
MEGHÍVÓ FALUGYÛLÉSRE
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az SZMSZ 57. § (1) bekezdése

értelmében március 6-án (szerdán) délután 18 órai kezdettel rész-falugyûlést hív össze az
öregmajori klubkönyvtárba.

Napirend: 
1. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi tevékenységérõl, tájékoztató a 2007. évi ter-

vekrõl. Elõadó: polgármester
2. Közmeghallgatás

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az SZMSZ 57. § (1) bekezdése
értelmében március 7-én (kedden) délután 18 órai kezdettel falugyûlést hív össze a
nagyközség mûvelõdési házába. A napirend azonos az öregmajori klubkönyvtárban március
6-án megtartásra kerülõ rész-falugyûlés napirendjével. 

Gelányi János polgármester

Korunk a rendkívül gyors és mélyreható
változások kora. E változások életünk szinte
minden területét érintik, ezért nem mentes
tõlük a közoktatás sem. Gyakran felmerül a
kérdés: a változások egészét tekintve vajon
újabb lendületet kap közoktatásunk, vagy
éppen visszaeséstõl kell tartanunk? Ha hala-
dunk, jó irányba haladunk-e? Elhanyagoljuk-
elhanyagolhatjuk erkölcsi értékeinket annak
érdekében, hogy csupán hasznos – korláto-
zások nélküli – érvényesülésre készítjük fel fi-
ataljainkat?

Személyiségfejlesztésrõl, közösségi neve-
lésrõl (család, nemzet), hazafias nevelésrõl,
hazafias tartalmakról, nemzeti jelképeinkrõl
valóban csak szorongva, a nacionalizmus
vádjával beszélhetünk? Hagyományaink tisz-
teletérõl milyen képzést, segítséget kapnak-
kaphatnak tanulóink? Sokan beszélnek arról,
hogy tanulóink ismeretei, készségei, kifejlesz-
tett képességei a korábbiakhoz képest ala-
csonyabb szintûek, magatartásuk fellazult,
sok tekintetben megkérdõjelezhetõ. Hogyan
állunk a tanulói jogokkal, kötelezettségekkel? 

A személyiségfejlõdést hogyan segítheti az,
ha a tanulók jogaikat kitûnõen ismerik, köte-
lességeikrõl talán hallani sem akarnak? Ezt a
szemléletet döntõ mértékben szabályozhatja
a szülõnek saját gyermekével, illetve az isko-
lával fennálló kapcsolata. 

Jelentkeznek ellátási, iskolafenntartási ne-
hézségek is. Vészesen csökken a tanulólét-
szám. E csökkenést folyamatosan érzékeljük
is. A Polgármesteri Hivatal havonta megjele-
nõ Önkormányzati tájékoztatójának Anya-
könyvi hírek rovatát kell csupán hónapról hó-
napra figyelemmel kísérnünk. Hányan haltak
meg – hányan születtek? Tragikusan lehango-
ló képet kapunk. Fennáll a pedagógusok
munkanélkülivé válásának a veszélye. E té-
nyek, e kérdések sorát természetesen folytat-
ni lehetne. Beszéljenek azonban gondjaikról,

eredményeikrõl maguk a pedagógusok. 
A Szvetnik Joachim Általános Iskola tantes-

tülete 2007. január 29-én tartotta meg a
2006/2007-es tanév elsõ félévét lezáró, érté-
kelõ konferenciáját. Az értekezleten megje-
lent a Nevelõtestület 31 tagja (ketten igazol-
tan távol maradtak), 6 meghívott vendég (ket-
tõ a Többcélú Kistérségi Társulásnak a közok-
tatás területén foglalkoztatott pedagógusa:
Farkas Ildikó logopédus, Taskovics Emese gyó-
gytestnevelõ, a Szülõi Munkaközösség részé-
rõl Geleta Mátyásné elnök, Kopcsekné Dora
Éva, Sári Józsefné, az Iskolaszék elnöke
Novok Rostás László nyugdíjas tanár).

E tanévben beiratkozott 459 fõ tanuló, 2
fõ magántanuló, elbíráltak félévkor 458+2
tanulót. 

Az alsó tagozatosok létszáma 211 fõ, a fel-
sõsöké 248 fõ. Novák László igazgató megnyi-
tója után a konferencián számos elemzésen
alapuló megállapítás, vélemény hangzott el az
intézményben lezajlott-lezajló folyamatokról,
az elsõ félév munkájáról. Az elsõ félév munká-
jának értékelésekor korántsem pesszimista ag-
godalmak, megfogalmazások hangzottak el. A
pedagógiai tárgyszerûség, a tények tisztelete
jelentkezett a különbözõ fejlesztési területeket
érintõ megnyilatkozásokban. Ezekben szó volt
az eredményekrõl, s hangsúlyosan szó esett a
gondokról, a megvalósítandó feladatokról.
Megfelelõ hangsúlyokat kapott a kompeten-
ciaalapú oktatás feladatainak, eddigi eredmé-
nyeinek ismertetése. 

Az iskolavezetés nevében az alsó tagoza-
ton folyó munka legfõbb tapasztalatait Kun-
Szabó Mihályné igazgatóhelyettes foglalta
össze. Általánosan elmondható, hogy az alsó
tagozatos tanórákon a fejlesztõ folyamatok
érvényesülnek. Az életkori sajátosságoknak
megfelelõen motivált, szemléltetett, a figyel-
met lekötõ tanórák a jellemzõek. 

Folytatás  az 5. oldalon

Ha haladunk,
jó irányba megyünk?

Tisztelettel meghívom községünk lakosságát, a tanulóifjúságot, intézményeink vezetõit
és munkatársait, a pártok, társadalmi szervezetek, klubok vezetõit és tagjait az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc községi ünnepségére március 14-én (szerdán)
délután 17 órára. Megemlékezés helyszíne az iskola elõtti ‘48-as emlékmû (rossz idõ
esetén a Sportcsarnok).
Ünnepi beszédet mond: Kovács Tamás alpolgármester.
A mûsorban a Szvetnik Joachim Általános Iskola tanulói közremûködnek.
A képviselõtestület nevében mindenkit nagy szeretettel várok:

Gelányi János polgármester
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Mélykút

2007 március

Beszámoló a két ülés közötti esemé-
nyekrõl 2006. december 19-tõl 2007.
február 12-ig:
� 2006. december 24. Magányosok kará-
csonya került megrendezésre a mûvelõdési
házban 260 meghívott és a szervezõ utca-
apostolok részvételével.
� December 31. Az egyházközség tartotta
szilveszteri bálját a mûvelõdési házban.
� 2007. január 05. Bányai Gábor országgyû-
lési képviselõ tartott fogadóórát a Polgármes-
teri Hivatal képviselõi szobájában.
� Január 6. A Sportcsarnokban az idén is sor
került a hagyományos Budai Kupa megren-
dezésére.
� Január 13. A NOE helyi csoportja a mûvelõ-
dési házban tartotta pótszilveszteri mulatságát.
� Január 15. Az APEH bajai területi kiren-
deltsége tartott az adózás rendjérõl tájékozta-
tót helyi és vidéki gazdák vállalkozók részére
a mûvelõdési házban. Az elõadáson kb. 150
fõ vett részt. 
� Január 18. Gelányi János polgármester tar-
tott tájékoztatót a helyi vállalkozók részére
meghirdetett Fórumon.
� Január 19-21. Díszgalamb és tenyésztõi
szemle, majd kiállítás volt a mûvelõdési házban.
� Január 27. A Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete tartotta szokásos évi Ki-mit-tud? rendez-
vényüket melyen 16 fellépõ szórakoztatta a
közönséget.
� Január 31. Falugazdász tájékoztató kereté-
ben paprika termeltetésrõl volt elõadás a mû-
velõdési házban.
� Február 3. Az Õszi Napfény Nyugdíjasklub
Farsangi mulatsággal egybekötött nyugdíjas ta-
lálkozóját tartotta a többi nyugdíjasklubbal és a
kunfehértói csoporttal a Mûvelõdési Házban.
� Február 3. A Könyvtárban Fogathajtó és
pályabíró képzés indult a Lovasegyesület
szervezésében.
� Február 4. 17 csapat részvételével Mini le-
ány Röplabda torna volt a Sportcsarnokban.
Mélykút csapata a 3. helyezést ért el.
� Február 9. Bányai Gábor országgyûlési
képviselõ tartotta fogadó óráját a Polgármes-
teri Hivatal képviselõi szobájában. 

� Február 9. Üzemanyag megtakarítással
kapcsolatos elõadás volt a mûvelõdési ház-
ban az FFI cég közremûködésével.
� Február 10. A Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének Hajdúszoboszlón részt vett tagjai
tartották élménybeszámolóval és kulturális
bemutatóval színesített vacsorás farsangi bál-
jukat a mûvelõdési házban.

A képviselõ-testület az önkormányzat által
támogatásban részesített civil szervezetek,
egyesületek 2006. évi mûködésérõl, a pénz-
eszközök felhasználásáról szóló beszámolóit
jóváhagyólag tudomásul vette. 

A képviselõ-testület az Ügyrendi Bizottság,
valamint az Ipari, Mezõgazdasági és Vállalko-
zási Bizottság javaslatának megvitatását köve-
tõen úgy döntött, hogy az önkormányzati
képviselõk, bizottság elnökei, tagjai és a ta-
nácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendeletét
nem kívánja módosítani.

A képviselõ-testület a 2007. március 1-
jétõl az önkormányzattal közalkalmazotti jog-
viszonyban álló mezõõröket 8 órában kíván-
ja foglalkoztatni.

A képviselõ-testület 2007. január 1. nap-
jától – a költségvetési hiány csökkentése ér-
dekében – nem biztosítja a közalkalmazot-
tak részére az étkezési hozzájárulást, de a
második félévben a költségvetési számok is-
meretében lehetõség szerint visszatér az ét-
kezési hozzájárulás biztosításának kérdés-
körére.

A képviselõ-testület a Mélykúti Víziközmû
Társulás részére 3.000.000 Ft kamatmentes
kölcsönt juttat. A kölcsönt egy összegben
2007. december 31-ig kell visszafizetni.

A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és
Fenyõ Miksa Könyvtár 2007. évi munkaterv-
ét az elõterjesztéshez képest változatlan tar-
talommal jóváhagyja.

A képviselõ-testület felkéri az intézmény-
vezetõt a munkatervben foglalt feladatok és
programok maradéktalan végrehajtására.

A képviselõ-testület a tanyagondnoki szol-
gáltatás szakmai programját jóváhagyja. En-

nek megfelelõen a Gondozási Központ Ala-
pító Okiratát, valamint Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát módosítja.

A képviselõ-testület megtárgyalta a képvi-
selõ-testület elé beterjesztett, Mélykút nagy-
község várossá nyilvánításához szükséges pá-
lyázat elkészítésére vonatkozó három ajánla-
tot. A képviselõ-testület – tekintettel arra,
hogy a leendõ pályázatíró megfelelõ lobbyte-
vékenységgel bír – a pályázat elkészítésével a
Városi Jegyzõk Egyesületét (3900 Szerencs,
Rákóczi út 89.) bízza meg az alábbi fizetési
feltételek mellett: az önkormányzat a pályá-
zat elkészítõjének bruttó 600.000 Ft-ot fizet
a pályázat benyújtásának idõpontjában, a
fennmaradó 1.100.000 Ft-ot pedig a pályá-
zat sikeres elbírálásakor fizeti meg.

A képviselõ-testület az elõkészítõ eljárást
lefolytató Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsá-
gi Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy – te-
kintettel az érintett lakosok véleményére – a
Mezõ Imre utca, a Sallai utca, a Zalka Máté
utca, a Felszabadulás utca és a Szabadság tér
elnevezését egyelõre nem változtatja meg. 

A képviselõ-testület Mélykút-Öregmajor
településrész önkormányzata elnökének
Fuszkó Attila települési képviselõt, tagjainak
Csík Attila, Öregmajor 57. és Doszkocs Lász-
ló, Templom u. 23. sz. alatti lakosokat meg-
választotta.

A képviselõ-testület köszönettel vette a Ba-
ja TV képviselõ-testületi ülések közvetítésére
vonatkozó ajánlatát, melyet – tekintettel a
nehéz anyagi helyzetre – nem fogad el.

A képviselõ-testület a lengyelországi
Kamionka Wielkával testvértelepülési kap-
csolatot kíván létesíteni.

A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a Csergezán Vadásztársaság székhelye-
ként a Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alatti
önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan ke-
rüljön feltüntetésre, a társaság ügyviteli tevé-
kenységét a fenti címen folytassa. 

A képviselõ-testület az Alkat-Rész Kft.
Mélykút, Templom u. 12. szám alatti önkor-
mányzati ingatlanára vonatkozó helyiségbér-
leti kérelme tárgyában jelen ülésén döntést

nem hoz, a jogszabályi helyzet rendezése
után a kérdést ismételten napirendjére tûzi.

A képviselõ-testület a lakás- és helyiségek
más célra történõ hasznosításának lehetõsé-
geirõl szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudo-
másul veszi.

A Képviselõ-testület 2007. március 6-án
du. 18 órai kezdettel rész-falugyûlést hív ösz-
sze az öregmajori klubkönyvtárba. Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2006. évi te-
vékenységérõl, tájékoztató a 2007. évi ter-
vekrõl. – 2. Közmeghallgatás.

A képviselõ-testület 2007. március 7-én
du. 18 órai kezdettel falugyûlést hív össze a
nagyközség mûvelõdési házába. A napirend
azonos az öregmajori klubkönyvtárban
2007. március 6-án megtartásra kerülõ rész-
falugyûlés napirendjével. 

A képviselõ-testület felhatalmazza  és
megbízza Gelányi János polgármestert, hogy
a Dél-alföldi Ivóvízminõség-javító Konzorci-
um taggyûlésén az Önkormányzatot képvi-
selje, akadályoztatása esetén Kovács Tamás
alpolgármester õt helyettesítse és képviselje.

A képviselõ-testület Kovács Lajos Mélykút
Nagy u. 84. szám alatti lakos tulajdonát ké-
pezõ mélykúti 629-es hrsz-ú, 388 m2 nagysá-
gú ingatlant megvásárolja 100.000 Ft érték-
ben.

A képviselõ-testület elfogadta a helyi köz-
mûvelõdésrõl szóló rendeletet.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a 2007. február 13-ai ülésén a képvise-
lõ-testület elfogadta az önkormányzat szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
4/2007. (II.13.) rendeletét, a helyi közmûve-
lõdésrõl szóló 5/2007. (II.14.) rendeletét,  va-
lamint az önkormányzat 2006-2010 közötti
idõszakra vonatkozó Gazdasági Programját.
A fenti dokumentumokat – nagy terjedel-
mükre tekintettel – nem áll módunkban kö-
zölni, azok megtekinthetõek ügyfélfogadási
idõben a Polgármesteri Hivatalban, nyitvatar-
tási idõben a Fenyõ Miksa Könyvtárban, va-
lamint a www.melykut.hu oldalon.

Tájékoztató
a Képviselõ testület 2007. február 13-i ülésérõl

DÉMÁSZ
FONTOSABB TELEFONSZÁMAI

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

HIBABEJELENTÉS: 06-40-82- 20-00

MÉRÕÁLLÁS BEJELENTÉSE: 06-80-82-81-80

NB. II. Közép csoport
Merci Kerekegyháza SE – Bács-Tak Mélykút 3-0
(20, 18, 13) Bács-Tak Mélykút: Rasztik, Deák, Ördög,
Miskolczi, Narancsik, Vezdán. Csere: Birkás(liberó)

Három alapjátékosát nélkülözõ csapatunk az elsõ
két játszma kétharnadáig jól tartotta magát, de a vég-
játékokat a rutinos házigazdák nyerték. A harmadik
szettben fejben fáradó lányaik hullámzó teljesít-
ményt nyújtottak. Kitûnt: Rasztik, Narancsik

Junior mérkõzés
Merci Kerekegyháza SE – Bács-Tak Mélykút 3-1

(22, -23, 24, 18) Bács-tak Mélykút: Rasztik, Börcsök,
Ördögh, Miskolczi, Naran-csik, Vezdán

Az õsszel, hazai pályán nagyon szoros mérkõzé-
sen gyõztük le a kerekegyházi fiatalokat, így várha-
tó volt, hogy vendégként nehéz találkozó vár ránk.
Így is lett. Az elsõ játszmának a hazai, a második-
nak mi örülhettünk. A mérkõzés fordulópontja a 3.
szett lett, ahol két játszmalabdánk is volt. sajnos
mégsem sikerült. A negyedik játszmában a kerek-
egyháziaknak szinte minden bejött, nekünk szinte

semmi. A mérkõzésen ujoncot avattunk Börcsök
Dóra személyében. Kitûnt: Rasztik

Bács-Tak Mélykút – Dabas SE 3-0 (29, 23, 22)
Bács-Tak Mélykút: Rasztik, Weis, Hatalóczky,
Miskolczi, Narancsik, Vezdán. Csere: Birkás(liberó),
Ördögh

Csapatunk motiváltan és lendületesen, de saj-
nos sok hibával kezdett. Ütéseink a pályán kivül
landoltak, nyitásaink pontatlanok voltak, így ellen-
felünk elhúzott tõlünk. Küzdelmes mezõnymunká-
val sikerült a hátrányt ledolgozni. A fordulatos vég-
játékban mi voltunk a szerencsésebbek. A követ-
kezõ két szettben a támadásaink hatékonyabbá
váltak, így elsõ alkalommal sikerült játszma veszte-
ség nélkül legyõzni ellenfelünket. Kitûnt: Rasztik,
Birkás(liberó)

Bács-Tak Mélykút-Dabas SE 3-0 (7, 9, 12) 
Bács-Tak Mélykút: Kiss, Weis, Ördög, Miskolczi,
Narancsik, Vezdán. Csere: Börcsök(liberó)

A sportág alapjaival most ismerkedõ ellenfelünk
legyõzése nem jelentett gondot csapatunknak.

Csontos Ferenc

Röplabda

Hétfõ: 8-12 és 13-16 óra • Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8-12 óra • Csütörtök: 8-12 óra • Péntek: 8-10 óra 

Telefonszám: 560-001; 560-031

FOGADÓNAPOK:
Gelányi János polgármester minden hétfõn 8-12 és 13-16 óráig

Karajz Gábor jegyzõ minden hétfõn 8-12 és 13-16 óráig

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
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2007 március

Az önkormányzat a 2006. évi költségveté-
si évet várhatóan 943.412 ezer Ft bevétellel,
919.903 ezer Ft kiadással zárja. A képviselõ-
testület a 2006. november 29-ei ülésén dön-
tött hitelfelvételrõl, de az önkormányzat
pénzügyi helyzete ennek felvételét nem in-
dokolta, sõt, kb. 10.000 ezer (= 10 millió) Ft
szabad pénzmaradvánnyal zárjuk az elmúlt
évet. A 2006. évi zárszámadás elfogadására a
márciusi testületi ülésen kerül sor. 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését
a képviselõ-testület 801.642 ezer Ft bevétel-
lel, 42.567 ezer hitellel, és 844.209 ezer Ft
kiadással állapította meg. 

BEVÉTELEK: 
Az önkormányzat a saját bevételeinek

emelése érdekében több intézkedést tett. Így
például megemelte a helyi iparûzési adó
mértékét a korábbi 1,8 %-ról 2 %-ra, 50%-kal
felemelte az önkormányzati tulajdonú laká-
sok lakásbérleti díját, megemelte a piaci hely-
pénz bevételeit. A kommunális adó mértéke
változatlan maradt. 

Az állami támogatások összege törvényi ren-
delkezés alapján illeti meg az önkormányzatot,
lakosságszám alapján vagy feladatot finanszí-
rozva. A központi finanszírozás módosulása
leginkább a közoktatásban érezteti hatását. A
korábbi évekhez képest csökkenõ támogatással
ösztönzik az önkormányzatokat intézmény-
fenntartó társulásban való részvételre, illetve
esetleg kistérségi fenntartású közoktatási intéz-
mények mûködtetésére. Mélykúton az osztály-
létszámok a közoktatási törvényben elõírtak-
nak megfelelõen alakulnak, a közös feladatellá-
tást kizárólag pénzügyi megfontolások eredmé-
nyezhetik, de jelenleg az oktatási rendszer vál-
tozatlan formában mûködik tovább.  

KIADÁSOK: 
A költségvetés létszámleépítést nem tartal-

maz, a bérek növelésére a jogszabályok ed-
dig nem adtak lehetõséget. Az intézmények-
ben dolgozó közalkalmazottak étkezési hoz-
zájárulása elvonásra került. A dologi kiadások
a 2006. évi teljesítés szintjén kerültek meg-
tervezésre, növekményt csak az ebben az év-
ben belépõ új feladatok jelentenek.

Szociális segélyezésre 111.290 E Ft-ot terve-
zünk, ennél az összegnél azonban további tá-
mogatást is nyújt az önkormányzat, csak az az
összeg nem ezen adatok között jelenik meg,
hanem, egyéb sorokon. Ezekre néhány példa:
folytatódik az általános iskolában az iskolatej
program, jelentõs összeggel járul hozzá az ön-
kormányzat a gyermekélelmezéshez, és támo-
gatásával hozzájárul a 62 év feletti lakosok sze-
métszállítási költségének csökkentéséhez. 

A nagyközségben a lakosság széles rétegét
tömörítõ civil szervezetek mûködését az ön-
kormányzat az anyagi lehetõségéhez mérten
minden évben támogatja, az idei évben ez 8,1
millió Ft-ot jelent. Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15/A.§ (1) eleget
téve az alábbiakban tesszük közzé a nem
normatív, céljellegû mûködési és fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevét,
a támogatás célját és összegére vonatkozó
adatokat (a bal oldali táblázat 1-19. tételei).

Beruházási kiadásokra az elõzõ évihez
mérten szerényebb összeget, 18.200 ezer Ft-
ot terveztünk. Tervezzük a Tópart körüli ke-

rékpárút megépítését 11.084 ezer Ft kivitele-
zési költséggel, tervet készíttetünk a belvíz el-
leni védekezés II. ütemének megvalósításá-
hoz és a Polgármesteri Hivatal dísztermének
átalakításához. Szeretnénk az idei évben fel-
építeni a Jánoshalmi úti buszmegállót, és ter-
vezzük 3.516 E Ft értékben gép, berendezés
vásárlását. A céltartalékba 14.842 E Ft-ot kü-
lönítettünk el elsõsorban pályázatok megva-
lósítását biztosító saját forrásra. 

A jobb oldali táblázat kivonata az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetési rendeleté-
nek (bevételek és kiadások ezer Ft-ban).

Gelányi János polgármester

Mélykút
Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése

Támogatás
összege

Támogatott szervezet megnevezése Támogatás célja (ezer Ft)
1. Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület utánpótlás nevelés 1 060
2. Cigány Érdekképviseleti Szerevezet mûködési költségek fedezete 200
3. Dél-alföldi 56-os Vitézi Rend Szervezete zászló készítéséhez hozzájárulás 50
4. Dunamenti Magyar Nemzetõrség zászló készítéséhez hozzájárulás 50
5. GAMMA GT 

Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítõ Csoportja mûködési költségek fedezete 50
6. Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja mûködési költségek fedezete 350
7. Községi Önvédelmi Alapítvány mûködési költségek fedezete 50
8. Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány Szvetnik Joachim ötvös 

restaurátorról könyv megjelentetése 300
9. Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzat mûködési költségek fedezete 400

10. Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány katolikus közösségi ház épületének felújítása 1 457
11. Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztõ galamb és díszállat 

és Természetvédõ Egyesület kiállítás megrendezéséhez 50
12. Mélykúti Lovasegyesület 800 E Ft pályázati önrész, 

300 E Ft versenyek megrendezése 1 100
13. Mélykúti Sportegyesület nevezési díjak, játékengedélyek, 

sportfelszerelések, utazási költség 2 000
14. Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület pályázati önrész 200
15. Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete mûködési költségek fedezete 280
16. Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete környezetvédelmi- környezetszépítési, 

kézmûves és egyéb programok, 100
17. Önkéntes Tûzoltó Egyesület mûködési költségek fedezete 100
18. Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület utazás, szállás, múzeumlátogatás költségeire 100  
19. Római Katolikus Plébánia gyermektáboroztatás 200
20. Bácska-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Társulat önkormányzati tulajdonú földterület utáni 

érdekeltségi hozzájárulás  350
21. Települési Önkormányzatok Orsz. Szövetségének érdekképviseleti tagdíj 130
22. Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó Rt. tagdíj 714
23. FEBÖSZ tagdíj tagdíj 500
24. Polgárvédelmi feladatok ellátásához hozzájárulás 170
25. Felsõ-Bácskai Regionális 

Szilárd Hulladéklerakó Önk. Társ. Csongrád tagdíj 1 466
26. Felsõ-Bácskai 

Szilárd Hulladéklerakó Önk. Társ. Vaskút szemétdíj hátralék 3 300
27. ÉPTESZ Strand üzemeltetés mûködési bevételek és kiadások különbözete 1 000
28. DARFT Ivóvíz-minõségjavító program tagdíj 179
29. Többek  Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

által nyújtott támogatás 
civil szervezetek mûködéséhez 100

30. Mélykúti Víziközmû Társulat mûködési költségek fedezete 3 000
31. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 1 630
32. Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak mûködéshez (központi támogatás) 640
33. Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 574
34. Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat, 

pedagógiai szakszolgálat feladat-
ellátásához önkormányzati hozzájárulás 10 712

35. DARFT Ivóvíz-minõségjavító program ivóvízminõségjavító program tervezési díj 1 136
ÖSSZESEN 32 562

S.sz. Megnevezés Eredeti elõirányzat 
I. Intézményi mûködési bevételek 67 474

1,1 Hatósági jogkörhöz köthetõ bevétel 3 201
1,2 Egyéb saját bevétel 56 126
1,3 Áfa bevétel és visszatérülés 7 147
1,4 Hozam és kamatbevételek 1 000

II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele 375 674
2,1 Helyi adók 89 400

2,1,1 Magánszemélyek kommunális adója 19 400
2,1,2 Helyi iparûzési adó 70 000

2,2 Átengedett központi adók 279 444
2,3,1 Személyi jövedelemadó 257 244
2,3,2 Gépjármûadó 22 000
2,3,3 Termõföld bérbeadása 200

2,3 Egyéb sajátos bevételek 6 830
III. Támogatások, kiegészítések 179 698

1,1 Normatív támogatások 175 743
1,2 Normatív kötött felhasználású támogatások 3 315
1,3 Központosított támogatások 640

IV. Felhalmozási és tõkejellegû bevétel 476
3. Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel 476

V. Támogatásértékû bevételek 167 320
1. Támogatás értékû mûködési bevétel 145 555

ebbõl: OEP-tõl átvett pénzeszköz 13 134
2. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 21 765

VI. Államháztartáson kívülrõl kapott végleges pénzeszközátvételek 1 000
1,1 Mûködési célú pénzeszközátvétel 1 000

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0
VIII. Finanszírozási bevételek 42 567

1. Hitelek, kölcsönök bevételei 42 567
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 000

1. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 10 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 844 209
XI. Mûködési kiadások 804 739

1. Személyi juttatások 329 365
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 109 717
3. Dologi kiadások 218 004
4. Támogatásértékû mûködési  kiadások 13 556
5. Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 19 006
6. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 111 290
7. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 758

XII. Felhalmozási kiadások 19 336
1. Felújítások 0
2. Beruházások 18 200
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 1 136

XIII. Tartalék 20 177
1. Általános tartalék 5 335
2. Céltartalék 14 842

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 844 209
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2007 március

• Gázolaj jövedéki adó visszatérítés: hozni
kell hozzá saját névre szóló gázolaj vagy szol-
gáltatási számla, saját névre szóló földhaszná-
lati lapok, MVH regisztrációs szám, VPID
azonosító szám, adókártya. A gázolaj jövedé-
ki adó visszatérítés határidõ nélküli.
• Õstermelõi igazolványok megújítása:
adókártya, továbbá tudni kell, melyik földte-
rületben mi van, vagy mi lesz vetve, kb. men-
nyi terményre számít, valamint mennyi álla-
tot szeretnének értékesíteni.

Az õstermelõi igazolványokat 2007. már-
cius 20.-ig meg kell hosszabbítani, így január
1-jétõl érvényes. A március 20. után újított
igazolványok esetén az adókedvezmény csak
idõarányosan vehetõ igénybe.

• 2007. január 1-jétõl annak az õstermelõ-
nek, akinek más módon nincs biztosítása
(pl.: munkaviszony, nyugdíj) a társadalombiz-
tosító felé, járulékfizetési kötelezettsége
van! Járulék mértéke 7 millió forint õsterme-
lõi árbevétel alatt az árbevétel 20%-nak a
12,5%- a, melyet negyedévente elektronikus
úton történõ bevallással (internet) kell az
APEH felé eljuttatni. A bejelentkezésre 2007.
január 31. a határidõ. 
• 2007. évi hegyközségi díjak befizetése is
esedékessé vált, ezen kötelezettségüket is
kérjük, mielõbb teljesítsék.

Köszönettel:
Csõsz Attila falugazdász
Kovács Tamás hegybíró

FALUGAZDÁSZ, HEGYBÍRÓI TÁJÉKOZTATÓ
Mezõgazdasági termelõk aktuális feladatai

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stra-
tégiai Terv (ÚMVST) az Európai Tanács
1698/2005/EK az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszíro-
zott támogatásokról szóló rendelet alapján
elkészített, a 2007-2013 évekre vonatkozó
magyar vidékfejlesztési program stratégiai
kereteit tartalmazza.

Hazánknak 2007-2013 között mintegy 5
milliárd euró fejlesztési forrást van lehetõ-
sége az agrárium, a vidéki környezet és a
vidéki térségek fejlesztésére költeni. Az
azonosított szükségletekre és fejlõdési po-
tenciálokra, a program öt priorítást kíván
megcélozni:

I. A mezõgazdaság, az élelmiszer-feldol-
gozás és erdészeti szektor versenyképességé-
nek javítása, a strukturális feszültségek enyhí-
tése, a termelési szerkezetváltás elõsegítése

II. A versenyképes agrárgazdaság humán
feltételeinek megteremtése, különös tekin-
tettel az innovációs készség, a piacorientált
szemlélet elterjedésére 

III. A fenntartható termelés és földhaszná-
lat garanciáinak erõsítése 

IV. A vidéki foglalkoztatási feszültségek
csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési le-
hetõségek bõvítése, illetve a vidéki életminõ-
ség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzá-
férés javítása

V. Helyi közösségek fejlesztése
Ezen pályázati, támogatási lehetõségekbõl

már több körvonalazódni látszik ezek a kö-
vetkezõk: • Vidéki jövedelemszerzési lehe-
tõségek bõvítése • A fiatal mezõgazdasági
termelõk elindítása • Növénytermesztés és
kertészet korszerûsítése • Állattartó telepek
korszerûsítése • Gépek, technológiai beren-
dezések beszerzése • Mezõgazdasági ter-
mékek értéknövelése • Bekötõ és feltáró
utak fejlesztése • A szerkezetátalakítás alatt
álló félig önellátó gazdaságok támogatása •
Termelõi csoportok létrehozásának támoga-
tása • Fás szárú ültetvények telepítése • A
hegyvidéki területeken kívüli hátrányos hely-
zetû területek mezõgazdasági termelõinek
nyújtandó kompenzációs támogatás • Mik-
ro vállalkozások létrehozásának és fejleszté-
sének támogatása. 

Ezen pályázatok kihirdetés elõtti anya-
gai az www.emva.hu honlapon megtalál-
hatók, minden érdeklõdõ szíves figyelmé-
be ajánlom.

Március közepén a mezõgazdasági pályá-
zatokkal kapcsolatos fórumot szervezünk,
aminek pontos idõpontja még nem tisztá-
zott, hirdetni fogjuk, illetve érdeklõdni lehet
az Agrárinformációs irodában, tel.: 460-065
vagy 06-70/3-870-513

Kovács Tamás NVT tanácsadó

GAZDÁLKODÓK,
FIGYELEM!

FELHÍVÁS !
Kérjük a Tisztelt termõföldtulajdonosokat

és földhasználókat, hogy a 2007. évet érintõ
földtulajdonban, illetve földhasználatban tör-
tént változásokat szíveskedjenek bejelenteni
2007. március 15. napjáig az önkormányzat
gazdálkodási csoportjánál (14. szoba) a me-
zõõri járulék nyilvántartásban történõ átve-
zetés miatt.

Karajz Gábor jegyzõ

FELHÍVÁS
A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõ-

iskolai Kara a 2007/2008. tanévre Bács-
almási Kihelyezett Tagozatán ismét
meghirdeti a bácskai ökológiai adottsá-
gokra és termesztési hagyományokra
alapozott KERTÉSZMÉRNÖKI BSC
SZAK levelezõ tagozatos képzését.

A képzés helye a bácsalmási Hunyadi
János Gimnázium, ideje: 6 + 1 félév.
Megszerezhetõ szakképzettség: kertész-
mérnök BSC, szakirány: általános ker-
tész. A költségtérítéses képzés díja:
95.000 F /félév
Felvételi intézményi kód: KF-KFK. 
Felvételi vizsga nincs! 
Felvételi korhatár nincs! 
A képzés általában 3 hetente, hétvége-
ken (péntek, szombat) napi 8 órában tör-
ténik. A távol lakó, illetve külföldi állam-
polgárok részére a gimnázium kollégiu-
ma – térítés ellenében – szállást biztosít.

Elérhetõségeink:
Telefon: 76/517-600
E-mail: tanulmanyi@kfk.kefo.hu
Internet: www.kfk.hu

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!!!

Prof. Dr. Lévai Péter kari fõigazgató
Dr. Horváth Zoltán

PhD egyetemi docens, tagozatvezetõ

ANYAKÖNYVI
HÍREK

2007. január

MEGHALTAK: Veverka János élt 83 évet,
Nánai Gábor Albert élt 74 évet, Szûcs János
élt 69 évet, Gálna Sándor élt 63 évet, Kris-
tóf Mihály élt 52 évet, Kovács Istvánné Szar-
vas Margit élt 77 évet, Racsmány Ferenc élt
78 évet, Gyetvai Gáborné Kõrösi Margit élt
80 évet, Kakas Ferenc élt 69 évet.
SZÜLETTEK: Balázs Bianka (anyja neve:
Farkas Emília), Semsi Emília Hanna (anyja
neve: Veverka Boglárka Anna)

ZÖLDKÖNYVES
TANFOLYAM

Egyes növényvédõ szerek vásárlásá-
hoz, felhasználásához szükséges enge-
dély (zöld könyv) megújítására – mely 5
évente kötelezõ – 8 órás tanfolyamot
szervezünk. 

Jelentkezéseket az Agrárinformációs
irodában várjuk személyesen, illetve te-
lefonon a 460-065-ös számon. A tanfo-
lyam költsége 7000 forint. A tanfolyam
megfelelõ létszám jelentkezése esetén
indul.

Kovács Tamás
Nvt tanácsadó

Tisztelt Olvasó!
2006. február 11-én megalakult a Mélykú-

ti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztõ és
Természetvédõ Egyesület. Az egyesület Mély-
kúton 2007. január 20-21-én tartotta elsõ ki-
állítását. A bemutató helyszínéül a Mûvelõ-
dési Ház szolgált, ahol már a kiállítást meg-
elõzõ napokban elkezdõdött a berendezések
felállítása. A kiállítás elõkészítése a tagság ön-
kénteseinek segítségével valósult meg.

45 kiállító több mint 400 madarat nevezett
Mélykútról és a környezõ településekrõl, váro-
sokból. A tenyésztõk érkeztek megmérettetni
díszmadaraikat Bácsalmásról, Jánoshalmáról,
Kun-fehértóról, Csávolyról, Felsõszentivánról,
Borotáról, Akasztóról, Rémrõl, Madarasról,
Bajáról és Kiskunhalasról is. Huszonhárom faj-
tát állítottak ki, de a legtöbb nevezés king (85),
texán (42), óriás posta (42) és német kiállítási
(40) egyedekbõl érkezett. A kiállítást színeseb-
bé tette Balogh Norbert horgász, egyesületi ta-
gunk által készített halpreparátumok.

A bemutatót megelõzõ napon a kiállítás
szakmai része zajlott. A kiállított galambokat
a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztõk Or-
szágos Szövetsége által kijelölt bírálók érté-
kelték és választották ki a gyõzteseket. A szö-
vetségi bírálók személy szerint: Eibel István
vezetõbíró, Gaszt Ferenc, Csík Zoltán és
Szalai Csaba bírók, akik magas szakmai szín-
vonalon végezték munkájukat. Kijelölt ható-
sági állatorvosként dr. Gregus Gábor végezte
munkáját.

Az ünnepélyes díjátadó január 21-én 14
órakor kezdõdött. A gyõztesek oklevelet és
serleget kaptak. Kiállításunk támogatói voltak
a Petõfi Népe szerkesztõsége, a Bács-Tak Kft.
és Mélykút Nagyközség Önkormányzata, me-
lyek serleget ajánlottak fel a Tenyésztõi Nagy-

díj címhez. A Petõfi Népe szerkesztõségétõl a
gyõzteseket Géczi Zsolt jutalmazta, a Bács-
Tak Kft. serlegeit egyesületünk vezetõsége
adta át. Kovács Tamás alpolgármester a Tisz-
teletdíjakat, Földes István önkormányzati
képviselõ a Mélykúti Nagydíj címeket ado-
mányozta. Továbbá Novák László az általá-
nos iskola igazgatója tárgyjutalmat nyújtott át
a kiállításra madarat nevezõ gyerekeknek.

Kiállításgyõztes címet nyert mélykúti te-
nyésztõk: Farkas Béla (csepeli hófehér),
Gilicze József (magyar deres), Gilicze Patrícia
(budapesti magasröptû keringõ), Halla Béla
(strasszer), Paska Attila (king) és Sziráczki Szil-
veszter (német kiállítási).

Tisztelet díjat kapott Mélykútról: Balogh
Béla (óriás posta), Csanyik István (magyar de-
res), Kiss Norbert (magyar szarka), Mélykúti
Gábor (szegedi magasszálló keringõ) és Paska
Ferenc (mondén).

Petõfi Népe Tenyésztõi Nagydíjat nyert
kategóriák szerint: haszongalamb: Kovács Ist-
ván (Jánoshalma), díszgalamb: Sziráczki Szil-
veszter (Mélykút), röpgalamb: Neszvecskó
László (Bácsalmás).

Bács-Tak Kupa Tenyésztõi Nagydíj: ha-
szongalamb: Modok László (Kiskunhalas),
díszgalamb: Pótz Norbert (Bácsalmás), röp-
galamb: Sághy Zoltán (Bácsalmás).

Mélykúti Önkormányzat Nagydíja: ha-
szongalamb: Csima Mihály (Jánoshalma),
díszgalamb: Fülöp Tibor (Bácsalmás), röp-
galamb: Gilicze József (Mélykút).

Gratulálunk a kiállításon gyõztes címet
szerzett helyi és vidéki tenyésztõknek és kö-
szönjük támogatóink felajánlásait, valamint
az egyesület önkénteseinek segítségét, hogy
mind hozzájárultak egy színvonalas kiállítás
rendezéséhez. A bemutatóról fotók és a ki-
állítási katalógus is megtekinthetõk az
mgke.fw.hu-n, egyesületünk weblapján.

Vlasics János egyesületi elnök

Az I. Galamb- és Kisállat
Kiállítás
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Folytatás a címoldalról
A nevelõk fejlesztõ programokkal segítik

tanulóik elõrehaladását. A logopédiai fejlesz-
tés, a fejlesztõ gyakorlatok, foglalkozások
nagy segítséget adnak az alsó tagozatnak. 

A felsõ tagozat elsõ féléves tapasztalatit
Balogh Anna igazgatóhelyettes ismerteti: A
kollégák tantárgyi óráikon a gondos munká-
val tervezett tanmenet szerint haladnak. A jól
szervezett tanórákon a tantárgyi sajátosságok
szerint dolgozzák fel általában a tananyagot.
A feldolgozás többnyire a tanulók munkájára
épül, s így eredményre vezethet. 

Egyre több gondot jelent a túlkoros és a
bukott tanulók tanulási magatartása a felsõ
tagozaton. A megoldásokat keresi az iskola. 

A tantárgyi elemzést, értékelést az év végi
összegzésben mutatja be intézményünk. 

Osztályátlagok a felsõ tagozaton: 

Osztályok A B C
5. 3,33 3,82 3,65
6. 3,81 3,1 3,52
7. 3,7 3,5 3,77
8. 3,62 3,71 3,61

Osztályok 5-8-ig: 3,59 átlag 

A 2. félévben különös figyelmet fordítunk
a kompetenciaalapú oktatásra. A tervezett
néhány változtatás szervezési területeket
érint. 

Balogh Anna igazgatóhelyettes végezetül
megköszöni a kollégák eddigi lelkiismeretes
munkáját, sok erõt, jó egészséget kíván a
megnövekvõ feladatokhoz. 

A kompetenciaalapú oktatás szükséges-
ségérõl, jellemzõirõl Novák László igazgató
mondott tájékoztatót, amelyben ismereteket
és intézményi tapasztalatokat közvetített. 

Elõadása végeztével a nevelõtestület tagjai
a pedagógiai munka eredményesebbé tétele
érdekében az iskolai élet több területérõl
jobbító szándékkal szóltak. A hozzászólások
után ellenszavazat nélkül elfogadták a beszá-
molókat.

A KOMPETENCIAALAPÚ oktatási prog-
ram – Novák László igazgató elõterjesztésé-
bõl is kiderült –, élénken foglalkoztatja a kol-
légákat. A konferencián elhangzottakkal kap-
csolatban megfogalmazódott néhány kérdés
megválaszolására az elõadót, Novák László
igazgatót kérem. 

Kérdések:  Mi a jogi alapja a kompetencia-
alapú program bevezetésének? • Mi a lénye-
ge a programnak? • Milyen magatartási gon-
dok jelentkeznek a tanulóifjúság körében? •
Hogyan alakulnak-változnak e program kere-
tében a pedagógiai módszerek? • Milyen
szerepet kap az informatika? • Az intézményi
bevezetés feltételei adottak? • Miért vállalják
pedagógusaink a megújult szemléletet köve-
telõ program bevezetésének, „kipróbálásá-
nak” feladatait már ebben a tanévben? Elsõ
eredményeik igazolják-e az elképzeléseket? 

A kérdésekre adott válaszok szakszerûek,
a téma átgondolt ismeretét tükrözik. 

Az Európai Unió már 2000-ben (Lissza-
bonban) hozott határozatában szükségesnek
látta, hogy a foglalkoztatás növelése, a tudás
alapú társadalom megteremtése érdekében
át kell alakítani az oktatási-képzési rendsze-
reket a szervezet tagállamaiban. E határozat
nyomán elindult egy folyamat, melynek so-
rán létrehozták azt az intézményrendszert,
amely irányítja, gondozza a megvalósulás fo-
lyamatát. E folyamatba kapcsolódott be - tag-
állami elkötelezettségeink alapján hazánk is. 

A lényegét talán így lehet röviden megfo-
galmazni: A sikeres, vélhetõen élethosszig
tartó tanulás, a tanulás - képzés során fejlesz-
tendõ készségek, képességek megalapozása. 

Át kell alakítani ezért az oktatás tartalmát és
módszertanát. A hagyományos - a mindany-
nyiunk által valamilyen formában tapasztalt,
megszokott - oktatás az ismeretszerzésre, a
tényanyag, a tartalom elsajátítására épült. An-
nak ellenére, hogy voltak kivételt képezõ tan-
tárgyak, az oktatás központját a tartalom je-
lentette. Errõl kell a hangsúlyokat most a kom-
petenciákra, a készségek, a képességek, az al-
kalmazásképes tudás fejlesztésére tenni (kom-

petencia = illetékesség, szakértelem). A tárgyi
tudás megfelelõ átadásán túl fel kell készíteni
tanítványainkat az állandóan változó, felgyor-
sult világ kihívásaira. Ez a feladat vár minden
pedagógusra. Minden pedagógus feladata –
szaktárgyától függetlenül –, hogy a tanítvá-
nyok megtanuljanak kommunikálni, érvelni,
felelõsséget vállalni, eligazodni világunkban. 

Az általános iskolás életkor a döntõ életko-
ri szakasz ebben a törekvésben. A késõbbi si-
keres életpálya nélkülözhetetlen alapjai épül-
nek ki ebben az életkorban. 

A magatartási, a viselkedési zavarok ma
óriási feladatok elé állítják a pedagógiát. E za-
varok megoldásához a hagyományos mód-
szerek nem mindig vezetnek el, újak pedig
még nem alakultak ki, illetve nem terjedtek
el általánosan. A környezeti - társadalmi ha-
tások nem egyszer elvonják a tanulókat a ta-
nulástól. Ezek a kívülrõl jövõ gátló hatások
sok irányból érkeznek, s együttesen fékezik a
tanulási munkát, válthatnak ki káros magatar-
tást. A magatartászavarok életkori, pszicholó-
giai, szociális okainak a megismerése már se-
gíthet a megoldásban. A viselkedészavarokat
elõidézõ okok sokféle káros, megnyilvánulás-
ban különbözõ erõsségû hatást válthatnak ki.
A viselkedészavarral küszködõ tanulók telje-
sítményei is zavarosak lesznek, tantárgyi tel-
jesítményük megkérdõjelezhetõ /és ez fordít-
va is igaz).

A viselkedészavar néhány jellemzõ meg-
nyilvánulása: ép intellektus – deviáns viselke-
dés • a hagyományos nevelési törekvésekkel
való szembenállás • agresszivitás, fegyelme-
zetlenség • hiányos tanulási motiváltság •
szorongás stb. 

E jelenségek megszüntetéséhez speciális
módszerek alkalmazására van szükség a to-
vábbiakban. Ehhez sok segítséget nyújthat a
kompetenciaalapú képzés bevezetése, kitel-
jesedése. A legteljesebb mértékben kell alkal-
mazkodni a tanulók életkori sajátosságaihoz,
egyéni felkészültségéhez. Személyre szabott
fejlesztések hozhatnak eredményt. E mód-
szerek elsajátítására pedagógusainkat fel kell
készíteni, s felkészített pedagógusok számára
biztosítani kell azt az eszközrendszert, amely
alkalmas és nélkülözhetetlen a kompetencia-
alapú oktatási folyamatokra való átálláshoz. 

Az informatika egyre nagyobb szerepet
kap mindennapi életünkben, a munka vilá-
gában, ezért az iskolának a számítógép szé-
leskörû használatára is fel kell készítenie a di-
ákokat. Ehhez segítséget adnak azok az esz-
közök, amelyeket központi elgondolás alap-

ján az iskolák számára állítottak elõ. Ezek
használata megkönnyíti, felgyorsítja a peda-
gógus mindennapi feladatainak elvégzését,
megoldását. 

A továbbképzésnek kell felkészíteni a pe-
dagógusokat, hogy munkájukat új szemlélet-
tel végezzék, s meg kell ismertetni velük az új
eszközrendszert is. 

A kompetenciaalapú oktatás eszközbe-
szerzése az iskolában:

Tervezett mennyiség I. félévben megvásárolt m.
8 db hordozható számítógép 2 db 
3 db multimédiás számítógép 2 db 
5 db projektor 3 db 
5 db digitális tábla 2+2 db 

Az eszközök összértéke: 5.150.000.- Ft 
A kompetenciaalapú oktatás feladatainak

megoldását felkészített-felkészült kollégák
végzik: l. a osztály: Fuszkóné Gáspár Judit
(szövegértés- szövegalkotás), Patarcsity János
(matematika) • 7. a osztály Weisné Puskás
Ágnes (szövegértés-szövegalkotás) • 7. b osz-
tály  Sári Tibor (matematika) • 7. c osztály
Klem József Zsolt (matematika). Vállalták a
felkészüléssel, a végrehajtással kapcsolatos
újszerû tennivalókat. Miért is vállalták? Erre a
kérdésre Fuszkóné Gáspár Judit így válaszol: 

„Évekkel ezelõtt megfogalmazódott ben-
nem, hogy valamit változtatnunk kell az okta-
táson. A gyerekek nem olyanok, mint 10-20
évvel ezelõtt, megváltozott a minket körülve-
võ világ, s ha lépést akarunk tartani, akkor át
kell gondolnunk bizonyos szokásainkat, eset-
leg új módszereket kellene megismernünk.”

A helyi programot megvalósító kollégák
munkáját „oktatási programcsomag”, megfe-
lelõ eszközrendszer segíti. Ezek együttes fel-
használása biztosíthatja a tanulási-tanítási fo-
lyamat eredményességét. 

E program – itt helyben – e tanév szeptem-
berében indult, ezért még nem hozhatott vég-
leges eredményeket. Hatékonyságát még ko-
rai lenne összegezni. Pedagógiai tapasztalatok
azonban születtek. Közöttük akad néhány biz-
tató, figyelmet érdemlõ. Tapasztalataikat a kol-
légák, az iskolavezetés egyaránt összegezte. Ki-
fejtésük külön fejezetet érdemel. 

Novák László igazgató tájékoztató, elemzõ
értékelése végeztével megköszöni a Nevelõ-
testület elsõ félévben végzett munkáját. Sok
erõt, jó egészséget kíván a további munkához.

Novok Rostás László 
Apáczai-díjas nyugdíjas pedagógus

Ha haladunk, jó irányba megyünk?
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– What's that?
– That is orange – felel az egyik óvodás az

angolul tanuló csoportból. Hogy ezt meg
tudja tenni, az Szabó Erika önkéntes munká-
jának köszönhetõ. Vezetésével a kicsi gyere-
kek játékos formában tanulhatnak angolul a
könyvtárban. A népszerûsége nem csökken,
amit az is bizonyít, hogy a nebulók mindig iz-
gatottan várják, mikor kezdõdik az óra. A da-
lok színekrõl, állatokról, híres építményekrõl,

testrészekrõl szólnak, így, mire az iskolába
kerülnek, bõséges szókinccsel rendelkeznek
majd a gyerekek. A könyvtárba betérõ olva-
sók is kíváncsian tekintenek be a gyerekrész-
legbe, amikor látják, hogy a kisfiúk és kislány-
ok körbejárva énekelnek, majd az asztalok-
nál elmélyülten dolgoznak a füzetükben. 

További kellemes és hasznos foglalkozáso-
kat kívánunk!

Jakity Attiláné könyvtáros

Könyvtárunkban 2006. novemberében in-
dult meg az alsó tagozatosok számára a
Chip-Chip számítógépes oktatás. Mára már
öt csoport ismerkedik a modern kor e vívmá-
nyával hétrõl-hétre. (Én pedig a gyermeki lel-
kekkel.) Ám ennél sokkal többrõl van szó.

Valamikor régen, úgy közel 20 éve, a kö-
zépiskolám kapott négy számítógépet, me-
lyekkel csak a kiváltságosak ismerkedhettek
meg. (Mi messzirõl csodálhattuk az üvegajtón
túlról.) 1994-ben végre testközelben láthat-
tam egyet. Sõt, még használhattam is, igaz,
furcsa és érthetetlen dolgokat kellett gépel-
nünk bele. A legnagyobb szenzáció igazán az
volt, amikor egy eldugott szobában fõiskolai
tanárunk megmutatta, mi is az az Internet.
Azután jött 1999 (közben eltelt majd 10 év),
a könyvtár pályázaton nyert egy számítógé-
pet. Igaz, ehhez egy egérnek nevezett eszköz
is csatlakozott, melyet ide-oda kellett tologat-
ni, sõt még kattintgatni is, ha valamelyik prog-
ramot meg akartuk nyitni. Természetesen az a
fránya nyíl sehogyan sem akart pont oda
menni, ahova kellett. Bizony nem egyszer úgy
éreztem magam, mint amikor elõször ültem
volán mögé. (Tudják egyszerre sebességet vál-
tani, meg nyomni a gázpedált, meg néha a
kuplungot, meg indexelni, meg tükröt hasz-
nálni, meg csevegni az oktatóval is). Szóval így
kezdtem, illetve kezdtük.

Ám azok a gyerekek, akik a Chip-Chipre
járnak, hatalmas elõnyben vannak velünk
szemben. Mindegyikük használta már a gé-
pet, nem idegen számukra. Könnyen és gyor-
san tanulnak. Úgyhogy haladnak is elõre a
tananyaggal, mint a gõzhenger.

És hogy ezt miért írtam le ilyen hosszan?
Mert a könyvtárban nem csak kisgyerekek,
hanem a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
tagjai közül sok nagyi, felnõtt is most tanulja
a számítógép használatát Börcsökné Kiss Er-
zsébet irányításával. Kezdetben nehézkesen
tudták kezelni a különbözõ eszközöket, de
ahogyan telnek az órák, egyre jobban és job-
ban megy nekik. Ma már tudják, hogy az e-
mail elektronikus levél, unokáiknak, szerette-
iknek könnyen és gyorsan el tudják küldeni
üdvözletüket, hírt adni magukról, hogy a
Chat egy világméretû pletykaszoba, hogy
akár filmet is lehet nézni rajta, vagy netalán
az unokának a házi dolgozatához anyagokat
lehet gyûjteni. (Volt már erre is példa, a nagyi
„csak” 4-est kapott a dolgozatára!)

Én pedig úgy gondolom kedves tanulók,
hogy az ifjú nemzedék joggal büszkék, mert
tudják, a változás, amely beállt a világban
nem megrettenésre, hanem tanulásra serken-
tette Önöket. Kívánom ezért mindannyiunk-
nak, gyerekeknek és felnõtteknek, fiataloknak
és idõseknek, hogy legyen kitartásunk, me-
részségünk megismerkedni az új dolgokkal. 

Õszinte tisztelettel:
Jakity Attiláné könyvtáros

Õszinte tisztelet

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ te-
metõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 2006. november
6-tól 8-16 óráig tartanak nyitva. A temetõ-
gondnok telefonszáma: 06-30/447-0341
(Bozár László).
• Szippantás elõjegyeztethetõ a 30/252-
5181 (Figura János) vagy 20/978-6680 (Mayer
László) telefonszámon, illetve az ÉPTESZ Kft.
számán: 77/460-089, vagy személyesen az
irodában: Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• Vízmû telefonszáma: 30/314-6604 (Kon-
koly István, Kothencz János). Kérjük a lakossá-
got, hogy ingatlan esetében a  tulajdonosválto-
zást minden esetben jelentsék be az ÉPTESZ
Kft. irodájában a vízóra átírása és a vízszolgálta-
tói szerzõdés megkötése miatt. Gondoskodja-
nak a vízmérõ fagy elleni védelmérõl.

• Kéményseprõ telefonszáma: 30/461-
6835 (Szûcs Imre). A kéményseprõ tevé-
kenység kötelezõen elõírt közszolgáltatás,
melynek igénybe vétele mindenki számára
kötelezõ. Ha a tulajdonos a díjfizetést elmu-
lasztja vagy a munka elvégzését akadályozza,
a szolgáltató köteles az elsõ fokú tûzvédelmi
hatóságot írásban értesíteni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet
vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút
Rákóczi u. 5. szám alatt 209,-Ft bruttó áron.
Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladékot, a ku-
ka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj fel-
számítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály
ügyvezetõ

Újból megtekinthetõ és kutatható a hely-
történeti gyûjtemény. Ezúton szeretnénk a
község vezetése és lakossága részérõl Dré-
gely Feri bácsinak köszönetet mondani.

2007 januárjában régi vágyunk teljesült,
rendezõdött a helytörténeti gyûjtemény sorsa.
Méltó helyre került sok év megfeszített ke-
mény munkája. Megállapodás született az
Önkormányzat és Drégely Ferenc gyûjtõ kö-
zött, mely szerint Feri bácsi a 84 kötetbõl, fo-
lyóiratokból, könyvekbõl, több száz fotóból ál-
ló gyûjteményt – mely egyedi jelleggel bír, és
szerzõi jogvédelem alatt áll –, az önkormány-
zatnak ingyenesen felhasználásra átadja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a felhasz-
nálás során a gyûjtõ jogait tiszteletben tartja.
Az anyagot a Fenyõ Miksa Könyvtárban he-
lyezi el, ahol kellõ szakértelemmel gondos-
kodik a kezelésrõl, gondozásról, a község
lakosságának megõrzi és gazdagítja a jövõ
számára. A kezeléssel és a gondozással
Börcsökné Kiss Erzsébetet és Jakity Attilánét
bízza meg.

Az anyagot a könyvtár külön termében
helyeztük el, ahol nyitvatartási idõben
helyben használható. Sok szeretettel vár-
juk az érdeklõdõket!

Helytörténeti gyûjtemény

What's that?
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EGYHÁZI HÍREK
• SZENT ERZSÉBET ÉVI ZENÉS ÁHÍTATRA hívjuk az
érdeklõdõket március 3-án (szombaton) 16 órára a Szent
Erzsébet templomba. Fellép a bátaszéki és a mélykúti egy-
házközségek énekkara.
• NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT! Szeretettel hívunk
mindenkit a 2007. évi nagyböjti trídumra, melyet az
erdélyi Medgyes plébánosa, Dávid György atya tart. A
lelkigyakorlatos szentmisék idopontjai a Szent Joachim
templomban: március 9 (péntek) és 10. (szombat) 18
órakor, március 11-én (vasárnap) reggel 7 és 9 órakor,
valamint a Szent Erzsébet templomban 10.30 órakor. 
• A nagyböjt péntekjein délután 3 órától KERESZTÚTI
ÁJTATOSSÁGOT végzünk mindkét templomban.                          Bolvári János plébános

• Szépségipari szolgáltatás, vegyi áru- és illat-
szer-kereskedelem, hulladékértékesítés,
• Kereskedelmi szálláshely: Freiné Kókai Il-
dikó
• Élelmiszerüzlet nyitása, vendéglátó üzlet
nyitása: Farka Tamás (Kunfehértó, Jánoshal-
ma, Borota, Kéleshalom, Mélykút, Kisszál-
lás), Szabadiné Balla Margit (Tompa,
Kelebia, Balotaszállás, Zsana), Freiné Kókai
Ildikó (Kiskunmajsa, Harkakötöny, Szank,
Kömpöc, Csójospálos), Balázs Jánosné (Kis-
kunhalas, Pirtó)

• Telepengedélyhez kötött tevékenységek en-
gedélyezése: Balázs Jánosné (Kéleshalom,
Mélykút, Kisszállás, Tompa, Balotaszállás,
Zsana, Szank, Kiskunmajsa, Harkakötöny,
Kömpöc, Csólyospálos, Kiskunhalas), Freiné
Kókai Ildikó (Jánoshalma, Kunfehértó,
Kelebia, Borota, Pertó)
• Veszélyes anyaggal végzett tevékenység be-
jelentése: Balázs Jánosné
• Egészségügyi szolgáltatók mûködési enge-
délyezési eljárásai: Szabadiné Balla Margit,
dr. Hell Gizella, dr. Varga Péter.

AZ ANTSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Kiskunhalas, Semmelweis tér 28. Tel.: 77/421-783

PÉNTEKEN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

Bejelentkezés telefonon, elõzetesen egyeztetett idõpontra. Tel./fax: 77/421-949.

TISZTELT ADÓFIZETÕK!
Felhívjuk a Tisztelt Adófizetõket, hogy a helyi iparûzési adó bevallások határideje 2007.

május 31. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjármû adóról szóló 1991. évi LXXXII. tv.
(továbbiakban: Gjt.) 2007. január 1-jei rendelkezései szerint az alábbiak szerint módosul a
súlyos mozgáskorlátozottság miatti adófizetés alóli mentesség: a Gjt. 5.§ f) pontja értelmében
mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõje, nevelõszülõje, mostoha
vagy örökbefogadó szülõje tulajdonában lévõ 1 db, 100KW teljesítményt el nem érõ
személygépkocsi. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy nyilvántartásunkat ennek megfelelõen hamaro-
san felül fogjuk vizsgálni, és az adómentesség érvényesüléséhez alanyi oldalról 3 törvényi fel-
tétel együttes teljesülése szükséges: súlyos mozgáskorlátozottság, tulajdonosi státusz és adóala-
nyiság. Ezek fenn nem állása esetén 2007. január 1. napjától megtörténik az adókivetés. Fel-
kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy saját érdekükben a fenti feltételek igazolása végett jelenje-
nek meg Hivatalunk Adócsoportjánál.

Az új Gjt. szerint a szgk. és motorkerékpár esetén az önsúlyon alapuló adóztatást felváltja a
teljesítményalapú adóztatás.(300, 260, 200, 160, 120 Ft/KW a gépjármû korához igazodóan)
A szgk. utáni 20, 30, 50%-os, valamint az EURO-II (4 körny. v. kód) autóbuszok, tehergépjár-
mûvek utáni 20% -os kedvezmény megszûnik.

Kérem, a fentiek szíves tudomásulvételét!
Karajz Gábor jegyzõ

Így indultunk neki az idei év elsõ zsír-
égetõ túránknak. A szerelemhez sima képû
kezdõk jobban értenek, mint a legvénebb
mesterek? Lehet, de mi szerelmesek va-
gyunk kis országunk minden tájába, zeg-
zugába.

Vezetõnk jó elõre megitatta szavaival a
lelkek szomjú nyáját és mi ittuk, ittuk és fü-
lig szaladó szájjal megindultunk nélküle.

Mint akinek lábszárcsontjában nincs
megalvadva a velõ, úgy lódultunk Mázára,
onnan meg a sûrûbe.

Esõ után kicsit sáros, agyagos, de mi már
úgy megszoktuk, mint lyukas fogat a szánk-
ba, hiszen nyelvünk mindig odatéved, s
nem furcsa. Nehéz a téli étkezés után az
erõpróba, de szusszanásra mindig rálel-
tünk egy-egy borforrásra, mert az is van a
Mecsekben. Számolgattuk, hogy mennyi
van még markunkban az élet kavicsából és
rájöttünk, hogy fénnyel együtt, bizony még
akad. De aki fényt akar elrabolni tõlünk,
azt büntibõl felszegezzük az égre csillag
képében.

Az út hosszúnak bizonyult, ezért sûrûb-
ben álltunk meg, rövidebb ideig. Hol vet-
kõztünk, hol öltöztünk, mert az álló ember
nem mindig okosabb a terpeszkedõnél, de
legalább rövidebb ideig ostoba. Néha úgy
éreztük, hogy a tavasz saroglyájába ka-
paszkodva a tél elõl futunk.

A Cigány-hegyi kilátóban ért bennünket
a harangszó – hogy pestiesen mondjuk, jót
futottunk százon –, ahol kis ideig tartóz-
kodtunk a szabadon szárnyaló szélen.

Az Óbányai-völgy mindig menekülés szá-
munkra. Szép is, nem sáros, a tûzrakó-hely
jól kiépített. Itt sütögette ki-ki a maga pecse-
nyéjét. A római katonák kaptak „bakancs-
pénzt” a gyaloglásért, mi nem kapunk, de a

patak vízében lemoshattuk agyagos sarat
„saruinkról” és továbbindultunk.

Éreztük az ebéd és a bor hatását. A bor
a lélekben bizonyos likacsokat megnyit, és
ha gõze felfelé száll, sok mozgást idéz elõ
a lélekben és kitárja titkait. A völgynek és a
pataknak már nem voltak elõttünk titkai és
mi bátran kerülgettük a kristálytiszta vizet. 

Az óbányai kocsmát kocsmát csak nosz-
talgiából és némi kávéillatért látogatjuk.

Továbbhaladva – a hegyre fel és le – úgy
jártunk, mint a kisautós. Felfelé a motor,
lefelé a fék melegedett. Volt, akit istápolni
kellett.

Az ember lefelé megy a dombról, szem-
határa összeszûkül, s míg a messziségek
homályba vesznek, a közeli apróságok
megnõnek. Sok kis madár, cinke, ökör-
szem jót lakmározott az avar adta táplálék
alól, és így reméljük, õk is sok utódot tud-
nak felnevelni.

Ökör az az ember, aki nem birkának
születik, mint mi, de hát ezt is szeretni kell,
az erdõt, virágokat, tájat. De hát a hangok
hamarabb meghalnak, mint a színek és il-
latok. Csüggedt fiatalokból lehetnek derûs
öregek, mint mi.

Mázára érve már esteledett, mindenki
szeme ki volt nyitva, befelé látni rajta, hogy
mit gondolt.

Én úgy gondolom, hogy a „Miatyánkból”
a „mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma” szépen hangzik, mert csak mai
kenyerünket ehetjük meg…

S hogy mindezt miért csináljuk? Csak!
Az anyósomtól vett mondással szebben
hangzik: „aki bugylinak született, abból so-
sem lesz bicska”.

Próbáld ki, és te is megtudod! 
Egy bakancsos

BUGYLI, BICSKA…
Mottó: „a derû csak az ember lelkében lakik”
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•KEREKESSZÉKES SORSTÁRSAKAT minden hónap elsõ szombatján 10 órától
várjuk a Fenyõ Miksa Könyvtár akadálymentesített helyiségébe.

•KÖZGYÛLÉS! Március 23. (péntek) 16 óra. (Névre szóló meghívót nem küldünk.)

•EGER-MEZÕKÖVESDI KIRÁNDULÁS! Idõpontja: június 16-17. (szombat-va-
sárnap) Költség: 6.500 Ft/fõ (útiköltség, fürdõbelépõ, szállás, 1 ebéd). Program: Indulás
szombaton reggel 5 órakor. Fürdés az egri gyógyfürdõben, majd du. látogatás a Szépasz-
szony-völgyi pincesorra. Vasárnap de. 10 órakor Mezõkövesden Jézus-szíve búcsúi mise
és matyó népviseletes körmenet. Ebéd után hazautazás. Jelentkezési határidõ május 31.

•HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 4-11. Költség:
41.580 Ft (félpanziós ellátással) + útiköltség. Jelentkezéseket április 30-ig várjuk! 

• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál a 460-660-as telefon-
számon lehetséges.

• GYÓGYTORNA! Az Általános Iskola tornatermében kedden 17 órától és pénteken
15 órától tart gyógytornát Eszter Rita gyógytornász. Egy turnus 10 alkalomból áll, melynek
kedvezményes részvételi hozzájárulása: 500.- Ft.

• KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉG! A Jozsmár Bt. Baromfi szaküz-
letében 3%-os kedvezménnyel vásárolhat az az egyesületi tagunk aki tagdíjbefizetés után
érvényesíti tagkönyvét és átveszi a kedvezményre jogosító vásárlási jegyeket.

• TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜDÜLÉSI CSEKK IGÉNYLÉSÉRÕL!
Értesítjük az érdeklõdõket, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz 2007. április
30-ig lehet beadni pályázatokat a 61. életévüket betöltött nõknek és 62. életévüket be-
töltött férfiaknak, akiknek havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 75.000 Ft-ot (a
kérelem kötelezõ melléklete a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2007. évi igazolásának máso-
lata., valamint azon belföldi illetékességû 18. életévüket betöltött személyeknek, akik:•
rokkantsági nyugdíj, vagy járadékban•baleseti- nyugdíj vagy járadékban• megváltozott
munkaképességûek járadékában• fogyatékossági támogatásban•vakok személyi járadé-
kában•mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában•magasabb összegû családi pót-
lékban részesülnek és annak együttes összege nem haladja meg a havi 75.000 Ft-ot.
A kérelem kötelezõ mellékletei: •A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2007. évi igazolásának
másolata és/vagy a foglalkoztató intézmény jövedelemigazolása és/vagy a Magyar Állam-
kincstár határozata és a folyósítást igazoló havi szelvény másolata, valamint •a fogyatékos-
ságot megállapító igazolás 164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete szerinti I.
fokú Orvosi szakvélemény. 
A 2007. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban,
akik 2006-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályá-
zati keretében. További részletes információt és pályázati formanyomtatványt egyesületi
irodánkban tudunk biztosítani. 

• EZÚTON SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI az adófizetõ polgároknak, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával az elmúlt években támogatták
egyesületünk sokirányú tevékenységét. Kérjük az idén is válasszák egyesületünket, és a
rendelkezõ nyilatkozatra a következõ adószámot írják: 18343438-1-03 Köszönjük!

az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

Dr. Petõ Ildikó belgyógyász szakorvos,
háziorvos 2007. február 14-én, a Csorba
Házban elõadást tartott a szív és érrend-
szeri megbetegedésekrõl, és azok rizikó-
faktorairól.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk a doktornõ
elõadását, idõsebbek, fiatalabbak egyaránt,
mintegy 60 fõ részvételével. Az elõadás be-
vezetõjeként minden jelenlévõ írásos tájé-
koztatót is kapott a szív- és érrendszeri ese-
mények elõfordulásának kockázatáról (10
éven belüli értékeléssel). A nagyon tartalmas
elõadás középpontjába került a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések rizikófaktorainak

ismertetése, és az életmódváltás, mellyel a
legfontosabb cél, hogy megelõzzük az érbe-
tegségek kialakulását.

Felhívta a figyelmet a dohányzás, az elhí-
zás kiemelten káros szerepére és a sport, a
rendszeres testmozgás védõ hatására.

Az elõadást követõen bizalommal fordul-
hattunk a doktornõhöz a témával kapcsola-
tos kérdéseinkkel, melyekre magas szintû
szakmai  tanácsokat kaptunk. 

Köszönjük az elõadást. Az elhangzottakat
„szívünkre vettük”, az életmódváltást elkezd-
jük, szívügyünknek tekintjük.

Holka Istvánné, az egyesület elnöke

SZÍV-ügyünk
az életmódváltás!

MEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete (6449 Mélykút, Petõfi tér 17. telefon:

77/460-010) március 23-án (péntek) délután 16 órai kezdettel a mélykúti Mûvelõdé-
si Házban közgyûlést tart, melyre a vezetõség nevében tisztelettel meghívom.

NAPIREND: 
1. Egyesületünk 2006. évi közhasznúsági jelentésének ismertetése 
2. EB elnökének jelentése 
3. 2007. évi munkaterv ismertetése 
4. 2007. évi költségvetés ismertetése 
5. 2008. évi tagdíj megállapítása 
6. Egyebek.

Határozatképtelenség esetén a közgyûlést változatlan napirenddel március 23-án,
16.30 órára újra összehívom, ami a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozat-
képes. 

A gyûlés után szerény vendéglátással várjuk tagtársainkat.
Holka Istvánné elnök


