
Kezdõdik a nyári szünet
Elérkezett az a hónap, amit általában a gyerme-
kek nagyon várnak. Itt van, végre eljött a nyári
szünet! Ebben a hónapban vesznek búcsút ki-
csik és nagyok, óvodától- iskolától; ki csak né-
hány hónapra, ki pedig végleg, hisz napjaink-
ban zajlanak az évzárók és a ballagások is.

Most egy kicsit a felnõttek mellett a gyere-
kekhez is szólnék.

A nyár nem csak a végtelen szabadságról
szól. Én azt remélem, hogy sikerül igazi, testkö-
zeli élményeket szereznetek róla, és nem csak
a tankönyvi tudás él majd a fejetekben! Ehhez
viszont arra van szükség, hogy kimenjetek a
házból-lakásból, magatok mögött hagyva a szá-
mítógépet és a tévét, és élvezzétek a meleget, a
napsütést, a szabadságot! Kérlek titeket, hogy a
sok játék és szórakozás mellett bizony vegyétek
észre néha, hogy hol és mit tudtok segíteni szü-
leiteknek, nagyszüleiteknek.

Amikor a Tüskevár végén Tutajost az elmúlt
nyárról kérdezik, arra gondol: „Hogyan lehet
ezt a nyarat elmondani? Egészen sehogy sem
lehet elmondani…” Azt kívánom Nektek, hogy
legyen olyan nyaratok, amit egészen sehogy
sem lehet elmondani – csak megélni lehet. Vi-
gyázzatok magatokra! 

Június 3: Pedagógusnap
1951-ben nyilvánították június elsõ vasárnapját
a pedagógusok munkájának társadalmi elisme-
réseként pedagógusnappá.

Diákjaink megyei és országos versenyeken el-
ért sikerei is azt bizonyítják, hogy településünk
pedagógusai oktató-nevelõ munkájukat jó ered-
ménnyel végzik. Talán már közhelynek számít, de
az mit sem von le valóságágából, milyen nehéz,
küzdelmes pálya az Önöké. Olyan problémákkal
néznek szembe nap mint nap, amirõl az iskola vi-
lágán kívül állóknak fogalmuk sem lehet: a szü-
lõkkel való nehézkes kommunikáció, a gyerekek
agresszivitása, depressziója, eltérõ értékrendje.

A pedagógusok munkája rendkívül össze-
tett, rengeteg különbözõ feladatot kell végezni-
ük az oktatás-nevelés mellett: adminisztráció,
statisztikák készítése, tervezés-szervezés, felké-
szülés, anyaggyûjtés, szemléltetõeszköz-gyártás,
dolgozatok elõkészítése, javítása, értékelése…
Szabadidejükben is tanítványaiknak tartanak
korrepetálásokat, külön-szakköröket. Köszö-
nöm egész évi munkájukat.

Pünkösd
Mire olvassák e sorokat, elmúlik pünkösd, hadd
köszöntsem ezen ünnepet egy verssel!

Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere
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Kedves mélykútiak, kedves gyerekek!

Fájó emberszívbe, 
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe, 
mint hódító dallam,
zokogó sírásra, 
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak 
hívogató  hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge nõi szívbe, 
mint az erõ lángja,
keresõ lélekbe, 
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság 
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó 
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe, 
mint a csengõ ének,
ártatlan lélekbe, 
mint a vidám élet,
ezüstkacagással, 
angyalseregekkel,
atyai mosollyal, 
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tûzhelyre, 
mint a hit szikrája
– békesség, boldogság 
borulván így rája –
magas palotáknak 
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak 
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez, 
mint a remény napja,
éhezõ árvákhoz, 
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére, 
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra 
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bûnnek tengerében 
hánykodó habokra,
minden nemzetekre, 
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával, 
Jézus szerelmével,
az örök Atyának 
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

Somogyi Imre:
JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!

ÕRSZOLGÁLAT

Április 1-jével megindult településünkön a
Startmunka keretében az Õrszolgálat hat fõ-
vel. Az õrök kettesével teljesítenek szolgála-
tot, feladatuk összetett. Munkájukat a tele-
pülés egészén végzik gyalogosan, illetve ke-
rékpárral, kiemelten a település periférián
lévõ területeire, valamint a tömegközleke-
dési megállók környékére.  A település tisz-
taságának megóvása mellett számos egyéb
feladatot végeznek, járdák, közlekedési táb-
lák, közterületi tárgyak felügyelete, megron-
gálódás esetén annak jelzése az illetékes ha-
tóságok felé. Amennyiben jogsértést tapasz-
talnak, azt jelzik a rendõrségnek, mezõõr-
nek, önkormányzatnak, mivel ez bármely
állampolgár lehetõsége. Feladatukat a köz-
biztonság javítása érdekében fejtik ki, ké-
rem, segítsék munkájukat.

Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere

A Mélykúti Lovasegyesület 2012. június 16-án
FELSÕ-BÁCSKAI KETTES FOGATHAJTÓ

versenyt rendez, melyre tisztelettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt.
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A tanácskozóterembõl jelentjük…

I. Rendeletalkotási tárgykörök:

A képviselõ-testület megalkotta az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési zárszámadá-
sáról és az intézmények pénzmaradványáról
szóló 9/2012.(IV.25.) önkormányzati  rendele-
tét. Megállapítható, hogy az önkormányzat
pénzügyi helyzete a tavalyi évben stabil volt,
finanszírozási nehézségünk nem volt, hitel fel-
vételére 2011. évben sem került sor, a bevé-
telekbõl fedezni tudtuk a kiadásainkat. Az ön-
kormányzat 2011. évi pénzforgalmi és pénz-
forgalom nélküli bevételeinek együttes össze-
ge 1.323. 426 ezer Ft, pénzforgalmi kiadása
1.282.852 ezer Ft, így a bevételek 40.574
ezer Ft-tal haladták meg a kiadásokat. Az ön-
kormányzat 2011. évben képzõdött pénzma-
radványa 44.962 ezer Ft. 

A lépviselõ-testület módosította a szociális el-
látások helyi szabályairól szóló 11/2011.(V.25.)
önkormányzati rendeletét. A rendeletmódosí-
tás következtében a jegyzõ azon aktív korúak
ellátását kérelmezõ személy esetében, aki fog-
lalkoztatást helyettesítõ támogatás iránti kérel-
met nyújt be, a kérelem elbírálása elõtt ellen-
õrzi a rendezett lakókörnyezet meglétét. Amíg
a lakókörnyezet nem felel meg az elõírások-
nak, addig az ellátás nem állapítható meg a
kérelmezõ részére.

II. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

A képviselõ-testület döntött arról, hogy tá-
mogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
2012. évi támogatására. 

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséghez, a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében megje-
lent TÁMOP-3.2.4-11/1 kódszámú pályázati
kiírásra. A pályázat címe: Mélykút Város Tu-
dásdepó Expressz programja II. A pályázat
célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatás-
fokkal szolgálja a minõségi oktatást, a formá-
lis oktatáson kívüli képzést és tanulást, a
könyvtári szolgáltatásokkal  megvalósítandó
olvasási és digitális kompetenciák fejleszté-
sét. További cél a helyi képzési és tanulási
szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatá-
sok fejlesztése, valamint a kulturális, köz-

hasznú és helyi digitális tartalmak hozzáfér-
hetõségének megteremtése. A támogatási in-
tenzitás 100%-os, önrész biztosítása nem
szükséges.

A képviselõ-testület döntött arról is, hogy
pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséghez, a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program keretében megjelent
TÁMOP-3.2.13-11/1 kódszámú pályázati ki-
írásra is. A konstrukció célja, hogy a kulturális
intézmények szélesebb körben kapcsolódja-
nak be a formális oktatásba, és szerepük erõ-
södjön meg a kulturális tudás átadásában, s
ezen keresztül elérendõ cél a közoktatásban
résztvevõ gyerekek és tanulók óvodai, tanórai
és tanórán kívüli és szabadidõs nem formális
és informális nevelésének és oktatásának tá-
mogatása, a nevelési-oktatási és kulturális in-
tézmények hosszú távú együttmûködésében,
helyi és országos szinten. A pályázat címe:
„Néptánc, ami összehoz” . A pályázat szintén
100%-os pályázati intenzitással bír, önrész biz-
tosítása ebben az esetben sem szükséges.

III. Egyéb döntések:

Az Országgyûlés a tavalyi év végén elfo-
gadta a víziközmû-szolgáltatásról szóló CCIX.
törvényt (továbbiakban: Vktv.). A Vktv. elõírja,
hogy a 2012. július 1. napján vízközmû szol-
gáltatást végzõ szervezetek kötelesek mûkö-
dési engedély iránti kérelmet benyújtani. A
kérelmet az a nemzeti tulajdonú gazdasági
társaság nyújthatja be, amely megfelel a Vktv-
ben és végrehajtási rendeleteiben megfogal-
mazott feltételeknek, továbbá legalább 50000
felhasználói egyenértéket tud igazolni üze-
meltetési területén. Az új jogszabályi elõírá-
sokra hivatkozással a Halasvíz Kft. ajánlatot

tett a település vonatkozásában a vízi-
közmûvek üzemeltetésére. A képviselõ-testü-
let a Halasvíz Kft. ajánlatát nem fogadta el,
úgy döntött, hogy az üzemeltetésrõl további
ajánlatok ismeretében dönt.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy az
idei évben is  biztosítja az ÉPTESZ KFT részé-
re a strandüzemeltetéshez szükséges elõirány-
zatot. A strand várhatóan 2012. június 15-tõl
tart nyitva, a zárás idõpontja az idõjárás függ-
vényében a késõbbiekben lesz meghatározva. 

A képviselõ-testület jóváhagyta a 2012-
2017 idõszakra szóló önálló települési kör-
nyezetvédelmi programot. A program a
www.melykut.hu/onkormanyzat/kornyezetve
delmiprogram oldalon tekinthetõ meg.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Mélykúti Egyházközségért Alapítványt, vala-
mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot
100.000 - 100.000,- Ft támogatásban részesí-
ti, valamint, hogy a Mélykúti Cigány Érdekkép-
viseleti Szervezet részére a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal  LEADER pályázat, kul-
turális értékmegõrzõ rendezvények támogatá-
sának megvalósításához 1.500.000.- Ft kamat-
mentes kölcsönt biztosít. A kölcsön visszafize-
tésének határideje: 2012. december 31. 

A képviselõ-testület elfogadta a Mûvelõdé-
si Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár, valamint a
GAMESZ 2011. évi munkájáról szóló beszá-
molóját. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. április 16. és 2012. május 15.
közötti idõszakban két alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt fon-
tosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze. 

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését június 26-án 14 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében.

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

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség
nyílik vállalkozásaik, termékeik bemutatására,
hirdetésére a www.melykut.hu weboldalon
(p. képes, néhány soros szöveges formában).
Amennyiben szeretnének élni ezzel a lehetõ-
séggel, kérem, keressék kollégámat, Bényi Jó-
zsefet a részletekkel kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester
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KEDVES SZÜLÕK ÉS GYEREKEK!
A nyári szünidei programok tervezésénél
gondoljanak rá, hogy az idén 10. alkalom-
mal szervezünk tábort „A hódító vikingek
nyomában” címmel július 23-27. között.

A tábor folyamán utazást teszünk a múlt-
ba. Komplex, mindenekelõtt a gyermekek
életkori sajátosságait szem elõtt tartó program
sorozat, amely a projekt pedagógia módszere-
ivel, játékos keretek között értékes és haszno-
sítható tudást ad. Biztosítja a gyerekek számá-
ra az élményszerû ismeretszerzést, a kreatív
alkotási lehetõséget, a fantázia szárnyalását, a
dramatikus játék elemeit is magába foglaló já-
tékos beleélés élményét.

Az „idõkapu” segítségével visszamegyünk
a 8. és a 11. századba amikor is a vikingek –
skandináv származású kereskedõk, hajósok és
harcosok – indultak rablóportyáikra vagy hó-
dító hadjárataikra. A sikeres hadjáratokat
megünnepeljük. Az ünnepség ideje a táborzá-

ró péntek este. Az elõzõ öt napot az ünnep-
ségre való készülõdés tölti ki. A táborzárón az
elkészített viking jellegû ruhákba öltöznek a
gyerekek, a csoportok összegyûlnek a palotá-
ban, ahol a mesterek bemutatják alkotásaikat,
a héten szerzett tudásukat. A hadvezér meg-
jutalmazza a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó-
kat. Finom vacsorán vesznek részt a megjelent
szülõkkel együtt. Majd átbújva az idõkapun
visszatérünk a jelenbe.

Sok ismeretet szerzünk a vikingek történe-
térõl, életmódjáról, táplálkozásáról, ruházatá-
ról, a hajótípusokról, fegyverzetükrõl. Közben
a közösség formálódik, erõsödik, megtanul-
nak vigyázni egymásra, új baráti kapcsolatok
alakulhatnak ki, elmélyülhetnek a régiek. Ér-
zelmek egész skáláját élhetik át: az izgalmat,
örömet, bátorságot, segítõkészséget

Kiemelt feladatunk a környezetvédelem: a
játékban ügyelünk a környezetünkre, a ter-
mészetre, tapasztalatot szerezhetnek a helyes
tûzgyújtás és -oltás szabályairól.

A HÓDÍTÓ VIKINGEK NYOMÁBAN
VIKING IDÕUTAZÓ OLVASÓ – KÉZMÛVES KALAND TÁBOR

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
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 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 hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
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

A 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

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs

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

ORVOSI ÜGYELET
06-77/460 088, 06-70/ 330 09 44

Brandenburg Gyula és Malustyik János köny-
vei olvashatók az alábbi címen:
http://www.scridb.com/malustyikjanos
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A mélykúti kápolna védõszentje

PADOVAI SZENT ANTAL

* Lisszabon, 1195. augusztus 15. (?) + Arcella
(Padova mellett), 1231. június 13. 

A 13. század sok híres szentet adott, mint
Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assi-
si Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Assisi
Szent Klára és Árpádházi Szent Erzsébet és
Padovai Szent Antal. 

Padovai Antal 1195-ben elõkelõ és vallásos
szülõk gyermekeként született Lisszabonban.
Fernando (Ferdinánd) névre keresztelték. Szü-
leitõl mély vallásosságot és egyeneslelkûséget
örökölt. Tizenöt éves korában belépett szülõ-
városának Sao Vincente de Fora nevû
ágostonos kanonokrendi kolostorába. Szilár-
dan elhatározta, hogy meghal a világnak, és
csak Istennek él. Amikor azonban kolostora
belesodródott a II. Alfonz portugál király és a
portói püspök közti viszályba, s kortársai sokat
zaklatták politikai terveikkel, már két év után
elhagyta szülõvárosát és áttelepült a coimbrai
Santa Cruz kanonoki kolostorba, ahol zavarta-
lan békességet keresett a teológiai tanulmá-
nyokhoz és a papságra való fölkészüléshez. 

Fernando életének két esemény adott útke-
resésében végleges fordulatot. Az egyik: épp a
Santa Cruz konventbe hozták az elsõ ferences
vértanúk holttestét, akik Marokkóban lelték ha-
lálukat. A másik: találkozott azokkal a közeli –
Santo Antonio dos Olivais nevû – kicsiny rend-
házból való testvérekkel, akik a kolostor ajtajá-
nál alamizsnát koldultak. Megszületett benne a
vágy, hogy a szegények közösségében éljen. 

Fernando még 1220 nyarán csatlakozott
hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, kereszt-
nevét templomuk védõszentje, Remete Szent
Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyá-
val, engedélyt kért, hogy misszionáriusként Ma-
rokkóban hirdethesse az evangéliumot. Sze-
rencsésen el is jutott oda, Isten azonban más
feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan
megbetegedett és 1221 tavaszán kénytelen
volt visszatérni. Egy heves vihar azonban hazá-
ja helyett Szicília partjaira sodorta. Onnan a szi-
cíliai testvérekkel az Assisi melletti
Porciunkulába ment rendje egyetemes kápta-
lanjára. Az összegyûlt háromezer franciskánus
elõtt ismeretlen volt, senki sem tudott szárma-
zásáról és képzettségérõl. Ezért amikor a testvé-
reket az egyes rendtartományokba sorolták, õ
ott maradt egyedül. Megkérte tehát Észak-Itália
tartományfõnökét, hogy vigye magával, és ok-
tassa a rendi életre, a provinciális pedig
Montepaolo remeteségébe küldte, hogy ott
szemlélõdõ életet éljen, és legyen a testvérek
segítségére. 

Így jött el 1222 nyara, amikor a mécsest,
amely addig rejtekben volt, maga Isten emel-
te lámpatartóra, hogy másoknak is világítson.
Történt ugyanis, hogy tartományfõnöke né-
hány társával együtt Forliba küldte, hogy pap-
pá szenteljék õket. Ott az ünnep alkalmából
valakinek beszédet kellett volna mondania vá-
ratlanul, mivel megbetegedett az, akinek ez
lett volna a dolga. Készületlenül senki sem
merte vállalni, s akkor megparancsolták Antal-
nak, hogy beszéljen. 

A csendes, mindaddig rejtettségben élõ és
figyelemre alig méltatott Antal megmondta,
hogy gyakorlottabb a konyhai edények moso-
gatásában, mint Isten igéjének hirdetésében.
A püspök azonban maga bátorította, míg vé-
gül mégis beszélni kezdett egészen egyszerû-
en. Minél tovább beszélt azonban, szavai an-
nál élénkebbek és melegebbek lettek, látható-
an teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallga-
tói lélegzetüket visszafojtva figyelték. Nem tu-
dós értekezést hallottak a papság mivoltáról,
hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalá-
lóbb szentírási idézeteket, valamint a mélysé-
ges megtapasztalások szavait a szív bõségébõl.
Amikor befejezte, társai örömmel vették kö-
rül, Grácián testvér pedig áldotta a napot,
amikor ez a vándor, rongyos barát segélykérõ-
en a köpenyébe kapaszkodott. 

Minthogy elöljárói nem kis meglepetéssel
szereztek tudomást rendkívüli felkészültségé-
rõl, nem is sejtett Szentírás-ismeretérõl, Felsõ-
Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédi-
káljon. Ez szerencsés lépésnek bizonyult. 

Isten szeretete, mely egykor a misszióba
vitte és eltöltötte a vértanúság vágyával, most
a keresõ és tévelygõ emberekhez vezette. Ezt
vallotta: ,,A prédikálónak le kell szállnia az
emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie,
hogy az elesett embereket magával emelje.’’
Ez a szeretõ vágyakozás Isten után prédikáci-
ós vándorútjai végén mindig visszavitte a ma-
gányba és a szemlélõdõ életbe. Az emberek
iránti szeretete azonban hamarosan ismét ki-
ragadta a csendbõl, ,,mert a jó szónok nem
idõzhet sokáig a szemlélõdõ életben, ha má-
sokban is gyümölcsöt akar érlelni’’. 

Elöljárói megbízatásából Antal elõször Fel-
sõ-Itáliában fáradozott az Egyháztól eltávolo-
dottak megnyerésén. A lelkek iránti buzgósá-
ga arra ösztönözte, hogy bemerészkedjék fel-
legvárukba, Riminibe is. Megszámlálhatatlan
tömeget nyert meg prédikációval és vitával.
Köztük volt Bonillo is, aki harminc éven át az
egyik szekta fõnöke volt. Érthetõ, hogy rend-
társai, mihelyt hozzáfogott e tevékenységé-
hez, azt kérték, képezze ki õket is erre a mun-
kára. Kérésüket egyenesen Szent Ferenc elé
terjesztették, s Antal megbízatást kapott a ta-

nításra. ,,Azt akarom – írta Ferenc Antalnak –,
hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát,
de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne
aludjék az imádság szelleme, azoknak a sza-
bályoknak megfelelõen, amelyeket adunk.’’
Megbízatásával Antal megalapította rendjé-
nek elsõ tanulmányi házát Bolognában, ahol õ
lett a teológia elsõ tanára. 

Különösen az 1231-ben Padovában tartott
böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt.
Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöt-
tek, úgyhogy nem akadt megfelelõ méretû
templom, ezért Antal a szabadban prédikált.
A beszéd után gyónáshoz tódultak az embe-
rek. Padova városa és környéke szemmel lát-
hatóan megváltozott: halálos ellenségek bé-
kültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzso-
rakamatokat és jogtalanul szerzett javakat ad-
tak vissza, rossz nõk, tolvajok és más gonosz-
tevõk bûnbánatot tartottak. Szavainak haté-
konyságáról máig tanúságot tesz az 1231.
március 15-én hozott adóstörvény, amely sze-
rint ezentúl az adós csak vagyonával, és nem
személyével vagy szabadságával kezeskedik. 

Ez az óriási munka azonban teljesen fel-
õrölte egyébként is gyenge egészségét, úgy-
hogy ugyanabban az évben június 13-án, alig
harminchat éves korában meghalt. 

A sírjánál történt számos imameghallgatás,
gyógyulás és csoda következményeként IX.
Gergely pápa alig tíz hónappal halála után
szentté avatta. Csodatevõ híre a hívõ nép tu-
datában háttérbe szorította az evangélium hir-
detõjének és a segítõ szeretet apostolának
alakját, jóllehet késõbbi legendája szívesen
foglalkozott ezzel a tevékenységével. 

XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyházta-
nítóvá nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul
rendelte számunkra is, akik az evangélium szel-
lemében minden keresztény egységére törek-
szünk. Ünnepét kezdettõl június 13-án ülték
meg, s tisztelete gyorsan általánossá vált. 

Ennek az oly népszerû, de sokszor hamisan
ábrázolt ferences szentnek az életérõl szerze-
testársai, valamint a legendák beszélnek. 

Egyszer, amikor a föllelkesült emberek már
messzi földrõl tódultak a vándorprédikátor-
hoz, egy huszonkét útonállóból álló banda
tért be a templomba Antalhoz. Kíváncsiságból
meg akarták hallgatni a szónokot, akirõl oly
sokat beszéltek, s talán szerettek volna ebbõl
az alkalomból ismét ,,nyélbe ütni valamit’’. A
szent szavai azonban nem várt hatást váltottak
ki bennük: kérték Antalt, hallgassa meg gyó-
násukat és szabjon ki rájuk kemény vezeklést.
Akik gyilkosokként tértek be Isten házába, új
emberekként váltak el Antaltól. Csodatévõ hí-
re – mely igen gyorsan terjedt – ezekbõl a
rendkívüli megtérésekbõl született. 

EGYHÁZI ROVAT
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Antal nem riadt vissza attól, hogy – ahol
szükségesnek látta – kendõzetlenül kimondja
az igazságot. Egy temetés alkalmával fölkér-
ték, hogy mondjon beszédet egy gazdag em-
berrõl, akinek kapzsiságát és fösvénységét
mindenki ismerte. Ellentétben azokkal a
könnyelmû szónokokkal, akik az elhunytnak
olyan erényeit szokták dicsérni, melyekkel az
nem rendelkezett, Antal a Szentírás e helyérõl
beszélt: ,,Ahol a kincsed, ott van a szíved.’’
Befejezésül pedig ezt mondta: ,,Hogy pedig
lássátok, hová juttatja az embert kapzsisága,
tudjátok meg, hogy ez a halott a pokol tüzé-
be került, szívét pedig pénzes ládájában lehet
megtalálni!’’ Mint mondják, a rokonok kinyi-
tották a ládát, és abban a pénz alatt egy me-
leg, dobogó szívet találtak. 

Olyan békétlen korban, amikor ,,nem volt
biztonságban a vendég vendéglátójától, test-
vér a testvérétõl’’ (Padovai Krónika), Antal ál-
dott békeszerzõ volt. Különösen híressé lett
bátor föllépése Ezzelino veronai zsarnok elõtt.
Ez a fejedelem buzgó és erõszakos párthíve
volt az utolsó hohenstaufi császárnak, II. Fri-
gyesnek. Politikai agyrémei szolgálatában bor-
zalmas kegyetlenségeket követett el és száza-
kat gyilkolt le. Akkor Antal Veronába utazott
és követelte, hogy vezessék a fejedelem elé. 

Ezzelino a trónján ült. Kardforgatásban jár-
tas testõrei vették körül. A szegény barát úgy
állt eléje, mint akinek hatalma van, a trónon
ülõ pedig nem lenne más, mint egy bevádolt
gonosztevõ: emelt fõvel sorolta föl bûneit – a
sok ártatlanul kiontott vért, az istentelensége-
ket, rablóhadjáratait – és az ég bosszújáról
beszélt, amely hamarosan be fog következni.
A katonák csak uruk intését várták, hogy da-
rabokra vágják a szerzetest, a hatalmas úr
azonban elsápadt, reszketni kezdett, leszállt
trónjáról és Antal lába elé esett. Bûnbánata
jeléül övét a nyaka köré tekerte, és könnyek
között megesküdött a szentnek, hogy Isten
bocsánatát kéri. 

A legenda Szent Antal alakját sokféle törté-
nettel fonta körül: a gyermek Jézust a karján
hordozta, a tengeri halaknak prédikált, mint va-
lamikor Ferenc a madaraknak. Egyszer egészen
rendkívüli csoda történt általa: egy eretnek, aki
tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben,
azt mondta, hogy nem hisz addig az Eucharisz-

tikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az
Oltáriszentség elõtt. Néhány nappal késõbb
Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és
találkozott a gúnyolódóval. És akkor annak ösz-
vére hirtelen két elsõ lábára ereszkedett, és
meghajtotta fejét a Szentség elõtt. 

Mindenható, örökkévaló Isten, ki Padovai
Szent Antalban népednek hathatós közbenjá-
rót adtál, kérünk, engedd, hogy az õ segítsé-
gével törvényeid szerint éljünk, és mindenben
érezzük jóságos oltalmadat!

A CSODÁS ÉREM

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka Pá-
rizsban Labouré Katalint, a vincés kolostor 24
éves növendékét a Szent Szûz találkozóra hív-
ja egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhás fiúcska
által: „Jöjj a kápolnába, a Szent Szûz vár re-
ád!”. Mária jelzi a hamarosan kitörõ forrada-
lom pusztítását, de megígéri, hogy Szent Vin-
ce társulatát meg fogja õrizni.

1830. november 27-én este fél hatkor a
Szent Szûz látomásban megmutatja a nõvér-
nek a Csodás Érem tervét. Az érem elsõ olda-
lán a Szent Szûz áll, kitárt kezeibõl a kegye-
lem fénye sugárzik. A Szûz jobb kezétõl kez-
dõdõen arany felírás: „Ó, bûn nélkül foganta-
tott Szûz Mária, könyörögj érettünk, kik hoz-
zád menekülünk!”. A másik oldalon középen
nagy „M” betû és a kereszt kombinációja raj-
zolódik ki, alatta pedig egy töviskoronás és
egy tõrrel átjárt szív látható. Az egész kompo-
zíciót 12 csillag foglalja keretbe.

Néhány héttel késõbb, decemberben a je-
lenés és a felszólítás megismétlõdik: „E minta
szerint egy érmet kell veretni, és azok, akik
azt megáldása után viselik és áhítattal el-
mondják ezt a rövid fohászt, Isten anyjának
egészen különös oltalma alatt állnak.”.

Utolsó látomásában a Szûzanya jelzi Kata-
linnak:„Leányom, most már nem jövök töb-
bé, csak imáidban hallod szavamat.”

Az érem 1832 júniusában jelenik meg. A
feltûnõ megtérések, csodák és áldásos hatása
miatt maga a nép kezdi Csodás Éremként ne-
vezni, és 1836-ban egyházi bizottság is meg-
erõsíti „..egyes-egyedül Istentõl eredhet.”

MEGJELENT

A könyv kapható Kiss Lénárdné boltjában
(Nagy u. 4.) Ára: 4.000 Ft

Bensõséges ünnepség keretében köszön-
tötte az önkormányzat Lipka Istvánt 95. szü-
letésnapja alkalmából. Szívélyes és baráti be-
szélgetés keretében Pista bácsi mesélt katonai
emlékeirõl, hosszú, küzdelmes életérõl.

Ezúton is jó egészséget kívánunk neki sze-
retõ családja körében.

Kovács Tamás polgármester
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Április 29-én nyárias, szabadtéri sportolásra
kitûnõ idõ várta a TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-
0009 pályázat keretében megvalósuló családi
sportnap jánoshalmi kistérség településeirõl ér-
kezõ résztvevõit. A helyszínt a mélykúti Gyer-
mekjóléti- és Családsegítõ Szolgálat udvara és fü-
ves kertje adta. Sorversenyek, vetélkedõk, kéz-
mûves foglalkozások fogadták a meghívott gye-
rekeket, családokat a szabadidõ hasznos eltölté-
se érdekében. 

A gyülekezõ után táncos bemelegítéssel
kezdték a programsorozatot gyerekek és felnõt-
tek. A sorversenyre nagyok és kicsik egyaránt fel-
sorakoztak. A résztvevõket négy csapatra osztot-
tuk játékos kiválasztással, majd megkülönbözte-
tésként eltérõ színû pólókban remekelhettek,
melyet a rendezvény végén megtarthattak. A
mezeket a Katolikus Karitász Mélykúti Csoport-
jának vezetõje, Munkácsi Lajosné ajánlotta fel,
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

A sorversenyek négy felállított ügyességi pá-
lyán zajlottak, ahol a résztvevõ csapatok tagjai
egyszerre indulhattak rajtszóra. A „kapura rúgás
tekebábuk ügyességi kiütésével” nevû program-
elem igen nagy népszerûségnek örvendett a
résztvevõk körében. A verseny végén minden
csapattag részesült nyereményben, mely csoko-
ládéból és pólókból állt. Ki többet, ki kevesebbet
vihetett haza helyezésének megfelelõen. Ebéd
elõtt bemutatkozó játék, számháború, majd me-
sehallgatás következett, ez utóbbinak nagy sze-
repe volt a késõbbi szellemi vetélkedõben lévõ
feladatok megoldásában. Az ebédet (sertéspör-
költ körömmel, krumplival, üdítõvel), majd a sü-
teményt is jóízûen fogyasztották a résztvevõk,
bár a gyerekek már alig várták a program foly-
tatását. Szellemi vetélkedõkkel folytatódott a
családi nap, melyben a csapatok együttmûködé-
se, ügyessége és kreativitása játszott nagy szere-
pet. A kilencféle szellemi „párbaj” megvívása, és
az ezért járó újabb nyeremények kiosztása után
szabad foglalkozásokon vehettek részt a csalá-
dok. A kézmûves foglalkozásokon saját névvel
ellátott kulcstartót készíthettek gyöngyfûzéssel,
üvegfesthettek fóliára, és gipszfigurákat díszíthet-
tek. Aki nem kézmûveskedett, az sem unatko-
zott, hiszen használhatták a ping-pong asztalt,
csocsózhattak, focizhattak, kosárpalánkra dobál-
hattak és a felállított trambulinban felügyelettel
ugrálhattak az arra vágyók. Összességében el-
könyvelhetjük, hogy a nap maradéktalanul telje-
sítette célját. A gyerekek a szüleikkel és társaikkal
folytatott önfeledt játék közben kikapcsolódtak,
társas készségeik fejlõdtek, új barátokra leltek és
emlékül saját készítésû dísztárgyakkal térhettek
haza. Reméljük, jövõre is hasonlóan sikeres és
élményekben gazdag családi napot szervezhe-
tünk a kistérség családjai részére.

Skropkó Adrián

Családi sportnap
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A XIX. században a húsfogyasztás lehetõsé-
ge minden korábbinál szélesebb rétegek szá-
mára beszûkült (a középkorban még 100 kg
körüli volt). 1880 körül 33 kg a becsült érték,
amely 1910-re 27 kg-ra csökkent. A hazai
táplálkozási statisztika évi fejenként 28 kg át-
lagos húsfogyasztást mutat ki az 1930-as évek
elsõ felében. Ez éppen a fele az 1970. évi
mennyiségnek. 1989-ben 78 kg volt az egy fõ-
re jutó statisztikai átlag.

A XIX. században a hazai parasztság heti
két, legfeljebb három napot jelölt a fõétkezé-
sek étrendi ritmusában húsevõnek (kedd, csü-
törtök, vasárnap). A gyakorlat ezt olykor túl-
szárnyalta, nagyon sokszor pedig mögötte ma-
radt. A húsétel a néptáplálkozásban a közép-
kor végétõl folyamatosan kitüntetett becsben
állt, a zöldségféléknél, gabonaételeknél nehe-
zebben elérhetõ élelmiszer volt. A hús uralko-
dó elkészítési módja a hagyományos magyar
népi táplálkozásban a fõzés, a párolás. A sütés
jóval ritkább eljárás volt. 

A szarvasmarha a középkorban játszott
meghatározó szerepet a magyar parasztság ét-
kezésében. Késõbb aránya a húsfogyasztásban
fokozatosan csökkent, de még 1880-ban is va-
lamivel több marhát ettek, mint disznót vagy
baromfit. 1934-ben már kétszer annyi sertést
fogyasztottak, mint marhát. A marhahúsnak
különleges konzerválási, elkészítési módjai
nem alakultak ki. Általában húslevest, gulyást,
paprikást készítették belõle. A pacalt nem sok-
ra becsülték, a hentesek sokszor ingyen oda-
adták annak, aki kérte. (Bezzeg ma…!)

A gulyásleves esetében a húshoz vízen kí-
vül mást nem adtak. Kezdetben férfi fõzte fér-
fitársaságnak. Újabban bevonult a háziasz-
szony konyhájába is, ahol a krumplin kívül
petrezselymet, sárgarépát, csipetkét vagy ga-
luskát is fõznek bele. 

Babgulyás: apróra darabolták a marhahúst.
Babérlevél, köménymag került a húshoz. Kis
szemû, fehér gyöngybab a legjobb hozzá. Sok
helyen külön fõzték a húst és a babot. Össze-
öntés után fokhagymás rántás került bele. Csi-
pedett tésztával tálalták.

Amit sokan pörköltnek neveznek, az való-
jában paprikás. Lényege az, hogy az olvasztott
zsírban hagymát fonnyasztanak, ebbe teszik a
tûzrõl levéve a törött paprikát, ezután kerül rá
a hús, és kevés víz hozzáadásával fõzik elké-
szültéig. Az 1800-as évek közepétõl egyre in-
kább a mindennapok leggyakoribb húsétele,
ugyanakkor minden lehetséges ünnepi alka-
lom legbiztosabb étele. „Nem vasárnap, ha
nincs paprikás.” Nagyon lényeges az ilyen éte-
lek esetében, hogy bográcsban készülnek. Fõ-
zi õket a háziasszony lábasban is, de az nem
az igazi. 

A körítést a felsõ társadalmi rétegek a XIX.
század elején már jól ismerték. Ezt a parasztok
a század végéig nem követték. Sülthöz, pör-
költhöz egyaránt kenyeret, sõt ünnepen gyak-
ran kalácsot ettek. Fõtt tészta a szaggatott ga-
luska (nokedli), amelyet elsõsorban a paprikás
húsok köreteként tálaltak, de tojással, tejfellel
is szívesen fogyasztották. Paprikáshoz használ-
tak még köretként a szokásosnál némileg vas-
tagabb csipedettet is. 

A disznóhús a középkorban a marhánál,
juhnál drágább, becsesebb és ritkább volt. Sõt
még 1900-ban is közel azonos áron lehetett vá-
sárolni a marha- és a disznóhúst. A parasztság
valamennyi rétegében a házilag tartósított disz-
nóhús az alapvetõ és legbiztosabb húskészlet
az újkorban. Ez az egyetlen húsállat, amelynek
házi konzerválása országszerte általános volt. A
húst nálunk nagyobb darabokban sózták, majd
füstölték. Valamikor a disznó minden színhús
és csontos darabját besózták, felfüstölték. A füs-
tölt húst egytálételekbe, savanyú levesekbe
használták el. A füstölt hússal úgy kellett gazdál-
kodni, hogy legalább aratásig eltartson, hiszen a
nehéz munkához erõs táplálék is kellett. 

A régi magyar sertésfajták (bakonyi, sza-
lontai, tüskés szõrû erdélyi, lengyel) egyálta-
lán nem voltak zsírosak. Szemes takarmányt
ritkán kaptak, azt ettek, amit a réteken, me-
zõkön találtak. Az igazi zsírsertés elsõ képvi-
selõje a mangalica. Az 1800-as évek közepén
Magyarországon uralkodó sertésfajtává vált és
elsõségét megõrizte száz éven át. Egy 150 kg-
os állatból 30 kg hús, 30 kg szalonna, 20 kg
zsír és 20 kg egyéb rész (köröm, csülök, bel-
sõségek) lett. A mangalicát, melynek tenyész-
tése az 1900-as évek elején kezdte kiszoríta-
ni az angol hússertés (berkshire, yorkshire,
corwald). A minisztérium a tejszövetkezeti
falvak részére angol hússertés beszerzési akci-
ókat szervezett, mert a tapasztalat azt mutat-
ta, hogy a lefölözött tej ezek takarmányozásá-
nál érvényesült a legjobban. Jórészt ezeknek
az akcióknak az eredménye lett, hogy 1911-
ben Bácska sertésállományának már több
mint 58%-át a hússertések tették ki, de gya-
kori volt, hogy saját szükségletre továbbra is
mangalicát hizlaltak.

Az 1930-as években ez a tendencia meg-
fordult, és az állomány zöme ismét a zsírser-
tés lett. Eltelt pár évtized, és újra változott az
ízlés. Megint a hússertés iránt támadt na-
gyobb igény. Olyannyira, hogy a mangalicát
az 1980-as években a kihalás veszélye fenye-
gette. 1991-ben már csupán kétszáz példá-
nyáról tudtak az országban, mivel a zsír meg-
vetett, kerülendõ, egészségre ártalmas minõ-
sítést kapott. Régi mélykúti mondás volt: „A
berkshire kint sír, az asszony bent sír, mert a
véndölben nincs zsír.”

(Folytatása következik)
Dr. Rauzs József

Húsételek a XX. századi Mélykúton
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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)
06-70/428-2436 (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.

Mélykút és Mélykút-Öregmajor területén
2012. május 30. és június 3. között hálózat-
fertõtlenítést végzünk. A klóros víz mellett
Mélykúton május 31-én, Öregmajorban júni-
us 1-jén átmeneti vízhiánnyal lehet számolni.
A víz csak átszellõztetés után fogyasztható!
• A STRANDFÜRDÕ június 15 – augusztus
18. várja a fürdeni vágyókat. Nyitva tartás
minden nap 13–20 óráig.
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 6–20 óráig tartanak
nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály), 06-70/327-
5526 (Lavati Miklós)
• 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 7 620 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 Hulladék-
gazdálkodási Kft emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT, irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Mint oly sok figyelemfelkeltõ cikknek, en-
nek sem az a kifejezett célja, hogy a tevékeny-
séget folytatók azt elolvasva hirtelen feléledt
lekiismeretük vezérelve felhagyjanak minden-
ki számára káros szokásukkal, hanem hogy a
közösség tagjai tényszerûen felismerjék a ve-
szélyeket, érvekkel alátámasztva kérhessék a
károsítókat tevékenységük beszüntetésére.

Manapság a takarékosság jegyében nagyon
sokan visszaállították a régi kályhákat és fûte-
nek mindennel, ami a kezükbe kerül. Így az õ
személyes pillanatnyi takarékosságuk késõbb
az egészségügyi kockázatok miatt mindazok-
nak kárt okoz majd, akik kapcsolatba kerül-
nek égéstermékeikkel.

Mindenki számára ismerõs a fûtési idõszak
beköszöntével homályba boruló, bûzös tele-
pülés képe. Ehhez kapcsolódik hozzá a hatá-
sokat még inkább súlyosbító kerti hulladékége-
tés. Nemcsak a mûanyagok, textilek, kábelek,
abroncsok, papír elégetése rejt magában
egészségügyi kockázatokat, hanem az avartól
való ily módon történõ megszabadulás is.

Itt felhívnám a lakosság figyelmét arra,
hogy önkormányzati rendelet szerint kerti
hulladékot (nyesedéket) égetni október 1. és
április 30. között 9-17 óráig, szélcsendben le-
het, valamit a levegõ védelmérõl szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 3.pont 4.§
értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a
levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhelé-
se, továbbá a levegõ olyan mértékû terhelése,
amely légszennyezést okoz”.

Mivel ez a köznép számára eléggé megfog-
hatatlan, és jogszabályokkal érvelni csak any-
nyira hatékony, mint kijelenteni, hogy szeme-
telni azért nem szabad, mert rontja a látképet,
néhány tényadat közlését teszem meg, mely
az illegális hulladékégetés következtében koc-
kázatként felmerül.

Nagyon leegyszerûsítve a dolgokat: anyag
nem vész el, csak átalakul. A mûanyagok, tex-
tilek és egyéb hulladékok égéstermékei csak-
úgy, mint a vegyszerekkel kezelt növényma-
radványok illó vegyületei, gáz, szilárd marad-
vány és szálló por anyagai bekerülnek az em-
beri szervezetbe és kifejtik hatásaikat.

Ezek többek között a CO, PM2,5, PM10,
nitrogén-oxidok, kloridok és fluoridok, SO2,
szerves vegyületek (VOC, PAH, PCB, akrolein,
dioxinok és furánok), nehézfémek. Vannak,
melyek elsõsorban a körülöttünk lévõ környe-
zetben okoznak jelentõs károkat, ilyen lehet a
SO2, mely savas esõk révén mindent megron-
gál. A legtöbb szennyezõanyag viszont az élõ
szervezeteket pusztítja.

Sosem szabad elfeledni, hogy minden kár,
amit a környezetben okozunk, végeredmény-
ben ránk vetül vissza, mert nem függetlenít-

hetjük magunkat tõle. Fõleg egy a természet-
tel igen közeli kapcsolatban álló mezõgazda-
sági település esetében.

A hulladékégetés során felszabaduló égéster-
mékek hatásai közül néhány: vér oxigénszintjé-
nek csökkenése, idegrendszeri és érrendszeri
károsodások, szaporodási képesség csökkenése,
szívroham, fejfájás és légzési nehézségek, vér
alvadékonyság, vérrögösödés, asztma, akut
mérgezési tünetek, karcinogén hatás (daganat-
képzõdés) akkumuláció (hosszú távú felhalmo-
zódás) során, csontrendszeri gyengülés, ízületi
gyulladások, nyálkahártya károsodások, hor-
monháztartási zavarok, immunrendszer károso-
dása, intelligenciacsökkenés, mutációk, cukor-
betegség, májmûködési zavarok.

Könnyen lehet mondani, hogy a felsorolt
következményeket bármi okozhatja, csak egy a
sok közül, de ez csupán annak kifejezése len-
ne, hogy az emberek beletörõdnek sorsunkba
és saját nemtörõdömségük okán sok ártatlan
életét megnehezítik és rövidítik. A tények meg-
ismerése után senki sem burkolózhat a tudat-
lanság álcája mögé, maga dönt róla, hogy a jó
utat választja, vagy pusztít tovább.

Nem tartom indokoltnak, hogy a környe-
zetszennyezési bírságok itt felsorolásra kerül-
jenek, hiszen egy kisméretû, zárt közösségben
mindenki mindenkiért felel, a legnagyobb
büntetés pedig mindenki számára egészségé-
nek és életének elvesztése lesz az egymásban
és a környezetben okozott károkért.

Akit bõvebben érdekel az illegális hulla-
dékégetés humán- és környezet-egészségügyi
kockázata, a következõ címen találhat infor-
mációkat: https://www.antsz.hu/felso_menu/lakos-
sagi_tajekoztatas/kozegeszsegugy/kornyezet_egesz
segugy/hulladek

Vasas Dávid, okleveles környezetmérnök

Az illegális hulladékégetés kockázatai
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A maga a név is érdekes, de a valóság talán
még inkább. Hiszen jómagam a fiatalok ötle-
te nyomán indítottam el. 

Dávid hittel harcolt a tõle sokkal edzettebb
és hatalmasabb Góliát ellen és gyõzött. Én is hi-
szek a fegyelem, önuralom, a játék nevelõ ere-
jében. Hiszek abban, hogy egy csapat fiatal
össze tud fogni, hogy együtt játszón, „stratégiát”
alakítson ki a gyõzelem eléréséhez. Hiszek ab-
ban, hogy a játék szabálya által önfegyelmet tud
gyakorolni. Hiszek abban, hogy a játék szerve-
zõi felelõsséget tudnak vállalni a játékban részt-
vevõkért. Hiszek abban, hogy ha értelmes és ér-
tékes feladatokat és célokat adunk a fiataloknak,
akkor õk azt szívesen fogadják. Nem a fegyve-
rek (markerek) erejében hiszek, hanem az azt
használó fiatalok józanságában, becsületében.

Ezért kérem, olvassák el, hogyan is szüle-
tett meg ez a játék.

Bolvári János plébános

PAINTBALL
A paintball sport, melynek során a résztvevõk
az ellenfeleket festékgolyókkal (angolul paint-
ball) próbálják eltalálni. Ezek a festékgolyók
gömb alakú, elsõsorban polietilén-glikolt és
más nem mérgezõ, vízben oldható anyagokat,
festékanyagokat tartalmazó zselatinkapszulák.
Ehhez gáz és sûrített levegõ kompressziós me-
chanizmusokon alapuló fegyvereket, úgyne-
vezett markereket használnak.

A PAINTBALL TÖRTÉNETE
A paintballsport rövid története az 1970-es
évekig nyúlik vissza, amikor James Hale a
Daisy gyárában kitalálta, megtervezte és sza-
badalmaztatta a paintball markert, ami csak a
késõbbiek folyamán vált sporteszközzé.

Hale a paintball marker kifejlesztése közben
még nem látta az eszközben rejlõ lehetõsége-
ket, és éppen ezért nem is a hobbi- valamint
sportcélra találta ki, az elsõ paintball markert
fák és haszonállatok megjelölésére használták.
Nem sokkal késõbb azonban igen nagy és ér-
dekes fordulatot vett a paintball története.

Szórakoztató szabadidõsporttá mindössze-
sen egy év elteltével vált. 1981-ben került
megrendezésre az elsõ játék 12 versenyzõvel
New Hampshire-ben. Itt már olyan paint-
ballpisztolyokkal játszottak, amiket egyaránt
használtak erdészek a fák, illetve gazdák a ha-
szonállatok megjelölésére és a sport szerelme-
sei egyaránt. A játék neve „Zászlószerzés”
volt, aminek elsõ gyõztese az egyik kezdemé-
nyezõ Ritchie White volt, aki megszerezte az
összes zászlót egyetlen lövés nélkül. Ennek a
játéknak az alapötlete Bob Gumsey sportszer-
gyáros, Hayes Noel tõzsdeügynök és Charles
Gaines író közös ötlete alapján kelt életre.

A következõ jelentõs lépés a Rochesterben,
New Yorkban megnyíló elsõ szabadtéri paint-
ballpálya volt, melynek megépítõje Caleb
Strong volt. Késõbb õ lett a PMI igazgatója
Charles Gaines-szel közösen. A PMI gyakorlati-
lag megteremtette a paintball saját iparágát.

1984 mérföldkõnek számít a paintballsport
történetében, és nem csupán azért, mert
Caleb Strong megnyitotta az elsõ fedett paint-
ballpályát Buffalóban, hanem mindinkább
azért, mert ennek az extrém sportnak a karjai
kinyúltak egészen Ausztráliáig, ahol kezdet-
ben „Skirmish Games”-nek, „Csatajátékok-
nak” nevezték, míg Angliában „The National
Challenge-nek”, „ A Nemzeti Kihívásnak”. Ér-
dekes módon Dániában, Franciaországban és
Európa számos országaiban 1991-ig nem je-
lent meg a paintballsport. 1992-ben látott
napvilágot az NPPL (National Paintball Players
League), amely már profi és amatõr tornaszé-
riákat rendezett több állomáson, mint Reno,
New York, Boston és más nagyobb városok-
ban egész Amerika és Kanada területén.

1998-ban megalapították az elsõ nonprofit
paintball szervezetet, az IPPA-t (International
Paintball Players Association), ami összefoglalta
ennek a gyorsan fejlõdõ sportnak a biztonsági
elõírásait, melyeket a mai napig alkalmaznak a
világ minden táján. Hazánkban az 1990-es
évek közepe felé jelent meg. Ekkor még csak ki-
sebb baráti társaságok jártak össze egymásra
„vadászni” elhagyott laktanyák pincéibe, épüle-
teibe. Nem sokkal késõbb külföldi mintára már
20-25 öt fõs csapat versenyzett egymással a ma-
gyar bajnokságokban. Mára a gazdaság hatásá-
ra kissé átalakult ez a sportág. Kevesebb minõ-
ségi verseny kerül megrendezésre, kisebb csa-
patlétszámmal. A reményt a 2008 végén meg-
alapított Magyar Paintball Liga jelenti a magyar
paintballsport szerelmeseinek, akik rendszeres
versenyeikkel össze is tartják a hazai mezõnyt.

A PAINTBALL LÉNYEGE
A paintball taktikai sport, amelyben csapatok
festékfegyveres számháborút játszanak tere-
pen, mesterséges akadályok között vagy épü-
letben. A játékosok festékfegyverei színes fes-
tékkel töltött zselatingolyókat lõnek ki. A cél
az ellenfél csapatának festékkel való megjelö-
lése. Az eltalált játékos az aktuális fordulóból

kiesik. Szinte a végtelenségig variálhatók az
egyes játéktípusok (zászlószerzés, területfogla-
lás stb.). Egy-egy forduló idõtartama 5 perctõl
30 percig (pl. nagyobb külsõ terepen) tarthat,
a résztvevõk számától függõen. 

A paintball olyan biztonságos sport, ame-
lyet több mint 7 millió ember – fiatalok és idõ-
sek, férfiak és nõk, tanárok és diákok, autósze-
relõk és vállalatigazgatók – több mint 104 or-
szágban játszik a világon. Néhány dolog azon-
ban közös bennük: a kalandvágy, a verseny-
szellem és a közösségi érzés. Játék közben nõ
a játékosok önbecsülése és gyors döntésekre
képes személyiségekké fejlõdnek. A paintball
tulajdonképpen a gyerekkorunkból jól ismert
kidobós, számháború és bújócska keveréke,
csak éppen sokkal kihívóbb, életszerûbb és ki-
finomultabb ezeknél. A játéknak rendkívül
sokféle változata van. Leggyakrabban két csa-
patra oszlanak a játékosok, és az ellenfél zász-
lóját próbálják megszerezni. A csapatok lét-
száma a 4-5 fõtõl akár 100 fõig is terjedhet,
ezt csak a játékterület mérete korlátozza.

BIZTONSÁGOS?
Azt a játékost, aki betartja a játék szabályait és
a szervezõk utasításait, nem érheti komoly sé-
rülés. A 68-as kaliberû fegyver max. 60-70
m/s sebességgel lövi ki a könnyû zselatingo-
lyót, amely szilárd felületet érve szétfolyik, így
komolyabb sérülést nem okoz. Az áldozat
csak egy csípést érez. A játék jellegébõl adó-
dóan azonban elõfordulhatnak személyi sérü-
lések. A védõmaszk használata minden pá-
lyán tartózkodónak kötelezõ! A játékos kizárá-
sát vonja maga után a szabály megsértése.
Külföldi statisztikák felmérései szerint a paint-
ball a golf és a teke után helyezkedik el a sé-
rülések számát tekintve. 

FELKÉSZÜLÉS A JÁTÉKRA 
A játékos öltözete könnyû mozgást biztosító
erõs ruházat és lehetõleg a terephez igazodó,
stabil cipõ vagy bakancs legyen. Térd/könyök-
védõ használata a durvább terepeken és épü-
letben ajánlott. A játékosok a mindenkori idõ-
járásnak megfelelõen készüljenek. A játék
szinte minden idõjárási körülmény között,
akár télen, hóban is játszható; kivéve felhõ-
szakadás, tartós esõ ill. viharos szél. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 
A játékot férfiak és nõk egyaránt játszhatják 18
éves kortól. 14-17 éves személyek csak írásos
szülõi, gondviselõi hozzájárulással játszhatnak!

A játék a mélykúti lovas pálya melletti er-
dõs, bokros területen kerül megrendezésre. A
játékosok számára védõruhát biztosítunk. 
Információ és pályafoglalás: 06/70 558-5912

Dávid és Góliát Paintball pálya
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Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány
Kuratóriuma az egyházak, az alapítványok,
az egyesületek és önkormányzati intézmé-
nyek támogatására pályázatot ír ki. Pályázni
lehet minden olyan tevékenység végzésé-
nek támogatására, amely a Közalapítvány
támogatási céljainak megfelel.

A Közalapítvány támogatási céljai:
• a település kulturális rendezvényei keretén
belüli kiállítások, mûsorok megrendezése,
szervezése, a Majális, a gyermeknap megren-
dezése • a település kulturális közösségi érté-
keinek közismertté tétele, találkozók, fesztivá-
lok rendezése • az ifjúság, a gyermekek mû-
velõdési közösségeinek segítése, színjátszó
kör, táncszakkör, mentális kultúrák, önismeret
fejlesztõ tanfolyam, klub, tábor szervezése •
az alkotóközösségek, kézmûves-táborok szer-
vezése, az ott készült mûvekbõl kiállítások,
bemutatók rendezése, a kiemelkedõ tehetsé-
gû helyi alkotók közismertté tétele, szakmai
fejlõdésük támogatásának biztosítása • idõs-
korú népesség közösségi életének szervezése
• a település helytörténeti anyagának össze-
gyûjtése, kiállítása.

Pályázhatnak azok az egyházak, alapítvá-
nyok, társadalmi és civil szervezetek, egye-
sületek és önkormányzati intézmények,
amelyek tevékenységüket kizárólag, vagy el-
sõsorban Mélykút lakosainak érdekében
végzik. 

A Közalapítvány nem támogathat olyan pá-
lyázatokat, amelyek a pályázati felhívásban fel-
sorolt támogatási céloknak nem felelnek meg.

A pályázathoz mellékelni kell:
• a pályázó szerv 2011. évi tevékenységérõl
szóló ismertetést • alapító okiratának másolatát
• a támogatásként kért összeg részletes kimuta-
tását, a támogatás felhasználásának célját • a
szervezet bankszámlaszámát, a szervezet, cso-
port vezetõjének megnevezését, elérhetõségeit
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy nem minõsül politikai szervezetnek.

A pályázat beadási határideje 2012. június 30.
12 óra. Beadási cím: Mélykút Közmûvelõdé-
séért Közalapítvány 6449, Mélykút, Petõfi tér
2. „Civil pályázat” és „A pályázat elbírálásakor
bontható fel” megjelöléssel. Pályázni a pályá-
zati adatlapon kell, mely a Fenyõ Miksa
Könyvtárban térítésmentesen átvehetõ, vagy
letölthetõ a www.melykut.hu honlapról. 

A pályázat elbírálásának határideje: július 15.
A pályázó a támogatásként kapott összeg

vonatkozásában legkésõbb a következõ év ja-
nuár 15-ig, büntetõjogi felelõsségének tudatá-
ban, aláírásával igazolt, a számlák fénymásola-
tával, melyen a „Civil pályázat” és a támogatá-
si szerzõdés száma szerepel köteles az elnyert
támogatási összeg felhasználásáról írásos be-
számolót küldeni a támogatás nyújtó számára. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSTÁNCTANFOLYAM 

Tánctanfolyam indul a Mélykúti Mûvelõdési
Házban június 19-én (kedden) 19 órakor. A
tanfolyam 6 hétig tart, a vizsgabál idõpontja:
július 29. (vasárnap).
Beiratkozás: június 19-én (kedden) 17-19
óráig a Mûvelõdési Ház irodájában. A beirat-
kozás napján már lesz oktatás!
Tanfolyami díj:  7. 000 forint, mely két részlet-
ben is befizethetõ.  
• I. részlet: június 19-én
• II. részlet: július 19-ig
Tanfolyami napok:  kedd és csütörtök 19-22
óráig. Össztánc: vasárnap 19-23 óráig.
A tanfolyam vezetõje:  Fuszkóné Gáspár Judit.
Szeretettel várjuk leendõ tanítványainkat és
minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok!
A tanfolyam lehetõséget ad nektek 6 héten

keresztül a kulturált szórakozásra, társas együtt-
létre. Éljetek ezzel a lehetõséggel, gyertek el!
Tartalmas szórakozást kívánunk a nyárra.

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak Eszter Gábor élt 74 évet, Odrobina
Sándor élt 74 évet,Tüske Ferenc Józsefné
Nagy Erzsébet élt 83 évet, Dora István élt 70
évet, Balogh Ferencné Birkás Etelka élt 85
évet, Fölföldi Sándor élt 34 évet 
Születtek 2012. április: Szabó Máté (anyja ne-
ve: Narancsik Tamara), Molnár Emese és Mol-
nár Petra (anyja neve: Pintér Márta), Gömöri
Gréta (anyja neve: Somogyi Nóra)
2012.május: Magyar Renáta (anyja neve:
Horváth Edit)

• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓ-
GYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 11-18-ig.
Jelentkezési határidõ: május végéig. Bõvebb
információt jelentkezéskor adunk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 7.500 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA kedden és
pénteken 17 órakor kezdõdik az Általános Is-
kola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A
2012-es tagdíjfizetést követõen a Pacsirta ut-
cai baromfiboltban 2%-os kedvezménnyel le-
het vásárolni. Az erre a célra érvényesített
utalványokat ügyfélfogadási idõben adjuk át. 

• GYÓGYCIPÕ ÉS EGYÉB GYÓGYÁSZATI SE-
GÉDESZKÖZÖK: Az ORTO-TECH Kft. szerve-
zésében, Mélykúton történõ ortopéd szakor-
vosi vizsgálatot követõen lehetõség nyílna –
indokolt esetben – gyógycipõ és egyéb gyógy-
ászati segédeszközök felírására és kiszállításá-
ra. Kérjük az érdeklõdõk elõzetes jelentkezé-
sét június 30-ig, ügyfélfogadási idõben. A vizs-
gálat idõpontjáról késõbb küldünk értesítést.

ÜGYFÉLFOGADÁS: szerdán délután 2-5 óráig
és csütörtökön 9-12 óráig

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Tel.: 77/460-010
Mobil: 06-70/387-0512
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

az egyesület vezetõsége

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

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
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KÖSZÖNÖM 
Mikor az ég csak szürkét játszott 
te gyújtottál világot 
és árnyaltál színeket az égre 
nyitottál kaput a tisztességre 

megtöltötted szívvel a zsebem 
napokban innen költekezem 
és ha karcot ejt a szó van rá ige 
s tapaszként ragasztom sebem szélire 

és amit elém õszintén tudtál tenni 
merni õszintének lenni 
meglátni az értéket 
tartani a mértéket 
megragadni minden emberben az emberséget 

és merni hangoni a véleményünk 
és vállalni azt is amitõl félünk 
és megtanítottál magamat is tisztelni 
magamban az embert is észre venni... 

Keszthelyi Mangó Gabriella

Az idén harmadik alkalommal szervezett kirándulást a Szegedi Közéleti Kávéház és a Tájak, Korok, Múzeumok csoport Mélykútra. Jó hangulat-
ban töltötték el nálunk a napot.

Start mintaprogram mezõgazdasági projekt
2012. március 1-jén Mélykúton is megkezdõdött a Start mintaprogram mezõgazdasági pro-

jektje. A projekt keretén belül 42 fõ közfoglalkoztatott kezdte meg a paradicsom, a paprika, a
káposzta és a virágpalánták nevelését a tavalyi évben elõkészített fóliasátorban. A virágpalánták
a közterületekre kerülnek kiültetésre, szebbé téve ezzel városunkat. A tavaszi gépi földmunkát
követõen négy önkormányzati területen folytatják a zöldségek termesztését a programban részt
vevõk. Az így megtermelt burgonya, zöldség, sárgarépa, zöldbab, zöldborsó, uborka, paprika,
paradicsom, retek a napközi otthonos konyhában az óvodás, iskoláskorú gyermekek, valamint
az idõsek részére elkészített ételekhez kerül felhasználásra.  

Kovács Tamás polgármester
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Itt volt május elseje…
Mintegy hatszázan ünnepelték

a szabadban május elsejét. Egész
napos program várta a város lakóit
és az ide érkezõ vendégeket. A ha-
gyományos focitorna mellett, bog-
rácsozás, népi játékok, kézmûves
foglalkozások, „Egy perc és nyersz”
játék, a helyi kulturális csoportok
bemutatója, májusfa állítás színesí-
tette a programot. Elsõ alkalommal
rendeztük meg a Parasztolimpiát,
amelyre tíz csapat nevezett. Mely-
nek gyõztese a természetjárók Ba-
kancsosok csapata lett, õk nyerték
meg az olimpia vándorserlegét.

Igazi csapatmunka volt a nap
megszervezése és a készülõdés.
Öröm volt nézni, hogy mindenki
milyen lelkesen dolgozott az elõ-
készítõ munkákban. Ezúton sze-
retném megköszönni mindazok-

nak, akik valamilyen módon hoz-
zájárultak a nap sikeréhez.

Úgy gondolom nem csak a
programok miatt volt érdemes el-
jönni. Sokkal fontosabbak voltak a
találkozások. Üdvözölhettük is-
merõseinket, jókat beszélgethet-
tünk, játszhattunk. A program
csak keret volt, egy ürügy, hogy ta-
lálkozhassunk egymással. Mert
könnyû azt mondani, hogyha sze-
retnénk, akkor úgyis összefutunk.
Mert sajnos sokszor nem szeret-
nénk eléggé. Ne hagyjuk ki a le-
hetõségeket (nincs sok belõlük)
melyek nagy eseménynek álcáz-
zák magukat. Pedig csak az a cél-
juk, hogy egy napig kikapcsolód-
hassanak és együtt jól érezhessék
magukat az emberek!

Börcsökné Kiss Erzsébet

Népi játékok – Diótörõ 2

Népi játékok – Diótörõ

Modern Toldi Miklósok

Az eredmény értékelése Bakancsosok – A gyõztes csapat a vándorserleggel Lápon járás

Olimpiai láng meggyújtásaÚtjára indul az olimpiai láng a felsorakozott csapatok elõtt

Lázas munka a kézmûves sátorban

Népi játékok – Csirkepofozó Egy perc és nyersz


