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Önkormányzati TájékoztatóÖnkormányzati Tájékoztató
Tisztelt Mélykútiak!

A szerkesztõség nevében ezzel az idézettel szeretnék minden kedves olvasónknak
békés karácsonyt és boldog új évet kívánni:

Börcsökné Kiss Erzsébet fõszerkesztõ

„Volt egy táltos kéményseprõ,
vasmarkában szárnyas seprõ:
ha õ azzal egyet seprett
– a gonoszság kevesebb lett.

Ha õ azzal kettõt seprett,
fagyos télben is nyármeleg lett:
a gyûlölet szeretet lett ...

Adjon isten víg esztendõt,
sok/sok táltos kéményseprõt.
Világoljon hó a földön,
senki ördög a szemünkbe
kormot többé ne söpörjön.”

(Simai Mihály)

Elõször is megragadnám az alkalmat,
hogy a magam és képviselõtársaim ne-
vében megköszönjem a bizalmat, amit
Önöktõl kaptunk a helyhatósági válasz-
tásokon.

Sok, nagyon fontos munka, beruházás
áll elõttünk – melyek esetenként kelle-
metlenséggel is járhatnak. Mindezek
azonban azt a célt szolgálják, hogy jól
érezzük magunkat városunkban.

Munkám során igyekszem egy cseh
közmondás igazságát szem elõtt tartani,
mely így szól: „Aki csinálni akar valamit,
talál rá eszközt, aki nem akar csinálni
semmit, talál rá mentséget.” Vannak szép
álmaink, és hozzá terveink is, melyekkel
megvalósíthatjuk azokat!

Nem tudjuk, hogy a jövõben miként
változik az önkormányzatok által betöl-
tött szerep. Milyen lesz a törvényi szabá-
lyozás és fõként milyen anyagi lehetõsé-
geink lesznek. A mai városvezetésnek az
a feladata, hogy hozzátegye a település
életéhez mindazt, amit ma egy önkor-
mányzat hozzátehet. Ez néha nagyon ke-
vés, viszont néha a kevés is nagyon sok
tud lenni.

Egy biztos: nehéz idõk jönnek! Ha elõ-
re akarunk jutni, minden jó szándékú em-
ber segítségére szükségünk van. Együtt kí-
vánunk dolgozni mindenkivel a települé-
sen, aki hajlandó az együttmûködésre.
Képviselõtársaimmal együtt a jövõben eh-
hez várjuk az Önök segítségét, támogatá-
sát és köszönjük eddigi bizalmukat!

Kedves Mélykútiak!
Ismét eltelt egy év és már a küszöbön

kopogtat a karácsony, az egyik legszebb
családi ünnep. 2010 esztendõvel ezelõtt
egy gyermek születésével kezdõdött, s
azóta újra meg újra összegyûjti a világ
szinte minden pontján az embereket a
családi tûzhely köré.

A karácsonyi éj varázslatát valószínûleg
mindnyájan átéreztük már. Bár napjainkra
az ajándékozás fontosabb szempontja lett
az ünnepnek, mégis a karácsony titka,
csodája nem múlt el. Karácsony este min-
den elcsendesedik. A közlekedés leáll, és
ha szerencsénk van, még a hó is lehull. Így
a csend még teljesebb lesz. Míg advent a
reményteli várakozás ideje, a szenteste
maga a megvalósult és beteljesedett cso-
da, a Megváltó születésének napja.

A karácsony a szeretetrõl, a családról
szól. Nem mindegy, hogyan érkezik el
életünkbe a karácsony. Fáradtan, fásultan
éljük-e meg a szeretet ünnepét, vagy
örömmel, lelkesen, tiszta lelkiismerettel.

Milyen is legyen ez a karácsony?
Ne az erõn felüli ajándékozás legyen

számunkra a legfontosabb. Tudjunk meg-
állni és magunkat adni ajándékul a másik
embernek. Ilyenkor lehetõségünk van a
szomszédban magányosan élõ embert is
egy jó szóval, szerény ajándékkal meglá-
togatni. A legfontosabb, hogy vidámság-
ban, békességben együtt tudjon örülni az
ünnepnek mindenki. Így remélhetjük,
hogy a hétköznapok gondjait is könnyeb-
ben tudjuk majd elviselni.

Ünnepeljük a szeretetet és várjuk az
éjszakát, a csendes éjt, a szentséges éjt.
Várjuk a szeretet megújító erejét. Kezek
után nyúlunk, melyek még elfogadják
kezünket, szemeket keresünk, melyek
még belelátnak a lelkünkbe, és remény-
kedünk, holtig reménykedünk az élet
szépségében és csodáiban.

Karácsony közeledtével ezek a gondo-
latok jutottak az eszembe, melyeket sze-
rettem volna megosztani Önökkel. Ezek-
kel a sorokkal, valamint a következõ vers
idézettel kívánok minden kedves mély-
kúti polgárnak a magam, valamint az
Önkormányzat minden munkatársa ne-
vében áldott karácsonyi ünnepeket és
békében, szeretetben, sikerekben gaz-
dag újévet.

„Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig egy kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokba,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.”

(Szilágyi Domokos: Karácsony)

Kovács Tamás polgármester

„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos,
hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy
vannak-e értékeinek megbecsülõi.” (Egry
József)

SZEDERINDA SOK-A-DALOM-mal
ünnepelt a zenekar. A népzenei találko-
zón 14 fellépõ csoport vett részt: helyi,
a környékbeli települések mellett más
megyékbõl, sõt még a határon túlról,
Vajdaságból: Palicsról, Bácskapalánkáról
is érkeztek vendégek. Kovács Tamás

polgármester köszöntötte és nyitotta
meg a rendezvényt, Bányai Gábor, a
megyei közgyûlés elnöke köszöntötte a
rendezvény résztvevõit és a születésna-
pot ünneplõ zenekart.

Elsõ szavam a köszöneté kell, hogy le-
gyen. Hiszen a hûség és konok kitartás,
amellyel a Szederinda magáénak tudja
évtizedek óta a találkozót, az példa kell,
hogy legyen mindannyiunk számára.

Folytatás a 3. oldalon

35 éves a Szederinda Citerazenekar



A képviselõ-testület alakuló ülését
2010. október 18. napján tartotta meg,
az azóta eltelt idõszakban több alkalom-
mal is ülésezett. Az üléseken történt fon-
tosabb eseményeket az alábbiak szerint
foglaljuk össze. 

I. Személyi jellegû döntések:
A képviselõ-testület Mikó Lászlóné

képviselõt társadalmi megbízatású alpol-
gármesterré választotta.

A képviselõ-testület a képviselõi lét-
szám csökkenése miatt nem tartotta in-
dokoltnak az eddig bizottsági struktúra
fenntartását, ezért a bizottságok létszá-
mát ötre csökkentette. 

• A képviselõ-testület az Egészségügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöké-
nek Fuszkó Attilát, képviselõ tagjának
Dr. Márai Lászlót, Novák Lászlót és
Racsmán Richárdot, külsõ tagjának
Rasztik Richárdot, Kolompár Ildikót és
Bényi Istvánnét választotta.

• A Fejlesztési, Ipari és Mezõgazdasá-
gi Bizottság elnökének Földes Istvánt,
képviselõ tagjának  Racsmán Richárdot
és dr. Sztantics Pétert, külsõ tagjának
Papp Lajost és Kiss Károlyt választotta.

• Az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjú-
sági Bizottság elnökének Kopcsek Ta-
mást, képviselõ tagjának dr. Márai Lász-
lót és Novák Lászlót, külsõs tagjának
Velez Attilát és Bleszákné Gyõzõ Editet
választotta.

• A Pénzügyi Bizottság elnökének dr.
Sztantics Pétert, képviselõ tagjának
Kopcsek Tamást és Földes Istvánt, külsõs
tagjának Kõrösi Teréziát és Kovács Editet
választotta meg.

• Az Egyházi és Társadalmi Szerveze-
tek Pályáztatását Végzõ Bizottság to-
vábbra is a bizottságok elnökeibõl áll.

• A képviselõ-testület Földes István
képviselõt és dr. Sztantics Péter képvise-
lõt tanácsnoknak választotta. 

• Sor került a közbeszerzési Bíráló Bi-
zottság tagjának a megválasztására is, a
testület a Bíráló Bizottság tagjainak Ko-
vács Edit könyvelõt, Piegelné dr. Csényi
Magdolna hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadót, valamint dr. Sztantics Péter
képviselõt választotta meg. A tagok meg-
bízatása a Képviselõ-testület megbízatá-
sának idõtartamára szól. 

II. Egészségügyi ellátással kapcso-
latos döntések:

Mint arról már az elõzõ lapszámokban
olvashattak, a képviselõ-testület a
108/2009.(VI.30.) Kt. számú határozatá-
ban döntött arról, hogy a fekvõbetegek
ellátását a továbbiakban a Bajai Kórház-
ban kívánja ellátatni. Az ellátási terület
megváltoztatása érdekében kérelmet
nyújtottunk be az ÁNTSZ Dél-alföldi Re-
gionális Intézetéhez, amely 2009. no-
vember 25-én kelt határozatában érdemi
döntést hozott az ügyben. A határozatot
a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit
Kft. megfellebbezte, így az nem emelke-
dett jogerõre. Az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal 2010. január 11-én kelt végzésé-
ben az elsõ fokú határozatot megsemmi-
sítette és az elsõ fokon eljáró hatóságot új
eljárás lefolytatására utasította. Az új eljá-
rás során az ÁNTSZ az eljárást megszün-
tette, amely ellen a mélykúti képviselõ-
testület fellebbezést nyújtott be. A 2010.
október 26-ai ülésen dr. Tóth Gábor, a
Bajai Kórház fõigazgató-fõorvosa tartott
tájékoztatást a kialakult helyzettel kap-
csolatban. Fõigazgató- fõorvos úr az ülé-
sen elmondta, hogy eddig is fogadta és
ezután is fogadja a Bajai Kórház a mély-
kúti betegeket, míg a képviselõ-testület
170/2010.(X.26.)Kt. számú határozatá-
ban megerõsítette, hogy továbbra is
fenntartja azon szándékát, mely szerint a
fekvõbetegek ellátását a Bajai Kórházban
kívánja ellátatni. A fellebbezés elbírálása
jelenleg folyamatban van, annak ered-
ményérõl értesítést még nem kaptunk.

Az elõzõ lapszámban olvashatták,
hogy dr Herczeg László fogorvos 2010.
december 31-ei hatállyal felmondta az
önkormányzattal kötött feladatátvállalási
szerzõdést az 1. számú fogorvosi körzet-
tel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy
az 1. számú körzetben a betegellátás
megoldatlan lett volna, a képviselõ-tes-
tület – a zavartalan betegellátás érdeké-
ben – úgy döntött, hogy megállapodást
köt dr. Herczeg László fogorvossal az 1.
számú fogorvosi körzet helyettesítése
céljából a 2011. január 1. napjától 2011.
június 30. napjáig tartó idõszakra. A kép-
viselõ-testület ezzel egyidejûleg meghir-
dette az 1. számú fogorvosi körzet pra-
xisjogát. A megüresedõ 1. számú fogor-

vosi körzet helyettesítése kapcsán merült
fel az az igény, hogy a két fogorvosi kör-
zet a jövõben utcák szerint kerüljön be-
sorolásra. Az erre vonatkozó rendelet-
tervezet a közeljövõben kerül a képvise-
lõ-testület elé, azt elfogadás után a hir-
detõtáblán közzétesszük. 

III. Pályázatokkal kapcsolatos dön-
tések:

A képviselõ-testület tavasszal pályáza-
tot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív
Program támogatási rendszeréhez az 55.
sz. fõút mellett húzódó kerékpárút meg-
építésére. A pályázat akkor – az útmuta-
tónak való meg nem felelés miatt - eluta-
sításra került. A mûszaki tartalom átdol-
gozása után a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a pályázatot ismételten
benyújtja, a beruházás megvalósításához
szükséges forrásokat a következõ évi
költségvetésbe az alábbiak szerint beter-
vezi: kiviteli költség 82.329.300,- Ft,
amelybõl a saját forrás összege
15.829.300,- Ft, a kért támogatás össze-
ge 66.500.000,- Ft. A képviselõ-testület
ezzel egyidejûleg vállalta, hogy a követ-
kezõ évi költségvetés terhére a Hunyadi
és a Damjanich utca közötti 134 m-es
szakaszt önerõbõl megépíti.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
az „Ipari elkerülõ út/összekötõ út építése
Mélykúton” címû pályázat megvalósítása
érdekében megvásárolja a 0170/5-ös
hrsz-ú ingatlant 150.000.- Ft értékben. 

A képviselõ-testület „Az integrált kö-
zösségi és szolgáltató tér kialakítása” tár-
gyú közbeszerzési eljárást eredményte-
lennek nyilvánította.

IV. Egyéb döntések
A képviselõ-testület megbízta a Fej-

lesztési, Ipari és Mezõgazdasági Bizottsá-
got az önkormányzat 2010-2014. évekre
szóló gazdasági programjának elkészíté-
sével, az Egészségügyi, Szociális és Ügy-
rendi Bizottságot az önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
4/2007.(II.14.) rendelet felülvizsgálatával. 

A képviselõ-testület elfogadta a 2011.
évi belsõ ellenõrzési munkatervet. 

A képviselõ-testület döntött arról,
hogy az általános iskola udvarán lévõ
nyárfák kivágásáról, valamint arról, hogy
a kivágott fák helyére pótlásként hársfa
kerüljön. 

A képviselõ-testület elfogadta az
Univerholz Kft. ajánlatát az Öregmajor
55-ös fõút jobb oldala mellett elhelyez-
kedõ buszmegálló cseréjével kapcsolato-
san bruttó 475.000.- Ft értékben (ezen
összeg tartalmazza a telepítéssel össze-
függõ költségeket is), és megbízta a Kft-t
a kivitelezési munkák elvégzésével. 

Összeállította:

Dr. Börcsök Tímea tanácsos
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A városházáról jelentjük…

2010. október 3. napján településünkön is lezajlottak az önkormányzati válasz-
tások. A polgármesteri és helyi önkormányzati képviselõk választásán a választó-
polgárok 49,11 %-a jelent meg. A választópolgárok az 5 polgármester-jelölt közül
Kovács Tamást, a FIDESZ-KDNP jelöltjét választották meg a település polgármes-
terének. Jogszabály-változás folytán a választáson az eddigi 13 képviselõ helyett
8 képviselõ szerezhetett mandátumot a képviselõ-testületben. A 33 képviselõ-je-
lölt közül Mikó Lászlóné független jelölt, Kopcsek Tamás független jelölt, dr.
Sztantics Péter független jelölt, Fuszkó Attila független jelölt, Novák László Mik-
lós, a FIDESZ-KDNP jelöltje, Földes István, a FIDESZ-KDNP jelöltje, dr. Márai
László független jelölt és Racsmán Richárd független jelölt kapta a legtöbb szava-
zatot. A Helyi Választási Bizottsághoz az ajánlószelvények gyûjtése kapcsán, vala-
mint a választás eredményével kapcsolatban panasz, kifogás nem érkezett.

Mélykút Város ÖnkorMélykút Város Önkormányzat Képviselõ testülete soron következõ ülését december 21-én (kedd) 15 órakor tarmányzat Képviselõ testülete soron következõ ülését december 21-én (kedd) 15 órakor tar tja a Városháza tanácskozó tertja a Városháza tanácskozó termében.mében.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság! Ezúton kérném a segít-
ségüket. Önök is észrevették, hogy az el-
múlt hónapokban nagyon sok csapadék
hullott a településünkön. Ez nagyban
megnehezíti a lakosság és fõleg a mezõ-
gazdasági termelõk mindennapi életkö-
rülményeit. 

Az elõrejelzések szerint a tél folyamán
is jelentõs mennyiségû esõ várható, ami
a tavaszi olvadás után még nagyobb bel-
vizet okoz/okozhat. Ezért kérem a T. La-
kosságot, hogy mindenki a saját ingatla-
na elõtt, a tél beálltáig takarítsa ki az át-
ereszeket és az elvezetõ árkokat a csa-
padékvíz zavartalanabb lefolyása érde-
kében. Ahová szükséges, igény szerint
tudunk átereszeket biztosítani. Ennek a
lerakását az Önkormányzat szervezi.

Köszönettel:
Kovács Tamás polgármester

Születtek: Balogh Roland (anyja neve:
Mikó Erika); Fenyvesi Krisztián Gyula
(Fenyvesi Brigitta); Szabó Nimród
(Kristóf Ágnes); Német Noémi (Sztolyka
Anikó); Kanyik Noémi (Béleczki Tünde)
Meghaltak: Mulati Józsefné Szélpál Er-
zsébet élt 82 évet; Deák István Antalné
Soós Mária Magdolna élt 60 évet;
Brecska Gábor élt 62 évet;  Balog Mi-
hály élt 88 évet; Illés Béla élt 51 évet;
Konkoly Lajos András élt 80 évet; Mikó
János élt 72 évet;  Rasztik István élt 81
évet; Romfa István élt 62 évet ; Torma
Gyula György élt 77 évet; Horváth Já-
nos élt 85 évet; Mikó István élt 78 évet,
Kovács István élt 76 évet; Kothenc Jó-
zsef élt 61 évet; Kiss Péter Pál élt 54
évet; Szöllösi Jánosné Sziráczki Francis-
ka élt 87 évet; Szõke Jánosné Kancsár
Anna élt 93 évet;  Bozóki Józsefné Ka-
kas Erzsébet élt 84 évet, Szabó
Sándorné Viszmeg Margit élt 84 évet; Il-
lés Lajos élt 67 évet;  Kopcsek János élt
70 évet; Sziráczki Pálné Vas Veronika
élt 91 évet; Baksai Péter élt 81 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZLEMÉNY
A DIÁKVERÉSRÕL
Elterjedt a településen, hogy néhány hete
az iskola igazgatója  illetve egyik tanára
megvert, megrugdosott egy tanulót. (Az
iskola igazgatója nem is lehetett, mert
azon a napon továbbképzésen volt vidé-
ken. ) Az érintett felek meghallgatása után
egyértelmûen kiderült, hogy a hír nem
igaz. A diák nem mondott igazat, amikor
ezt állította. Ezt – igaz késõbb – õ maga is
elismerte a szülõ jelenlétében és bocsá-
natot kért. Az iskola  ezzel az ügyet a ma-
ga részérõl lezártnak tekinti.

Novák László mb.igazgató, Burai Béla CKÖ
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BALATONI KIRÁNDULÁS

Köszönetet szeretnénk mondani Mélykút Város Önkormányzatának, az
iskola vezetõségének, szülõi munkaközösségének és diákönkormányzatá-
nak, hogy balatoni kirándulással jutalmazták a 8 év alatt végzett
munkánkat.

Turi Szabina, Nyilas Zsaklin, Kristóf Roland, Balogh Gréta, Gregus Albert

Kardos Alexandra, Fuszkó Bence, Polyákovics Ádám

I. helyezettek: Morvai Laura II.
kcs. kislabdahajítás • Somogyi Kloé
II. kcs. távolugrás • Torma Ferenc III.
kcs. 60 m-es futás • Hodoniczki
Martin III. kcs. magasugrás •
Hodoniczki Martin III. kcs. távolug-
rás • Nagy Dávid IV. kcs. 100 m-es
futás • Franek Anita IV. kcs. távolug-
rás • Hodoniczki Martin, Horváth
Erik, Polyákovics Balázs, Torma Fe-
renc III. kcs. 4x100 m-es váltófutás

II. helyezettek: Balázs Roxána
II. kcs. 60 m-es futás • Csontos Ber-
ta II. kcs. távolugrás • Polyákovics
Balázs III. kcs. távolugrás • Nasz
Eszter III. kcs. magasugrás • Lukács
Flórián IV. kcs. magasugrás • Sze-
rencsés Ádám IV. kcs. súlylökés •
Szirák Enikõ IV. kcs. 100 m-es futás
• Kárász Gábor, Lukács Flórián,

Nagy Dávid, Szalonnás Bálint IV.
kcs. 4x100 m-es váltófutás

III. helyezettek: Kiss Péter II.
kcs. kislabdahajítás • Horváth Erik
III. kcs. 60 m-es futás • Ádám Mar-
tin III. kcs. kislabdahajítás • Facskó
Anita III. kcs. 400 m-es futás • Tor-
ma Klaudia III. kcs. kislabdahajítás
• Dudás Helga III. kcs. távolugrás •
Nacsa Fruzsina III. kcs. magasugrás
• Nagy Dávid IV. kcs. távolugrás •
Daróczi Márk IV. kcs. magasugrás •
Takács Bernadett • IV. kcs. kislab-
dahajítás • Dervaderics Ildikó IV.
kcs. magasugrás • Marosi Nikolett
IV. kcs. súlylökés • Dudás Helga,
Facskó Anita, Nacsa Fruzsina, Nasz
Eszter III. kcs. 4x100 m-es váltófu-
tás

Gratulálunk a versenyzõknek!

DIV-SPORT 2010. szeptember 30.

2010. szeptember 30-án Kunfehértón rendezték meg a Délterületi Isko-
lák Atlétika Versenyét. Iskolánk tanulói szépen szerepeltek.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2007.(XI.28.) rendelete alapján 2008. janu-
ár 1-jétõl a vízszolgáltatásnál bevezetésre került
az alapdíj, mely független a vízfogyasztástól. Az
alapdíjat minden vízórával rendelkezõ ingat-
lan tulajdonosa köteles megfizetni. Az alapdíj
megfizetése alól kizárólag a lakatlan ingatlan
tulajdonosa mentesülhet abban az esetben, ha
a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli felsze-
relése esetén azonban a vízmérõ, valamint a
felszerelés költségét köteles megtéríteni.

• VÍZMÛ TELEFONSZÁMA: 
06-30/314-6604. (Konkoly István
06-70/612-5061. (Kothencz János)
06-70/612-5060. (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. Fel-
hívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák
tisztántartására és téli idõszakban a vízórák fagy
elleni védelmére.

• TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 8-16 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 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 telefonszá-
mon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft emblémájával ellátott sze-
meteszsákot 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 elszállít-
ják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály

ügyvezetõ

2010. december 18-19-én (szombat-vasár-
nap) labdarúgó kupára kerül sor a sportcsar-
nokban. A mérkõzések kezdési idõpontja
szombaton délután 16 és vasárnap 9 óra.

A mérkõzések 20x30m-es pályán zajlanak.
A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat egy-
szerre a pályán. A kapus kidobhatja a labdát a
félpályán túlra. A kapusról van szöglet. A ha-
zaadást a kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidõ 2x12 perc. A cseréket folyamato-
san el lehet végezni. A torna teljes idõtartama
alatt csapatonként két igazolt játékos nevezhe-
tõ, akik folyamatosan a pályán tartózkodhat-
nak. A megyei I. osztályban vagy az annál ma-
gasabb osztályban szereplõ és a külföldön ját-
szó játékosok számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 2000 Ft.

Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe véve
sok csapat nevezése esetén két naposra tervez-
zük a tornát. Az egyik csoport küzdelmeit
szombaton délután bonyolítjuk le, a másik cso-
portot pedig vasárnap délelõtt. A csoportmér-
kõzések után bonyolítjuk le a helyosztókat. A
sorsolás megtekinthetõ pénteken a délutáni
órákban a sportcsarnok hirdetõtábláján és a
www.melykut.hu honlapon, a sport menüpon-
ton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2010. decem-
ber 17-én (péntek) 12 óráig lehet Velez Atti-
lánál a 06-30-2193029-es telefonszámon,
vagy a mûvelõdési házban személyesen,
munkaidõben. Kérjük a nevezési határidõ
pontos betartását!

Velez Attila sportszervezõ

Karácsony-kupa labdarúgótorna

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

Folytatás a címoldalról
1975-ben alakult a zenekar, amely oly sok

örömet szerzett nemcsak nekünk, hanem el-
vitte a magyar népzene, a népi kultúra hagyo-
mányait a határokon túlra is. 35 év nagy idõ,
de különösen nagy jelentõségû egy közösség
életében. Mit is jelent nekik, citerásoknak ez a
három és fél évtized? Jelenti a megannyi pró-
bát, a gyöngyözõ homlokú citerásokat, a sok-
sok fellépést, az elpattanó húrokat, a közönség
tapsát, a sikert, a kudarcot, de jelenti a külföl-
di utakat és a hajnalig tartó közös dalolásokat.
Az elmúlt 35 év alatt a népdal, a zene szerete-
te beleivódott a szívükbe, lelkükbe, és megha-
tározta az életüket.

Az együttes büszke a szakmai zsûrik elõtt el-
ért eredményeire, de idejüknek legnagyobb ré-
szét nem a minõsítõkre való felkészülés, hanem
a falunapokra, dalos-találkozókra, s egyéb fellé-
pésekre való próbák kötik be. Hiszen ezek azok

az alkalmak, melyeken a népdalt igazán közel
tudják vinni a közönséghez. Teszik mindezt sze-
rényen, hivalkodás nélkül, de rendkívüli el-
szántsággal, a népzene iránti elkötelezettséggel.

Ami összeköti õket: az együtt muzsikálás örö-
me, a magyar népzene és hangszerük, a citera
szeretete. Sikereiket abban látják, hogy a zené-
lésben örömüket lelik.

Kedves Szederinda!
Ezúton is szeretnék sok szeretettel gratulálni

nektek. Kívánom, hogy az együttes, egyesület a
jövõben is tartsa meg közösségformáló erejét,
õrizze tovább a nemes hagyományokat, és sze-
rezzen legalább annyi örömet a népdal és cite-
razene kedvelõinek, mint eddig. „Hiszen ha
hagyományainkat meg tudjuk õrizni, akkor vá-
laszolni tudunk a globális világ kihívásaira, és
lesz megmaradásunk a népek között”

Boldog születésnapot!
Kovács Tamás polgármester

35 éves a Szederinda Citerazenekar
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Egyházi rovat
ÁDVENTI LELKIGYAKORLAT
Az idei Ádventi lelkigyakorlatot a Szent

Joachim-templomban Bíró László püspök
atya vezeti. A lelkigyakorlatot idõpontja
december 13. (hétfõ) és december 14.
(kedd). Mindkét napon 17 órától gyónta-
tás, 18 órától szentmise, lelkigyakorlatos
szentbeszédekkel. A kedd esti szentmisé-
ben kerül sor az újjáválasztott egyházköz-
ségi képviselõ-testület eskütételére. Min-
denkit szeretettel várunk!

2010 KARÁCSONY
„A keresztény család, az Egyház ra-

gyogó, mosolygó arca” (VI. Pál pápa)
A püspökök testülete 2010. Szent

Család ünnepétõl (december 26.) 2011.
Szent Család ünnepéig (december 30.)
meghirdeti a Család Évét. A tematikus év
célja a család – mint minden közösség
alapja – értékeinek felmutatása, intéz-
ményének erõsítése.

„Világunk ma azért annyira felfordult, s
azért van oly sok szenvedés, mert oly ke-
vés a szeretet az otthonokban és a csalá-
di életben. Nincs idõnk gyermekeink szá-
mára, nincs idõnk, hogy örüljünk egy-
másnak.” (Boldog Kalkuttai Teréz anya)

Öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy 2010. december 14-én, kedden
délután 15.30 órakor Bíró László tábori
püspök, a MKPK családreferens püspö-
ke tart elõadást a Családról a Fenyõ Mik-
sa Könyvtárban, majd ezt követõen 18
órakor szentmisét a Családokért Szent
Joachim-templomban.

ADVENTADVENT

Valaki jön 
– de te nem veszed észre! 

Valaki közeledik hozzád 
– de te bezárkózol! 
Valaki kopog nálad 

– de te átalszod látogatását!
Valaki belép hozzád 

– de te házon kívül vagy! 
Valaki nálad lakik 
– de te kidobod õt! 
Valaki feltárulkozik 

– de te a szavába vágsz! 
Valaki vár rád 

– de te hátat fordítasz neki! 
Valaki segítséget kér 

– de te megkeményíted szívedet! 
Valaki ajándékot ad neked 

– de te elásod azt! 
Valaki végtelenül ráér 

– de veled sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmat hoz 

– de te szétszórt vagy! 
Valaki jön 

– de te csak magadat látod! 
Amíg csak jön 

– mindig megváltozhatsz!

TÁJÉKOZTATÓ AZ URNATEMETÕRÕL
Az eddig felmerült igények alapján elkészült a Mélykúti Szent Joachim templom

urnatemetõjének engedélyezési terve, melynek megépítésére akkor kerül sor, ha az
elõre befizetett összegbõl rendelkezésre áll a kivitelezés költsége. Kérjük, 2011. már-
cius 31-ig jelezze urnafülke váltási szándékát.

Ha valaki 2011. június 30-ig befizeti az urnafülke árát, kétféle kedvezményt kap:

• Az alábbi (kb. 20%-os) kedvezményes (bruttó) áron juthat urnafülkéhez:

• A második kedvezmény alapján az urnafülke használati ideje a befizetõ részére
nem a megváltás idõpontjával, hanem az elsõ urnaelhelyezés idõpontjával kezdõdik.
(pl. ha valaki 2011-ben megvált 25 évre egy urnafülkét, de csak 2022-ben helyezi el
benne az elsõ urnát, akkor neki 2047-ben jár le a 25 éves megváltási idõ.)

Az urnafülkékre befizetett összeget a Plébánia elkülönített számláján kezeljük.
Amennyiben az urnatemetõ építése valamilyen oknál fogva 2012. december 31-
jéig nem valósul meg, úgy a befizetett összegeket a szerzõdésben foglaltak szerint
visszafizetjük.

Az urnatemetõ elkészültéig igény szerint a templom jelenlegi kriptájában vagy a
temetõ urnafalában helyezzük el ideiglenesen az elõkészítés és építés ideje alatt el-
hunytakat, akik már váltott urnahellyel rendelkeznek.

Érdeklõdni lehet: R. K. Plébánia, Mélykút, Petõfi tér 15., Telefon: 06/77 460-125,
e-mail: plebmelykut@nidocom.hu

1. és 6. sor

1. és 6. sor

2-5. sor

2-5. sor

1- 4 szem

1- 6 szem

1 - 4 szem

1 - 6 szem

25 év

250.000 Ft

375.000 Ft

300.000 Ft

450.000 Ft

50 év

500.000 Ft

750.000 Ft

600.000 Ft

900.000 Ft

örökös

800.000 Ft

1.200.000 Ft

960.000 Ft

1.440.000 Ft

KARÁCSONYI 
HANGVERSENY
A Szvetnik Joachim Általános Iskola ka-
rácsonyi hangversenyét 2010. decem-
ber 17-én (péntek) 16 óra 30 perces
kezdéssel tartja a Szent Joachim-temp-
lomban. Mindenkit szeretettel várunk!

Novák László mb. igazgató

ÜNNEPI MISEREND (Karácsonykor és Újévkor)

Szent Joachim-templomban 
• December 24-én, Ádám-Éva napján 24 órakor szentmise
• December 25-én, Karácsony elsõ napján 6, 9 és 18 órakor szentmise
• December 26-án, Karácsony második napján 7, 9 és 18 órakor igeliturgia   
• December 31én, Szilveszter napján 18 órakor hálaadó szentmise   
• Január 1-jén, Újév napján 7 órakor szentmise, 18 órakor igeliturgia   

Szent Erzsébet-templomban 
• December 25-én, Karácsony elsõ napján 10.30 órakor igeliturgia
• December 26-án, Karácsony második napján 10.30 órakor szentmise

Egyházközségünk honlapja a: www.plebaniamelykut.shp.hu címen tekinthetõ meg.

Minden kedves Mélykúton élõ embernek Istentõl áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendõt kívánok:

Bolvári János plébános

KARITÁSZ HÍREK 
2010. november 21-én Erzsébet-kenye-
ret osztottunk templomainkban. Szent
Erzsébet a karitász védõszentje. Az Er-
zsébet-kenyér osztással szeretnénk meg-
köszönni mintegy szép gesztusként a hí-
vek egész évi anyagi, természetbeni és
erkölcsi támogatását. Isten fizesse meg!
Köszönjük, hogy segítettek segíteni! Erre
az alkalomra jelent meg – 2000-tõl fo-
lyamatosan – a Szeretetmorzsák újsá-
gunk is, mely a templomból ingyenesen
elvihetõ.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Ádventi használt ruha és használt cikkek
(edények, tányérok, poharak, játékok
stb.) jótékonysági börzéjére hívjuk a
Tisztelt Lakosságot.
Helyszín: a Plébánia udvara.
Idõpontja: 2010. december 11. (szom-
bat) 8-12 óráig. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Munkácsi Lajosné, a Katolikus Karitász

Mélykúti csoportjának a vezetõje



6

Mélykút

2010. december

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sülete a következõ programokra hívja
tagjait és az érdeklõdõket:

• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2011-i évi
tagdíjunk változatlanul 1.000.- Ft. Be-
fizetés elõtt kérjük, hogy ügyfélfoga-
dási idõben keressék fel egyesületi
irodánkat. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGY-
FÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alka-
lomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 5.000 forintért, melyet hat
hónap alatt lehet felhasználni egyéni
odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA folyta-
tódik az Általános Iskola tornatermé-
ben. Idõpontok: kedd és péntek 17
órától.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHE-
TÕSÉG! A 2011-es tagdíjfizetést köve-
tõen a Pacsirta utcai baromfiboltban
3%-os kedvezménnyel lehet vásárolni.
Az erre a célra érvényesített utalványo-
kat ügyfélfogadási idõben adjuk át. 
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes já-
rókeretet kölcsönzünk tagtársaink ré-
szére. Kéréseiket ügyfélfogadási idõ-
ben várjuk. 
• IZZÓCSERE! Örömmel értesítjük az
érintett tagtársainkat, hogy az ener-
giatakarékos izzók cseréjére beadott
pályázatunkat a KVVM elfogadta és
támogatta. További teendõkrõl levél-
ben küldünk értesítést. Addig is szíves
türelmüket kérjük. 
• ÜGYFÉLFOGADÁS: 
szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig. 

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. 
Telefon: 77/460-010
06-70/313-2929 (Holka Istvánné);
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

Minden kedves egyesületi tagunknak,
pártoló tagjainknak, családtagjaiknak,
támogatóinknak egyesületünk vezetõ-
sége nevében boldog karácsonyi ün-
nepeket és eredményekben gazdag,
békés új évet kívánok!

Holka Istvánné elnök

Egyesületi hírek

Az idei évben a
Könyvtári He-
tek a „Családi
Olvasás Éve
2010” jegyé-
ben zajlottak.
A programsoro-
zat elsõdleges célja
az olvasás méltó rangjának
visszaállítása, az olvasás valamennyi
funkciójának tudatosítása, az olvasási
kompetenciák fontosságának hangsúlyo-
zása, változatos és érdekes olvasásfej-
lesztõ és - népszerûsítõ programok szer-
vezése révén a könyvtárakban, ezen ke-
resztül a könyvtárak szerepének megha-
tározása és fontosságuk bemutatása az
olvasóvá nevelés folyamatában. Be akar-
juk bizonyítani, hogy olvasni mindenki-
nek érdemes!

Ezért könyvtárunk októberben a pia-
con népszerûsítette szolgáltatásait. A
családok részére „Okos Katica” néven
családi mesevetélkedõt, alsós tagozatos
gyermekeknek mesemondóversenyt,
„Elek apó mesekertje” c. rajzpályázatot
hirdetett. Az óvodásoknak Kacor király
címmel bábelõadásokat és kézmûves
foglalkozásokat tartottunk. Valamint

Halowen alkalmából „Tök jó” töklámpás
készítõ délutánt szerveztünk. A felnõttek
sem maradtak olvasmányélmény nélkül:
Pintér István történész: 1848-as szabad-
ságharcról szóló elõadását, és Drengács
Margit Vadvirág 3. könyvbemutatóját
hallgathatták meg. 

Az õsz legjelentõsebb eseménye
azonban a Vörös László emlékszoba át-
adása volt, amelyet nyitvatartási idõben
tekinthetnek meg. 

Újra indultak számítógépes tanfolya-
maink is, és örömmel mondhatjuk el,
hogy szép számú hallgatóval.

Reméljük ezekkel a programokkal is
hozzájárultunk ahhoz, hogy minél töb-
ben betérjenek intézményünkbe.

Minden kedves látogatónknak és olva-
sónknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván

a Mûvelõdési Ház

és Fenyõ Miksa Könyvtár kollektívája

Könyvtári hetek


