
Letették a Hunent Zrt. új víziszárnyas vágóhíd alapkövét Mélykú-
ton 2017. szeptember 15-én. Az ünnepélyes rendezvényen beszédet 
tartott Weiss Kurt, a Hunent Zrt. vezérigazgatója, Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter. 

Weiss Kurt vezérigazgató úr beszédében elmondta, hogy egy ek-
kora beruházás nem valósulhatott volna meg a jelenlegi tulajdonosi 
kör, a Bács-Tak cégcsoport nélkül, akiknek megvan az elszántsága és 
a határozott elképzelése a jövőre nézve, hogy javítson a cégcsoport 
versenyképességén és a világpiacon egy még fontosabb szerepet 
töltsön be. Ezenfelül szükség volt a megfelelő politika háttérre, egy 
kormányra ahol belátják, hogy mennyire fontos egy ilyen projektet 

2. oldal

9. oldal

11 oldal

7-8. oldal. 

TARTALOMBÓL
Nagycsaládosok Országos Egyesületének
Őszi találkozója „Szarvas” 2. oldal
Missziós Nővérek és Kis Szent Teréz Mélykúton 3. oldal
Októberi ájtatosság szűz máriával 4. oldal
Lakossági Fórum 5. oldal
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 5-6. oldal
Mélykút Községért Díj 1994 – Pásztor Gábor bíró 7-8. oldal
EGYESÜLETI HÍREK – A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületének tájékoztatója  9. oldal
Anyakönyvi események 9. oldal 
Augusztus elseje: A szoptatás világnapja 9. oldal
Az óvodai munkaterv lényeges elemei 10. oldal
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 
a szüreti rendezvényen 11. oldal
ElevenBombaBések a Vörös tanyán 11. oldal

A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidítésé-
nek és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

Alapkőletétel Mélykúton – megkezdődött az építkezés

3. oldal

Meghívó
Mélykút Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt és kedves 

családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 61 éves emlék-
napja alkalmából 2017.október 23-án tartandó megemlékezésre.

Helyszín: Központi park - az ’56-os emlékműnél és dr. Szobonya 
Zoltán szobránál.

16:00   Városi ünnepség a Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola diákjainak közreműködésével

 Ünnepi beszéd
 Koszorúzás
17:00  Ünnepi szentmise a Hazáért – Szent Joachim temp-

lom
18:00  Mise után mécses gyújtás az emlékműnél
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Fennállásának 30. évfordulóját ünnepeli a NOE az idei évben, Ma-
gyarország legnagyobb civilszervezete. Őszi Találkozónkat ebben az 
évben kiemelkedően szép helyen, Szarvason tartottuk. 

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesületéttől 15 családdal, azaz 47 
fővel érkeztünk a találkozóra. Pénteken kora este érkeztünk Szar-
vasra, hogy megnézzük egyik legkülönlegesebb, leghangulatosabb 
programunkat: a Vízi színház előadásán a Csodaszarvas musicalt. 
Az előadást minden korosztály élvezte, leírhatatlan látványban volt 
részünk. Ma azt gondolom, mindannyiunk számára tartogat valami 
ajándékot a Csodaszarvas. 

Előadás után Orosházán egy kollégiumban szálltunk meg. Reggel 

ismét Szarvasra indultunk, ahol tartalmas programok vártak ránk. A 
Körösön sétahajóztunk Pista bácsival, akinek lelkes meséjét hallgatva 
átélhettük Szarvas legendáját, történelmét, jelenét. A Vízi Színház 
színpadán a Szarvasi Városi Fúvószenekar zenélt.

Az ünnepélyes megnyitót a NOE elnökasszony, Kardosné Gyurkó 
Katalin és Babák Mihály szarvasi polgármester tartotta meg. A 
megnyitó után közösen elénekeltük a Nagycsaládos himnuszt. A szín-
padon a továbbiakban kulturális programokat tekinthettünk meg. A 
nap folyamán különböző kézműves foglalkozásokon vehetünk részt: 
fonalmunkák, rongybabák, népijátékok, gyöngy, agyag, bőr. Népi mes-
terség bemutatók: hímzés, csipkeverés, fazekas, népi ékszerek, csuhé, 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének Őszi találkozója „Szarvas”

támogatni egy egyedi kormánydöntés alapján. Valamint kellett Bá-
nyai Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Tamás mélykúti és a ré-
giós polgármesterek segítsége, támogatása, hogy ez az üzem Mélykúton 
épülhessen fel. Most már látszik, hogy ez egy komoly, hatalmas nagyüzem 
lesz, a mintegy 8,8 hektáros telken a beépített terület nagyjából 18 ezer 
négyzetméter lesz. Az első ütemben, várhatóan 2018 októberéig felépül 
egy víziszárnyas vágóhíd, egy feldolgozó üzem, egy hűtő- és fagyasz-
tóház, valamint egy szennyvíztelep. A teljes beruházás második üteme 
várhatóan 2019 év végére fejeződik be. A vágási kapacitásról elmondta: 
az üzem egy tízórás műszakban 50 ezer kacsa vagy 25 ezer húsliba fel-
dolgozására lesz alkalmas. 

Bányai Gábor országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, hogy 
ez a beruházás hatalmas lehetőség a térség számára, hiszen a környéken 
1991 és 2010 között sajnos senki nem fektetett be ilyen mértékben.  Mi-
kor az ötlet felmerült 2012-ben, hogy egy ekkora beruházást Mélykútra 
kellene hozni, sokan hitetlenkedtek és nem tudták elképzelni. Elindultak a 
tervezések, és miután kialakult a végleges koncepció, a kormány elé tárta 
a fejlesztési ötletet, amit végül Szijjártó Péter miniszter úr támogatott. A 
12,5 milliárd forintos beruházás a kormány támogatásával jön létre, me-
lyet a Nemzeti Befektetési Ügynökségen keresztül támogatnak. Miniszter 

úr elmondása szerint az ügynökség 
2017 első felében minden rekordot 
megdöntött, és már 47 vállalattal 
állapodtak meg országszerte támo-
gatásokról, aminek eredményekép-
pen 8500 új munkahely fog létre 
jönni Magyarországon. 

Kiss István, a Bács-Tak cégcso-
port többségi tulajdonosa szerint 
Magyarországon a víziszárnyas 
szektor elöregedett technológiák-
kal dolgozik és újítani kell ahhoz, 
hogy versenyképes tudjon maradni 
hosszútávon. Kovács Tamás pol-
gármester szerint egy 5000 fős 
településen egy ekkora munkáltató, 
beruházó cég hatalmas előrelépési 
lehetőségeket jelent majd a város életében, új kapukat nyit meg a fejlő-
désre és a motorja lesz a térségnek. 

Kiss Éva
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Október 1-én, Kis Szent Teréz emléknapján Bolvári János atya, mély-
kúti plébános, megáldotta az új kis rendházunkat Mélykúton, a Szent 
Erzsébet templom mellett, a Széchenyi utcában. Rendházunk védőszentje 
Kis Szent Teréz lett. Lehet, hogy ez a szent karmelita szerzetesnő, aki 
nagy misszionárius akart lenni a klauzúra rácsa mögött is, hozott minket 
– Missziós Nővéreket, Mélykútra, de ez csak a Kis Szent Teréz és János 
atya közös titka marad. Mindenesetre nem véletlenül lett új rendházunk 
védőszentje, hiszen ő a missziók védőszentje is. A kápolnánkban helyet 
kapta a Lisieux-ből hozott Kis Szent Teréz szobor. Hárman fogunk lakni a 
Kis Szent Teréz Rendházban: Szlovákiából származó Katka nővér, Goska 
nővér Lengyelországból és Albertina nővér, aki Kelet Timorból érkezik 
majd. A Szent Tamás Katolikus Iskolában vállaltunk missziós feladatokat, 
ahol nem csak a hitoktatásban segítünk. 

Rendünk teljes neve: a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek. A verbita 
(Isteni Ige Társasága) atyák női ága vagyunk. A kongregációnkhoz jelenleg 
több mint háromezer nővér tartozik, és jelen vagyunk a világ negyvenhét 
országában. A rend célja a missziós szolgálat, amelyhez sokféle konkrét 
szolgálat tartozik: tanítunk, nevelünk, ápolunk, gondoskodunk a szegé-
nyekről, betegekről és idősekről. Mint misszionáriusok, oda megyünk, ahol 
vár az Isten szeretete után vágyakozó ember. Minden százhuszonnyolc 
évvel ezelőtt kezdődött néhány fiatal nő missziós lelkületével és kitartá-
sával, akik 1882-ben jelentkeztek a steyli verbita missziósház alapítójánál 
– Szent Janssen Arnold atyánál, mert missziós nővérek akartak lenni. 

Janssen Arnold atya csak konyhai kisegítőkként tudta őket befogadni a 
nemrég megnyílt missziósházba, de ők nem hátráltak meg, és elfogadták 
az ajánlatot. Arnold atya már a férfi missziós rend alapítása előtt tudta, 
hogy a misszióban szükség van a nőkre is, akik oda is eljuthatnak, ahol a 
férfiak előtt bezárulnak a kapuk. 

Megerősödött ebben a meggyőződésben, amikor az első misszionári-
usok azt írták Kínából, hogy az ottani szokások nem engedik, hogy nőket 
és lányokat tanítsanak. Cselekedni azonban nem akart, amíg nem lett 
világos számára Isten akarata. Fontos jelet kapott, amikor pár fiatal nő 
jelentkezett nála, akik készek voltak a missziós szolgálatra. Nem tudott 
sokat ígérni nekik, egyelőre csak konyhai munkát. A várakozás hét hosszú, 
munkával és imával teli évig tartott. Csak 1889-ben alakult meg a kony-
hai kisegítőkből a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek rendje. Az első 
missziós nővérek pedig 1895-ben indultak Argentínába. 

Tizenöt évvel a kongregáció alapítása után már kilencven nővér dol-
gozott a misszióban. Sok évvel később Szent Janssen Arnold megvallotta, 
hogy a konyhában dolgozó fiatal nők szorgalma és kitartása Isten aka-
ratának jelévé lett számára, és ez adta meg neki a női missziós kongre-
gáció alapításához szükséges bátorságot. A jelentkező fiatal nők közül a 
huszonnyolcéves Stollenwerk Ilona és a harmincéves Stenmanns Hendrina 
később a Szentlélek Szolgálói missziós szerzetesrend társalapítói lettek.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a mélykúti egyházközség életében 
osztozhatunk, és köszönetet mondunk plébános atyának – Bolvári János-
nak a meghívásért! 

Zygar Malgorzata Goska nővér SSpS

Missziós Nővérek és Kis Szent Teréz Mélykúton

szalmafonás. Ugyanitt a városok sokféle terméket kínáltak kóstolásra, 
eladásra. A kicsiknek a Fénysugár Bábcsoport egy interaktív bábelőadást 
adott elő A három kismalac címmel. 

Mivel Szarvas a történelmi Magyarország közepe, ez az a város, ahol 
néhány óra alatt egész Magyarországot bebarangolhatjuk a Szarvasi 
Arborétumban található Mini Magyarország makettparkban. Több mint 

ötezer ember vett részt a találkozón így a rengeteg program mellett kap-
csolatokat is tudtunk építeni.

„Mert családban élni jó, de Nagycsaládban élni még jobb!”

Geleta Mátyásné
NME elnök
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„Ti is, mint élő kövek, felépültök 
rajta lelki házzá...” 1Pét 2,5

OKTÓBERI ÁJTATOSSÁG 
SZŰZ MÁRIÁVAL

A Domonkos-rendi szerzetesek és a 
karthauziak példája nyomán a rózsafüzér 
népi ájtatossággá vált. A hagyomány hosz-
szú időn keresztül Szent Domonkost tar-
totta az „olvasó” megteremtőjének. Annyi 
bizonyos, hogy az ő nyomába lépő szerze-

tesek voltak a rózsafüzér imádság leglelkesebb terjesztői, különösen 
a rózsafüzér-társulatok alapításai által. A jezsuita szerzetesek nagy 
lelkesedése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az imádkozási mód 
elterjedjen az egész világon.

Tény, hogy 1480-tól kezdve biztos adatok igazolják, hogy a ke-
resztények tizenöt „titok” segítségével elmélkednek Jézus életének 
titkai fölött. Az imádkozó ember Mária helyzetéből és szemszögéből, 
valamint az ő segítségével törekszik behatolni az Örömhír legfonto-
sabb titkaiba. Ezért nem csodálkozunk, hogy a múltban és egészen 
napjainkig, a pápák annyira szorgalmazták a rózsafüzér imádságot. 
Az imamódot először IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban. 

A Szűzanya, amikor 1858 februárjában Lourdes-ban megjelent, 
ismételten kérte a kis Bernadettet, hogy szorgalmasan imádkozza a 
rózsafüzért a bűnösök megtéréséért. Ő maga is rózsafüzért tartott a 
kezében és együtt pergette a kis látnokkal. A lourdesi Szent Szüzet 
mindig kezében rózsafüzérrel ábrázolják, ahogyan őt a kis Bernadett 
látta.

A szentolvasó egyik legjellemzőbb kifejezője katolikus voltunknak. 
Legyen mindig kezünk ügyében akár a hagyományos öt tizedes láncos 
olvasó, akár az egy tizedet számláló, ujjunkra húzható fogasgyűrű. Ez 
bárhol, bármikor használható. Ne szoktasson le róla minket se ellen-
ségeink gúnyolódása, se kortársaink közömbössége, se a lanyhák jól 
hangzó kifogása, hogy nem bírják elviselni a gépies, egyhangúságot 
az imában.

Miért imádkozzuk a rózsafüzért?
„Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bű-

nösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot 
hozzon és imádkozzon értük!”

A Rózsafüzér Királynője Fatimában 1917 augusztus 13-án
A rózsafüzér imádság lényegében az Evangélium rövid és nép-

szerű összefoglalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetű ima litániaszerű 
ismétlése elmélkedésre sarkall. Így a rózsafüzér elősegíti a szemlé-
lődést, az összeszedettséget, a belső békét, a lélek újjászületését és 
életképességét.

Rózsafüzér ígéretek
Szt. Domonkosnak és boldog Alan-nek
1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős 

kegyelmekben fog részesülni.
2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azok-

nak, akik a rózsafüzért imádkozzák.

3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli 
az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget

4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bősé-
ges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza 
a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyako-
zásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.

5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza ma-
gát, nem fog elveszni.

6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkal-
mazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlen-
ség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak 
elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten ke-
gyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.

7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház 
oltáriszentsége nélkül meghalni.

8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és ha-
lálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; 
haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében 
részesülnek.

9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a ró-
zsafüzérhez.

10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak 
részesülni a mennyben.

11.Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor 
kérsz tőlem.

12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segí-
teni fogom.

13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben 
és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.

14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim és egyetlen 
fiamnak Jézus Krisztusnak testvérei.

15. A rózsafüzér imádkozása az eleve elrendelés nagyszerű jele.
Közös Rózsafüzér imádkozás a Szent Joachim templomban min-

den hétköznap 17 órakor kezdődik. A Szent Erzsébet templomban 
pedig hétköznap 16.30 órakor vasárnap 15.30 órakor! Mindenkit sze-
retettel hívunk közös imádságunkra!

Programajánló

Október 29-én a délelőtt 9 órai szentmisében emlékezünk meg 
az özvegyen maradt testvéreinkről. A szentmisében értük imád-
kozunk, majd a Szent Mónika közösség műsorral köszönti őket a 
Csorba Házban. Minden érintette szeretettel várunk!

Bolvári János
plébános

Helyesbítés
Az Önkormányzati Tájékoztató szeptemberi számában hibásan jelent meg az alábbi cikk, melyet javítva újra közlünk:

A Mélykúti Egyházközség a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában tanító pedagógusok számára Szent Gellért díjat alapított a 2016-
2017 tanévtől kezdődően. A díjazottakat a tantestület maga választja ki. Egy alsós és egy felső pedagógus kapja meg ezt a díjat. A 2016-2017 
tanévben a díjat Fuszkóné Gáspár Judit alsós és Illésné Birkás Mária felsős pedagógusok nyerték el. Köszönjünk áldásos munkájukat!
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1. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat te-

rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik

(A)  felsőoktatási intézményben teljes idejű alapképzésben, mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve fel-
sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösz-
töndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben 
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már 
nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőokta-
tási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztön-
díj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen.

(B)   a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy

       b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

      és 
       a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 

teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.A 
pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben tény-
legesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hi- �

vatásos és szerződéses állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt  �

kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. �

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pá-
lyázni.

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Mélykúti Polgár-
mesteri Hivatalnál kell benyújtani. (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 
18. sz. iroda)

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Figyelem!
A pályázatbeadáshoz EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx 

3. A pályázat kötelező mellékletei:
a)  (A) esetén: A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első fél-
évéről.

b)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) Vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat 

4. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pá-

lyázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A beérkezett pá-
lyázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. decem-
ber 7-ig. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem 
élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

5.  Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak in-

dokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelő az elbírálás 
ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követő-
en 2018. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.

Tisztelt Lakosság!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-

tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint 
elkészült Mélykút város településképi arculati kézikönyvének 
és településképi rendeletének tervezete.

2017. június 20-án került sor a kézikönyv és a településképi ren-
delet kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen rövid vetítéses 
előadás keretében ismertetésre kerültek az új településképi jogsza-
bályokkal kapcsolatos tudnivalók.

A kézikönyv és a helyi településképi rendelet (továbbiakban: 
településképi dokumentumok) készítése során kiemelten fontos 

a helyi lakosok/szervezetek minél szélesebb körű tájékozta-
tása. Ennek érdekében Mélykút Város Önkormányzat Lakossági 
fórumot tart, melyre ezúton hívjuk a T. Lakosságot. A lakossági fórum 
helye és időpontja:

Mélykút, Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
2017. október 24. (kedd) 15. 00. óra.

Kérjük, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait. 
Erre lehetőség van személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszolgálati Csoportjánál, postai úton vagy elektronikus 
levélben a hivatal@melykut.hu címre küldve, vagy akár szóban az 
októberi lakossági fórumon. A településképi dokumentumok terveze-
te elérhető Mélykút Város honlapján: a www.melykut.hu oldalon a 
„partnerségi egyeztetés” menüpontban, papír alapon pedig a Mélykúti 
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjánál.

Tisztelettel: Kovács Tamás Polgármester

Lakossági fórum

Mélykút Város Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

(A) felsőoktatási hallgatók számára illetve (B) felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
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6.  Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hall-

gatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második félévében megfeleljen 
a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban 
a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szüne-
tel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj 
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes 
egészében szünetel.

7. Az ösztöndíj folyósítása
(A)   Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-

nulmányi félév:  a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve 
a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.

(B)  Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév:  a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév 
és a 2020/2021. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2018/2019. tanév első féléve.

Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, 
amelytől a hallgató a hallgatói juttatásokat kapja. Az önkormányzati 
ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi 
félévekben március hónaptól indul.

8. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításá-

nak időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a folyósító 
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt. A bejelentést az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési 
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az 
alábbi adatok változásakor:

tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény,  �

kar, szak, megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma)  �

változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) vál- �

tozása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. A 
pályázati kiírások megtekinthetők a városháza előtt kihelyezett faliúj-
ságon, illetve a www.melykut.hu honlapon.

Programok, szolgáltatások:
Közös játék, játékos, fejlesztő 

tevékenységek: ének-zene, mese-
vers, festés, rajzolás, gyurmázás, 
mozgás, Babamasszázs, Tanács-
adások, Klubok, Fórumok, Internet 
hozzáférés stb.

Miért jó a gyermeknek?
meghitt időtöltés édesanyával• 
érdekes, fejlesztő játékok és te-• 
vékenységek kipróbálása
kortársakkal való ismerkedés• 
egészséges tízórai• 
megkönnyíti az óvodai beillesz-• 
kedést
napirend biztonsága• 
Miért jó az anyukának?

meghitt időtöltés gyermekével• 

új emberek megismerése, kö-• 
zösségi élet, aktív kikapcsoló-
dás
hasznos csecsemőgondozási, • 
gyermeknevelési ismeretek, ta-
pasztalatcsere más szülőkkel
szülésre való felkészülés támo-• 
gató környezetben
védőnői tanácsadás, fejlesztő • 
szakemberek elérése
különböző szülői klubok: főzés, • 
torna, kézművesedés stb.

Várunk mindenkit sok szeretettel! 

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.

Nyitva tartás:
Hétfő:  8.00- 13.00
Kedd:   8.00- 13.00
Szerda:  8.00- 13.00
Csütörtök:  8.00- 13.00
Péntek:  8.00- 13.00

Közös időtöltés és játék délelőttönként 0-3 éves 
(óvodába nem járó) kisgyermekek és szüleik, valamint a 

kismamák számára!

Tisztelgés ‘56 mártírjai előtt
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szeptember 29-ét az emlé-

kezés és főhajtás napjának szentelte. A Megyeházán megrendezett dr. 
Szobonya Zoltán Megyei Emléknap az 1945-1961 közötti időszak 
hőseinek és áldozatainak állít méltó emléket, a rendszert megszenvedő 
tanuk és családjuk előtti tisztelgés, együttérzés emléknapjaként.

„Az utókor feladata, hogy méltón megemlékezzen, főhajtással adózzon 
a kommunizmus ártatlan áldozatai és emlékük előtt, mindent elköves-
sen azért, hogy a jövendő nemzedékek mentesek legyenek a kommu-
nizmus mételyétől, ismerjék, óvják értékeiket, büszke tagjai legyenek 
nemzetünknek. Ezzel a feladattal tartozunk mindazok emlékének, akik 
megszenvedték ezt a rémséges időszakot és feláldozták magukat a 
nemzet oltárán.”- mondta el megnyitó beszédében Rideg László, a me-
gyei közgyűlés elnöke.

Az ünnepségen előadást tartott Bank Barbara, aki a törtész szemüve-
gén keresztül és a ránk maradt iratokból idézve mutatta be a diktatúra 
megyei történéseit. Részvételével megtisztelte a rendezvényt a jános-
halmi mártír lánya, Szobonya Csilla és köszönetet mondott Rideg Lász-
lónak az Emléknap létrehozásáért.  A Megyeháza után a megemlékezés 
a kecskeméti börtönnél, az egykori jánoshalmi ügyvéd kivégzésének 

helyszínén folytatódott, ahol az ünnepélyes műsort követően a jelenlé-
vők megkoszorúzták dr. Szobonya Zoltán emléktábláját.

A rendezvénnyel egy időben kültéri kiállítás nyílt a Megyeháza előtt 
Görgényi István 1956-os élményeit feldolgozó olajfestményeinek vá-
logatásából.

Az ünnepség keretén belül Kovács Tamást, Mélykút Város polgár-
mesterét dr. Szobonya Zoltán emlékéremmel tüntették ki: megalkuvás 
nélkül, híven ápolja az ’56-os forradalom és szabadságharc igazságát 
és dr. Szobonya Zoltán vértanú emlékét. Barcsák János mélykúti lakos dr. 
Szobonya Zoltán Emléklapot, Doszpod Béla és Nagy János dr. Szobonya 
Zoltán Posztumusz Emléklapot kaptak.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Veverka János, Mélykút Pacsirta u. lakos így emlékezik:
A bíróválasztás népünnepély volt Mélykúton. A választást megelőző 

napon a kisbíró körbejárta dobszóval a falut. A fontosabb útszakaszokon, 
útkereszteződésekben megállva hírül adta, hogy bíróválasztás lesz a 
községháza udvarán időpont megjelöléssel. A megadott időpontra a fér-
finépség összejött a községháza udvarán. A nőknek nem volt szavazati 
joguk. A községháza hátsó, nyitott folyosóján, a „gang” oszlopok között 
megjelent a főjegyző és a bírójelöltek. A kisbíró dobszóval jelezte a válasz-
tás megkezdését. A község főjegyzője ismertette a választás menetét és 
a választásra váró személyek névsorát rövid portréval, az illető vagyoni 
helyzetét és katona korában szerzett esetleges kitüntetéseit. Mielőtt sza-
vazásra került volna sor, előtte az illetővel megbeszélték, hogy vállalja-e 
a feladatot. Ezt követően a főjegyző egyenként szavazásra bocsátotta a 
kijelölt személyeket. A szavazás kézfeltartással és bekiabálással történt. 
Bírót és esküdteket 2-3 évre választottak. A megválasztott bíró köte-
lessége volt a választás után az áldomást, a vendéglátást megfizetni. 
Ez úgy történt, hogy a megválasztandó bíró előre intézkedett. Egy lovas 
kocsira felrakatott egy igen öblös, 400-600 literes boros hordót, meg-
töltve jó dobokai borral, és amikor a választás megtörtént, a vendéglátás 
megkezdődött. A fogat nélküli kocsit a boros hordóval a község kanászai 
és gulyásai húzták körül a faluban. Az egyik kanász felült a boros hordó 
tetejére és kolompolt. Ő volt a hírmondó. A fontosabb helyeken megálltak 
és kiabálva hirdették a választás eredményét. Majd a csapraütött hordóból 
minden járókelő, az összegyűlt néptömeg annyit ivott amennyit bírt. Egy 
idő után továbbmentek az újabb megállóig. Útközben kolompolt a kanász, 
a gulyások ostorukat csattogtatták, újból és újból ismertetve a választás 
eredményét. Mondani sem kell, hogy a jó pár utcából álló Mélykút rövid 
időn belül jó hangulatba került. Az utcákon ünnepelt a falu apraja-nagyja. 
Így vált emlékezetessé sok mélykúti polgárnak a bíróválasztás. Abban a 
régi, szegény világban a mélykútiak örültek és már előre készültek a két év 
múlva következő bíróválasztásra, hogy újból megismétlődhessék a nagy 
községi népünnepély.

Tegzes Miklós írta róla: Kedves emlékem a mindenkori tisztasága és 
ápoltsága. A cipő vagy a csizma mindig kisuvickolva, az ing hófehér, a 
ruha minden darabja mindig kikefélve. Hivatali beosztásához híven tudott 
viselkedni. De ami a legjobban megmaradt bennem róla: a beszédkész-
ség. Olyan beszédeket rittyentett, amikor ő volt az ünnepi szónok, hogy 
jeles beszélők is megirigyelhették volna. Soha nem volt hangos, és ami 
a legfontosabb volt benne: tudott visszaköszönni, még akkor is, amikor 
a falu első embere volt. Tehetségét, képességeit Veres Péterhez tudom 
hasonlítani.  

Kiss Ferenc bőrkereskedő és cipőfelsőrész készítő (Posta u.) me-
sélte:

A községháza egyúttal a falu közepe és minden jelentős falu- és 
államigazgatás helye volt. Azért választom ketté az életet meghatá-
rozó közigazgatást, mert az egyik ága a kevésbé fontos, a falu bírája 
és a hozzárendelt esküdtek birtokában volt. A nagy tanácsteremben 
székeltek a szó szoros értelmében, mert a terem közepén állott a 
hosszú asztal, kétoldalt 6-6 karosszékkel, az asztal végén pedig a bí-
ró úr nagy öblös, kipárnázott karosszéke terpeszkedett. Itt ücsörögtek 
és pöfékeltek a kisebb ügyes-bajos dolgokban ítélkező esküdt urak a 
bíróval, akit 3 évi időtartamra nyílt szavazással választott a nép az 
esküdtekkel együtt. Ennek lebonyolítását nagy, eszem-iszommal járó 
korteskedés előzte meg. A kisbíró kidobolta jó egy héttel hamarabb, 
hogy a választás melyik napon lesz, reggel 8 órakor, a községháza 
udvarán. Ott gyülekezett a nép és várta, hogy az épület oldalán vé-
gigfutó tornácon megjelenjen a főszolgabíró a volt bíróval és az es-
küdtekkel. Ez rendszerint dél felé következett be, addig persze a nép 
nagy része megunta a várakozást és szétszéledt, csak a beavatottak 
tudták mikorra kell pontosan ott lenni. Mert, hogy ki lesz a bíró, az 
mindig előre meg volt kártyázva, csak a formalitás volt hátra. Amikor 
a főszolgabíró megjelent, a korteshad éljenzett, és megkezdődött 
a ceremónia. Kihirdették a lelépő vezetőséget felváltani hivatott új 
testület névsorát és akkor a főszolgabíró felszólította a választókat, 
hogy aki a kihirdetett testületre szavaz, az emelje fel a jobb kezét. 
Ilyenkor nagy kurjongatás közepette feltartották karjukat a megvet-
tek, majd a főszolgabíró ellenpróbát tartott. Bármi is volt azonban a 
dolgok alakulása, a főszolgabíró kihirdette megválasztottnak az előre 
megállapított és felolvasott névsort és ezzel 3 évre el volt intézve 
a bíróválasztás. Így előfordult, hogy ugyanaz a nagygazda többször 
egymás után is betöltötte a tisztséget mindaddig, amíg az igazgatás 
másik ága, a főjegyző és a főszolgabíró ezzel egyetértett. Ha kegy-
vesztett lett, úgy mehetett a sóhivatalba, sutba vágták a hozzá húzó 
esküdtekkel együtt. Nos, bíró uram az esküdtjeivel egész délelőtt 
szolgáltatta az igazságot, délben aztán együtt indultak hazafelé, még 
akkor is vitatkozva, meg-megállva az úton. Állítólag Pintér Joachim 
bíró urammal esett meg az alábbi eset. Vitatkozván az úton egy-
szer csak megállt, botjával 
beleszúrt valamibe és azt 
mondta: „hát akkor ebben 
maradunk”. Az a valami 
tehéntrágya volt, mivel a 
teheneket a község útjain 
hajtották ki a legelőre a 
tehénpásztorok.

1940 júniusában ki-
sebb házi perpatvar tá-
madt Pásztor Gábor körül, 
ahogyan azt az iskolaszéki 
jegyzőkönyv megőrizte: 

Binszki Mihály ek. ta-
nácstag felszólalásában 
arról az állítólagos hírről 
tájékoztatta az egyházta-
nácsot, mely szerint Bognár 
János tanító Pásztor Gábor 
községi bírót, az egyház-

Mélykút Községért Díj 1994
PÁSZTOR GÁBOR bíró Posztumusz kitüntetés
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község világi elnökét becsmérlő kifejezéssel „gatyás paraszt”-nak 
nevezte. Ezért elégtételt kíván a világi elnök számára Bognár János 
tanítótól. Elnök kijelenti, hogy Bognár János tanítónak – ha ezen kije-
lentést megtette – szintén nyilvánosan, az egyháztanács előtt bocsá-
natot kell kérnie Pásztor Gábor bíró, egyházközségi világi elnöktől. Az 
elnök intézkedését Pásztor Gábor megnyugvással vette tudomásul.

Bognár János tanító ezt követően levelet írt Pásztor Gábornak, 

amelyben tagadta az ellene felhozott vádakat: „Amennyiben ezt a 
kijelentést tényleg megtettem volna, úgy lovagias kötelességem-
nek tartanám, hogy Öntől bocsánatot kérjek. Azonban a panaszolt 
kijelentést senki előtt meg nem tettem, ezt nyugodt lelkiismerettel 
állíthatom.”

Nem tudni, hogy az ügy hogyan végződött.

EMLÉKSOROK 
Mikó Menyhért tollából

Fázósan lopakodtam a télben. Valami kibúbosodott előttem a hóból. 
Gyanútlanul rúgtam a buckába. Hát egy igazi bugyelláris vacogott felém. 
Fázott? Becstelen megtalálót érezhetett bennem? Ekkorát tévedni?! Akkor 
gyermekségem még a hóhoz fehérült! Nem kormolta tévé, krimi, bűzrúd, 
fű és rágó. Felemeltem. Együtt reszketegeskedtünk. Kopott volt. Nem 
találtam a nyitját. Pedig pattentója se volt. Rekeszei mégis jól zárultak. 
Erősködtem vele. Kitárult. A titka három-négy fényes érme volt. Kisebbek, 
nagyobbak. A szívem facsarodott az elvesztőjéért. Elszántan lódultam 
a Községháza iránt. A gang végében megkocogtattam egy nagyajtót. 
Emeletnyi embertől homálylott a nyílás. Mosolygó szeme, mesét sejdítő 
bajusza megbátorított:

- Bácsi! Hát én tanátam egy bukszát.
- Hát oszt hun tanátad?- vette a szót a bajuszos.
- Hát a hóban.
- No, mutasd csak. – Átcsúsztattam féltékenyen öblös markába. Bizo-

dalmam még nem kerekedett ki egészre. Kisorolta a pénzeket a széles 
asztalra. Beült mögé a nagy székbe. Magához húzott.

- Oszt hogy hívnak?
- Mikó Menyhértnek.
- Hun laktok? Hun a tanyátok? – Magyarázgattam neki. Nem értelmez-

te, mert ráncba szedte homlokát.
- Melyik Mikó lehet a te apád? Anyádat hogy híjják?
- Pásztor Rozália.
- Akkó te a Lina és a Burzsuj Misa fia vagy? - Ráhagytam. Gyermeki 

tisztásom felborzolódott a csúfos nevek hallatán.
- Hát én meg Pásztor Gábor vagyok, olyan bíróféle. - Fárasztotta kifelé 

a szavakat. Kicsit felengedtem, meg vissza is burkolóztam gyermeki ma-
gamba. Még élesült a gúnynevek karcolása. Belemerített nagy zsebébe. 
Kihorgászott egy másik bugyellárist. S valami apróbb érmét nyomott a 
markomba.

- Ez a jutalmad, fiam. Mert böcsületes voltál. Nőjjél nagyra. Maradj 
mindig böcsületes. – S akkor valahová messze vitte nézését.

- Bár jutalmat ritkán adnak érte. – Csukta be szókapuját.
Hát ezen kis emléktisztáson csörtetek be egy emberi élet munkás-

ságába, a 35 évig tartó bírói ténykedés gazdag erdőségébe. A fásítást, 
a gondolatcsemeték gyűjtögetését nagy-nagy szakértelemmel és gon-
dossággal Balogh Ferenc nyugdíjas főmérnök, igazgatóhelyettes és az 
unokák: Halla Etelka, Halla Petronella büszke megtiszteltetésként vállalták 
magukra. Bár Petronella megjegyezte:

- Majd tíz csemetét kihagyok, mert hogy a származásom miatt tíz évig 
nem taníthattam.

A gazdag erdőségből, gyűjteményből csak a jelentősebb, terebélye-
sebb fákat jelölöm meg. Ezek: a szellemi alap biztosítása; iskolák, óvodák; 
a tantestület bővítése, szaktanárok bevonása a mezőgazdaság felvirá-
goztatásához.

Az anyagilag biztos háttér az előbbihez: az állattenyésztés fellendítése 
a megfelelő sertésfajták honosításával, a tájon nemes, értékes mének 
kihelyezése, az apaállatok biztosítása a szarvasmarha-tenyésztésben.

Ide kapcsolódik a 700 kh-as legelő létesítése, itatási lehetőséggel, s 
a laboratóriumi talajvizsgák eredményeként kiválasztott fűfajták a zöld 

tömegtakarmányozáshoz is. Az egészségügy és az állategészségügy iránti 
figyelem ébren tartása, az állatorvosok letelepítése, a járványkórház, a 
vágóhíd, a jégverem megvalósítása.

A községi esztétikum nevelése: terek, utcák rendezése, fásítás. A szo-
ciális tevékenység: ONCSA házak a nagycsaládosoknak. A közbiztonság: a 
rendőrség kiegészítése a mezőőrséggel.

A nemzeti és vallási érzés ápolása, mely egész életvitelét, életszemlé-
letét irányította. Életrajzi adatai: 1887. január 15-én született Mélykúton, 
kisparaszti család hetedik gyermekeként. Édesapja Pásztor Ferenc, a falu 
gazdája. Nagybátyja Fehér Mihály, a falu bírója. Neve ma is olvasható a 
Polgármesteri Hivatal, akkor „Faluháza” homlokzati részén a létesítmény 
építtetőjeként. Tanítója, Drégely Kálmán ősi pedagógus sarj, emberré, 
magyarrá nevelte. 1907-ben feleségül veszi Tokodi Rozáliát, az akkori 
bíró, Tokodi Joakim leányát. Apósa esküdtként már akkor bevezeti a 
közéleti tevékenységbe. Mint katona az I. világháború alatt román, orosz 
és olasz fronton teljesített szolgálatot. Olasz hadifogsága után ismét a 
közösség szolgálatába lép. Esküdt, albíró lesz. Majd a község népe bíróvá 
választja, mert értékeli eredményes közéleti, mezőgazdasági és politikai 
munkásságát.

Legemberibb magatartása a német megszállás alatt csúcsosodott 
ki. Nem egyezett bele a község zsidó lakosságának deportálásába, és a 
leventéket sem engedte fegyveres szolgálatba kényszeríteni. Ezért a nyi-
lasok átmenetileg felfüggesztik - később visszahívják. Az orosz megszállás 
időszakában – családja és személyes szabadságát is kockáztatva – min-
dent megtett a lakosság nyugalma érdekében.

Bírói tisztsége a kommunista hatalomátvétellel szűnt meg. Jutalma, 
fizetsége sok évfolyam- és sorstársával együtt a letartóztatása, az in-
ternálás. 1952-ben családjával együtt az utcára kerül. Feleségét 63 évi 
házasság után elvesztette, majd a lábát kellett amputálni.

90 évesen nővére házában inthetett búcsút az életnek és a nemzetiszí-
nű zászló színeinek. Pedig milyen vigyázva húzta magasba a 48-as emlék-
mű avatásakor a mélykúti fiúiskola előtt. Életútja bizonyította valamikori 
jóslatát a nagy asztal mögül:

- Legyél becsületes, fiam, bár jutalmat ritkán adnak érte.
És ez a ritka alkalom valósult most meg halála után a „MÉLYKÚT 

KÖZSÉGÉRT” díjjal, melyet a la-
kosság óhajával egyetértésben 
a képviselő-testület nagyon 
bölcsen Pásztor Gábor bíró 
úrnak adományozott. Fény-
lőn ragyogja be ez az érme 
az utódok sorsát az 1848-as 
emlékművön díszelgő idézettel 
együtt:
„Nagy idők. Beteljesült az írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: sza-
badság!”

(Petőfi Sándor, 1848)

Részlet Dr. Rauzs József 
Mélykút Községért Díj című 

könyvéből
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Augusztus elseje: A szoptatás világnapja

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLAT!
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület 
és a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
közös szervezésében egészségügyi szűrővizs-
gálatokra hívjuk tagjainkat és kívülálló szemé-
lyeket egyaránt. (Vércukor, koleszterin, teljes test 
analízis, vérnyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos 
érdopler, véroxigén mérés, vitamin szükség-
let, légzés kapacitás mérés) Időpontja: 2017. 
október 26. (csütörtök) 14-18 óráig. Helyszín: 
Csorba-ház – Mélykút, Petőfi tér 17. A szűrést 
követően mindenkit várunk egy uzsonnára!

GYÓGYÜDÜLÉS – 2018. március 4-9-ig
Az Erzsébet programban résztvevők gyógy-
üdüléséhez bárki csatlakozhat az alábbi felté-
telekkel:
Helyszín: Béke Hotel **** Hajdúszoboszló 6 nap 
5 éjszaka szállás, félpanziós ellátással: 59.900.-
Ft+IFA+útiköltség. Jelentkezéskor 10000 Ft elő-
leget kérünk befizetni. 5 napos gyógykezelések 
felvételére lehetőség biztosított TB támoga-
tással.

Jelentkezési határidő: 2017. december 15.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, érvényes 
egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 
alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható 
9.900,-forintért, melyet hat hónap alatt lehet 
felhasználni egyéni odautazással. 

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-mas-
szírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 
egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy 
a 06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
A Szt. Tamás Katolikus Általános Iskola torna-
termében minden kedden és pénteken 17 órától 
gyógytornát tartunk Csontos Ferenc tanár úr 
vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanács-
adás • klubfoglalkozások • tájékoztató előadások 

• iskolai esélyórák tartása • egészségügyi szűrő-
vizsgálatok • gyógytorna • gyógymasszírozás 
• gyógyüdültetés • szobai kerékpár és gyógy-
ászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése 
• rendezvények, kirándulások és kedvezményes 
szolgáltatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes internetes 
szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 
9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

A szoptatás az élet nagy ajándéka 
az anyák és a csecsemők számára is. 
A természetben kialakult az ősi ösztön, 
mely gondoskodik az élet továbbvitelé-
ről. Az ember életben maradásához a 
szoptatás jelentette az egyetlen lehető-

séget az elmúlt korokban. Különböző kutatási eredmények támasztják alá 
a szoptatás fontosságát, valamint a tényt, hogy az anyatej az egyetlen 
teljesen kiegyensúlyozott táplálék. Az anyatej élő anyagként nemcsak 
összetételében, hanem kalória tartalmában is biztosítja a csecsemő szá-
mára az optimális növekedést és fejlődést. A szoptatás azonban sokkal 
többet jelent a táplálásnál, egy olyan bensőséges kapcsolat, kötődés 
anya és gyermeke között, ami meghatározza a gyermek későbbi életének 
alapjait. Az élet első szakaszában kialakult érzelmi kötődés a későbbi 
életszakaszokban is érezhető pozitív hatással van mind az anya, mind a 
gyermek pszichés fejlődésére. 

1992-től tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját, más né-
ven a szoptatás világnapját az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 
átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében.

Az Egészségügyi Világszervezet hathónapos korig kizárólagosan a 
szoptatást javasolja, amiről fokozatosan ajánlott átszoktatni a csecse-

mőt szilárdabb ételekre. A kiegészítő szoptatás egészen két éves korig 
eltarthat.

Sok szeretettel köszöntjük e nap alkalmából a szoptató kismamákat.

Védőnők

Elhunytak:
Bélecki Béla    élt: 73 évet
 Racsmány József Imréné Gyetvai Margit élt: 82 évet
 Balla Imréné Lajkó Etelka   élt: 85 évet
 Iván István Kálmánné Kiss Mária  élt: 87 évet
 Borsos Béla János    élt: 73 évet
 Rasztik Józsefné Banász Mária  élt: 86 évet
 Kiss Mihályné Lojek Erzsébet  élt: 84 évet
 Sólya András    élt: 62 évet
 Birkás János    élt: 59 évet
 Laki Jolán    élt: 90 évet

2017. augusztusi születések:  
Varga Máté  an.: Horváth Beáta
Hodoniczki Miklós  an.: Nagy Veronika
Selymes Máté  an.: Hegedűs Anita
Bereczki Sándor Mátyás an.: Hodoniczki Mariann
Vakula Richárd Rafael an.: Burszki Anita

Anyakönyvi események

„Magasztalni kell az anyát, 
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlőin nevelkedett 
az egész világ”

/Gorkij/
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Az óvodai beíratás 2017. 04. 20 – 21-én megtörtént: 26 gyermek 
felvételét kérték, 3 gyermek előjegyzett. 

Várható létszámok a 2017/2018-as nevelési év során:

I.sz. 
Óvoda 

kis-
cso-
port

I.sz. 
Óvoda 

kö-
zépső 
cso-
port

I.sz. 
Óvoda 
nagy-
cso-
port

II.sz. 
Óvoda 

kis-
cso-
port

II.sz. 
Óvoda 

kö-
zépső 
cso-
port

II.sz. 
Óvoda 
nagy-
cso-
port

Össze-
sen

Maxi-
mum 

létszám

21 fő 23 fő 25 fő 25 fő 25 fő 25 fő 144 fő

Tényle-
ges lét-
szám:

18 fő 19 fő 24 fő 21 fő 16 fő 19 fő 117 fő

Az óvodák személyi ellátottsága, csoportbeosztások:
Óvoda vezető:   Mackó Zoltánné
Vezető helyettes:  Doszkocs Lászlóné
Pedagógiai asszisztens:  Grizákné Szöllősi Éva
   Horváthné Gyetvai Zsuzsanna

           2017/18 csoportvezető
délutános 

csoportvezető
dajka

I. 
számú 
Óvoda

2,5-3-4 
évesek

Doszkocs 
Lászlóné

Rostás Nóra Sziráki Gabriella

4-5 
évesek

Török 
Györgyné

Sziráczki 
Gyuláné 

Somogyi Csabáné

5-6-7 
évesek

Bartosné 
Horváth Éva

Dudás Béláné

II. 
számú 
Óvoda

2,5-3-4 
évesek

Papdi Christa
Lengyelné 

Gáspár 
Erzsébet

Bényiné Kovács 
Éva

4-5 
évesek

Torma 
Lászlóné Radvánszki 

Róbertné 
és 

Farkas-Torda 
Zsófia

Zsebő Sándorné

5-6-7 
évesek

Radvánszki 
Róbertné és 
Farkas-Torda 

Zsófia

Rasztik Mihályné

A nemzeti és óvodai ünnepek tervezett rendje, időpontja

Dátum Esemény Felelős Szintjei
2017.szept. - ok-
tóber

Szüreti bál csoportvezető óvo-
dapedagógusok

óvodai

2017. szeptember Mihály napi 
vásározás

csoportvezető óvo-
dapedagógusok

városi

2017. november Márton napi 
„Liba-galiba”

minden óvodape-
dagógus

óvodai

2017. december Mikulás csoportvezető óvo-
dapedagógusok

csoport

2017. december Karácsonyi ünnepély nagycsoportos óvo-
dapedagógusok

óvodai

2018. február Farsangi délelőtt, 
zenés műsor

délelőttös csoport-
vezető óvodape-
dagógusok

óvodai

2018. március Március 15. 
nemzeti ünnepről 
megemlékezés

nagycsopor tos 
óvodapedagógu-
sok

óvodai

2018. május Anyák napi 
ünnepélyek

minden óvodape-
dagógus

csoport

2018. május Gyermeknap minden óvodape-
dagógus

óvodai

2018. május Nagyok búcsúztatása középső csoportos 
óvodapedagógu-
sok

óvodai

Nyáron az I.sz. Óvoda fűtéskorszerűsítése, illetve a II. sz. Óvoda 
teraszainak tetőszerkezetének mázolása készült el. A takarításhoz se-
gítséget kaptunk a közhasznú munkásoktól két fő közreműködésével, 
melyet ezúton is tisztelettel köszönünk.  Igényes, felújított környezet-
ben várjuk a gyermekeket óvodáinkban.

Mackó Zoltánné
óvodavezető

Az óvodai munkaterv lényeges elemei

Fogorvos: Dr. Békássy Bálint 
Klinikai fogászati higiénikus: Deákné Csatai Erzsébet
Betegfogadási idő:

Kedd: 8:00-13:00  Időponttal nem rendelkező pácienseket 
12 óráig fogadunk.

Szerda: 13:00-18:00  Időponttal nem rendelkező pácienseket 
17 óráig fogadunk.

Csütörtök:  14:00-18:00
Péntek: 13:00-18:00  Időponttal nem rendelkező pácienseket 

17 óráig fogadunk.
A betegellátás előjegyzés alapján történik, 

időpont kérhető rendelési időben személyesen, vagy a
06-77/460-087-es telefonszámon.

Sürgősségi esetben a kunfehértói rendelőben, (Kunfehértó, 
Szabadság tér 7.) előzetes telefonos egyeztetés után tudjuk fogad-
ni pácienseinket (06-30/2-972-473)

Kedd:    13:00-16:00
Szerda:    9:00-11:00
Péntek:    9:00-11:00

Építési törmelék gyűjtése
A település területén keletkezett építési és bontási munkálatokból 

származó hulladék (sitt) alkalmi gyűjtését végzi Mélykút Város Önkor-
mányzat és FBH Nonprofit Kft. A hulladékot a Dózsa György és Kölcsey 
Ferenc utca kereszteződésében található önkormányzati ingatlanra 
kell szállítani önerőből a kijelölt időpontban.

A hulladékban csak beton, tégla, és cserép lehet. Más agyag (pala, 
fa, nád, műanyag stb…) előfordulása esetén a hulladékot visszaszál-
líttatják a tulajdonossal.
A gyűjtés időpontja: 
 2017. október 14. (szombat) 8:00 – 14:00 h-ig.
 2017. október 16. (hétfő) 8:00 – 16:00 h-ig

Ettől eltérő helyen és 
időpontban lerakott hulla-
dék környezetszennyezés-
nek minősül és büntető el-
járást von maga után.
Tisztelettel: Mélykút Város 
Önkormányzat

Mélykút Város Önkormányzat
Fogászati Rendelő I. körzet

TB által támogatott fogászati alapellátás
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2017. szeptember 
15-17 között meg-
rendezésre került vá-
rosunkban a negyedik 
„Szüreti expo”. 

Pénteken és szom-
baton sok színpadi 
program szórakoztat-
ta a közönséget. 

Szombaton - már 
negyedik alkalommal - hivatalunk is indult a káposzta főző versenyen. A 
gyakorlott szakácsokból álló csapatunk Ádám Zoltán, Szalmáné Gunda 
Edit, Bogdán József és Hrovatinné Szakál Éva a Járási Hivatal kollégái és 
családtagjaik számára főzött töltött káposztát. Az ételt a kollégák és a 
zsűri is kiválóra értékelte, a program részét képező káposztafőző verse-
nyen a Jánoshalmi Járási Hivatal csapata negyedik helyezést ért el.  

A Járási Hivatal is kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról 
készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal. 

Felhívtuk a látogatók figyelmét hivatalunk 2017. január óta ellátott új 
feladataira, amelyek az áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás, fogyasztóvé-
delmi feladatok. 

Az adott szakterületre vonatkozó kifejezéseket, vagy az odaillő, köztu-
datban ismert fogalmakat az őszhöz kapcsolódó termény szimbólumában 
jelenítettünk meg. 

Szóbeli tájékoztatást és írásos anyagot adtunk az adott szakterületek 
célcsoportjai számára is.

A legkisebbeket édességgel és a Járási Gyámhivatal munkatársai által 
készített képes kifestő lapokkal vártuk. 

A Járási Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni 
a JÁRÁS TOTÓ kitöltésével, amelyet a kiállítás látogatói nagy lelkesedéssel 
töltöttek. A 141 hibátlanul kitöltött totó közül 6 nyertes kihúzásra került, 
akiket a hivatalvezető felkérésére a kormányablakban ügyfélként megje-
lenő Juhász Erika sorsolt ki. 

Ajándékokat vehettek át a 
következő jánoshalmi és mély-
kúti személyek: 

díj: Horváth Noémi 
díj: Mokóné Ballai Éva
díj: Szabó Kitti 
díj: Maczonkáné Körmöczi 

Veronika  
díj: Tokodi Gyuláné  
díj: Maczonkáné Mikó Ildikó 
A díjakat a Jánoshalmi Já-

rási Hivatal, Ferenc Andrásné 
vállalkozó és a Stílus üzlet 
ajánlotta fel, ezúton is köszön-
jük nekik. 

Az expo rendezésben part-
nerünk volt a jánoshalmi Gaz-
dakör, Jánoshalma Város Ön-
kormányzata és az FM ASZK 
(közismert nevén: Szakképző iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy a 
szervezés során eredményesen együtt tudtunk dolgozni. 

Köszönöm a Járási Hivatal munkatársainak lelkiismeretes munkáját is, 
amelyet a Járási szüreti expo sikeres lebonyolítása érdekében végeztek. 

Az időjárás is kedvező volt számunkra, színvonalas kulturális prog-
ramokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk 
meg, ezért sikeresnek ítélem meg a negyedik alkalommal megszervezett 
rendezvényt.   

Jánoshalma, 2017-09-26.             
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala a szüreti rendezvényen  

Igazi irodalmi 
csemegészésben 
volt részünk a 
mélykúti Vörös 
tanyán, ahol talál-
kozhattunk Simai 
Mihály József At-
tila díjas szegedi 
költővel, Nagy L. 
János nyelvész-

professzorral, illetve Belányi József költővel, akinek “Jártam a Holdon” 
c. kötetét ajándékba kaptuk, és dedikálta is mindenkinek, névre szóló 
üzenettel. Ezúton is köszönjük a Molnár hármasikrek papájának, Szabó Jó-
zsefnek a szervezést, Kiss Pálnak a beszélgetés levezetését, Dora Tibornak 
a csodás képeket, nomeg, a kemencében sült csülköt és töltöttkáposztát 
a Vörös-tanyának!

Bíró Emőke tanár
Szilády Áron Református Gimnázium 

Kiskunhalas

ElevenBombaBések a Vörös tanyán
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