
November 2. Halottak napja. Nincs olyan
ember, aki ne gondolna ilyenkor eltávozott
szeretteire, ismerõseire, barátaira. Ez olyan
nap, melyet áthat a hit, a remény és a szere-
tet mellett a szomorúság, a bánat is.

Ezen a napon visszatekintünk a múltba – ke-
ressük a kellemes emlékeinket. Másoknak csak
egy újabb szomorúsággal és fájdalommal teli
napot jelent. És többeknek egy olyan napot is
kell, hogy jelentsen, amikor elõre nézünk és
azon gondolkozunk el, hogy hova is távoztak e
földi létbõl szeretteink. És valóban, ez a nap a
lelkünkben a különbözõ érzések felkavarodásá-
nak napja, mert a halottaink iránti szeretetünk
és tiszteletünk felszínre hozza a lelkünkben a
veszteséget, a szomorúságot, a bánatot, ám
ugyanakkor a vigasztalódást és a reménységet is.
Ezeket az érzéseket hoztuk magunkkal. És eze-
ket az érzéseket megosztva egymással lobban-
hat lángra bennünk az együttérzés lángja. Az
egymás iránti hit, remény és szeretet érzése.

Felidézõdnek a régi arcok, melyeket csak
az emlékezet õriz, és hozzá társul egy-egy tör-
ténet, családi-baráti együttlét eseménye.
Ahogy repülnek az évek, úgy jönnek elõ az el-
feledett szerettek emlékei.

Nem szabad azonban engednünk, hogy
ez a szenvedés behálózzon, kelepcébe ejt-
sen. Küzdenünk kell azon túl tenni magun-
kat és a jelen életre összpontosítani, vagyis
nem a holtakra, hanem az élõkre figyelnünk
– azaz a jövõnkre. Hitünkben és együttérzé-
sünkben visszatekintünk a múltba ahhoz,
hogy erõt nyerjünk a jövõ érdekében. Úgy
tekintsük az életet, a múltat és jövendõt,
mint valami szüntelen élõ egységet, soha el
nem múlót. Mint ahogyan az élet zajlik to-
vább az idõ múlásával, még akkor is, ha eb-
bõl rendre kipergünk, kihullunk, mint aho-
gyan mellõlünk vannak, akik már el is hagy-
ták e földi létet. Ám a Teremtõ új élettel ál-
dotta meg õket, a földi életen túli örökélet-
tel. Úgy gondolom, hogy ez az Istenben va-
ló szeretet és lét e mai napnak egy másik vi-
gasztaló ereje. 

Gyújtsuk hát gyertyát szeretteinkért, bará-
tainkért, ismerõseinkért. A sok kis égõ gyertya
tegye emléküket fényesebbé. 

Tisztelet az elhunytaknak.
Kovács Tamás

Mélykút Város polgármestere
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Tisztelt Mélykútiak!

HAGYOMÁNYOS RÉGIÓK,
RÉGIÓK HAGYOMÁNYA
A Vass Lajos Népzenei Szövetség november
5-én Mélykútra hirdette meg a „Hagyomá-
nyos régiók, régiók hagyománya” IX. Vass La-
jos Népzenei Találkozó és Vetélkedõ elõdön-
tõjét. Megtiszteltetés, hogy a rendezvénynek
– amelyen elõreláthatólag 16 fellépõ csoport
méretteti meg magát – a Mûvelõdési Ház ad-
hat helyet. 

Vass Lajos szellemének adózva – aki a te-
levízió segítségével megénekeltette a magyar
népet – az elõdöntõ bizonyítéka lesz annak,
hogy a népzene napjainkban is összetartó ér-
ték. Zenei anyanyelvünk lélekben összekap-
csol emberi közösségeket határokon innen és
túl. Egész népünk gazdagodik, ha ki-ki saját
zenei hagyományát mûveli, ápolja, mind ma-
gasabb és magasabb szinten.

A találkozó és verseny a szakemberek (zsû-
ri) véleményezése alapján ad összefoglaló ké-
pet arról, hogy a hagyományõrzõk és ápolók
milyen tudással és lelkesedéssel õrzik hagyo-
mányainkat a Kárpát-medencében.

A Népzenei Szövetség és a házigazda Ha-
gyományõrzõ Mélykúti Asszonykórus nevé-
ben a rendezvényre szeretettel várjuk Mély-
kút népzenét, népdalt kedvelõ közönségét.

A kezdési idõpontról a késõbbiekben pla-
kátokon keresztül adunk tájékoztatást.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

I. Egészségügyi ellátással kapcsolatos döntés:

Mint ahogyan arról már korábbi lapszámunk-
ban tájékoztattuk Önöket, az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal elutasította az önkor-
mányzat fekvõbeteg ellátási terület módosítá-
sára irányuló kérelmét. Tekintettel arra, hogy a
határozat ellen közigazgatási úton nem volt le-
hetõség rendes jogorvoslatot benyújtására, a
képviselõ-testület felkérte a jegyzõt, hogy ké-
szítsen elõterjesztést arra vonatkozóan, hogy
hogyan célszerû az eljárást ismételten megin-
dítani. Az elõterjesztés megtárgyalása után a
képviselõ-testület megerõsítette korábbi vál-
toztatási szándékát és ismét úgy döntött, hogy
a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. he-
lyett a Bajai Szent Rókus Kórház ellátási terü-
letéhez kíván tartozni. Erre tekintettel a testü-
let kezdeményezi a Semmelweis Kórház Kht.
fenntartójánál, Kiskunhalas Város Önkor-
mányzatánál a kórház ellátási területének mó-
dosítását. A képviselõ-testület döntött arról is,
hogy amennyiben a Kiskunhalasi Városi Ön-
kormányzat, mint fenntartó a megállapodás
megkötésére rendelkezésre álló határidõben
nem állapodik meg a Bajai Városi Önkor-
mányzattal mint fenntartóval az ellátási terület
módosításáról, abban az esetben ismét kezde-
ményezi az Országos Tisztifõorvosi Hivataltól
az ellátási terület módosítását.

II. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

DAOP-3.1.1/B11. azonosítószámon pályázati
felhívás jelent meg önkormányzati belterületi
utak fejlesztése tárgyában. A pályázat célja az
önkormányzati tulajdonú és kezelésû belterü-
leti útszakaszok építése, fejlesztése és közle-
kedésbiztonsági célú átépítése. A pályázati fel-
hívásra reagálva a képviselõ-testület döntött
arról, hogy elfogadja az Eco-Cortex Kft. aján-
latát és megbízza a pályázati dokumentáció
elkészítésével. A pályázat bruttó bekerülési ér-
téke 100 millió Ft. A pályázattal érintett utak
kijelölésére vonatkozó döntését a képviselõ-
testület a késõbbiekben fogja meghozni.

A képviselõ-testület pályázatot nyújtott be a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umhoz sportlétesítmények felújítása tárgyában.
A pályázat a Sportcsarnok mellé kerékpártáro-

zó építésére, sporteszközök beszerzésére, vala-
mint a lovaspálya locsolására alkalmas kút fúrá-
sára irányul. A pályázat 1.701.186, Ft-os támo-
gatásban részesült. A pályázat megvalósítása so-
rán a kútfúrásra kiírt beszerzési eljárás eredmé-
nyeképpen kiderült, hogy a pályázat megvaló-
sításához bruttó 447.000 Ft pluszforrás bevo-
nására van szükség. A pályázati célok megvaló-
sítása érdekében a képviselõ-testület döntött a
fenti összeg biztosításáról.  

Már megnyert pályázatok likviditási problé-
máinak áthidalása érdekében két szervezet is
kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem-
mel fordult a képviselõ-testület felé. A Pelikán
Közhasznú Non-profit Kft. a TÁMOP-5.2.2/A-
10/2-2010-0009. számú pályázaton – amely-
ben az önkormányzat konzorciumi partnerként
szerepel –  több mint 66 millió forintos támo-
gatást nyert. A pályázat a hátrányos helyzetû
gyermekek napközbeni foglalkoztatására irá-
nyul. Tekintettel arra, hogy a szerzõdésben fog-
laltak ellenére a pályázati elõleg folyósítása a
megadott határidõig nem történt meg, és hogy
a pályázatban foglalt kötelezettségének eleget
téve a pályázó a megnyitó ünnepségig a pályá-
zatban megjelölt bútorokat, eszközöket megvá-
sárolhassa, a Kht. vezetõje azzal a kérelemmel
fordult a képviselõ-testülethez, hogy az
1.300.000 Ft-os kamatmentes kölcsönt bizto-
sítson számukra. A Mélykúti Cigány Érdekvé-
delmi Szervezet a TÁMOP-5.1.1./07-2010-
0029 kódszámú „Hátrányos helyzetûek építõ-
ipari képzése és foglalkoztatása Mélykúton” cí-
mû projekt keretében több mint 19 millió fo-
rintos támogatást nyert. A projekt keretében 10
fõ hátrányos helyzetû mélykúti lakos képzése
és foglalkoztatása válik lehetõvé egy éven ke-
resztül. A pályázat képzési része megvalósult, a
6 hónapos foglalkoztatás júliusban kezdõdött
meg. Tekintettel arra, hogy a támogatási elõleg-
nek az elszámolt kifizetésekre esõ támogatás-
ból a CÉSZ a bérek járulékainak teljes mértékû
pénzügyi rendezését nem tudta megtenni, a
CÉSZ elnöke azzal a kéréssel fordult a Képvise-
lõ-testület felé, hogy 1.670.000 Ft kamatmen-
tes kölcsönt biztosítson a szervezet számára. A
képviselõ-testület mindkét kérést támogatta,
egyben a kölcsönök visszafizetésének határide-
jét mindkét esetben 2011. október 24. napjá-
ban határozta meg.

III. Egyéb döntések:

Az idei év márciusában a képviselõ-testület
döntött arról, hogy a volt szeméttelep helyén
lévõ konténerekbe történõ szemétlerakás le-
hetõségét folyamatosan beszünteti, helyette
környezettudatos szemlélettel igyekszik a
szelektív hulladékgyûjtést népszerûsíteni, és
az illegális hulladéklerakást meggátolni. Ezzel
egyidejûleg felkérte a jegyzõt, hogy a feladat
végrehajtása érdekében készítésen konkrét
intézkedési tervet, mely a képviselõ-testület
jóváhagyása után lép hatályba. A határozat-
ban foglaltaknak megfelelõen elkészült a hul-
ladékgazdálkodás-fejlesztési intézkedési terv,
amelyet a képviselõ-testület megvitatás után
jóváhagyott. 

Az intézkedési terv lépései:
• Kérni a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft.-t a hiányzó hulladékgyûjtõ-sziget (Nagy
utca – Eötvös utca keresztezõdése) pótlására.
• A papír és mûanyag hulladékok gyûjtése a
közintézményekben, a tanulmány szerint, be-
szerezve a szükséges eszközöket, és biztosítva
mellé az emberi erõforrást s szelektált hulla-
dékgyûjtõ szigetekhez juttatásához. • Ameny-
nyiben a mintaprojekt-pályázat ismételt kiírá-
sa megtörténik, a biológiai úton lebomló szer-
ves hulladékok komposztálása érdekében a
már elõkészített anyag alapján pályázat készí-
tése. • A közterületi gyepek, sáncok, parkok
kaszálásának és a letermelt szénának a fel-
használási lehetõségét meg kell nyitni a teljes
lakosság, a  helyi gazdák számára, „gyep-bör-
zét” szervezve, ezzel csökkentve a szerves
hulladékok mennyiségét és a hasznos fû-
mennyiség tisztességes elosztását. • Veszélyes
és elektronikai hulladékgyûjtés gyûjtõpontos
gyûjtésének lebonyolítása, szállítást végzõ cég
kiválasztása, lakosság informálása. • A 15 m3-
es konténer további fenntartása kizárólag inert
és építési-bontási hulladékok részére valamint
a felügyelõ közmunkás oktatása a hulladékfaj-
ták elkülönítésére. • A rekultivált hulladékle-
rakónál elhelyezett 3 db 1,1 m3-es konténer
2012. december 31. napjáig történõ meg-
szüntetése. • A rekultivált hulladéklerakónál
elhelyezett 32 m3-es konténerbe történõ hul-
ladékszállítás fenti idõpontig történõ meg-
szüntetése és terv készítése a konténer továb-
bi használatára. • A hulladéklerakó helyén ki-
helyezett konténerek megszüntetésekor figye-
lemfelhívó táblák kihelyezése. • Negyedéven-
te jelentés készítése a képviselõ-testület részé-
re az intézkedési terv végrehajtásának elõre-
haladásáról.

Mélykút város önkormányzat képviselõ-testülete a 2011. szeptember 16. és október 15.
közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Tekintettel arra, hogy
az elõzõ lapszámunkban – a rövid lapzártai idõpontra figyelemmel – a szeptember 14.
napján tartott képviselõ-testületi ülés döntéseirõl nem olvashattak összefoglalót, ezért
ezen ülés legfontosabb eseményeit is most tesszük közzé. 

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését 2011. november 29-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.
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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

A képviselõ-testület elfogadta a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ Jánoshalmi Ki-
rendeltségének a települést érintõ munkanélkü-
liség helyzetérõl szóló beszámolóját. Sajnos el-
mondható, hogy városunk mind a régió, mind
pedig a megye egyik legkedvezõtlenebb hely-
zetben lévõ térségében fekszik, a térségben a
munkanélküliségi ráta 22,9% körül mozog. 

A képviselõ-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának hely-
zetérõl szóló tájékoztatót. Általánosságban meg-
állapítható, hogy a realizálódott bevételek és a
teljesített kiadások összege egyensúlyban van, a
2011-es költségvetési év elsõ felének gazdálko-
dása összességében a pénzügyi lehetõségeknek
megfelelõen alakult. 

A Telenor Magyarország Zrt. nevében eljáró
Swiss Logistic Kft. ismételten kérelmet nyújtott
be az önkormányzathoz a távközlési hálózat ál-
lomásának üzemeltetéséhez szükséges ingatlan-
ra vonatkozó bérleti szerzõdés módosítása tár-
gyában. Ezt megelõzõen a Swiss Logistic Kft. két
alkalommal már megkereste ugyanezen tárgy-
ban az önkormányzatot, akkor a képviselõ-tes-
tület mindkétszer elutasította a szerzõdés mó-
dosítását. Jelenlegi ajánlata szerint a bérlõ fel-
ajánlja a bérleti díj elõre, egy összegben történõ
kifizetését. A 2011. évi bérleti díj 3,5-szerese
kerülhet kifizetésre a 2011–2014 közötti idõ-
szakra. Az ajánlat csak abban az esetben érvé-
nyesíthetõ, ha a meglévõ bérleti szerzõdés
(amely 2015. december 31. napjáig szól) 3 év
futamidõ hosszabbítással újrakötésre kerül. Az

elvégzett számítások szerint 450 ezer forint
veszteséget jelentett volna az önkormányzat-
nak, amennyiben elfogadta volna az ajánlatot,
ezért a testület úgy döntött, hogy a szerzõdés
módosításához ismételten nem járul hozzá. 

A képviselõ-testület döntött a Mélykút, kül-
terület 057/26 és 0277/93 helyrajzi számú in-
gatlanok értékesítésérõl, valamint a külterület
0143/2 és 0209/14 helyrajzi számú ingatlanok
megvásárlásáról. 

A képviselõ-testület döntött arról, hogy csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. évi kiírásá-
hoz, melynek lebonyolítására 2 millió Ft keret-
összeget biztosított, egyben felkérte az Egész-
ségügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságot, hogy
az ösztöndíj szociális alapon történõ juttatásá-
nak részleteit dolgozza ki, majd errõl tájékoztas-
sa a testületet.

A képviselõ-testület a Gondozási Központ
létszámkeretét 2011. október 18. napjától egy
fõvel megnövelte, míg a GAMESZ létszámkere-
tét egy fõvel csökkentette. 

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat részére további
170.000 Ft mûködési célú támogatást biztosít,
valamint arról, hogy a cigány gyermekek miku-
lás napi ünnepségére 100.000 Ft-ot a települé-
si önkormányzat költségvetésében elkülönít. 

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
közbiztonság javítása érdekében a Községi Ön-
védelmi Alapítvány számára 100.000 Ft támo-
gatást nyújt.

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

Mélykút Önkormányzata kiírta a BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2012. évre
(„B” típusú pályázat), felsõoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat).

A pályázati kiírások a hirdetõtáblán és Mélykút honlapján megtekinthetõk. A pályázatot a pol-
gármesteri hivatalnál írásban lehet benyújtani a hivatalban és melykut.hu honlapon található pá-
lyázati ûrlapok felhasználásával. A pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 14.

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.

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

FAÁGAK AZ ÚTON
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az utcán lévõ fák közlekedést akadályozó
ágait szíveskedjenek levágni a közúton köz-
lekedõ gépjármûvek, például ponyvás te-
herautók, mentõ, tûzoltó épségének meg-
óvása érdekében.

Közremûködésüket köszönjük!
Sántáné Czékus Tímea

BURSA HUNGARICA



4Önkormányzati Tájékoztató   2011. november   

Novemberi ünnepek, jeles napok
Neve a latin „novem” = kilenc szóból

ered, ami a görög „ennea”, „enneva” szárma-
zéka, ez viszont a „neosz-neá”-ból eredt, je-
lentése: „új, félig felnõtt, tapasztalatlan” –
amely megnevezése a jobb kéz gyûrûsujjá-
nak. Más néven Szent András havának, nyilas
havának, enyészet havának vagy õszutó hó-
nak is nevezik.

November 1-je Mindenszentek napja, 
2-a Halottak napja

Mindkét nap a halottakra való emlékezés
napja. Mindenszentekkor emlékezünk meg
azokról a szentekrõl, akik név szerint nem sze-
repelnek az egyházi naptárban. Azt a hetet
melyre a Halottak napja esik halottak hetének
nevezik. Szokás ilyenkor a temetõbe, elhunyt
családtagok sírjához kilátogatni, a sírokat
rendbe tenni, gyertyát, mécsest gyújtani. A hi-
edelem szerint ilyenkor hazalátogatnak a ha-
lottak, ezért szokás számukra is megteríteni,
az asztalra kenyeret, vizet tenni. A lámpát ég-
ve hagyták sok helyen, hogy a hazalátogató lé-
lek szétnézhessen. Ahány halottja van a csa-
ládnak annyi gyertyát kell gyújtani. 

November 3. A magyar tudomány napja

Ez az ünnep a “legnagyobb magyar”, gróf Szé-
chenyi István nevéhez fûzõdik. 1825-ben
ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyévi
jövedelmét (60 ezer forintot) a Magyar Tudós
Társaság - a mai Tudományos Akadémia -
megalapítására a pozsonyi országgyûlésen.
1997 óta ünnepeljük.

November 11. Szent Márton ünnepe

Szent Márton ünnepe a magyar néphagyo-
mányban tradicionálisan a gazdasági évet le-
záró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre
már mindenhol elszámolnak a pásztorok a ta-
vaszi- nyári idõszakban rájuk bízott jószággal,
és a gazdától megkapják járandóságukat. A
betakarítással összefüggõ munkálatok is lezá-
rulnak erre az idõszakra, sõt az õsszel szüretelt
szõlõbõl is kiforr az új bor. 

November hónapot bizonyos vidékeken
„kis farsangnak” is nevezték, ugyanis ekkor
még meg lehetett tartani a lakodalmakat és vi-
gasságokat, amelyek majd az adventi idõszak-
ban tiltva lesznek. Az ünnep eredete az ókori
Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma
védõi elaludtak, és az ellenség, a gallok táma-
dásától csak az mentette meg a várost, hogy a
ludak hangos gágogására felébredtek. Innen
az Avis Martis, azaz Mars lúdjai elnevezés.
(Mars a római mitológiában hadisten.) Ez az
Avis Martis formula változott át aztán a keresz-
tény hitvilágban Avis Martinus, azaz Márton
lúdja alakká. 

Márton valós történeti személy, Pannóniá-
ban született, Szombathelyen 317 körül, apja
római százados volt, Márton is katonaként ke-
rült a mai Franciaország földjére, ahol keresz-
tény hitre tért, és kolostort alapított. 371-ben
püspökké szentelték Tours-ban, így Franciaor-
szágban is igen népszerû. A legenda szerint
Szent Márton nem akart püspök lenni sze-
rénysége miatt, ezért elbújt a libák óljában.
Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták
rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja elne-
vezés. Ezen a napon hagyományosan libát et-
tek a paraszt családok, úgy tartották, aki ezen
a napon libát nem eszik, egész évben éhezni
fog. Általában erre a napra forr ki az újbor, a
kicsit még csípõs ízû nedût Szent Márton bo-
raként is emlegetik. 

A legenda szerint Márton egy napon kol-
dussal találkozott. Megszánva a didergõ em-
bert köpenyét kardjával ketté vágta, és felét a
koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton
Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az
elõzõ nap kettévágott köpeny. Márton püspö-
köt gyakran ábrázolják a vállán átdobott fél
köpennyel e történet alapján. 

November 17. Füstmentes nap

Ez a nap nem a dohányosok kedvenc napja.
Hiszen ezen a napon reggeltõl estig hallgat-
hatják, hogy a dohányzás milyen súlyosan ká-
rosítja az egészségüket. De ha meggyõzni
nem is sikerül õket, hogy szokjanak le róla, ar-
ra mindenképpen illik figyelniük, hogy ne füs-
töljenek a másik orra alá - legalább ezen az
egy napon!

November 19. 

Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század) ünne-
pe. A legenda szerint Erzsébet a kötényében
kenyeret vitt a szegényeknek, mely rózsává
változott, mikor atyja kérdõre vonta emiatt.
Idõjárásjóslás kapcsolódik ehhez a naphoz, ál-
talában havazást várnak a gazdák, csak úgy,
mint Katalinkor.

November 25.

Szent Katalin keresztény vértanú ( IV. század)
ünnepe. Kerékbe törték, ezért a fuvarosok,
kerékgyártók, valamint a házasulandó lányok
védõszentje. Katalin naphoz férjjósló hiedel-
mek kötõdnek. Katalinágnak nevezik azt a
gallyat, melyet a lányok vízbe állítottak, s ha
karácsonyig kizöldült, közeli házasságra lehe-
tett számítani a lányos háznál. Régi idõjárási
megfigyelés szerint, ha Katalin locsog (vagyis
lucskos, nem fagy), akkor Karácsony kopog
(azaz jó hideg lesz). 

November 25. A magyar labdarúgás napja

Tudjátok mi történt 1953. november 25-én a
londoni Wembley stadionban? A magyar lab-
darúgó “Aranycsapat” 6 : 3 arányban legyõzte
a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol
válogatottat! Ugye ti is úgy gondoljátok, hogy
ez az esemény méltó arra, hogy november 25-
ét a magyar labdarúgás napjaként ünnepeljük!
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Az iskolai tanévnyitón történt bejelentés
óta – mely szerint ismét indul a néptánc okta-
tása Mélykúton – többen érdeklõdtek, hogy
jelenleg mi a helyzet a néptánccal.

Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy egy
év szünet után ismét beindulhat e képzés az ál-
talános iskolás gyermekek számára is. A képzés
mûvészeti iskolai keretek között folyik, így e tan-
szakra beiratkozott gyermekek év végén hivata-
los bizonyítványt kapnak az elvégzett tanévrõl.
Az szülõi értekezleten igen sok kérdés fogalma-
zódott meg a szülõkben. Lesznek ruhák a gyer-
mekeknek? Lesz ismét nyári tábor? Lesznek vi-
déki fellépések? Lesz év végi táncbemutató? stb.

Jelenleg legnagyobb problémát az okozza,
hogy az általános iskolás gyermekeknek nincs
fellépõruhájuk, -cipõjük. Mindezek megvaló-
sítására kis türelmet kérünk a szülõktõl. Ezek-
hez sem kell más, mint Montecuccoli szerint
a háborúhoz: „Pénz, pénz, pénz”. A mûvé-
szeti iskolával karöltve minden pályázati le-
hetõséget megragadunk, hogy tisztességes ru-
hákba tudjuk öltöztetni a táncos lábú fiatalo-
kat. Természetesen igyekezni fogunk megsze-
rezni a támogatásokat a nyári tábor megvaló-
sításához is.

Remélem, elõdömhöz, Budai Géza tanár
úrhoz hasonlóan sikerül maradandó élmé-
nyekkel gazdagítani a napjainkban táncra járó
tanuló ifjúságot. Több felnõtt helyi lakostól hal-
lottam, akit Géza bácsi tanított néptáncolni,
hogy még most, idõsebb korukban is szívesen
emlékeznek vissza életük ezen idõszakára. 

Jómagan 18 éve tanítom a néptáncot hely-
ben, ezt a hagyományt mindenképp tovább
szeretném vinni. Nagyon örültem neki, ami-
kor láttam, hogy egy év kihagyás után is na-
gyon sok gyermek jelentkezett a tanszakra.
Nagy szükség van a felnövekvõ ifjúságra, hisz
pár év múlva õk fogják a „nagycsoport” után-
pótlását képezni. Munkájukkal, vidéki fellépé-
seikkel Mélykút hírnevét fogják öregbíteni. A
környezõ települések már jól ismernek ben-
nünket, hisz rendszeresen hívják a Vadvirág
néptánccsoportot rendezvényeikre. 

Ezúton köszönöm a szülõknek, hogy fon-
tosnak tartják a hagyományok ápolását és tá-
mogatják a gyermekeiket ebben a munkában.

Kopcsek Tamás

A néptáncról

Kányádi Sándor 

NOVEMBER 

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtõl nem kelepel
kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi u. 13. szám alatti épületet szolgáltatóház
jelleggel kívánjuk üzemeltetni. A különbözõ ügyek intézése az alábbi idõpontokban lehetséges:

A késõbbiekben még szeretnénk bõvíteni a szolgáltatások körét.

SZOLGÁLTATÓHÁZ

Név Fogadónap Tevékenység
Csõsz Attila hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-10 falugazdász
Csanyik Zoltán kedd-csütörtök 8-16.30 kamarai tanácsadó
Bozóki Gáborné csütörtök 9-15 Víziközmû Társulat
Piegelné dr Csényi Magdolna csütörtök 9-11 ügyvéd
Telenor kedd 10-16 telefonos szolgáltatás
Delta-Force Security péntek 8-12 személy- és vagyonvédelem
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Besír Bálint (anyja neve: Sümegi
Kornélia)
Meghaltak: Dér Jánosné Bakos Anna élt 80
évet, Majer Pál élt 80 évet

INFORMATIKAOKTATÁS
Novemberben Ingyenes informatikaoktatás
indul a könyvtárban gyermekeknek. Jelentke-
zési határidõ: 2011. november 15. személye-
sen vagy a 77/461-347-es telefonszámon.

November 27. „Ne vásárolj semmit!” Nap

Talán észre sem vesszük, hogy mennyi pénzt
költünk el felesleges dolgokra! Nem csoda, hisz
erre buzdít minket a tévé és a sok színes plakát.
Ez azonban mégsincs így rendjén. Egy kanadai
férfi, Ted Dave elhatározta 1992-ben, hogy tesz
valamit a reklámok állandó túlvásárlásra buzdí-
tása ellen. Ettõl kezdve a vásárlásmentes napot
egyre több és több országban tartották meg.
Egy nap erejéig mi is odafigyelhetnénk rá, hova
is tûnik a pénz a tárcánkból!

November 30.

Szent András napja. A hagyomány szerint ke-
reszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen
az andráskereszt elnevezés. András a keleti or-
todox egyház védõszentje, kultusza ezeken a
vidékeken nagyon erõs. András napja a legel-
terjedtebb férjjósló nap, ólomöntéssel, gom-
bócfõzéssel igyekeztek a jövendõbeli személyét
kitalálni. (A gombócokba papírra írva egy-egy
férfinevet gyúrtak, és amelyik legelõbb jött fel a
víz színére, olyan nevû férjet vártak a lányok
maguknak.) Ólomöntés is volt a fonóban, az
öntvény alakjából a jövendõbeli foglalkozására
következtettek. Ezen a napon kezdték el a disz-
nóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövõn.” (Széchenyi István)

Széchenyi István intõ szavai jutottak több-
ször is eszembe azon a napon – 2011. szep-
tember 25-én, amikor Bácska Palánkára utaz-
tam egy delegációval (Báics Ernõ, Börcsökné
Kiss Erzsébet, Holka István, Kovács Gyula
Sziráczki Zoltán) Mélykút képviseletében.

A kora reggeli indulás 5 órakor volt, hiszen
jó néhány kilométer állt még elõttünk a szerbi-
ai Vajdaságban. Szabadkán haladtunk át, ami-
kor bevillant emlékezetembõl egy-két mon-
dat, amit Novák nagyapám mondott. „De sok-
szor megtettem én Mélykút és Szabadka kö-
zött lovaskocsival az utat. Szállítottunk hol ga-
bonát, hol élõ állatot – hol ezt, hol azt … a lo-
vak szinte irányítás nélkül ismerték az utat, a
Szabadkai országutat. Ez is elveszett…” És ez-
zel be is fejezte, nem részletezte tovább. Nem
volt egy lázadó típus. Higgadt, nyugodt, ki-
mért, nagy állóképességgel bíró, józan gondol-
kodású, vallásos parasztember volt. Ötéves ko-
rában elveszítette az édesanyját. Mostohagyer-
mekként nevelkedett. Azt remélte, megváltás
lesz számára a családalapítás. De nem egészen
így történt. Nemsokára két kiskorú gyermekét
kellett eltemetnie, majd jöttek a háborús évek
a „sasos behívókkal”. Keményen megtáncol-
tatta a sors egy életen át, és õ türelemmel elfo-
gadta… Nekem akkoriban ez a gondolatsor
nem ugyanazt jelentette, mint a nagyapám-
nak. Mára már megértettem a régi emlékként
õrzött tekintetét is.

Nem sokkal kilenc óra elõtt megérkeztünk
Bácska Palánkára, ahol a magyar szót már nem
sokan értették, pedig ez a terület Újvidékkel
van egy földrajzi mélységben a magyar határtól.
Toma János, az ott élõ magyarok képviselõje fo-
gadott bennünket a községi hivatalban.

Tudnunk kell, hogy az ottani közigazgatás-
ban a község egy nagyobb területet – Bácska
Palánka vonzáskörzetét jelenti. A központi tele-
pülésen 33-35 ezer lakos él, és közel ugyan-
ennyi azok száma, akik a vonzáskörzetben él-
nek. Sajnos, az ott élõ magyarok száma igen

kevés, talán 1500 körüli. A hivatalban a község
alelnökével beszélgettünk, aki egy kicsit értette
a magyar szót, hiszen felmenõi között is volt
magyar ajkú. Kölcsönösen tájékoztattuk egy-
mást a településekre jellemzõ fontosabb kultu-
rális, oktatási, sport, gazdasági eredményeink-
rõl. Ezt követõen a Duna partján álló, festõi
környezetben lévõ halászcsárdában láttak ven-
dégül bennünket ebédre, azon a partszaka-
szon, ahol Janics Natasa magyar kajakozó, há-
romszoros olimpiai bajnok édesapja, Janics
Milan olimpiai ezüstérmes kajakozó szobra áll.
A délutáni program Bácska Palánkától közel 40
km-re lévõ Despotovóban (Úrszentiván) folyta-
tódott. Itt írta alá Holka István, a Mélykúti
Lovasegyesület elnöke és Popin Borislav, a
Despotovo Lovasklub elnöke azt az együttmû-
ködési megállapodást, melynek a kultúra, a
környezetvédelem, a mezõgazdaság, a sport és

a turizmus az együttmûködési alapja. A délutá-
ni órákat látványos, izgalmas ügetõversenyen
töltötte el a mélykúti delegáció, ahol Holka
Isván köszöntötte a megjelent sportolókat, szur-
kolókat, és egy tekintélyes méretû „aranyserleg-
gel” ajándékozta meg a helyi klubot.

Hazafelé jövet ismét felvillantak elõttem a
régi képek. Azok a történelem- vagy ma-
gyarórák, amikor arról volt szó, hogy a történe-
lem nagyjai vezetésével hogyan harcolt egy
egész nép az országáért, Magyarországért. Véd-
ték a hazát, s ha kellett, életüket is feláldozták
érte. Azért a területért is, amit 1920-ban egy
tollvonással odacsatoltak egy másik országhoz.

Feltettem a kérdést magamnak: Hol voltunk
mi a mai napon? Válasz: Szerbiában ...  Vajda-
ságban ... Bácska Palánkán ... vendégségben!

Novák László

önkormányzati képviselõ

Palánka (Baöka Palanka) a Duna bal partján, 45 km-re Újvidéktõl, az õsi Ilok várossal szemben
helyezkedik el. A község területéhez a következõ települések tartoznak: Borcos (Obrovac),
Karaðorðevo, Bácstóváros (Tovariševo), Dunabökény (Mladenovo), Dunacséb (Öelarevo), Szépliget
(Gajdobra), Új Gajdobra, Szilbács ( Silbaš), Parrag (Parage), Úrszentiván (Despotovo), Pincéd
(Pivnice) és két település Szerémségben – Neštin és Vizií. Palánkától 10 km-re levõ dunacsébi kas-
télyban megtekinthetõ kiállítás mûvészi alkotásai a 18. és 19. században készültek. Dunacsében fe-
dezték fel a legnagyobb nekropolát Vajdaságban, 8. és 9. századi sírokkal,melyekben arany és más
értékes ékszert, fegyvereket és munkaeszközöket találtak. A kiválló földrajzi fekvés és kellemes ég-
hajlat biztosítják a megfelelõ lehetõségeket a turizmus fejlõdéséhez Palánka község területén.
Palánka közelében ismert vadászterületek és kirándulóhelyek találhatóak, mint Bagremara, Tikvara,
Ristovaöa és Karaðorðevo.

„Vendégségben” Bácskapalánkán
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2011 szeptemberében Mélykút városában
is indult Uniós támogatásból a „TÁMOP 5. 2.
5/A-10/2 – 2010-0009 Alternatív klub szolgál-
tatásainak területi bõvítése, Nyakigláb klub
létrehozása a jánoshalmi kistérségben élõ hát-
rányos helyzetû gyermekek társadalmi integrá-
ciójáért” projekt. Az Uniós támogatásból
megvalósult program 66 056 120 Ft-ból gaz-
dálkodhat.

A gyermekjóléti alapellátásokat a jánoshal-
mi kistérségben a PELIKÁN Közhasznú Non-
profit Kft. szolgáltatja jánoshalmi székhellyel.
A projekt 2009. évtõl már megvalósításra ke-
rült a jánoshalmi gyermekjóléti szolgálat kere-
tein belül, melynek eredményei nemcsak szá-
mokban mérhetõk. Ezen pozitív tapasztalatok
alapján a program kiterjesztésre került a já-
noshalmi kistérség valamennyi településére,
ezen belül Mélykútra is. 2011. szeptember 1.
napjával kezdte meg mûködését a Nyakigláb
klub két fõállású közösségi munkatárs bevoná-
sával – mellyel a településen két új munkahely
teremtõdött – közvetlenül a gyermekjóléti
szolgálat épületén belül, illetve a hozzá csa-
tolt, fogorvosi rendelõként mûködött épület-
ben. A hivatalos megnyitóra 2011. szeptem-
ber 28. napján 14 órai kezdettel került sor,
ahova a helyi vezetõkön kívül meghívták a
gyermekjóléti szolgálattal együttmûködõ szak-
embereket is.

Ádám Tamásné, a PELIKÁN Köz-
hasznú Non-profit Kft. ügyvezetõ igaz-
gató asszonya meleg szavakkal köszön-
tötte az egybegyûlteket. Ezt követõen
Zámbó Judit projektmenedzser
számolt be a „TÁMOP 5. 2. 5/A-
10/2 – 2010-0009 Alternatív klub
szolgáltatásainak területi bõvítése,
Nyakigláb klub létrehozása a jános-
halmi kistérségben élõ hátrányos
helyzetû gyermekek társadalmi in-
tegrációjáért” pályázat már koráb-
ban tapasztalt eredményeirõl. Ko-
vács Tamás, Mélykút város polgár-

mestere hivatalosan is átadta az épületet a
nemzeti színû zászló átvágásával, majd Bolvári

János atya felszentelte az új közösségi
színteret és a szeretet szavaival adta át

az ünnepségen megjelenõ gyerme-
keknek, felnõtteknek.

Az ezt követõ sajtótájékoztatón
részletesen is tájékozódhattam a

program elemeirõl. A két éven
keresztül megvalósuló pro-
jekt a hétvégék kivételével
napi rendszerességgel, dél-
után 13 órától 21 óráig bizto-
sít tartalmas elfoglaltságot a
gyermekek számára. A Nya-

kigláb klub alternatív napköz-
beni ellátási forma, amely sze-

mélyes gondoskodást nyújtó gyer-

mekjóléti alapellátások egyike. A nyitva tartás
azokban a tanítás nélküli idõszakokban törté-
nik, amikor fokozott igény jelentkezik a gyer-
mekek elhelyezésére, felügyeletére. A prog-
ram elsõdleges célja a tartalmas szabadidõs
programok megszervezése. A projektben ön-
ként részt vevõ gyermekek számára szociali-
zációs és agressziókezelõ csoportos foglalko-
zások, iskolarendszeren kívüli felzárkóztatá-
sok valósulnak meg, illetve kültéri és beltéri
(társasjátékok, kreatív mûhely, Internet elérhe-
tõség) játékok teszik még színesebbé az ottlé-
tüket. Ezen kívül kéthetente két alkalommal
pszichológus szakember által nyújtott egyéni
terápia valósul meg. A családon belüli kapcso-
latokat támogató, illetve a család társadalmi
beilleszkedését elõsegítõ szülõi csoportfoglal-
kozások is részei a programnak. Egyéb progra-
mok keretében valósulnak meg a családi dél-
utánok, családi napok, kirándulások és tábo-
rok. Ezeken a programokon a szülõk és gyer-
mekeik együtt vehetnek részt. 

Nyakigláb klub

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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A KATOLIKUS KARITÁSZ 
MÉLYKÚTI CSOPORTJA GYÛJT

• Használt vagy rossz mobil telefonokat a
verbita misszió javára. Vannak olyan vállala-
tok, amelyek megjavítják vagy felújítják a mo-
biltelefonokat. Ezek a javított telefonok kerül-
nek a fejlõdõ országokba, ahol az emberek
még hosszú ideig használhatják azokat. A te-
lefonokért cserébe kapott összeg a verbita
atyák és testvérek missziós munkáját segíti
Magyarországon és a világ más országaiban.
Nagyon fontos, hogy a mobiltelefonokhoz ak-
kumulátor is tartozzon! Munkanapokon dél-
elõtt hozza be a plébániára. 
• Használt mesekönyveket, játékokat, társas-
játékokat (sakk, dominó, puzzle stb.) gyerme-
kek számára. Akinek van, és már nem kell,
szeretettel fogadjuk a plébánián minden
munkanap délelõtt.
• Érvényes szavatosságú, tartós élelmiszere-
ket, melyek a rászoruló embertársaink aszta-
lára kerülnek. Behozható minden munkanap
délelõtt folyamán a plébániára. A „Szeretet
Misszionáriusai” csoport tagjai 1997. óta elsõ
péntekenként hozzák a tartós élelmiszereket,
ezekbõl tudunk segélycsomagokat készíteni
és a legrászorultabbakhoz eljuttatni.
• Tiszta, használt, jó állapotú, felnõtt és gyer-
mek felsõruhákat és cipõket. Ezeket is min-
den munkanap délelõttönként a plébániára
szíveskedjenek hozni. Mind-mind a szükséget
szenvedõ embertársainkhoz kerülnek.
• Takarók kötéséhez gyûjtünk maradék vagy
bontott fonalat, fejteni való kötött holmit és
a takarók négyzeteinek kötéséhez ügyes kezû
lányokat, asszonyokat szeretnénk megnyerni. 
A kötés részletes leírása a plébánián található. 
A fonalakat és a fejteni való kötött holmikat,
munkanapokon délelõttönként a plébániára
szíveskedjenek hozni. A kész takarók Magyar-

országra vagy a Kárpát-medencében levõ ma-
gyar nemzetiségû szegényekhez kerülnek a
Magyarországi Lepramisszión keresztül.
• Használt levélbélyegeket a Magyarországi
Lepramisszió részére. Ne dobja el! Mindenfé-
le bélyeget (külföldit és magyart egyaránt) vá-
logatás nélkül értékesíteni tudnak. Ha valaki-
nek nincs rá szüksége, kérjük, vágja körül a
borítékon /kb. másfél cm-es szegélyt hagyva/,
nem kell leáztatni, és gyûjtse össze, hozza be
munkanapokon délelõtt a plébániára.

ADOMÁNYGYÛJTÉS

Ahol nagy a szükség, jól jön a segítség!
Köszönjük eddigi, akár természetbeni, akár
pénzbeli, önzetlen, nagylelkû támogatásaikat,
adományaikat! Isten fizesse meg!

Továbbra is várjuk segítségüket. Köszönjük,
hogy segítenek segíteni! Az alapítvány fokoza-
ta: közhasznú. Számlánkat a Mélykúti Egyház-
községekért Alapítványon keresztül vezetjük. 
Adószáma: 18349221-1-03. 
Számla száma: 11732174-22720005-00000000
/OTP fiók, Mélykút

„Jó szívvel adj, és amikor adsz, szíved ne le-
gyen telve rosszindulattal. Jótettedért megáld az
Úr, a te Istened, minden lépésedben és kezed-
nek minden munkájában. Mindig lesznek szegé-
nyek a földön. Ezért most megparancsolom:
Nyisd meg a te kezed a testvéred, a földön élõ
szûkölködõ és szegény elõtt.” MTörv 15,10-11

„Szegények mindig vannak veletek” 12,8

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) november 6-ig
6–20 óráig, november 7-tõl 8–16 óráig lesz-
nek 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
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ



9 2011. november      Önkormányzati Tájékoztató 

A könyvtári hét eseményei képekben

Író-olvasó találkozó Duláné Zsíros Zsanettel

„Süssünk, süssünk valamit …" – Tócsni és lábatlan sütés

Családi mesevetélkedõ

Családi mesevetélkedõ

„Ökoügynökök, elõre!" – „Piszok” jó vetélkedõ

Ringató Vadai Henriettával Ringató Vadai Henriettával
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A Mûvelõdési Ház és a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete szep-
tember 24-én ismét megrendezte a hagyományos szüreti felvonulást.

Ragyogó napsütésben indult a felvonulási menet a Mûvelõdési Ház
elõtti térrõl délután 2 órakor. A hagyományõrzõ csoportok, a nyugdíjas
klubok, a kísérõ zenekar, valamint a kisebbségi zenészek és táncosaik
a mélykúti, tataházi, bácsalmási és felsõszentiváni gumiskocsikon és fi-
ákereken foglaltak helyet.

A Mûvelõdési Házhoz való visszaérkezés után az egyesület vacsorá-
val kínálta a felvonulás résztvevõit, majd éjfélig tartó bál következett.

Köszönetet mondunk a helyi és vidéki fogatosoknak, a hagyomány-
õrzõ csoportoknak, a megállóhelyeken õket váró helyieknek, a rendez-
vény valamennyi segítõjének, mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Szüreti felvonulás képekben...


