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Mélykút

Dacian Ciolos, az Európai Bizottság
mezõgazdaságért és a vidékfejlesztésért
felelõs tagja április 12-tõl nyilvános vitát
indított a közös agrárpolitika (KAP) jövõ-
jérõl az Európai Unióban. 

A vita következõ négy kérdés köré szer-
vezõdik: • Miért van szükség közös euró-
pai agrárpolitikára? • Milyen szerepet
szán a társadalom a maga teljes sokszínû-
ségében megnyilvánuló mezõgazdaság-
nak? • Miért érdemes megreformálni a
KAP-ot, és az miképpen tehet eleget a tár-
sadalom elvárásainak? • Mibõl álljon a jö-
võ közös agrárpolitikájának eszköztára?

A KAP-reform fórumait és nyilvánossá-
gát hazánkban az MNVH biztosítja az áp-
rilistól, június végéig terjedõ idõszakban.
(Web oldalon: http://ec.europa.eu/agri-
culture/cap-debate) Válaszokat, észrevé-
teleket várnak a termelõktõl, továbbá
mindazon szervezetektõl, amelyek a
környezet, a fogyasztók és az állatjóllét
védelmében lépnek fel. Minél szélesebb

körû vitára van szükség. A nyilvánosság
célja, hogy hazánk is aktív módon ve-
gyen részt az Európai Közös Agrárpoliti-
ka 2013 utáni jövõjének kialakításában.

Véleményeiket, javaslataikat eljuttat-
hatják: Magyar Nemzeti Vidéi Hálózat
(email: mnvh@vkszi.hu) vagy Vargáné
Szõke Krisztina (6440 Jánoshalma Dózsa
György u. 123, tel/fax: 06-77/850-034,
mobil: 06-70/770-8994, email:
janoshalmai@vkszi.hu)

Milyen legyen a jövõ mezõgazdasága? 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Tisztelt Mélykúti Polgárok !
Közelebb vagyunk a szennyvízcsatorna-

beruházás megvalósításához, mint azt
egyesek jósolták. Elnyertük az elsõ fordu-
lóhoz szükséges uniós pályázatot és a
megvalósításhoz szükséges pénzt 58 millió
Ft-ot. A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztériumban Gelányi János polgármester
úr ünnepélyes keretek közt írta alá a nyer-
tes pályázatról és annak pénzügyi keretei-
rõl szóló szerzõdéseket. Lázas munka kez-
dõdött. Sokan észrevették, hogy mérnö-
kök le-föl járkálnak és mérik az utcákat.
Igen, megkezdõdött az a munka, amely
egy korszerû szennyvíztisztító telep meg-
valósítását és a város csatornarendszeré-
nek kiépítését teszi lehetõvé. Ez a munka
azonban a lakosság eddigi pontosabb fize-
tési fegyelmét követeli meg. A jelenlegi,
2009. december 31-ig összegyûjtött meg-
takarítás 166 millió Ft, amely mindenki
számláján rajta van, és a szennyvízcsator-
na beruházás lakossági önrészét képezi.
Ellentétben a mindennap jelentkezõ „azt
mondták,hogy nem kell fizetni” huhogá-
sokkal: kell fizetni a csatornaberuházás-
hoz szükséges hozzájárulást!

Már elkezdtük kiküldeni a Nyilatkozat
címû nyomtatványt, amelyet aláírva, ki-
töltve kell visszahozni ügyfélfogadási
idõben. Szigorúan kérjük a vissza-
hozatalát, mert ez az uniós pályázat
melléklete. Kérem a lakosságot, hogy ha
nem kapott, jöjjön be az ügyfélszolgála-
ti irodába, kitöltjük a nyomtatványt és
minden segítséget megadunk a lakos-
ságnak. Ezt a nyomtatványt mindenki-
nek ki kell tölteni, aki szennyvízcsator-
nára akar kötni. 

Olyan lehetõség nyílt Mélykút város
elõtt, amely saját erõbõl soha nem való-
sulhatott volna meg. 3 milliárd Ft beru-
házás lehetõsége és a munkahelyterem-
tés lehetõsége nyílt meg. A sok esõzés
miatt ismét a talajvízzel keveredõ kiömlõ
szennyvíz fertõzése remélem megérteti a
lakossággal, hogy miért kell a szenny-
vizet elvezetni. Aki megkérdõjelezi en-
nek szükségességét, az nem törõdik a jö-
võ nemzedék ivóvizének és egészségé-
nek védelmével.

Kérem, hogy a nyilatkozatok vissza-
juttatásával segítsenek!

Bozóki Gáborné

a Mélykúti Víziközmû Társulat elnöke

Elkezdõdött

a szennyvízcsatorna építése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár pályázatot hirdet „Készítsük el Mélykút
város címerét” címmel. Pályázni egyénileg lehet, bármilyen anyagból és technikával
készült munkával. Mélykút Város Önkormányzata Képviselõtestületének
18/2009.(X.28.) rendelete Mélykút város címerérõl, zászlajáról és a címer és a zász-
ló használatának rendjérõl letölthetõ a www.melykut.hu internetes oldalról. 
Pályázat beadási határideje: augusztus 2. Pályázat beadási helye: Fenyõ Miksa
Könyvtár Mélykút, Petõfi tér 2. (nyitvatartási idõben). Eredményhirdetés: 2010. au-
gusztus 20. a „Mélykúti Napok” megnyitó ünnepségén. A pályamûvek a Mélykúti
Napok keretében a könyvtárban kerülnek kiállításra. 
DÍJAK: Felnõtt kategória: I. díj: 15.000 Ft • II. díj: 10.000 Ft • III. díj: 5.000 Ft.
Gyermek kategória: I. díj: 2011. évi Egyiptomi Olvasó- és kézmûves táborban való
ingyenes részvétel • II. díj: Ajándékutalvány • III. díj: Könyvcsomag

A Katolikus Karitász Mélykúti csoport-
ja érvényes szavatosságú, tartós élelmi-
szereket gyûjt, melyek a rászoruló em-
bertársaink asztalára kerülnek. Behozha-
tó mindennap délelõtt folyamán a plé-
bániára.A „Szeretet Misszionáriusai”
csoport tagjai 1997 óta elsõpénteken-
ként hozzák a tartós élelmiszereket,
ezekbõl tudunk segélycsomagokat készí-
teni és a legrászorultabbakhoz eljuttatni.

Gyûjtünk tiszta, használt, jó állapotú,
felnõtt és gyermek felsõruhákat, cipõ-
ket. Ezeket is délelõttönként a plébáni-
ára szíveskedjenek hozni. Mind-mind
a szükséget szenvedõ embertár-
sainkhoz kerülnek.

Továbbá: takarók kötésé-
hez gyûjtünk maradék vagy
bontott fonalat és a takarók négyzetei-
nek kötéséhez ügyes kezû lányokat,
asszonyokat szeretnénk megnyerni. A
kötés részletes leírása a plébánián talál-
ható. A fonalakat délelõttönként a plé-
bániára szíveskedjenek hozni. A kész ta-
karók Magyarországra vagy a Kárpát-me-

dencében levõ magyar nemzetiségû sze-
gényekhez kerülnek a Magyarországi
Lepramisszión keresztül.

Köszönjük eddigi, akár természetbeni,
akár pénzbeli adományaikat! Isten fizes-
se meg! Továbbra is várjuk segítségüket.
Köszönjük, hogy segítenek segíteni!

Számlánkat a Mélykúti Egyházközsé-
gekért Alapítványon keresztül vezetjük.
Az alapítvány fokozata: közhasznú.
Adószáma: 18349221-l-03, Számlaszá-

ma: 1173217422720005
(OTP fiók, Mélykút)

„Jó szívvel adj, és amikor
adsz, szíved ne legyen tel-

ve rosszindulattal. Jótettedért
megáld az Úr, a te Istened, minden lépé-
sedben és kezednek minden munkájában.
Mindig lesznek szegények a földön. Ezért
most megparancsolom: Nyisd meg a ke-
zed a testvéred, a földeden élõ szûkölkö-
dõ és szegény elõtt.” /MTörv 15,10-11/

Munkácsi Lajosné,

a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetõje

„SZEGÉNYEK MINDIG VANNAK VELETEK” /JN. 12,8/

A kisebbségi választói jegyzékbe való
felvételét a választópolgár július 15-én
16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti tele-
pülés jegyzõjétõl a Kisebbségi választói
jegyzékbe vétel iránti kérelem címû
nyomtatványon. A kérelmet a választó-
polgár kitöltés után aláírva a polgármes-
teri hivatal épületében a 4. számú Titkár-
ság irodában található gyûjtõládába
dobhatja be, vagy levél útján juttathatja
el hozzám. A levélnek július 15-ig meg
kell érkeznie a polgármesteri hivatalba!
A névjegyzékbe való felvételrõl szóló tá-
jékoztatót és a kérelemnyomtatványt a
www.melykut.hu honlapon elhelyeztük,
a kérelem letölthetõ.

Minden választópolgár csak egy ki-
sebbség választói jegyzékére kérheti fel-
vételét, ellenkezõ esetben valamennyi
kérelme érvénytelen.

Ha a kérelemnyomtatvány hiánytala-
nul kitöltésre kerül, és határidõben meg-
érkezik a jegyzõhöz, továbbá a választó-
polgár magyar állampolgársággal és a he-
lyi önkormányzati képviselõk és polgár-

mesterek választásán választójoggal ren-
delkezik, a jegyzõ felveszi a kérelmezõt
az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A választójogát csak azon a települé-
sen gyakorolhatja, ahol a kérelem be-
nyújtásakor bejelentett lakcímmel ren-
delkezik. Ha tehát a kisebbségi választói
jegyzékbe vételét követõen más telepü-
lésre költözik, választójoga is megszûnik!
(Ha július 15-e elõtt változtat lakcímet,
akkor természetesen az új lakcíme sze-
rinti településen még kérheti a választói
jegyzékbe vételét.)

Közérdekû információk:
• Helyi Választási Iroda vezetõje: Vargáné
dr. Egyed Ilona jegyzõ (77/560-002)
• Helyi Választási Iroda hivatali helyisé-
gének címe: 6449. Mélykút, Petõfi tér 1.
• Helyi Választási Információs Szolgálat:
Nagy Antalné (77/560-036), 4. számú
iroda (77/560-002, fax: 77/560-030)
• Informatikáért felelõs személy: Mészá-
ros Gáborné ( 77/560-042)

Vargáné dr.Egyed Ilona HVI vezetõ

A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKRÕL

SZAKRENDELÉS INDUL
A Mélykút Templom u. 12. szám alatti,
volt fogorvosi rendelõben sportorvosi és
idõskori mozgásszervi betegségek szak-
rendelése indul 2010. augusztus 1-jétõl.
(Manualtherapia és Fizikotherapia)

GAMMA GT. 
Mélykúti Csoportja csütörtökönként tartja
foglalkozását a Csorba Ház pinceklubjá-
ban 18 órától. 
A rendezvényekre a +36-30-983-6385
telefonon lehet jelentkezni.
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TERVEZETT PROGRAM:

1. nap péntek: Utazás Eilatra. Átmegyünk
Tabanal Egyiptomba és utazunk Sínai-
hegyhez. 
2. nap szombat: Hajnalban felmászunk a
Sínai-hegyre (Kiv. 19-20). Ennek tetején
vette át Mózes a kõtáblákat. A 2285 mé-
ter magas hegyre autóút nem vezet, a fel-
jutáshoz kb. 3-4 óra szükséges. Igény sze-
rint van lehetõség a túrát a Mózes-hegyre
teveháton megtenni, melynek díja kb. 15
USA dollár/fõ. Szent Katalin kolostor, ami-
nek falai közt huszonkét szerzetes él. A
szerzetesrendet Heléna bizánci császárnõ
alapította. A hagyomány szerint ezen a
helyen volt az égõ csipkebokor (Kiv. 3, 1-
20), ahol Mózes megkapta az isteni kinyi-
latkoztatást. Az elnevezést Szent Katalin
alexandriai mártírról kapta. Visszautazunk
Izraelbe, Eilaton Vörös-tenger partján
fekvõ csodálatos üdülõhelyre.
3. nap vasárnap: Utazás a Holt-tenger-
re, fürdõzés. A Holt-tenger kb. 400 m-re
van a tengerszint alatt. Sótartalma tízszer
nagyobb a többi tengeréhez képest, emi-
att nem alkalmas arra, hogy bármilyen
élõlény megélhessen benne. Jeruzsálem
és a Holt-tenger közti szintkülönbség
majdnem 1200 m. Qumran. Elõször
1947-ben, a Holt-tenger környékén szik-
labarlangokban ókori, héber és arám
nyelvû irattekercseket találtak. A héber
Bibliának az i. e. 2. században keletkezett
qumráni bibliamásolatok összehasonlítá-
sával kiderült, milyen nagy pontossággal
adták tovább a zsidó másolók a Biblia
szövegét; mindez az Ószövetség szövegé-
nek hitelességét bizonyítja; Ein Gedi Dá-
vid király menekülésének helye (1Sám
24,1-2). Zöldellõ botanikus kertje. A
megkísértés hegye (Mt 4,1-11¸ Mk 1,11-
13) szentmise (felvonóval )
4. nap, hétfõ: Látogatás Ein Karemba,
szentmise a Mária találkozása Erzsébettel-
templomban, (Lk 1,39-80) majd a Ke-
resztelõ Szent János-templom megtekin-
tése. Betlehemben (1Sám 17,12), szent-
mise a Születés Bazilikában (Lk 2,1-20),
pásztorok mezeje. 
5. nap, kedd: (Betánia). Jeruzsálemben:
Olajfák hegye, Miatyánk-templom (Mt
6,5-15). Dominus Flevit, Jézus megsiratja
Jeruzsálemet (Lk 19,41-44). Elárulás bar-
langja, Getszemane-kert (Lk 22,39-53),
Mária sírja és a Nemzetek Temploma,
ahol Jézus vérrel verejtékezett (Lk 22,43-
46), Szent István-kapu, Szent Anna-temp-

lom és Bethesda fürdõ (Jn 5,1-18), Utolsó
vacsora terme (Lk 22,7-38), Dávid király
sírja, Mária  Elszenderülés  temploma.
6. nap, szerda: Szent Anna-templom,
Via Dolorosa Jézus Keresztútja (Lk 23,26-
32), Golgota hegye, szentmise a Szent Sír
Bazilikában (Jn.19.17-22), Modern Jeru-
zsálem: Siratófal Knesszet, Menora és a
Yad Vashem.
7. nap, csütörtök: Názáretben (Mt 2,23)
szentmise az Angyali Üdvözlet Baziliká-
ban, (Lk 1,26-38), Szent József templo-
ma, majd Mária kútja, Szent Gábriel-
templom megtekintése. Kána, Jézus elsõ
csodája (Jn, 2,1-12). Tábor-hegy (Mk 9,2-
3, Zsolt, 89,13, Bir 4,14) 660 m magas,
minden irányból impozáns látványt nyújt
8. nap, péntek: Nyolc Boldogság hegye
(Mt. 5,3-12), szentmise. Kafarnaum (Mt.
8,1-17) Péter háza, zsinagóga, Tabgha,
Csodálatos kenyérszaporítás (Mt 14,16-
21), Péter Elsõségének temploma (Jn
21,1-17). Genezáret-tavon hajókázás, a
Jordán folyónál Yardenit keresztelõhely. 
9. nap, szombat: Haifa Kármel-hegy
(1Kir.18.20-40, 1Kir.19.1-18, 2Kir.2.1-12),
szentmise a Stella Maris karmelita kolos-
torban, Joppéban (Apcsel 9, 31-42-10, 1-
48) Szent Péter-templomban.
10. nap, vasárnap: Utazás haza.

KÖLTSÉGEK: 1.150 USA Dollár 
Az árban benne van: Fogadás a repülõté-
ren és szállítás Egyiptomba a Mózes hegy-
hez • Szállás 9 éjszaka jó 3* szállodák-
ban, reggelivel és vacsorával • Autóbusz
magyar idegenvezetõvel „a repülõtérrõl a
repülõtérig” • Autóbusz magyar idegen-
vezetõvel „a repülõtérrõl a repülõtérig” •
Az összes belépõ • Szállítás a repülõtérre
távozáskor • Kötelezõ borravaló idegen-
vezetõnek, sofõrnek, szállodáknak
TOVÁBBI KÖLTSÉGEK: Repülõjegy és re-
pülõtéri illeték, kb. 110.000 Ft • Oda-
visszautazás Mélykútról Budapestre:
10.000 Ft • Egyiptomi vízum és határát-
lépési adó: 40 USA Dollár • Biztosítás 
JELENTKEZÉSEKET augusztus 15-ig vár-
juk az érkezéstõl számított, legalább hat
hónapig érvényes útlevél bemutatásával,
valamint 600 USA Dollár és 100.000 Ft
elõleg befizetésével a mélykúti Plébánián.
ELÉRHETÕSÉGEK: Római Katolikus
Plébánia, Mélykút, Petõfi tér 15. Tel.: 06-
77/460-125

ZARÁNDOKLATZARÁNDOKLAT
A SSZENTFÖLDRE ÉÉS AA SSÍNAI-FFÉLSZIGETRE

Idõpontja: 2011. február
17-tõl (csütörtök) 27-ig
(vasárnap). 10 nap, 9 éj-
szaka. Utazás: repülõgép-
pel és autóbusszal. Ellá-
tás: félpanziós. A zarán-
doklat lelki vezetõje Bolvári
János mélykúti plébános

CSORBA-HÁZI ESTÉK

RENDEZVÉNYSOROZAT 2010. ÉVI ELÕADÁSAI

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MÉLYKÚTI KATOLIKUS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZABADTÉRI SZÍNPADÁN

JÚ IUS 1 . (SZOMBAT)
KISMŐDI FERENC ÉNEKEGYÜTTES

JÚLIUS 24. (SZOMBAT)
RÉZHÚROS BANDA

JÚLIUS 31. (SZOMBAT)
SZÜRKEVEREBEK JAZZBANDÁJA

• L 7
A bátaszéki előadása ifj. Jagicza József vezetésével

Az üllési népzenei műsora Vörösmarty Bence prímás vezetésével

A kiskőrösi Szászi András vezetésével.

Esőhelyszín minden alkalommal a Fenyő Miksa Könyvtár.
Az előadások kezdési időpontja: 19.30 óra.

•

•

A estek alkalz mával a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére pénzadományt gyűjtünk.
A belépés díjtalan!

A JÁNOSHALMI ÚTI LOVASPÁLYÁN

•

•
•

•

• : Ünnepélyes megnyitó
Gelányi János polgármester
• : Egyes pónifigatok akadály-
hajtása I. forduló
• : Kettes pónifogatok akadály-
hajtása II. forduló
• : Ebéd,
közben kulturális műsor
• : Egyes pónifigatok akadály-
hajtása II. forduló
• : Kettes pónifogatok akadály-
hajtása II. forduló
• : Vadászhajtás
kettes pónifogatok részére
• : Ünnepélyes eredményhirdetés

• : Ünnepélyes megnyitó
Gelányi János polgármester

: Felső-Bácska Kupa I. fordulója
kettes fogatok részére

Ebéd, közben kulturális műsor
Kettes fogatok akadályhajtása

Mélykút Város Önkormányzat díjáért
Ünnepélyes eredményhirdetés

09.00

09.30

12.00
14.00

17.00

Július 3. (szombat)

MEGHÍVÁSOS

09.00

09.15

10.00

12.00

13.00

14.00

16.00

17.00

Kettesfogathajtás

pónifogathajtó verseny

Június 20-án (vasárnap)

BÁCS-KISKUN MEGYE

MÉLYKÚTI LOVASNAPOKMÉLYKÚTI LOVASNAPOK
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JUNIÁLIS
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete és
a Mûvelõdési Ház szeretettel várja a város
gyermekeit és családjait a június 19-én
(szombat) 13 órakor kezdõdõ „JUNIÁLIS”-
ra és a „BOGRÁCSKIRÁLY” fõzõversenyre.
Helyszín a Mûvelõdési Ház és környéke

A délután programja: Agyagozás, ko-
rongozás, asztali díszek készítése (dekorációs anyagokat hozzatok magatokkal),
ügyességi versenyek, aszfaltrajz verseny. 15 órától a szabadtéri színpadon ingyenes
gyermekmûsor lesz.

Érdeklõdni és a „Bográcskirály” fõzõversenyre jelentkezni a Mûvelõdési Házban,
vagy a következõ telefonszámokon lehet: 06-77/460 006 (Mûvelõdési Ház 06-
70/770-3812 (Kiss Györgyné), 06-70/200-2983 (Mikó Lászlóné).

A délután folyamán büfé áll rendelkezésre. Mindenkit szeretettel vár a Nagycsalá-
dosok Mélykúti Egyesülete és a Mûvelõdési Ház.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

NYÁRI ALKOTÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK
Kosárfonás felnõtteknek. Vezeti:Kapca Magdolna.
Korongozás gyerekeknek és felnõtteknek Vezeti: Bleszákné Gyõzõ Edit.
Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését az alábbi telefonszámon: 06/70 200 2983

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

TÁNCTANFOLYAM
Június 15-én (kedden) 19 órakor

tánctanfolyam indul a Mélykúti Mûvelõ-
dési Házban. A tanfolyam 6 hétig tart, a
vizsgabál idõpontja július 25. (vasárnap).

Beiratkozni június 15-én (kedden) 17-
19 óráig a Mûvelõdési Ház irodájában
lehet. A beiratkozás napján már lesz ok-
tatás! Tanfolyami díj 7. 000, forint, mely
két részletben is befizethetõ. 1. részlet:
június 15-én, 2. részlet: július 16-ig. Tan-
folyami napok: kedd és csütörtök 19-22
óráig, össztánc: vasárnap 19-23 óráig. A
tanfolyam vezetõje Fuszkóné Gáspár Ju-
dit. Szeretettel várjuk leendõ tanítványa-
inkat és minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok! A tanfolyam lehetõ-
séget ad nektek 6 héten keresztül a kul-
turált szórakozásra, társas együttlétre.
Tartalmas szórakozást kívánunk a nyárra.
Éljetek ezzel a lehetõséggel, gyertek el!

Mûvelõdési Ház

és Fenyõ Miksa könyvtár Mélykút

ÚSZÁSOKTATÁS
Július 5.-én (hétfõn) úszásoktatás kez-
dõdik a strandfürdõ területén.

Az oktatás idõtartama kettõ hét. Rossz
idõ esetén az elmaradt alkalmak pótlás-
ra kerülnek egy másik napon. Az oktatás
kezdési idõpontja délelõtt 11 óra. Ké-
rem, hogy az elsõ napon a jelentkezõk
11 óra elõtt 10 perccel gyülekezzenek a
strandfürdõ bejárata elõtt. Minden nap
kb. egy órás az oktatás. 

Részvételi díj: 4000 Ft/fõ

Érdeklõdni és jelentkezni az elsõ okta-
tási napon vagy munkaidõben a mûve-
lõdési házban Velez Attilánál, telefonon:
06/302193029-es számon.

Velez Attila sportszervezõ

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA (MÉLYKÚT): 06/77-460-088 
MENTÕK: 104 • RENDÕRSÉG: 06/20-539-6740 vagy a 107-es

TÛZOLTÓSÁG: 77/460-472; 06/70-333-2361 vagy a 105-ös • SEGÉLYHÍVÓ: 112

Szeretne Ön uniós támogatást kapni
gazdálkodása fejlesztéséhez, korsze-
rûsítéséhez? Rendelkezik Ön a pályá-
zathoz megfelelõ szakképesítéssel? 
Ebben segítünk, ha jelentkezik a Gazda
OKJ-s tanfolyamra a Szegedi Felnõttok-
tatás keretében. Érdeklõdni Odrobina
Sándornál a 30-545-84-15 telefonon,
vagy a 30-823-3005-ös számon. E-mail:
odrobinas@freemail.hu Honlapunk:
www.szefi.hu

GAZDA 
OKJ-S TANFOLYAM

SEGÉLYHÍVÓ KÉSZÜLÉK
Városunkban az önkormányzat támogatá-
sával segélyhívó szolgálat mûködik. Min-
denféle segélyhívásra: rosszullét, idegen
betolakodó stb. kivonul a járõrszolgálat.

Segélyhívó készüléket a Bácskomplex
járõrszolgálat számán (06-70/366 48 69)
telefonon lehet igényelni. A készülék ára:
35.000 Ft, melyet két részletben is lehet
fizetni. Havi díja: 2.500 Ft.

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK: Besenyi Tamara (anyja
neve: Vojcena Mónika), Molnár Zsófia
(Magyar Edit), Daróczi Ábel (Kakas Mó-
nika), Kõrösi Regina és Kõrösi Roberta
(Mélykúti Gyöngyi), Sztanyik Levente
(Gömöri Mária)

MEGHALTAK: Odrobina Györgyné
Doszkocs Margit élt 72 évet, Hovány
Mihályné Miskolczi Rozália élt 87 évet,
Földes János élt 76 évet, Körmöczi Gyu-
la Endre élt 78 évet, Osztrogonácz
Istvánné Eszter Jolán élt 72 évet, Bakos
Istvánné Deák Zsuzsanna élt 54 évet,
Soós Tamás élt 36 évet, Bognár Zoltánné
Ugri Ágnes élt 35 évet, Jakab Gábor élt
32 évet, Magyar József élt 88 évet,
Novok-Rostás Kálmánné Pásztor Rozália
élt 90 évet, Novák László élt 76 évet

MÁSODFOKÚ
BELVÍZVÉDELMI
KÉSZÜLTSÉG
A rendkívüli csapadékos idõjárás követ-
keztében megemelkedett a vízszint a vá-
ros területén. Ezért 2. fokú belvízvédel-
mi készültséget kellett elrendelnünk. A
közmunkások átcsoportosításával végez-
zük a védelmi munkálatokat. Azonnali
segítséget kaptunk a Bácskai-
Margittaszigeti Vízgazdálkodási Társulat-
tól: Shóber István igazgató úrtól. A mun-
kálatok két géppel, egy gumikerekes és
egy lánctalpas markolóval folynak. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, mindenki
próbálja a saját telke elõtt a vízelvezetõ
árkokat kitisztítani. Ha gépi segítségre
vagy közmunkára van szükségük, jelez-
zék az Önkormányzatnál. A probléma
megoldásáig szíves türelmüket kérjük.

Gelányi János polgármester

JÁNOSHALMI HELYI
VIDÉKFEJLESZTÉSI
IRODA 
• Nyitvatartási rendje: 
hétfõtõl csütörtökig 8:00-16:00,
pénteken 8:00-12:00 óráig
•Helyi Vidékfejlesztési iroda:
Vargáné Szõke Krisztina: 70/770-8994  
Barta Józsefné: 30/466-2506
•Kistérségi koordinátorok:
Horváthné Csincsák Éva: 70/953-8733
Csernák János: 70/938-3488
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Mélykút

Gyermeknap 2010

Az általános iskola Szülõi Munkaközössége az elõzõ évek-
hez hasonlóan május 30-án délután ismét gyermeknapi ren-
dezvényre várta a város gyermekeit, családjait a Mûvelõdési
Házhoz.

A programok között kézmûves foglalkozás, bolhapiac,
ügyességi versenyek, aerobic- és hastánc bemutató, valamint a
budapesti Pitypang Színpad elõadása szerepelt.

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki a rendez-
vényt bármilyen módon támogatta, segítette. Külön köszöne-
tünket fejezzük ki a szülõknek a több száz palacsintáért, vala-
mint Mészáros Gyuri bácsinak a felajánlott ajándéktárgyakért.

Geleta Mátyásné SZMK elnök

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

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕ-
ZÉS! Idõpontja: augusztus 1. (vasár-
nap). Indulás reggel 8 órakor. Költ-
ség: 1.000  Ft/fõ. Jelentkezéseket jú-
lius 28-ig várjuk.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPOR-
TOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja:
november 7-14-ig. Jelentkezéseket
még elfogadunk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET
GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egye-
sületi tagkönyv felmutatása mellett –
10 alkalomra szóló kedvezményes
bérlet váltható 5.000 forintért, melyet
hat hónap alatt lehet felhasználni
egyéni odautazással.
• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI
LEHETÕSÉG! A 2010-es tagdíjfize-
tést követõen a Pacsirta utcai barom-
fiboltban 3%-os kedvezménnyel le-
het vásárolni. Az erre a célra érvénye-
sített utalványokat ügyfélfogadási idõ-
ben adjuk át.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése
Borsos Antalnénál a 460-660-os tele-
fonszámon.

ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és
csütörtök 9-12 óráig.

az egyesület vezetõsége

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17. 
Telefon: 77/460010
Mobil: 
06-70/313-2929 (Holka Istvánné);
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

Egyesületi hírek


