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Kedves Szülõk és Gyerekek!
Az idén 7. alkalommal szervezünk

tábort A hét tenger ördögei címmel
(kézmûves – olvasó – idõutazó – ka-
land tábor) július 26-tól 30-ig.

A tábor folyamán utazást teszünk
a múltba, az ókorig visszamenõen.
Komplex, mindenekelõtt a gyerme-
kek életkori sajátosságait szem elõtt
tartó programsorozat, amely a pro-
jekt pedagógia módszereivel, játékos
keretek között értékes és haszno-
sítható tudást ad. Biztosítja a
gyerekek számára az él-
ményszerû ismeretszer-
zést, a kreatív alkotási
lehetõséget, a fantázia
szárnyalását, a dramati-
kus játék elemeit is ma-
gába foglaló játékos be-
leélés élményét.

Egy igazi kalóznak
„kincset” kell találnia. A
kincshez sziget is kell! A könyvtárat és
annak udvarát nevezzük ki Kincses-
szigetnek. A kalóztábor legénysége 6-
14 éves gyermekekbõl áll. Lesz kalóz-
kapitányunk, elsõ- és másodtisztünk,
kincstárnokunk stb. Arról, hogy mi-
lyen kalandok történnek velünk a hét
folyamán, a hajónapló tesz bizonysá-
got. Az öt nap alatt folyamatosan
megtanuljuk, kik voltak a kalózok,
mit csináltak, mivel harcoltak, kinek a
megbízásából kalózkodtak. Arra is
fény derül, hogy többféle zászlójuk
volt. A gyerekek szembesülnek a ka-
lózok kegyetlen életmódjával, ezért
mi elhatározzuk, hogy jó kalózok le-
szünk. A talált kincset jó célokra fog-
juk használni. Közben kardot, ka-
lózkendõt, sapkát, zászlót, pirított
tészta nyakláncot, kincses ládikót,
pólót, kampókezet (teljes kalóz jel-
mezt) készítünk. Egy nap a kincses
térképünkkel igazi kincskeresésre in-
dulunk. Közben csapdákat kerülünk
ki, tengeri sárkánnyal küzdünk meg,
hajóroncsot védünk meg. A nagy ke-
resésben és harcban meg is éhezünk.
Minden kis kalóz maga készíti el a
rabló kosztját. Természetesen a végén
a kincsesláda tartalmát szétosztjuk.
Az ötödik nap estéjén meghívjuk a
szülõket, ismerõsöket egy táborzáró
igazi kalózmulatságra. A gyermekek
táborzáró mûsorral adnak számot a
héten elsajátított tudásukról, és az el-
készített tárgyaikat is bemutatják.

Sok ismeretet szerzünk: a hajótípu-
sokról, fegyverzetükrõl, a tengerészek
életmódjáról, táplálkozásról, ruházat-
ról, a vizek élõvilágáról. Közben a kö-
zösség formálódik, erõsödik, megta-
nulnak vigyázni egymásra, új baráti
kapcsolatok alakulhatnak ki, elmé-
lyülhetnek a régiek, érzelmek egész
skáláját élhetik át: az izgalmat, örö-
met, bátorságot, segítõkészséget

Kiemelt feladatunk a környezet vé-
delem: a játékban ügyelünk a kör-
nyezetünkre, a természetre, tapaszta-
latot szerezhetnek a helyes tûzgyújtás
és oltás szabályairól.

A sok „félszemû kalóz” megtapasz-
talhatja, hogy gyengén látó társaik
milyen nehezen igazodhatnak el a vi-
lágban. Türelmetlenség helyett belá-
tóbbak, toleránsabbak lehetnek fo-
gyatékkal élõ társaik iránt

Mai világunkban minden gyermek
és felnõtt életében kellenek az ilyen
varázslatok és játékok, amikor érzel-
meik igaziak lehetnek. A felnõtt meg-
õrizheti lelkében a tiszta gyerekkort, a
gyermekeknek pedig elengedhetetlen
az egészséges lelkû felnõtté váláshoz.

A tábor ideje: július 26-30.,helye:
Fenyõ Miksa Könyvtár. Részvételi
díj: 8.000 Ft (amelyben benne foglal-
tatik napi 3-szori étkezés). Jelentkez-
ni személyesen a könyvtárban, vagy
telefonon a 77/461 347-es számon
lehet július 10-ig.

Tisztelt Közalkalmazottak és Köztisztvise-
lõk! „A legjobb dolgok mindig a közelünkben
vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a sze-
meinkben, a virágok a lábunknál, a munka a
kezünkben, az Igazság ösvénye elõttünk. Ne
kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük
meg a hétköznapi feladatainkat abban a biz-
tos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség
és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog
az életünkben.” (Stevenson Robert Louis)

Közalkalmazottak és köztisztviselõk, akik
munkájukkal bizonyítják elhivatottságukat,
s hozzájárulnak szûkebb közösségük meg-
becsüléséhez, városunk fejlõdéséhez. Tu-
dom: intézményeinkben a dolgozók nap
mint nap azért dolgoznak, hogy megpróbál-
ják kezelni az összes társadalmi problémát,
amely az életben tükrözõdik a szegénység-

tõl, munkanélküliségtõl a családi gondokon
át egészen a nemzetiségi ellentétekig. Kö-
szönet illeti õket ezért az erõfeszítésért.

Köztudott, hogy a nevezetes napokat
azért alkották (június 26. Közalkalmazottak
Napja, július 1. Köztisztviselõk Napja), mert
a szürke hétköznapok között szükség van
egy kis feltöltõdésre. Mélykút Város Önkor-
mányzata, a város polgárai és a magam ne-
vében köszöntöm a közalkalmazottakat és
köztisztviselõket. Ezúton köszönöm meg, el-
ismerve mindennapos fáradságos, sok türel-
met és szaktudást igénylõ munkájukat. 

A közelgõ nyárra való tekintettel jó pihe-
nést, feltöltõdést, a szakmai munkájukhoz
sok sikert, családi életükben boldogságot, jó
egészséget kívánok mindenkinek. 

Gelányi János polgármester

„Vezesd õket, utat ne tévessz, S magadhoz mindig hû maradj, Mert élen
állsz, és messze látszol, Sose feledd, példa vagy.”! (Nagy László)

Aranykalászos gazda tanfolyam

Tisztelt Mélykútiak! 2009. augusztus 8-i
kezdettel indult a Kecskeméti Képzõ Köz-
pont szervezésében egy Aranykalászos gaz-
da tanfolyam, melyen 31 fõ indult, 28 fõ
mélykúti és 3 fõ vidéki lakossal, és végezte
el a tanfolyamot jó átlaggal, (5 fõ dicséret-
tel) 2010. április 27-én.

A cikket azért írtam, mert biztatni szeret-
ném honfitársaimat a mezõgazdasági tárgyú
oktatások elvégzésére. A remek elõadók út-
ján rengeteg hasznos dolgot tanultunk! Tud-
ni kell, hogy a tanfolyamon résztvevõk

80%-a neves, jelenleg termelést folyta-
tó gazda! Azt is el szeretném mondani,
hogy nagyon jó, összetartó „osztály” jött lét-
re. Öröm volt hallgatni a sok hasznos ta-
pasztalatot, ami nem csak egymás számára
szolgált megvalósítandónak, hanem az elõ-
adóknak is ez volt a véleményük. 

Befejezésül kiemelném a fiatal osztálytár-
sak sikeres részvételét a tanfolyamon, mivel
övék a jövõ gazdálkodása.

Végel Sándorné

A hét tenger ördögei
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A városházáról jelentjük…

Mélykút Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete a 2010. április-május hó-
napban három alkalommal tartott képvi-
selõ-testületi ülést. A képviselõ-testületi
ülések fontosabb történéseit az alábbiak
szerint foglaljuk össze:

ÁPRILIS 20. 

Kõváriné dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kis-
kun Megyei Agrárkamara elnöke tartott
tájékoztatást a kamarai gazdainformációs
szolgáltatásról, valamint az agrár és vidék-
fejlesztés eredményeirõl és jövõjérõl. Elõ-
adásából kiemelendõ, hogy a Magyar Ag-
rárkamara Gazdálkodói Információs Szol-
gálata keretében 200 ügyfélszolgálati iro-
dában várják az érdeklõdõket. Minden
gazdainformációs irodában szakkönyvek-
bõl álló könyvtárat alakítottak ki, ahol a
gazdák bármikor gyarapíthatják ismerete-
iket. A területalapú támogatások és pályá-
zatok benyújtása ma már elektronikus
úton történik.

… a képviselõ-testület megalkotta az
önkormányzat 2009. évi költségvetési zár-
számadásról szóló rendeletét, amelynek
fõbb mutatószámai: bevételek összege
1.518.758 ezer Ft, kiadások összege
1.470.632 ezer Ft. Az önkormányzat
pénzügyi helyzete 2009. évben stabil volt,
finanszírozási nehézség nem volt, hitel fel-
vételére a 2009. évben sem került sor.

… a képviselõ-testület megalkotta a he-
lyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgá-
latáról szóló beszámoló elfogadásáról szó-
ló rendeletét. A terv felülvizsgálata során
megállapítást nyert, hogy a település elfo-
gadott hulladékgazdálkodási koncepció-
ján nem kell változtatni, a hulladékgaz-
dálkodási rendszer tervezett fejlesztése
érdekében szükséges intézkedések jelen-
leg is folyamatban vannak. A beszámoló
elfogadásával egyidejûleg a testület ismé-
telten kezdeményezte Mélykút települé-
sen hulladékudvar létesítését. Felkértük a
Felsõ-Bácskai Hulladék-gazdálkodási Kft
ügyvezetõ igazgatóját, hogy a rendelkezé-
sére álló eszközökkel tegyen meg min-
dent azért, hogy településünkön hulla-
dékudvar létesüljön.

… a képviselõ-testület elfogadta az ön-
kormányzat 2009. évi belsõ ellenõrzésé-
rõl és a felügyelt költségvetési szervek bel-
sõ ellenõrzésérõl szóló beszámolót. Az el-
lenõrzések büntetõ-, szabálysértési-, kár-
térítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítá-
sára okot adó cselekményt nem tártak fel.
Az ellenõrzések által megfogalmazott ja-
vaslatokat az érintettek legtöbb esetben
realizálták. 

… a képviselõ-testület elfogadta a Ma-
daras–Mélykút Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulásban végzett feladatok
ellátásáról szóló beszámolót, valamint a
beszámoló elfogadásával egyidejûleg kife-

jezte azon szándékát, hogy a 2008-ban
létrehozott Madaras–Mélykút Közoktatási
Intézményfenntartó Társulást 2010. au-
gusztus 1. napjával meg kívánja szüntetni. 

… a képviselõ-testület módosította
Közbeszerzési Szabályzatát. A Szabályzat
módosításával alaposabban kidolgozásra
kerültek a közbeszerzési eljárások egyes
szakaszai, az eljárás egyes résztvevõinek
feladat- és hatásköre, felelõsségi rendje, a
jogorvoslati rendszer, valamint az ellenõr-
zésre vonatkozó szabályok. Egyben a tes-
tület önkormányzati képviselõi mandátu-
mának lejártáig a Közbeszerzési Bíráló Bi-
zottság elnökének Földes Istvánt, tagjai-
nak dr. Sztantics Pétert és Hurton Zoltánt
megválasztotta. 

… a képviselõ-testület döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be informatikai
program beszerzésére, valamint „Mélykú-
ti Városi Napok -2010.” rendezvényeire.

… a képviselõ-testület jóváhagyta a
Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft
területi ellátási kötelezettsége körébe tar-
tozó járóbetegek meghatározott labor-
vizsgálatok elvégzésének biztosítása tár-
gyában a Bácsalmás Kistérségi Többcélú
Társulással kötött megállapodást, amely-
nek értelmében a testület 6,4 Ft/fõ/hó
mûködési támogatást biztosít a Bácsalmá-
si Kistérségi Többcélú Társulás részére a
település 2008.12.31. állapot szerinti ál-
landó lakosságszám mutatószám alapján
lakosonként, az általános tartalék terhére. 

MÁJUS 14.

… a képviselõ-testület – az április 20-án
hozott határozatával összhangban – dön-
tött arról, hogy 2010. július 31-jei hatállyal
megszünteti a Madaras–Mélykút Közokta-
tási Intézményfenntartó Társulást, illetve
arról, hogy 2010. augusztus 1-jei hatállyal
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája
néven, valamint Szvetnik Joachim Általá-
nos Iskola  néven új intézményt alapít. A
Képviselõ-testület ezen döntéséivel össz-
hangban Hatalóczky Tibornét és Novák
Lászlót 2011. július 31. napjáig megbízta
az óvodavezetõi illetve az iskola igazgatói
feladatok ellátásával, valamint utasította
õket közoktatási intézmények nevelés
programjának, pedagógiai programjának,
minõségirányítási programjának, szerve-
zeti és mûködési szabályzatának, házi-
rendjének elkészítésére. Az intézmény-
fenntartó társulás megszüntetését a tele-
pülés városi címével összefüggõ, a norma-
tív állami hozzájárulás igénylésével kap-
csolatos kedvezõtlen változás indokolta

MÁJUS 25.
… a képviselõ-testület megtárgyalta

Kiskunhalas Rendõrkapitányság Jánoshal-
ma Rendõrs településünkre vonatkozó
2009. évi közbiztonsági helyzetérõl szóló

beszámolóját. Városunkban a tavalyi év
során 108 ismertté vált bûncselekmény
történt, amelyek döntõ többségét a va-
gyon elleni bûncselekmények, a közleke-
dési bûncselekmények, illetve a közrend
elleni bûncselekmények tették ki. A Kép-
viselõ-testület egyben döntött arról is,
hogy a döntésre jogosult szervnél kezde-
ményezi településünkön önálló rendõrõrs
létrehozását. A képviselõ-testület a Rend-
õrõrs üzemanyag-támogatási kérelmét
nem támogatta.

… a képviselõ-testület a rendõrségi be-
számoló mellett elfogadta a Bácskomplex
S.R. Kft. munkájáról szóló, az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról szóló, a család-
segítõ szolgálat munkájáról szóló, vala-
mint a Gondozási Központ munkájáról
szóló beszámolókat. 

… a képviselõ-testület megtárgyalta az
Éptesz Kft. ügyvezetõje által beterjesztett
elõterjesztéseket, melynek eredménye-
ként elfogadta a Kft. 2009. évre vonatko-
zó beszámolóját, illetve a Kft. rövidtávú
üzleti tervét. A Kft. a 2009. évet 61.937
ezer Ft bevétellel és 60.268 ezer Ft ráfor-
dítással, 1.669 ezer Ft eredménnyel zárta.
A Kft. ügyvezetõjének javaslata alapján a
Strandfürdõ nyitva tartását 2010. június
12. és 2010. augusztus 19. napja között
engedélyezte. A 2010. évi jegyárak az
alábbiak szerint alakulnak: diák 200, fel-
nõtt egész jegy 400, felnõtt fél jegy 200
Ft. A testület a mûködési költségek fede-
zetére 1.000.000 Ft elõleget biztosított. 

… a képviselõ-testület megalkotta a
2006-2008. évi költségvetési és zár-
számadási rendeletek hatályon kívül he-
lyezésérõl szóló, valamint a környezet-
védelemrõl szóló rendeleteket, levette
napirendjérõl az önkormányzat vagyo-
náról szóló rendeletet, illetve elutasította
a kommunális adó módosításáról szóló
rendeletet.

… a képviselõ-testület engedélyezte a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat szá-
mára a korábban tartalékba helyezett
90.000 Ft mûködési célokra történõ fel-
használását.

… a képviselõ-testület a gyermekjóléti
és családsegítõ feladatai zavartalan ellátá-
sa érdekében térítésmentesen, határozat-
lan idõre használatba adta a Pelikán Köz-
hasznú Non-profit Kft. számára a Temp-
lom u. 12. szám alatt lévõ gyermekjóléti
iroda és családsegítõ szolgálat rendelteté-
sû épületrészt.

… a képviselõ-testület a Petõfi tér 3. I.
emelet 1. és 2. számú lakások értékesíté-
sére kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánította, tekintettel arra, hogy a beér-
kezett ajánlatról megállapítást nyert, hogy
nem éri el a minimálisam meghatározott
eladási árat.

Összeállította: Dr. Börcsök Tímea tanácsos

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ TESTÜLETE SORON KÖVETKEZÕ ÜLÉSÉT
2010. JÚNIUS 29-ÉN (KEDD) 15 ÓRAKOR TARTJA A VÁROSHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN.

KITÜNTETÕ CÍMEK
ADOMÁNYOZÁSA
Felhívom a mélykúti polgárok, a politi-
kai, gazdasági, érdekképviseleti és szak-
mai szervezetek, egyesületek, munka-
helyi kollektívák, települési képviselõk,
önkormányzati bizottságok figyelmét,
hogy javaslatot tehetnek kitüntetõ címek
adományozására.

„Mélykút Város Díszpolgára” cím
adományozható  annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely ki-
emelkedõen jelentõs munkájával, vagy
egész életmûvével a helyi társadalmi-
gazdasági életben olyan általános elis-
merést szerzett, amely hozzájárult a te-
lepülés jó hírnevének megõrzéséhez és
öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként is
köztiszteletben áll. A kitüntetõ díj posz-
tumusz is adományozható.

„Mélykút Városért Díj” cím adomá-
nyozható azoknak, akik Mélykút fejlesz-
tése, hírnevének emelése érdekében

• a társadalmi, gazdasági életben, tele-
pülésfejlesztésben, az ipari, mezõgazda-
sági, kereskedelmi, mûszaki, közigazga-
tási és egyéb területeken példamutató,
kiemelkedõ tevékenységet fejtettek ki,

• elméleti vagy gyakorlati munkájuk
révén kiemelkedõ módon hozzájárultak
Mélykúton a korszerû és eredményes
oktatás-nevelés megvalósításához,

• a kulturális élet, a mûvészetek, az
irodalom területén kimagasló színvonalú
tevékenységet végeztek,

• tartósan kiemelkedõ gyógyító- meg-
elõzõ, szociális tevékenységet fejtettek
ki, az egészségügyi és szociális ellátás he-
lyi célkitûzéseinek eredményes megva-
lósításához hozzájárultak,

• az ifjúságpolitikai feladatok végre-
hajtásában, a testnevelés és sportmozga-
lom szervezésében, fejlesztésében és
feltételei megteremtésében kiemelkedõ
sporteredményeket értek el.

Kitüntetõ díj adományozható átfogó
életmû elismeréseként is. A kitüntetõ díj
egyénnek és közösségnek, továbbá
posztumusz is adományozható.

A javaslatokat 2010. év augusztus 1.
napjáig írásban lehet hozzám benyújta-
ni. A javaslatnak tartalmaznia kell a java-
solt személy munkásságának, tevékeny-
ségének részletes ismertetését. Felhívom
figyelmüket, hogy a javaslatok benyújtá-
sára nyitva álló határidõ elmulasztása
jogvesztéssel jár, a határidõn túl érkezett
javaslat az odaítéléskor nem vehetõ fi-
gyelembe.

Gelányi János polgármester

FIGYELEM!
Gépszemle és tûzoltó készülékek ellenõr-
zésére kerül sor 2010. június 23-án (szer-
da) 17 órától Széchenyi utcai boltnál.

Kovács Mihály
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A Mûvelõdési Ház „Fürge Ujjak” kézimunka szakköre lehetõséget kapott arra,
hogy a 2010. május 22-30. között megtartott bácskossuthfalvi falunapi rendezvény
keretében munkáikat bemutathassa.

A szakkör képviseletében Mergl Györgyné, Tokodi Gyuláné és Tokodi Györgyi
május 29-én délután 15.00-17.00 óra között a falu központjában megtartott „Civil

Sziget”-en állították ki alkotásaikat. A rendezvény szervezõi nagy-nagy szeretettel
fogadták a Mélykútról érkezõket, akik ezúton szeretnének köszönetet mondani a
meghívásért és a szíves vendéglátásért.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Bácskossuthfalván jártak…

Úrnapi körmenet

Az elmúlt vasárnap körmenettel ünnepelték a mélykúti hívek az Úrnapját. A gyer-
mekek virágszirmokat szórva, a felnõttek énekekkel és imákkal dícsérték az
Oltáriszentséget. A templom körüli négy, virágokkal, szobrokkal díszített oltárnál
Bolvári János plébános úr szentségi áldásban részesítette a jelenlévõket.

Rasztik Tibor
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FOGADÓNAPOK

GELÁNYI JÁNOS POLGÁRMESTER:
minden hétfõn 8-12 és 13-15 óráig.

Telefon: 77/560-001
VARGÁNÉ DR. EGYED ILONA JEGYZÕ:

hétfõ, szerda, csütörtök 8-12,
pénteken 8-10 óráig. Telefon: 77/560-002

DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI

ÁLTALÁNOS KÉK SZÁM (CALL CENTER):
06-40-82-22-8206-40-82-22-82

HIBABEJELENTÉS:
06-40-82-20-0006-40-82-20-00

MÉRÕÁLLÁS BEJELENTÉSE:
06-80-82-81-8006-80-82-81-80

A Btk. 324. § (1) bekezdésébe ütközõ és
a (2) bekezdés a. pontja szerint minõsü-
lõ kisebb kárt okozó rongálás vétségének
gyanúja miatt eljárás indult W. J. mélykú-
ti lakos feljelentése alapján ismeretlen
tettes ellen, aki április 22-én 22 óra kö-
rüli idõben az általa üzemeltetett Mély-
kút, Nagy utcában lévõ kocsma kirakatát
egy téglával betörte és ezzel kb. 30.000
Ft. kárt okozott

Eljárás indult A. M. mélykúti lakos fel-
jelentése alapján lopás vétség elköveté-
sének gyanúja miatt ismeretlen tettes el-
len, aki április 29-én a délutáni órákban
Mélykúton a Tópart utcában található
Sport Vendéglõ elõl eltulajdonította a
feljelentõ – lezárt állapotú – MTB típusú
kerékpárját oly módon, hogy a számzá-
rat ismeretlen módszerrel kinyitotta. A
bûncselekménnyel okozott kár kb.
27.000 forint.

Eljárás indult H. Á. Gy. mélykúti lakos
feljelentése alapján önbíráskodás bûntett
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki április 4-én a feljelentõ
tulajdonát képezõ, de H. Á. mélykúti la-
kos megõrzésében lévõ Simson típusú
motorkerékpárt – egy korábbi valósnak
vélt vagyoni tartozás kielégítése céljából –
a megõrzõ személytõl, fenyegetés alkal-
mazásával eltulajdonította. A bûncselek-
ménnyel okozott kár kb. 50.000 forint. A
segédmotor a nyomozás során az elköve-
tõtõl lefoglalásra került.

Eljárás indult B. B. I. mélykúti lakos
bejelentése alapján lopás bûntett elkö-
vetésének gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes ellen, aki május 13-án 23 óra és má-
jus 14-én 04 óra 30 perc közötti idõin-
tervallumban a bejelentõ Mélykút, Nagy
utcai házába ajtó betörés módszerével
behatolt, majd az ingatlanból egy há-
zimozi rendszert, egy DVD lejátszót, egy
Hi-Fi berendezést , továbbá 2 darab gáz-
riasztó fegyvert tulajdonított el kb.
150.000 forint értékben. A rongálással
okozott kár kb. 15.000 forint. 

F. I. mélykúti lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki május 14 na-
pon 19:30 és 20:10 közötti idõben a
Mélykút, Hunyadi utcai Aranypatkó Sö-
rözõben a pultról eltulajdonított 42.000
Ft készpénzt. A bûncselekménnyel oko-
zott kár: 42.000 Ft. 

K. L. mélykúti lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki a sértett által
május 12-én 12:00 óra és 13:00 óra kö-
zötti idõben a Jókai utcában elhagyott
bankkártyájával 5.000 Ft készpénzt fel-
vett, valamint a szintén elhagyott LG
KP100 típusú. kb. 3 ezer Ft értékû mo-
biltelefonját jogtalanul elsajátította. 

A Btk. 170. § (2) bekezdésébe ütközõ
és a szerint minõsülõ súlyos testi sértés
bûntettének gyanúja miatt eljárás indult
a Bajai Kórház bejelentése alapján isme-
retlen tettes ellen, aki a rendelkezésre ál-
ló adatok szerint május 19-én 09:00 és

09:30 óra között a Mélykút, Nagy u. 2
szám alatti „Cuki Csemege” bolt elõtt az
utcán, szóváltást követõen többször
megrúgta W. I. Mélykúti lakost, aki a
bántalmazás miatt nyolc napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett.

S. M.-né mélykúti lakos bejelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki lakóháza
bekerített udvarán lévõ nyitott mellék-
helyiségben tárolt Hauser típusú nõi ke-
rékpárját eltulajdonította. Lopási kár: kb.
10.000. Ft. A körzeti megbízott a beje-
lentést követõ intézkedés során az elkö-
vetõt elfogta és a kerékpárt visszaszolgál-
tatta a sértettnek. 

K. M. mélykúti lakos május 26-án
06:40 órakor az általa hajtott kerékpár-
ral közlekedett Mélykúton, a Jánoshalmi
utcán. A 10-es számú ház elõtt egy kó-
bor kutya szaladt az úttestre és nekisza-
ladt a kerékpárosnak, aki ettõl elesett. A
baleset következtében K. M. 8 napon túl
gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

FIGFIGYELEMYELEM
Az utóbbi idõben ismét megszapo-

rodtak a környék településein a trük-
kös lopások. Az elkövetõk vidékiek, akik
magányosan élõ idõsebb embereket ke-
resnek fel. Gépkocsijukat távolabb állítják
le és a házakhoz már gyalog érkeznek. Itt
valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz,
Önkormányzat, Eü. szolgáltató stb.) alkal-
mazottjának adják ki magukat és különbö-
zõ indokokkal elérik, hogy a házba bejus-
sanak. 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 elkö-
vetõk a villanykörték fogyasztását akar-
ták felmérni, vagy a villanyórát leellen-
õrizni, ezért a lakót a házban az egyik el-
követõ ide-oda küldözgeti, míg a másik
zavartalanul kutat az értékek után.  

Elkövetési módszer szintén, hogy a
polgármesteri hivatal dolgozójának ad-
ják ki magukat és késõbbi segélyezés
miatt akarják a lakhatási körülményeket
felmérni, ennek célja is csak a figyelem
elterelése.

Valamelyik ismerõsre (háziorvos, csa-
ládtag) 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 rejtek-
helyet kilesik, majd a sértett figyelmét elte-
relve a pénzt eltulajdonítják. 

Az ilyen bûncselekmények tetteseinek
felderítése – tekintettel arra, hogy legtöbb
esetben az ország másik részébõl érkez-
nek – rendkívül nehéz, ezért a megelõzés-
re 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 min-
dig ellenõrizzük le telefonon vagy szemé-
lyesen. Egyedül élõ emberek kapujukat
tartsák zárva, idegenekkel legyenek bizal-
matlanok, ne engedjék be õket, nagyobb
összegû készpénzt ne tartsanak otthon.

Ha gyanús személyeket látnak telefo-
non értesítsék a rendõrséget, a következõ
telefonszámon: 20/539-64-99. A szemé-
lyeket figyeljék meg, az esetleges rendszá-
mot jegyezzék fel, mert ez akkor is segít-
ség lehet a rendõrségnek, ha éppen akkor
nem történik bûncselekmény.

Ezt a tájékoztatást az Ön számára a Pol-
gármesteri Hivatal, a Posta és a Rendõrõrs
együttmûködésével juttatjuk el. 

A rendõrõrs indokolt esetben az
alábbi telefonszámon hívható éjjel-
nappal: 20/539-64-99.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút V ros hivatalos internetes honlapja
a www.melykut.hu címen érhetõ el.

á

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár honlapja: www.melykuti.hu

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: Konkoly
István: 06-30/314-6604, Kothencz János:
06-70/612-5061, Harcsek Miklós 06-
70/612-5060. Kérjük a lakosságot, hogy
ingatlan esetében a  tulajdonos változást
minden esetben jelentsék be az ÉPTESZ
KFT irodájában a vízóra átírása és a vízs-
zolgáltatói szerzõdés megkötése miatt.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra
aknák tisztántartására és téli idõszakban a
vízórák 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-tõl augusztus 19-ig: naponta
13-20 óráig. 2010. évi jegyárak: diák 200
Ft • felnõtt 400 Ft • felnõtt fél 200 Ft

• TEMETÕK (ÉPTESZ Kft. üzemelte-
tésében: Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 óráig
tartanak nyitva. Temetõgondnok telefon-
száma: 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 for-
dulónként 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. emblémájá-
val ellátott szemeteszsákot lehet vásárol-
ni az ÉPTESZ Kft. irodájában, Mélykút
Rákóczi u. 5. szám alatt 360 Ft bruttó
áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hul-
ladékot a kuka ürítésekor ezt is elszál-
lítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT
HÍRDETÉSEI


