen
berendezett aprócska lakások és ajándékboltok
váltják egymást. Az utca végén egy meztelen fi-
úcska bronzszobra látható, hihetetlenül kifénye-
sedett fütyivel. Állítólag, aki megérinti ezt a ta-
got, egy éven belül gyermekáldás elé nézhet.
Nos, ki-ki a maga felelõsségére simogatott!  

A Károly-hídról nézve a Vltava-ra megint
Dvorák jut eszembe, a szimfónia cseh hangula-
tot idézõ tétele olyan mintha a folyó csörgede-
zését hallaná az ember. A híd tele árusokkal,
grafikusokkal, igazi zsibvásár. Van két Nepomuki
Szt. János szobor, megérintve az ember kívánhat
egyet. Aztán ha teljesült, jöhet a következõ kí-
vánság, nem lehet  a szentet túlterhelni!

Hogy miért is van két szobor, arra nem em-
lékszem, pedig Ildikó mondta.

Lassan beérünk az Óváros térre, itt is tom-
bol a tömeg, és tûz a nap, de ez sem riaszt el
bennünket, hogy 4-kor ott álljunk az Orloj
alatt és várjuk, hogy a bábuk sétálni indulja-
nak. A két felpattanó ablak mögött elvonul
Krisztus és a 12 apostol, tõlük  jobbra és balra
a Hiúság figurája tetszeleg a tükrében, a Fös-
vény az erszényét dédelgeti, a Török muzsi-
kál, a Halál pedig a lélekharangot kondítja.

Ildikó elvitt minket a Kafka múzeum elé,
ahol David Cerny kortárs mûvész meglehetõ-
sen polgárpukkasztó szobra látható. Két fiatal-
ember éppen lepisili Csehországot. 

Aztán amikor Lajos megtalál bennünket,
hazaindulunk.

7. (ráadás) nap
Hajnali fél ötkor megérkezünk Mélykútra,
meglehetõsen elcsigázva.
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A filmek, amelyekrõl Ildikó beszélt, mint
szerinte kötelezõ „nézvényrõl”: Milos Forman
Tûz van babám, Goya kísértetei, Amadeus
(mert az érseki palotában forgatták), Jirí Menzel
Sörgyári capricco, Az én kis falum (ez Zsuzsi
kedvence) és Jan Sverák Kolja címû alkotása.

A kajáról: A reggeli a szokásos kontinentá-
lis volt, de a vacsora szerintem ízelítõt adott a
cseh konyhából, különösen a krémlevesek
jöttek be. A Szaki bácsi igen jó figura volt, és
a Kukták is végtelenül kedvesek. Zsuzsi chili-
vel színesítette a cseh ízeket. Másnap már ké-
rés nélkül is hozták neki. A kávé hiányától
szenvedtünk (no, nem oly vészesen) reggelen-
te, valahol a 4. nap eszünkbe jutott, hogy kér-
jünk. Kaptunk. Aztán vettünk egy üveg
Nescafét, és az is ott volt a következõ reggele-
ken, tej, cukor és a vízforraló társaságában. 

A sörökrõl: Mint Prágában Ildikó elmondta,
Csehországban nemigen találkozhatunk rossz
sörrel, hacsak el nem tolják a csapolást, vagy so-
kat állt már a hordó. A célunk az volt Zsuzsival,
hogy minél többet kóstoljunk meg, de azt hi-
szem, nem talált bennem a legjobb partnerre.
Az elsõ, amit megkóstoltunk Ledniceben, a
Litovel volt. Aztán, amikor az eltévedt bárány-
kákra vártunk, Pardubiceit ittunk. Egyszer be-
mentünk egy hotel éttermében, mert mûanyag
pohárból már csak nem iszunk sört, ott a
Budejovicky Budvarral oltottunk a szomjunkat.
Prágában az Ildikó által ajánlott kocsmában
Grambinusszal búcsúztunk Csehországtól. És
nem emlékszem már hol, de ittunk még
Staroprament, Pilsner Urquellt, Krusovicet. Hm,
szerintem nem is olyan rossz a lista.

A becherovkáról: A szülõhelye a mai
Karlovy Vary, és a  Becherovka elkészítéséhez
szükséges gyógynövénykeverék pontos re-
ceptje szigorúan õrzött titok, amelyet az italt
elõállító gyárban is mindössze ketten ismer-
nek. A recept alapján a 21 gyógynövénybõl
összeállított keverékeket zsákokba rakva egy
héten keresztül áztatják alkoholban, majd az
így elkészült kivonatot tölgyfahordókba öntik,
ahol vízzel, borpárlattal, cukorral és egyéb
adalékokkal együtt 2-3 hónapig érlelik. Beval-
lom, nekem nagyon jól jött a süvítõ szélben.

Sok szeretettel gondolok az együtt töltött
hat napra, igen nagyon köszönöm, Mindenki-
nek! Minden jót a következõ túráig!

Mikó Zsuzsa

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján
2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál beve-
zetésre került az alapdíj, mely független a víz-
fogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles
megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizá-
rólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját lesze-
relteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
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 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 385 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot a kuka ürítésekor ezt is el-
szállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

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

• 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 2011. szep-
tember 13-án (kedden) 17 órakor kezdõdik
az Általános Iskola tornatermében.
• 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 felmérés • Tanács-
adás • 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
További információt a fenti elérhetõségeken,
vagy egyesületi irodánkban tudunk adni.

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.mmeme

az egyesület vezetõsége

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

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu
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Szeptemberi jeles napok
Nem kell hosszasan kutatni a hónapnév je-

lentését – september latinul annyit tesz: hete-
dik. Hogy miért hívjuk „hetediknek” az év ki-
lencedik hónapját? A magyarázat egyszerû: a
hónapnév már a régi római naptárban is sze-
repelt, amely márciussal kezdte az évet, szep-
tember pedig a hetedik volt a sorban.

A magyar kalendáriumokban õszelõ hava-
ként is említik szeptembert, ami nem szorul
különösebb indoklásra. Szent Mihály is név-
adónak számít, akinek ünnepét a hónap utol-
só elõtti napján, 29-én üljük. De elõfordul az
õsi magyar megjelölés, a Földanya hava elne-
vezés, mint ahogy Mérleg havaként is számon
tartják szeptembert – noha a a csillagjegy idõ-
tartamából (szeptember 23-tól október 22-ig)
alig egy hét esik ide.

Szeptember nemcsak a szüret kezdetének,
de a szüreti felvonulások, szüreti bálok idõsza-
ka is. Mégis az egyensúly, a kiegyensúlyozott-
ság jellemzi ezt a hónapot – amihez jó évek-
ben a beérõ gyümölcsök bõsége is társul. Ezt
az egyensúlyt érzékelteti a 23-ára esõ õszi
napéjegyenlõség, és ezt sugallja a természet
azzal is, hogy a tavasztól végzett munka ilyen-
kor kapja meg jutalmát a beérõ termésben:
szeptember a szüret kezdetének, a gyümölcs-
szedésnek az idõszaka. És ne feledjük: miköz-
ben folyik a gyümölcsök begyûjtése, a hónap
elsõ napja hagyományosan az õszi búza és a
rozs vetésének kezdete.

Szeptember 1. Egyed napja

Igazi õszkezdõ nap Erdélyben ilyenkor szolgá-
latba álltak a pásztorok, s elvetették a rozst és
a búzát. A néphit szerint aki ezen a napon ve-
ti el a búzát, bõ termésre számíthat. Az Egyed
napi esõbõl esõs õszt jósoltak, ellenkezõ eset-
ben pedig száraz idõt. Ilyenkor fogják hízóra a
disznót. Ismert találós kérdés: „Mikor van a tú-
rós csusza nevenapja? – Egyed napján.”

Szeptember 5. Lõrinc napja

Lõrinc napjától viszont már sem fürdeni, sem
görögdinnyét enni nem volt szabad, mivel an-
nak ideje lejárt e nappal. 

Szeptember 8. Kisasszony napja

Szûz Mária születésének napja. A XI. század-
tól tartják számon. Az egész magyar területen
kedvelt búcsúnap. Kisasszony napjának haj-
nalán hívõ asszonyok sokfelé, fõként a búcsú-
járó helyeken (pl. Andocson, Máriapócson,
Csatkán) kimentek a napfelkeltét várni. Úgy
vélték, hogy aki érdemes rá, a fölkelõ napban
megláthatja Máriát, sugarai rózsát szórnak. A
látomás a Jelenések Könyvén alapul: „Az égen
nagy jel tûnt fel: egy asszony, öltözete a nap,
lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból ko-
rona” (Jel 12,1). Egyes helyeken ezen a na-
pon kezdték el a gabona vetését. Kisasszony
napjára virradó éjszaka vagy kora hajnalban a
vetni való gabonát kitették a harmatra, hogy
az „Úristen szentelje meg”. 

Szûz Mária születésnapjához fûzõdõen ér-
demes fölidézni néhány, az ember születésével
kapcsolatos szokást. A Szeged vidékiek a gyer-
mekágyat Boldogasszony ágyának nevezték.
Mindennap fölszentelték a háromkirályok vizé-
vel, azaz a vízkereszt napján szentelt vízzel, és
felajánlották a Boldogasszony kegyel-
metességébe. A háromkirályok vizébõl a gyer-
mek legelsõ fürösztõ vizébe is öntöttek. Az
asszonynak a Boldogasszony ágyában nem volt
szabad féketõ nélkül feküdnie, mert az volt a hi-
edelem, hogy Mária is mindig hordott fejkötõt.
A fejkötõ a tisztes asszonyi állapotnak volt a jel-
képe. Nagyjából általános volt a hiedelem, hogy
a gyermekágyat Szûz Mária példájára hat hétig
kell feküdni. A gyermekágyas asszony gyerme-
két régente addig nem szoptatta, amíg meg
nem keresztelték. Pogányt nem táplált. A gyer-
meket keresztelés elõtt Nemtudomkának hív-
ták, hogy a gonoszok így meg ne tudják, mi lesz
a neve, különben a keresztelésig könnyen meg-
ronthatnák. Keresztnévül még a XX. század ele-
jén is országszerte a gyermek születésnapjára
vagy hozzá legközelebb esõ szentnek a nevét
választották. A gyimesi csángóknál az újszülöttet
azonnal átküldték a komákhoz (az elõre kivá-
lasztott keresztszülõkhöz), hogy kereszteltessék
meg. Keresztelés után visszavitték az anyjához,
de õsi szokás szerint ruhájába pénzdarabot kö-
töttek, és gyolcsot is adtak ajándékul. A gyolcs-
ba a megszentelt élet jelképéül viaszgyertyát ta-
kartak. Szegeden a keresztelõrõl hazatérve a
gyermeket vivõ komaasszony és a bábaasszony
így szólt: Dicsértessék a Jézus! Pogányt vittünk,
keresztény báránykát, búvó galambot hoztunk!
Bent a szobában a gyermeket letették a földre,
és a család valamelyik férfitagjának kellett föl-
emelnie. Ez õsrégi hagyománynak, a gyermek
elismerésének, nemzetségbe fogadásának töre-
déke. A gyermekágy tartama alatt a beteg asz-
szony természetesen nem gondoskodhatott csa-
ládjáról. Szép példája népünk együttérzésének,
hogy ilyenkor a rokonok, a szomszédok hordtak
válogatott, ünnepi eledelt az egész háznépnek.
Ha az asszony Szûz Mária példájára a gyermek-
ágyat kifeküdte, fölkelése után sok helyen elõ-
ször is a templomba ment, ahol a pap áldásban
részesítette. Ez volt az avatás. Ilyenkor az asz-
szony ünneplõbe öltözött, gyermekét is szépen
fölékesítette. Komaasszony társaságában útköz-
ben kalácsot osztogatott a szembejövõknek,
hogy senki rosszát ne akarja a kicsijének. Asz-
szonytársai ezalatt odahaza szétszedték a gyer-
mekágyat, szalmáját elégették, hogy a rontás ne
fogjon rajta. 

Egyes helyeken ezen a napon kezdték meg
a gabona vetését. Kisasszony napjára virradó
éjszaka kitették a gabona vetõmagot, hogy az
úristen szentelése fogja meg. Sokfelé ez a nap
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a cselédek szolgálatba lépésének az ideje is.
De ettõl a naptól keltek útra a fecskék is, fecs-
kehajtó Kisasszonynak is nevezték. A dió leve-
rését a fáról is ekkor kezdték.

Szeptember 12. Mária napja

Szûz Mária neve napja. Az újkorban Bécs fel-
szabadulása után vált a török alóli felszabadu-
lás ünnepévé, kultusza a XVIII. század után a
magyar területen rohamosan terjedt. A kul-
tuszt a passaui Máriahilf (Segítõ Boldogasz-
szony) kegykép ihlette. A hagyomány szerint
1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt e
kegykép elõtt imádkozott a gyõzelemért.

Szeptember 15. Hétfájdalmú Szûzanya

Mária anyai fájdalmára való emlékezés, a piéta
napja. Nagyboldogasszony napja mennybevé-
telének ünnepe. Korábban elalvásról, elszen-
derülésrõl beszéltek Mária halála kapcsán. A
keresztény hagyomány úgy tartja, Jézus nem
engedte anyja testét elenyészni, ezért magá-
hoz emelte. Az 1950-ben II. Pius pápa által ki-
hirdetett dogma szerint Mária a mennybe vé-
tetett. A Boldogasszony megnevezés csupán a
magyar nyelvterületen használatos, más né-
peknél nem. Ennek magyarázata, hogy a ke-
resztény hittérítés idõszakában az õsi magyar
mitológiai Boldogasszonyra építették rá a Má-
ria-kultuszt, ezáltal könnyítve az új tan befoga-
dásán. A hagyomány úgy tartja, Szent István ki-
rályunk ezen a napon ajánlotta Magyarorszá-
got Mária oltalmába. Az 1896-os millenniumi
ünnepségekkel kezdõdõen a felajánlás ünne-
pét október 8-án Magyarok Nagyasszonya né-
ven tartják. Költészetünk egyik legrégibb emlé-
ke az Ó- magyar Mária siralom ennek a kul-
tusznak állít emléket, és archaikus népi imád-
ságaink is tanúsítják ennek a kultusznak a régi-
ségét. Az utóbbiak közül a következõ a Zala
megyei Nemesszentandrás-ról való: Boldogsá-
gos Szûz Mária szent fiát siratta, / Szent fiát a
latrok megfogták, / Kötéllel kötözték, / Poncius
Pilátus eleibe vezették, / Krisztust a magos ke-
resztfára elevenyen fölfeszítették / Boldogságos
Szûz Mária szemeláttára szent fiát dárdákkal
szúrkálták / Ecettel, epével itatták, kövekkel ha-
jigálták, /A Boldogságos Szûz Mária szíve fáj-
dalmában a / Az angyalok fölvették, Krisztus
lábához vezették a magos keresztfáhó’….

Szeptember 21. Máté apostol napja

Egyben a magvetõk napja is. A Bánátban ekkor
kezdték meg vetni a búzát. Régi hagyományok
kötõdnek ehhez a naphoz. A férfiak lábukat
megmosva, tisztán kezdtek neki a magvetésnek.
A rituáléhoz még a vetés végén a karácsonyi ab-
roszok magasba dobása is hozzátartozott, hogy

a gabona magasra nõjön. Egyes vidékeken ezen
a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor
a földet fel fogja verni a gaz. Göcsejben is pel-
vahétnek nevezték Máté hetét, mert úgy tartot-
ták, hogy az ilyenkor vetett búza polyvás lesz.A
Szerémségben a Máté-napi tiszta idõbõl jó bor-
termésre következtettek.

Szeptember 28. Vencel napja

Vencel napján ha esik – ez szép tavaszt ígér a
következõ évre.

Szeptember 29. Szent Mihály napja

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány
szerint õ a túlvilágra érkezõ lélek bírája és kísé-
rõje. Ezzel függ össze a hordozható ravatal
Szent Mihály lova elnevezése. Ezzel a nappal
kezdõdött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmak
õszi idõszaka, amely Katalin napjáig (november
25-ig) tartott. Ez a nap a gazdasági év fordulója,
ekkor kezdték a kukoricát törni. Egyaránt fontos
volt gazdának és szolgájának. „Szent György
vetkõztet, Szent Mihály öltöztet” – tartja a
mondás, miszerint április 23-án melegre, szep-
tember végén pedig hidegre fordul az idõjárás.
E két nap különösen fontos a pásztorok, gulyá-
sok számára: Szent György napján hajtják ki a
legelõkre a ridegtartáshoz szoktatott lábasjószá-
gokat, hogy aztán Szent Mihály napján vissza-
térjenek a téli szállásukra. Debrecenben ekkor
vásár van. Ha eddig a napig nem mentek el a
fecskék hosszú õszre lehet számítani. Ha az ál-
latok összefeküdtek éjszaka, akkor kemény tél
várható. Ha pedig Szent Mihály lova deres, az
behozza a telet.

Börcsökné Kiss Erzsébet

ISKOLANYITOGATÓ

Iskola, iskola, 
ki a csoda 
jár oda? 

A takács, a kovács, 
a kõmûves meg az ács, 

a kardjával odajár 
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t 
és a matematikát, 

itt tanulta meg az ó-t, 
mennyi szálat fon a pók.

Itt tanulta meg az í-t, 
hogy a rózsa kivirít, 
hogyan írja le az ú-t 

s a Dunántúl csupa púp, 
pörögtek az õ-k, az õ-k, 
mint a fényes köszörûk.

Itt kezdte a hóember, 
jaj, de szép a december! 

itt sütötte meg a pék 
a legelsõ kenyerét, 

itt tanulta meg a csõsz, 
mikor sárgul meg az õsz, 
minden ember itt tanulta 

meg, hogy mennyit ér a munka, 
é-t is, b-t is, c-t is, 
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet, 
ha ugyan elérem 

a kilincset, s bemegyek 
pirosan, fehéren, 

körülöttem karikában 
kürtös-fürtös kobakok, 

itt tanult meg a halász is 
készíteni csónakot, 

itt tanulta meg az á-t 
és a matematikát, 

itt tanulta meg az ó-t, 
hogyan kötik a csomót, 
meg a d-t, meg a t-t, 
emberek becsületét! 

(Gyurkovics Tibor )
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• Július 31-én 05 óra 20 perckor Mélykút, Eöt-
vös utca 10. szám alatti helyen egy ismeretlen
frsz.-ú gépkocsi nekiütközött egy villanyoszlop-
nak, majd adatai hátrahagyása nélkül ismeretlen
helyre távozott. Az ütközés során a gépkocsi
lökhárítója és a hatósági jelzése a helyszínen
maradt. A villanyoszlop az ütközés következté-
ben megroggyant, valamint egy vezetéke lesza-
kadt. A villanyoszlopban keletkezett kár kb.
400. 000 forint.  A bevezetett rendõri intézke-
dés során megállapítást nyert, hogy a fenti köz-
lekedési balesetet S. K. mélykúti  lakos okozta.

• A Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütközõ és a
(3) bekezdés d. pontja szerint minõsülõ felfegy-
verkezve elkövetett garázdaság bûntettének
megalapozott gyanúja miatt M. Cs. mélykúti la-
kos bejelentést tett, miszerint 2011. augusztus
05-én 18:00 órakor Mélykút Jánoshalmi utcai
házánál a szomszédja K. L. egy ásóval a nagyka-
pujára ráütött, az utcán ordibált és az utcára nyí-
ló ablak középsõ szárnyát ököllel betörte. Ron-
gálási kár 10.000 Ft. Az elkövetõt a mélykúti
körzeti megbízott és a Jánoshalmi járõr elfogta.    

• A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ és a
(4) bekezdés b. pont I. fordulata szerint minõsü-
lõ - figyelemmel a  (2) bekezdés II. fordulat d.
pontra - kisebb értékre elkövetett lopás bûntett-
ének megalapozott gyanúja miatt R. I. Mélykúti
lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011.07.30-án 20:00 óra és 2011.07.31-én
12:00-óra közötti idõben a 6449 Mélykút, Kül-
területi tanyájába kerítéslenyomás módszerével
behatolt és onnan különbözõ vas alkatrészeket,
valamint egy lóvontatású terménydarálót tulaj-
donított el kb. 100.000 Ft értékben. Rongálási
kár kb. 2.000 Ft. Az elkövetõket, F.I., F.F. és K.J.
mélykúti lakosokat a Jánoshalma Rendõrõrs
2011. 08.12-én elfogta , õket a Kiskunhalasi Vá-
rosi Bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte. 

• Augusztus 12-én 16 óra 20 perckor Mély-
kúton a Széchenyi utca 42. szám elõtti útszaka-
szon  közlekedési baleset történt. V. Gy. Kunba-
jai lakos Bácsalmás felõl haladt a személygépko-
csijával, amikor is a neki jobb kéz felõl érkezett
egy kerékpáros aki úgy nézett ki, hogy megadja
az elsõbbséget az elhaladáshoz, de amikor kö-
zelebb ért a keresztezõdéshez akkor hirtelen el-
indult és õ az intenzív fékezés és a kormány-
mozdulat ellenére elütötte, a kerékpárost: M. F.
Mélykúti lakost, akit meghallgatni nem lehetett
orvosi ellátása miatt. A nevezett személy köny-
nyen sérült, tõle vérvétel .

• Augusztus 15-én 16:50 R. M. mélykúti la-
kos az általa hajtott kerékpárral Mélykút külterü-
letén az 55-õs fõúton Kisszállás felöl Mélykút
irányába közlekedett. A 61.200 méterhez érve
ismeretlen körülmények között a kerékpárjával
eleset. az esés következtében súlyos sérülést
szenvedett Int.: balesethelyszínelés.

• Gyulai Johanna a kecskeméti mentõszol-
gálat diszpécsere telefonon tett bejelentést au-
gusztus 21-én 05:40 órakor, mivel Mélykút,
Széchenyi utca 132. szám alatti helyen késsel lá-
bon szúrták F. Zs. mélykúti lakost. A helyszínre
küldött jánoshalmai URH járõr megállapította,
hogy F. Zs. a bejelentés elõtt pár perccel ért ha-
za. Az édesanyja B. E. erõsen ittas állapotban
tartózkodott a lakásán. Elkezdett vele ordítozni,
fenyegetõzni. Ekkor õ kiment a lakásból a to-
vábbi veszekedés megelõzése céljából. A ház
ablakán nem volt üveg ott be akart nyúlni ciga-
rettáért ekkor az anyja hozzá dobott egy fém-
nyelû, összecsukható 10,5 cm-es bicskát, ami a
bal térde alatt a sing csontját találta el és kb. 3
cm -es sérülést okozott. F. Zs. a mentõk a Kis-
kunhalasi Kórházba szállította. F. Zs. a cselek-
mény következtében 8 napon belül gyógyuló
könnyû sérülést szenvedett. 

A Jánoshalma Rendõrõrsön folyamatban volt
ügyek egy részén is látszik, hogy idõnként a ké-
sõbbi sértett szinte felkínálja értékeit az elköve-
tõnek. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják ér-
tékeiket õrizetlenül. Nincs az a rövid idõ – még
a boltba, ismerõshöz való belépés 1-2 perce

sem – ami ne lenne elegendõ ahhoz, hogy pél-
dául a kerékpáron õrizetlenül hagyott táskát,
vagy magát a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne
vigye, a kocsiban látható helyen hagyott értéke-
kért a jármûvet fel ne törje.  

Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne
engedjenek be a házukba csak akkor ha megfe-
lelõen leellenõrizték személyazonosságukat,
meggyõzõdtek arról, hogy nem rossz szándék-
kal érkeztek.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az
utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hi-
szen az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok
idõs embert károsítottak meg , hiszen nem a
megrendelt minõségû és mennyiségû tüzelõ ill.
fa leszállítására került sor.

Ne váljon bûncselekmény áldozatává!

Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak kör-
nyékünkön a trükkös lopások. Az elkövetõk vi-
dékiek, akik igyekeznek magányosan élõ idõ-
sebb embereket felkeresni. Gépkocsijukat távo-
labb állítják le, a házakhoz már gyalog érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz,
Önkormányzat, Eü. szolgáltató stb.) alkalma-
zottjának adják ki magukat és különbözõ indo-
kokkal elérik, hogy a házba bejussanak. Mód-
szerük többek között, hogy túlfizetésre hivat-
koznak és vissza akarják adni a pénzt a késõbbi
sértettnek, de csak nagy címletû bankjegyük
van, ezért abból vissza kell adni. Hivatkozhat-
nak arra, hogy pénzek sorszámait fel kell írniuk. 

Az utóbbi idõben elterjedt, hogy az elköve-
tõk a villanykörték fogyasztását akarták felmérni,
vagy a villanyórát leellenõrizni, ezért a lakót a
házban az egyik elkövetõ ide-oda küldözgeti
míg a másik zavartalanul kutat az értékek után.

Elkövetési módszer szintén, hogy a polgár-
mesteri hivatal dolgozójának adják ki magukat
és késõbbi segélyezés miatt akarják a lakhatási
körülményeket felmérni, ennek célja is csak a fi-
gyelem elterelése.

Valamelyik ismerõsre (háziorvos, családtag)
hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, vagy el-
érik, hogy a náluk lévõ általában rossz minõsé-
gû egészségügyi terméket drágán megvegyék.

Kis értékû vásárlást végrehajtva nagy címletû
pénzzel fizetve vagy egyszerûen pénzváltást
kérve elérik, hogy a késõbbi sértett elõvegye a
megtakarított pénzét. A fenti módszerek során a
pénz rejtekhelyet kilesik, majd a sértett figyel-
mét elterelve a pénzt eltulajdonítják. 

Az ilyen bûncselekmények tetteseinek felde-
rítése – mivel  legtöbb esetben az ország másik
részébõl érkeznek – rendkívül nehéz, ezért a
megelõzésre kell helyezni a hangsúlyt. 

A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal al-
kalmazottainak fényképes igazolványa van – azt
mindig kérjük el –, de sem õk, sem egyéb hiva-
tal készpénzt nem visz házhoz. Ha valakire hi-
vatkoznak, azt mindig ellenõrizzük le telefonon
vagy személyesen. 

Egyedül élõ idõs emberek kapujukat tartsák
zárva, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel,
azokat ne engedjék be, nagyobb összegû kész-
pénzt ne tartsanak otthon. Ha gyanús személye-
ket látnak telefonon értesítsék a rendõrséget, a
következõ telefonszámon: 20/539-64-99.

A személyeket figyeljék meg, az esetleges
rendszámot jegyezzék fel, mert ez akkor is segít-
ség lehet a rendõrségnek, ha éppen akkor nem
történik bûncselekmény.
A rendõrõrs indokolt esetben az alábbi telefon-
számon hívható éjjel-nappal: 20/539-64-99

FIGYELEMFELHÍVÁS

RENDÕRSÉGI HÍREK
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2011-ben az Ahet évszakban, amikor a Ní-
lus termékeny iszapjával betakarja a vetése-
ket, „Felsõ- és Alsó-Mélykút” gyermekei
Ozírisz isten csodálatos világába léphettek be. 

Apophisz serege, Sethes katonái, Hathor
szemei, Ízisz papnõi és Hórusz gyermekei az ál-
dott esõzés ellenére is megtanulták, hogyan kell
piramist építeni, mumifikálni. A „szent véset”,
azaz a hieroglifák rajzolásának tudományát
nem 10 év, hanem öt nap alatt képesek voltak
elsajátítani, de a tánclépések is gyorsan az éle-
tük részévé váltak Kopcsek Tamás bácsi által, aki
idõt nem sajnálva kutatott a „szent dobozban”,
hogy a táncmozdulatok korhûek legyenek.

A hosszú, nehéz nap után az eredeti,
óegyiptomi recept alapján – Holkáné Marika
néni és Dávidné Erzsike néni – elkészített lán-
gossal vendégelte meg  Ozírisz földjének lakóit. 

Ré napisten pénteken megelégedve gyö-
nyörködhetett alattvalóiban, akik csodálatos
öltözékeikben, ékszereikben táncolva köszön-
tötték õt és daloltak  neki „õsi” dallamokat. Ar-
ca ragyogása még intenzívebb lett, amikor a
szülõk is hódolatukat fejezték ki dalukkal. 

Végül szürke köntösét magára terítve, sírva
hagyta el „Felsõ és Alsó Mélykút” strandját,
hogy alattvalói elfogyaszthassák az eredeti,
õsi, egyiptomi krumplipaprikást. 

Csodálatos volt ez a hét, mert csodálatosak
voltak a táborban részt vevõ gyermekek a leg-
ifjabbtól (4 éves) a legidõsebbig (14 éves) és
azok az ifjú és lélekben ifjú segítõk, akik szívü-
ket, lelküket adták értük és a tábor sikeréért.

Köszönjük a munkátokat: Balázs, Dóri,
Dóra, Máté, Gábor, Márk, Anna, Niki, Laura,
Erzsike, Dávid, Erik, Norbi, Edina, Dani, Mó-
nika és Laci.

De: a könyvtár-piramisában csodálatos kin-
cseket találtunk: Számos „serleget” = bögréket,
eredeti, egyiptomi köntösöket = pulcsikat stb. A
könyvtár egerét azonban még keressük! Ezért,
ha egy kis kalandra vágysz még, gyere, és nyo-
mozz velünk, találjuk meg a kincsek gazdáit!

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen
módon is segített, támogatott bennünket.

Jövõre veletek, ugyanitt!            Táborvezetõség

Ozírisz földjén
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