
Tisztelt Lakosság!

Mélykút Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete – figyelemmel a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint, 
amelynek értelmében közintézmény, közte-
rület nem viselheti olyan személy nevét, aki 
a XX. századi önkényuralmi politikai rend-
szerek megalapozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett – a következő utcák 
névváltoztatásáról döntött:

2015. június 1. napjától

1. Zalka Máté utca új neve: Tavasz utca
2. Felszabadulás utca új neve: 
                                         Nyár utca
3. Mező Imre utca új neve: Mező utca

A címváltozással érintett lakosok névre 
szóló értesítés fognak kapni a Polgármesteri 
Hivatalból és ez után az alábbi teendőket kell 
elvégezni:

- A lakcímkártya cseréje ingyenes és 
hivatalból történik! Érdeklődjenek a Pol-
gármesteri Hivatal népesség-nyilvántartó 
ügyintézőjénél, illetve forduljanak az ok-
mányirodához Jánoshalmán.

- Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, 
azoknak ingyenesen kicserélik az okmány-
irodában az új címre szóló engedélyüket.

- A gazdasági társaságok a Polgármesteri 

Hivataltól az utcanév változtatásról kért iga-
zolással ingyenesen tudják a Cégbíróságnál 
bejelenteni az utcanévváltozást. 

- Az ingatlan-nyilvántartáson történő átve-
zetés ingyenes a földhivataloknál.

A Mélykúti Polgármesteri Hivatal az 
alábbi szerveket értesíti az utcanév módo-
sításáról:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatal,

- Magyar Posta Zrt. Mélykúti Postahiva-
tala,

- Kiskunhalasi Rendőrkapitányság,
- területileg illetékes tűzvédelmi hatóság,
- területileg illetékes mentőállomás,
- a közműszolgáltatók  ( EDF Démász, 

GDF Suez, FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.,    Bajavíz Kft.)

Egyéb szerződések esetén (pl.: bankok, 
Biztosítók, Magyar Államkincstár, Nyugdíjfo-
lyósító, Nyugdíjpénztárak, munkahelyek, stb.) 
az utcanév változás bejelentése a lakosság 
feladata. 

Amennyiben az utcanévváltozással, az 
ügyintézéssel kapcsolatban kérdése, észrevé-
tele van, kérem érdeklődjön  a Polgármesteri 
Hivatalban.

Mélykút, 2015. február 24.
Kovács Tamás s.k.

polgármester

TÁJÉKOZTATÁS  UTCANÉV VÁLTOZÁSRÓL

Kányádi Sándor: 

Április hónapja 

Bolondos egy hónap 
április hónapja, 
hol kalap a fején, 
hol báránybőr sapka. 

Hiába próbálnád 
kilesni a kedvét, 
túljár az eszeden, 
mire észrevennéd. 

Köpenyegébe burkol, 
ingujjra vetkőztet: 
mutatja a tavaszt 
hol nyárnak, hol ősznek. 

Búsnak teszi magát, 
szeme könnyben ázik, 
mindegyre lehunyja 
sűrű szempilláit. 

Aztán gondol egyet, 
fülig fut a szája, 
s ránevet a fényben 
hunyorgó világra.

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTô,
2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

2015. március 1. napjától jelentősen át-
alakult a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások rendszere. Tájékoztatónkban a főbb 
változásokra szeretnénk felhívni a figyelmet. 
A változások lényege, hogy a fenti időponttól 
kezdődően az állam és az önkormányzatok 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 
elhatárolódnak egymástól. 

Az állam által kötelezően nyújtandó ellá-

tásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok 
állapítják meg. Ezek az ellátások a követke-
zőek:

- aktív korúak ellátása, melynek két for-
mája a foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, illetve az egészségkárosodási valamint a 
gyermekfelügyeleti támogatás (eddigi nevén 
rendszeres szociális segély),

- időskorúak járadéka,
- ápolási díj,
- közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság.
Fentiek következtében a 2015. március 

hónapra járó aktív korúak ellátása keretében 
nyújtandó támogatási összegek utalásáról 
már a megyei kormányhivatalok, illetve a 
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járási hivatalok gondoskodnak. E támoga-
tási összegek az ügyfelek döntése alapján 
bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek kiuta-
lásra, a támogatások készpénzben történő 
kifizetésére nincs lehetőség. Az aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos támogatások a továb-
biakban a Jánoshalmi Járási Hivatalnál (6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.) illetve a Jánoshal-
mi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén 
(6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.), valamint 
a Polgármesteri Hivatalban hétfői napokon a 
járási hivatal ügysegédjénél intézhetők.

A kötelező, állam által biztosított segélyek 
közül megszűnik  a lakásfenntartási támo-
gatás és az adósságkezelési szolgáltatás, oly 
módon, hogy a vonatkozó jogszabály kifutó 
jelleggel biztosítja a 2014. december 31. nap-
jáig már megállapított támogatásokat (vagyis 
az ellátás végidőpontjáig a hatáskör gyakor-
lója az eddigieknek megfelelően minden 
további intézkedés nélkül folyósítja a szol-

gáltatóknak a már megállapított ellátásokat). 
2015. március 1. napjától megszűnik továbbá 
a méltányossági közgyógyellátás  is.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás 
neve 2015. március 1. napjától egységesen 
települési támogatás. A települési önkor-
mányzatok a települési támogatás keretében 
nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, va-
lamint az ellátások megállapításának, kifize-
tésének, folyósításának, valamint felhaszná-
lása ellenőrzésének szabályait rendeletben 
szabályozzák. Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól 
függő helyi pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokról 4/2015.(II.27.) önkormányzati rende-
letét a 2015. február 24-ei ülésén elfogadta, 
amelynek értelmében városunkban a jövő-
ben települési támogatás keretében az alábbi 
ellátások igényelhetőek:

a) lakhatási támogatás a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésé-

hez,
b) gyógyszertámogatás a gyógyszerki-

adások viseléséhez:
ba) rendszeres jelleggel nyújtott közgyógy-

támogatás,
bb) eseti jelleggel nyújtott gyógyszertá-

mogatás, 
c) temetési támogatás a temetés költ-

ségeihez való hozzájáruláshoz,
d) rendkívüli település támogatás a 

rendkívüli élethelyzet költségeihez való hoz-
zájáruláshoz.

A támogatások részletes feltételeiről a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél 
érdeklődhetnek, illetve az önkormányzati 
rendelet letölthető a www.melykut.hu / ön-
kormányzat / rendeletek oldalról. 

Kovács Tamás 
polgármester

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységérôl.  
Elkészült az önkormányzat 2014. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló beszámolója 
(zárszámadása) melynek fő adatai a követ-
kezők:  
Mélykút Város Önkormányzat  2014. évi 
költségvetési bevételének főösszege 2.343.432 
E Ft, költségvetési kiadása  2.293.448 E Ft, fi-
nanszírozási bevétele (2013. évben képződött 
pénzmaradványa és 2014. december hónap-
ban előlegként kiutalt támogatás összege)  
116.405 E Ft volt. Összességében a bevételek 
166.389 E Ft-tal haladták meg kiadásokat, ez 
az összeg egyenlő az önkormányzat 2014. 
évben képződött pénzmaradványával. Ebből 
az összegből 77.314 E Ft a szabad pénzma-
radvány.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014 
évi költségvetésének elfogadásakor a bevételi 
és a kiadási oldal egyensúlyának biztosítása 
céljából  hitelfelvételt tervezett,  azonban hi-
telt felvennünk a korábbi évekhez hasonlóan 
nem kellett. 
2014. évben a 10/2014. (II.19) BM számú  ren-
delet rendelkezett az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett települési önkormányzatok 
támogatásáról,  mely szerint Mélykút Város 
Önkormányzat 181 millió Ft. támogatásra 
pályázhat. Várjuk a pályázat kiírását.

Visszatérve a főbb költségvetési számokra:
 Az önkormányzatok fő bevételi forrása állami 
támogatásokból ered, a finanszírozás feladat-
alapú támogatási rendszerben történik. A 

működési támogatások összege 673.920 E Ft 
volt. A folyamatban lévő beruházások állami 
támogatásának összege 1.359.863 E Ft volt.

A település lakossága a helyi adók megfizeté-
sével járul hozzá az önkormányzat működé-
séhez. Az elmúlt évben a Magánszemélyek 
kommunális adójából 19.788  Ft, iparűzési 
adóból 110.443 E Ft,  lakosok által befizetett 
gépjárműadó összegének 40%-a    12.519 E Ft 
volt. (A 60%-nyi összeg a központi költségve-
tés részére kerül tovább utalásra.)
Az önkormányzat foglalkoztatottainak  létszá-
ma 115 fő volt, ezen felül  a  közfoglalkoztatási 
programokban részt vevők száma elérte a 170 
főt. 

Az önkormányzat 2015 évi tervei
A képviselő-testület az önkormányzat 2015 
évi költségvetését 3.735.026 E Ft bevétellel 
és 3.810.999 E Ft kiadással, állapította meg. A 
bevételek és kiadások egyensúlyának meg-
teremtéséhez 37.730 E Ft  hitelt és a 2014. 
évben képződött szabad pénzmaradványból 
38.243 E Ft-ot a hiány belső finanszírozása-
ként  kellett betervezni. 

Főbb költségvetési  bevételi jogcímek:
- Állami támogatások
Önkormányzati hivatal fenntartásához
    88.989 E Ft 
Park gondozásra  11.812 E Ft
Közvilágításra  17.600 E Ft
Köztemető fenntartásra  2.835 E Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 
  14.509 E Ft
Óvoda működtetésre 75.093 E Ft
Szociális feladatokra 96.088 E Ft
Gyermekétkeztetésre 39.688 E Ft
Könyvtári és közművelődési 
 feladatokra 6.050 E Ft
Beruházások állami támogatása
    3.066.363 E Ft
Egészségügyi feladatokra    28.037 E Ft
Közmunka programra    40.627 E Ft
Egyéb bevételek       4.445 E Ft
- Helyi adó és adójellegű bevételek 

146.293 E Ft
- Bérbeadásból, térítési díjakból, és egyéb 
  saját bevételekből származó bevételek  

78.213 E Ft
- Kölcsön nyújtott pénzeszközök visszatérü-
  léséből 18.384 E Ft
 
Költségvetési kiadások

Óvodai feladatokra 84.312 E Ft
Köztemető fenntartásra 3.300 E Ft
Önkormányzati hivatal 
működésére 72.457 E Ft
Közvilágítási feladatra 16.510 E Ft
Közfoglalkoztatásra 42.142 E Ft
Szociális feladatokra  115.813 E Ft
Iskola működtetésre 26.914 E Ft
Segélyezésre 35.357 E Ft
Civil szervezetek támogatására
 5.877 E Ft
Egészségügyi feladatokra 69.056 E Ft
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Igazgatási tevékenységre 64.221 E Ft
Könyvtári és közművelődési feladatokra 

31.141 E ft
Konyha üzemeltetésére 63.013 E Ft
Sportcsarnok üzemeltetésére 12.986 E Ft
Önkormányzati .vagyonnal való 
gazdálkodásra. 18.159.E Ft
Park gondozásra 8.980 E Ft
Önkormányzat üzemeltetési feladataira 

32.175 E Ft
Út karbantartási feladatokra 3.630 E Ft
Rendezési terv módosítására 1.372 E Ft
Szennyvízberuházásra 2.716.511 E Ft
Földre telepített naperőmű építésére 

318.877 E Ft
Sportcsarnok és polgármesteri hivatal épüle-

tére napelem beszerzésre 40.545 E Ft

3 db lakás felújítására 9.301 E Ft
Lapkiadásra 2.000.E Ft
Tartalék előre nem látható feladatokra 

16.350E Ft

Az egyes feladat-ellátásokhoz való ön-
kormányzati hozzájárulás az  állami támo-
gatáson és az érintett feladat saját bevéte-
lein felül
Óvodai feladatokra 9.219 E Ft
Köztemető fenntartásra 423 E Ft
Közfoglalkoztatásra 1.515 E Ft
Szociális feladatokra  34.996 E Ft
Iskola működtetésre 26.914 E Ft
Civil szervezetek támogatására
 5.877 E Ft
Egészségügyi feladatokra 40.511 E Ft

Igazgatási tevékenységre 35.789 E Ft
Könyvtári és közművelődési feladatokra 

22.434 E ft
Konyha üzemeltetésére 13.886 E Ft
Sportcsarnok üzemeltetésére 10.954 E Ft
Önkormányzati .vagyonnal való 
gazdálkodásra. 9.447.E Ft
Önkormányzat üzemeltetési feladataira 

29.537 E Ft
Rendezési terv módosítására 1.372 E Ft
Sportcsarnok és polgármesteri hivatal 
épületére napelem beszerzésre      9.569 E Ft
Lapkiadásra 2.000.E Ft
Tartalék előre nem látható feladatokra 

16.350E Ft
A képviselő-testület erre az évre adómértéket 
nem emelt

Karitász hírek 2015
Január végén 47 db kötött takarót adtunk 

át a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász 
részére hajléktalanok és nagycsaládosok szá-
mára.  A nagy hidegben ezzel is segítettünk 
problémájukon. A takarókat Mélykúton és 
Kelebián készítik a korábban lepramissziós 
szolgálatot végzők. Isten fizesse meg szolgá-
latukat!

Februárban a Betegek Világnapja /feb-
ruár 11./alkalmából 190 ágyhoz, otthonához 
kötött beteg testvérünket látogattak meg az 
utcaapostolok és karitász tagok, az érintettek 
lakásán és a Gondozási Központban, pár 
kedves szó a külvilágról és kis szeretetcsomag 
kíséretében.

A Katolikus Karitásztól az országos akció 
keretében a Kalocsa Kecskeméti Főegyház-
megyei Karitászon keresztül hozzájutottunk 
és továbbítottunk:

70 karton, 140 csomag babapelenkához, 
7 baba számára. Teljes egészében a Vé-
dőnői Szolgálat elbírálása alapján történt a 
kiosztás. 

15 csomag /25 féle vetőmagból álló / Ve-
tőmag-segély csomaghoz/ 15 család számára. 
A helyi NOE és a Családsegítő Szolgálat, 
valamint a Védőnői Szolgálat segített az osz-
tásban. 30 db Béres csepp adományt 30 fő 
részére juttattunk.

Valamint: 1 db botot, 1 pár mankót és 
1db fürdőkádra szerelhető fürdető széket 
kaptunk és adtuk a helyi 
Gondozási Központ részére 
használatra.

Katolikus Karitász 
Mélykúti csoportja
Honlap: 

www.caritasmelykut.shp.hu
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„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”
c. pályázat eredményhirdetése

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 2015. 
február 27-én 15 órakor tartotta az általa kiírt 
pályázat eredményhirdetését. 

A rendezvény felolvasással kezdődött 
Égertzné Rendek Viktória és testvére – Dr. 
Rendek Magdolna Boldog Asszony című 
könyvéből. 

Ezt követően Bodroginé dr. Mikó Zsuzsan-
na hivatalvezető köszöntötte a megjelenteket 
és megnyitotta a kiállítást.  

Farkas Margit hivatalvezető-helyettes és 
Szép Péter a hivatalban dolgozó kolléga is-
mertette a pályázatra érkezett munkákat, majd 
Tóth Viktor a Nemzeti Művelődési Intézet 
Bács-Kiskun Megyei irodavezetője méltatta 
a Helyi értékek jelentőségét egy település 
életében. 

A rendezvényen részt vettek a járás önkor-
mányzatainak, intézményeinek képviselői is.

A hivatalvezető elmondta, hogy a hivatal 
2014. június 6-án hirdette meg a „Keressük a 
térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén” 
című pályázatot. A benyújtási határidő 2014. 
december 31. volt, 17 pályázat érkezett be 
Jánoshalma, Borota, Rém és Mélykút telepü-
lésekről.

A pályázók többek között épületekkel, 
kihalófélben lévő szakmákkal, gasztronómiai 
különlegességekkel és gyűjteményekkel pá-
lyáztak. 

A beérkezett pályamunkákat bíráló bizott-
ság értékelte, melynek elnöke Imre Károly 
a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun 
Megyei Irodájának nyugalmazott vezetője volt, 
tagjai Papp Imréné Rém község polgármester 
asszonya, Koch Jánosné borotai nyugalmazott 
pedagógus, kézműves szakember; Földes Ist-
ván Mélykút város alpolgármestere; Szakál 
Lajos jánoshalmi pedagógus és önkormányzati 
képviselő.

A zsürinek nehéz dolga volt, mert a kü-
lönböző kategóriákban érkezett pályaműveket 
nehéz volt összehasonlítani, rangsorolni. A 

bíráló bizottság hat pályázatot minősített ki-
emelt pályázatnak és két különdíj átadásáról 
döntött. Ezen pályázók oklevelet és ajándékot 
kaptak. Minden nem kiemelt pályázó is kapott 
emléklapot, amelyben munkáját elismerték, 
valamint kisebb ajándékot is. A Mélykút város 
területéről pályázók kiemelkedően szerepel-
tek. 

A kiállítás a pályázati kiírásra érkezett mun-
kákat dolgozta fel. A benyújtott pályázatok 
(szöveges leírás és a pályázathoz kapcsolódó 
fényképek) a Művelődési Központ nagytermé-
ben felállított paravánokon kerültek elhelyezés-
re, minden paraván előtt asztal állt, amelyen a 
pályázathoz kapcsolódó tárgyak voltak.

A hivatalvezető megköszönte a pályázók 
munkáját, mellyel hozzájárultak a térségi ér-
tékek felkutatásához, valamint minden együtt-
működő munkáját, akik a  rendezvény sikeres 
megtartását munkájukkal vagy más módon 
segítették, támogatták. 

A díjak és ajándékok többségét a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal valamint a Nem-
zeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 
Irodája biztosította. 

A rendezvény után a résztvevők megte-
kinthették a kiállítást, megízlelhették  a grillázs 
torta anyagából készített kóstolót. 

A pályázók közreműködésével kulturális 
programokat is láthattak a vendégek. 

Bemutatkozott a Vadvirág néptánccsoport 
Mélykútról,  egy igaz történetet osztott meg 
velünk a mélykúti Malustyik János Szvetnik 
Joachimról, a rendezvény ideje alatt raffiafonás 
és barackmagból ékszer készítés került bemu-
tatásra, amelyet mindenki megtekinthetett.  

A Járási Hivatal által kiírt pályázatra jelent-
kezni már nem lehet, újabb pályázat nem ke-
rül kiírásra, de akinek javaslata van és szeretne 
helyi értéktárba felvételre javasolni valamit a 
helyi önkormányzatok által létrehozott érték-
tár bizottságokhoz fordulhat. 

A Települési Értéktár Bizottság Jánoshal-
mán és Mélykúton is megalakult, a városok 
Polgármesteri Hivatalaiban ezzel kapcsolatban 
tájékoztatást lehet kérni. 

Jánoshalma, 2015. március 10.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
hivatalvezető
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Március idusán a természettel 
ébred az alkotókedv is Bácskossuthfalván. 
Mintegy húsz amatőr kézműves hozta el az 
alkotásait az Emlékházba, hogy a nagykö-
zönség is megcsodálhassa azokat. A hagyo-
mányos Tavaszi zsongás elnevezésű ama-
tőr kézműves és művészeti kiállítást Tamási 
Ágyas Zsuzsa és id. Novák Mihály kezdemé-
nyezésére rendezték meg első ízben és azóta 
minden évben megrendezésre kerül, alkal-
mat adva a helybéli ügyes kezű alkotóknak 
a bemutatkozásra. Népművészeti és iparmű-
vészeti tárgyak egyaránt megtalálhatóak ezen 
a kiállításon, különféle technikákkal készült 
használati és dísztárgyak színesítik ezt a ta-
vaszi kavalkádot. Ebben az évben nemcsak 
a helybéliek alkotásai láthatóak, érkeztek 
kiállítók Szabadkáról, Pacsérról és Mélykútról 

is, ami külön örömünkre szolgál. 
 A kézművesség fellendítésé a célunk, be-

vonni a gyerekeket is a munkába, erre kitűnő 
alkalom lesz majd a nyár folyamán tartandó 
táborunk, melyet a mélykúti barátainkkal 
karöltve szeretnénk megvalósítani. Börcsök-
né Kiss Erzsike fonalgrafikát tanít majd az ér-
deklődő gyerekeknek és felnőtteknek a tábor 
ideje alatt. A Tavaszi zsongás kiállításon meg-
tekinthető fonalgrafikai alkotások igen nagy 
érdeklődést keltettek, remélhetőleg a táborra 
is szép számban jelentkeznek majd. Az Ady 
Endre Művelődési Központ kézműves szak-
osztálya havi egy alkalommal (ünnepekhez 
és alkalmakhoz kapcsolva) kézműves délutá-
nokat tart a Művelődési házban gyerekek és 
felnőttek részére különböző technikákat al-
kalmazva. A táborokkal bővíteni szeretnénk 
a tevékenységet, ezzel még több lehetőséget 
biztosítva a tanuláshoz, alkotáshoz.

Gogolyák Gabriella
Ady Endre 

Magyar Művelődési Egyesület
Bácskossuthfalva

Ébredô tavasz
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Cím: 
6449 Mélykút, Széchenyi utca 110.
Elérhetőség: 77/460- 028
Nyitva tartás: 
Munkanapokon 8:00 - 13:00-ig

2013 novembere óta fogadja a 0 – 3 
éves gyerekeket nevelő szülőket és gyereke-
ket a Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház. 
Munkánk legfontosabb része, hogy a korai 
időszakban segítséget nyújtsunk a gyerekek 
képességeinek kibontakoztatásában. Szakem-
berek segítségével (védőnő, korai szakértők) 
észrevegyük az esetleges fejlődési megtorpa-

násokat. Januártól az Odú Fejlesztő Központ 
szakemberei szűrik, vizsgálják azokat a gyere-
keket, ahol a szülők kérik a komplex gyógy-
pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot. 

A program nem csak és kizárólag a gye-
rekekre koncentrál. Gyerekházunk alapte-
vékenysége a családokkal való együttmű-
ködés, hisz velük közösen, a segítségükkel 
teremthetjük meg azt a támogató közeget, 
amelyben a gyerekek jól érezhetik magukat, 
koruknak megfelelően fejlődhetnek. Célunk 

a gyerekek életkorához igazodó komplex 
fejlődés elősegítése a szülők bevonásával. 
Valódi közösségi színtér, amely segíti az el-
fogadást. 

A gyerekekkel végzett közvetlen tevékeny-
ség célja, hogy tapasztalatokat kínáljon fel 
a kicsik számára. Ezek a megtapasztalások 
teszik lehetővé, hogy a gyerekek a kíváncsisá-
gukon keresztül megismerjék környezetüket 
és egyben segítsék érzelmi, szociális, szellemi 
és testi fejlődésüket. Nagy hangsúlyt kap a 
gyermek által kezdeményezett szabad játék, 
amely tét nélküli, nincs gyakorlati haszna, de 
örömet szerez. 

A gyerekekkel való rendszeres foglalko-
zás foglalkozási tervek alapján valósul meg. 
Minden napnak meg van az adott témája 
és e szerint alakítjuk a napi tevékenységet 
ügyelve arra, hogy a gyermek fejlettségéhez 
igazodó, komplex fejlődést valósítsunk meg 
a szülő bevonásával. Így a hétfői napokon a 
DÚDOLGATÓ nevet viselő foglalkozás során 
ölbeli mondókákkal, dalokkal próbáljuk az 
érzelmi biztonságot megalapozni, testtudatot 
kialakítani, hallást fejleszteni. Keddi napon a 
kreatív sarok lehetőséget biztosít a finom-

BENDEGÚZ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ

2015. május 1-én (péntek) labdarúgó 
kupára kerül sor a sportpályán.

A mérkőzések kezdési időpontja reggel 
10°° óra.

A mérkőzések 20x40 m-es pályán zaj-
lanak.

5+1 játékos tartózkodhat egy csapatból 
azonos időben a pályán.

A kapus kidobhatja a labdát félpályán 
túlra. A kapusról van szöglet. A hazaadást a 
kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidő 2x12 perc.
A cseréket folyamatosan végre lehet 

hajtani.

Csapatonként két igazolt játékos nevez-
hető, akik folyamatosan a pályán tartóz-
kodhatnak.

A megyei I. vagy annál magasabb osz-
tályban szereplő játékosok számítanak iga-
zoltnak.

Esős idő esetén a sportcsarnokban kerül 
lebonyolításra a torna.

Nevezési díj: 2000 Ft.
A labdarúgótorna előtt 9³° órától 11-es 

rúgásokra kerül sor. Nevezni a helyszínen 
lehet a rúgások kezdési időpontja előtt.

Nevezési díj: 100 Ft.

Érdeklődni Velez Attilánál a 
06-30/219-3029-es telefonszámon vagy 

munkaidőben a művelődési házban.   
 

MÁJUS 1-KUPA LABDARÚGÓTORNA!
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motorika fejlesztésére. A foglalkozás során a 
gyermekek alkotókedvüket élhetiK ki a fes-
tés, gyurmázás, nyomdázás, firkálás során. A 
Mese-mese mátka foglalkozások alkalmával 
egy-egy mesét dolgozunk fel, és bábelőadás 
formájában játsszuk el a gyerekeknek és a 
szülőknek. 

A Fürge ujjak foglalkozás során elsősor-
ban a taktilis érzékelés fejlesztésére fektetjük 
a hangsúlyt, mivel ez a modalitás a szenzo-
motoros fejlődés első két évben fejlődik a 
legintenzívebben. Ennek keretében ismerke-
dünk különböző anyagokkal, ezekkel kapcso-
latos manipulációs tevékenységet végzünk. A 
Mackó, mackó ugorjál foglalkozás a nagy-
mozgások fejlesztésére irányul. Elsősorban 
dalokkal, versekkel kísért, lehetőleg az egész 
testet bemelegítő gyakorlatokat végzünk, de 
a célzott mozgásfolyamatokat igyekszünk kü-
lönböző tevékenységekbe is beépíteni tud-
ván azt, hogy a motoros fejlődés a tanulás 
alapfeltétele.

Rendszeresen követjük az aktuális szüle-
tésnapokat, ünnepeket, népi hagyományo-
kat. 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET 
A BENDEGÚZ BIZTOS KEZDET 

GYEREKHÁZBAN!

Papdi Christa

Elsősorban, szeretném megköszönni jó-
magam és a társaim nevében Burai Bélának 
és a mentoroknak, hogy Mélykútra lehoztak 
egy olyan programot, ami főleg így télen nagy 
segítség volt számunkra!

Két csoportot sikerült elindítani 15-15 fővel, 
ami 4 hónapos képzést biztosított és azt sike-
resen befejeztük.

Szerintem mindenkinek az elején fur-
csa volt, hisz mi akik már 20-30 éve nem 
ültünk iskolapadba, új kihívást tartogatott 
számunkra ez az új lehetőség! És itt külön 

meg szeretném magam, és a társaim nevében 
köszönni mindkét csoport pedagógusainak, 
az önzetlen munkáját hisz ők voltak azok, 
akik összekovácsoltak bennünket kihozták 
belőlünk a maximumot. Segítették a beillesz-
kedésünket és tanulásunkat, újra visszahozták 
a diákéveinket! A sors összehozott bennünket, 
ki tudtunk zökkenni a szürke hétköznapokból, 
jól teltek az óráink jó kedvvel csináltuk végig 
a programot. Olykor nagy nevetésekkel és jó 
kedvvel folyt a munka. Mi úgy gondoljuk s hisz-
szük, hogy ez a tanfolyam nem volt hiábavaló 

nagyon sokat segített a résztvevőknek, mint 
tanulási szinten, mint emberségből. Átvettük 
a matematika részét, olvasást, írást, életviteli 
kompetenciát. Bízom abban, hogy a tanulta-
kat hasznosan tudjuk az életben alkalmazni, 
és további tanfolyamokon hasznosítani.

Sajnos a mai napon véget ért ez a prog-
ram, de egy új lehetőség nyílik előttünk a 
tanultakkal az életben.

Kívánom, hogy mindenki sok sikert érjen 
el az életben!

Kovácsfalvi Dániel

Dévlesza rakhav tumen!

ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGHALTAK: 
1. Pásztor Béla élt   88 évet
2. Eszter Sándor élt  63 évet
3.Doszpod Mihály élt  87 évet
4. Illés Károlyné Haintz Mária élt  89 évet
5. Kovács Menyhértné Hodonicki 
   Veronika élt    89 évet
6. Kiss Antal élt    83 évet
7. Cziczelszky Szilveszterné 
    Lasancz Mária  élt   84 évet
8.  Vörös Zoltán élt  48 évet
9. Kovács Mihály élt  75 évet
10. Hodonicki György  élt  61 évet
 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:  
Márciusban:
Fülöp Noémi Kitti és 
                Görhöny Norbert Gábor
Csorba Mariann és Aczél László Imre

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

Székelyföldön jártunk  „Határtalanul 2015”
 A „Határtalanul” pályázat kapcsán iskolánk 

hetedik osztályos tanulóival március 13-17-ig 
Erdélybe látogathattunk, hogy megismerjük a 
Székelyföld természeti szépségeit, és a külhoni 
magyarság életébe betekinthessünk. A prog-
ramunk mottója: Erdélyi írók, költők, irodalmi 
alkotások nyomában. 

Mivel az évfolyamon kevés a gyermek, a 
jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola diák-
jaival együtt vettünk részt a kiránduláson.

 A programot megelőző két hétben előké-
szítő foglalkozásokat tartottunk, melyek során 

a tanulóink megismerkedtek a határainkon túl 
élő magyarság létszámával, az államhatáron 
kívüli elhelyezkedés történelmi okaival, a meg-
látogatandó ország magyarságának történetével 
és jelenével. Az előkészítő órák befejeztével ve-
télkedőt szerveztünk a megszerzett ismeretek-
ből, melynek célja a gyakorlatban alkalmazható 
tudás elsajátítása volt.

A várva-várt indulásra március 12-én éjfél-
kor került sor.

Nyolc óra tájban, az éjszakai szendergés 
után megpillantottuk a ködbe burkolózó Déva 

várát. A magasban fekvő várromnál felidéztük 
az építéséhez kötődő középkori népballadát, a 
Kőmíves Kelemennét. 

Utunkat Gyulafehérvár felé folytattuk, ahol 
megkoszorúztuk a Hunyadi család síremlékeit. 
Majd a Segesvár melletti Fehéregyházán talál-
ható Petőfi emlékműnél a „Nemzeti dal”

közös elszavalásával emlékeztünk a csata-
mezőn hősi halált halt költőnkre.

Székelykeresztúron- Petőfi Sándor utolsó 
költeményének megírása helyszínén - felidéz-
tük a költő életének jelentősebb állomásait, és 
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Bábity Dávid 7. a osztályos diákunk elmondta 
a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes 
versét, a „Szeptember végén”-t.

Második nap délelőtt a parajdi sóbányát lá-
togattuk meg. Megismerkedtünk a sóbányászat 
történetével, és a sóterápia jelentőségével. Majd 
felkerestük Áprily Lajos emlékházát, amelyben 
vidám gyermekkori éveit töltötte. Életrajzi sze-
melvények felolvasásával és a „Vadlúd voltam” 
c. versével idéztük fel a költő emlékét.

Utunk Szováta felé vezetett, ahol a Med-
ve-tó partján sétáltunk, és meghallgattuk „ A 
tündérasszony könnye” című, tóhoz kötődő 
mondát.

Délután a gyergyószentmiklósi Tarisznyás 
Márton Múzeum néprajzi, és természettudo-
mányi gyűjteményét tekintettük meg. Majd 
a szemközti örmény katolikus templom tör-
ténetét ismertette meg velünk egy hívő helyi 
lakos.

Rövid életrajz ismertetésével, és a „Mind-
máig békétlenül” c. vers elszavalásával emlé-
keztünk Salamon Ernő költőre, Gyergyószent-
miklós szülöttére.

Harmadik nap reggel felkapaszkodtunk 
a Gyergyói-havasokban lévő Sugó-barlang-
hoz. Vezetőnk, Karcsi bácsi ismertette a 
barlang keletkezését, felfedezését, és élővilá-
gát. Nagy élmény volt, hogy megfigyelhettük 
a téli álmukat alvó denevérfajokat. Ezután 
visszatértünk Gyergyóújfaluba, hogy a helyi 
magyarokkal ünnepeljük március 15-ét, a 
polgári forradalom és szabadságharc ünne-
pét. Szívmelengető volt számunkra, ahogyan 
a kinn élő magyarok emlékeztek az 1848-as 
eseményekre. Hazaszeretet, őszinteség és eg-
gyé tartozás sugárzott az ünnepükből.

Délután megcsodáltuk a Gyilkos-tavat és a 
Békás-szorost. A hegyvidéki éghajlat lehetővé 
tette, hogy hógolyózzunk is a tó partján. Este 
a borvízforráshoz sétáltunk el, és megkóstol-
tuk a tiszta, jóízű forrásvizet.

A negyedik nap reggelén a gyergyóújfalui 
Elekes Vencel Általános Iskola hetedikeseivel 
ismerkedtünk meg, és közösen készítettük el 
a tavaszi tantermi dekorációt. Majd Sikaszón 
megtekintettük Sütő András nyári lakját. A 
Kossuth-díjas íróra az „Egy csupor zsír” c. 
novellája felolvasásával emlékeztünk, és ko-
szorút helyeztünk el az emléktábláján.

Székelyudvarhelyen meglátogattuk Orbán 
Balázs néprajzi gyűjtő sírját, és megtekintet-
tük a Székelykapu Múzeumot. A városban 
végezte középiskolai tanulmányait Kányádi 
Sándor költő. Reá emlékeztünk a mélykúti 
származású irodalomtörténész, Vörös László 
által írt monográfia részleteinek felolvasásá-
val. 

Farkaslakán koszorút helyeztünk Tamási 
Áron sírjára, és az író emlékét a „Fanyelű 
bicska” c. novellával idéztük fel.

Délután Korondra látogattunk, hogy meg-
ismerjük és kipróbáljuk a fazekas mesterség 
fortélyait. Minden tanuló készített magának 
korongozással agyagedényt a mester segít-
ségével. Majd megismerkedtünk egy helyi 
lakossal, aki bükkfataplóból készít különböző 
használati tárgyakat. Emlékként, és a társak 
ijesztgetésére, szinte mindenki hozott haza 
magával taplóegeret.

Az estét a Katorzsa néptáncegyüttes tag-
jaival töltöttük a helyi művelődési házban. 
Két muzsikus húzta a talpalávalót, mi pedig 
jókedvűen roptuk a táncot. Fergeteges han-
gulat uralkodott. Diákjaink rádöbbentek, hogy 
milyen hatékony közösségformáló ereje van a 
népzenének, és a táncnak.

Az utolsó nap reggelén fájó szívvel búcsúz-
tunk el a vendéglátó családoktól. Az a ven-
dégszeretet, mellyel fogadtak bennünket pél-
daértékű és egyedülálló. Öt nap is elég volt 
hozzá, hogy szeretetteljes kapcsolat alakuljon 
ki közöttünk. A Maros mentén indultunk 
haza. Szárhegyen megtekintettük az 1500-as 
évekből való Lázár-kastélyt, ahol Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelem gyermekkorát töltötte. 
Majd Bartis Ferenc költőre emlékeztünk, aki 
Szárhegy szülötte.

Marosvécsen betértünk a Kemény-kastély-
ba, és a kertben nyugvó Wass Albert sírjára 
helyeztünk koszorút. Utunk a Tordai-hasadék 
felé vezetett. Megcsodáltuk a természeti kép-
ződmény gigantikus sziklatömbjeit, és megfi-
gyeltük a növényvilágát.

Ezután a Csucsán lévő Boncza-kastélyt 
néztük meg, mely a frigyre lépő Ady End-
rének, és Csinszkának volt az otthona. Az 

Ady-emlékháznál közösen szavaltuk el a” 
Föl-földobott kő”című verset. Mondanivalóját 
ebben az élethelyzetben mindannyian átéltük 
és éreztük.

Majd Erdély kapuját, a közeli Király-hágót 
tekintettük meg. Nyolc óra tájban érkeztünk 
ismét hazánk területére.

Nagyon örülünk, hogy a „Határtalanul” 
pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy Er-
délybe látogathassunk. A táj szépsége, a szé-
kely magyarok kedvessége és fölülmúlhatatlan 
vendégszeretete örök emlék marad számunk-
ra. Reméljük, hogy a következő hetedikes 
évfolyamoknak is lehetőségük lesz arra, hogy 
ezt a csodálatos világot megismerjék!

Végezetül osztályfőnökként szeretném kö-
szönetemet kifejezni a tanulók és a magam 
nevében Mélykút Város Önkormányzatának 
a hátrányos helyzetű gyermekeink útjának 
anyagi megsegítéséért, a Szvetnik Joachim 
Általános Iskola vezetőségének a támogatá-
sért, a helyettesítő kollégáknak a helytállásért, 
Csontos Ferencné és Hurton Katalin tanár-
nőknek a szervezési teendők ellátásáért, és 
Brezovszkiné Beszédes Ágota kolléganőnknek 
a segítségért.

Köszönöm a szülők közreműködését az út 
előkészületi teendőiben!

  Jó szívvel gondolunk mindannyian Dora 
Zoltán és Mikó Tibor sofőrjeinkre, akik a hos-
szú úton vigyáztak ránk és nagy türelemről 
tettek tanúságot.  Ez a pályázat jó példa volt 
arra, hogy közös összefogással nagyon szép 
dolgokat tudunk megvalósítani.

Illésné Birkás Mária
osztályfőnök
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Így ünnepeltük március 15 -ét!

Lapzárta: Minden hónap 15-én.


