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Kedves Mélykútiak!
Végre talán valóban beköszönt a tavasz hozzánk és egy kis napfényt hoz a hosszúra nyúlt
tél után. Egyre több embert – felnõttet és gyermeket egyaránt – csalogat ki a jó idõ a szabadba. Egyre többször látom a játszótér és a park
mellett elhaladva, hogy valóban itt a tavasz,
egyre többen keresik fel ezeket a közösségi tereket. Gyermekzsivajtól és a gyermekeket óvó
anyukák, apukák, nagymamák és nagypapák
hangjától hangosak az óvoda-, iskolaudvarok és
a már említett parkok, játszóterek.
Ez a hónap valóban róluk szól. Az édesanyákról, a gyermekekrõl és tulajdonképpen
a családokról.
Haladjunk idõrendben:
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat,
nagymamákat köszöntjük.
Az édesanyák vigyázó szeretete egy életen
át végigkísér bennünket. Ez a szeretet az,
amely nem szab feltételeket, nem követel,
nem kételkedik. És ez a szeretet, törõdés nem
változik soha. Az édesanyák akkor is jelen
vannak, ha nem mutatkoznak. Figyelõ tekintetük nem számon kér, hanem óvni próbál. A
korlátokat és a szabályokat sem azért állítják,
hogy korlátozzanak, hanem hogy amennyire
lehet biztonságot adjanak.

Kedves Édesanyák!
Május elsõ vasárnapján Önöket ünnepeljük. Önöket, akik úgy adnak gyermekeiknek,
hogy közben nem gondolkodnak: mennyit
fognak ebbõl visszakapni.
Önzetlenül adnak mindent önmagukból,
miközben egyáltalán nem adják fel önmagukat. Mindezért elismerés és köszönet
Önöknek!

gyan ma mi felnõttek a mindennapi feladatokkal megküzdeni, és egyben õk fogják majd
a településünket ezek által a dolgok által
elõbbre vinni. Ehhez bizony nekünk mai felnõtteknek jó példát kell mutatnunk.

„Nincsen õrzõbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.”
(ismeretlen)
És van még egy fontos
ünnep: május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük. Szinte keretet ad ennek
a hónapnak a család.
„Szeretni annyit jelent, mint a jövõ felé fordulni és továbbadni az életet” – mondja egy
amerikai pszichológus. Bármilyen nehéz is elképzelni és a mindennapi munkát figyelve elhinni, de nekünk is ez a dolgunk a városházán. Az a dolgunk, hogy szeressük ezt a települést, szeressük a benne lakó embereket, felnõtteket és gyermekeket egyaránt. Szemmel
kell tartanunk a mai nap ügyei között a jövõt
is. És a jövõt a mai nap gyermekei jelentik.
Amint a szülõknek gondoskodniuk kell cipõrõl, ruháról, uzsonnáról és még nagyon sok
mindennapi dologról, akként a miénk a feladat, hogy legyen óvoda, iskola, ahol ezeket a
gyermekeket szépre és jóra tanítják, s emellett megtanítják nekik azoknak a dolgoknak
egy töredék részét, amire az életben szükségük lehet.
Egyszer ez a város is a mai gyermekeké lesz. Õk fognak benne járni-kelni, õk dolgoznak majd a hivatalokban és
minden más munkahelyen.
Õk fognak ugyanúgy, aho-

A feladatok mellett azt is szemmel kell tartanunk, hogy velük, a jövõ nemzedékével is
legyen idõnk foglalkozni. Hogy a mindennapi
feladatok mellett õk is az életünk részét képezzék. Hogy azt lássák, hogy igenis fontosak
a számunkra és szeretjük õket.
Kedves Szülõk!
Ünnepeljük gyermekeinket egy picit kitüntetettebb figyelemmel és szeretettel május
utolsó vasárnapján, de fontos, hogy ne feledkezzünk meg róluk az év további 364 napján,
a mindennapi gondok, feladatok mellett sem.
A gyermekeknek biztonságra, védelemre,
szeretetre és megbecsülésre van szükségük. Arra, hogy engedjük õket létezni, és gyönyörködjünk abban, ahogy személyiségük kibontakozik.
„Aki jót akar tenni valaki mással, apró részletekben kell tennie” – írta William Blake, majd kétszáz évvel ezelõtt. Ma sem kell mást tennünk,
most is kínálkozik rá lehetõség és alkalom.
„A gyermek szeme a jövõ tükre. Jaj annak,
aki elhomályosítja” (Juhász Gyula)
Kovács Tamás polgármester
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A tanácskozó terembõl jelentjük…
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. március 16. és 2011. április 15.
közötti idõszakban két alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze:
I. Személyi jellegû döntés:
A képviselõ-testület Sántáné Czékus Tímea
mélykúti lakost 2011. április 1. napjától a
GAMESZ-nél három hónapos próbaidõ kikötésével határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyba kinevezte, egyben 2011. április 1.
napjától 2016. március 31. napjáig terjedõ
idõszakra megbízta õt a GAMESZ intézményvezetõi feladatainak ellátásával.
II. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:
A képviselõ-testület a településen megvalósítandó szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási beruházás második fordulójára benyújtandó pályázat kapcsán 66 millió forint beruházási
hitel felvételérõl döntött. A hitel futamideje 10
év, a türelmi idõ 3 év. A tõke visszafizetése negyedévenként egyenlõ részletekben történik. A
képviselõ-testület a hitel fedezetéül a Mélykút,
Petõfi tér 6-7. szám, valamint a Tópart 55. szám
alatti társasházi ingatlanjait ajánlotta fel.
A képviselõ-testület döntött arról, 532.000
Ft összeget céltartalékba helyez érdekeltségnövelõ pályázat önrészeként, csökkentve ezzel az összeggel a Mûvelõdési Ház és Fenyõ
Miksa Könyvtár dologi kiadásainak tervezett
elõirányzatát.
III. Egyéb döntések
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) kötelezõ jelleggel írja elõ az önkormányzatok számára gazdasági program készítését. A gazdasági programot a képviselõ-testület az alakuló ülést követõ hat hónapon belül fogadja el, amennyiben az egy választási ciklus idejére szól. E rendelkezésre tekintettel a képviselõ-testület az
alakuló ülésén megbízta a Fejlesztési, Ipari és
Mezõgazdasági Bizottságot az önkormányzat
2010-2014. évekre szóló gazdasági programjának elkészítésével. A programot a bizottság elkészítette, azt a képviselõ-testület elé beterjesztette. Az Ötv. részletesen meghatározza a gazdasági program kötelezõ tartalmi elemeit. Eszerint a gazdasági program az önkormányzat(ok)
részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelezõ és önként

vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elõsegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitûzéseit,
az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitûzéseit. A képviselõ-testület a programot a bizottságok, valamint a képviselõk által javasolt módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta, ezzel
egyidejûleg úgy döntött, hogy azt megküldi az
intézményvezetõk részére megismerés céljából, egyben felkérte az intézményvezetõket arra, hogy a program megismerése után véleményükrõl, észrevételeikrõl tájékoztassák a polgármestert. A polgármester a vélemények ismeretében dönt a program esetleges módosításának
szükségességérõl. Az egységes szerkezetbe foglalt Gazdasági Program megtekinthetõ a
www.melykut.hu/önkormányzat/gazdasági
program oldalon.
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzatok a költségvetési év április 15. napjáig éves
összesített tervet kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikrõl. A közbeszerzési terv készítésének a célja elsõsorban az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek
közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül
összefüggõ árubeszerzéseivel, építési beruházásaival és szolgáltatás megrendeléseivel kapcsolatos közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele. A beterjesztett közbeszerzési tervet a
képviselõ-testület jóváhagyta. A közbeszerzési
terv nyilvános, az letölthetõ a www.melykut.hu
/önkormányzat/közbeszerzési oldalról.
Magyarországon a közpénzek felhasználásában résztvevõ költségvetési szervek kötelesek
belsõ ellenõrzési rendszert mûködtetni abból
a célból, hogy a szervezet vezetõje számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és
mûködtetett pénzügyi irányítási és kontroll
rendszerek megfelelõségét illetõen. A belsõ ellenõrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot
adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja,
hogy az adott szervezet mûködését fejlessze és
eredményességét növelje. Az idei évben eddig
három ellenõrzést végzett a belsõ ellenõri tevékenységet ellátó gazdasági társaság, amelyek az
alábbi területekre irányultak:

• A Polgármesteri Hivatalnál a céljelleggel
civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenõrzése.
• A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szabályozottságának, mûködésének, gazdálkodása szabályszerûségének ellenõrzése.
• Gondozási Központ vonatkozásában a
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
munkavállalók besorolásának ellenõrzése.
A képviselõ-testület az ellenõrzésekrõl szóló jelentéseket megismerte, azt megtárgyalta,
ezzel egyidejûleg felkérte a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökét, a Gondozási Központ
igazgatóját és a jegyzõt, hogy az ellenõrzési
jegyzõkönyvben foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében az intézkedési terveket
készítsék el, ezzel egyidejûleg gondoskodjanak a feltárt problémák megszüntetésérõl.
A képviselõ-testület a 2010. december 22ei ülésén döntött az óvoda és a Szvetnik
Joachim Általános Iskola intézményvezetõi álláshelyére vonatkozó pályázatok kiírásáról. A
jogszabályi rendelkezések lehetõséget adnak
arra, hogy a pályáztató a pályázók vezetési
programjait az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõvel véleményeztesse. A
képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatok
elbírálása során ezen lehetõséggel nem kíván
élni – sem az óvodai, sem az általános iskolai
álláshelyre beérkezett pályázatok esetében.

KÉPVISELÕK
FOGADÓNAPJAI
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00 –12.00-ig
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden
csütörtökön 9.00–12.00-ig
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 keddjén 8.00–10.00-ig
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig.
Novák László képviselõ: minden hónap utolsó szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden kedden az iskolában 14.30–15.30-ig.
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában.

Mélykút Város Képviselõ-testület soron következõ ülését 2011. május 24-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.
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„Hol vagytok, ti Régi Játszótársak?”
Tisztelt mélykúti Honfitársak!
Egy leányosztály látható a felvételen. Az
elemi iskola elsõ osztályosai õk 1932-33-ban.
Petõfivel együtt õk is kérdezhetnék ugyanezt
egykori osztálytársaiktól, azoktól is, akik utánuk váltak iskolatársakká, „játszótársakká”.
Hasonló kérdéssel elõdeikhez is fordulhatnának. Sok mindenre fény derülne, s akkor már
történelemmé, iskolatörténetté válna a jelen
és a múlt.
Ennek a jelennek és múltnak a bemutatására teszek kísérletet egy – napjainkban befejezett – írásomban. Ennek a címét így fogalmaztam meg: Államszervezés – egyházszervezés – oktatásszervezés. Oktatásszervezés
Mélykúton
A feldolgozáshoz felhasználtam különbözõ
történelmi, iskolatörténeti kiadványokat • a
kalocsai Érseki Levéltár Mélykútra, a mélykúti
iskolára vonatkozó írásos forrásanyagából
500-nál több dokumentumot • a helyi iskolai
irattár dokumentumait, a múltat idézõ anyakönyveket, feljegyzéseket, mai értékeléseket,
elemzéseket stb. • A Historia parohiae Mélykút c. kéziratot (a helyi plébánosok feljegyzéseit) • különbözõ megyei, ill. helyi publikációkat • a helyi lakosok visszaemlékezéseit stb.
Az oktatásszervezés területén az elsõ lépéseket Géza fejedelem tette, amikor a Mártonhegyen (és annak környékén) letelepítette a
bencés szerzeteseket, akiknek eredeti jelszava: „Imádkozzál és dolgozzál!” Idõvel ez a
kettõs felszólítás egy harmadikkal is társult:
„Tanítsál!” Késõbb más szerzetesrendek is alakultak, azok is tették a dolgukat. Az egyházszervezet kiépítésével Géza fejedelem és István király célja az új állam belsõ megerõsítése
volt. Mélykútról a kezdeti idõben nem szól a
forrásanyag. Az iskolaszervezés nyomaival –
Mélykúton – a török kiûzése, majd Rákóczi
szabadságharca utáni idõkben, a XVIII. században találkozhatunk.
Mélykúton a XVIII. század közepe tájékán
kezdhette meg mûködését a plébániához kötött plébániai iskola, mivel a község parókiáját
1748-ban állították fel. Ettõl az idõtõl kezdve
jelennek meg – nevükkel is megnevezve – a
tanítók. Nagy kérdés, hogy ha már vannak tanítók, tanítványok, van-e, legyen-e iskola. Kalandos út vezet el az iskolaépítéshez, végül
azért megépül a zárda, a leányiskola, majd a
fiúiskola. A „kalandos úton” sok bizonytalansággal, összehangolt halogató taktikával, mellébeszéléssel kellett szembenézni.
1880-ban 800 tankötelese van a községnek. Egyetlen – erre a célra épített – iskolája
van, amely négy tanteremmel rendelkezik. A
négy tanterem közül kettõben a leányok, kettõben a fiúk „tanulnak”. Be sem férnek az

Az osztály teljes névsora megtalálható a „Diákjaink” címû fejezet 1932- 1933. évében.

osztálytermekbe! Az iskolaépítés „kalandos
útjának” a részleteivel a könyv korabeli források felhasználásával foglalkozik.
Miért nem kapott Mélykút polgári iskolát,
gimnáziumot akkor, amikor szomszédos két
községünk indíthatott elõbb polgárit, késõbb
középiskolát?

Az Iskolatörténetben ilyen kérdésekkel, folyamatokkal is foglalkozom: Hogyan érintette
községünket az I., majd a II. világháború, az
államosítás, 1956? Hogyan alakult át a hatosztályos elemi népiskola nyolcosztályos általános iskolává?
Folytatás a X. oldalon

A zárda, a leány- és a fiúiskola épülete
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Rendõrségi hírek
FIGYELEMFELHÍVÁS
Az utóbbi idõben ismét megszaporodtak
Mélykút a területén a trükkös lopások. Az
elkövetõk vidékiek, akik igyekeznek magányosan élõ idõsebb embereket felkeresni. A
gépkocsijukat távolabb állítják le és a házakhoz már gyalog érkeznek. Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz, Önkormányzat, Eü.
szolgáltató…stb.) alkalmazottjának adják ki
magukat és különbözõ indokokkal elérik,
hogy a házba bejussanak. Módszerük többek
között, hogy túlfizetésre hivatkoznak és vissza
akarják adni a pénzt a késõbbi sértettnek, de
csak nagy címletû bankjegyük van, ezért abból vissza kell adni. Hivatkozhatnak arra, hogy
pénzek sorszámait fel kell írniuk.
Utóbbi idõben elterjedt, hogy az elkövetõk
a villanykörték fogyasztását akarták felmérni,
vagy a villanyórát leellenõrizni, ezért a lakót a
házban az egyik elkövetõ ide-oda küldözgeti,
míg a másik zavartalanul kutat az értékek után.
Elkövetési módszer szintén, hogy a polgármesteri hivatal dolgozójának adják ki magukat
és késõbbi segélyezés miatt akarják a lakhatási körülményeket felmérni, ennek célja is
csak a figyelem elterelése.
Valamelyik ismerõsre (háziorvos, családtag)
hivatkozva pénzösszegeket kérnek el, vagy elérik, hogy a náluk lévõ általában rossz minõségû egészségügyi terméket drágán megvegyék.
Kis értékû vásárlást végrehajtva nagy címletû pénzzel fizetve, vagy egyszerûen pénzváltást kérve elérik, hogy a késõbbi sértett elõvegye a megtakarított pénzét.
A fenti módszerek során a pénz rejtekhelyet kilesik, majd a sértett figyelmét elterelve
a pénzt eltulajdonítják.
Az ilyen bûncselekmények tetteseinek felderítése – tekintettel arra, hogy legtöbb esetben az ország másik részébõl érkeznek –
rendkívül nehéz, ezért a megelõzésre kell
helyezni a hangsúlyt.
A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak fényképes igazolványa van –
azt mindig kérjük el – de sem õk, sem egyéb
hivatal készpénzt nem visz házhoz. Ha valakire hivatkoznak, azt mindig ellenõrizzük le telefonon vagy személyesen. Egyedül élõ idõs
emberek kapujukat tartsák zárva, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel, azokat ne engedjék be, nagyobb összegû készpénzt ne
tartsanak otthon. Amennyiben gyanús személyeket látnak, telefonon értesítsék a rendõrséget, a következõ telefonszámon: 20/539-6499. A személyeket figyeljék meg, az esetleges
rendszámot jegyezzék fel, mert ez akkor is segítség lehet a rendõrségnek, ha éppen akkor
nem történik bûncselekmény.

• Eljárás indult K.M. Mélykúti lakos bejelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettesek (2 fõ) ellen, akik
március 1-jén 20 óra körüli idõben a bejelentõ
Mélykút, Széchenyi utca 82. szám alatti lakásába bementek azzal az indokkal, hogy az ismerõsüket keresik. Ezt követõen az egyik ismeretlen személy K. M. figyelmét elterelte, majd a
másik a lakásból eltulajdonított 16.000 forint
készpénzt, továbbá egy személyi igazolványt,
egy adókártyát, valamint egy lakcím kártyát. A
bevezetett rendõri intézkedés során elõállításra
került B. A. mélykúti tartózkodási hellyel rendelkezõ férfi, valamint B. Cs mélykúti lakos,
akik megalapozottan gyanúsíthatók a fenti bûncselekmény elkövetésével. Nevezett személyek
gyanúsítottként történõ jegyzõkönyvi kihallgatásuk után szabadon lettek bocsátva.
• H. B. I. Mélykúti lakos március 2-án
11.20 óra körüli idõben Mélykúton közlekedett az általa vezetett személygépkocsival a Jókai utcán a község központja felõl a külterület
irányába. A Világos utca keresztezõdéséhez érve úgy kanyarodott balra a Világos utcába,
hogy kanyarodás elõtt nem gyõzõdött meg arról, hogy õt mát elõzi K. N. Tataházi lakos az
általa vezetett személygépkocsival, ezért öszszeütköztek. A baleset következtében H. B. I.
8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést, míg a
másik szgk. utasai, H. M. és K. E. 8 napon belül gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedtek.
• B. A. mélykúti lakos bejelentése alapján
a Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütközõ és a szerint minõsülõ garázdaság vétségének gyanúja
miatt eljárás indult. mert március 4-én 15:00
óra körüli idõben a Mélykút, ún. Búfelejtõ
Kocsmában két ismeretlen nõ tettleg bántalmazta B. M. mélykúti lakost, aki a bántalmazás
következtében az elsõdleges orvosi vizsgálatok
alapján 8 napon belül gyógyuló, könnyû sérüléseket szenvedett. A tettlegesség a jelenlévõkben megbotránkozást és félelmet keltett. Az elkövetõk H.I és H.A. valamint B.M. mélykúti lakosok ellen csoportos garázdaság miatt folytattuk az eljárást..
• Eljárás indult a Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (2) bekezdés II. fordulat d.
pontja szerint minõsülõ szabálysértési értékre
elkövetett betöréses lopás vétségének gyanúja
miatt Sz.P. 6449 Mélykúti lakos feljelentése
alapján ismeretlen tettes ellen, aki március 6án 22:30 óra és 7-én 05:00 óra közötti idõben
a lakóházába ajtóbetörés módszerével behatolt és különféle fagyasztott és egyéb élelmiszereket tulajdonított el kb. 3.000 Ft. értékben.

• F. J. Mélykúti lakos feljelentése alapján
a Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütközõ és a (2)
bekezdés I. fordulata szerint minõsülõ kisebb
értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja
miatt eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
március 10-én kb. 20:00 óra körüli idõben a
kerítésen átmászva behatolt a Mélykút, Templom utcai. ingatlana udvarába, majd az átépítés alatt álló záratlan lakóépületbõl 190.000 Ft
értékben nyílászárókat tulajdonított el. Az elkövetõt K.J. a Mélykúti Kmb. elfogta, a kár egy
része lefoglalással megtérült., .
• Tûz keletkezett március 11-én 07:15 óra
körüli idõben B. L Mélykúti lakóingatlanában,
melynek következtében a döngölt földfalú, cserép fedésû lakóépület a melléképületeivel
együtt (összesen kb. 180 négyzetméter alapterületen) teljes egészében leégett és megsemmisült. A tûz következtében személyi sérülés nem
történt, anyagi kár kb. 8.000.000 Ft becsült értékben keletkezett. A helyszínen Molnár Róbert tü. õrgy. tûzvizsgáló azt állapította meg,
hogy a tûz nagyvalószínûséggel a kémény túlmelegedése következtében keletkezett és terjedését az épületekben évek alatt felhalmozott
lom is elõsegítette. Bûncselekmény, idegenkezûség gyanúja a vizsgálat során nem merült fel,
közveszély nem alakult ki. B. L. az ingatlanára
biztosítással nem rendelkezett, a továbbiakban
leánya és annak családja gondoskodik róla.
• Eljárás indult T. L. Mélykúti lakos feljelentése alapján lopás bûntett elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki március 20-án 22 óra és 21-én 7 óra közötti idõintervallumban Mélykút, Hunyadi utca 62.
szám alatt található Aranypatkó Sörözõbe ajtóbefeszítés módszerével behatolt, majd az
ott található játékgépet feltörve abból
100.000 forint készpénzt tulajdonított el. A
rongálással okozott kár kb. 5.000 forint.
• Eljárás indult fiatalkorú. K. A. Jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki március 11-én 23 óra és 12-én 01 óra
közötti idõintervallumban Mélykúton a Béke
Discoban a feljelentõ zsebébõl eltulajdonított
egy Samsung GT-S-5230/SL típusú rádiótelefont kb. 23.000 forint értékben.
A Jánoshalma Rendõrõrsön folyamatban
volt ügyek egy részén is látszik, hogy idõnként
a késõbbi sértett szinte felkínálja értékeit az elkövetõnek. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják értékeiket õrizetlenül. Nincs az a rövid idõ
– még a boltba, ismerõshöz való belépés 1-2

Ezt a tájékoztatást az Ön számára
a Polgármesteri Hivatal, a Posta és a Rendõrõrs együttmûködésével juttatjuk el.
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Nyusziváró
nem csak nagycsaládosoknak…
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete április
16-án kézmûves foglalkozást tartott a Mûvelõdési Házban. A kellemes hangulatú délutánon
tojásfestéssel, ablakdíszek készítésével, valamint linzerformák sütésével készültek a gyerekek és az õket elkísérõ felnõttek a Húsvéti ünnepekre. A szorgos munka közben teával kíperce sem – ami ne lenne elegendõ ahhoz,
hogy például a kerékpáron õrizetlenül hagyott táskát, vagy magát a lezáratlan kerékpárt
a tolvaj el ne vigye.
A korábbiakban a posta munkatársai segítségével és ezen újság hasábjain is tájékoztattuk a lakosságot az utazó bûnözõk módszereirõl. Sajnos, ezek a gátlástalan emberek mind
újabb és újabb történetet találnak ki hogy
megtévesszék a jóhiszemû idõs embereket.
Az utóbbi idõben már nemcsak a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, áram- vagy gázszolgáltató munkatársának, hanem árvízkárosultnak is kiadják magukat.
Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne
engedjenek be a házukba csak akkor ha megfelelõen leellenõrizték személyazonosságukat, meggyõzõdtek nem rossz szándékkal érkeztek.
Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét,
hogy az utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai
alapján sok idõs embert károsítottak meg, hiszen nem a megrendelt minõségû és mennyiségû tüzelõ ill. fa leszállítására került sor.
NE VÁLJON BÛNCSELEKMÉNY ÁLDOZATÁVÁ!

A rendõrõrs indokolt esetben az alábbi
telefonszámon hívható éjjel-nappal:

20/539-64-99
ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek:

Kolompár Anasztázia (Burai Szandra), Jámbor
Nándor (Jámbor Anikó), Lajdi Horka Bendegúz (Illés Genovéva)
Meghaltak:

Bori Mihályné Miskovits Erzsébet élt 81 évet,
Matlák Istvánné Juhász Terézia élt 56 évet,
Bácskai Imre élt 70 évet, Kiss Gáborné
Körmöczi Erzsébet élt 76 évet, Bogdán
Péterné Sziráczki Margit élt 86 évet, Czeglédi
Ferenc élt 67 évet

náltuk a résztvevõket. Örömmel tapasztaltuk,
hogy idén az eddigieknél több érdeklõdõ jött
el. A gyerekek az anyukákkal, apukákkal,
nagymamákkal alkottak szebbnél szebb ablakdíszeket, festett tojásokat, linzertésztából
készült színes süteményeket, melyeket örömmel vihettek haza.

„Hol vagytok, ti Régi Játszótársak?”
Folytatás a 3. oldalról
Szóba kerül az ismétlõiskola, a tanonciskola, az izraeliták iskolája, a „különleges” tagozatok közül az ének-zenei tagozat, a kisegítõ
és a cigánytagozat.
Hangsúlyos szerepet kapnak a tanulmányi
eredmények. Szólok a tanulmányi eredmények mérésérõl, ellenõrzésérõl, értékelésérõl,
osztályozásáról.
Az iskola kezdetben az iskolaszék irányításával mûködik, melynek elnöke (az iskola
igazgatója) a helyi egyház plébánosa. Drégely
Kálmánnal kezdõdik a tanítók közül kiemelt
nem egyházi igazgatók sora. Kik követik majd
Drégely Kálmánt (egészen napjainkig)? Bõségesen helyet kapnak a feldolgozásban a tanulmányi és sportversenyek. Kikre lehetünk
büszkék? Tagiskoláink is bõ teret kapnak (Gányósor, Tinójárás). Óvodáinkról, napközi otthonunkról is szólok.
Bemutatom iskolánk dolgozóit: a mai tantestület tagjait, azokat, akik iskolánk dolgozói
voltak egykor, a technikai dolgozókat, azokat,
akik itt végeztek az elemi, illetve az általános
iskolában.
Megidézem itt diákjainkat: a maiakat és a
régieket a Petõfitõl „kölcsönzött” kérdéssel ...
Anyakönyveink ezt az 1913-14. tanévtõl
kezdve teszik lehetõvé. Innen kezdve eljutunk majd 2010-ig. Lényegében – nagyon ke-

vés kivétellel – megemlítek legalább név szerint mindenkit 1913–14-tõl 2010-ig, aki a
mélykúti elemi, illetve általános iskolában jutott alapismeretekhez.
Részletesebben foglalkozom viszont iskolánk igazgatóival, a tantestületi tagokkal, a sikeres életpályát befutó egykori tanítványainkkal.
Az iskolatörténettel tehát eljutok napjainkig. A leírtakat bõségesen dokumentálom, és
rengeteg képanyaggal, korabeli feljegyzéssel,
köztük Tinójárás hat bértelepének térképével
egészítem ki.
A kiadható, könyvvé összeállított visszaemlékezés várhatóan e naptári év második felében fogja elhagyni a nyomdát. Megismerését,
megszerzését szívbõl ajánlom minden mélykúti családnak. Nem gondolom, hogy egyetlen család is kimaradt volna e könyvbõl.
Itt mondok mindazoknak köszönetet, akik
képekkel, egyéb forrásanyaggal segítették e
könyv létrejöttét. A legtöbb segítséget az iskola igazgatójától, Novák László Miklóstól, közvetlen munkatársaitól (Racsmán Richárdtól, a
tantestület tagjaitól), a vidéken élõ egykori
kollégáktól kaptam (Gavlik István, Effinger
Ferencék, Gregó Sándorék, Jurinák Józsefék
értékes forrásanyaggal szolgáltak, csakúgy,
mint a II. világháború hõsi halottjának özvegye, Nagy Istvánné).
Novok Rostás László tanár (nyugdíjas)

Önkormányzati Tájékoztató
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Teljes gõzzel robog
a „Tudásdepó-expressz” a könyvtárban

A VIRÁGOS MÉLYKÚTÉRT
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete meghirdeti „a Virágos Mélykútért” virágosítás,
parkosítási és kertszépítõ versenyt.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a környezetszépítésre való motiváció.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A versenyben minden mélykúti magánszemély
(magánházak tulajdonosai), lakóközösség, társadalmi szervezet, intézmény részt vehet. Benevezni Mélykút közigazgatási területén lévõ közterületeivel lehet.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE
A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét
egész évben – önerõbõl – rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Mélykút
város esztétikusabb látképéhez.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását! A
pályázat digitálisan is benyújtható.

HATÁRIDÕK:
• Az indulási szándék írásbeli jelzése: június
30. (A pályázatra az indulási szándékot írásban,
vagy elektronikusan az alul megjelölt e-mail címre kell jelezni)
• A pályázat benyújtása: július 31. A pályázathoz csatolható fényképek benyújtásának határideje: augusztus 5. A fényképek benyújtása nem
kizáró feltétel (az is pályázhat aki nem nyújt be
fényképet).

ELBÍRÁLÁS
A pályázatokat a Fejlesztési, Ipari és Mezõgazdasági Bizottság szakértõk közremûködésével bírálja el 2011. augusztus 15-ig. A pályázók írásban
értesítést kapnak a döntésrõl.

A DÍJAK ÁTADÁSA
Mélykúti Napok rendezvénysorozat megnyitó
ünnepségen történik. Díjazás (bruttó): I. helyezett: 30.000 Ft. • II. helyezett: 20.000 Ft • III.
helyezett: 10.000.-Ft

INFORMÁCIÓ

Tanítsd a gyermeket
„Tanítsd a gyermeket úgy élni,
egész évben tudjon szeretni,
minden megélt percnek örülni,
a rászorulónak kezet nyújtani,
szívbéli mosollyal rátekinteni,
az éhezõnek kenyeret adni,
a magányos lelket megérinteni,
kedves szavakkal vigasztalni,
a síró arcokról könnyet letörölni,
helyére mosolyt varázsolni,

a gonosz embereknek példát mutatni,
miként tud jobb emberré válni,
mindenkivel emberséggel bánni,
bármit hozzon a sors, embernek maradni,
hisz minden embert lehet szeretni,
csupán szíve legmélyébe látni,
a magját benne elültetni?
hogy egy jobb nemzedék tudjon felnõni?
kik, az életet jobbá tudják tenni,
a földre áldott békességet hozni:"

jelentkezési lap és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámon és
e-mail címen kérhetõ:
Személyesen: Mélykút Városi Önkormányzat
GAMESZ Mélykút Petõfi tér 1.
Telefonon: Földes István: 70/379-6956,
Elektronikusan: mng@melykut.hu
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Tudnivalók a hulladékszállítás rendjérõl
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a
településen a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. látja el. A lakosságot érintõ közszolgáltatáson felül úgyszintén a lakosság igényeinek kielégítése céljából az egykori rekultivált
hulladéklerakó helyén konténereket helyezett
ki az önkormányzat (1 db 32m3, 1db 15m3,
3db 1,1m3).
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett konténerbe a kommunális jellegû hulladék nem helyezhetõ el, mert ebben az esetben az elszállítás után kétszeres díjat fizetünk –
a lakosság a kötelezõen fizetendõ szemétszállítási díjat, az önkormányzat pedig a konténerürítésért, melynek összege 3236 Ft/m3, ami
éves szinten 3,2 millió többletköltséget jelent.
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán
keletkezõ, települési szilárd hulladékot külön
gyûjteni, továbbá az annak begyûjtésére feljogosított hulladékkezelõnek átadni, mindezért
közszolgáltatási díjat fizetni (2011. január 1jétõl a 110 literes edényzet ürítési díja bruttó
385 Ft/alkalom).
A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ
JELENLEGI LEHETÕSÉGEK
• Heti egyszeri alkalommal az ingatlanokon
elhelyezett hulladékgyûjtõ edények ürítése
• Évente egy alkalommal házhoz menõ
lomtalanítás
• A vaskúti hulladéklerakó telepen 750
kg veszélyes hulladéknak nem minõsülõ hulladék/ingatlan/év térítésmentesen lerakható
amennyiben a lakosok saját gépjármûvel szállítják be
• Szelektív gyûjtõszigetek használata papír, mûanyag és üveg hulladékok gyûjtésére:
Vasútállomás, Szabadság tér, Mátyás Király utca – Galamb utca sarok, Új utca – játszótér
mellett, Nagy utca – Eötvös utca keresztezõdés, Széchényi utca - bolt mellett, lovaspályával szemben, Damjanich út 25. elõtt – út végén, Pacsirta utca – Mátyás utca keresztezõdés, Zalka utca elején.
• A lejárt, vagy feleslegessé vált gyógyszereket minden patika és gyógyszerárusító hely
(pl. benzinkutak, drogériák) kötelesek térítésmentesen átvenni.
• Minden elektronikai készülékeket árusító bolt köteles elromlott/kidobandó elektronikai eszközeinket visszavenni, amennyiben a
boltban hasonló funkciójú, új készüléket vásárolunk. Ez a kötelezettség kiterjed a házhoz
szállításra is.
HULLADÉKUDVAROK:
Mélykúthoz legközelebb a bácsalmási hulladékudvar található a vízmû mellett, a város
határában.

Önkormányzati Tájékoztató

ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál bevezetésre került az alapdíj, mely független a vízfogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet abban az esetben, ha a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén azonban a vízmérõ, valamint a
felszerelés költségét köteles megtéríteni.

Igénybevételük minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja
mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata)
Leadható hulladékok: nem veszélyes:
lom, fém, üveg, papír, mûanyag, italos karton,
textil, gumiabroncs, zöld, inert (építési törmelék) veszélyes: fáradt olaj, sütõ zsiradék és
göngyölegei, festék, oldószer, növényvédõ
szer, lejárt gyógyszerek, fénycsõ, izzó, elektronikai hulladék, szárazelem, akkumulátor
Kommunális, háztartási vegyes hulladékot
nem vesznek át! Egy lakostól alkalmanként
legfeljebb 1 m3 mennyiségû építési és bontási
hulladék és legfeljebb 100 kg mennyiségû veszélyes hulladék vehetõ át
Nyitva tartás:
Hétfõ: ZÁRVA
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 14:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 14:00–18:00
Szombat: 8:00–12:00
ZÖLDHULLADÉK
gyûjtése az önkormányzat által. A lakosság
a fás szárú zöldhulladékot térítésmentesen leadhatja a Halasi országútról nyíló Menyhártdûlõben a sertéstelep mögött, melyet az önkormányzat összeaprítva hasznosít.
EMBLÉMÁS ZSÁK
Amennyiben több kommunális hulladék
keletkezik, mint ami a gyûjtõbe belefér, 110
literes emblémás zsák vásárolható az ÉPTESZ
Kft-nél, ami tartalmazza az elszállítás díját is
(ára bruttó 385 Ft/db), ezt a heti rendszeres
szállítás alkalmával elviszik a hulladékgyûjtõ
edényzet ürítésén felül. Nagyobb mennyiségû
hulladék esetén a szolgáltatótól rendelhetõ
konténer 5-31 m3-es méretben a következõ
telefonszámon: 06-79-524-821 (H-P: 8-16)
Vasas Dávid okleveles környezetmérnök
környezetvédelmi megbízott

Mélykút területén 2011. május 30 – 2011.
június 3. vízhálózat fertõtlenítés, 2011. május 31-én toronymosás lesz.
Mélykút–Öregmajor területén 2011. május
30 – 2011. június 3. vízhálózat fertõtlenítés
2011. június 1-én toronymosás lesz. A fertõtlenítés ideje alatt átmeneti vízhiány várható.
Vízmû telefonszáma:
06-30/314-6604. (Konkoly István)
06-70/612-5061. (Kothencz János)
06-70/612-5060. (Harcsek Miklós)
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan esetében a
tulajdonos változást minden esetben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése
miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisztántartására és téli idõszakban a
vízórák fagy elleni védelmére.
• TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében: Kálvária, Pesti, Alsó) 2011. március 27tõl 6–20 óráig tartanak nyitva. A temetõgondnok telefonszáma: 06-30/245-5266
(Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/2525181, 06-20/978-6680 (Mayer László) telefonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089. vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippantás díja fordulónként bruttó 6.875 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszámon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: A Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 360 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.
Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
szolgáltatásaink körét fénymásolással
FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR
bõvítettük.

Önkormányzati Tájékoztató
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KARITÁSZ HÍREK

NÉGY ÉVSZAK (részlet)

A Katolikus Karitász Mélykúti Csoportjának
honlapja a www.caritasmelykut.shp.hu címen érhetõ el.

Május
Májusnak dallama van, melyet a nemzetközi
dalszerzõk hasztalan igyekeznek lekottázni.
Már mindent megkíséreltek e célból: de mindig csak dallamos zenebona lett belõle, célzásokkal a gyöngyvirágra és a mérsékelten viszonzott szerelemre. Az igazi májusi dallam
mélyebb, s egyáltalán nem érzelgõs. Van benne valami a földrengésbõl. De van benne valami a halál neszébõl is. Félelmes hónap.
Okos öregek nem szeretik, óvatosan élnek
ízeivel, fényeivel és illataival, lehetõleg elbújnak vagy elutaznak elõle.

• GYERMEK RUHAVÁSÁR május 14-én
(szombaton) 8-12 óráig a plébánia udvarán.
A KATOLIKUS KARITÁSZ MÉLYKÚTI CSOPORTJA GYÛJT
• Használt mobiltelefonokat a verbita miszszió javára. Vannak olyan vállalatok, amelyek megjavítják vagy újrahasznosítják a mobiltelefonokat. Ezek a javított telefonok kerülnek a fejlõdõ országokba, ahol az emberek még hosszú ideig használhatják. A telefonokért cserébe kapott összeg a verbita
atyák és testvérek missziós munkáját segíti
Magyarországon és a világ más országaiban.
Fontos, hogy a mobiltelefonokhoz akkumulátor is tartozzon! Behozhatók minden
munkanap délelõtt a plébániára, vagy szent
misék után a sekrestyébe.
• Használt mesekönyveket gyermekek számára. Akinek van és már nem kell, szeretettel
fogadjuk a plébánián.
• Érvényes szavatosságú, tartós élelmiszereket, melyek a rászoruló embertársaink asztalára kerülnek. Behozhatók mindennap délelõtt folyamán a plébániára. A „Szeretet Miszszionáriusai” csoport tagjai 1997. óta elsõpéntekenként hozzák a tartós élelmiszereket,
ezekbõl tudunk segélycsomagokat készíteni
és a legrászorultabbakhoz eljuttatni.
• Tiszta, használt, jó állapotú, felnõtt és
gyermek felsõruhákat és cipõket. Ezeket is
délelõttönként a plébániára szíveskedjenek
hozni. Mind-mind a szükséget szenvedõ embertársainkhoz kerülnek.
• Takarók kötéséhez gyûjtünk maradék vagy
bontott fonalat és a takarók négyzeteinek kötéséhez ügyes kezû lányokat, asszonyokat
szeretnénk megnyerni. A kötés részletes leírása a plébánián található. A fonalakat délelõttönként a plébániára szíveskedjenek hozni.
A kész takarók Magyarországra vagy a Kárpátmedencében levõ magyar nemzetiségû szegényekhez kerülnek a Magyarországi Lepramisszión keresztül.
• Használt levélbélyegeket a Magyarországi
Lepramisszió részére. Ne dobja el! Mindenféle bélyeget (külföldit és magyart egyaránt) válogatás nélkül értékesíteni tudnak. Ha valakinek nincs rá szüksége, kérjük, vágja körül a
borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva,
nem kell leáztatni) és gyûjtse össze, hozza be
a plébániára.
„Minden, amit tesztek. szeretetben történjék.” 1Kor 16,14
Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja

[…]
A májusi ünnep pogány és harsány. Minden lármázik, mondani akar valamit. A levegõ
már korán megtelik pezsgõ, fanyar illatokkal,
barbár fénnyel, egy ókori ünnep kegyetlen,
vakító fényességével. Van májusi öngyilkos,
ahogy van májusi gyöngyvirág, májusi rántott
csirke. Az ember tehetetlenül menekül e támadás elõl a civilizáció bástyái mögé. Májusban nem lehet könyvet írni. Olvasni is alig.
Minden élet személyes, értelem ellen való támadásnak érzi e sugarakat és illatokat.
Márai Sándor

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETE
• ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy Mórahalmon megkezdte mûködését a ,,Guruló” mûhely. Szolgáltatásaik: segédeszközök javítása, karbantartás; segédeszközök átalakítása; FNO felmérés; tanácsadás;
életvitelt segítõ eszközök bérlése.
Elérhetõségeik: Mûhely címe: 6782 Mórahalom, Szegedi u. 69-75. E-mail: morahalom@merek.hu, Honlap: www.gurulo.hu
Telefon: +36/62 202 126
További információt a fenti elérhetõségeken,
vagy egyesületi irodánkban tudunk adni.
• SZJA 1%! Kérjük egyesületi tagjainkat, családtagjaikat, támogatóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk javára
ajánlják fel. Adószámunk: 18343438-1-03
Köszönjük!

• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS
GYÓGYÜDÜLÉS november 6-13-ig. Jelentkezési határidõ: május 31. Bõvebb információt
jelentkezéskor adunk.

• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tagkönyv fel-

mutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható 7.000 forintért,
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni
egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZõ TORNA kedden és
pénteken 17 órakor kezdõdik az Általános Iskola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket ügyfélfogadási idõben várjuk.

• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A 2011-es tagdíjfizetést követõen a Pacsirta utcai baromfiboltban 2%-os kedvezménnyel lehet vásárolni. Az erre a célra érvényesített utalványokat ügyfélfogadási idõben
adjuk át.

Elérhetõségeink: 6449 Mélykút, Petõfi tér
17. • Tel.: 77/460-010 • Mobil: 06-70/3132929 (Holka Istvánné); 06-70/387-0512
(Rasztik Tibor) • E-mail: mmemelykut@tonline.hu • Honlap: www.mmemelykut.hu
az egyesület vezetõsége

MOZAIK ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY
Az idei tanévben az 1. b osztályból több tanuló is jelentkezett a Mozaik Kiadó országos levelezõs
(internetes) tanulmányi versenyére. Közülük Klem Balázs olyan ügyesen oldotta meg a feladatlapokat, hogy meghívták a döntõre. Három tantárgyból is nagyon jól teljesített: matematika 1. osztály, anyanyelv 1–2. osztály és általános mûveltség 1–2. osztály. A döntõ megírása után az eredményhirdetésre is meghívást kapott, melyet 2011. április 16-án, Szegeden rendeztek meg. Ott derült ki, hogy Klem Balázs matematika tantárgyból az országos 4. helyezést tudhatja magáénak!
Kedves Balázs! Gratulálunk a szép eredményhez, és további sok sikert kívánunk! Nagyon
Fuszkóné Gáspár Judit és az 1. b
büszkék vagyunk Rád!

GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítõ Csoportja a foglalkozásait,
2011, április 14.-tõl csütörtök esténként 19 órától tartja a Csorba-házban.
A csoport honlapja elérhetõ a www.melykutgamma.shp.hu oldalon.

