
Kiadja: Mélykút Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa KönyvtáraVáros

12. évfolyam 9. szám 20 .12  szeptember

Önkormányzati TájékoztatóÖnkormányzati Tájékoztató
Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet   Cím: 6449 Mélykút, Petôfi tér 2.

Tisztelt mélykútiak!

„Az emberi gyengeség a múltat s régit min-
dig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a je-
lent s a jövendõt.” 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplõ
Közönség!
Furcsa lehet Gróf Széchenyi István ezen idé-
zete, hiszen mégiscsak a múltra szeretnénk
emlékezni a mai napon, a múltra szeretnénk
büszkék lenni: a kezdetet jöttünk ünnepelni.
Eljöttünk, hogy megünnepeljük azokat, akik
elõttünk jártak az úton, s annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után életük munkájával
felépítették, vérük árán megtartották, szerete-
tükkel újra és újra megújították hazánkat, Ma-
gyarországot és a bennünket hordozó közös-
séget, a magyar nemzetet.

S nem utolsósorban azért jöttünk, hogy
erõt merítsünk, hogy lelkesüljünk. Hiszen erre
a múltra – minden bûne, hibája és balszeren-
cséje mellett –, erre a sikeres múltra érdemes
büszkének lennünk!

Tisztelt ünneplõ Közönség!
Mégis a mai nap egyik legfontosabb üzenetét
éppen a Legnagyobb Magyar foglalja össze ne-
künk. Gyakran mondjuk: nehéz napokat
élünk. S bizony igazunk is van, ha a mindenna-
pi megélhetés egyre szorongatóbb gondjaira,
vagy a közélet egyre parázsabb küzdelmeire
gondolunk. Az is igaz, hogy Magyarország gaz-
dasága nehéz helyzetben van, és a politikusok
ismét tõlünk kérnek áldozatokat. 

Ha végignézünk az elõttünk járók életén,
láthatjuk, hogy az élet soha nem volt köny-
nyû, mindig is kifejezetten nehéz volt. Szent
István életének jelentõs részét a fegyveres
harc töltötte ki. Több véres háború élethalál-
harcában kellett gyõznie. Gyõzött, mert õ
mérte fel helyesen az erõviszonyokat, s mert õ
tudta végül összefogni a nemzetet.

Ki tudná felsorolni a Római Birodalom bu-
kása óta elõttünk itt megforduló népeket, ame-
lyek a népvándorlás viharától hajtva ezen a he-
lyen próbáltak megtelepedni, hazát alapítani és
új életet kezdeni? Több nagy birodalom jött lét-
re és omlott össze, formálódott itt. Nemcsak az
avar és a hun birodalom, hanem Nagy Károly
impériuma is tiszteletét tette errefelé.

Szent István mûve valami teljesen újnak a
kezdete: a magyar állam évezredes útjának
kiindulópontja. Azóta sok minden történt:
harcok szegélyezték ezt az utat. Túléltük a
mongol és az oszmán hódítást, a németesítési
törekvéseket, Trianont, de megvagyunk, ha
fogyva is, de megvagyunk.

Ám a túlélés idejét leszámítva a lényeges
dolgok mégis béke idején történtek.

Az a nagy kérdés, hogy a békét miként
használjuk? Gyarapodunk-e, gazdagodunk-e?
Többek, jobbak, igazságosabbak leszünk-e,
mint az elõttünk járó, a települést, az országot
felépítõ nemzedékek? És mit hagyunk utóda-
inkra? Tovább tudjuk-e adni az életet, az
anyanyelvet? Tudunk-e szeretni, megbecsülni,
s ami e kettõvel rokon, tudunk-e alkotni?
Lesznek-e otthonok, házak, lesznek-e vívmá-
nyok, alkotások, melyekre azt mondhatják
majd az utánunk jövõk, ezt azért jól csinálták! 

Ezeket a kérdéseket újra meg újra fel kell
tennünk, hiszen ugyanazon kérdések ezek,
amelyekre minden nemzedéknek felelnie kel-
lett és felelnie kell. Felelnünk kell mindannyi-
unknak, mint embereknek, s mint közösség-
nek, mint mélykútiaknak, mint a magyar
nemzet részeinek, s mint Európa polgárainak,
mint a Föld lakóinak. 

A magam részérõl bizonyos vagyok benne,
hogy ha figyelünk múltunkra és számot ve-
tünk lehetõségeinkkel – egy kissé továbbgon-
dolva Széchenyi szavait – a jelent és a jövõt is
fénybe állíthatjuk.

A Mélykúti Napok rendezvénysorozatába ebben az évben több új elem is bekerült, ilyen
volt a Bácskai Kulturális Fesztivál szombaton, a Streetfighter motoros kaszkadõr show, a kutyás
bemutató vasárnap. Remélem, sok mélykúti embernek tudtunk élményeket szerezni, hisz ezek
a rendezvények, ezek a napok Önöknek szólnak, önkéntes lakossági segítséggel valósultak meg,
amit ezúton is minden segítõnek köszönök.

Augusztus 20-a nemzetünk legnagyobb ünnepe, ezért hadd osszam meg Önökkel a meg-
emlékezésen elmondott gondolataimat.

Tisztelt ünneplõ Közönség!
Augusztus 20-a egyszersmind a magyar állam,
a törvény és a jog ünnepe. Azé az államé,
amely a magyar nemzetet és egyszersmind
minden polgárát hivatott volt szolgálni az el-
múlt ezer esztendõ alatt. Keretet adott a min-
dennapi élet számára, a közösség megmara-
dására és gyarapodására. A törvény és jog ün-
nepe, amelyek következetes érvényesítése
nélkül nem lehet békés, gyarapodást hozó
életet élni. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesít-
sen minket az elõdök példája, kivált Szent Ist-
váné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk –
ha nem is a fényeset, de legalábbis – a jót je-
lenünkben, s azt követhessük. Követhessük
úgy, hogy megtaláljuk a Széchenyi által emle-
getett fényesebb jelen és jövõ útjait!

Köszönöm, hogy meghallgattak

Kedves gyerekek! 
Amikor ezeket a sorokat írom, még tart a nyá-
ri szünet és tombol a nyári hõség.

Mikorra az újságban megjelenik és olvassá-
tok, már az iskola évnyitóján is túl vagytok és
megkezdõdött a 2012-2013-as tanév. 

Az augusztus 20-i ünnepségek idején oda-
jött hozzám három kisgyerek, és megkérdez-
ték tõlem, nem lehetne-e egy hónappal meg-
hosszabbítani Mélykúton a nyári szünetet. Azt
feleltem: lehetne, de akkor annyival kitolódik
a tanév jövõ júniusban, tehát megállapod-
tunk, hogy marad minden a régiben. 

Félretéve a tréfát, kívánok nektek erre a
tanévre jó egészséget, kitartást, sok hasznos
információt, jó eredményeket.  

Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere
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A tanácskozóterembõl jelentjük…

I. Pályázatokkal kapcsolatos döntés:

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete támogatja, hogy a Szvetnik Joachim Általá-
nos Iskola pályázatot nyújtson be TÁMOP In-
novatív iskolák fejlesztése címû, TÁMOP-3.1.4-
12/1. kódszámú pályázati kiírásra. A program
keretében támogatni kívánt közvetlen célcso-
port a nevelési intézmények diákjai és pedagó-
gusai. A program az alábbi kiemelt célokat tá-
mogatja: oktatási intézmények pedagógiai-
módszertani megújulása • pedagógusok szak-
mai fejlõdésének elõsegítése • a diákok egész-
séges életmódra nevelése • a környezettudatos
szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabad-
idõs tevékenységek ösztönzése • a gazdasági
kultúra fejlesztése • a helyi társadalmi szerve-
zetekkel való együttmûködés, partnerség, kap-
csolat kialakítása, nevelési oktatási feladatok
megvalósításában • digitális, sport- és egyéb
taneszközök intézményi szintû fejlesztése. 

A pályázat keretében igényelhetõ támoga-
tása összege legalább 5 millió, legfeljebb 300
millió forint. 

A pályázat támogatási intenzitása 100%.

II. Kitüntetõ címek adományozásával kapcsola-
tos döntések:

A képviselõ-testület posztumusz „Mélykút Vá-
ros Díszpolgára” cím kitüntetést adományo-
zott Fábián Erzsébet mélykúti származású hár-
famûvésznõ részére a zenemûvészet területén
kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért.

A képviselõ-testület „Mélykút Városért Díj”
kitüntetést adományozott Kiss Mihályné Lipka
Gabriella ápolónõ részére az egészségügy te-
rületén kifejtett több évtizedes önzetlen és
odaadó munkájáért, tartósan kiemelkedõ
gyógyító tevékenység elismeréseként.

III. Egyéb döntések:

A képviselõ-testület az önkormányzat 2012.
évi költségvetési rendeletében elrendelte az
önkormányzat ÖNHIKI pályázatának elkészí-
tését és benyújtását. Az I. ütemben benyújtott
pályázaton az önkormányzat 15.857 ezer Ft
támogatást nyert. Az önkormányzat pénzügyi
helyzetét jelentõsen javítja a megítélt támoga-
tás, de további támogatási igény benyújtása is
indokolt a biztonságos mûködéshez. Mind-
ezekre tekintettel a képviselõ-testület döntött
arról, hogy a Magyarország 2012. évi közpon-
ti költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 6. melléklet 2. pontja alapján  támo-
gatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
2012. évi támogatásának II. ütemére. 

A képviselõ-testület megvizsgálta a Polgár-
mesteri Hivatal üres álláshely betöltésére irá-
nyuló kérelmét és megállapította, hogy egy ál-
láshely betöltése szakmai és jogi szempontból
szükséges, ezért annak betöltéséhez 2012.
szeptember 1-jétõl hozzájárult. 

A képviselõ-testület megtárgyalta a Mélykúti
Sportegyesület támogatási kérelmét. A Képvise-
lõ-testület úgy döntött, hogy a Mélykúti Sport-
egyesületet 1.500.000 Ft támogatásban részesí-
ti a 2012-2013. évi idényre úgy, hogy a 2012.
évben 750.000 Ft kerül kifizetésre. A képviselõ-
testület a 2013. évre 750.000 Ft kifizetésére
tesz ígérvényt. A képviselõ-testület a Sportegye-
sület kérelmével kapcsolatban kinyilvánította
azt a szándékát, hogy a jövõben célja a támoga-
tás tendenciózus csökkentése, valamint a kizá-
rólagos támogatói szerep megszüntetése, továb-
bi szponzorok bevonásának erõsítése. Ezzel
egyidejûleg a képviselõ-testület felkérte az egye-
sület vezetõjét, hogy amennyiben lehetséges,
használja ki a pályázati lehetõségeket, ezáltal
csökkentve az önkormányzat terhét.

A „Bull & Mastiff” Sportkutyás Klub pályá-
zatot nyújtott be a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal, az EMVA Leader Civil szer-
vezetek fejlesztése célterületre, amelynek so-
rán az egyesület kutyakiképzõ eszközök fej-
lesztésére kapott támogatása. A képviselõ-tes-
tület a pályázat eredményes megvalósítása ér-
dekében 461.090 Ft kamatmentes kölcsönt
biztosít az egyesület részére. A kölcsön vissza-
fizetésének határideje: 2012. december 31. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. július 16. és 2012. augusztus 15.
közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen történt fontosabb
eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.  

MÉLYKÚT VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE SORON KÖVETKEZÕ ÜLÉSÉT
SZEPTEMBER 11-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
van vállalkozásaik, termékeik, szolgáltatásaik in-
gyenes bemutatására reklámozására a Mélykút
Város hivatalos honlapján, a www.melykut.hu
weboldalon (képekkel, néhány mondatos be-
mutatkozás formájában). 

Amennyiben szeretnének élni ezzel a lehe-
tõséggel, kérem, keressék kollégámat, Bényi Jó-
zsefet az 77/ 560-001 telefonszámon a részle-
tekkel kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester

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
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Egy csodálatos élményemet szeretném el-
mesélni, ami 2012. augusztus 4-5-én történt
velem, amikor vendégként részt vettem a
mélykúti Karitasz csoport és az utcaapostolok
kirándulásán. 

A végcélunk Iszkaszentgyörgy volt, ahol
egy Lelkigyakorlatos Házban töltöttük el
idõnk legjelentõsebb részét. Én ezzel – a hely
által nyújtott – varázslattal szeretném kezdeni
beszámolómat.

Ez a ház a lélek szanatóriuma. Itt nyuga-
lom, béke van, érezni lehet a csend gyógyító,
erõsítõ és vigasztaló hatását. Szeretet honol e
ház falai között, ami boldogsággal tölti el az
ember szívét. A csend az, ami kell ahhoz,
hogy szívünkön keresztül kapcsolatba kerül-
jünk Istennel. Érezzük, hogy Isten boldogság-
ra teremtett bennünket, minden embert, a
gyermekeit. (Ki akarna rosszat a saját gyerme-
kének?) A boldogság a szeretet áramlása által
jön létre. És a szeretetnek világmegváltó ere-
je van. Ezért törekednünk kell arra, hogy a
szívünkben lévõ szeretet irányítsa gondolata-
inkat, és ez legyen tetteink kiinduló pontja. A
világ és minden ember pillanatról pillanatra
változik, de a szeretet élõ és örök, ami növe-
kedhet bennük az idõ múlásával. A szeretet
megélése életünk feladata – ez kristályoso-
dott ki bennem a Lelkigyakorlatos Házban.
Az úticél életcéllá alakult át. Ez ennek a hely-
nek a varázsa.

Vezetõnk, Munkácsiné Dora Mártika na-
gyon nagy gondot fordított arra, hogy az uta-
zás folyamán sok érdekességet is lássunk, és
kirándulás is legyen ez a lelki gyakorlat.

Elsõ megállóhelyünk Simontornya volt, a

vár megtekintése. Állandó kiállítások vannak a
várban, ami a régmúlt idõkbe vezetett ben-
nünket. A vár egyik különlegessége egy ritka-
ságnak számító zongora volt, amelyen ma is
hangversenyeket adnak neves elõadómûvé-
szek. Mi is meghallgathattuk a zongora gyö-
nyörûen zengõ hangját: vezetõnk, Mártika el-
játszott egy ismert dalt rajta. Kedves és szép
emlék marad ez számomra!

Következõ megállóhelyünk Dég volt, ahol
a kastély és parkja nyújtott pihenést, sétát, fel-
frissülést mindannyiunknak.

Délután érkeztünk meg Székesfehérvárra,
ahol a városi Karitasz központban vártak, és
láttak vendégül bennünket. Büszkén hallgat-
tuk, hogy a mélykúti Karitasz mûködése nem-
csak számukra, de országosan is példa értékû! 

Itt, Székesfehérváron a Karitaszhoz közeli
Prohászka-templom megtekintése volt a kö-
vetkezõ állomás. Itt van Kaszap István szerze-
tespap sírja, melynél sok hívõ kérése csodála-
tos módon meghallgatást nyert. (Kaszap István
boldoggá avatása most van folyamatban.)

Estére érkeztünk meg szálláshelyünkre, a
Lelkigyakorlatos Házba, ahol lelkigyakorlaton
vettünk részt. Békés alvás után a helyiség kis
templomában misét hallgattunk, és ebéd után
hazafelé vettük az irányt Dunaújvároson át,
ahol szintén a helyi Karitasz csoport várt ben-
nünket frissítõkkel. A kedves fogadtatás mel-
lett itt is elhangzott a mélykúti Karitasz csoport
példaértékû mûködésének méltatása.

Este szép emlékkel gazdagon érkeztünk
meg Mélykútra. Számomra feledhetetlen él-
mény marad ez a kirándulás.

Végel Sándorné

Egy zarándoklat utórezgése

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõ-
pontja: 2012. október 7. (vasárnap). Indulás
reggel 8-órakor. Kedvezményes költség csak
tagoknak: 1.500.- Ft/fõ. (belépõjegy, útikölt-
ség) Jelentkezési határidõ: október 4.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGY-
ÜDÜLÉS! Idõpontja: 2012. november 11-18-
ig. Október 4-ig még lehetõség van új résztve-
võk jelentkezésének elfogadására!
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA tízes turnu-
sokban – kedden és pénteken 17 órakor az
Általános Iskola tornatermében folyamato-
san mûködik. Új résztvevõket is szeretettel
várunk!
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕ-
BEN – érvényes egyesületi tagkönyv felmuta-
tása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 7.500 forintért, melyet
hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni oda-
utazással. 
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A Jozsmár Bt.
baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egye-
sületi tagjaink. 
A kedvezményre jogosító utalványt a 2012-
es tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2012-i évi tagdíjunk
változatlanul 1.000.- Ft. Befizetés elõtt kérjük,
hogy ügyfélfogadási idõben keressék fel egye-
sületi irodánkat.

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK: Fadli Nóra Amíra (anya neve:
Csorba Zsuzsanna), Pásztor Petra (anya:
Ignácz Annamária)

MEGHALTAK Bényi Gáborné Béleczki Mária
élt 64 évet,  Kothenc Jánosné Dervaderics
Borbála élt 77 évet, Nagy József élt 58 évet

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hidvégi Hajnalka és
Balázs Andor, Kõvári Gina és Kovácsfalvi Gyula
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A zsidók az 1750-es évektõl kerültek az al-
földi településekre. Bács-Kiskun megyében
nem volt jellemzõ a zsidók tömeges betelepe-
dése. A településeken fõleg kereskedelemmel
foglalkozó, igen kis számú közösségeket talá-
lunk. Az 1800-as évek közepén a helyi lakos-
sághoz képest már igen nagy számban éltek
zsidók Baján és Jánoshalmán. Ha nem jutot-
tak be a városba, akkor kisebb települések bir-
tokosainak oltalma alatt húzódtak meg, és
bolti vagy egyéb kereskedelmi tevékenység
biztosította a megélhetésüket. A zsidók befo-
gadását elsõsorban haszonelvû szempontok
diktálták. A betelepült zsidók legnagyobb
számban kiskereskedést folytattak. Ez a domi-
náns tevékenység Bács-Kiskun megye zsidó
lakta településein kivétel nélkül jellemzõ volt.
Késõbb, már a 20. század elsõ felében fatele-
pet, malmot, tejgyárat is üzemeltettek.

Mélykúti zsidó személyekkel elõször a
„Conscriptio Animarium Melykutiensum”
1823-as hivatalos összeírásban találkozunk,
amelyben a „hebrei” kifejezést alkalmazták
azonosításukhoz. Az 1881. évi népszámlálás-
kor 131(?) izraelita volt Mélykúton. 1900-ban
30-40 zsidó család lakhatott a faluban. 1910-
ben 127 a mélykúti zsidók száma. 1929-ben
16 zsidó család lakott Mélykúton. 1930-ban
71 a számuk. 1934-ben is 16 zsidó családot
említ Drégely Kálmán. 1938-ban már csak 3
zsidó kereskedõ volt Mélykúton. 1941-ben
70 a zsidó lakosok száma. 

Somodi Henrietta írja: A mélykúti zsidó hit-
község 1890 körül alakult, erre vonatkozóan
pontos adataink nincsenek. Az ünnepeket és
az imaidõket valamely hitközségi tag házában
tartották, önálló zsinagógával nem rendelkez-
tek. A közösség valószínûleg a jánoshalmi hit-
községhez csatlakozott. Az 1940-es évek ele-
jéig a zsidó temetõ is mûködött a Bekes-
malom mögötti magaslaton. A temetõ az
egyetlen még fellelhetõ emlék.

Az általa látott halottasháznak ma már nyo-
ma sincs. A temetõben gyommal benõtt, de a
körülményekhez képest rendezett területen öt
sorban 86 sírkövet találunk. Nagy része igen
rossz állapotban van, de néhány meglepõen ép
sírkõ is látható. A sírköveken lévõ szövegek
nagy része megkopott, mohás, nehezen olvas-
ható. Néhány sírkõn a felirat nem magyar nyel-
vû, ezért ezekrõl nem is tudok véleményt alkot-
ni. A legrégebbi sírkövek az 1858-as évekbõl
valók. Ezek kisméretûek, egyszerû és rövid szö-
veggel. Találunk magasabb köveket (nagyrészt
letörve, több darabban) a 20. század elejétõl
egészen az 1942-ig. A sírkövek többsége meg-
rongálódott, eldõlt vagy a földbe süppedt. Né-
hány név a sírkövekrõl: Berger Lipót, Fischer
Mór, Herczfeld Mihályné, Kohn Hermann,

Krakau Fülöp, Löv Mór, Lusztig Mór, Rosenberg
Jakab, Schlesinger Ignácné, Schöffer Józsefné,
Weiszberger Hermann. Olvashatók magyarosí-
tott nevek is: Bogdán, Donáth, Szabó. 

Tegzes Miklós írja: Mélykút egyvallású köz-
ség volt. Senkinek nem okozott gondot a pár
zsidó család, fõleg akkor, ha tisztességgel dol-
goztak. Márpedig a mélykúti zsidók nem lóg-
tak ki a közösségbõl, dolgozni és ebbõl eredõ-
en gyarapodni szerettek. Felelõsségem teljes
tudatában kijelenthetem, hogy az a pár zsidó,
aki Mélykutat boldogította, semmi zavart, kel-
lemetlenséget a község lakóinak nem okozott.
Szép emberi békességben élt egymás mellett
a nyolcezer katolikus, meg a pár tíz zsidó. 

A magyarországi zsidóság kálváriája 1938
májusában kezdõdött az elsõ olyan törvény el-
fogadásával, amely korlátozta a zsidók jogait és
tevékenységét. Végzõdött 1944 nyarán, Ma-
gyarország német megszállása után, amikor a
zsidók túlnyomó többségét a németek mûköd-
tette halálgyárakba, koncentrációs táborokba
hurcolták. A második világháború végén min-
den zsidót elvittek Mélykútról elõbb a bácsal-
mási gettóba, majd 1944 júniusában a német
koncentrációs táborokba. Közülük 52 áldozatot
szedett az antiszemitizmus õrülete. Néhányan
hazajöttek, de csak rövid ideig telepedtek meg
újra Mélykúton. A kereskedelem államosítása
ugyanis kihúzta lábuk alól a megélhetés talaját.
Hogy hová mentek innen, arról nem tudtak fel-
világosítást adni a visszaemlékezõk. 

Nemeskürty Istvánt idézem: A magyarorszá-
gi zsidótörvényekkel kapcsolatban gyakori érv,
hogy a németek miatt kényszerültünk megho-
zatalukra … A magyarázat erre a hisztériára
csak az lehet, hogy a folytonosan elhalasztott
társadalmi reformok megvalósíthatatlansága
irigységet keltett a képzetlen tömegekben, me-
lyekkel sikerült elhitetni, hogy gondjaikért a vi-
szonylag kedvezõ feltételek között élõ izraelita
hitfelekezet felelõs … ezek a nyilas vagy „jobb-
oldali” csoportok voltaképpen nem is a zsidó-
kat gyûlölték, hanem a vagyonukra áhítoztak.
Meg akarták szerezni, ingyen akartak hozzájut-
ni, és mennyivel egyszerûbb „törvényes” kere-
tek között a zsidók javaira rátenyerelni! E felte-
vést, sõt tapasztalatot az is alátámasztja, hogy
1948 után ugyanezek … a „burzsujok”, a föl-
desurak, a kereskedõk, a vállalkozók, iparosok
vagyonára törtek … Törvényesített divat lett te-
hát munka és szorgalom helyett a mások te-
remtette készet birtokba venni … Túl a bûnön
még ostobaság is volt a zsidótörvény, mert érté-
kes szakemberek ezreit, tízezreit számûzte a
társadalomból … Ráadásul ez a törvény és ez a
bánásmód érzelmileg elszakította tõlünk a zsi-
dóságot … Úgy tûnik, jóvátehetetlen dolgok
történtek 1938 és 1945 között. 

Mózes könyveiben olvashatunk arról, hogy
mely állatfajok fogyasztása megengedett, és
melyeké tilalmas. A tiltott fajokat tisztátalannak
nevezték. Nem azért, mert piszkosak, hanem
mert rituálisan megengedhetetlenek voltak. A
legismertebb ilyen állat a sertés. Titokban azért
néha egyesek bizony ettek disznóhúst is. A férj
az istállóban fogyasztotta el a család többi tag-
jának tudta nélkül, a feleség a spájzban evett.
Emiatt a férjet a kocsis, a feleséget a szolgáló
tudta zsarolni, mivel õk tudtak a turpisságról. 

Aki húst akar enni, annak elõbb le kell vágni
az állatot. A levágás nem egyszerûen leölés. A ri-
tuális vágásnak precíz, szigorú szabályai vannak.
Az a férfi, aki elvégzi a vágást, különleges kép-
zésben részesült. A rabbi felügyelete alatt állt és
évente vizsgán kellett bizonyítani alkalmasságát.
Õ a sakter. Ezzel még nincs vége. A levágás után
a húst az arra illetékes személy, aki általában a
sakter, hússzemle után minõsítheti kóserrá, azaz
rituálisan fogyasztásra megengedetté. 

Fenyõ Miksa írja önéletrajzában: …akit én
akkor zsidó egyházi embert ismertem, az a
mélykúti sakter, Lichtenstein bácsi volt, jólel-
kû, kedves, tréfás ember, aki soha nem mu-
lasztotta el megkérdezni tõlem: két túrós rétes
és három tál mákos pupácska, mennyi az? 

Tegzes Miklós az 1930-as évekre így emléke-
zik: A Krécsi-házak mellett találjuk a Weisz-
berger családot két szép zsidó szépséggel. Az
udvaron egy kóser vágóhíd volt, rátámaszkod-
va a Krécsi-házak egyikére. Én soha ott vágni
nem láttam. Nem volt bátorságom Weisz-
berger Feri bácsit megkérdezni. Ismétlem:
nem láttam ott még egy ócska csirkét sem le-
vágni, ebbõl eredõen saktert sem. Pedig ahol
iskola vagy imaterem volt, ott állítólag kellett
létesíteni kóser vágóhidat. Majd kifelejtettem
Weiszberger Feri bácsi foglalkozását. A halasi
Schneider-cégnek volt a baromfi- és tojás fel-
vásárlója. Igen jó anyagi körülmények között
éltek. Ez lényegében minden mélykúti zsidó-
ról elmondható.

Találtam azonban olyan szemtanút, aki be
tudott számolni a zsidók részére történt vágá-
sokról. Borjút és marhát vágtak részükre kóse-
rul a magyar mészárosok. Füstölve a sóletbe
használták az ilyen húst. Az állatot nem lehetett
leütni, sem elkábítani. Megfelelõ módon rögzí-
tették a levágandó jószágot, majd a zsidó sak-
ter egy megfelelõ eszközzel, az úgynevezett
millinggel (egy 40-50 cm hosszú egyenes pen-
géjû vágóeszköz) egy vágással elvágta mindkét
nyaki ütõerét. Kivéreztetés után felvágva az ál-
lat mellkasát meggyõzõdött arról, hogy nem
volt-e tüdõbeteg (fõként a TBC volt kizárandó).
Amennyiben kizáró ok nem volt, úgy a sakter
értesítette a hitközség tagjait, hogy a levágott ál-
lat kóser, lehet húst vásárolni. 

A mélykúti zsidók konyhája



5 2012. szeptember Önkormányzati Tájékoztató 

A sabbat, azaz a szombat megünneplése.
A sabbat nem közönséges pihenõnap. A sab-
bat tiszteletére legalább három étkezést kell
elõkészíteni: a péntek esti vacsorát, a sabbati
reggelit és az általában késõ délután esedékes
harmadik étkezést. 

A családok otthon sütötték a kenyeret. A
sabbati kenyér egész különleges valami volt.
Aki egész héten barna rozskenyeret evett, az
a sabbat tiszteletére fehér kenyeret sütött. A
nevezetes hallát, vagy más néven barheszt. A
napot borral is köszöntötték. Mégpedig finom
vörösborral, vagy ha ez nem volt lehetséges,
akkor gyengébb minõségûvel, végsõ esetben
fehérborral. Péntek este az imádságok után
foglalnak helyet az asztalnál, ahol ott van a
halla (barhesz), a bor, a só.

A sabbat reggeli a reggeli istentisztelet után
volt. Ehhez is hozzátartozott a halla, még egy-
szer körbejárt a bor.

A harmadik étkezéskor is fogyasztottak hal-
lát. A borral történõ megszentelés ekkor nem
volt szokás. Ilyenkor az együttlét a lényeg, az
étel, az ital csupán ráadás. 

A purim a zsidók babiloni fogságból való
szabadulásának emlékünnepe. Az öröm és a
vidámság napja. Nem munkaszüneti nap. Az
ünnepi étkezés elõírásos. Böjtnap elõzi meg.
A másnapi étkezés ünnepi jellegû. Bor is tar-
tozik hozzá. Szabad is, illõ is inni. Inni az ivás
kedvéért. Inni kötelesség, de nem a lerészege-
désig. Ezen a napon az ismerõsök, barátok sü-
teményeket és italokat küldenek egymásnak
ajándékul. Purim napján elsõsorban a szegé-
nyekre kell gondolni. Ez az evésnél, ivásnál is
fontosabb. Legalább két szegényt mindenki-
nek meg kell ajándékoznia. 

Az egyiptomi kivonulás ünnepe a peszach.
Az ünnep alatt semmiféle olyan terméket nem
szabad fogyasztani, amelyben erjedés ment
végbe. A tárolóhelyekrõl elõkerülnek a peszahi
edények. Ezek nyomokban sem tartalmazhat-
tak kovászt. Az egyidejû nagytakarítással el kel-
lett távolítani a lakás legrejtettebb zugából is a
kovásznak még az írmagját is. Erre az estére
mindenki hazatér. A széderasztalon ott van a
macesz. Csak kovász nélkül sütött kenyeret

ehettek, a maceszt, vagyis pászkát. Vízbõl és
lisztbõl sütött kenyeret. A nyomorúság kenyerét
kellett példáznia, amit rabszolgaságukban et-
tek. Nem is annyira táplálék, mint inkább szim-
bólum. Ott vannak továbbá a keserû gyökerek
vagy füvek. De még több más is van a
szédertálon: egy kis csont, amin hús alig van,
fõtt tojás, petrezselyem vagy zeller, és ott van
egy kis tálkában ecet vagy sós víz. Bor is áll az
asztalon, legméltóbb a vörösbor. Mindenki
négy pohárral iszik belõle. Mindezeket rendkí-
vül bonyolult liturgikus elõírások teljesítése kö-
zepette fogyasztják el. 

A zsidóknak öt általános böjtnapjuk van. A
nagy engesztelõ nap nincs közöttük, mert en-
nek a napnak egészen más az értelme, s ezért
teljesen különálló ünnep. A böjtölés azt jelen-
ti, hogy egész napon át, napkeltétõl napnyug-
táig sem nem ettek, sem nem ittak. A Szentély
pusztulásának emlékére tartott böjtnap még
szigorúbb volt, mert ekkor napnyugtától nap-
nyugtáig tartott a böjt. 

A hagyomány tiltotta a hús és a tej egyidejû
fogyasztását. Sõt: nemcsak egyidejû fogyasztá-
suk, de együttes elõkészítésük is tilalmas volt.
Emiatt a zsidó háziasszony két konyhával gaz-
dálkodott. Külön edénykészlete volt a húsos
ételek készítéséhez és külön készlete a tejes
ételekhez. Ezt a két készletet sem együtt, sem
keverve használni nem volt szabad. Ez a szigo-
rú szabály érvényes az evõeszközökre is. 

Fenyõ Miksa írja önéletrajzában: Volt két
szertartás, mely mégis megragadta fantáziá-

mat. Az egyik a húsvét ünnepe volt, melynek
nyolc napja nagy változást jelentett életünk-
ben, s melynek rítusaihoz anyám különösen
ragaszkodott. Más edényekbõl ettünk, aztán
más ételeket is, bár ebben nem vagyok bizo-
nyos, de kenyér helyett macit, vagy mint ott-
hon mondották: laskát, azaz kovásztalan ke-
nyeret. A kovásztalan kenyeret egy tó menti
parasztházban sütötték – nagyon tiszta ház,
mondotta anyám –, és parasztlányok végezték
a munkát … De az igazi szenzáció a húsvét
esti ünnepi vacsora volt, melyben nagy sajná-
latomra nem volt részem. Barátaimtól tudtam
ennek meglepõ ceremóniáját, de apám erre
nem volt kapható, éppen körülményes cere-
móniája volt az, amitõl idegenkedett. Pedig
egy szent könyv, a Hagada, írta elõ ceremóni-
áját, az ünnepi est étrendjét, különös imáit,
naiv meséit…

Szintén Fenyõ Miksa írja: Volt községi dok-
tora Mélykútnak. Kõszegi bácsi – Mélykúton
számos Kõszegi volt, eredetüket kinyomozni
elmulasztottam – akit apámék igen megbe-
csültek – zsidó húsvétkor a legelsõ volt, ahová
laskát kellett vinnem. Doktor bácsi gyakori
vendég volt, egy félórát-órát elüldögélt nálunk
a legszívesebben, ha nem volt beteg a háznál.
Csöndes beszédû ember volt, ki elõtt a falu-
nak nem volt titka, szívesen is közölte híreit, s
vitte tovább, ha nálunk megtudott valamit …
Ha komoly baj volt, akkor Holländer doktor-
hoz mentünk Jankovácra – nemcsak mi, a pa-
rasztok is, kocsin vitték oda betegüket – Kõ-
szegi doktor bácsi nem neheztelt. Mintha le-
mondott volna arról, hogy orvosnak tekintsék,
barátságos szomszédnak igen.

Fenyõ Miksát idézem: „Tessék elképzelni,
olajjal fõznek.” Anyám valahogy még el tudta
képzelni, de én nem, s ha már úgy neveltek,
hogy a disznózsír borzalom, az olaj még ször-
nyûbbnek tûnt föl nekem. (Kõszegi doktor
mesélt római utazásáról.)

A jánoshalmi zsinagógán lévõ feliratból:
„Megölte õket a gyûlölet, emléküket megõrzi
a szeretet.” A mélykúti zsidókra is ezzel a szép
aforizmával emlékezzünk!

Dr. Rauzs József

KARITÁSZ HÍREK
• A Katolikus Karitász Mélykúti csoportja gyûjt az iskolakezdéshez használt,
de jó állapotú hátitáskákat és hátizsákokat. Munkanapokon délelõtt a plébá-
niára szíveskedjenek hozni.
• Augusztus 13-14-én a Magyar Élelmiszerbank és Kalocsa-Kecskeméti Fõ-
egyházmegyei Karitász Szervezet jóvoltából 400 db 250 grammos margarin

kockához jutottunk, melyet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Mélykúti Egyesülete ré-
szére átadtunk szétosztásra. Az 1 q-nyi margarint hálásan köszönjük a rászoruló nagycsaládok
nevében is mindkét szervezetnek!

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja. Honlap: www.caritasmelykut.shp.hu
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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 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

Az elmúlt idõszakban a Jánoshalmi úti és a Bácsalmási úti buszmegálló kúpcserepét is ellop-
ták, a település belterületén található információs táblákat megrongálták. Mélykút Város Önkor-
mányzata ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Kérem Mélykút lakosságát, hogy figyeljünk ér-
tékeinkre, ezek az építmények a közösség pénzébõl épültek a közösség szolgálatára. Ne hagy-
juk, hogy egyesek kényük-kedvük szerint büntetlenül rongáljanak.

Ha bárkinek a lopásról, rongálásról információja van, kérem, ossza meg velem vagy a rend-
õrséggel, hogy az elkövetõk tetteikért kapják meg méltó büntetésüket.

Várom azon lakosok jelentkezését is, akik önkéntesként vállalnának járõrözést, ezzel segítve
elõ a közbiztonság javítását Mélykúton. 

Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere

Figyeljünk értékeinkre!

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

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499
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Mélykút Város elsõk között nyerte meg a
pályázatot és kezdte meg a startmunkaprog-
ram megvalósítását térségünkben.

A program célja, hogy értelmes, kézzel
fogható eredményt hozó tevékenységet vé-
geztessünk, pályázatból finanszírozott bérbõl,
pályázatból finanszírozott eszközökkel. Ezzel
kapcsolatosan több program: virág- és zöld-
ségkertészet, õrszolgálat, romos ingatlanok el-
takarítása, útkarbantartás, térkõgyártás valósul
meg Mélykúton. A feladatok elvégzésében 92
fõt foglalkoztatunk. A pályázatban elnyert ösz-
szeg 100 millió Ft, melynek  bérköltsége 80
millió Ft, és 20 millió forint értékben nyertünk
gépeket, eszközöket a feladatok megvalósítá-
sához. Vásároltunk traktort, pótkocsit, ekét,
tárcsát, kombinátort, grédert. 

Ezen idõszak leglátványosabb és legkézzel-
foghatóbb eredményt hozó tevékenysége a
zöldségtermesztés. Ebben az évben 3,8 ha-on

termelünk zöldségeket, melyet évek során bõ-
víteni szeretnénk. Újabb pályázat segítségével
kerítést és öntözõrendszer kialakítását valósít-
juk meg, újabb eszközöket, permetezõgépet,
kultivátort vásárolunk. 

A programnak köszönhetõen jó minõségû,
egészséges mélykúti terményekkel tudjuk ki-
szolgálni a konyhánkat, ellátni az óvodásokat,
idõseket, a menzát igénybe vevõket.

Termelünk burgonyát, sárgarépát, zöldsé-
get, vöröshagymát, fokhagymát, gyöngyhagy-
mát, uborkát, tököt, káposztát, paradicsomot,
paprikát, dinnyét.

A startmunka eredményességéhez nagy
szükség van a programban dolgozók munká-
jára, szorgalmára melyet ezúton is nagyon kö-
szönök nekik. 

Reméljük, hogy a program a jövõben folyta-
tódhat, és tevékenységünket bõvíteni tudjuk.

Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere

Startmunka Mélykúton

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
és a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete is-
mét megrendezi a 

szüreti felvonulást
szeptember 22-én (szombaton) 13 órakor.

A felvonuláson részt vesznek a település ha-
gyományõrzõ csoportjai, az egyesület tagjai.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik a felvo-
nuláson részt kívánnak venni hagyományõrzõ
öltözékben. Érdeklõdni és jelentkezni az aláb-
bi telefonszámon lehet: 06/70 557 7385.

A megállóhelyekrõl, illetve a rendezvény
részleteirõl plakátokon értesítjük a lakosságot.

Kérünk mindenkit, fogadja a felvonulás
résztvevõit olyan szeretettel, mint ahogyan õk
készülnek a rendezvényre.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ, alpolgármester

A könyvek az alábbi internetcímen olvashatók:
www.scribd.com/malustyikjanos

FÉNYMÁSOLÁS
Értesítjük ügyfeleinket, hogy szolgáltatásainkat
fénymásolással bõvítettük.

Fenyõ Miksa Könyvtár 

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

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

NÉGY KÖNYV

FAÁGAK AZ ÚTON
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az utcán
lévõ fák közlekedést akadályozó ágait szí-
veskedjenek levágni a közúton közlekedõ
gépjármûvek, például ponyvás teherautók,
mentõ, tûzoltó épségének megóvása érde-
kében. Közremûködésüket köszönjük!

Sántáné Czékus Tímea
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A Fürge Ujjak Kézimunka szakkör a Mély-
kúti Napok 2012. rendezvénysorozat kereté-
ben ismét kiállítást rendezett a Mûvelõdési
Ház nagytermében. A szakköri tagok munká-
in túl helyet kapott több helyi amatõr alkotó
munkája is. A paletta széles volt: a horgolt
csipketerítõkön és dekorációkon túl szebbnél
szebb foltvarrással készült táska, takaró, több-
féle tájegység motívumaival varrt terítõ, vala-
mint gobelin és festmény, cukorvirág dekorá-
ció és fafaragás is színesítette a kiállítást. A há-
romnapos nyitva tartás alatt minden eddiginél
nagyobb létszámú látogatót vonzott a sokszí-
nû kínálat a Mûvelõdési Házba. A Kulturális
Fesztiválon fellépõ csoportokon és a helyi ér-

deklõdõkön kívül megtekintették a kiállított
mûveket a lengyel, a francia és a paptamási
delegáció tagjai is.

A szakkör a Civil szigeten is bemutatkozott
augusztus 18-án, kiállítási sátrában ízelítõt
adott éves munkáiból. 

A népi mesterségek bemutatóján az Alko-
tóházban mûködõ kosárfonó és korongozó
szakkör tagjai – Kapca Magdolna, illetve
Bleszákné Gyõzõ Edit irányításával – a dél-
után folyamán ízelítõt adtak a szakma rejtel-
meibõl, az érdeklõdõk a helyszínen próbál-
kozhattak a kosárfonás, korongozás alapjai-
nak elsajátításával. 

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Kiállítás képekben....
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Egy növény életében igen fontos, nélkülözhe-
tetlen tartozék a gyökér és a rügy. Az elõbbi az,
amely helyhez köti és táplálja, az utóbbi segítségé-
vel indul meg az új, azaz folytatódik az élet. Ha ezt
átvetítjük az ember életére, igen érdekes hasonló-
ságra bukkanunk. Gyökerek, azaz hovatartozás
nélkül ki vagyunk szolgáltatva a nemzettelenség
áradatában az elmúlásnak, míg rügyek, illetve utó-
dok nélkül, a kihalás veszélye fenyeget. Mindez
átsuhant az agyamban, míg társasgépkocsink kö-
zeledett Mélykúthoz, ahova a Vecsera Sándor
MME énekcsoportját és zenekarát hívták meg, az
úrszentiváni (deszpotovói) amatõrökkel közösen.
Noha gyökereink itt vannak Palánkán, Szerbiában,
én Mélykúton is otthon éreztem magam. Ezt több-
nyire annak köszönhetem, mert vendéglátóink
mindent megtettek azért, hogy 150 kilométernyi-
re otthontól, megint csak otthon legyek. Ennek kö-
szönve, meggyúltak azok a pici, de örökmécsesek,
amelyek az együvé tartozásért égnek. Rengeteg
mosolygós arcot láttam körülöttem, annyira szük-
séges és nálunk szokatlan udvarias szavakat hallot-
tam, és egy ünnepi köntösbe öltözött, csinos vá-
roskát köszönthettem Mélykútban. Házigazdánk
egyike, az örökösen mosolygós Erzsi, egy pillanat-
ban azt mondta: voltam otthon, most megyek
haza. Ez a kissé nyakatekert megállapítás teljesen
fedte érzéseimet, én otthon voltam Mélykúton, de
visszajöttem haza, Palánkára. Köszönve Erzsinek
és nagyszerû leányának, Tímeának, aki a csoport-
kísérõk volt, Tamásnak a (nép)polgármesternek,
mi palánkaiak, kellemes és felejthetetlen élmé-
nyekkel jöttünk otthonról haza. Nekünk ez jó ér-
zés volt, a velünk jött gyermekeknek (rügyeknek),
talán egy új, sokkal magyarabb gyökeret eresztett
ez az együvé tartozás érzése.

Vecsera Sándor, Palánka, Szerbia

Gyökerek és rügyek
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A Mélykút Napok eseményei között meg-
rendezésre került augusztus 18-án a Bácskai
Kulturális Fesztivál, melyhez a Helyi Vidékfej-
lesztési Stratégiák LEADER fejezetébõl Kulturális
értékmegõrzõ rendezvények támogatása célte-
rületre az önkormányzat 1 400 ezer Ft-ot nyert. 

A program keretében bácskai hazai és ha-
táron túli népzenei hagyományõrzõ együtte-
sek léptek fel, ezzel párhuzamosan népi ját-
szótér, kiállítások és kézmûves foglalkozások
színesítették a programot.

A nap zárásaként a kecskeméti Hegedûs
Együttes lépett fel, majd táncház keretében is-
merkedtek az érdeklõdõk a néptánc lépéseivel.

Az önkormányzat a rendezvényre meghív-
ta a testvértelepülések képviselõt is, akik je-
lentõs számban képviseltették magukat szín-
vonalas rendezvényünkön. Jelen volt a romá-
niai Paptamási település 10 fõs delegációja, a
lengyel Kamionka Wielka 9 fõs delegációja és
külön meg kell említeni a francia 3 fõs delegá-
ciót, akik azzal a céllal érkeztek hozzánk,
hogy az együttmûködés alapjainak lerakása
érdekében „Szándéknyilatozatot” írjanak alá
önkormányzatunkkal.

Francia Köztársaságbeli Lussac-les-Châteaux
Kistérségi Önkormányzat, képviselte Thierry
Mesmin, elnök és MÉLYKÚT Önkormányzata
között szándéknyilatkozat aláírására került sor,
ez volt az elsõ lépés egy egyenrangú, baráti kap-
csolatokon alapuló megállapodás létrehozásá-
hoz, amelynek célja az érintett önkormányza-
tok és társulásaik, egyesületek, oktatási intézmé-
nyek és más helyi, társadalmi szereplõk közötti
együttmûködés támogatása a kultúra, a gazda-
ság és a szociális szféra területén. Az együttmû-

ködés területei: a helyi köz-
igazgatás, a kultúra, az iskolai
nevelés és oktatás, a környezet-
védelem, a helyi vállalkozások,
társadalmi szervezetek mûkö-
dése és a sport.
Augusztus 19-én, a búcsú
napján délután streetfighter
show, kutyás bemutató, a
Despe-rado Együttes mûsora
és utcabál zajlott, a sokak ál-
tal várt tûzijátékkal. Ezzel pár-
huzamosan a
testvértelepülési delegációk-
kal helyi és környékbeli érde-

kességeket ismertettük meg. Jártunk a Hajósi
Érseki Kastélyban, Kiskunhalason a Sóstónál,
majd a helyi Vörös tanyát és Brandschott Csa-
ba téglagyûjteményét mutattuk be külföldi
vendégeinknek.

Augusztus 20-án 10 órakor a városi ün-
nepség keretében átadásra került a Mélykút
Városért Díj Kiss Mihályné Lipka Gabriella
részére az egészségügy területén kifejtett
több évtizedes önzetlen és odaadó  munká-
jáért, tartósan kiemelkedõ gyógyító tevékeny-
ség elismeréseként. Az önkormányzat posztu-
musz „Mélykút Város Díszpolgára” cím kitün-
tetést adományozott Fábián Erzsébet részére

a zenemûvészet területén kifejtett kiemelke-
dõ tevékenységéért, melyet testvére, Fábián
Gusztáv vett át.

A Mélykúti Napok alatt látogathatók voltak
a megszokott helyszíneken az alábbi kiállítá-
sok: a Csorba házban Stekly Zsuzsa mûvésznõ
tûzzománc alkotásai, a Fenyõ Miksa Könyv-
tárban Mackó János festõmûvész kiállítása,
Vörös László irodalomtörténész emlékszobája
és a „Hódító vikingek nyomában” címmel fo-
tókiállítás volt volt látogatható. A mûvelõdési
házban a mélykúti alkotók, amatõr mûvészek
kézimunka remekei voltak láthatók. A köz-
ponti parkban kialakított sátrakban mélykúti
és vendég kézmûvesek civilszervezetek mu-
tatták be portékáikat, tevékenységüket.

Reméljük, hogy a Mélykúti Napok rendez-
vényei közt mindenki megtalálta a saját ér-
deklõdési körének megfelelõ szórakozást.
Mélykút közössége nevében köszönök mind-
es segítséget, minden szorgos kezet, minden
segítõ szándékú gondolatot, mely elõre moz-
dította rendezvényünk megvalósítását.

Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere

Tájékoztató a Mélykúti Napok eseményeirõl


