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Kedves mélykútiak!

„Ezer esztendõ Isten szemében annyi,
mint a tegnapi nap, amely már elmúlt” –
mondja a bibliai zsoltáros. Valóban, ha a tör-
ténelemkönyveket lapozzuk, megeshet, hogy
történelmünk elfér pár száz oldalon. Ha
azonban az emberi életet, életünket vesszük
alapul, ezer esztendõ szinte felmérhetetlenül
nagy idõ. Ezen a hatalmas idõn egy olyan út
vezet keresztül, mely sok-sok nemzedék éle-
tébõl, sikereibõl és kudarcaiból, vereségeibõl
és diadalaiból, újrakezdéseibõl épült meg.
Ezen az úton a magyarság Szent István – erõs
és független európai állam megteremtésérõl
szõtt – tervét követve indult el. Õseink, annyi
évszázad vándorlása után, otthont szerettek
volna építeni, s ha most körültekintünk, lát-
hatjuk: sikerült nekik!

Pedig ezer évvel ezelõtt úgy tûnhetett,
Szent István lehetetlen feladatra vállalkozik.
Az akkor már megszilárdult hatalommal ren-
delkezõ európai uralkodóházak is kétkedve
szemlélhették, ahogy a harcos keleti nép régi
életét maga mögött hagyja, és új életre ren-
dezkedik be itt, a Kárpát-medencében. A tör-
ténelem azonban Szent Istvánt igazolta: né-
pek jöttek-mentek, világhódító birodalmak

tûntek el a történelem süllyesztõjében, a ma-
gyar nép azonban otthonra talált Európában.
Az évszázadok során sosem – még a legre-
ménytelenebb helyzetekben sem – vesztettük
el a hitet, hogy a Sors vagy a Gondviselés ezt
a helyet rendelte otthonunknak. Ezer eszten-
dõ alatt, számtalan nemzedék bábáskodása
mellett, nemzet született. A magyar nemzet
polgárai munkájukkal, kudarcaikkal és sikere-
ikkel egyaránt segítették világrajövetelét.

A Szent Király beillesztette Magyarorszá-
got az európai nemzetek közösségébe, ami-
kor elfogadta a földrész közös társadalmi for-
máit és keresztény hagyományait. Nálunk
otthonra talált mindenki, aki hazánkat hazá-
jának választotta. Így történt, hogy az õsi Ma-
gyarország hamarosan olyan nemzetté vált,
mely mindenki számára híres volt „vendég-
szeretetérõl és kedvességérõl”. 

II. János Pál pápa elsõ látogatásakor ezt
mondta: „Ti Európa közepén éltek, különbö-
zõ népektõl és nemzetektõl körülvéve. Csak
akkor lesz boldog és biztonságos a házatok,
ha nagylelkûen a közös »európai ház« építé-
sén fáradoztok, a nyitottság, a szolidaritás és
az együttmûködés szellemében.”

Jókai Anna írja egy helyen: „Szent István
király azt a fundamentumot adta meg, amire
azóta is építkezünk. Ostoba dolog lenne le-
becsülni azt, aminek hiányában nem volna
mire egyre bonyolultabb jelenkori emelete-
inket fölhordani. Szakszerûtlen az a mester,
aki csak a tetõt tervezi, az alapot pedig hagy-
ja ebek harmincadjára. Bizony, az egész haj-
lékra kell menet közben is figyelni. (...) Még
jó néhány szint hátra van, bárha ami kész, azt
szépen belaktuk, amit elidegenítettek, megsi-
ratjuk. Javítgatjuk-toldozgatjuk a falakat, a
vasbeton elemeket fáradságos munkával ki-
kicserélgetjük, a födém mindig csak ideigle-
nes, a kupola, amirõl ábrándozunk, még a jö-
võ reménye. De az alapító nevét és az alapí-
tás dátumát – a hagyományt követve – jól lát-
ható helyre bevésték.” 

folytatás a 3. oldalon

„Illa berek, nádak erek, szép jó napot jó emberek!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK, 
EGY KIS FIGYELEM KÉRETIK!
Az nemes Mélykút város lakosinak kihirdettetik: 
az Úr 2012. évének augusztus havának 18- 20.
napján nagy mulatság tartatik.

ELÕSZÖR: ezeken a napokon a város minden ele-
venen élõ emberének „kötelessége” az többi em-
bert a Központi parkban mulatásra biztatni.
MÁSODSZOR: aki nem úgy tészen, az „elõvezette-
tik”, hogy saját szemeivel, füleivel is megbizonyo-
sodjék az mulatozás okárul, melyhez teret és szí-
nes kínálatot biztosít a város elöljárósága és a Mû-
velõdési ház.
HARMADSZOR: ízelítõ az ünnepi kínálatbul:
• Ügyes kézmívesek mutatják, mit tudnak,
Nem sumákolnak, mindent megmutatnak.
Vesszõt teker, s hajlítgat magába,
Kosarat fon az ágak hû gazdája,
Gyöngyfûzõ gyöngyeit fûzögeti szépen,
Agyagot formáz a mester, mindezt puszta kézzel.
Mákos kalácsot is ehet, az ki édes szájú,
Öltöget varrogat a sok fürge ujjú.
• Lesz itt kavalkád kicsinek és nagynak,
A játszóházban örömmel vigadhat.
Délután az idõ, csak jókat fog hozni,
Temérdek együttes fogja hangszerét majd nyúzni!
Ha ismered õket, meg fogod hallgatni,
Ha nem halottál róluk, most kell ám eljönni!
Idejön sok dalos, sok magyar népdallal,
Citeraszó hallik, vidám kedved támad.
Néptáncot is láthatsz kicsinytõl - nagyokig
Ezen ifjakon mindenki elálmélkodik.
• Este majd játszik a Hegedûs Együttes,
Ettõl aztán nekünk csuda víg kedvünk lesz.
Tíz órakor éjjel égi tüzek gyúlnak,
Iskola tetõrõl tüzes nyilak hullnak.
No de ezzel nincsen semminek se vége,
Reggelig táncolhat Mélykút város népe.
Másnap aztán megint folytathatja újra,
DESPERADO keményen csap bele a húrba,
Ki meg kedvet kapott, ugorhat is párat,
Utcabálhoz zenét, a G Trió szolgáltat
Tovább nem folytatom, beszéltem eleget,
Remélem, hogy akkor találkozom veletek!

Börcsökné Kiss Erzsébet

Augusztus 20-ra készülünk most már gõzerõvel, sok vendéget várunk sok programot
szervezünk. Államalapításunk ünnepe az egyik legnagyobb, legkomolyabb ünnepünk.

Szeretnék megosztani ezzel kapcsolatosan önökkel egy-két gondolatot.
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A tanácskozóterembõl jelentjük…

I. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Homokhátsági Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tagjaként elfogadta, hogy a Társulás a KEOP
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Tele-
pülési szilárdhulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálko-
dási Rendszerben” II. forduló pályázat megva-
lósításához szükséges önerõ támogatására az
EU Önerõ Alapra pályázatot nyújtson be. 

II. Rendeletalkotási tárgykör

A képviselõ-testület módosította a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2011.
(V.25.) önkormányzati rendeletét. A rendelet-
módosítás alapján a jövõben nemcsak a ko-
rábban bérpótló juttatásra, a hatályos szabá-
lyozás szerint foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásra jogosult személyek, hanem vala-
mennyi aktív korúak ellátására jogosult sze-
mély (pl. a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülõ személyek) tekintetében is alkalmaz-
hatóvá válik a lakókörnyezet rendezettségé-
nek követelményére vonatkozó szabályozás.  

III. Egyéb döntések:

A képviselõ-testület a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) be-
kezdése alapján, a víziközmû szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései-
nek való megfelelés érdekében úgy döntött,
hogy a jövõben a Bajavíz Kft. tagja kíván len-
ni, a társasággal szolgáltatási szerzõdést köt.  A
képviselõ-testület felhatalmazta a polgármes-
tert arra, hogy a feltételek megvalósulásával a

Bajavíz Kft-vel az üzemeltetési jogviszonyra
vonatkozó szerzõdést megkösse.

A képviselõ-testület döntött a 2012/2013.
nevelési évben indítható óvodai csoportlét-
számok engedélyezésérõl. A döntésnek meg-
felelõen az I. és a II. számú Óvoda 1-1 kis-,
középsõ- és nagy csoportot,  míg  a  III. számú
Óvoda 1 összevont csoportot indíthat a követ-
kezõ nevelési évben.

A képviselõ-testület döntött a Szvetnik
Joachim Általános Iskola által a 2012/2013.
tanévben indítható osztályok számáról is. A
határozatban foglaltak szerint az Iskola 1-2. év-
folyamon 2-2 osztályt (ebbõl 1-1 iskolaottho-
nos osztályt), 3-4. évfolyamon 3-3 osztályt (eb-
bõl 1-1 osztály iskolaotthonos osztályt), 5. év-
folyamon 2 osztályt, 6. évfolyamon 3 osztályt,
míg 7-8. évfolyamon 2-2 osztályt indíthat. En-
gedélyezte továbbá a képviselõ-testület 1-1
napközis csoport indítását mind az alsó, mind
a felsõ tagozaton. A Képviselõ-testület  döntött
továbbá arról is, hogy a 2012/2013. tanévben
a Szvetnik Joachim Általános Iskola számára
heti 755, 275 órát (740,275 óra a fenntartó ál-
tal kötelezõen biztosított, valamint 15 óra nem
kötelezõen biztosított óra) biztosít.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése elõírja a he-
lyi önkormányzatok számára közép- és hosszú
tavú vagyongazdálkodási terv készítésének kö-
telezettségét. A vagyongazdálkodási terv célja
a vagyonnal való felelõs gazdálkodás megala-
pozása. A jogszabályi rendelkezés szerint a va-
gyongazdálkodásnak elsõdlegesen a közfel-
adatok ellátását kell szolgálnia, azt átlátható,
hatékony és költségtakarékos módon kell vé-
gezni. A képviselõ-testület törvényi kötelezett-
ségére figyelemmel elrendelte a közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészíté-
sét, valamint ezzel egyidejûleg felkérte a Fej-

lesztési, Ipari és Mezõgazdasági Bizottságot és
a Pénzügyi Bizottságot, hogy határozza meg,
hogy az elvégzendõ feladat milyen lépésekben
történjen meg, és készítse el a javaslatát.

A képviselõ-testület tudomásul vette dr.
Rauzs József, a „Mélykút Közmûvelõdéséért“
Közalapítvány kuratóriumi elnökének lemon-
dását.

A képviselõ-testület döntött a Jánoshalma-
Mélykút Ivóvízminõség-javító Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának, valamint
a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tár-
sulási megállapodásának felülvizsgálatáról. 

A képviselõ-testület elfogadta a 2012. II.
félévre vonatkozó munkatervét. A munkater-
vet terjedelmére való tekintettel nem tudjuk
közölni, az letölthetõ a www.melykut.hu /
önkormányzat / képviselõ-testület / munka-
tervek oldalról.  

A képviselõ-testület döntött a Mélykút bel-
terület 1492. hrsz-ú, természetben a 6449
Mélykút, Széchenyi u. 161/B. szám alatt talál-
ható, „kivett lakóház, udvar” megjelölésû in-
gatlan értékesítésérõl, egyben felkérte a pol-
gármestert, hogy az elõvásárlásra jogosult Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nél az elõvá-
sárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat
beszerzése ügyében járjon el.

A képviselõ-testülete döntött arról, hogy a
6449 Mélykút, Rákóczi utca11. szám (993.
hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozóan vételi
ajánlatot tesz. 

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Mélykúti Galamb, Díszmadár, Kisállattenyész-
tõ és Természetvédõ Egyesület részére 300.
000 Ft. kölcsönt biztosít a 8319493984 azo-
nosító számú LEADER pályázat megvalósításá-
hoz. A kölcsön visszafizetésének határideje:
2012.december 31. napja.

A képviselõ-testület megtárgyalta a  Mély-
kúti Sportegyesület pénzügyi támogatási ké-
relmét is, és úgy döntött, hogy támogatja a ké-
relem teljesítését  300.000 Ft összegben. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. június 16. és 2012. július 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 augusztus 7-én 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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KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 9.00–12.00-ig a Polgármesteri Hivatal
képviselõi szobájában, valamint a hét többi
napján munkaidõben a Mûvelõdési Házban.
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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK:
2012 június  Kolompár Kornél (anyja neve:
Kolompár Mónika), Bakacsi Hédi (anyja ne-
ve: Bakacsi Helén Barbara) 
2012. július: Lakatos Tibor (anyja neve: Tóth
Krisztina), Dora Antal (anyja neve: Inotai
Emese), Tóth Máté (anyja neve: Fölföldi Szil-
via), Balogh Amanda Amíra (anyja neve: Ba-
logh Annamária)

MEGHALTAK: 
Kiss Jánosné Kiss Anna élt 89 évet, Vlasics Mi-
hály élt 82 évet,  Papdi Tibor élt 69 évet,  Bú-
za Péter élt 51 évet, Mészáros György élt 72
évet,  Doszpod László élt 57 évet, Molnár
Gábor élt 66 évet,  Doszkocs Gyuláné Bényi
Erzsébet élt 87 évet,Vankó Kálmánné Molnár
Katalin élt 87 évet

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Burai Anna és Sárközi Attila

KEDVES MÉLYKÚTIAK!
Folytatás a címoldalról
A mi életünk, a mi évszázadunk is csak egy
emelet városunk, a nemzet, Európa és a világ
épületében. S ha azt szeretnénk, hogy álljon a
ház: gondosan kell építenünk, jól kell csinál-
nunk a dolgunkat. Figyelnünk kell az egész
házra! De figyelnünk kell egymásra is, hiszen e
ház építéséhez mindenkire szükség van: sze-
gényre és gazdagra, olyanra, aki tervezni tud,
és olyanra, akinek jól áll a kezében a vakoló-
kanál, olyanra, aki látja az alapokat, és olyan-
ra, aki látja az elkövetkezõ két emeletet.
Szõts Géza gyönyörû szavaival:

„Minden élet: kõ egy épületben.
Hang egy tenger-mormolgatta dalban:
sorsokból szõtt óriási szõnyeg,
Isten szõtte, hattyú-forma dallam.”
Belõlünk mindannyiunkból épül e ház, s

erre mindig figyelemmel kell lennünk, hiszen
egymás nélkül semmire sem megyünk. Úgy
gondolom, ez augusztus 20. üzenete.

Ezer esztendõ öröksége értékes hagyaték.
Nagyon nagy idõ, számtalan nemzedék hordta
össze. Talán fel sem foghatóan nagy a szá-
munkra. Készen kapjuk, de meg kell küzde-
nünk érte. Meg kell szereznünk magunknak
ezt a hazát, el kell sajátítanunk örökségünket.
Emlékeztetnék Tamási Áron hõsének, Ábelnek
a történetére. Õ elhatározta, hogy ha törik, ha
szakad, a végére jár a kérdésnek: mi végre is
vagyunk a világon. Rengeteg kalandon ment
keresztül, még Amerikába is eljutott, s itt egy
egyszerû négertõl tudta meg: azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy eh-
hez nekünk ne kelljen Amerikába menni.
Amiként Szent István óta minden nemzedék,
leljük meg honunkat, otthonunkat e hazában,
ebben a városban, egymás közösségében. 

A Mélykúti Napok rendezvénysorozat,
amelyre mi már régóta és szívvel-lélekkel készü-
lünk, legyen ennek a közös otthonnak az ünne-
pi asztala, amelyet mindannyian körülülhetünk.
Jó szórakozást kívánok az elõttünk álló Mélykú-
ti Napok rendezvénysorozathoz minden Mély-
kútinak és minden vendégünknek egyaránt.
Szeretném, ha minél többükkel találkozhatnék
a különbözõ rendezvényeken, mert ez szá-
momra azt jelentené, hogy mindenki megtalál-
ná a számára legkedvesebb programot.

Kovács Tamás

Mélykút város polgármestere

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Ezen ellátás esetén is kötelezõ a vagyon vizs-
gálata, tehát a fent említett vagyoni értékeket
itt is alkalmazni kell.

A megállapítás feltétele a rendezett lakó-
környezet. A kérelmezõ által lakott lakás vagy
ház és annak udvara, kertje, járda melletti sza-
kasza rendben tartása kerül ellenõrzésre. Au-
g.1-tõl nemcsak az új megállapítás esetén, ha-
nem az éves felülvizsgálat alkalmával is köte-
lezõ a rendezett lakókörnyezet ellenõrzése.

Az éves felülvizsgálat során a továbbfolyó-
sítás feltétele a 30 napos jogosultsági idõ meg-
szerzése. Ez megszerezhetõ: • közfoglalkozta-
tással • munkaszerzõdéssel létesített munkavi-
szonnyal • egyszerûsített foglalkoztatás kereté-
ben • önkéntes munkával.

A helyi GAMESZ-nál történõ közfoglalkoz-
tatás és önkéntes munka keretei egyre korlá-
tozottabbak, tehát mindenki nem tudja itt
megszerezni a szükséges 30 napos munkavi-
szonyt. Az önkéntes munka egyéb munkálta-
tónál is ledolgozható.

A 30 napos jogosultsági idõ megszerzésé-
nek biztosítása nem a kötelessége a GAMESZ-
nak, ezért nyomatékosan felhívjuk az érintet-
tek figyelmét, hogy mindenkinek saját érdeke
a felülvizsgálata idõpontját megelõzõ egy év-
ben a 30 nap munkaviszony igazolása, mivel
ellenkezõ esetben az ellátás megszüntetésre
kerül szankciós jelleggel, tehát meghatározott
ideig ismételten nem állapítható meg.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Ezen ellátási forma már csak természetbeni
ellátásként igényelhetõ. Eszerint a kérelme-
zõ közüzemi számlájába kerül átutalásra a
támogatás összege. 
A kérelemhez csatolni kell:
• ingatlan tulajdonjogáról hitelt érdemlõ iga-
zolás • utolsó havi közüzemi számla, amelybe
a támogatás folyósítását kéri • a közös háztar-
tásban élõk utolsó havi jövedelmérõl igazolás,
illetve vagyonnyilatkozat.

A közös háztartásban élõk alatt a törvény
nemcsak  az ott élõket érti, hanem azokat is,
akik az adott lakcímen bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, így az
adott lakcímre bejelentkezett , de már évek
óta vidéken vagy akár  külföldön élõ családtag
jövedelmét is igazolni kell !

A vagyon vizsgálatánál nézni kell a háztar-
tás tagjainak tulajdonában lévõ ingatlan, föld
és gépjármû értékét is, ezek külön-külön szá-
mított forgalmi értéke nem haladhatja meg –
jelen szabályozás szerint – a 855.00Ft-ot, il-
letve  több vagyontárgy esetén együttes for-
galmi értékük a 2.280.000Ft-ot. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adó-
csoport által kiállított adó- és értékbizonyít-
vány szerint 1 ha föld forgalmi értéke kb.
1.000.000 Ft, tehát a 0.8-0.9 ha-nál na-
gyobb területtel rendelkezõk már nem jogo-
sultak ezen ellátásra.

Kopcsekné Dr. Dora Éva

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL
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A cigányok konyhája – Mélykúti morzsák a XX. századból
Az indiai eredetû cigányság magyarországi

történelmében is sok az ismeretlen, fehér folt. A
18. század második felében készültek el az elsõ
összeírások azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
a cigányság letelepítéséhez, földmûvelésre
kényszerítéséhez megfelelõ, hiteles adatok állja-
nak rendelkezésre a kormányzati szerveknek.
Ezek a törekvések nem jártak sikerrel. Egyrészt a
szükséges anyagi források hiánya, másrészt a
szabad, vándorló életmódot folytató cigányság
ellenállása miatt. A mai Bács-Kiskun megye te-
rületén 1768-ban volt cigányösszeírás, de nem
teljes körû. Az elsõ, teljes körû országos össze-
írást 1782-ben tudták végrehajtani. 

A Duna-Tisza közének déli részén a 18.
században a cigányság száma elenyészõ, a te-
lepülések lakóinak mindössze 1-2%-a. Túlnyo-
mó többségük fiatal, 40 évesnél nem idõsebb
volt. A mai értelemben vett öregkort alig érték
meg, zömük számára az élet a 40. év táján vé-
get ért. Ennek oka a nehéz életkörülmények-
ben, az elégtelen táplálkozásban, az egészség-
ügyi ellátás hiányában keresendõ. Meglepõ,
hogy nem voltak sokkal népesebbek a cigány-
családok, mint a magyar jobbágycsaládok: az
átlagos gyermekszám családonként 2-3! Igen
kevés volt a keresõk száma, azok is kizárólag
férfiak, és döntõen háromféle foglakozást ûz-
tek: fémmûvesek voltak (kovács, lakatos, üst-
foltozó), fával foglalkoztak (teknõvájás, csónak-
készítés), zenéltek (hegedû, furulya, cimba-
lom, citera). Túlnyomó többségük római kato-
likus vallású volt, alkalmazkodva a környeze-
tükhöz. Akkoriban (is) a cigányok között a leg-
gyakoribb vezetéknév a Kolompár volt. 

A Horthy-korszakban a cigányságnak zöm-
mel csak alkalmi munkavégzésre volt lehetõsé-
ge. Kéregettek, napszámba jártak. Volt közöttük
kovács, köszörûs, drótos. Gyerekeik néhány ki-
vétellel iskolába nem jártak. A második világhá-
ború után jelentõs mértékben javult a cigányok
életkörülménye, táplálkozása. Megszûnt a létbi-
zonytalanság, minden felnõtt férfinak dolgoznia
lehetett, sõt kellett. A cigányteleprõl történt ki-
költözéssel új ételek jelentek meg, javult az éte-
lek minõsége, elkülönült a hétköznapok és ün-
nepek étele. 1990 után a rendszerváltoztatás fõ
kárvallottjai a cigányok lettek. Tömegesen szûn-
tek meg az ipari munkahelyek, de a privatizált
mezõgazdaság sem igényelte a sok szakképzet-
len munkaerõt. Csemer Géza (maga is cigány)
írja a cigányok fõzési szokásairól: „Különösebb
vallási-ünnepi, hagyományozott étrendünk
nincs. Sose volt. Ha nincs mit enni, az a böjt – ha
akad lábosba való, az az ünnep. Csak a halotti
virrasztókon fogyasztanak szinte mindenütt túrót
– s isznak hozzá pálinkát, azaz targyit. Búcsúkon
és pirosbetûs ünnepeken, de még általában is –
azokat az ételeket fõzik, mint a nem cigány (gá-

dzsó) szomszédok. Tehát akármilyen meghök-
kentõen hangzik is – Indiából fõzési-étkezési szo-
kást nem örökített át a mi népünk, de egy ezer-
éves éhséget igen.”

Másutt így ír: „Mi, cigányok szeretjük a jó és
többnyire zsíros ételeket és kiváltképpen a húst
– annak minden fajtáját, minden elképzelhetõ
elkészítési módozatban… Nyilvánvaló, hogy
létfönntartásunkhoz elsõsorban az evés szüksé-
geltetett… így hát a több évszázadnyi vándor-
lásunk során alighanem nekünk is a »mit
együnk« volt az elsõ számú gondunk. A család
eltartása – azaz a gyerekek etetése mindig is
nagy feladatot jelentett, leleményességet igé-
nyelt fõként az asszonyoktól.”

A cigánytelepen a kunyhók szorosan egymás
mellett álltak, sem tágasabb udvar, sem barom-
fiól, sem veteményeskert nem volt. Minden
élelmiszert vásárolni, kéregetni, vagy „beszerez-
ni” (nem akarok drasztikusabban fogalmazni)
kellett. Nyáron vasháromlábon vagy két téglán,
télen sparhelton fõztek. A tüzelõanyag sokszor a
szárított tehéntrágya volt. Elõszeretettel használ-
ták a trongyának nevezett edényeket (öntöttvas
lábas, illetve fazék). Elõtérben voltak a minél
gyorsabban és egyszerûbben elkészíthetõ éte-
lek. Kemence cigányházban nem volt, de ha ki-
vételesen mégis akadt, akkor sem sütöttek ben-
ne. Kevésféle fûszert használtak: sót, borsot, vö-
röshagymát, fokhagymát, törött paprikát, vi-
szont ezeket intenzíven adagolták. Az õrölt pap-
rika és a paradicsom (télen paradicsomlé) nélkül
a cigány konyha elképzelhetetlen. 

Az udvaron fõztek háromlábú lábastartón.
Edényállományuk öntöttvas fazekakból, lába-
sokból állt. Minden tevékenységet kint a sza-
badban végeztek. Az asszonyok és a gyerekek
naponta kéregetni jártak a községbe. Az így ösz-
szeszedett élelmiszer volt a család élelme. Sok-
szor elõfordult, hogy elhullott állat volt az elesé-
gük. A férfinépség esetenként alkalmi munkát
vállalt. A munkáért kapott pénzt italra fordítot-
ták. Négyen-öten a földre ülve fogyasztották az
italt, és addig ittak, míg a pénzükbõl tellett.

A cigányságról írt könyvek szerint a nõ any-
nyira alárendelt volt a férfihoz képest, hogy
amíg a férfi be nem fejezte az étkezést, addig
a nõ nem ehetett. A család ritkán ült egyszerre
az asztalhoz. Asztal nem is igen volt. Minden-
ki ott evett, ahol éppen tudott. Nyáron az ud-
varon ettek, télen inkább a szobába behúzód-
va, de akkor sem az asztalnál. Inkább a széken,
ágyon, esetleg a földön ülve fogyasztották el
szegényes ételüket. Mindenki akkor evett,
amikor megéhezett. Általában a fõzõ-sütõedé-
nyekbõl ettek, külön tálaló edényekre nem fu-
totta. Leginkább a drága, különleges, ritkán fõ-
zött ételek voltak képesek egyidõben asztalhoz
ültetni a családot.

Utolsó falat kenyerüket is odaadták egymás-
nak, mindenüket megosztották a másikkal,
nemcsak a családjukkal, hanem más cigány csa-
ládokkal is. Nélkülözés idején attól kértek, aki-
nek volt valamije. A kérést elutasítani durva
megszegése lett volna az együttélési normák-
nak. Ez a szolidaritás a magyaroknál ismeretlen.
Ha egy vendég akkor érkezett látogatóba, ami-
kor már az asztalon volt az étel, akkor durva il-
letlenségnek számított nem megkínálni, s
ugyanígy illetlenség volt nem elfogadni. Ha a
vendég nem kívánt enni (esetleg nem is volt
éhes), akkor is illett pár falatot enni. Itallal is meg
kellett kínálni a vendéget. Ha nem volt otthon
ital, akkor valakit gyorsan elszalasztottak a bolt-
ba vagy a kocsmába. Ha nem volt pénzük, ak-
kor kölcsönben vették az italt, de a vendéget il-
lendõen meg kellett kínálni. 

A napi étkezések száma változó: naponta
egyszer, esetleg kétszer ettek. A napi háromszo-
ri étkezés a cigányság körében ismeretlen volt. A
reggelibõl nem csináltak nagy ügyet, egy tea is
megtette, de legtöbbször nem volt reggeli. Tej,
tejeskávé nem, vagy csak ritkán került az asztal-
ra (leginkább akkor, ha valamelyik tejüzem
megszánva õket adott nekik úgynevezett so-
ványtejet). A fõétkezés (olykor az egyetlen étke-
zés) általában az ebéd volt, melyet nem feltétle-
nül délben, hanem inkább koradélután fogyasz-
tottak el. Ez leginkább tartalmas, laktató egytál-
étel volt. Kétfogásos ebéd esetleg hétvégén,
vagy ünnepnap készült. Vacsorára vagy volt va-
lami (sokszor az ebéd maradéka), vagy sem. A
cigányság régebben szinte állandóan éhezett.
Az sem volt ritka, hogy egész nap étkezés nélkül
maradtak. Erre vezethetõ vissza, hogy a kövér-
ség a cigányság körében a jólét szimbóluma lett.
A kövér ember jól él, hatalma van. A kövérség
egészségre nézve káros hatása sajnos még a jó-
val felvilágosultabb magyarság körében sem kel-
lõen ismert. Így aztán egyre több a kövér cigány,
egyre több a beteg cigány (cukorbetegség,
magas vérnyomás, szívbetegség). A cigányok
nem törekedtek arra, hogy mindenáron kellõ
jövedelemhez jussanak. Inkább elviselték a rövi-
debb ideig tartó éhezést, mintsem tartós, nehéz
munkát végeztek volna.

A levesek közül legismertebb a cigányleves:
megtisztították a krumplit, sok zöldség került be-
le a zöldjével együtt. Zöldpaprika, de minde-
nekelõtt sok paradicsom (télen paradicsomlé) a
legfontosabb alkotóelem. A végén töröttpap-
rikás rántás sûríti a levest. A forrásban lévõ leves-
be került bele a tészta, amit úgy daraboltak, tép-
kedtek, mint a lebbencsbe valót (cigánytésztá-
nak is nevezik). A paradicsomlevest sokan nem
kedvelték, mivel az túl ritka, kevésbé laktató
volt. Ismert volt a lebbencsleves, de azt a magya-
roktól eltérõen sok zöldséggel fõzték. A gyü-
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mölcsleves gyakorlatilag ismeretlen volt. Saját
gyümölcsük nem termett, pénzt nem adtak ér-
te, nem is volt laktató étel. Nyáron a közterüle-
teken lévõ eperfák termését fogyasztották ke-
nyérrel vagy anélkül. Az epret cigánygyümölcs-
nek is nevezték. Egy cigány mondás szerint ha
nincs hús, éhes marad az ember. A húsokat in-
kább fõzték, mint sütötték (mivel zsír nem min-
dig akadt). Húslevest leggyakrabban tyúkból
fõztek. Fehér levesnek is mondták, mivel ebbe
nem tettek paradicsomot. 

Mivel húshoz csak pénzért jutottak, ezért
megették az ürgét, a sündisznót és a varjút is.
Igen sok ürgét lehetett fogni nyáron a falvak
végén lévõ akkori nagy legelõkön (olykor több
százat). Vízzel öntötték ki föld alatti járatából.
Megsütötték, vagy paprikást készítettek belõle.
Õsszel a hasukon felhasított sündisznót meg-
pörkölték, mint a sertést szokás, majd sóval,
fokhagymával bedörzsölték. Nyárson megsü-
tötték, vagy paprikást fõztek belõle. Néha le-
csóval ették. Finomnak mondják a varjú fióká-
iból készült húslevest, paprikást is. Több he-
lyütt azonban tartózkodtak ettõl az eleségtõl,
mivel koromfekete tollazata miatt halálmadár-
nak tartották.

Nem szívesen, mintegy szégyenkezve be-
szélnek arról, hogy régen bizony megették az el-
hullott állat húsát is, ha más táplálékhoz nem ju-
tottak. Tudták, hogy az elhullott állatok mely ré-
szét nem szabad megenni, és azt is, hogy mi-
ként kell megfõzni az ilyen húst, hogy az ne le-
gyen visszataszító ízû, illatú. A húst ecetes víz-
ben kiáztatták, fedetlen edényben fõzték és
igen erõteljesen fûszerezték. 

Finom ételként ismert a sült marhatõgy. A
megtisztított tõgyet megabálták, szeletekre vág-
ták és megsütötték. Kenyérrel ették. 

A tyúkpaprikást – amely a mai napig a leg-
kedveltebb húsétel –, háromféle körettel ették.
Vagy tésztával (csigatészta, csõtészta, nokedli),
vagy krumplival, vagy egyszerre mindkettõvel.

A burgonyát nemcsak ették, de petróleum
hiányában a lakóhelyiség világításához is hasz-
nálták. Egy nagyobb krumplit félbevágtak, bel-
sejét kivájták, zsírt tettek bele, a kanóc szerepét
egy rongy vette át. Krumpli helyett takarmány-
répát is használtak. Kicsit büdös volt ez a világí-
tási forma, de a szegénység nagy úr.

Cigánykáposzta: feltették a savanyú vagy
édeskáposztát a hússal (általában tyúkhússal) fõ-
ni. A végén töröttpaprikás rántás tette tartalma-
sabbá az ételt. Bokolyi illett hozzá. A töltött ká-
poszta a jómódú cigányok egyik fõ étele volt, a
szegényebbeknek nem mindig volt meg a ráva-
ló pénz. Káposztára még csak futotta volna, de
a húsra már nem mindig. Vöröshagymát, fok-
hagymát nem használtak. Borssal, sóval, törött
paprikával ízesítették.

Kedvelt étel volt a paprikás krumpli csipetké-
vel. Szerették a tepsiben sülteket. Krumplit,
húst, kolbászt rétegeztek, a sparhelt lernijében
megsütötték, és már lehetett is enni.

A lecsó az egyik legkedveltebb cigány étel.
Szalonna kiolvasztott zsírján jó sok vöröshagy-
mát, zöldpaprikát, paradicsomot fonnyasztot-
tak. Só, cukor, törött paprika került bele fûszere-
zésül. Jól lesütve, szinte paprikásosan szerették
enni. Gyakran került bele csipetkére hasonlító,
kézzel szaggatott tészta, ami fokozta a jóllakott-
ság érzését. Hús a lecsóba ritkán került. 

Morzsolka: a lisztet tojással, vízzel (néhol
anélkül) összegyúrták, majd nagy szemû tarho-
nyához hasonló darabokra morzsolták szét kéz-
zel. Vöröshagymával, zöldpaprikával, paradi-
csommal, krumplival, zöldségzölddel kevés víz-
ben megfõzték.

Fõzeléket nemigen ettek, a vágy a minél
több hús fogyasztása volt. Ha nem jutottak hoz-
zá a húshoz, akkor a leves után fõtt tésztát ettek:
túrós, mákos, lekváros (mocskos tészta) ízesítés-
sel. A lekvárt is boltból vették, a cigányházaknál
a lekvárfõzés ismeretlen volt. A túrós tésztához
legjobban a gyenge birkatúrót szerették. Sósan
is, édesen is ették. A tésztát ostortésztának ne-
vezték, mivel jó hosszúra vágták. 

Cigánybodag (bokolyi): a lisztet vízzel, sóval
összegyúrták, és kis cipókra szétosztva a tûz
parázsában, pontosabban a hamujában megsü-
tötték. Miután megsült, a hamut lekaparták ró-
la, és máris fogyasztható volt. Nyílt tûz hiányá-
ban a sparhelt platniján sütötték meg. Kenyér
helyett is gyakran ették, mivel kedveltebb volt
annál. Fogyasztható volt önmagában zsírral, sóz-
va, törött paprikával, de szívesen ették a káposz-
tás ételekhez, paprikásokhoz. Ma is nosztalgiá-
val beszélnek róla, néha még készítik is (fõként
az idõsebbek). A mai fogyasztásának nem az az

oka, hogy szegények, hanem az, hogy cigánysá-
gukat hangsúlyozzák. 

Puliszka: felforralták a vizet, beleszórták a ku-
koricalisztet. A fõzés végén zsíron sütött vörös-
hagymát tettek rá (ha ugyan volt zsírjuk).

Kalácsokat sütöttek. Mákkal, dióval, esetleg
túróval töltötték – mikor mi volt. Rudas-kalács-
nak nevezték. Krémes, piskótás süteményeket
nem készítettek. Egyszerû ok miatt: nem volt
meg a hozzávaló anyagi fedezet.

Befõttet, lekvárt nem készítettek, nem is igen
ettek. A zöldségfélék savanyítással történõ tartó-
sítása is ismeretlen volt a cigányság körében. 

A cigányság körében is voltak családi, egyhá-
zi ünnepek, amelyeket igyekeztek a maguk
módján megtartani. Csupán a rávaló hiányzott
sokszor. Így aztán általában akkor volt a böjt,
amikor nem volt ennivaló, s akkor volt az ün-
nep, ha bõvebben jutott az asztalra. Más kér-
dés, hogy ez gyakran nem esett egybe a naptár-
ral. Ünnepeken a legszegényebb családok is tö-
rekedtek arra, hogy legalább ilyenkor bõségesen
étkezzenek és a betérõ vendégeket is illõen
meg tudják vendégelni. Emiatt néha adósságba
is verték magukat, csakhogy megmutathassák:
õk sem alábbvalók a másiknál.  

A karácsony nagy ünnep. Ádám-Éva napján
a legtöbb helyen nem volt különösebb étkezés,
azt ettek, amit bármely hétköznapon. Újabban
sok helyen halászlé fõ. Ez a nap a cigányoknál
soha nem számított böjtölõs napnak (koplaltak
épp eleget egész évben). A sóban-vízben fõtt
krumplileves vagy bableves ismeretlen volt a ci-
gányoknál. Karácsony elsõ napján baromfiból
húslevest ettek, káposztát (töltött káposzta, ci-
gánykáposzta), paprikást fõztek, és bodagot,
esetleg dióval, mákkal töltött kalácsot
(rudaskalács) sütöttek. Néhol mákos guba is ké-
szült. A káposztát sokszor éjjel fõzték meg, hogy
már a karácsony reggele is jól kezdõdhessen.
Napközben jöttek a vendégek, a rokonok. Kö-
szöntõ nélkül nem illett a házba belépni. Üres
lábassal, tányérral nem lehetett a küszöböt át-
lépni (ez esetben egész évben üresen maradt az
a lábas, tányér). Ezen az ünnepen a család
együtt volt a rokonokkal, ismerõsökkel. Min-
denki mindenkihez ment. Karácsony másnap-
ján nem fõztek, az elõzõ napi maradékot ették.

Szilveszterkor nem igen volt különösebb
evés-ivás. Újévkor viszont egymáshoz mentek,
zenéltek, táncoltak. A házigazda megvendégel-
te a zenészeket ennivalóval, innivalóval. Fél
órát, egy órát töltöttek ott, majd mentek tovább.

Nagypénteken sokan tartották a húsnélküli
étkezési szokást. Halat ettek, általában halász-
lének fõzve (persze csak akkor, ha volt hozzá
pénzük). Tojást, sonkát, kolbászt ugyanúgy fõz-
tek, mint a magyarok. Sonkát csak akkor, ha
hozzájutottak a magyaroktól, általában a pia-
con vették meg. A töltött káposzta elmaradha-
tatlan húsvétvasárnapi étel. Hétfõn a fiúk men-
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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.
• A STRANDFÜRDÕ június 15 – augusztus
18. várja a fürdeni vágyókat. Nyitva tartás
minden nap 13–20 óráig. Felnõtt jegy 400 Ft,
diák jegy 200Ft
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 6–20 óráig tartanak
nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 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

tek locsolni. Sokszor zenekari kísérettel keres-
ték fel a szívük választottját.

A házasság szentesítése alapvetõen a kö-
zösségen belül történt. A polgári esküvõt eset-
leg megtartották a községházán, de a paphoz
a templomba nem mentek. Az oláh cigányok
körében a tavasz és a nyár volt a lakodalom
tartásának idõszaka. A magyarokhoz hasonló
lakodalom ismeretlen volt, de még a szeré-
nyebb formájú is csak elvétve került megren-
dezésre az anyagi fedezet hiányában. Ha még-
is volt cigánylakodalom, akkor azt a lányos
háznál tartották. Evészet és tánc folyamatosan
reggelig tartott. Az étrend: tyúkhúsleves, tyúk-
paprikás vagy birkapaprikás, cigánykáposzta
(régebben mindkettõhöz bokolyi volt a köret),
ritkábban sertéshús sütve, hajnalban töltött ká-
poszta, sütemények.   

A keresztelõ régen nagyon nagy ünnep volt.
Íratlan szabály volt, hogy három hónapon be-
lül meg kellett keresztelni az újszülöttet. Elõre
kiválasztották a keresztszülõket. Amikor haza-
jöttek az anya és baba a kórházból, elmentek
látogatni, ajándékot vittek. Ennivalót nyersen,
fõzve egyaránt, ha a fiatalok egyedül éltek. De
ha a szülõkkel laktak együtt, akkor ennivaló vi-
telére nem volt szükség. Keresztelõkor elvitték
a babát zeneszó kísérettel a templomba. Ez
volt az egyetlen alkalom, amikor a cigányok
templomba mentek. Keresztelõ pap, illetve
templom nélkül nem volt lehetséges. Ott a
szülõk, keresztszülõk, rokonok vettek részt a
szertartáson. Hazafelé is zeneszóval mentek.
Nagy volt az ünneplés, néhol szinte akkora,
mint egy lakodalomban. A legkisebb kereszte-
lõn is 50-60 fõ volt. Ettek, ittak, és kezdõdött a
tánc, akár reggelig is.  

A születésnap és a névnap nem volt említés-
re méltó esemény, így ezekhez nem fûzõdik
semmiféle étkezési szokás. Ha mégis megtartot-
ták, akkor nagy volt a dínom-dánom. Köszön-
töttek, ajándékot vittek, az ünnepelt vendégül
látta a köszöntõket.

A település búcsúja régen a cigánytelepen
nagy ünnep volt, mindenki kimeszelte a házát.
De akkor is csak az az étel készült, ami a hétvé-
geken általában. Templomba a búcsúkor sem
mentek el. Bár nagyon vallásosnak tartotta és
tartja ma is magát a cigányság, papot csak ke-
resztelõkor és temetéskor látnak, misén nem
vesznek részt. 

A cigányok búcsújárása is különbözött a
magyarokétól. Régen még leginkább Vodicára
mentek el, ma már errõl is leszoktak. A bú-
csún megjelent cigányok nem vették igénybe
az egyházi aktusokat (gyónás, szentáldozás,
mise). Felkeresték a kegyhely Mária-szobrát,
gyertyát gyújtottak, a forrás vizében megmo-
sakodtak. Ezzel egyenrangúan fontos, ha
ugyan nem fontosabb volt a máshonnan jött
cigányokkal való találkozás, együtt mulatás.

Másokat illõen meg kellett vendégelni. Szé-
gyennek számított, ha valakinek nem volt
annyi pénze, hogy rendesen egyen és igyon. 

A temetés a cigányoknál is nagy esemény
volt. A temetés elõtti éjszaka virrasztottak. Ez
annyira fontos volt, hogy még a kórházban
meghalt hozzátartozót is legalább egy éjszakán
otthon virrasztották. Ide nem meghívás alapján
mentek el a résztvevõk, hanem hívás nélkül,
tiszteletbõl. Olykor 200-300 ember is összejött.
A férfiak csendben ültek az udvaron, télen tüzet
raktak és beszélgettek. Kicsit énekeltek, kicsit
imádkoztak, de leginkább korábbi családi törté-
neteket meséltek egymásnak. Az asszonyok a
szobában kávéztak, beszélgettek. Régebben
csak iszogattak, az evészet csak újabban terjedt
el. Több helyen disznót, kecskét vágtak és fõtt
étellel, paprikással, sülthússal kínálták a virrasz-
tókat (fõként a vidékrõl érkezõket, a helyiek kö-
zül sokan nem ettek mély meggyõzõdéstõl ve-
zérelve). Elõbb az idegen cigányok ettek, s csak
utánuk az elhunyt családja. Érdekes szokásuk,
hogy az elhunyt kedvenc ételét megfõzik és egy
ismerõsnek vagy a szomszédnak odaadják,
mintha a halottnak adnák. A temetõbe az el-
hunytat zeneszóval kísérték ki. A temetést min-
dig pap végezte. Az utóbbi években terjedõ
szokás, hogy a temetés után a vidékiek, a roko-
nok elmennek a halottas házhoz és ott halotti
tort (pomana) tartanak. Ez a tor mindig háznál
van, soha nem vendéglõben (ellentétben a ma-
gyarokkal, ahol ma már alig van háznál tartott
halotti tor). Temetés után hat héttel és egy év
múlva is illik tort tartani. Ezen már csak a legszû-
kebb család vesz részt. A hat hetes tornak az a
magyarázata, hogy a cigányok hite szerint a lé-
lek ilyenkor hagyja el végleg a testet. Ekkor zá-
rul a szigorú gyász ideje. Ilyenkor az addig viselt
fekete ruhát szétszaggatják, ez a gyásztörés. Az
egyéves tort azért tarják, mert úgy vélik, hogy a
halott teste ekkor indul oszlásnak, s ezzel válik
véglegessé a halál. Ilyenkor kimennek a temetõ-
be és az elhunyt sírjánál zenélnek, iszogatnak.

A ballagás csak mostanság ünnep. Ballagás
után mennek a házhoz. Régen ez nem volt, mi-
vel a cigányok nem nagyon tanultak és a több-
ségük még az általános iskolát sem végezte el.

A vásár mindig nagy esemény volt a cigány-
ság körében. Elõzõ este megérkeztek a vidéki
rokonok, ismerõsök. Tüzet gyújtottak, zenéltek,
énekeltek, táncoltak. Diósi Ágnes írja: Ami nél-
kül viszont igazi cigány nem tud meglenni: az
ének, a zene, a tánc. Ehhez nekik nem kell kü-
lönös alkalom, mert lényük legmélyérõl fakad,
életük természetes velejárója, személyiségük
legigazabb megnyilatkozása; s mint ilyen, hét-
köznapjaik és ünnepeik kultikus szertartása is
egyben. Rádió, magnó, lemezjátszó a putrikban
is otthonos. Ágy nincs minden személy számá-
ra, zenének viszont szólnia muszáj. 

Dr. Rauzs József
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Akikre büszkék vagyunk...

Ádelhardt Zsombor 6.c

Csíkos Mónika 1.a

Dudás Helga 8.b

Gyõrki Karina Virág 2.b

Klem Balázs 2.b

Birkás Daniella 2.b

Csontos Berta Lili 5.b

Eszter Ádám 3.c

Horváth Szimonetta 5.c

Klem Zsolt 4.b

Blahó Bianka 3.b

Doszkocs Bence 7.b

Eszter Hanna 5.b

Hurton Benedek 3.c

Kopcsek Péter 5.c

Boldizsár István 6.c

Drenkovics Dorina 2.c

Ézsiás Dominika 4.b

Illés Réka 3.b

Kósa Edina 7.a

Bögyös Zsófia 4.a

Drenkovics Vivien 4.b

Ézsiás Gábor 7.b

Jakity Anna 5.b

Kovács Adél 7.b

Csák Jázmin 2.a

Dudás Alíz 3.b

Gömöri Dorián 2.b

Juhász Viktor 3.c

László Zsófia 4.b
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Akikre büszkék vagyunk...

Lázár Édua 4.a

Polyákovics Balázs 7.b

Sziráczki Armand 2.b

Vigyinszki Nóra 1.a

Vörös Annamária 4.a

Lóránt Dominik 2.a

Radvánszki Roland 3.c

Sztanyik Brigitta 3.a

Vojnics-Rogics Levente 1.b

Weis Ádám 8.c

Nacsa Fruzsina 7.b

Sere Bálint 2.a

Tokodi Máté 4.a

Nagy Alex 4.a

Somogyi Dorina 2.c

Torma Nikolett 5.b

Németh Adrienn 1.b

Somogyi Máté 1.b

Torma Tamara 1.b

Pásztor Rebeka 6.b

Szécsi Laura 7.a

Varga Kamilla 3.a

GGrraattuulláálluunnkkGGrraattuulláálluunnkk !!!!
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• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2012-i évi tagdí-
junk változatlanul 1.000.- Ft. Befizetés elõtt
kérjük, hogy ügyfélfogadási idõben keressék
fel egyesületi irodánkat. 
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS
GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: 2012. novem-
ber 11-18-ig. Kérjük, hogy a jelentkezõk au-
gusztus végéig az üdülési elõleget szíveskedje-
nek befizetni.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA következõ
10-es turnusa, augusztus 28-án (kedd) 17 óra-
kor indul az Általános Iskola tornatermében.
Új résztvevõket is szeretettel várunk!
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜR-
DÕBEN – érvényes egyesületi tagkönyv fel-
mutatása mellett – 10 alkalomra szóló ked-
vezményes bérlet váltható 7.500 forintért,
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni
egyéni odautazással. 

• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókere-
tet kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényei-
ket ügyfélfogadási idõben várjuk. 
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR
BT baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesüle-
ti tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt,
a 2012-es tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• NYÁRI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: augusz-
tus 2-án és 9-én, 9-12 óráig. Augusztus 15-30-
ig az ügyfélfogadás szünetel. Szeptember 5-tõl
a megszokott rendben várjuk tagtársainkat.
• 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

A könyvek az alábbi internetcímen olvashatók:

www.scribd.com/malustyikjanos

FÉNYMÁSOLÁS
Értesítjük ügyfeleinket, hogy szolgáltatásainkat
fénymásolással bõvítettük.

Fenyõ Miksa Könyvtár 

A DÉMÁSZ FONTOSABB
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

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

NÉGY KÖNYV

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

ÉNEKKARI PRÓBA 
az általános iskolai kórus tagjainak 2012. au-
gusztus 29-30-31. délelõtt 10 órakor az ének
teremben

Kiss Csepregi Ákosné kórus vezetõ

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

TALÁLT KULCSCSOMÓ
átvehetõ a városháza 13. számú irodájában
Végel Sándornénál

TANKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA
Tisztelt Szülõk! 2012/-2013-as tanévben a
tankönyvvásárlás rendje a következõ :

INGYENESEK:
• 1., 2., 3.. évfolyam: augusztus 27. (hétfõ)
12:00-15:00, tornaterem
• 4., 5., 6. évfolyam: augusztus 28. (kedd)
12:00-15:00, tornaterem
• 7., 8. évfolyam: augusztus 29. (szerda)
12:00-15:00, tornaterem

FIZETÕSÖK: 
• 1., 2., 3.. évfolyam: augusztus 27. (hétfõ)
15:00-17:00, tornaterem
• 4., 5., 6. évfolyam: augusztus 28. (kedd)
15:00-17:00, tornaterem
• 7., 8. évfolyam: augusztus 29. (szerda)
15:00-17:00, tornaterem

A TÁMOGATOTTAK (INGYENESEK) KÖRE: 
• nagycsaládosok • tartósan beteg gyermek sa-
ját jogán • rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülõ családok • SNI-s tanuló
(Kép.vizsg. határozata alapján)

A szakorvosi igazolásokat, MÁK igazolásokat
vagy családi pótlék kifizetésérõl szóló igazolást,
határozatot a rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásról augusztus 21-tõl a titkárságon, de legké-
sõbb a tankönyv árusítás napján le kell adni.

Az állami támogatás igénybevételéhez el-
engedhetetlenül szükséges, hogy az igazolások
a tankönyvek átvételekor és 2012. október 1-
jén is érvényben legyenek. Akinek a nyár fo-
lyamán lejár, kérem, pótolja, mert csak érvé-
nyes igazolás ellenében lehet a kedvezményt
érvényesíteni.

Kérem, a fent megjelölt idõpontban szíves-
kedjenek megjelenni!

Vargáné Ádelhardt Mária tankönyvfelelõs
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SZERVEZÉSI FELADATOK, 
SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A 2011/2012. tanévben az általános iskolai in-
tézményegységben 10 elsõ-negyedik évfolya-
mú, 11 ötödik-nyolcadik évfolyamú osztályt
és 2 napközis csoportot foglalkoztattunk. A ta-
nulók létszáma a tanév végén: 371 fõ. Egy ál-
talános iskolai tanulócsoportban átlagosan
17,7 tanuló dolgozott, 1 pedagógusra 11,2 ta-
nuló jutott. A 2 napközis csoportban 28 tanu-
ló vett részt.  

Mikóné Molnár Éva gyógypedagógus veze-
tésével 26 SNI és 32 BTMN kategóriás gyer-
mek foglalkoztatását végeztük. Különösen
nagy figyelmet fordítottunk a tanulók képes-
ségbeli és szociális körülményeibõl adódó
hátrányainak leküzdésére. A gyógypedagógus
munkáját egy látássérült tanuló ellátásban
Baloghné Balázs Judit segítette. 

Az alapító okiratban meghatározott, köte-
lezõen ellátandó feladatként – a nevelési-ok-
tatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D §-a és
39/E §-a figyelembe vételével – meghatároz-
tuk iskolánk integrációs programját, amely is-
kolánk halmozottan hátrányos helyzetû tanu-
lóinak szociokulturális helyzetébõl és képessé-
geik fejlettségébõl eredõ hátrányok ellensú-
lyozását célzó nevelés-oktatás kialakítására
irányul. Az integrációs programban 102 hal-
mozottan hátrányos helyzetû tanuló vett részt.

Az integrációs program keretében a képes-
ség-kibontakoztató felkészítéssel (oktatási mi-
niszter 27.480/2003. közleménye) az alapkész-
ségeket, képességeket fejlesztettük. A fejlesztõ
foglalkozások fõ célja a tanulási nehézségekkel
küzdõ tanulók tanulási képességeinek, részké-
pességeinek fejlesztése volt arra a szintre, ame-
lyen a tanulók képesek intellektusuknak megfe-
lelõen haladni az osztályfoglalkoztatás kereté-
ben, és önállóan feldolgozni a tanult anyagot.

Az osztályokban csoportokra bontva taní-
tottuk az idegen nyelvet, az 5-8.osztályokban
a technikát,  a 6-8. osztályokban az informati-
kát, nívócsoportokban az 5-8. osztályokban a
matematikát. 

Az engedélyezett pedagógus álláshelyek
száma a 2011/2012-es tanév végén 33 volt, a
fenntartó által finanszírozott pedagógusórák
száma 801,5 óra. A pedagógusok munkáját 0,5
álláshelyû szabadidõ-szervezõ (Csontos Fe-
renc), 1 rendszergazda (Racsmán Richárd) segí-
tette, az összes „nem pedagógus álláshely szá-
ma” 7. Munkánkat – kistérségi együttmûködés-
ben – Lukácsné Horváth Magdolna logopédus
és Taskovics Emese gyógytestnevelõ segítette. 

Feladatellátásunkban partner volt a Diák-
önkormányzat (DÖK), a Szülõi Munkaközös-
ség (SZMK).

Forrásainkat bõvítendõ 6 pályázat beadá-
sára került sor, melybõl 4 lett nyertes. Ezek a
következõk: • gyermek- és ifjúsági közössé-
gek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényei-
nek (tábor, ifjúsági program) támogatása •
Nemzeti tehetségpont pályázata: 2011-2012.
tanévben megrendezendõ tanulmányi, tehet-
séggondozó versenyek támogatása („Vállald
érzelmeidet”) • Szent Gergely Népfõiskola:
diákújságíró pályázat • Erzsébet tábor: „Iga-
zolt hiányzás”

Szûkös költségvetésünkbõl ebben a tanév-
ben gyakorlatilag semmit sem tudtunk fordítani. 

Taneszköz-fejlesztésekre, az elhasználó-
dott iskolabútorok cseréjére. A 2012/2013.
tanévben sem várható a korábbinál kedve-
zõbb helyzet. Ez is arra késztet bennünket,
hogy az intézmény mûködési kiadásaihoz
egyéb (pályázati, alapítványi, stb.) forrásokat
keressünk. Csak szigorú költségvetési gazdál-
kodással tudunk a költségvetési elõirányzat ál-
tal meghatározott keretek között maradni.

Változatlanul nagyon fontos feladat a pá-
lyázati lehetõségek kihasználása. A több hely-
rõl beszerezhetõ információkat állandóan fi-
gyelni kell, és a lehetõségeket – mérlegelve
esélyeinket, illetve a hosszú távú érdekeket –
célszerûen kell kihasználni. Ehhez szükség van
a munkaközösségek célirányosabb bekapcso-
lódására, és a pályázati anyagok elkészítésé-
ben résztvevõk munkájának még jobb össze-
hangolására.

A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRÕL

A 2011/2012-es tanévben a tanév végén az
értékelt, osztályozott tanulók száma 371 fõ.

• Elégtelen osztályzatot kapott 37 tanuló (eb-
ben benne van az 5 fõ elsõs, „bukna” tanuló is).
• A 37 tanuló 134 tantárgyi elégtelent „gyûj-
tött össze”.
• Az összesen mulasztott órák száma 23647.
• Az igazolatlanul mulasztott órák száma 818
óra (átlag 2,20).
• Az egy tanulóra jutó mulasztás 63,7 óra, az
egy tanulóra jutó mulasztás a 2. a-ban a legki-
sebb (39 óra/tanuló), a legnagyobb a 8. b-ben
(94 óra/tanuló!).
• A felsõs évfolyamokon minden osztály ta-
nulmányi átlaga romlott a tavalyihoz képest.
Különösen szembetûnõ a 8. osztályok teljesít-
ményének drasztikus visszaesése.
• A felsõs évfolyamokon (ezen belül a 3H-sok
esetében is) szinte minden tantárgyból rom-
lott az átlag a tavalyihoz képest – olykor nem
is kis mértékben (akár tizedekkel!).
• Kitûnõ tanuló 52 fõ.

A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL, 
BEISKOLÁZÁSRÓL

A 45 végzõs tanítvány közül 9-en (20%)
gimnáziumban, 17-en szakközépiskolában
(38%), 15-en (33%) szakiskolában kívánja
folytatni tanulmányait. 4 fõ (9%) nem tanul
tovább.

személyi juttatás

munkaadói járulék

dologi kiadások (ÁFA nélk.)

dologi kiadások ÁFÁ-ja

egyéb folyó kiadások

támog. értékû m ködési kiadás

ellátottak pénzbeli támogatása

intézményi beruházás

beruházások ÁFÁ-ja

felújítás

elôz évi pénzmaradványok átadásaô

összes

û

2012. évi költségvetés
elôirányzat (e Ft)

eredeti módosított (e Ft) %

5 havi teljesítés

92.452

24.911

23.230

4.985

0

0

3.360

250

68

0

0

149.256

92.452

24.911

23.230

4.985

0

0

3.360

250

68

0

0

149.256

45.895

12.271

12.836

3.118

50

0

0

250

68

0

0

74.488

49.6

49.3

55,3

62.5

0

0

0

100

100

0

0

49.9

elôirányzat megnevezése

Beszámoló a Szvetnik Joachim Általános Iskola 
2011/2012. tanévi munkájáról

TÁJÉKOZTATÁS A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ADATOKRÓL
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EREDMÉNYEINK ORSZÁGOS, 
MEGYEI ÉS TERÜLETI VERSENYEKEN

¨ Városi József matematika verseny Tompa
Klem Balázs 2.b 1. helyezett (Fuszkóné Gás-
pár Judit) • Csák Jázmin 2.a 2. helyezett
(Kopcsek Tamás) • Klem Zsolt 4.b 1. helye-
zett (Mackó Józsefné és Vargáné Ádelhardt
Mária) • László Zsófia 4.b 3. helyezett (Mac-
kó Józsefné és Vargáné Ádelhardt Mária) •
Horváth Szimonetta 5.c 1. helyezett (Gregus
Istvánné) • Doszkocs Bence 7.b 1. helyezett
(Gregus Istvánné)
¨ DIV 2012 helyesírás
Szvetnik Martin 5.c 3. helyezett (Racsmánné
Uzonyi Valéria) • Somogyi Zsófia 6.c 1. he-
lyezett (Kollár Mária) • Doszkocs Bence 7.b
1. helyezett (Kollár Mária) • Dudás Helga 8.b
1. helyezett (Weisné Puskás Ágnes)
¨ DIV 2012 német 
Horváth Szimonetta 5.c 1. helyezett (Polyá-
kovicsné Molnár Ágota) • Ádelhardt Zsom-
bor 6.c 2. helyezett (Polyákovicsné Molnár
Ágota) • Kovács Adél 7.b 1. helyezett
(Polyákovicsné Molnár Ágota) • Demeter An-
na 7.b 3. helyezett (Polyákovicsné Molnár
Ágota) • Katona Gréta 8.c 3. helyezett
(Polyákovicsné Molnár Ágota)
¨ DIV 2012 angol 
Jakity Anna 5.b 3. helyezett (Tokodi Györgyi)
• Polyákovics Balázs 7.b 2. helyezett (Tokodi
Györgyi) • Weis Ádám 8.c 1. helyezett Nasz
Ildikó
¨ DIV 2012 történelem 
Molnár Márton 6.c 1. helyezett (Kollár Mária)
• Somogyi Kloé 6.b 3. helyezett (Brezovsz-
kiné Beszédes Ágota) • Kósa Edina 7.a 1. he-
lyezett (Brezovszkiné Beszédes Ágota) •
Szécsi Laura 7.a 2. helyezett (Brezovszkiné
Beszédes Ágota)
¨ DIV 2012 természetismeret  
Radvánszki Bálint 6.c 2. helyezett (Illésné
Birkás Mária és Balogh Anna)
¨ DIV 2012 fizika  
Kis-Gombos Roland 8.c 2. helyezett (Gregus
Istvánné)

A PÁLYÁZATOKRÓL

Forrásainkat bõvítendõ 6 pályázat beadására került sor, melybõl 4 lett
nyertes. Ezek a következõk: • gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági
civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása
• Nemzeti tehetségpont pályázata: 2011-2012. tanévben megrendezen-
dõ tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása („Vállald érzelme-
idet”) • Szent Gergely Népfõiskola: diákújságíró pályázat • Erzsébet tá-
bor: „Igazolt hiányzás”

A NEVELÉS ÉS OKTATÁS EREDMÉNYEI A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Létszám, tanulmányi eredmény, mulasztás
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¨ DIV 2012 kémia 
Szirák Enikõ 8.c 1. helyezett (Hurton Katalin) •
Bényi Dorina 8.c 2. helyezett (Hurton Katalin)
¨ DIV 2012 szöveg értés – alkalmazás
Radvánszki Roland 3.c 1. helyezett (Behány-
né Illés Mária) • Klem Zsolt 4.b 1. helyezett
(Mackó Józsefné) • Tokodi Máté 4.a 3. helye-
zett (Kiss-Csepregi Ákosné)
¨ DIV 2012 nyelvtan-helyesírás 
Blahó Bianka 3.b 1. helyezett (Vargáné Ádel-
hardt Mária) • László Zsófia 4.b 2. helyezett
Mackó Józsefné  
¨ TITOK Oktatásszervezõ BT 
német levelezõ verseny 
Ádelhardt Zsombor 6.c, Bogdán Emese 6.c,
Fekete Sándor 6.c, Hurton Boglárka 6.c, So-
mogyi Kloé 6.b 3. helyezett (Polyákovicsné
Molnár Ágota)
¨ TITOK Oktatásszervezõ BT 
angol levelezõ verseny 
Molnár Zsófia 6.c 2. helyezett (Tokodi Györgyi)  
¨ Mozaik Tanulmányi Verseny 
Országos Döntõ matematika 
Klem Balázs 2.b 18. helyezett (Fuszkóné Gás-
pár Judit)  
¨ Mozaik Tanulmányi Verseny 
Országos Döntõ anyanyelv 
Klem Balázs 2.b 24. helyezett (Fuszkóné Gás-
pár Judit)
¨ Mozaik Tanulmányi Verseny 
Országos Döntõ  irodalom 
Klem Balázs 2.b 41. helyezett (Fuszkóné Gás-
pár Judit)
¨ Mozaik Tanulmányi Verseny Országos
Döntõ  anyanyelv 
Györki Karina Virág 2.b 62. helyezett
(Fuszkóné Gáspár Judi)
¨ Mozaik Tanulmányi Verseny Országos
Döntõ  irodalom 
Györki Karina Virág 2.b 30. helyezett
(Fuszkóné Gáspár Judit)
¨ Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti verseny megyei fordulója 
Ádelhardt Zsombor 6.c 2. helyezett (Illésné
Birkás Mária)

¨ Megyei német országismereti verseny 
Demeter Anna 7.b 1. helyezett (Polyákovics-
né Molnár Ágota) • Kovács Adél 7.b 2. helye-
zett (Polyákovicsné Molnár Ágota)
¨ „Regenbogen” egyéni tesztverseny 
országos döntõ
Horváth Szimonetta 5.c 6. helyezés (Polyá-
kovicsné Molnár Ágota)  • Fekete Sándor 6.c
(Polyákovicsné Molnár Ágota
¨ Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny megyei döntõ
Dudás Helga 8.b 1. hely (Weisné Puskás Ág-
nes) • Weis Ádám 8.c 14. hely (Racsmánné
Uzonyi Valéria) • Horváth Enikõ 8.b 15. hely
(Weisné Puskás Ágnes)
¨ Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
megyei döntõ 
Kovács Adél 7.b 4 .helyezett • Kósa Edina 7.a
9. helyezett • Doszkocs Bence 7.b 10. helye-
zett (Kollár Mária)
¨ Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny országos döntõ 
Dudás Helga 8.b 14. hely (Weisné Puskás
Ágnes)
¨ Bolyai anyanyelvi csapatverseny
5. osztály csapata 18. hely (Racsmánné
Uzonyi Valéria) • 8. osztály I. csapat 12. hely
(Weisné Puskás Ágnes) • 8. osztály II. csapat
16. hely (Weisné Puskás Ágnes)
¨ Vállald az érzelmeidet! országos döntõ
Doszpod Ádám 8.b 1. hely (Weisné Puskás
Ágnes) • Dudás Helga 8.b 1. hely (Weisné
Puskás Ágnes) • Horváth Enikõ 8.b 1. hely
(Weisné Puskás Ágnes) • Kopcsek Zsófia 8.b
1. hely (Weisné Puskás Ágnes) • Bényi
Dorina 8.c 3. hely (Weisné Puskás Ágnes) •
Katona Gréta 8.c 3. hely (Weisné Puskás Ág-
nes) • Szirák Enikõ 8.c 3. hely (Weisné Pus-
kás Ágnes) • Weis Ádám 8.c 3. hely (Weisné
Puskás Ágnes)
¨ Lotz János helyesírási és szövegértési
verseny területi forduló
Dudás Helga 8.b 1. hely (Weisné Puskás Ág-
nes) • Weis Ádám 8.c 6. hely (Racsmánné
Uzonyi Valéria) • Kopcsek Zsófia 8.b 17.
hely (Weisné Puskás Ágnes) • Katona Gréta
8.c 24. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) •
Szirák Enikõ 8.c 26. hely (Racsmánné Uzonyi
Valéria) • Horváth Enikõ 8.b 28. hely
(Weisné Puskás Ágnes)
¨ Lotz János helyesírási és szövegértési
verseny megyei döntõ 
Dudás Helga 8.b 2. hely (Weisné Puskás
Ágnes) • Weis Ádám 8.c 6. hely (Racsmánné
Uzonyi Valéria) • Kopcsek Zsófia 8.b 12.
hely (Weisné Puskás Ágnes) • Kósa Edina
7.a 9. helyezett (Kollár Mária) • Kovács Adél
7.b 11. helyezett (Kollár Mária) • Doszkocs
Bence 7.b 13. helyezett (Kollár Mária) •
Kovács István 7.b 19. helyezett (Kollár
Mária)

¨ Szilády-verseny MerÉSZek csapata
Dudás Helga 8.b 5. hely (Weisné Puskás
Ágnes) • Bényi Dorina 8.c 5. hely (Weisné
Puskás Ágnes) • Katona Gréta 8.c 5. hely
(Weisné Puskás Ágnes) • Weis Ádám 8.c 5.
hely (Weisné Puskás Ágnes)
¨ Ma-Teko-Ló matematika verseny  
Kis-Gombos Roland 8.c 5. helyezett (Klem
József Zsolt)
¨ Mesemondó verseny 
Fenyõ Miksa Könyvtár
Csák Jázmin 2.a 1. hely )Kauz Erzsébet) • Klem
Balázs 2.b 2. hely (Fuszkóné Gáspár Judit) •
Drenkovics Dorina 2.c 3. hely (Ankáné Vörös
Éva) • László Zsófia 4.b 1. hely (Mackó Józsefné)
• Klem Zsolt 4.b 2. hely (Mackó Józsefné) •
Bögyös Zsófia 4.a 3. hely Kiss-Csepregi Ákos-
né) • Hurton Benedek 3.c 3. hely (Behányné
Illés Mária)
¨ Mesemondó verseny 
Fenyõ Miksa Könyvtár illusztráció
Csák Jázmin 2.a 1. hely (Kopcsek Tamás) •
Dömötör József 2.a 2. hely (Kopcsek Tamás))
• Lóránt Dominik 2.a 3. hely (Kopcsek Tamás)
• Gyetvai Csenge 3.a 1. hely  (Polyákovicsné
Molnár Ágota) • Varga Kamilla 3.a 2. hely
(Polyákovicsné Molnár Ágota) • Drenkovics
Vivien 4.b 3. hely (Mackó Józsefné)
¨ Zrínyi matematika verseny  
Klem Zsolt 4.b 23. hely (Mackó Józsefné  )
¨ Szavalóverseny  
Klem Zsolt 4.b 1. helyezett (Mackó Józsefné)
• László Zsófia 4.b 2. helyezett (Mackó
Józsefné)
¨ Sportverseny-síkfutás  
László Zsófia 4.b 1. helyezett (Mackó Józsefné)
¨ Sportverseny-távolugrás  
Boldizsár Tamás Róbert 4.b 3. helyezett
(Mackó Józsefné)
¨ Bendegúz Nyelvész verseny megyei döntõ
Kovács Mihály Benedek 2.b (Fuszkóné
Gáspár Judit) • Klem Balázs 2.b 6. hely
(Fuszkóné Gáspár Judit) • László Zsófia 4.b
(Mackó Józsefné)

KÖSZÖNET
A 2011/2012-es tanév sikeres befejezéséhez
nagyon sok ember összehangolt munkájára volt
szükség: pedagógusok, egyéb iskolai dolgozók,
szülõk, Mélykút Város Önkormányzata és In-
tézményei, civil szervezetek, vállalkozások, ma-
gánszemélyek.  Áldozatos munkáját köszönjük.  

Sári Tibor igazgató
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Csorba László Domonkos 1933-ban, Mélykú-
ton született földmûves családban. Baján a ba-
rátok templomának ministránsaként ismerke-
dett meg a ferencesekkel. 1957-ben lépett be a
rendbe, 1962. június 17-én, ötven éve szentel-
te pappá Szabó Imre püspök. Az esztergomi fe-
rences gimnázium diákjainak prefektusaként
mûködött, majd 1969-tõl az amerikai magyar
ferences kusztódia templomaiban káplánként,
plébánosként, majd a kusztódia vezetõjeként
mûködött New Brunswick-ban, Dewittben,
Roeblingben, Ditroitban és New Yorkban.
2005-ben hazatért, azóta a rend rózsadombi
templomában lelkipásztor.       (Magyar Kurír 2012.)

1958 Esztergom – fõiskolai hallgató
1963 Esztergom – prefektus
1969 New Brunswick és Dewitt – magyar lelkész
1970 New York – káplán
1972 Roebling – káplán
1974 Detroit – plébános
1979 Detroit – kusztos
1983 Roebling – kusztos
1986 Trenton – templomigazgató
1989 New York – kusztos
1993 New York – pléb. kisegítõ, magyar lelkész
2005 Rózsadomb – lelkipásztor

(A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

név- és címtára 2008.)

Több évtized után a közelmúltban telepe-
dett haza Amerikából. Végleg hazatért. Ho-
gyan éli meg a váltást?

• Nagyon szerettem Amerikát. Abban a
hatalmas birodalomban szabadon lehetett kó-
szálni... négy alkalommal kocsival átszeltem az
országot a keleti parttól Kaliforniáig... szép
volt, de most, hogy hazajöttem, Budapesten, a
rózsadombi Kapisztrán Szent János-templom-
nál kaptam munkát, a pesti ferenceseknél pe-
dig hetente négy alkalommal gyóntatok. Ked-
ves és kellemes változás történt az életemben.

Nem álmodtam, hogy valaha Amerikába ke-
rülök, s az ottani magyarság egyik vezetõ lelki-
pásztori személyisége leszek. Sok lelki élmény-
ben volt részem, hálával tartozom mindezért a
Teremtõnek, vágyam volt azonban, hogy éle-
tem utolsó szakaszában idehaza, az itteni híve-
kért dolgozzam.          Elmer István Forrás: Új Ember

Csorba Domonkos
ferences atya 

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete idén
ismét megrendezte Juniálisát a Mûvelõdési
Ház környékén.

A kánikula ellenére a szervezõk tartalmas
programmal várták a gyerekeket, családokat. A
délután folyamán ügyességi versenyek, kézmû-
ves foglalkozások, rajzverseny és DonPedro
bohóc szórakoztatta az érdeklõdõket.

Az egyesület köszönetet mond mindazok-
nak, akik segítették a rendezvény lebonyolítását.

Mikó Lászlóné mûvelõdészervezõ, NME tag

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

Juniális 2012.
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AUGUSZTUS 12. VASÁRNAP

09.00-17.00 Autós ügyességi ver-
seny – Tópart

AUGUSZTUS 18. SZOMBAT

14.00-24.00 Bácskai Kulturális
Fesztivál, Mélykút – Központi park
14.00 Megnyitó. Köszöntõt mond:
Kovács Tamás polgármester
14.15-19.00 Hagyományõrzõ népze-
nei együttesek fellépései: Ady Endre
Mûvelõdési Központ Citerazenekar és
Dalárda (Bácskossuthfalva) • Vecse-
ra Sándor Magyar Mûvelõdési Egye-
sület (Bácskapalánka) • Balotaszállá-
si Asszonykórus • Logovac Kultúr
Egyesület (Despotovó) • Kisszállási
Népdalkör •Madarasi Búzavirág
Nyugdíjas Klub és Citerazenekar •
Hagyományõrzõ Mélykúti Asszonykó-
rus • A Mezõtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület: Cimbora Citerazenekar, Tü-
csök Citerazenekar, Iringó Citerazene-
kar, Szivárvány Citerazenekar• Sze-
derinda Népdalkör (Palics) • Pöndö-
lösök Citerazenekar (Jánoshalma) •
Szederinda Citerazenekar (Mélykút) •
Tataházi Danubia Citerazenekar és
Népdalkör • Vadvirág Tánccsoport
(Mélykút)
19.00 Szentmise – Szent Joachim-
templom
20.00 Hegedûs Együttes (Kecske-
mét) koncertje
21.00-23.00 Táncház

EGÉSZ DÉLUTÁN: 
civil sziget, ugrálóvár, kézmûves
foglalkozások, népi játszótér, citera
bemutató, Mélykúti „kapu kitá-
masztó mákos kalács” kóstoló,
Borudvar – Csorba-ház

AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP

EGÉSZ NAP: 
Mélykúti búcsúi kirakodóvásár –
Helyszín: Lovaspálya
07.00 Szentmise – Szent Joachim-
templom, P. Csorba Domonkos
OFM aranymiséje
09.00 Búcsúi szentmise Szent
Joachim-templom. Bemutatja P.
Csorba Domonkos OFM. Szentbe-
szédet P. Magyar Gergely OFM, Ma-
gyar Ferences Tartományfõnök
mondja
15.00 Ifjúsági bajnoki labdarúgó
mérkõzés – focipálya
17.00 Felnõtt bajnoki labdarúgó
mérkõzés – focipálya
15.00 Streetfighter Show – Petõfi tér
KÖZPONTI PARK
18.00 Kutyabemutató – Petõfi tér
19.00 Saleemah Hastánc Csoport
(Mélykút)
20.30 Desperado Együttes mûsora
21.00 Utcabál – G-Trio együttes
22.00 Tûzijáték

EGÉSZ DÉLUTÁN
Borudvar – Csorba-ház

AUGUSZTUS 20. HÉTFÕ

09.00 Szentmise, kenyérszentelés
– Szent Joachim-templom
10.00 Városi ünnepség – központi
park. Ünnepi köszöntõt mond
Kovács Tamás polgármester

AUGUSZTUS 25. SZOMBAT

Muity Sándor fogathajtó emlék-
verseny Helyszín: Lovaspálya
13.00 Maratonhajtás
19.00Kulturális mûsor – batyus bál

AUGUSZTUS 26. VASÁRNAP

09.00 Akadályhajtás I.-II. forduló
NOE Bogrács-király választás –
fõzõverseny

MÉLMÉLYKÚTI NAPOK 2012.YKÚTI NAPOK 2012.

KIÁLLÍTÁSOK

Mûvelõdési ház: Kézimunka kiállí-
tás – Fürge Ujjak Kézimunka szak-
kör • Alkotóházi munkák kiállítása
• Fotókiállítás (Természetjáró Egye-
sület) • Életképek 2010-2011
Könyvtár: Maczkó János festõmû-
vész állandó kiállítása • „Hódító vi-
kingek nyomában” olvasótábor
életképek • Vörös László Emlék-
szoba
Csorba-ház: Stekly Zsuzsanna tûz-
zománc kiállítása
Elõzetes bejelentkezés után 
megtekinthetõ
Szvetnik Joachim Emlékház • Carl
Sagan Csillagvizsgáló és Kamera-
gyûjtemény • Szent Joachim Kato-
likus Múzeum és Helytör téneti
Gyûjtemény • Brandschott Csaba
Téglagyûjteménye
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Kulturális Fesztivál

B
ác

sk
ai

Kulturális Fesztivál
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.MélykútMélykút

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják. Mindenkit sok szeretettel várunk!


