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Polak, Wêgier, dwa bratanki

Lengyel, magyar két jó barát

Így szól a kezdõsora annak a rímbe szedett közmondásnak, ame-
lyet Lengyelországban és Magyarországon csaknem mindenki is-
mer, és amely a két nép történelmi barátságát példázza. Gyakran
hangzik el találkozókon. Így történt ez 2010. július 1-5-ig is, ami-
kor mélykúti küldöttség járt a lengyelországi testvérvárosban
Kamionka Wielkában. 

A testvérvárosi kapcsolatot 2007- ben azzal a szándékkal kötöt-
te meg a két város, hogy elõsegítsék polgáraik kulturális, idegen-
forgalmi, sport, szociális és gazdasági együttmûködését.

Nagy szeretettel fogadták a csoportunkat. Sokszínû és változa-
tos programot kínáltak számunkra. Kirándulni voltunk a wieliczkai
sóbányában, a krynicai üdülõtelepen, Nowy Sacz-ban. A gyere-
kek iskolalátogatáson, a felnõttek egy vállalkozói klubban jártak.
Megismerkedhettünk az ottani falusi turizmussal. Az utolsó esti
kulturális gála mûsoron nagy sikerrel szerepeltek a mélykútiak: a
Vadvirág Néptánccsoport két csoportja, a Boogy Night aerobic
csoport és a Szederinda Citerazenekar. Jövõre a lengyel csoportot
látjuk vendégül Mélykúton. Szép emlékekkel tértünk haza és szí-
vesen emlékezünk vissza az ott eltöltött napokra.

Börcsökné Kiss Erzsébet

Kedves Mélykútiak!
Tisztelettel és szeretettel hívjuk Önöket és a haza-
látogató kedves vendégeket a Mélykúti Napok
programsorozatára.

Augusztus 20. péntek

07.00: Szent István napi szentmise a Szent
Joachim-templomban
09.00: 11-es rúgó bajnokság
10.00: Mélykúti Napok Kupa 2010. amatõr foci
torna
11.00: Strandröplabda bajnokság
16.00: Városi ünnepség a Központi parkban
Ünnepi beszédet mond: Bányai Gábor ország-
gyûlési képviselõ, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés elnöke • Kenyérszentelés • Mélykútért
díjak átadása • Virágos Mélykútért díjkiosztó •
Zenés, irodalmi mûsor
17.00: Kiállításmegnyitók
18.00: Beregi Vendel tanár úr orgonaestje a Szent
Joachim-templomban
22.00: Szabadtéri nosztalgia disco a Mûvelõdési
Ház elõtti téren

Augusztus 21. szombat

09.00:„Esélyegyenlõségi Sportnap” a Sportpályán
15.00: A Központi park programjai
A brémai muzsikusok (báb elõadás) • Kézmûves
foglalkozás • játszóház • civil-sziget • kézmûves
udvar • ugrálóvár • Mélykúti „kapu kitámasztó
mákos kalács” kóstoló. 
A Központi park minden rendezvénye  ingyenes!
Borudvar a Csorba-házban
16.00: „Szép vagy gyönyörû vagy, Magyarország”
– Magyar zene, magyar virtus • Tihanyi Tóth
Csaba, Bognár Rita (operettek, világ- slágerek) 
17.00: Sivatagi Show – zenés gyermek mûsor
Szegedi Mini Színház elõadása a nagyszínpadon
18.00: Helyi, kistérségi csoportok bemu-
tatkozása: Tánc–Zene – Zsanett & David duet-
tek és ismert slágerek • Boogie Nihgt aerobik
csoport • Magic Dance csoport • Hastánc show
Zaheraah táncosai • Pro-art latin és dance cso-
port mûsora • Jánoshalmi AMI jazz-balett és for-
mációs tánc show
19.00: Búcsúi elõesti szentmise a Szent Joachim-
templomban
20.00: Utcabál elõzetes
21.00: Sógorok Együttes mûsora
22.00: Utcabál Holy-Day Együttessel

Augusztus 22. vasárnap

7.00 és 9.00: Fõtisztelendõ Bergmann János bács-
almási apát-plébános aranymiséje • Mélykúti bú-
csúi kirakodóvásár a Lovaspályán
16.00: Bajnoki Labdarúgó mérkõzés

KIÁLLÍTÁSOK
• Mûvelõdési Ház: Kézimunka kiállítás • Hurtony
Magdolna csipke kiállítása • Kincses Szilvia szobor
és kisplasztika kiállítása • Folyosó: Fotókiállítás
(Természetjáró Egyesület), Életképek 2009-2010
• Könyvtár: Kristóf Márta mézesbáb készítõ kiál-
lítása • Mackó János fesõtmûvész állandó kiál-
lítása • Kalóztábor életképek kiállítás
• Csorba-ház: Kiállítás Lipka Mariann (Mélykútról
elszármazott) ötvös, aranymûves, zománcmûves
alkotásaiból
A kiállítások augusztus 20-25-ig látogathatók!
A mûsorváltoztatás jogát a szervezõ fenntartja!

Gelányi János polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Kinek van még füle, kikiáltom annak!
Az Úr 2010. esztendejében Kisasszony havának
Szent István és Sámuel napján nem üldögélünk
bánatosan, tétlen.
Szóljon gyorsan mindenki sógornak, komának,
Eljött az ideje a nagy mulatságnak.
Itt mulat a város apraja és nagyja,
Búját és bánatát mind otthon hagyja!
Város népe, a lényegre térek.
Meghívok hát mindenkit, jöjjön mulatságba,
Hátha ott válik valóra a szíve vágya.
Amit tudok ígérni: jókedv, tánc és zene,
Aki elég ügyes, annak mindig lesz majd szesze.
Aki nem jön mulatságba,
Újabb évig ülhet otthon, várva.
Isten éltesse hát a város népét,
Kisbíró szövege mostan leli végét:
Kívánok sok jót, bort és egészséget,
Mindkét napra jó mulatást néktek.
Vigadjon a város apraja és nagyja
Vigadjon reggelig mindenki, ha bírja!
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A városházáról jelentjük…

A képviselõ-testület a tavalyi év végén,
illetve az idei év elején döntött arról,
hogy a forgalom jelentõs megnövekedé-
se és az utak fokozott terhelése miatt a
településrendezési tervben a Kinizsi ut-
cát, a Táncsics utcát, a Május 1. utcát, az
Új utcát, valamint az Árpád utcát (a Tó-
part-Munkácsy utca közötti szakaszt ki-
véve) gyûjtõúttá kívánja nyilvánítani. A
döntés meghozatala után az önkor-
mányzat elkészíttette a szükséges terv-
anyagot, lefolytatta a jogszabályban elõ-
írt véleményezési és egyeztetõ tárgyalá-
sokat, illetõleg a dokumentumokat meg-
küldte az állami fõépítész részére. A fõ-
építész véleményét figyelembe véve ke-
rült sor a képviselõ-testületi ülésen a te-
lepülésszerkezeti terv fenti döntésnek
megfelelõ módosítására, valamint a
nagyközség helyi építési szabályzatáról
szóló 27/2003.(X.31.) rendelet módosí-
tásáról szóló 15/2010. (VI.30.) önkor-
mányzati  rendelet megalkotására.

Az ülésen sor került a 2010. évi költ-
ségvetésérõl  szóló 4/2010. (II.10) rende-
let módosításáról szóló 16/2010. (VI.30)
önkormányzati  rendelet megalkotására
is.  A jogszabály rendelkezései közül az
alábbiak érdemelnek kiemelést:

• A képviselõ-testület a 2008. augusz-
tus 1. napján megalakult Madaras-
Mélykút Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás létrejöttekor a pénzügyi felada-
tok megnövekedése miatt az addig en-
gedélyezett 25 fõ alkalmazása mellett to-
vábbi 1 fõ alkalmazását engedélyezte a
Polgármesteri Hivatal számára. A Társu-
lás 2010. július 31. napján megszûnik,
azonban megszûnése a pénzügyi cso-
port számára nem jelent feladatcsökke-
nést, ugyanis továbbra is a Polgármesteri
Hivatal látja majd el az óvoda és az álta-
lános iskola gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat (is). Mindezekre tekintettel a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét
2010. augusztus 1. napjától továbbra is
26 fõben állapítja meg .

• A képviselõ-testület a Mûvelõdési
Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár részére
700.000.- Ft elszámolási elõleget biztosít
a Mélykúti Városi Napok - 2010. ren-
dezvényeinek finanszírozására. 

• A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy az augusztusi tûzijáték lebonyolítá-
sára szánt 125.000.- Ft összeget egy ár-
vízkárosult település önkormányzata ré-
szére átutalja. Arról, hogy melyik önkor-
mányzat kapja meg az elõbb említett
összeget, a képviselõ-testület a követke-
zõ ülésén dönt majd.  

A képviselõ-testület nem támogatta a
nyári és téli igazgatási szünet elrendelé-
sérõl szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A Tópart, valamint a Széchenyi utcai
lakosok bejelentést tettek a bácsalmási

út belterületi szakaszának rossz állapota
miatt és kérték annak felújítását vagy az
érintett útszakaszon sebességkorlátozás
elrendelését. A bejelentés alapján az
önkormányzat megkereste a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban:
MK.) területi szervét, hogy nyilatkozzon
a fenti témában. A társaság a képviselõ-
testület számára megküldött válaszában
jelezte, hogy tisztában vannak az érin-
tett útszakasz állapotával, amely sajnos
még ebben az állapotban is átlagosnak
mondható a többi mellékúthoz képest.
Az útfelújítással kapcsolatban az MK.
nincs döntési helyzetben, az utak felújí-
tására vonatkozó döntéseket más szerv
hozza meg. Az MK.-nak az elmúlt idõ-
szakban, 2009. és 2010. években nem
volt megbízása országos szinten az út
felújítására. Az 5312. jelû út teljes sza-
kaszát – Solt és Bácsalmás között – a
Nemzeti Útfelújítási Program keretén
belül szereplõ létesítményként, mint ki-
emelt mellékúthálózat felújítási elemet
kezelik. Addig is amíg az út nem kerül a
kívánatos szinten felújításra, lehetõsége-
ik szerint az út leromlási folyamatának
csökkentése érdekében fokozottan oda-
figyelnek a jelzett útszakasz karbantar-
tására, lehetõségeik szerint folyamato-
san végzik a karbantartási feladatokat. A
sebességkorlátozással kapcsolatban ki-
emelték, hogy a sebesség betartására az
MK-nak nincs felhatalmazása, az a rend-
õrség hatáskörébe tartozik. A képviselõ-
testület a választ elfogadni nem tudta,
ezért úgy döntött, hogy az ülésen nem
hoz határozatot a kérdésben.  A napi-
rendi pont tárgyalását – a Zrt. képviselõ-
inek személyes meghallgatása után - is-
mét napirendre tûzi az augusztusi testü-
leti ülésen.

A Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési Non-
profit Kft. azzal a kérelemmel fordult a
képviselõ-testület felé, hogy a testület
vállaljon kezességet a társaság által a mû-
ködése elõfinanszírozásához szükséges,
legfeljebb 9.000.000 Ft éven túli forgó-
eszközhitelbõl lakosságszámával arányo-
san 666.000 Ft összegû hitel visszafizeté-
sére. A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a megfelelõ információ hiányában
nem hoz döntést a kérdésben.

Polgármester úr elõterjesztése alapján
– figyelembe véve az õszi önkormányza-
ti választásokat – a képviselõ-testület
csak a július – szeptember közötti idõ-
szakra vonatkozóan fogadta el a 2010.
II. félévi munkatervet, meghagyván ezzel
a szabadságot  az újonnan megalakuló
testületnek arra, hogy az év hátralévõ ré-
szének munkatervérõl megalakulása
után maga döntsön. A munkaterv letölt-
hetõ a www.melykut.hu. weboldalról az
alábbiak szerint: önkormányzat/képvise-
lõ-testület/munkatervek.

A képviselõ-testület a 2010/2011. tanév
indításával kapcsolatban több döntést is
hozott. Döntött az óvodai csoportok, vala-
mint az iskolai osztályok (lét)számáról, va-
lamint az iskola számára biztosított órák fi-
nanszírozásáról. Ezen döntéseknek meg-
felelõen a 2010/2011. nevelési évben az I.
számú Óvoda 3 óvodai csoportot (kis cso-
port: 24 fõ, középsõ csoport: 21 fõ, nagy
csoport: 21 fõ), a II. számú Óvoda 3 óvo-
dai csoportot  (kis csoport: 20 fõ, középsõ
csoport: 21 fõ, nagy csoport: 24 fõ), a III.
számú Óvoda 1 óvodai összevont csopor-
tot (24 fõ) indíthat. A Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola a 2010/2011. tanévben a 3.
és 6. évfolyamot kivéve 3 osztályt, a 3. és
6. évfolyamon 2 osztály indíthat, valamint
biztosítja a képviselõ-testület egy napközis
csoport indítását is. Az 1-4. évfolyamon
minden évfolyamon indul  iskolaotthonos
osztály is. A testület döntött arról, hogy a
2010/2011. tanévben a Szvetnik Joachim
Általános Iskola számára 801,5 óra/hét a
fenntartó által kötelezõen biztosítandó óra
finanszírozást biztosít, valamint ezen felül
az intézmény igazgatójának kérésére a
nem kötelezõ óraszámok közül finanszíro-
zást biztosít szakkörök mûködésére
(10/óra hét), valamint gyermek és Ifjúság-
védelmi felelõs alkalmazásához.

A képviselõ-testület döntött a Gondo-
zási Központ Konyhája nyersanyagnor-
májának 10%-os csökkentésérõl. A csök-
kentés oka, hogy a közbeszerzési eljárás
során az ajánlattevõk az eredetileg kal-
kulált összegnél alacsonyabb összegû
ajánlatokat tettek. 

A képviselõ-testület elfogadta a 2010.
év júniusában végzett belvíz-védekezési
munkákról szóló összefoglaló jelentést,
amelybõl az alábbiak érdemelnek kieme-
lést: A május végi és júniusi eleji nagy
mennyiségû csapadék miatt a településen
lévõ nyílt vízelvezetõ árkok gyorsan meg-
teltek, nem bírták folyamatosan elszállíta-
ni a nagy mennyiségû vizet. Az 55-ös fõ-
út mentén a szivattyúházban lévõ szivaty-
tyút 2010. június 1. napján beindítottuk,
elõsegítve ezzel a település gyorsabb víz-
elvezetését, egyúttal elrendeltük a II. fokú
belvíz-védekezési készültséget. A készült-
ség során az alábbi munkák elvégzésére
került sor: átemelõ szivattyúval csapadék-
víz átemelése a Kígyós-fõcsatornába, a
vízelvezetõ árkoknál a víz lefolyásának
elõsegítése, Hunyadi u. 47. szám elõtt lé-
võ csatorna kimarkolása, kitisztítása,
Munkácsy és Arany J. utcában, valamint a
Tóparton a víz lefolyásának elõsegítése,
Bartók  utcában a víz szivattyúzása tûzol-
tó autóval, a nyílt csapadékvíz elvezetõ
árkok kitisztítása, a nád és az iszap kimar-
kolása, majd mindezek elszállítása. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a hatéko-
nyabb vízelvezetés érdekében a követke-
zõ években gyakrabban válik szükségessé
a vízelvezetõ árkok kitisztítása, a nád levá-
gása, valamint fontos feladat lesz a közte-
rületen lévõ átereszek, árkok folyamatos
tisztántartása, vízgyûjtõk állandó tisztán-

tartása és a további víztározók kiépítése. A
képviselõ-testület a jelentés elfogadásával
egyidejûleg döntött arról is, hogy vis
maior pályázatot nyújt be a Magyar Ál-
lamkincstárhoz. 

A képviselõ-testület elfogadta a János-
halmi Többcélú Kistérségi Társulásban
végzett tevékenységrõl szóló, valamint a
Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról
szóló beszámolót, a Polgármesteri Hiva-
tal 2009. évi munkájáról szóló beszámo-
lót, valamint a KEOP-2009-1.3.1 számú
ivóvízminõség-javító programban a pro-
jekt összegérõl, a megítélhetõ támogatá-
si összegrõl  és a várható finanszírozási
tervrõl szóló tájékoztatót.

A képviselõ-testület a Bács-Kiskun
Megyei Falumegújítási és Mûemléki Ala-
pítvány, a Felsõ-Bácska Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt
Bács-Kiskun Megyei Szervezete, vala-
mint a Bácsalmás Városért Közalapítvány
pénzügyi tárgyú támogatási kérelmét
nem támogatta. 

A képviselõ-testület a Telenor Magyar-
ország Zrt. (volt Pannon GSM Távközlési
Rt.) bérleti szerzõdés módosítására irá-
nyuló kérelmét – amely a bérleti díj
18%-os csökkentésére, valamint az árin-
dexálás szerzõdésbõl történõ kiiktatására
irányult - megismerte, és úgy döntött,
hogy a bérleti szerzõdés módosításához
nem járul hozzá.

A képviselõ-testület megtárgyalta a
skate-park kialakítására irányuló kezde-
ményezést és a kérelmet aláírók ala-
csony számát, a szülõi támogatottság
elenyészõ voltát, valamint a beruházás
várható költségeit figyelembe véve úgy
döntött, hogy nem támogatja a skate-
park kialakítását mindaddig, amíg na-
gyobb igény nem jelentkezik annak
megvalósítására. A képviselõ-testület  ja-
vasolja a kérelmezõknek a már meglévõ
erre alkalmas helyszínek – pl. iskola be-
tonpálya, futballpálya melletti beton ko-
sárlabda- pálya –használatát. 

A képviselõ-testület elfogadta a len-
gyelországi Kamionka Wielka-ba utazók
névsorát. A testvértelepülési találkozóról
az újságban olvashatnak beszámolót. 

***
Örömmel értesítjük a T. Lakosságot,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-alföldi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Ipari elkerü-
lõ/összekötõ útépítés Mélykúton” címû
pályázatunkat az Irányító Hatóság vezetõ-
je közel 95 millió Ft összegû támogatásra
érdemesnek ítélte. A pályázat alapvetõ
célja az önkormányzati tulajdonú közút-
hálózat fejlesztése az ipari területek jobb
megközelítése érdekében, valamint az ön-
kormányzati tulajdonú utak építése, kor-
szerûsítése, felújítása, megerõsítése. A pro-
jekt a Jókai utca forgalmának tehermente-
sítésére irányul, az utcával párhozamosan
futó 0185/1 és 0183/30 hrsz.-on keresz-
tülmenõ út építését foglalja magában.  

Összeállította: dr. Börcsök Tímea tanácsos

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. június hónapban egy
alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen történt fontosabb esemé-
nyeket az alábbiak szerint foglaljuk össze:
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A Mélykúti Sportegyesület vezetõsége
ezúton tájékoztatja a futtbalt szeretõ spot-
barátokat, a lakosságot csapataink elmúlt
évi szereplésérõl, az elért eredményekrõl. 

A 2009-2010. bajnoki év kezdetén cé-
lul tûztük ki, hogy csapatunk az elõzõ év-
ben megszerzett kilencedik helytõl
elõbbre végezzen. Ennek érdekében az
egyesület vezetése együtt tartotta a csa-
pat meghatározó játékosait és a hiányzó
pozíciókba játékosokat igazolt. Sikerült
leigazolni Bácsalmásról Snyehola Ákost
és hazaigazolni Bácsbokodról László Zol-
tánt. Velük stabilizálódott a csapat a kö-
zéppályán és javult a támadójátékunk.

A bajnokságra való felkészülést Velez
Attila szakmai irányításával kezdték el já-
tékosaink, amirõl az elért eredmények
alapján kijelenthetjük: kiválóan sikerült.
Tehetséges fiatal mélykúti játékosok kerül-
tek beépítésre a felnõtt csapatba. Igy ke-
rült a felnõtt csapat keretébe Kiss Tamás,
Vörös Norbert. A késõbbiek is igazolták
döntésünk helyességét, mert fiataljaink
megállták helyüket a felnõtt mezõnyben.
Igy sikerült elérnünk, hogy a csapatban
többségében helyi játékosok játszanak. A
kezdõ tizenegybe két vidéki játékos talál-
ható. A kispadon pedig a saját nevelésû fi-
atalok várnak játéklehetõségre.

Az õszi idényben láthatóvá vált, hogy
a csapat mind játékban, mind eredmé-
nyességben elõre lépett. A közvetlen ri-
válisok ellen szoros mérkõzéseket ját-
szottunk, és csak a késõbbi bajnoktól
szenvedtünk vereséget. Télen sikerült át-
igazolni Kiskunhalasról Gieszinger Pé-
tert, akivel tovább gyarapodott fiatal já-
tékosaink száma. A csapat a tavaszi sze-
zonban is folytatta kiváló szereplését.
Minden mérkõzésen lehetõséget kaptak
a tehetséges helyi fiatal játékosok. Õk bi-
zonyították, hogy lehet rájuk számítani.

Összességében kijelenthetjük, hogy a
következetes csapatépítés és játékosaink
elszántsága meghozta az eredményt, a

csapat az utolsó fordulóig kiélezett küz-
delemben a második helyet szerezte
meg, amihez csak gratulálni lehet. Ez a
kiváló eredmény is csak megerõsít ben-
nünket abban, hogy az elmúlt évek alatt
helyes úton jártunk, és a késõbbiekben
is még sok sikert érhetünk el együtt.

Az ifjúsági csapat játékosai is megér-
demelnek minden dicséretet, hiszen az
elmúlt év bajnoki címe után újra a dobo-
gón végeztek. Ebben a bajnoki kiírásban
a második helyet szerezték meg.  

A csapat irányítását az elõzõ évhez ha-
sonlóan Dervaderics Gábor végezte. A
bajnokság megkezdésekor bíztunk az ifjú-
sági csapat jó szereplésében, hisz a csapat
együtt maradt, és az elmúlt években is ki-
emelkedõen szerepelt a különbözõ meg-
mérettetések során. Fiataljainknak is csak
gratulálni lehet az elért eredményhez.
Külön dicséret illeti Horváth Zoltánt, aki a
gólkirályi címet is megszerezte.

A Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó
Szövetség is elismerte egyesületünk
2009-2010. bajnoki évben végzett mun-
káját, mert a Megyei II osztály déli cso-
porban kiírt „Fair Play” különdíjat a
Mélykúti Sportegyesületnek itélték oda.

Csapataink dobogós helyezései is mu-
tatják, hogy térségünkben is van lehetõ-
ség kiemelkedõt alkotni, sikerekett elér-
ni, de ez csak következetes, kitartó mun-
kával lehetséges. 

Köszönet jár a legjelentõsebb támoga-
tónknak, az önkormányzatnak, de kö-
szönet jár a támogató gazdasági társasá-
goknak, vállalkozóknak és azoknak az
embereknek is, akik munkájukkal rend-
szeresen a segítségünkre voltak. 

Az elért eredmények igazolják, hogy a
támogatások nem voltak hiábavalók. Bí-
zom benne, hogy a csapat fejlõdése to-
vábbra is töretlen marad, és a Mélykúti
Sportegyesület még sok örömet, dicsõ-
séget szerez városunknak.

Szöllõsi Ferenc SE elnök

Mélykúti Sportegyesület 2009-2010.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. júniusi születések: 
Kiss Tamás (anyja neve: Viszmeg Aran-
ka); Gömöri Csenge( a. neve: Somogyi
Nóra); Beszedics Panna Dorina(anyja
neve: Gáspár Edit)

Meghaltak:
Kovács Istvánné Császár Mária élt 76
évet; Mészáros Terézia élt 65 évet; Sári
Mihályné Horváth Gizella Margit élt 78
évet; Kõrösi Mihály élt 59 évet; Kovács
Gyuláné Kiss Rozália élt 83 évet;  Klénár
Szilveszterné Szalai Irén Ilona élt 73
évet; Magyar Ferenc élt 58 évet;
Szirácki Józsefné Maczkó Marcella élt
99 évet; Szalai Joakim élt 73 évet;
Radvánszki Veronika élt 84 évet

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk Mélykút város la-
kóinak, akik az árvízkárosultak javára, ru-
hanemûket, ágynemûket, cipõket és
gyermekruhákat begyûjtöttek a részükre.

Gelányi János polgármesterünk bizto-
sította számukra a gépkocsit, Mikó
Lászlóné Margitkának is nagyon köszön-
jük, hogy nagyban segített abban, hogy
az Alkotóházban személyesen várta két
héten keresztül 4 alkalommal 15-17
óráig fogadta az adományozókat.

Kovács Béla György a Mélykúti fut-
ballcsapat egyesület az utánpótláscsapat
edzõje valamint felesége örülünk annak,
hogy vannak még jószívû és melegérzé-
sû emberek, akik fáradtságot nem kí-
mélve segítettek. Az adományokat
Dervaderics Gábor gépkocsivezetõvel el
is vittük a rászorulóknak.

Nagyon köszönjük mindenkinek.
Kovács Béla és felesége

ÉPTESZ KFT
HIRDETÉSEI
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól. Az
alapdíjat minden vízórával rendelkezõ
ingatlan tulajdonosa köteles fizetni. Az
alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakat-
lan ingatlan tulajdonosa mentesülhet ab-
ban az esetben, ha a vízóráját leszerelte-
ti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszere-
lés költségét köteles megtéríteni.

• VÍZMÛ telefonszámai: 
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 iro-
dájában a vízóra átírása és a vízszolgálta-
tói szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk
a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák
tisztántartására és téli idõszakban a víz-
órák fagy elleni védelmére.

2010. január 1-jétõl a vízdíj bruttó
240 Ft/m3, csatornadíj bruttó 350 Ft/m3,
alapdíj bruttó 200,-Ft/hó
• STRANDFÜRDÕ nyitva tartása június
12 – augusztus 19. naponta 13-20 óráig

2010 évi jegyárak: diák 200 • felnõtt
400 • felnõtt fél 200 Ft.
• TEMETÕK az ÉPTESZ KFT üzemelte-
tésében levõ (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20
óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok
telefonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor
Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u.
5. szám alatt. A szippantás díja fordulón-
ként  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: Felsõ-Bácskai Hul-
ladékgazdálkodási Kft emblémájával el-
látott szemeteszsákot lehet vásárolni az
ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút Rákó-
czi 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

TISZTELT
VÁLLALKOZÓK!
Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy le-
hetõség van Mélykút Város honlapján
(www.melykut.hu) bemutatni saját vál-
lalkozását. Mindezt szöveges és képi for-
mátumban tehetik meg. A hirdetés telje-
sen díjmentes, a vállalkozása és váro-
sunk népszerûsítését szolgálja.

Amennyiben szeretne megjelentetni
tevékenységérõl, elõállított termékeirõl,
szolgáltatásáról információt annak írott
és képi anyagát a következõ e-mail cím-
re küldheti el: muszaki@melykut.hu.

Kovács Tamás alpolgármester

ÉNEKKARI PRÓBA
lesz az Általános Iskola énekkaros tanu-
lóinak augusztus 30-án és 31-én délelõtt
10 órakor az énekteremben.

Kiss Csepregi Ákosné kórusvezetõ

ÉRTESÍTJÜK
A TISZTELT LAKOSSÁGOT, hogy
szolgáltatásaink körét fénymásolással
bõvítettük. Várjuk az érdeklõdõket!

FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR

MÉLYKÚT VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLET

2010. AUGUSZTUS 10-ÉN (KEDD) 15-ÓRAKOR TARTJA

Ő
ősoron következ ülését

a Városháza tanácskozó termében.

22 ÉV FÖLÖTT IS LEHET INGYENES.
Diákigazolvány igényelhetõ. 

VIZSGAGARANCIA!

További részletek: www.szefi.hu

Tandíjmentes érettségire felkészítõ gimnázium esti tagozaton 9-10-11-12.évfolyam
• Felzárkóztató szakiskolai képzés 16-22 éveseknek • Felkészítés alapfokú angol és
német nyelvvizsgára • OKJ-s Gazdaképzés • Szociális gondozó és ápoló (2 év) és
Gyermek- és ifjúsági felügyelõ • Számítógép-szerelõ-, karbantar tó (2 év) és
Számítógépes mûszaki rajzoló • Élelmiszer- és vegyi áru eladó (2 év) • Ruházati eladó
(2 év) • Pénzügyi-, számviteli ügyintézõ (1,5 év) és TB ügyintézõ

Tájékoztatás: Odrobina Sándor, 30/545-84-15, melykut@szefi.hu



4

Mélykút

2010. augusztus

Az Európai Unióban 1983. óta rende-
zik meg a különféle témákra koncentrá-
ló „Európai Éveket”. A kezdeményezés
fõ célja az, hogy felhívják a figyelmet egy
adott témára az egész EU-ban, egységes
megközelítés alapján, érzékenyítsék a
közvéleményt a kérdéskör iránt és arról
politikai és társadalmi vitát generáljanak.

Az Európai Szegénységellenes Hálózat
javaslatára az EU Bizottság 2008. októbe-
ri határozatában döntött arról, hogy
2010. a szegénység és társadalmi kire-
kesztés elleni küzdelem Európai Éve lesz.

A témaválasztást az is indokolta, hogy
2000-ben, vagyis 10 éve lépett érvénybe
az EU tagállamai között a szegénység és
társadalmi kirekesztés területén mûködõ
együttmûködés (az ún. „nyitott koordiná-
ciós eljárás”), azaz tíz éve foglalkozik az
EU ezzel a kérdéssel. Az együttmûködés
keretében a tagállamok kétévente ún.
Nemzeti Stratégiai Jelentésekben szá-
molnak be egymásnak a szegénység és
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
területén megtett és a következõ két év-
re tervezett intézkedéseikrõl. Az együtt-
mûködés célja: az egyes országok intéz-
kedéseinek, jó gyakorlatainak megismer-
tetése, a kölcsönös tanulás elõsegítése.

Jelenleg az EU-ban az állampolgárok
16%-a, mintegy 80 millió ember tekinthe-
tõ szegénynek. A gyermekek esetében ez
az arány még magasabb, 19%, ami 19
millió gyermeket jelent. Magyarországon a
2007-es adatok szerint a népesség 12%-a,
a gyermekek 19%-a élt a szegénységi kü-
szöb alatt, a szegénységnek és kirekesz-
tettségnek kitett fõ célcsoportok a gyerme-
kek és nagycsaládosok, a tartós munkanél-
küli háztartások, a vidéki hátrányos térsé-
gekben élõk, a romák és a hajléktalanok.

Az Európai Év célja, hogy felhívja a
nyilvánosság figyelmét a szegénység és
társadalmi kirekesztés súlyosságára az
EU tagállamaiban. Célja: minden állam-
polgár megnyerése a társadalmi össze-
tartozás ügyének, hiszen a szegénység és
kirekesztés nemcsak a kormányok és a
szegények problémája, hanem mind-
annyiunk ügye, mert aláássa társadalmi
kohéziót, gátolja a gazdasági fejlõdést.

Természetesen egy Európai Év kampá-
nya nem tudja felszámolni magát a sze-
génységet és a kirekesztõdést. Arra viszont
alkalmas lehet, hogy a szegénységben, tár-
sadalmi kirekesztettségben élõk helyzeté-
rõl értelmes társadalmi közbeszéd alakul-
jon ki, és a társadalom jobb helyzetben le-
võ rétegei, a gazdaság vagy politikai sze-
replõi is reális képet kapjanak róla; meg-
értsük, hogy milyen okokra vezethetõ vis-
sza és milyen következményekkel járhat;

megvizsgáljuk, hogy milyen eszközök áll-
nak rendelkezésre a csökkentéséhez, és
megismertessük a kirekesztés elleni küz-
delem terén valós eredményeket felmuta-
tó jó gyakorlatokat. Ezekben a médiumok
szerepe kivételes jelentõséggel bír. (forrás:
www.szmm.gov.hu)

A mélykúti karitász csoport szerény
eszközeivel járul hozzá a szegénység
enyhítéséhez, 1997-tõl tartós élelmisze-
reket gyûjt és juttatja el a szegényebb
családokhoz. Az idén, március 10-én (a
Szent Margit északi részen) 45, és június
22-én (a Szent Erzsébeti részen) 50 se-
gélycsomagot juttattunk szükséget szen-
vedõ embertársainkhoz.

Köszönjük a segítséget! Továbbra is
számítunk segítõ adományaikra!

EU-s élelmiszert osztottunk június 9.
10. 11-én, 34 q rövidcsõtésztát és 51 kg C
vitamint, kapta: összesen 264 család, 923
fõ. A rászorultság elbírálásában részt vett:
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete, a
Cigány Érdekképviseleti Szervezet, és
nagy örömünkre elõször az Önkormány-
zat, valamint a karitász csoport is. Az EU-s
élelmiszerhez a Fõegyházmegyei Karitá-
szon keresztül jutottunk, melyet a segélye-
zettek nevében is köszönünk!

A Katolikus Karitász rajzpályázatot hir-
detett Szegénység körülöttem címmel. A
pályázat témája: „Szegények mindig lesz-
nek veletek”, éppen a „2010 szegénység
és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem
Európai Éve” alkalmából. Erre a pályázat-
ra településünkön 7 rajzpályázat érkezett,
mely a Fõegyházmegyei Karitásznál elbí-
rálás alatt van. Tervezzük még a korábbi
évekhez hasonlóan a Palacsintalálkozót és
a Karitász Mikulást. Ezeket az alkalmakat
most is, mint eddig, a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálattal közösen.

Csoportunk, mint civil szervezet részt
vett a Magyar Tudományos Akadémia
által végzett helyzet felmérés szakaszá-
ban, a Jánoshalmi Kistérségben, ahová
más települések mellett Mélykút is bele-
tartozik – mint az ország egyik leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségében – a
Komplex kistérségi gyermekszegénység
elleni programban, pontosabban a gye-
rekesély program keretében.

Munkácsi Lajosné

A Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetõje

Egyházi rovat
SZENT ISTVÁN KIRÁLY IMÁJA

A mélységbõl kiáltok Hozzád, hallgass
meg Uram! Taníts meg, hogy kell köny-
nyezni a meg nem érdemelt örömben, s
hogyan kell örülni a megérdemelt könny-
ben. Adj erõt, hogy kevélységem csillogá-
sát elhomályosítsam, s az alázatosság szín-
telenségét okosan csillogtassam. Taníts
meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erõvel egyenesen
állni. Adj erõt, hogy fölényesen legyõzzem
a testet, s alázatosan megadjam magam a
léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások
érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan di-
csérnek. Adj erõt napközben, hogy el ne
fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön el-
aludjak. Taníts meg lendülni, ha Rád talál-
tam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. En-
gedd a világot megvetve szeretni, csak
magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kí-
vánságom, ez maradjon végleg, de ha
másként szólnék, nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységbõl kiáltok fel Hozzád. 

SZENT JOACHIMRÓL, 
TEMPLOMUNK VÉDÕSZENTJÉRÕL

Szent Joachim Szûz Mária édesapja volt,
nevének jelentése: Isten megvigasztal.

A legenda szerint Joachim Názáretben
vette feleségül a hozzá hasonlóan Júda
nemzetségébõl és Dávid házából szár-
mazott Annát. Már húsz éve éltek
együtt, de gyermekük nem született. Ek-
kor három részre osztották a vagyonu-
kat: egy részt maguknak tartottak meg, a
másik részt a templomnak és a papok-
nak adták, a harmadik részt pedig szét-
osztották a szegények között.

Gyermektelenségük fájdalmát tovább
fokozta, hogy amikor a templomszente-
lés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe,
és Joachim áldozati ajándékot akart fel-
ajánlani, egy Iszakár nevû pap visszauta-
sította azzal, hogy bûnös kézbõl nem fo-
gad el ajándékot – Joachim házasságá-
nak terméketlenségét ugyanis bûnössége
nyilvánvaló jelének látta.

Joachimot ez a megszégyenítés olyan
érzékenyen érintette, hogy hazatérve el-
határozta: nem marad többé a városban,
hanem elbujdosik az erdõkbe és a mezõ-
re a pásztorok közé. És így is tett, de nem
sokkal késõbb megjelent neki Isten angya-
la, és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy
imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyer-
meket szül, mégpedig egy leányt, akit
majd Máriának kell nevezniük. Az angyal
azt is megmondta, hogy a gyermek fogan-
tatásától fogva telve lesz Szentlélekkel.
Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy
Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát
adni Istennek, és a templomban, az
Aranykapunál találkozni fog a feleségével,
akit ugyanígy angyali jelenés indít arra,
hogy a templomba menjen. Úgy is történt.
Joachim az Aranykapunál találkozott An-
nával, boldogan elmondták egymásnak a
látomásukat, majd hálát adván Istennek
visszatértek otthonukba, Názáretbe.

Anna az ígéret szerint fogant, és meg-
szülte a kislányt, akit Máriának neveztek
el. Joachim ezután hamarosan meghalt.

Szent Joachimot és Szent Annát együtt
a család és kiváltképp a nagyszülõk vé-
dõszentjeinek tekintjük.

ÜNNEPI MISEREND
• augusztus 20-án (péntek), reggel 7-órakor Szent István napi szentmise • augusz-
tus 21-én (szombat), este 7 órakor búcsúi elõesti szentmise • augusztus 22-én (va-
sárnap), reggel 7 és délelõtt 9 órakor Fõtisztelendõ BERGMANN JÁNOS kanonok, c.
tárnoki apát, érseki tanácsos, fõszékesegyházi fõesperes, bácsalmási esperes-plébános,
aranymiséje. Vasárnap este nem lesz szentmise! Mindenkit szeretettel várunk ünne-
pi szentmiséinkre. Kérjük Szent Joachimnak, templomunk védõszentjének közben-
járását, hogy településünk lakói a jövõben, lélekben megújulva, eredményesen és
kitartóan, Istenben bízva tudjanak együtt munkálkodni.               Bolvári János plébános

elleni küzdelem

2010
A szegénység és

a társadalmi kirekesztés

európai éve

ZARÁNDOKLATZARÁNDOKLAT

A mélykúti római katolikus Plébánia
Szentföldi zarándoklatot szervez
2011. február 17-tõl 27-ig. Részletes
programról az elõzõ újságban, vagy
a templomi hirdetõtáblán olvashat-
nak az érdeklõdõk. Jelentkezéseket
augusztus 15-ig várjuk a Plébánián.
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Életmód tábor a Balatonon

A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti
Szervezet 2009. évben a LEVI
STRAUSS Alapítvány támogatásával pá-
lyázati összeget nyert. A pályázat célja
az egykori LEVI’S-es dolgozók gyerekei
és a hátrányos helyzetû gyerekek tábo-
roztatása volt.

A pályázat keretében 2010. július 8-
11-ig a Balatonalmádi–Káptalanfüredi
gyermektáborban az alábbi programok
valósultak meg: integrációs fejlesztõ gya-
korlatok, cigány szokás- és hagyomány-
világ megismerése, kézmûves- és sport-
programok, fürdõzés a Balatonban,
ének-zene, tánc.

A táboroztatásban összesen 65 cigány
és magyar gyerek vett részt. A CÉSZ és a
gyerekek nevében köszönjük a LEVI’S
Alapítványnak a támogatást.

Burai Béla CÉSZ elnök

Nagycsaládosok juniálisa

Július 19-én szombaton 13.00 órára
ismét „Juniálisra” hívta a Nagycsaládos-
ok Mélykúti Egyesülete (NME) a gyere-
keket és felnõtteket (nemcsak nagycsalá-
dosokat) a Mûvelõdési Ház mögötti te-
rületre.

A délután folyamán kézmûves fog-
lalkozásokat (korongozás, ajándéktár-
gyak készítése), rajzversenyeket, bol-
hapiacot kínált az egyesület az érdek-
lõdõknek. A juniális fénypontját Don
Pedro bohóc jelentette, aki mûsorával
gyereket és felnõttet egyaránt elszóra-
koztatott. 

Miközben a gyerekek a különféle prog-
ramokon vettek részt, a felnõttekbõl álló
baráti társaságok – szám szerint hét) a
bográcsok alá gyújtottak, hiszen kezdetét
vette a „Bográcskirály” fõzõverseny.

A jó hangulatú délután szervezett ré-
sze 17.00 órakor az eredményhirdetés-
sel ért véget.

A zsûri tagjai voltak: Vlasics Jánosné
Fókusz Takarékszövetkezet, Burai Béla
CKÖ Elnök, Szalainé Hodonicki Andrea,
Bleszák György és Don Pedro bohóc. 

A fõzõverseny eredménye: • I. helye-
zett és a serleg tulajdonosa a „Füstike”
csapat (fõszakács: Tanácsné Szabó Móni-
ka • II. helyezett a „Hófehérke” csapat
(fõszakács: Lasanczné Iván Tímea) • III.
helyezett a „Marha vádli” csapat (fõsza-
kács: Szerencsés Jánosné). Gratulálunk
mindenkinek!

Az egyesület megköszöni mindazok-
nak a segítségét, akik bármilyen módon
támogatták a rendezvény lebonyolítását.
Külön köszönet illeti Bleszákné Gyõzõ
Editet és Kõszegi Editet a foglalkozások
vezetéséért. A „Bográcskirály” fõzõver-
seny támogatója a FÓKUSZ Takarékszö-
vetkezet. Köszönjük.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Hazánk egyik legrégebbi hivatása, a
védõnõi szakma idén ünnepli fennállá-
sának 95. évfordulóját. A jubileum alkal-
mából a Magyar Védõnõk Egyesülete ar-
ra kérte az önkormányzatokat, hogy ré-
szesítsék elismerésben a védõnõket, akik
az egészségügyi alapellátásban, az ön-
kormányzatok alkalmazottaiként teszik
dolgukat a családok egészségének meg-
õrzése érdekében.

Mélykút önkormányzata csatlakozni
kívánt ehhez az országos kezdeménye-
zéshez, ezért július 9-én szerény ünnep-
ségre hívtuk a község védõnõit, hogy ál-
dozatos munkájukat jutalmazással is-
merjük el.

Az ünnepelteket köszöntötte Börcsök-
né Kiss Erzsébet igazgató és Gelányi János
polgármester. Az egészségügyi bizottság
nevében Mikó Lászlóné önkormányzati
képviselõ mondott ünnepi beszédet,

majd az elismerések átadása során mél-
tatta a helyi védõnõk életútját. Az ünnepi
musor keretében a könyvtár dolgozói sze-
repeltek, az ifjabb nemzedék nevében
pedig Vojnics-Rogics Réka népdalcsokor-
ral kedveskedett az ünnepelteknek. 

Gelányi János polgármester Mélykút
címerével ellátott pecsétgyûrût adomá-
nyozott Somogyi Józsefné nyugdíjas vé-
dõnõnek, aki képesítését 1956-ban sze-
rezte és 35 éven keresztül állt a családok
szolgálatában. Sajnos nem tudott részt

venni az ünnepségen, ezúton is jó egész-
séget kívánunk neki. Szintén Mélykút cí-
merével ellátott pecsétgyûrût kapott elis-
merésül Mikó Ferencné nyugdíjas védõ-
nõ, aki 1995. évi nyugdíjazásáig végzett
áldozatos munkát.

Kövesné Dubec Etelka 31 év óta szol-
gálja a közösséget és végzi kiemelkedõ
felelõsségtudattal és lelkiismeretességgel
védõnõi munkáját. Városunk legfiata-
labb védõnõje, Juhász Szilvia 2008. má-
jus 1. óta dolgozik Mélykúton. Munkáját
fiatalos lelkesedéssel, hivatástudattal lát-
ja el. Elismeréseként mindketten pénzju-
talomban részesültek.

A nyugdíjas védõnõknek jó egészsé-
get, békés nyugdíjas éveket, az aktív dol-
gozóknak munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk. 

Mikó Lászlóné Önkormányzati képviselõ

az Egészségügyi Bizottság tagja

Védõnõket köszöntöttünk...

„Védõnõk az egészséges boldog családokért”
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A települési önkormányzat jegyzõje –
belterületen – közérdekû védekezést
rendel el azon földhasználóval szemben,
aki parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ségének nem tesz eleget. A közérdekû
védekezés elrendelésérõl külterületen a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
gondoskodik. 

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény
17. § (1) c) pontja értelmében a termelõ,
illetve a földhasználó (pl. tulajdonos, ter-
melõ, bérlõ, haszonélvezõ) köteles a nö-
vényi károsítók ellen védekezni, ha azok
más, különösen a szomszédos termelõk
növénytermelési, növényvédelmi bizton-
ságát, vagy az emberi egészséget bármely
módon veszélyeztetik, míg a 17. § (4) be-
kezdése szerint a földhasználó köteles
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfû virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követõen ezt az álla-
potot a vegetációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani.

A hatósági intézkedéshez, a jogsértés
megállapításához elegendõ a védekezé-
si kötelezettség elmulasztásának június
30. napja után történõ észlelése. 

A települési önkormányzat jegyzõje –
belterületen – közérdekû védekezést
rendel el azon földhasználóval szemben,
aki parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ségének nem tesz eleget. A közérdekû

védekezés elrendelésérõl külterületen a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
gondoskodik. 

A közérdekû védekezés elvégzése so-
rán a hatóság, valamint a közérdekû vé-
dekezést elvégzõ vállalkozó feladata
végrehajtásának keretei között az érin-
tett területre beléphet, ott a szükséges
cselekményeket elvégezheti. 

A közérdekû védekezés végrehajtásá-
nak költségét a földhasználók viselik. 

A közérdekû védekezéssel egyidejûleg
növényvédelmi bírságot kell kiszabni a
védekezési kötelezettségüket elmulasz-
tókkal szemben, melynek mértéke
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A
növényvédelmi bírságot azonban mind
kül-, mind belterületen a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága állapítja meg. A bír-
ság ismételten kiszabható, illetve azonos
tényállású, három éven belüli ismételt
jogsértés esetén a növényvédelmi bírság
összegét a kiszabott bírság összegének fe-
lével növelni kell. 

Ezúton is felhívom valamennyi föld-
használó figyelmét, úgy a kül-, mint a
belterületi ingatlanokon rendszeresen
védekezzenek a növényi károsítók – kü-
lönösen a parlagfû – ellen, tartsák földte-
rületeiket, a vegetációs idõszak végéig,
folyamatosan gyommentes állapotban. 

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ 

VÉDEKEZZÜNK A PARLAGFÛ ELLEN!

A BEJELENTÉSEKET AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON LEHET MEGTENNI: 
• Közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében: 77/560-033,
77/560-032  (Lakosságszolgálati Csoport) • Belterületi magántulajdonú ingatlanok
esetében: 77/560-002 (jegyzõ), 77/560-033 (Lakosságszolgálati csoport) 
• Külterületi ingatlanok esetében: 76/ 502-450 (Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság) 79/341-020, 79/343-
879 (Körzeti Földhivatal Bácsalmás) 

Az Országgyûlés megszavazta a víz-
gazdálkodási hozzájárulás eltörlését
(2011. január 1-jétõl hatályos). A vízgaz-
dálkodási törvény módosításával a jövõ-
ben nem szedhetnek a termelõktõl járu-
lékot a vízgazdálkodási társulatok.

Eddig sok gazdának bosszúságot oko-
zott, hogy hozzájárulás címén fizetniük
kellett a társulatoknak azért, hogy a terü-
letükön vagy annak közelében a kezelé-
sükben lévõ árkokat, csatornákat, árok-
partokat a társulatok megtisztítsák. Az

esetek többségében azonban a vízgaz-
dálkodási társulatok – elsõsorban pénz-
hiány miatt – nem tudták elvégezni a fel-
adatukat, a gazdáktól mégis adó módjá-
ra behajtották a járulékot. Ez a helyzet
2011. január 1-jétõl, a jogszabály életbe
lépésétõl megszûnik.

A vízgazdálkodásról új, átfogó szabályo-
zás készül, az ezzel kapcsolatos feladatok
egységes állami irányítás alá kerülnek.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium honlap)

Kovács Tamás ügyfélszolgálati tanácsadó

Jó hír a gazdáknak

Madaras Község és Mélykút Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselõ-testülete
az egyes közoktatási és közmûvelõdési
feladataik ellátására, önkormányzati
közszolgáltatási feladataik hatékonyabb,
magasabb szakmai színvonalú ellátása
érdekében, egyenjogúságuk tiszteletben
tartásával, a kölcsönös elõnyök és az ará-
nyos teherviselés alapján 2008. augusz-
tus 1. napjától határozatlan idõre létre-
hozták a Madaras–Mélykút Közoktatási
Intézményfenntartó Társulást.

A társulásban résztvevõ önkormányzat-
ok a madarasi székhelyû Petõfi Sándor
ÁMK alapító okiratának módosításával tar-
tották fenn a közoktatási intézményt úgy,
hogy az intézményfenntartással kapcsola-
tos feladataikat és hatásköröket a létreho-
zott mélykúti székhelyû társulási tanácsra
átruházták. Ebbõl következõen a társulás
pénzügyi és adminisztratív feladatainak el-
látása Mélykúton történt.

2009. évben azonban Mélykút önkor-
mányzat közigazgatási státusza megvál-
tozott. A korábbi nagyközség helyett
2009. július 1-jétõl városi rangot kapott
a település. Az alapnormatíván felüli ki-
egészítõ normatíva, mely a társulás létre-
hozása miatt illette meg az önkormány-
zatokat, a városi gyermekek után nem
igénylehetõ. Így Mélykút önkormányza-
ta 2009. szeptemberétõl elesett ettõl a
kiegészítõ bevételi lehetõségtõl.

A 2010. évi költségvetési törvény új
fordulatot hozott az intézményfenntartó

társulások esetében a kiegészítõ norma-
tíva igénylésével kapcsolatosan. Anélkül,
hogy a rendelkezés különbséget tett vol-
na a társulások létrejöttének idõpontjá-
ról, egységes szabályozást alkalmaz vala-
mennyi társulásra vonatkozóan, azaz a
kiegészítõ normatíva abban az esetben
jár a társulásoknak, ha az intézmény
székhelye és a társulás telephelye  egy
településen van. A mi társulásunk eseté-
ben ez a kitétel nem állt fenn. Madaras
község képviselõ-testülete úgy döntött,
nem adja át az intézménye székhelyét
Mélykútnak. Így nem valósult meg a törvé-
nyi feltétel a kiegészítõ normatíva igénylé-
sére, emiatt 2010. január 1-jétõl már Ma-
daras sem jogosult ennek igénylésére. 

Összegzésként elmondhatom, hogy a
társulás fennállása alatt az önkormány-
zatok jelentõsen magasabb összegben
juthattak kiegészítõ normatívához. Ma-
daras költségvetését ebben a másfél év-
ben 21 millió Ft, Mélykút költségvetését
27 millió Ft gyarapította, tehát a társulás
létrehozásával Mélykút több mint 30
millió Ft-hoz jutott.

Mivel a társulás léte már anyagilag
elõnyt nem jelent, ezért mindkét önkor-
mányzat képviselõ–testülete a társulás
megszüntetése mellett döntött. 2010.
augusztus 1-jétõl Mélykút városban két
közoktatási intézmény, Mélykút Város
Önkormányzat Óvodája és a Szvetnik
Joachim Általános Iskola mûködik.

Gelányi János polgármester a társulás elnöke

Megszûnt a Madaras-Mélykút

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

AUGUSZTUS 20.
LABDARÚGÓTORNA!
Augusztus 20-án labdarúgó kupára kerül
sor a sportpályán. A mérkõzések kezdé-
si idõpontja reggel 10 óra.

A mérkõzések 20x40 m-es pályán zaj-
lanak. 5+1 játékos tartózkodhat egy csa-
patból azonos idõben a pályán. A kapus
kidobhatja a labdát félpályán túlra. A ka-
pusról van szöglet. A hazaadást a kapus
kézzel nem foghatja meg. A játékidõ
2x12 perc. A cseréket folyamatosan vég-
re lehet hajtani. Csapatonként két igazolt
játékos nevezhetõ, akik folyamatosan a
pályán tartózkodhatnak. A megyei I. vagy
annál magasabb osztályban szereplõ játé-
kosok számítanak igazoltnak.

Esõs idõ esetén a sportcsarnokban ke-
rül lebonyolításra a torna. Nevezési díj:
2000 Ft.

A labdarúgótorna elõtt 9.30 órától 11-
es rúgásokra kerül sor. Nevezni a hely-
színen lehet a rúgások kezdési idõpont-
ja elõtt. Nevezési díj: 100 Ft.

Érdeklõdni Velez Attilánál lehet a 06-
30/219-3029-es telefonszámon vagy
munkaidõben a mûvelõdési házban.

Velez Attila sportszervezõ

FELHÍVÁS
A „Mélykúti Napok” rendezvény hely-
színe a Polgármesteri Hivatal elõtti par-
koló valamint a központi park. A park-
ban a tavalyihoz hasonlóan bemutató
sátrakat szándékozunk felállítani. Lehe-
tõséget kínálunk a helyi és vidéki vállal-
kozások, társadalmi szervek, egyesüle-
tek, valamint képzõmûvészettel foglal-
kozó magánszemélyeknek a tevékeny-
ségük bemutatására, valamint termékeik
értékesítésére.

Felkérjük Önöket, hogy lehetõségeik
szerint éljenek termékeik bemutatásá-
val, ezzel is színvonalasabbá téve ezt a
jeles ünnepséget.  

Amennyiben felkeltette érdeklõdését
az ajánlatunk, kérjük, jelezze szándékát
további egyeztetés céljából augusztus
10-én 16.00 óráig a Fenyõ Miksa
Könyvtárban (telefon: 77/461-347,
70/451 48 45)

Szükség esetén a sátrat biztosítjuk. 
Gelányi János polgármester

FELHÍVÁS a növényi károsítók – különösen a parlagfû – elleni védekezésre


