
Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Az országgyûlés elfogadta a kórházfejlesz-
tési törvényt, amely az elkövetkezõ három
hónapban jelentõsen átszabja a hazai kór-
házi struktúrát és az orvosi ellátás rendsze-
rét. Eldõlt, 39 kiemelt kórház lesz, a többi
jövõjérõl 2007. januárjában megkezdõdtek
az egyeztetések a regionális egészségügyi ta-
nácsokban.

A törvény átszervezi a kórházak kapacitá-
sait és feladatait. Deklarálja az ellátás négy
szintjét: 1. a kiemelt vagy súlyponti kórháza-
kat, 2. a területi kórházakat, 3. a területi
egészségügyi központokat (rendelõintéze-
tek), 4. a háziorvosok tevékenységét. 

Az ellátás szintjei
A beteg elsõdlegesen a háziorvossal talál-

kozik. Ha szakellátásra van szükség, a házior-
vos továbbküldi a beteget a 20 kilométeren
belül elérhetõ járóbeteg-központba (azaz a
rendelõintézetbe vagy sztk-ba). Itt kezelik az
olyan rutineseteket, amelyek miatt a beteg-
nek nem kell kórházba feküdnie. 

Egy pár napos bennfekvéssel járó hagyo-
mányos vakbél- vagy mandulamûtétet, nor-
mál szülést a 30 kilométeren belül minden-
ki számára elérhetõ területi kórházban vé-
geznek. Ide kerülnek a hosszú ápolásra szo-
ruló krónikus betegek vagy idõsek is. Ha a
betegség komplikált, a területi kórház to-
vábbítja a beteget a kiemelt kórházba,
amely 50-55 kilométeres körzetben látja el
a súlyos betegeket.

A kiemelt kórházaknak tapasztalt orvo-
sokkal és fejlett mûszerekkel kell ellátni fel-

adatukat. A jövõben csak itt végezhetnek
szervátültetést, szívmûtétet, a daganatos
betegek kezelését. Ezek sürgõsségi közpon-
tok is lesznek, amelyeknek az év minden
napján 24 órában kell fogadniuk a sürgõs
betegeket. Ha katasztrófa vagy nagyobb jár-
vány történik, három, illetve hat órán belül
bõvíteniük kell a helyeket, és gondoskodni
arról, hogy több beteget tudjanak ellátni.
Fejlesztik a mentõszolgálat hálózatát is,
hogy a kocsik 15 percen belül minden eset-
hez ki tudjanak érni.

Bács-Kiskun megyében Kecskeméten és
Kiskunhalason lesz kiemelt vagy súlyponti
kórház. Országos szinten a többi 130 kórház
többsége sem szûnik meg – területi kórház-
ként általános ellátásra szakosodik, s fontos
lépcsõfokot jelent a kiemelt kórházak valamint
a rendelõintézetek és háziorvosok között. 

A területi kórházak sorsa 2007 elsõ felé-
ben dõl el. A regionális egészségügyi taná-
csokban kell megállapodni arról, hogyan osz-
szák el egy-egy régióban a kórházak között a
belgyógyászati, sebészeti, szülészeti stb.
ágyakat. Ez egyes helyeken osztályok meg-
szûnését idézheti elõ, másutt a felszereltség
és a feltételek javítását. 

A törvény három hónap alatt kikényszerí-
ti az átalakulást, a kórházak áprilistól már az
új rendszer szerint kapnak állami támoga-
tást. Az így elosztott kapacitásokat évente fe-
lülvizsgálják, s módosíthatják a változó igé-
nyeknek megfelelõen. 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház megke-
reste a Mélykúti Önkormányzatot az egészség-

ügyi ellátás átszervezésével kapcsolatban. Ek-
kor kaptunk információt arra vonatkozóan,
hogy a kórház kistérség minden polgármeste-
rével megbeszélést folytatott a települések
egészségügyi ellátásának helyzetérõl.

A több alkalommal történt megbeszélések
alkalmával részletesen elmondtam települé-
sünk helyzetét, Bajához és Bácsalmáshoz fû-
zõdõ viszonyunkat.

Folytatás a 3. oldalon

Bolvári János plébános atyától az elkövet-
kezendõ 5 évre az alábbi Szentírási mottót
kapta:
„Ismerem tetteidet, szereteted, hite-
det, szolgálataidat, állhatatosságodat
és utóbbi tetteidet, amelyek fölülmúl-
ják az elõbbieket.” Jel 2,19

A továbbiakban még a csoport el-
mélkedésre, visszaemlékezésre az
alábbi szempontokat kapta: Mi-
lyen szándékkal is kezdtem az elsõ
szolgálatomat? Valóban mi készte-
tett erre a szolgálatra? Mi volt az el-
sõ, amit vállaltam? Milyen volt akkor a
szeretetem és a hitem, önmagam felé, tár-
saim felé, akik felé szolgálnom kellett, és mi-

lyen most? Cserben hagyott e Isten? És én,
vagy mi sem õt! „utóbbi tetteidet” 15 év után
milyen a szolgálat, mint az elején? Vagy vala-
mi átalakult bennem, bennünk, az emberek-
ben? „fölülmúlják”, hisz nem lettünk fiatalab-
bak, már nem megy minden úgy, de valami

több lett bennünk, más lett.
Nem az a fontos, hogy a másik is-
meri e bennem, bennünk végbe-
ment változást, hanem az a fon-
tos, amit Jézus mond:  „Isme-
rem tetteidet, szereteted,

hitedet, szolgálataidat, áll-
hatatosságodat és utóbbi tet-

teidet, amelyek fölülmúlják az
elõbbieket.” Jel 2,19

15 éves a Katolikus Karitász
Mélykúti csoportja

Mélykút Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében – a szük-
séges engedélyek beszerezése után – lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskun-
halasi Kórházban szeretné biztosíttatni.

A Kiskunhalasi Városi Kórház épülete

A 15 éves mélykúti karitász csoport (családtagokkal)
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Beszámoló a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl:
• November 30. Véradás volt a Mûvelõdési
Házban, 50 fõ részvételével.
• December 5. Mikulásváró gyermekmûsor-
ral vártuk a Télapót.
• December 6. A Kissebségi Önkormányzat
tartotta mikulásnapi rendezvényét a Mûvelõ-
dési Házban. Ezen a napon Társulási ülésen
vett részt a képviselõtestület több tagja.
• December 8. A Mélyföld Szövetkezet tar-
totta közgyûlését a Könyvtárban.
• December 10. A MozgáskorIátozottak Egye-
sülete évzáró rendezvénye a Béke Étteremben.
• December 16. Karácsonyi készülõdés cím-
mel kézmûves foglalkozás volt a Noe és a
Mûvelõdési Ház szervezésében. Este a Ter-
mészet járók tartották tisztújító évzáró köz-
gyûlésüket, az új elnök Odrobina Ferenc lett.
• December 17. Az általános iskola Pedagó-
gusai és diákjai Karácsonyi koncertet tartottak
a beltéri templomban.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a bajai fogorvosi ügyelet mû-
ködésérõl szóló tájékoztatót jóváhagyólag tu-
domásul veszi.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete tudomással bír a Mélykú-
ti Termálvíz Kft. alapításáról, melyet a képvi-
selõ-testület hagyott jóvá. Továbbá tudomá-
sul bír arról, hogy a Kft.-ben az önkormány-
zat 51%-os tulajdonrészt szerzett, mely tulaj-
donrész 1.530.000 Ft összegét az önkor-
mányzat helyett Nyíri György, Budapest, Ó
u. 37. szám alatti lakos fizette meg. A képvi-
selõ-testület az önkormányzat Mélykúti Ter-
málvíz Kft.-ben lévõ 51%-os üzletrészét a
fent nevesített tényleges befizetõnek ezen-
nel elajándékozza. A képviselõ-testület tu-
domásul veszi, hogy az ügylettel kapcsolato-
san az önkormányzat javára pénzügyi befi-
zetés nem történik.

A képviselõ-testület a Strandfürdõ 2006.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót jóvá-
hagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület 2007. január 1-jétõl a
következõ élelmezési normákat állapítja meg:

A képviselõ-testület rendelete a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos hulladékkezelési helyi közszolgál-
tatásról szóló rendelet módosításáról.

„Díjszabás 2007. január 1.-2007. decem-
ber 31-ig.

A képviselõ-testület rendelete a
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításáról.

1. § – A R. 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép.

„Az idõskorúak járadékának megállapítá-
sával, felülvizsgálatával és megszüntetésével
kapcsolatos hatáskört a jegyzõ gyakorolja az
Szt. 32/B. – 32/D. §-a alapján.”

2. § – A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendszeres szociális szegéllyel kap-
csolatos hatáskört a jegyzõ gyakorolja, az Szt.
37/A. – 37/H. §-ában foglalt feltételeknek
megfelelõen.”

3. § – A R. 6. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Szociális Bizottság normatív lakás-
fenntartási támogatást állapít meg az Szt-ben
meghatározott szabályok alapján az arra jo-
gosult személyek részére. 

(2) Az önkormányzat az Szt. szerinti nor-
matív lakásfenntartási támogatásra nem jogo-
sult személy részére önálló ellátásként helyi
lakásfenntartási támogatást állapíthat meg a
(3)-(5) bekezdésben foglalt jogosultsági felté-
telek alapján. 

(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogo-
sult az a személy, akinek háztartásában az egy
fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntar-
tás elismert havi költsége a háztartás havi össz-
jövedelmének 30 %-át meghaladja. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás ese-
tében a lakásfenntartás elismert havi költsé-
ge az elismert lakásnagyság és az egy négy-
zetméterre jutó elismert költség szorzata. Az
egy négyzetméterre jutó elismert havi költ-
ség az Szt. 38. § (3) bekezdésében megha-
tározott összeg, melyet a 2004. évet köve-
tõen az éves központi költségvetésrõl szóló
törvényben meghatározott összeggel kell al-
kalmazni. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás ese-
tében elismert lakásnagyságra az Szt. 38. § (4)
bekezdésében meghatározott szabályokat
kell alkalmazni. 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás ösz-
szege 2500 Ft/hó, melyet egy évre kell meg-
állapítani. A támogatás iránti kérelem benyúj-
tása folyamatos. 

(7) A lakásfenntartási támogatás a kérelme-
zõt a kérelem benyújtása hónapjának elsõ
napjától illeti meg. 

(8) A támogatást a megállapító határozat
alapján a Polgármesteri Hivatal utalja havi
rendszerességgel.

4. § – A R. 8. § (1) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Szt. 41 – 43/A. §-aiban foglalt jogo-
sultsági feltételek megléte esetén a jegyzõ – a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel – kérelem-
re ápolási díjat állapít meg. 

5. § – A R. 17. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(1) Az Szt. 50. § (1) – (2) bekezdésében
foglaltakon kívül közgyógyellátásra való jogo-
sultság állapítható meg annak,

a.)aki esetében az Szt. 50/A. § (2) – (3) be-
kezdése szerint megállapított havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke megha-
ladja az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 25%-át,

b.) családjában az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum
150%-át, egyedül élõ esetében annak 200-át.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított
jogosultság esetén az Szt. 50. § (4) – (5) be-
kezdése, 50/A. § (1) – (10) bekezdéseit és a
50/B. – 50/E. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

A képviselõ-testület rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért és a
közüzemi csatornamû használatáért
fizetendõ díjról szóló rendelet módo-
sításáról.

1. §
(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép: „Az ivóvíz szolgáltatás
díja 159.-Ft/m3+ Áfa”

(2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép: „A csatornaszolgál-
tatás díja 242.- Ft/m3  + Áfa.” 

A Képviselõ-testület rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, azok igénybevételérõl, vala-
mint a fizetendõ térítési díjakról szó-
ló  rendelet módosításáról.

Intézményi térítési díjak
1. Étkeztetés ebéd 

Napi bruttó 413.- Ft
szállítás költség 
Napi bruttó 132.-Ft

2. Házi segítségnyújtás
Óra  bruttó 846.-Ft

3. Idõsek klubja
Napi 3-szori étkezéssel bruttó 647.-Ft
Napi 1-szeri étkezéssel bruttó 451.- Ft

4. Idõsek otthona
havi bruttó 67000.-Ft
Napi bruttó 2.233.-Ft

5. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
havi  bruttó 100.-Ft

A képviselõ-testület rendelete a
gyermekvédelmi ellátásokról helyi
szabályairól szóló rendelet módosítá-
sáról.
Intézményi térítési díjak (Áfa-t nem tartal-
mazzák)
Óvoda napi 80.-Ft
Általános Iskola
Napközi (3xi étkezés) napi 253.-Ft
Menza napi 161.-Ft

A képviselõ-testület rendelete az ál-
lattartás helyi szabályairól szóló ren-
delet módosításáról.

1.§ – A R. 13. §-a 13. § (1) bekezdésre vál-
tozik, és az alábbi (2) bekezdéssel, illetve (3)
bekezdéssel egészül ki:

(2) Amennyiben az állat tulajdonosa az ál-
lattartás során keletkezett trágya és trágyalé
zárt építményû, szigetelt tárolóban történõ
elhelyezésérõl és rendszeres elszállításáról
nem gondoskodik, valamint a felgyülemlett
trágyát szükség szerint, de legalább féléven-
ként egy alkalommal nem hordja ki, a Képvi-
selõ-testület az állattartást korlátozhatja, illet-
ve megtilthatja. 

(3) A képviselõ-testület az állattartást
ugyancsak korlátozhatja, illetve megtilthatja,
amennyiben az állattartó a rendeletben meg-
határozott létszámot meghaladó létszámú ál-
latot tart. 

2.§ – E rendelet kihirdetésének napján
lép hatályba, és rendelkezéseit a kihirdetés
napja után keletkezett ügyekben kell alkal-
mazni.

A Képviselõ-testület rendelete a
köztemetõkrõl és a temetkezés rend-
jérõl szóló rendelet módosításáról.

3.1. Sírásás síronként 10.000 forint.
3.2. Temetõi létesítmények, illetve az

üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók
által fizetendõ díj 12.000 forint  Halott hû-
tési díj 2000 forint/eset. A díjak ÁFA-t nem
tartalmaznak.” 

*A képviselõ-testület úgy dönt, hogy a az
önkormányzati képviselõk, bizottság elnökei,
tagjai és a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló
rendeletét nem kívánja módosítani.

*A képviselõ-testület 2006. december 19-
ei hatállyal a Szociális Bizottság tagjának
Agócs János 6449 Mélykút, Új utca 72. szám
alatti lakost megválasztja.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 
2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

1. ÜLÉS

Idõpontja: 2007. február 13. 
Napirend:
• Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl.
• Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
• Beszámoló az Önkormányzat által támo-
gatásban részesített civil szervezetek, egyesü-
letek 2006. évi mûködésérõl, a pénzeszkö-
zök felhasználásáról.
• Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló
4/2006.(II.15.) sz. rendelet módosítása.
• Az önkormányzat 2007. évi költségvetés-
ének megállapítása.
• Az Önkormányzat SZMSZ-rõl szóló rende-
let elfogadása.    
• A helyi közmûvelõdésrõl szóló
10/2000.(VI.15.) sz. rendelet módosítása.
• A Közmûvelõdési intézmény 2007. évi
munkatervének jóváhagyása.
• Falugyûlés összehívása.

2. ÜLÉS

Idõpontja:2007. március 27. 
Napirend:
• Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl.
• Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
• Beszámoló az Önkormányzat intézménye-
inél 2006. évben végzett belsõ ellenõrzések
tapasztalatairól.
• Beszámoló az önkormányzat 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
• Az Óvoda SZMSZ-ének módosítása
• Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ helyi önkormányzatok támogatásának
igénylése.
• A köztisztviselõk teljesítmény-követelmé-
nyének alapját képezõ 2007. évi kiemelt hi-
vatali célok meghatározása.
• Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
2007. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

110 literes 314 + Áfa
120 literes 343 + Áfa
240 literes 685 + Áfa
1100 literes 3140 + Áfa
3000 literes 8564 + Áfa
4000 literes 11418 + Áfa
5000 literes 14273 + Áfa
7000 literes 19982 + Áfa
10000 literes 28545 + Áfa
31000 literes 88491 + Áfa 

Óvodás gyermek (ebéd) 80,- Ft
Napközis gyermek 253,- Ft
Menzás gyermek 161,- Ft
Engedéllyel bennétkezõ 161,- Ft
Egyéb étkezés (tízórai, uzsonna) 92,- Ft
Reggeli (Idõsek Otthona) 92,- Ft
Vacsora (Idõsek Otthona) 161,- Ft.

Tájékoztató
a képviselõ-testület 2006. december 19-i ülésérõl
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Folytatás a címoldalról
Természetesen nekünk, Mélykút lakosai-

nak tudnunk kell arról, hogy a bennünket is
érintõ változások milyen hatást váltanak ki
nagyközségünkre.

Jelenleg rendelõintézetbe Bácsalmásra jár
lakosaink többsége, de kistérségi hovatarto-
zásunk miatt Jánoshalma fejlesztésével mind-
annyiunknak számolni kell. A kistérségben
elindult a központosított háziorvosi ügyelet
szervezése, aminél minden esetben lakosa-
ink biztonságos ellátását tartottuk és tartjuk
szem elõtt.

Én magam is, a különbözõ bizottságok és
az önkormányzat széles körûen próbált tájé-
kozódni arról, hogy hosszú távon melyik kór-
házhoz való tartozás adná lakosainknak a leg-
nagyobb biztonságot. Küldöttséggel megke-
restük a Bajai Kórházat is, de szóbeli bíztatá-
son kívül egyéb nem történt, a Halasi Kórház
pedig elõnyös írott ajánlatot adott. A Képvise-
lõ-testületünk többször tárgyalt az ajánlatról
és próbálta minden érdekelt fél véleményét
megtudni, hogy felelõsséggel olyan döntést
tudjon hozni, ami lakosainknak hosszú távon
a legkedvezõbb és legbiztonságosabb lehetõ-
ségeket biztosítja a kórházi ellátásban.

Szerencsére minden érdekelt nyíltan el-
mondta véleményét és ezek alapján  döntött
a képviselõ-testület.

Tisztelt Mélykúti Lakosok !
A következõ indokok alapján döntött az

Önkormányzat Képviselõ-testülete nyolc órát
meghaladó tárgyalás során, hogy bizonyos
feltételek mellett a beteg beutalási rendben a
Bajai Kórház helyett a Kiskunhalasi Kórházat
választja lakosai ellátására: • A parlament ál-

tal megszavazott törvény a Kiskunhalasi Kór-
ház hosszú távú stabilitását garantálja. • Az
egészségügyet átalakítják az egész ország-
ban. Nagyközségünknek elõre látó módon
kell lakosai ellátásáról gondoskodnia. • La-
kosaink közül sokan megelégedve és
gyógyultan távoztak eddig is a Halasi Kór-
házból. • A Halasi Kórház ígéretet tett,
hogy megvizsgálja annak lehetõségét, hogy
Mélykúton is létesítsen szakrendelõt bizo-
nyos orvosi területeken. • A kórház anyagi-
lag is támogatja Mélykút Nagyközség egészsé-
gi állapotának fejlesztését.

Mikor és milyen feltételekkel lép életbe a
Képviselõ Testület döntése: • A Bács-Kiskun
Megyei Egészségpénztárhoz és a területileg il-
letékes ÁNTSZ - hez eljuttattuk döntésünket
és várjuk válaszukat. • A kórházi ágyakról és
a beutalási rendrõl az Egészségügyi Miniszter
dönt a Dél-alföldi Regionális Tanács vélemé-
nyének figyelembe vételével. • A beutalási
rend módosítása, a hatóságok jóváhagyása
után, márciusban vagy áprilistól léphet életbe,
melyrõl a lakosságot értesítjük.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a
képviselõ-testület januári döntése a bácsal-
mási szakrendelõbe irányuló járó beteg for-
galmat nem befolyásolja, változatlanul vár-
ják lakosainkat. Tehát a járóbetegek ellátása
változatlanul a Bácsalmási Szakrendelõben
történik. 

A fekvõbeteg ellátásban a jelenlegi jogsza-
bályok szerint szabad orvosválasztás van, ezért
– amennyiben igény van rá – a Bajai Kórház
ellátását is kérhetik addig az idõpontig, amíg a
jogszabályok nem rendelkeznek másként.

Gelányi János
Mélykút Nagyközség Polgármestere

Tisztelt Mélykúti Lakosok!3. ÜLÉS

Idõpontja: 2007. április 24. 
Napirend:
• Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl
• Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
• Beszámoló a Jánoshalmi Rendõrõrs és a
Mélykúti Kmb. Iroda 2006. évi tevékenységérõl.
• Beszámoló a Bácskomplex-Security Kft.
Mélykútat érintõ feladatainak ellátásáról.

4. ÜLÉS

Idõpontja: 2007. május 29. 
Napirend: 
• Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl.
• Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
•Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról.
• Beszámoló az önkormányzat gyermekjólé-
ti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
• A közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata.

5. ÜLÉS

Idõpontja: 2007. június 26. 
Napirend:
• Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl.
• Tájékoztató a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
• Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú Kistér-
ségi Társulásban végzett tevékenységrõl.
• Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.
évi munkájáról.
• A képviselõ-testület 2007. II. félévi munka-
tervének megállapítása.

A képviselõ-testület nem kíván vagyonke-
zelõi jogot létesíteni a korlátozottan forga-
lomképes vízközmû vagyon mûködtetésére,
azt az eddigieknek megfelelõen üzemeltetés-
be adás útján kívánja mûködtetni.

A képviselõ-testület a helyiségbérleti díja-
kat 2007. január 1-tõl nem kívánja emelni,
hatályában tartja a 175/2006.(X.24.)Kt. szá-
mú határozatban foglalt díjmértékeket.

A képviselõ-testület 2007. január 1. napjá-
tól Együttmûködési Megállapodást köt a
Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzat-
tal, amelyet az elõterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal jóváhagy.

A képviselõ-testület felhatalmazza és meg-
bízza Kovács Tamás alpolgármestert és Dr.
Sztantics Péter képviselõt, hogy a Jánoshalmi
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és a Já-
noshalmi Kistérségi Területfejlesztési és Ön-
kormányzati Társulás ülésén Gelányi János
polgármester akadályoztatása esetén õt vagy-
lagosan helyettesítsék.

A képviselõ-testület hozzájárul a tulajdo-
nában lévõ mélykúti 711 és 712/1-es hrsz-ú
ingatlanok telekrendezéséhez a Somlai And-
rás földmérõ által készített 40/2006. számú
változási vázrajz alapján.

A képviselõ-testület hozzájárul a tulajdoná-
ban lévõ mélykúti 712/4, a 712/5 és 712/1-es
hrsz-ú ingatlanok telekegyesítéséhez.

A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a
Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz az
önkormányzati felelõsségi körbe tartozó
közszolgáltatást nyújtó intézmények aka-
dálymentesítésének támogatására. A pályá-
zat a Napközi Otthonos Konyha akadály-
mentesítésére vonatkozik. Az önkormány-
zat a beruházás megvalósításához a szüksé-
ges forrásokat az alábbiak szerint biztosítja,
nyertes pályázat esetén a pályázott célt
megvalósítja. Pályázat címe: Napközi Ottho-
nos Konyha akadálymentesítése. A beruházás
kiviteli költsége: 6.555.056 Ft. Saját forrás:
333.387 Ft. Kért támogatás: 6.221.669 Ft.

A képviselõ-testület a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórház Kht. ajánlatának megtárgya-
lása kérdésében jelen ülésén döntést nem
hoz, a napirend megtárgyalására  2007. ja-
nuár 9-én tér vissza.

Tájékoztató a Képviselõ-testület
2007. január  9-i ülésérõl

A képviselõ-testület kifejezi azon szándé-
kát, hogy csatlakozni kíván a Jánoshalma,
Mélykút, Tompa, Kelebia, Kunfehértó,
Balotaszállás és Kisszállás települések által – a
települések szennyvízkezelésének megoldá-
sával kapcsolatos beruházások céljából – lét-
rehozandó önkormányzati céltársuláshoz.

A képviselõ-testület a Mélykút Nagyközsé-
gi Önkormányzat és az EUROFLAT Ügyvédi
és Ingatlaniroda között kötendõ megbízási
szerzõdés tervezetét nem fogadja el. 

A képviselõ-testület felkéri dr. Kardon
László ügyvédet, hogy segítsen olyan konst-
rukciót találni az önkormányzat számára,
amelyben a befektetõ a beruházást legalább
75%-os állami támogatással valósítja meg. 

A képviselõ-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2007. január 15. és június
15. közötti idõszakra vonatkozóan csatlakozik
az iskolatej programhoz – kizárólag az általá-
nos iskolai tanulók vonatkozásában.

A képviselõ-testület megtárgyalta Eszter-
gom város polgármesterének felhívását és
úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a
felhíváshoz és nem kíván igénybejelentéssel
élni az önkormányzatra esõ az illetékes Volán
társaság részarányos tulajdonára, mely jelen
esetben az állam tulajdonát képezi.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
fekvõbetegek ellátását a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórház Kht. kereteiben kívánja ellát-
tatni 2007. március 1. napjától. A járó-
betegek ellátása változatlanul a Bácsalmási
Szakrendelõben történik. 

A képviselõ-testület köszönettel vette a
Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás
Központi Körzeti Orvosi Ügyeletbe történõ
társulási ajánlatát. A Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a felkínált lehetõséggel nem
kíván élni.

A Képviselõ-testület köszönettel vette a Já-
noshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Elnö-
kének központi orvosi ügyeletre vonatkozó
felhívását. A Képviselõ-testület a pályázatban
és a 2004. október 26-án kötött támogatási
szerzõdésben foglaltaknak – amennyiben a
jánoshalmi diszpécserközpont megvalósul –
eleget kíván tenni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Szeretnék kívánni Önöknek békésebb,
nyugodtabb, élhetõbb, problémák nélküli
2007-es esztendõt. Az elõttünk álló megpró-
báltatások nem ígérnek sok jót. Én azonban
arra biztatok minden mélykúti lakost, hogy
bízzunk magunkban és ne engedjünk kis kö-
zösségünkben teret a szomorúságnak, az el-
keseredésnek. Találjuk meg a kis örömöket, a
szépet, a vidámságot, amely segít leküzdeni a
sokszor erõnket meghaladó kihívásokat. Új
évet kezdtünk és szeretném egy-két fontos
dologra az Önök figyelmét felhívni.

1. 2006. január 1-jén hatályba lépett
2005. évi CLXXXVII. tv alapján változnak az
állami támogatás lehívásának feltételei, még-
pedig a fizetés rendszerességétõl függ. Errõl a
részletes tájékoztatást fognak kapni a 2006
évi egyenlegértesítõkkel együtt, amelyeket
folyamatosan  küldünk ki .

2. Felhívom szíves figyelmüket,hogy 2007.
január 1-jétõl ház eladás esetén nem lehet a
Fundamenta szerzõdést visszafizetni, hanem
az eladónak ki kell egyenlíteni a teljes össze-
get, így lehet per- és tehermentesen az adás-
vételi szerzõdést megkötni. Aki ezt elmulaszt-
ja, késõbb a szerzõdést megkötõ eladónak kell
megfizetni a hátralékot és a keletkezõ károkat.

3. A szennyvízcsatorna építésével kapcso-
latosan folyamatos tárgyalások folynak a be-
fektetõkkel és kivitelezõkkel. Nem szeret-

nénk elhamarkodott döntéseket hozni, mert
egy nagy összegû beruházást fogunk megva-
lósítani,amely hosszú idõre meghatározó
szerepet kap a község életében.

Ismételtem elhangzottak olyan kérdések,
hogy hol vannak a befizetett összegek, illet-
ve miért nem fizetjük vissza a befizetett ösz-
szegeket. Megvallom õszintén, annyi egyen-
legértesítõ levél kiküldése után, annyi önkor-
mányzati értesítõbe írt cikk után nem gon-
doltam volna ,hogy ez még kérdés. Egyetlen
fillér nem hiányzik a számlákról, több százat
leegyeztettem az Ügyfelek  jelenlétében. Az
inkább a kérdés, hogy aki eddig nem fize-
tett, az mennyit fog fizetni. Elképzelhe-
tõ,hogy a dupláját fogja a végén befizetni.
Ennek az a magyarázata, hogy aki rendsze-
resen fizet, az kap kamatot, állami támoga-
tást. Ezért kell ennyit fizetni. Aki nem fizet
rendszeresen, az elesik ezektõl a pénzektõl,
és ezt meg kell fizetnie. 

Kérem Önöket, hogy ne hallgassanak tá-
jékozatlan emberekre, mert azok nem lesz-
nek ott, amikor Önöknek többet kell fizetni.
A 2006. december 31-e elõtt eladott házak
tulajdonosainak. örököseinek folyamatosan
küldjük fel a Fundamenta Rt-hez a szerzõdé-
seket visszafizetésre. Kérem Önöket, kérdé-
seikkel keressenek fel az irodában és kész-
séggel állok rendelkezésükre. Takarékossági
okokból ügyfélfogadási idõ: minden csütör-
tök 9-16 óráig.

Bozóki Gáborné

VÍZIKÖZMÛ TÁJÉKOZTATÓ

SÜRGÕSSÉGI FOGORVOSI ELLÁTÁS
A mélykúti betegeket dr. Szepesi József fogorvos fogadja hétköznap: 19–23 óráig,

hétvégén:  9–11 óráig. Rendelés helye: Baja Kádár u.17. Teelefon: 06 (79) 426 663
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Gazdálkodók, illetve munkavállalók
részérõl is felmerült annak az igénye,
hogy gyûjtsük össze azon alkalmi mun-
kát vállalók nevét és elérhetõségi ada-
tait, akik idényjelleggel, illetve alkalom-
szerûen munkát végeznének gazdasá-
gokban, vállalkozóknál, illetve õster-
melõknél. Ennek a kérésnek eleget té-
ve az Agrárinformációs Irodában el
kezdjük gyûjteni azon munkavállalók
nevét, elérhetõségét, akik alkalomsze-
rûen munkát vállalnának, ezt a listát az
információs iroda hirdetõtábláján kö-
zétesszük, persze a munkavállaló bele-
egyezésével.

Felhívom a munkaadók, munkaválla-
lók figyelmét, hogy alkalmi munkát csak
Alkalmi munkavállalói könyvvel (Am
könyv) rendelkezõ egyén végezhet.
• Az Am könyvet a munkavállalónak
kell kiváltania a munkaügyi kirendeltsé-
gen • az Am könyv kiváltása ingyenes
• az Am könyvvel különbözõ ideig le-
het dolgozni, vagy öt napot egymás
után, vagy 15 napot egy hónapban illet-
ve egy éven belül 90 napot • mezõgaz-
dasági idénymunka esetén, egy mun-
káltató egy hónapban 15 napnál hosz-
szabb ideig is foglalkoztathatja az alkal-
mi munkavállalót • az Am könyvet kér-

heti az aki a 16. életévét betöltötte, de
kérheti a  15. életévét betöltött diák is, a
tanítási szünet idõtartamára • A mun-
káltatónak közteherjegyek, beragasztá-
sával kell a napi munkabérhez tartozó
járulékokat letudni, ebben négy kategó-
ria van • A négy kategória elsõ szintje
az 1.800-2.399 forintos napi munkadíj-
hoz 400 forintos napi közteherjegyet
rendel, a negyedik   szintet jelentõ
3.600-4.600 forintos munkadíjhoz pe-
dig 1.100 forintos közteherjegyet.

További felvilágosítást a munkaügyi
központokban kérhetnek.

Kovács Tamás alpolgármester

ALKALMI MUNKAVÁLLALÓK, FIGYELEM!

Ezúton tájékoztatom Önöket Mély-
kút Nagyközség Önkormányzat Gon-
dozási Központjának szolgáltatásairól
illetve a 2007. január 01-tõl érvényes
térítési díjakról: 

Házi segítségnyújtás keretében
nyújtott szolgáltatások:
Ezen szolgáltatást igénybe vehetik,
azok az idõskorú, pszichiátriai, fogya-
tékkal élõk és szenvedélybeteg szemé-
lyek, akik önmaguk ellátásához segít-
séget igényelnek. Térítésmentesen
tudjuk biztosítani: • Mentális gondo-
zás (beszélgetés, látogatás) • Gyógy-
szeríratás, gyógyszerkiváltás, bevásárlás,
mosás (mosópor biztosításával).

Óradíjas szolgáltatásaink: 
846 Ft/óra • az orvos elõírása szerin-

ti alapvetõ gondozási, ápolási feladatok
• takarítás • meleg étel biztosítása
(házhoz szállítva): 413 Ft + kiszállítás
költsége: 132 Ft (egyénre szabottan
vizsgáljuk a jövedelmi viszonyokat).

Ápoló-gondozó otthoni ellátás
Térítési díja 67.000 Ft/hó. Kérelmei-

ket a Gondozási Központ Mélykút, Hu-
nyadi u 31. sz. alatti címre adhatják le. 

Érdeklõdni személyesen: Szalainé
Hodo-niczki Andreánál lehet, vagy a
77-460-175-ös telefonszámon

Nappali ellátás keretében – Idõsek
Klubja: Ezen szolgáltatást igénybe ve-
hetik a 18. életévüket betöltött, egész-
ségi állapotuk, vagy idõs koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoru-
ló, önmaguk ellátására részben képe-
sek. Háromszori étkezés esetén 647 Ft,
egyszeri étkezés esetén 451 Ft térítést
kell  fizetni. Az ellátás igénybevétele
esetén az említett étkezéseket nem kö-
telezõ igénybe venni. 

A Klub szolgáltatásai: étkeztetés,
mentálhigiénés gondozás, ügyintézés,
bevásárlás, mosás (mosóport az ellá-
tottnak kell biztosítani), igény szerinti
programok a szabadidõ eltöltésére.
Igény esetén tisztálkodási lehetõséget
tudunk biztosítani.

Az Idõsek Klubjában csak az étkezé-
sért kell térítési díjat fizetni. A személyi
térítési díjakat egyénre szabottan vizs-
gáljuk és jövedelmi viszonytól függõen
többféle kedvezményt tudunk biztosí-
tani az ellátottaknak.

Jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás
Szociális alapszolgáltatás, amely folya-
matosan bõvül több városban, kistele-
pülésen – köztük Mélykúton is. 
A szolgáltatás célja és feladata a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtást igény-
bevevõk biztonságos életvitel feltétele-
inek megteremtése, krízishelyzetben
gyors és eredményes segítségnyújtás
biztosítása.

Gondozási Központ Konyhája: Is-
kolás gyermek esetén a térítési díj •
napközis gyermek: 304 Ft • menzás
gyermek: 193 Ft • Óvodás gyermek
esetén a térítési díj: 206 Ft • Felnõtt
részére az ebéd térítési díja: 413 Ft

Lakodalmakra, egyéb rendezvé-
nyekre fõzést vállalunk. Árajánlatot
kérhetnek a 77-460-175-ös telefon-
számon.

A Gondozási Központ szolgáltatása-
it kérhetik: a 77/460-175 -ös telefon-
számon vagy személyesen a Mélykút,
Hunyadi u. 31. szám alatt.

Szalainé Hodoniczki Andrea
Gondozási Központ igazgató

A GONDOZÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Tisztelt lovassportot kedvelõ és támogató Barátaink!

Köszönjük a 2006-os évben nyújtott segítségüket, gratu-
lálunk a hajtóknak az elért eredményekhez, további sikeres
versenyzést kívánunk. A nézõknek kellemes szórakozást, jó
szurkolást a 2007-es évben is. Örömmel értesítjük Önöket,

hogy 2007. február 2-tõl az FVM Mezõgazdasági Szakkép-
zõ Iskolával közös szervezésben 50 %-os támogatással ver-
seny fogathajtó tanfolyam indul 30 fõ részvételével, elméle-
ti és gyakorlati oktatással. Ezt követi a startbírói és fogatbírói
vizsga 2007. március 24-én. Ezzel a  képzéssel is öregbítjük
Mélykút hírnevét és közremûködünk a lovassport  utánpót-
lás nevelésében, és biztosítani kívánjuk egyesületünk töret-
len fejlõdését.

Holka István, a Lovasegyesület elnöke

KÓBOR EBEK
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ismét meg-

szaporodott a lakossági bejelentések száma, melyek szerint
egyre több eb tartózkodik a település utcáin gazdátlanul,
fõleg a település központjában!  A kóbor ebek veszélyesek
lehetnek a járókelõkre, fõleg a diákokra. Az ebek ártalmat-
lanításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg-
tesszük. A kóbor ebeket az Önkormányzat által megbízott,
a befogásra jogosult vállalkozó befogja és elszállítja. A befo-
gott állatokat térítés ellenében ki lehet váltani az illetékes
telephelyrõl. 

Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki gondos-
kodjon a megfelelõ tartási körülményekrõl (lánc, zárt hely).

Bényi József tanácsos

Kiss György

Egy emlékezetes
farsangi disznótor

Vízkereszt napján kezdõdik a farsang
Egy pihenés a mezei munkákban
Tanyasi emberek szomszédolásai
Mókás farsangnak vidám napjai.

Rokonlátogatásnak most van az ideje
Sok szegény kocának tûz a vesztõhelye
Nyakon szúrták szegényt, s még meg is perzselték
Jó száraz szalmának lángján sütögették.

No, azért nem mindig sikerül ez oly jól
Ahogy visszaemlékezem gyermekkoromból
Huncut volt a sógor a nagy mókamester
A pályinkás butykos is körbejárt vagy kétszer.

Hát én le is írom, ahogy visszaemlékezem
Tanyasi udvaron vérveszteség miatt
A mi szegény kocánk végleg kiszenvedett
Az a fránya sógor viharlámpa mellett szépen végzett vele.

Hajnali sötétség volt még a tanyákon
Szegény koca mellet jó száraz szalma ott volt a tragacson.
Jó édesapám készítette oda, én is ott voltam egy kissé fázósan
Vártam a perzselést, amikor a kocán a máglya lángra lobban.

Édesapám mondta, na gyerünk be sógor
Koccintsunk még egyet aztán alágyújtok.
Sose voltam én a jónak elrontója - 
Mondotta a sógor huncut kacsintással.

Erre õk bementek én meg kinn maradtam
Szegény kocánkat egy kissé siratgattam.
Egy kis idõ múltán a sógor sietett ki
Apám még benn maradt ezt - azt tenni - venni.

A hogy kisietett a sógor ott nyomban 
A jó száraz szalmát lángra lobbantotta.
Akartam mondani még alatta a tragacs
De akkorra nagy lánggal égett már a szalma.

Apám is kijött a fényes lobogásra
Már rá raktad sógor, de hisz a koca amott van!
Hû a teremtésit – mondotta a sógor,
Gondoltam rá raktad, mindig csak téblábolsz.

A tragacs meg ezalatt lévén száraz fából
Hangosan ropogott a szalma lángjától.
Kaparták le gyorsan a lángoló szalmát
Mit csináltál sógor az apád irgalmát?

Ártatlan vagyok én, mint a ma született bárány
Honnét tudjam én, hogy eddig mit csináltál?
Azt hittem a szalma már régen a disznón van -
A sógor sunyi képpel adta az ártatlant.

Apám mérges volt a tragacsot sajnálta
Megállj sógor ma már egy korty italt sem kapsz.
Na meg azt is tudta, ez nem marad titokban
Még évek múlva is azon röhögnek majd:
A tragacs, hogy visított mikor égette a szalma.

MINDENKI EBÉDEL
A Gyermekétkeztetési Alapítvány a 2006-os évben is ti-

zenöt rászoruló gyermek hétvégi élelmiszerellátását biztosí-
totta a „Mindenki ebédel” program keretében. Mélykút
Nagyközség Önkormányzat pályázati úton nyerte el az ala-
pítvány támogatását. 

A hétvégi támogatáson felül a 15 fõ gyermek karácsonyi
csomagot is kapott az alapítványtól. 

Az adományok kiosztása hétvégenként történt a gondo-
zási központban. 

Köszönjük a Mélykút Nagyközség Önkormányzata és a
családok nevében is a lehetõséget, hogy segíthettünk 15 rá-
szoruló családnak.

Gyermekétkeztetési Alapítvány

FELHIVÁS
Kérjük a Tisztelt termõföld Tulajdonosokat és Földhasználókat,

hogy a 2007. évet érintõ földtulajdonban, illetve földhasználatban
történt változásokat szíveskedjenek bejelenteni 2007. március 15.
napjáig az önkormányzat gazdálkodási csoportjánál (14.szoba) a
mezõõri járulék nyilvántartásban történõ átvezetés miatt.

Karajz Gábor jegyzõ 

LOVAS HÍREK
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A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyei
Karitászon keresztül – mint a mélykúti plébá-
niai karitász csoport – elõször jutottunk tartós
élelmiszerhez, ami a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettõl származik.

Különös gondoskodása ez a Teremtõnek,
tekintve, hogy mindez Szent Erzsébet emlék-
évében és a Katolikus Karitász Mélykúti cso-
portja 15 éves fennállásának évében törté-
nik. Szent Erzsébet a karitász védõszentje. 15
éves szolgálatunk során egyértelmûen érez-
tük az õ pártfogását.

Csoportunknak 1 tonna élelmiszerhez si-
került hozzájutnia és azokat a rászoruló em-
bertársainknak kiosztani, akiknek a talaj ki-
csúszott a lábuk alól és a perifériára szorultak
(családosok, magányosok). Az említett élel-
miszerbõl 363 testvérünknek (ezek 1-7 sze-
mélyes családok) sikerült az életét, ha pár
napra is „bearanyozni” és az élet jó ízét meg-
ismertetni. Azoknak, akiknek amúgyis nehéz
az életük és nélkülöznek. Sajnos, sokan van-
nak így és egyre nehezebb a terhük.

Kivétel nélkül mindenki nagyon örült az
élelmiszer csomagnak és sokan hihetetlen-
nek tartották, hogy kapnak. Számunkra (kar-
itász tagok és utcaapostolok), akik készítettük
és osztottuk a csomagokat, felejthetetlen él-
ményt jelentett közvetlenül találkozni rászo-
ruló embertársainkkal.

A 15 éves szolgálatunk során igyekeztünk
keresztény felelõsségel és Krisztus szereteté-
vel odahajolni a rászorulókhoz.

„Aranyam, ezüstöm nincs, de amim van
azt neked adom: a názáreti Jézus nevében
...” /ApCsel 3,6/ Ez az a páratlan kincsünk,
amivel mi karitászosok rendelkezhetünk, és
eszközök lehetünk Isten kezében, hogy köz-
vetíthetünk.

Hálásan köszönjük az élelmiszereket a rá-
szoruló embertársaink nevében! Köszönjük,
hogy segítettek segíteni! 

Isten fizesse meg!
Munkácsi Lajosné

a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetõje
E-mail címem: marti@nidocom.hu

Egyházi hírek

ZARÁNDOKLAT SZENT ERZSÉBET NYOMÁBAN

Kiskörút Türingiában 2007. júli-
us 30-tól augusztus 3-ig. 5 nap 4 éj-
szakai szállással (3 reggeli): 69 000
forint/fõ

Keretprogram
1. nap: Passauban tiszteletünket tesszük

Szent István királyunk feleségének, Gizella
sírja elõtt, szentmisét tartunk. Utazás a szál-
láshelyre.

2. nap: Reggeli. Konnersreuth-ban elláto-
gatunk Neumann Teréz, a stigmatizált asz-
szony szülõházához, tiszteletünket tesszük
sírja elõtt, majd elsétálunk a templomhoz.
Délután séta Bayreuthban. Láthatjuk a

Wagner villát, Liszt Ferenc házát, és sírját a
temetõben. Szállásfoglalás.

3. nap: Délelõtt fotószünet Erfurtban: dóm,
városháza, fõtér. Délután a 400 m magasan
épült, teljes szépségében megmaradt Wart-
burg várát tekintjük meg (belépõdíj: kb. 5
euro/fõ). Itt élt Erzsébet férjével és gyermekei-
vel, s itt történt a rózsacsoda is. Szállásfoglalás.

4. nap: Reggeli után Marburgban tisztele-
tünket tesszük Szent Erzsébet ereklyéi elõtt,
szentmisét tartunk. Erzsébet férje halála után
ide vonult vissza a világ elõl. Sétálunk a vá-
rosban, majd utazás Németország legna-
gyobb kegyhelyére, este érkezés Altöttingbe.

5. nap: Szentmisét tartunk, majd reggeli.
Megtekintjük a Csodakápolnát, tiszteletünket
tesszük Szent Konrád kapucinus testvér sírja
elõtt. Marktl am Inn-ben megtekintjük Szent-
atyánk, XVI. Benedek pápa szülõházát, és a
templomot, ahol megkeresztelték. Utazás
hazáig, érkezés az éjszakai órákban.

Jelentkezéseket 2007. március 31-ig vár-
juk a mélykúti plébánián! (Tel: 77/460-125)

A részvételi díjat kettõ részletben kérjük
befizetni: 1. részlet 2007. március 31-ig
30.000.- Ft, 2. részlet: 2007. június 30-ig
39.000.- Ft + biztosítás.

A MÉLYKÚTI
SZENT ERZSÉBET TEMPLOMRÓL
KÉSZÜLT SZÍNES, TÖBBLAPOS

FALINAPTÁR KAPHATÓ A PLÉBÁNIÁN

KÖSZÖNET AZ ÉLELMISZEREKÉRT

FARSANGI BÁL
Egyházközségi farsangi bál lesz a Mûvelõ-

dési Házban. Idõpontja: 2007. február 17.
(szombat) 19 órától. Belépés a szokott felté-
telekkel. Mindenkit szeretettel várunk!

ZENÉS ÁHÍTAT
Szent Erzsébet évi zenés áhítatra hívjuk

az érdeklõdõket március 3-án (szombaton)
17 órára a Szent Erzsébet templomba. Fel-
lép a bátaszéki és mélykúti egyházközségek
énekkara.

KÖSZÖNET
A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány

köszönetét fejezi ki mindazoknak, aki a
2005. évi SZJA-juk 1%-val az alapítvány cél-
kitûzéseit támogatták. Ennek összege
174.924 forint volt. Kérjük, ebben az évben
is támogassák az alapítványt, melynek adó
száma: 18349221-1-03

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma

Jánoshalma Város Önkormányzata a
Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt ka-
rácsonyi pályázaton 300 db kb. 20 kg-os
élelmiszer csomagot igényelt, amelybõl 80
db karácsonyi csomagot elnyert. 

A csomagokat 2006. december 21-én
Szolnokról szállítottuk el, kiosztásuk másnap,
december 22-én délelõtt megtörtént. 

A pályázati kiírásnak megfelelõen a gyer-
mekes családok kiválasztására a Gyermek-
jóléti Szolgálat kapott megbízást. Õk a csa-
ládokat személyesen ismerik, összeállítot-
tak egy 80 családból álló listát. A listát a
szociális ügyekkel megbízott alpolgármes-
ter és egy szociális ügyekkel megbízott kép-
viselõtestületi tag jóváhagyta a képviselõ-
testület részérõl. A kiosztás idõpontjáról a
családokat értesítették, akik elõre meghir-

detett idõpontban a csomagok átvételére
megjelentek, a csomagokat átvették és azo-
kat elszállították. A csomagok átvételekor
jelen volt Jánoshalma város polgármestere
és a sajtó képviselõje. 

Mintegy 10 család a csomagok átvételé-
re nem tudott megjelenni, nekik a Polgár-
mesteri Hivatal gépkocsivezetõje és a gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársa a lakására
szállította a csomagot. A családok a csoma-
gokat és a külön dobozban érkezett szalon-
cukrot örömmel és hálával fogadták, a tar-
talmával késõbbi visszajelzés alapján elége-
dettek voltak.  

Köszönjük a képviselõ-testület és a csalá-
dok nevében is a lehetõséget, amellyel segít-
hettünk 80 rászoruló családnak. 

Czeller Zoltán polgármester

Karácsonyi csomagok
pályázati támogatásból Jánoshalmán A Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Ka-

rácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ Akciója ke-
retében Kéleshalmán 40 család kapott élel-
miszercsomagot.

A csomagok kiosztására úgy kerülhetett sor,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be
az Alapítványhoz, amely pályázat elbírálása
során 40 csomagot nyert el a község. A 20 kg-
os csomagok tartós élelmiszereket tartalmaz-
tak és a gyermekek téli szünet alatti étkezteté-
sét hivatottak segíteni. Minden család kapott
egy-egy doboz szaloncukrot is ráadásként. 

A csomagok Szolnokról Kéleshalomra szál-
lításának költségeit az önkormányzat vállalta
magára. A szállítást végzõ Mészáros István já-
noshalmi vállalkozó a nemes célra való tekin-
tettel az árengedményt adott. A családok a
csomagokat és a külön csomagban érkezett
szaloncukrot örömmel és köszönettel fogad-
ták, a tartalmával  elégedettek voltak.

Köszönjük a képviselõ-testület és a csalá-
dok nevében is a lehetõséget, amellyel segít-
hettünk 40 rászoruló családnak. 

Péter Szabó Lajosné polgármester

Élelmiszercsomagok

ANYAKÖNYVI HÍREK (2006. december) 
Elhunytak: Mikó Mihály élt 87 évet; Kovács István, élt 75 évet; Fábián Sebestyénné Ádám Má-
ria, élt 82 évet.
Születtek: Szirácki Szabolcs, anyja neve: Tokodi Mónika; Gajdacsi Violetta, anyja neve:
Sztanyik Ildikó

Utcaapostolok szorgoskodnak a segélycsomagok elosztásánál

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Szeretettel hívok mindenkit a 2007. évi nagyböjti trídumra, melyet az erdélyi Medgyes

plébánosa, Dávid György atya tart. A lelkigyakorlatos  szentmisék idõpontjai a Szent Joachim
templomban: március 9 (péntek) és 10. (szombat) 18 órakor, március 11-én (vasárnap) reggel
7 és 9 órakor, valamint a Szent Erzsében templomban 10.30 órakor.             Bolvári János plébános
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ
programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

•KEREKESSZÉKES SORSTÁRSAK TALÁLKOZÁSAIT a Fenyõ Miksa Könyvtárban tartjuk min-
den hónap elsõ szombatján. A következõ alkalom február 3-án, de. 10 órakor kezdõdik.
•ORVOSI ELÕADÁS a Csorba-házban! Dr. Petõ Ildikó belgyógyász szakorvos, háziorvos
tart elõadást 2007. február 14-én (szerda) du. 3-órakor. Téma: A szív- és érrendszeri meg-
betegedések. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
•ÚJSZEGEDI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: 2007. február 24. (szombat) Indulás:
reggel 8 órakor. Költség: 1.000.- Ft/fõ. Jelentkezéseket február 21-ig várjuk!

•GYÓGYTORNA! Minden héten, kedden 17 órakor és pénteken 15 órakor az Általános
Iskola tornatermében. Vezeti: Eszter Rita gyógytornász.
•HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: 2007. november 4-11. További
részleteket és az üdülési csekk igénylésének feltételeit a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány február közepén teszi közzé.

FONTOS VÁLTOZÁS! Értesítjük kedves tagtársainkat, hogy 2007. januártól befizetéseiket
a FÓKUSZ Takarékszövetkezet (Petõfi tér 3.) mélykúti fiókjában nyitott számlánkra
szíveskedjenek megtenni. Befizetés elõtt, kérjük ügyfélfogadási idõben, keressék fel
egyesületi irodánkat, majd a befizetést követõen tudjuk a tagkönyvet érvényesíteni.
Tagdíjunk változatlanul 1.000.- Ft. Számlaszámunk: 51700083-11074836

TISZTELT ADÓFIZETÕK! Szeretnénk megköszönni eddigi felajánlásaikat, és egyben az
idei évben is kérni Önöket, hogy az SZJA 1%-nak felajánlásával támogassák egyesületünk
sokirányú tevékenységét. Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük!

KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A JOZSMÁR Bt. (Baromfiszaküzlet Mélykút,
Rákóczi u. 20) ügyvezetõje és egyesületünk közötti megállapodás értelmében az az egye-
sületi tag, aki 2007-re érvényesíti tagkönyvét, az érvényesítéstõl számított hátralévõ hetek
számával megegyezõ számú, egyenként 3% kedvezményre jogosító vásárlási utalványt ve-
het át az egyesület irodájában.

az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek
19. alkalommal rendeztük meg a Budai

Géza Öregfiúk Teremlabdarúgó Kupát, eb-
ben az évben öt csapat részvételével. A szín-
vonalas, hajtós mérkõzéseken az alábbi vég-
eredmény született:

1. Gara
2. Mélykút
3. Moravica
4. Jánoshalma
5. Kisszállás

A legjobb kapusnak járó díjat Kiss Gábor (Mélykút) kapta, a legjobb játékos Ledu Nagy Sán-
dor (Moravica), a gólkirály Nagy Zoltán (Gara) lett. 

Köszönjük az alábbi támogatóknak, hogy segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Mélykút Nagyközség Önkormányzata, Doszkocs László, Weisz István, ifj. Magyarfalvi

László, Doszpod László, Gáspár Zoltán, Sportvendéglõ, Budai család, Bács-Kiskun Megyei
Szabadidõsport Szövetség, Búzakalász Mg. Szövetkezet, Mondovics Gerzson, Kakuk Lász-
ló, Jegyugya Gábor, Ádelhardt Márton, Mûvelõdési Ház dolgozói, Kiss Csepregi Ákos,
Damm János, Halla Zoltán  

Mélykúti Öregfiúk

Budai Kupa 2007

DÉMÁSZ – FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
ÁLTALÁNOS KÉK SZÁM (CALL CENTER):06-40-82-22-82

HIBABEJELENTÉS: 06-40-82- 20-00
MÉRÖÁLLÁS BEJELENTÉSE: 06-80-82-81-80


