
Nagy érdeklõdés kísérte Bolvári János
plébános úr meghívására január 10-én
délután könyvtárunkba látogató Dr.
Papp Lajos szívsebész professzort. Nem
csoda, hisz jó híre  betegei és a média
révén is terjed, de valójában tettei, em-
berszeretete és hitvallása - amelyrõl nem
szégyell beszélni - tették õt elismert em-
berré, közkedvelt elõadóvá.

Mint régi betege vártam a könyvtár
elõterében, ahol a találkozás megható
öleléssel és kedves szóváltással kezdõ-
dött. Mélykúton tett látogatásának emlé-
kére átadtam neki dr. Rauzs József:
Szvetnik Joachim c. könyvét, melyet ér-
deklõdéssel és köszönettel forgatott.

Elõadása kezdetén röviden szólt családi
hátterérõl, annak emberi fejlõdésére,
munkásságára és szívsebészi pályafutása
során kialakult emberszeretetére gyako-
rolt hatásairól.

Beszélt a magyarságról, õsi történelmi
múltunkról is, összefüggésbe hozva azokat
a vallással. „Õseink sok tízezer éve vért, iz-
zadságot, könnyet áldoztak ezért a Szent
Földért. Mindig voltak, vannak, lesznek ál-
dozatra kész fiai, lányai ennek a Szent Ma-
gyar Földnek. Ezért Magyarország Volt,
Van és Lesz! Mindörökké Ámen.” írja Ne
hagyj minket kísértésben, de szabadíts
meg a gonosztól! c. könyvében. Sokszor
idézte a Bibliát. Amikor rohanó világunk-
ban egyre inkább eltávolodunk annak ta-
nításától, vissza kell térni az örök igazságok
gyakorlásához. Idézte Jézus szavait, akinek
tanítása szerint kell élnünk és cseleked-
nünk, mely tanítás az emberek szeretetét
és megértését mélyíti el.

Szóba hozta õsi táplálékaink és mai
eledeleink közti különbségeket, buzdít-
va arra, hogy a hagyományos és lehetõ-
leg otthon termelt ennivalókat részesít-
sük elõnyben.

Szólt az orvosi szakmáról, annak szép-
ségeirõl buktatóiról, a tudomány valódisá-
gáról és hamis állításairól. Megemlítette az
orvostudomány „esetlenségét”, hogy a
medicina tudománya az egyik leghatáso-
sabb eszköz, amellyel betegséget gyógyít-
hatunk, de csak akkor lehet igazán az em-
beriség hasznára, ha azt teljes egészében
megértjük és a beteg iránti szeretettel mû-
veljük, nagy hangsúlyt helyezve betegei
lelki megértésére, és megsegítésére. Be-
szélt arról, hogy mûtétei során milyen sze-
retetet érez a dobogó szív iránt és milyen
fájdalom éri, ha a sok száz meggyógyított
beteggel szemben egy-egy mûtét mégsem
sikerült. Megemlítette a betegek és hozzá-
tartozóik felelõsségét is saját gyógyulásuk
érdekében. Fontos a gyógyuláshoz a hit és
akaraterõ! Az az ember, aki nem hisz és
nincs akarata tovább élni, az nem, vagy
csak nehezen gyógyul meg. Ezen állításait
is sok száz vagy ezer betegének gyógyítása
közben szerzett személyes tapasztalatai
alapján hozza nyilvánosságra.

Ismertette röviden pályafutását, munka-
helyeit, ahol mindenütt a beteg érdeké-
ben dolgozott és emiatt sokszor szembe-
került a mindenkori politikával mely nem
találkozott az õ magas szintû erkölcsi nor-
máival. Munkaállomásain az ország há-
rom pontján olyan egészségügyi intézmé-
nyeket hozott létre, melyek kitûntek Ma-
gyarországon belül, sõt világviszonylatban
is egészségügyi teljesítményeivel.

Engedje meg a kedves olvasó, hogy
most önzõ módon visszaemlékezzek a
professzor úrral szívmûtétem során 12
éve létrejött szoros és személyes kapcso-
latomra.

A beteg ember fél a kórháztól, a mûté-
tektõl. Miért is mentem hozzá, e szá-
momra - és azt hiszem minden beteg és
család számára - egy ilyen komoly mûtét

kapcsán? Már akkor, 1997-ben volt bete-
gei elismeréssel, csodálattal és tisztelettel
beszéltek róla. A statisztika szerint többi
szívsebészethez képest Zalaegerszegen -
ahol akkor dolgozott - volt a legkisebb az
elhalálozási szám. Amikor megtapasztal-
tam csodálatos betegbarát kórházát, min-
den dolgozójának hozzá hasonló segítõ
és szeretõ gondoskodását, a mûtéttõl való
félelem csökkenni kezdett. Mûtét elõtti
napon bejött az ágyamhoz, erõs, meleg
kezébe vette hideg kezemet és elmondta
a mûtét rövid menetét, valamint az elõ-
adásában is elhangzott hitvallását: Isten-
hit, család, emberség és szeretet. Csen-
des, nyugodt, meleg hangon beszélt ne-
kem. Lelkileg annyira meggyõzõ és meg-
nyugtató volt, hogy minden félelmem el-
múlt a mûtéttel szemben. Kicsit talán ne-
vetségesnek tetszik, de szinte felemelt fej-
jel „masíroztam” másnap a mûtõbe. Ké-
sõbb a mûtét és a kórházi tartózkodásom
is élményként maradt meg emlékezetem-
ben. Történt ez azért is, mert olyan magas
tudású orvosok láttak el, akik a modern
tudomány eredményeit alkalmazták a be-
tegeken, minek következtében nekem a
mûtét utáni lábadozásom alatt annyi fáj-
dalmam sem volt, mint egy fogfájáskor. Ez
talán szokatlannak hangzik, de így volt, és
ezt egy kórházban, ha a feltételei adottak,
orvosi odafigyeléssel meg lehet valósítani.
Sok mindent megfigyeltem a kórházban.
Például a kollégáival és a betegekkel való
szinte atyai jószívû beszélgetéseit, gon-
doskodását. Mindenre figyelt, nem csak a

betegség gyógyítására, hanem azon kívül
a beteg ember személyes lelki igényeire
is. Ez hihetetlen volt számomra. Honnan
ez a hatalmas energia, hogy képes még
erre is? Egy-két dolgot elmondanék ennek
illusztrálására. Olyan példákat választot-
tam, melyek minden betegnél lelki prob-
lémákat szokott indukálni. Például, ha a
beteget telefonon keresték, nem ordibál-
ták ki a nevét a folyósón, hanem a nõvér
rohant és vitte a handyt a beteg ágyához,
függetlenül attól, hogy fekvõ vagy járó be-
teg volt. Nem mindegy egy betegnél,
hogy a családjával tarthatja a kapcsolatot
vagy nem (zömében 60 év feletti bete-
gekrõl volt szó 1997-ben). Amit a leglé-
nyegesebbnek tartok a kórházi elbocsá-
tás. A zárójelentés a beteg másnapi haza-
menetelének körülményeihez igazodott
(elõtte személyesen megbeszélte a beteg-
gel, hogy ki jön érte, mivel és mikor). Ha-
zamenetel elõtti napon 16 órakor dosszi-
éban hozták a korrekt zárójelentést, szük-
ség esetén útiköltség papírral együtt. Soha
nem maradt el semmi. Minden ígéretét
percnyi pontossággal betartotta, vagy be-
tartatta kollégáival, készségesen segítõ
munkatársaival. Az adminisztráció soha
egyetlen betegnek, gyógyuló embernek,
hozzátartozónak nem okozott idegessé-
get. (Igaz, már abban az idõben olyan ad-
minisztrátorai voltak, akik a számítógépet
tökéletesen kezelték és mindenkirõl töké-
letes nyilvántartást vezettek, amely most
is, bármikor visszanézhetõ.)

Folytatás a 4. oldalon

Kiadja: Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet   Cím: Mélykút, Petôfi tér 2.
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Szívbõl a szívrõl

MEGHÍVÓ BALCZÓ ANDRÁS
olimpiai- és világbajnok öttusázó tart elõadást

hivatásról, családról, nemzetrõl
február 21-én, szombaton

a mûvelõdési házban, 17 órai kezdettel.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Bolvári János plébános

MEGH ÛÍVÓ FALUGY LÉSREMEGH ÛÍVÓ FALUGY LÉSRE
I. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az

SZMSZ 41. § (1) bekezdése értelmében március 25-én 17.00 órai
kezdettel falugyûlést hív össze a Mûvelõdési Házba.

Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi tevékenységérõl, tájékoz-
tató a 2009. évi tervekrõl. Elõadó: Gelányi János polgármester

II. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete március 27-én
16.00 órai kezdettel rész-falugyûlést hív össze az öregmajori Klubkönyvtárba.
A napirend azonos a Mûvelõdési Házban március 25. napján megtartásra kerü-

lõ falugyûlés napirendjével. Gelányi János polgármester
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Mélykút

2009. február

A képviselõ-testület december 16-i ülésérõl
*A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,

hogy vizsgálja felül az önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
rendeletet és annak módosítására irányuló
elõterjesztést terjessze be a képviselõ-tes-
tület 2008. január 27-ei ülésére.

*A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a 2009. évben a második félévben rendes
ülés keretében kíván közmeghallgatást tar-
tani. A közmeghallgatás idõpontja a 2009.
II. félévi munkaterv elfogadásakor kerül
meghatározásra.

*A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
elõterjesztést kell készíteni a hulladékud-
var létrehozásának feltételeire és költsége-
ire vonatkozóan.

A képviselõ-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy az adatok rendelkezésre állása
után azt terjessze be a testület soron kö-
vetkezõ ülésére.

*A képviselõ-testület megtárgyalta a be-
nyújtott Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciót és azt az elõterjesztéshez ké-
pest változatlan tartalommal elfogadja.

A képviselõ-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a szociális feladatellátást –
amennyiben a tárgyalások eredményre
vezetnek - a jövõben a kistérségi szociális
intézmény keretében kívánja ellátni.

*A képviselõ-testület 2009. január 1-jé-
tõl a következõ élelmezési normákat álla-
pítja meg: Óvodás gyermek (ebéd) 97 Ft •
Napközis gyermek (tízórai, ebéd, uzson-
na) 306 Ft • Menzás gyermek 195 Ft •
Engedéllyel bennétkezõ 195 Ft • Egyéb
étkezés (tízórai, uzsonna) 111 Ft • Regge-
li (Idõsek Otthona) 111 Ft • Vacsora (Idõ-
sek Otthona) 195 Ft.

*A képviselõ-testület a Petõfi Sándor Ál-
talános Mûvelõdési Központ Alapító Ok-
iratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 14. II. pontjában a kü-
lönleges gondozás keretében nyújtott ellá-
tás cím keretén belül a második bekezdés
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„A két önkormányzat a közoktatási tör-
vény 86.§ (1)-(2) bekezdése szerinti köte-
lezõ feladatát (a többiekkel együtt nevel-
hetõ sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók integrált nevelése, oktatása) a kö-
vetkezõ fogyatékossággal rendelkezõ gyer-
mekekre, tanulókra kiterjedõen kívánja a
társulás intézményegységeiben ellátni:
gyengén látó (enyhe fokban) • nagyothal-
ló (enyhe fokban) • mozgásfogyatékos (se-
gédeszközzel járóképesek) • beszédfo-
gyatékos (enyhe fokban) • értelmi fogya-
tékos (enyhe fokban) • sajátos nevelési
igényû tanulók nappali rendszerû általá-
nos iskolai nevelése, oktatása

– a szakértõi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján

a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfo-
gyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a
viselkedés fejlõdésének organikus okra
visszavezethetõ tartós és súlyos rendelle-
nességével küzdõ tanulók integrált nevelé-
se, oktatása;

b.) a megismerõ funkciók vagy a visel-
kedés fejlõdésének organikus okra vissza
nem vezethetõ tartós és súlyos rendelle-
nességével küzdõ tanulók integrált nevelé-
se, oktatása,

– a nevelési tanácsadó intézet által ké-
szített szakvéleménnyel rendelkezõ beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézség-
gel küzdõ tanulók nevelése, oktatása.”

*A képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztériumhoz. Pályázat címe:
„Könyvtár tetejének felújítása és a Petõ-

fi téri park szökõkútjának rehabilitáció-
ja”. Kiviteli költség: 36.550.708 Ft, saját
forrás: 7.310.142 Ft, Kért támogatás
29.240.566 Ft.

A képviselõ-testület megbízza Valkai Jó-
zsefet a szükséges tervdokumentáció elké-
szítésével.

*A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a várossá nyilvánításhoz szükséges pályá-
zat átdolgozása és ismételt benyújtása ér-
dekében megbízási szerzõdést köt a Váro-
si Jegyzõk Egyesületével az ajánlatban fog-
lalt megbízási díj ellenében.

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat minden vízórával rendel-
kezõ ingatlan tulajdonosa köteles fizetni.
Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a la-
katlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet
abban az esetben, ha a vízóráját leszerel-
teti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.

• VÍZMÛ TELEFONSZÁMA: (Konkoly Ist-
ván, Kothencz János) 06-30/314-6604.

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan
esetében a tulajdonosváltozást minden
esetben jelentsék be az ÉPTESZ KFT iro-
dájában a vízóra átírása és a vízszolgálta-
tói szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk
a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák
tisztántartására és téli idõszakban a víz-
órák fagy elleni védelmére. 
• ÉPTESZ KFT ÜZEMELTETÉSÉBEN LEVÕ
TEMETÕK (Kálvária, Pesti, Alsó) 8-16 órá-
ig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mi-
hály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
László) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy szemé-
lyesen az irodában Mélykút Rákóczi u.
5. szám alatt.
• KÉMÉNYSEPRÕ (Szûcs Imre) telefon-
száma: 06-70/425-0842.

A kéményseprõ tevékenység kötele-
zõen elõírt közszolgáltatás, melynek
igénybe vétele mindenki számára köte-
lezõ, kérjük saját érdekében mindenki
vegye igénybe a szolgáltatást. Ha a tulaj-
donos a díjfizetést elmulasztja vagy a
munka elvégzését akadályozza a szolgál-
tató köteles az elsõ fokú tûzvédelmi ha-
tóságot írásban értesíteni.

• FELSÕ-BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁLKO-
DÁSI KFT emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT
irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 300 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsák-
ba gyûjtik a hulladékot a kuka ürítésekor
ezt is elszállítják külön díj felszámítása
nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

1. ÜLÉS: 2009. január 27. 
A díszpolgári cím adományozásáról

szóló rendelet módosítása.

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítása.

Beszámoló az önkormányzat által tá-
mogatásban részesített civil szervezetek,
egyesületek 2008. évi mûködésérõl, a
pénzeszközök felhasználásáról.

Beszámoló a Mélykút Közmûvelõdésé-
ért Közalapítvány 2008. évi munkájáról.

Beszámoló a Szvetnik Joachim Általá-
nos Iskola 2007/2008. tanévi munkájáról.

Beszámoló a GAMESZ 2008. évi
munkájáról.

2. ÜLÉS: 2009. február 10. 
A személyes gondoskodást nyújtó el-

látásokról, azok igénybevételérõl, vala-
mint a fizetendõ térítési díjakról szóló
rendelet módosítása.

A nagyközségi önkormányzat 2008.
évi költségvetésérõl szóló rendelet mó-
dosítása.

Az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésének elfogadása.

Falugyûlés összehívása.
A köztisztviselõk teljesítmény-követel-

ményének alapját képezõ 2009. évi ki-
emelt hivatali célok meghatározása.

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár 2009. évi munkatervének jó-
váhagyása.

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár 2009. évi beiskolázási tervének
jóváhagyása.

3. ÜLÉS: 2009. március 31. 
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat

2008. évi közbeszerzési tervének elfoga-
dása.

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár Alapító Okiratában szereplõ
Alkotóház bevonása a pályázati rend-
szerbe, valamint a 2010. március 1. utá-
ni mûködtetésre vonatkozó javaslatok
kidolgozása.

Beszámoló a Mûvelõdési Ház és Fenyõ
Miksa Könyvtár 2008. évi munkájáról.

Beszámoló a Gondozási Központ
2008. évi munkájáról.

4. ÜLÉS: 2009. április 14.  
Beszámoló az önkormányzat 2008.

évi költségvetésnek végrehajtásáról (zár-
számadás).

Éves összefoglaló ellenõrzési jelentés
2008. évrõl.

Beszámoló a Madaras-Mélykút Köz-
oktatási Intézményfenntartó Társulásban
végzett feladatok ellátásáról.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévõ helyi önkormányzatok támoga-
tásának igénylése.

5. ÜLÉS: 2009. május 26. 
Beszámoló az önkormányzat gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról. 

Beszámoló a Jánoshalmi Rendõrörs és
a Mélykúti Kmb. Iroda 2008. évi tevé-
kenységérõl.

Tájékoztató a Bácskomplex – S.R. Kft.
Mélykút nagyközséget érintõ feladatai-
nak ellátásáról.

6. ÜLÉS: 2009. június 30. 
A képviselõ-testület 2008. II. félévi

munkatervének megállapítása.  
Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú

Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-
ségrõl, valamint a Kistérségi Fejlesztési
Tanács munkájáról. 

Beszámoló a Madaras-Mélykút Köz-
oktatási Intézményfenntartó Társulásban
végzett tevékenységrõl.  

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2008. évi munkájáról.

Beszámoló az Éptesz Kft. 2008. évi te-
vékenységérõl.

Egyebek
Ha a képviselõ-testület másként nem

dönt, az ülések 15 órakor kezdõdnek.
Ha a képviselõ-testület másként nem

dönt, az ülések helye a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácskozó Terme.

A polgármester minden képviselõ-tes-
tületi ülés elején beszámol a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekrõl, valamint
tájékoztatást ad a lejárt határidejû hatá-
rozatok végrehajtásáról. 

A képviselõk kérdezési és interpelláci-
ós jogukat a napirendi pontok megtár-
gyalása után gyakorolhatják.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2009. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

Mélykút Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselõtestüle-
te soron következõ ülését
február 24-én (kedd) 15-órakor
tartja a Községháza tanácskozó
termében.

Gelányi János polgármester
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RENDÕRSÉG TEL: 107

KÖRZETI MEGBÍZOTTI CSOPORT MÉLYKÚT
Nagyváradi Zsolt r. fhdgy.: 06-20/539-6660

Fodor-Kusza Zoltán r. törm.: 06-20/935-1490
Földes András r. zls.: 06-20/539-6740
Sepsi László r. ftörm.: 06-20/539-5616

RENDÕRÕRS JÁNOSHALMA
77/401-009, 20/539-8499

A GAMMA GT Szenvedélybetegek 
Mélykúti Önsegítõ Csoportjának 

06-77/460-181
segélyhívó telefonszáma 2008. augusztus

1-jétõl megszûnt.

A 06-30/9836-385 és a 06-70/3332-361
telefonszámokon

továbbra is várjuk hívásaitokat.
GAMMA GT. Munkácsi Lajos

Mélykút Nagyközség Önkormányzat
Jegyzõje tájékoztatja a Tisztelt Adózókat,
hogy az elsõ féléves kommunális adó és
a gépjármûadó fizetésének határideje
2009. március 16., a helyi iparûzési adó-
bevallás leadási határideje 2008. június
1. A befizetési csekket kérjük az OTP
Nyrt mélykúti fiókjánál befizetni. 

Adókról, az értesítõket, iparûzési adó-
bevallásokat és a befizetési csekkeket feb-
ruár végéig juttatjuk el a lakosság részére.

IPARÛZÉSI ADÓ
Mezõgazdasági õstermelõknek 600,000 Ft
árbevételig nem kell helyi iparûzési adó-
bevallást benyújtani csak nyilatkozni kell
amennyiben az elõzõ évben adóelõleg
nem íródott elõ. Nyilatkozat nyomtat-
ványt az adócsoportnál lehet kérni.

A helyi iparûzési adó mértéke az adó-
alap 2%-a 2008-2009 évben is.

KOMMUNÁLIS ADÓ
A magánszemélyek kommunális adó
mértéke nem változott: 8000 Ft/év, kül-
területi építmények után 4000 Ft/év.

A Mélykút Nagyközségi Önkormány-
zat 11/1998.(XII.10.) számú rendeleté-
nek 7. §. (2) bekezdésének értelmében:

„Magánszemélyek kommunális adó-
járól az adókötelezettség keletkezését,
változását (vétel, eladás, lakásbérleti jog-
viszony keletkezését, megszûnését) kö-
vetõ 15 napon belül az adóhatóságnál
írásban kell bejelentést tenni az e célra
szolgáló nyomtatványon.”

A bevallás elmulasztása esetén mu-
lasztási bírság szabható ki, melynek ösz-
szege elérheti a 200,000 Ft-ot! A nyom-
tatvány az adócsoportnál személyesen
igényelhetõ, vagy a www.melykut.hu ol-
dalról letölthetõ.

GÉPJÁRMÛ ADÓ
Az 1991. évi LXXXII. tv. a gépjármû-

adóról (továbbiakban: Gjt.) jelenleg ha-
tályos rendelkezése szerint:

Személyszállító gépjármû – ide nem
értve az autóbuszt – esetén az adó alap-
ja a hatósági nyilvántartásban a személy-
szállító gépjármû teljesítmény, KW-ban
kifejezve. Amennyiben a gépjármû telje-
sítménye csak lóerõben van feltüntetve,
akkor a lóerõben kifejezett teljesítményt
1,36-tal kel osztani és egész számra ke-
rekíteni. 

Mértéke: 
• Gyártási évben és az azt követõ naptá-
ri évben 300 Ft/Kw
• Gyártási évet követõ 4-7.naptári év-
ben 260 Ft/Kw
• Gyártási évet követõ 8-11. naptári év-
ben 200 Ft/Kw
• Gyártási évet követõ 12-15. naptári
évben 160 Ft/Kw
• Gyártási évet követõ 16. naptári évben
120 Ft/Kw

Tehergépjármû esetén az adó alapja
a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege (önsúlya) növelve a terhel-
hetõsége (raksúlya) 50%-val. Mértéke:
Minden megkezdett 100 kilogramm
után 1200 Ft.

Autóbusz, nyerges vontató, lakó pót-
kocsi, lakókocsi esetén az adó alapja a
hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya). Mértéke: Minden
megkezdett 100 kilogramm után 1200 Ft.

2009. évi változás a törvényben:
A Gjt. 2. §. (5) bekezdése értelmében:
Gépjármû tulajdon átruházása esetén,

ha a tulajdonátszállással érintett felek egyi-
ke sem tesz eleget a külön jogszabály által
meghatározott bejelentési kötelezettségé-
nek, akkor a tulajdonátszállás bejelentése
évének utolsó napjáig az adó alanya az év
elsõ napján tulajdonosként, vagy üzem-
bentartóként szereplõ személy vagy cég.

A fentiek értelmében tehát, tulajdon
átruházás esetén, ha a változást sem a
vevõ, sem az eladó nem jelenti be az ok-
mányirodában (az adásvételi szerzõdés
bemutatásával) abban az esetben nem
áll módunkban a változást átvezetni csak
az okmányirodában történt bejelentést
követõ év január 01-tõl!

A Gjt. IV. fejezete értelmében: A
cégautóadó áttételre került a Gjt. Hatálya
alá, amely tartalmazza a cégautóadóra
vonatkozó rendelkezéseket. Az adóbe-
vallási és adófizetési kötelezettséget az
Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal ré-
szére kell megtenni. A cégautó adó össze-
gébõl a helyi önkormányzat részére meg-
fizetett gépjármûadót le kell vonni.

Mélykút Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, 77/560-033
kosane@melykut.hu

Kósa Róbertné

Lakosságszolgálati csoportvezetõ

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
célja a munkavállalók, szövetkezeti ta-
gok, valamint családtagjaik, a nyugdíja-
sok és más önálló jövedelemmel nem
rendelkezõk szociális célú kedvezmé-
nyes üdültetésének elõsegítése. 

Az alapítvány évrõl évre egyre na-
gyobb forrást biztosít saját gazdálkodásá-
nak eredményébõl a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben élõk üdülési támogatá-
sára. Ebben az évben 2,5 milliárd Ft ösz-
szegû üdülési csekkhez juthatnak pályá-
zati úton az alacsony jövedelmû nyugdí-
jasok, fogyatékossággal élõk, legalább
két gyermeket nevelõ munkavállalók és
a szakiskolai tanulók. 

Az alapítvány 2009. február 1. és áp-
rilis 15. között az alábbi pályázatokat
hirdeti meg:

EZÜST NYÁR
– pályázat nyugdíjasok részére
Pályázók köre: azon belföldi illetõsé-

gû nyugellátásban részesülõ, 62. életév-
ét betöltött személy, akinek havi teljes
összegû ellátása nem haladja meg a 70
000 Ft-ot, és munkaviszonyból szárma-
zó jövedelme vagy egyéb önálló tevé-
kenységbõl származó bevétele nem volt.

ESÉLY A PIHENÉSRE
– pályázat fogyatékossággal élõk 
részére
Pályázók köre: azon belföldi illetõsé-

gû, 18. életévét betöltött fogyatékosság-
gal élõ személy, aki fogyatékossági támo-
gatásban, és/vagy vakok személyi járadé-
kában, és/vagy magasabb összegû csalá-
di pótlékban részesül 2009. évben és
havi teljes összegû ellátása és jövedelme
együttesen 2009. évben nem haladja
meg a nettó 75.000 Ft-ot.

SZOLIDARITÁS
– pályázat több gyermeket nevelõ
munkavállalók részére
Pályázók köre: azon belföldi illetõsé-

gû munkavállaló, aki a pályázat beadását
megelõzõ hónapban teljes munkaidõs
munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá
akinek a pályázat beadását megelõzõ
havi bruttó keresete nem haladta meg a
100.000 Ft-ot és aki két vagy több gyer-
meket nevel saját háztartásában.

VAKÁCIÓS PROGRAM
– pályázat szakiskolai tanulók 
részére
Pályázók köre: szakiskolai képzésben

résztvevõ nappali tagozatos tanulók leg-
alább 20 fõs csoportja, amennyiben a
szakképzõ intézmény, szakképzés érde-
kében tevékenykedõ civil szervezet, il-
letve szakszervezet nyújtja be pályázatát.

A meghirdetésre kerülõ pályázatokon
felnõttek esetében 40.000 Ft-os, gyer-
mekek esetében 25.000 Ft üdülési csekk
nyerhetõ el. A rendelkezésre álló alapít-
ványi támogatás 70.000 személy üdülé-
séhez, pihenéséhez, rekreációjához já-
rul hozzá.

A pályázatokat a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítványhoz postai úton kell
eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf.44.

A pályázat benyújtásához szükséges
formanyomtatvány a www.udulesic-
sekk.hu web-oldalról tölthetõ le.

A 2009. évi pályázatok keretében
csak azok a személyek részesülhetnek
támogatásban (kivéve a Vakációs prog-
ram), akik 2008-ban nem nyertek el tá-
mogatást az Alapítvány szociális célú
üdülési pályázati keretében.

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

2,5 MILLIÁRD FT ÜDÜLÉSI CSEKK TÁMOGATÁS
A SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAKNAK

HULLADÉKLERAKÓ
TELEP
REKULTIVÁCIÓJA

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség Gesztora által kapott
tájékoztatás alapján Mélykút települé-
sen is elkezdõdik a már megszûnt hul-
ladéklerakó telep (szabadkai út mellett
lévõ) rekultivációja. 

A rekultiváció pontos ideje: 2009.
január 19. – 2009. július 8. Kérem,
hogy a rekultivációs munkákat ne aka-
dályozzák!

Gelányi János polgármester

Üdülési csekk igényléséhez adatlapot a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete iro-
dájában, ügyfélfogadási idõben tudunk biztosítani, valamint segítséget nyújtunk az adat-
lap kitöltésében és továbbításában is. Javasoljuk, hogy minél elõbb keressenek bennün-
ket ez ügyben.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút Nagyközség hivatalos honlapja

a www.melykut.hu,
a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár

a www.melykuti.hu címen érhetõ el.
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Hogyan rontsd el gyermeked 
jövõjét?

Kezdd el idejében gyermeked minden
igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhi-
szi, hogy a világ köteles õt kiszolgálni. 

Ha trágár szavakat beszél, ne vedd ész-
re! Valahogy le kell vezetnie indulatait.

Kíméld meg minden lelki neveléstõl!
Ezzel várj addig, amíg felnõtt nem lesz.
Akkor aztán majd maga dönthet. 

Kíméld meg az erõlködéstõl! Majd fel-
nõtt korában törjön össze, amikor már
kivédhetetlen problémákkal találkozik
szembe. 

Kerüld a „rossz” szót vele szemben! Ez
komplexusokat ébreszt benne. Ha majd
aztán disznóságai miatt szembe kerül a
környezetével, meg lesz arról gyõzõdve,
hogy a társadalom üldözi õt. 

Szépen rakj rendbe, boronálj el min-
dent a gyermeked után: szétszórt szobát,
konfliktust a tanárokkal, rossz jegyet, be-
írást, hiszen neki nyugalomra, megértés-
re van szüksége ahhoz, hogy fölkészül-
jön az életre, vagy az általad elképzelt
egyetemre! Így majd megszokja, hogy a
felelõsséget mindig valaki más cipeli. 

Hadd olvasson el mindent, amit ad-
nak neki, vagy ami a keze ügyébe kerül!
Csak hadd gyönyörködjék lelke és sze-
me a ponyvában, pornóban. De ügyelj
arra, hogy steril legyen az evõeszköz és
ragyogó a kristálypohár! Hisz annyiféle
fertõzés van manapság. 

Veszekedj feleségeddel/férjeddel men-
nél többet a gyermeked elõtt! Így nem éri
váratlanul a család felbomlása. Sõt, rájön
arra, hogy egy feleség csak 10-20 évig
használható. 

Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek,
amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá,
hogy boldog életet csak megfelelõ
mennyiségû pénzzel lehet élni. 

Ha a tanáraival vagy az elöljáróival
összetûzésbe kerül, mindenképp állj az õ
oldalára! Azok ugyanis elõítélettel vannak
gyermekeddel szemben. Így legalább rá-
jön, hogy nincs egységes norma, erkölcs,
tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg. 

Taníts neki mást, mutass neki más pél-
dát, mint amit ott mutatnak, ahová ma-
gad küldted! Tökéletes erkölcsi skizofrén
lesz belõle. 

Próbáld meg minden kívánságát kielé-
gíteni! Egy idõ múlva már ezt maga inté-
zi el, ha kell, bármi áron. 

Ne vele töltsd az idõdet, hanem ke-
ress mennél többet, hogy boldogabb
életet élhessen, mint amit te éltél! Talál
majd õ jobb társaságot a családodnál. 

Tanítsd meg helyezkedni! Az életben
erre nagy szüksége lesz. 

Ha valóságos konfliktusba kerül, men-
tegesd magad: „Sohasem bírtam vele!”

Készülj föl a gondokkal teli életre,
mert ez biztosan bekövetkezik! 

(Larry Christenson nyomán) 

Így szeresd gyermekedet!

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülõ-
testvérem, s ha gyermekedért imádko-
zol, ne felejtkezz el azért könyörögni:

Hogy hited soha meg ne rendüljön a
gyermek Atyjában, akié gyermeked a te-
remtés és a megváltás jogán, akinek cél-
ja van vele – s veled. S hogy megértsd
azt a célt, amit Õ tûz ki gyermeked elé –
és nem te. 

Hogy hosszútûrõ türelmed soha el ne
fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen
Ó is eltûr téged. Hogy tudj újra kezdeni,
el nem fogyó szeretettel szeretve! 

Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a
megfelelõ pillanatra a nevelésben.
Olyan türelemmel, ahogy az Atya vára-
kozott a tékozló fiúra. 

Hogy mindig megtaláld az Õ segítsé-
gével a megfelelõ szót és cselekvést min-
den alkalommal, s éppen akkor, amikor
kell! Hogy ne mondj, cselekedj se töb-
bet, se kevesebbet, mint kell. Nem ké-
sõbb és nem elõbb, mint amikor kell. 

Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha
szól gyermeked felõl! 

Hogy mindig megtaláld a megfelelõ
büntetést, s elkerülhessed azt, ami nem-
csak többet árt mint használ, de amit Õ
sem cselekednék! 

Hogy tudj megbocsátani kevés szóval,
vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és
bocsánatot nyerve. 

Hogy adjon Isten elég idõt gyerme-
kedhez, s te ezt az idõt ne használd más-
ra. Hogy megismerd õt legalább úgy,
mint földedet, állataidat, szerszámodat. 

Hogy a gyermek hibáit elsõsorban
magadban keresd, mert majd’ mindig
bûntársak vagyunk, hiszen tõlünk örö-
köl, lát, hall, és les el mindent. 

Hogy nevelés közben – te is nevelõd-
jél. Ha kell, gyermeked által. Mert min-
dig az a nevelõ gyermek és szülõ közül,
aki közelebb van Krisztushoz. S nemegy-
szer a gyermek áll, ér közelebb Õhozzá. 

Hogy megismervén a gyermeket,
örömmondó, evangéliumhirdetõ szülõje
legyél. Mert az evangélium örömhír Csak
így emelheted át testi-lelki nehézségein.
Csak így gondot majd rád szeretettel, ak-
kor is, ha már nem leszel e testben. 

Hogy a hosszútûrõ türelem és szeretet
mellé adjon megértõ tapintatot, hogy
megérezzed: fájdalomszerzésre nem sza-
bad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel,
neveletlenségre gorombasággal, szívte-
lenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a
hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a
szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság:
fölemel. Mert Jézus is így cselekednék! 

Hogy mindig le tudd gyõzni magad,
amikor úr akarsz lenni az Úr helyett.
Hogy bálvány ne légy otthonodban.
Hogy soha el ne felejtsd: Néki növeked-
nie kell, neked pedig alábbszállanod. 

Hogy vegye el a kaszárnyahangot és
beszédet, hogy megtanulhass Jézustól
röviden, világosan, melegen, szívvel be-
szélni gyermekeiddel. 

Hogy gyakran legyen erõd az 1.
Korintusi levél 13. fejezetében leírt sze-
retet himnuszának mérlegére tenni szü-
lõi szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus
azonnal megmondja az így kérdezõnek:
hol a baj. De azt is - újra és újra -, hogy
a mi nevelésünk elsõsorban: szolgálat.
Mégpedig mentõszolgálat. Odamentés
az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja
menteni gyermekünket. Erre és az örök
életre, velünk együtt. 

Forrás: Keresztyén Nevelés 1996/1

A Magyar Katolikus Rádió középhullámon
(AM vagy MW), Dunántúlon (a siófoki adó
vételkörzetében): 1341 kHz-en, Budapes-
ten és környékén (lakihegyi adó): 810 kHz-
en, a keleti országrészben (a szolnoki adó
vételkörzetében): a 1341 kHz-en fogható.

A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
tisztelettel kéri mindazokat, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-val szeretnék támogatni
az alapítványt, hogy azt a: 18349221-1-03
adószámra szíveskedjenek megtenni. Elõre
is köszönjük!

Az alapítvány kuratóriuma

EGYHÁZI ROVAT
Hogyan kezeljük gyermekeinket? Egy jó és egy rossz ötlet, megfogalmazhat-

nánk így is: egy valós és egy lehetséges ötlet. Ki-ki döntse el, melyiket választja!

KEDKEDVES OLVES OLVVASÓINK! A MAGYASÓINK! A MAGYAR KAAR KATTOLIKUS EGYHÁZ TECHNIKAI SZÁMA: 0011.OLIKUS EGYHÁZ TECHNIKAI SZÁMA: 0011.

SZÍVBÕL
A SZÍVRÕL

Folytatás a címoldalról
Nem akartam hinni a szememnek és

a fülemnek! Hol vagyok én, Magyaror-
szágon? Létezik ilyen betegcentrikus
egészségügyi ellátás országunkban? Mie-
lõtt kapcsolatba kerültem a professzor
úrral, az ország több egészségügyi intéz-
ményében jártam - hisz 10-15 évi keres-
gélés után jöttek rá betegségem valódi
okára - de ilyen betegellátást akkor sem,
és azóta sem láttam.

Talán elnézik nekem a kissé elfogult-
nak látszó emlékeim felidézését, de
hangsúlyoznom kell, hogy ez a bánás-
mód mindenkinek egyformán járt.

Mindezeket azért mondtam el, mert a
professzor úr könyvtárban elhangzott
elõadásában hallottakat jómagam és
több volt betegtársam személyes tapasz-
talatai is megerõsítik. Meggyõzõdésem,
hogy a professzor úrtól hallott humánu-
mot és minden más szeretetteljes gon-
dolatot, melyeket korábbi munkáiban és
jelenlegi „missziós” tevékenységében
folytat, Isten- és emberszeretetébõl me-
ríti. Az õ gondolatainak egy része össze-
cseng Bolvári János atya egyik Mélykúti
Harangszóban megjelent „Megegyez-
tünk” címû írásával, amelyben a jóaka-
ratú emberek összefogására buzdít. A
professzor úr elõadói körútjának egyik
célja lehet, hogy akik jelen voltunk és
hallgattuk õt, magunkévá tegyük gondo-
latait és adjuk is azt példamutatással to-
vább embertársainknak.

Annak ellenére, hogy sokszor és so-
kan elbuktatták, hatalmas akaraterõvel
újra talpra állt és országunk, valamint a
betegek hasznára csodálatos egészség-
ügyet alkotott munkássága területein.

Napi munkájában a ferences élet-
szemlélet vezérli: „…békében vannak a
világgal, nem támadnak, nem támadják
a rosszat, hanem cselekszik a jót!”

Az elõadás a professzor kérésére a Mi-
atyánk és a Boldogasszony Anyánk kö-
zös eléneklésével zárult.

Köszönet a plébános úrnak, a könyv-
tár dolgozóinak, hogy segítettek ezt a
nagyszerû embert, gondolatait, tanúság-
tételét megismernünk és emlékünkbe
elraktározni.

Hoffmann Gyula
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2009. január 1. napjától a szemétszál-
lítási díjak 5,85 %-kal emelkedtek.

Közszolgáltatás díja 2009.
(Egyszeri ürítési díj)  

Edényzet mérete (Ft/alkalom) nettó
70 liter 168,2
80 liter 192,2
110 liter 264,3
120 liter 288,3

A szemétszállítás várható negyedéves
díja:

70 literes edényzet esetén: 2626 Ft
110 literes edényzet: 4121 Ft
120 literes edényzet: 4498 Ft

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK
2008. decemberben: Kovács Zsóka
(anyja neve: Doszkocs Erika), Lengyel
Zsombor (an: Gáspár Erzsébet) Kolompár
Fruzsina (an: Kolompár Ilona), Balázs
Krisztofer Máté (an: Farkas Emília)
2009. januárban: Béleczki Dávid (an:
Szõke Alexandra), Dóra Melinda (an:
Szöllõsi Erika), Kristóf Zóra (anyja neve:
Török Krisztina)

MEGHALTAK:
2008. decemberben: Szöllõsi János
László élt 54 évet, Hatalóczky Tibor élt 54
évet, Szerencsés József élt 68 évet, Piegel
János élt 87 évet, Gavlik Kálmánné Szabó
Margit élt 88 évet, Csorba István élt 75
évet, Bényi József élt 78 évet, Gyetvai Mi-
hály élt 72 évet
2009. január hónapban: Horváth
Józsefné Kurucz Irén élt 86 évet, Halla
Istvánné Pásztor Rozália élt 99 évet,
Szöllõsi Róbert József élt 35 évet,
Gyetvai Alajos élt 57 évet, Konkoly La-
jos Andrásné Kuris Erzsébet élt 77 évet,
Szabó István élt 56 évet, Lábodi István
élt 92 évet

FOGADÓNAPOK
GELÁNYI JÁNOS
POLGÁRMESTER:

minden hétfõn 8-12 és 13-15 óráig.
Telefon: 77/560-001

VARGÁNÉ DR. EGYED ILONA
JEGYZÕ:

hétfõ, szerda, csütörtök 8-12
és pénteken 8-10 óráig.

Telefon: 77/560-002

KEDVES MÉLYKÚTIAK! Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
egyesületünk közhasznú mûködését. Adószámunk: 18366288-1-03. Köszönjük! 
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület, 6449 Mélykút, Petõfi tér 2.

ORVOSI RENDELÕ HÍREI
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. március

1-jével dr. Márai László háziorvos nyugállományba vonul.
Az önkormányzat a II. számú háziorvosi szolgálat feladat-
ellátását – a körzet sorsának rendezéséig – helyettesítéssel
kívánja megoldani. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a za-
vartalan háziorvosi ellátás biztosítása érdekében az alábbi-
ak szerint szíveskedjen felkeresni a helyettesítõ háziorvost:

II. számú felnõtt orvosi körzet megosztása

Dr. Petõ Ildikó háziorvos látja el az alábbiakban felso-
rolt utcák lakosságát 2009. március 1-jétõl

Közterület neve ház- ház- lakóházak 
számtól számig elhelyezkedése

Attila utca teljes utca
Damjanich utca 1 19 páratlan oldal
Damjanich utca 2 12/A páros oldal
Dózsa György utca teljes utca
Felszabadulás utca teljes utca
Madách Imre utca teljes utca
Mezõ Imre utca teljes utca
Mikszáth Kálmán utca teljes utca
Rákóczi utca 1-3 végig páratlan oldal
Rákóczi utca 56 56 páros oldal
Szabadság tér teljes oldal
Táncsics utca teljes utca
Traktorosok útja teljes utca

Dr. Rauzs József háziorvos látja el az alábbiakban fel-
sorolt utcák lakosságát 2009. március 1-jétõl

Ady Endre utca 1 3 páratlan oldal
Ady Endre utca 2 14 páros oldal
Bem József tér teljes utca
Bercsényi utca teljes utca
Dankó Pista utca 1 4 folyamatos
Dankó Pista utca 6 5 folyamatos
Eötvös utca 1 9/A páratlan oldal
Eötvös utca 2 30 páros oldal
Galamb utca teljes utca
Hunyadi János utca teljes utca
Jánoshalmai út teljes utca
Kistemplom utca teljes utca
Kossuth Lajos utca 2 4 páros oldal
Kölcsey Ferenc utca teljes utca
Nagy utca 6 végig páros oldal
Petõfi tér teljes utca
Sallai utca teljes utca
Templom utca teljes utca
Szent László utca teljes utca

Az ügyeleti ellátás 2009. március 1. napjától annyi-
ban változik, hogy a hétvégi központi ügyelet szombat
reggel 7 óra helyett péntek délután 15 órától kezdõdik.

Elérhetõség a továbbiakban is: személyesen az orvosi
rendelõ Mélykút, Nagy u. 4. sz. alatt, telefonos megke-
resés a 77/460-088-as számon lehetséges.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

Könyvvásár
A Fenyõ Miksa Könyvtárban Drengács Margit VADVIRÁG I.-II. kö-

tet, Tegzes Miklós MOSOLYT LOPOK ARCOTOKRA és MICSODA
NYOLCVAN ÉV VOLT címû kötetei kaphatók, amelyekben Mélykút-
ról szóló történeteket olvashatnak. 

2009-ben is lehetõség van rá, hogy személyi jövedelemadója 1%-
át felajánlja könyvtárunk számára, melyet könyvek beszerzésére sze-
retnénk fordítani. ADÓSZÁMUNK: 15540801-2-03

Köszönettel:                                       a Fenyõ Miksa Könyvtár dolgozói

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT!
Idõpontja: 2009. május 28 – június 3-ig.

Jelentkezéseket a Csorba-házban várjuk 2009. március 20-ig!
Bõvebb információ Rasztik Tibornál személyesen,

vagy a 06703870512 telefonszámon.

TISZTELT IPAROSOK, KERESKEDÕK, SZOLGÁLTATÓK,
MEZÕGAZDASÁGI ÉS LEENDÕ VÁLLALKOZÓK!

Az elmúlt évek során kialakult hagyományt tovább folytatva, ismét
meghirdetjük a vállalkozók bálját a farsang jegyében. Szeretettel és tisz-
telettel várjuk Önöket és barátaikat február 28-án (szombaton) a mély-
kúti Béke étteremben tartandó farsangi mulatságunkra.
Vendégvárás: 1830 órától • Vacsora: 20 órától folyamatosan • Svéd-
asztal (Töltöttkáposzta, sült csirkecomb, kaszinótojás, töltött hús, töltött
sonkatekercsek, fasírt) • Belépõ: 3500Ft/fõ, mely tartalmazza a vacso-
ra és a zenekar költségét. A jó hangulatról a Reflex együttes gondosko-
dik. • Tombola fõdíja: színes tv.
Asztalfoglalás: Béke étterem, Totó-lottózó 2009. február 23-ig.
Részvételi szándékát kérjük mielõbb jelezze az alábbit telefon számok-
ra: 06-77-460-077 vagy 06-30-953-6431.A tombolához díjakat, fel-
ajánlásokat köszönettel elfogadunk! 
Szeretettel várunk minden mulatni vágyót!
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Egyesületi hírek

• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Idõpontja: 2009. november 15-22. Je-
lentkezési határidõ: április 15. Üdülési
csekk igénylés részletes feltételeirõl la-
punk 3. oldalán olvashatnak. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜR-
DÕBEN – érvényes egyesületi tagkönyv
felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló
kedvezményes bérlet váltható 3.500 fo-
rintért, melyet hat hónap alatt lehet fel-
használni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA kedden
16.45 órakor és pénteken 17 órakor kez-
dõdik az Általános Iskola tornatermében.
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLT-
BAN 2009. évi tagdíjfizetést követõen is-
mét kedvezménnyel lehet vásárolni.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos
Antalnénál a 460-660-os telefonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és
csütörtök 9-12 óráig.

Kérjük Tagtársainkat, családtagjaikat,
támogatóinkat, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának felajánlásával támo-
gassák egyesületünk közhasznú mûkö-
dését. Adószámunk: 18343438-1-03.
Köszönjük!

az egyesület vezetõsége

2008. évi fejlesztések Mélykúton

A Nagy utcai útépítés LEKI pályázatból valósult meg

Járda térkövezése

a Kossuth utcán a vasútállomásig...

A Polgármesteri Hivatal régi elavult fûtési rendsze-

rét újra cseréltük, ez a fûtési költségek jelentõs

csökkenését eredményezte

Elkészült a Jánoshalmi úti

Kálvária-temetõ kápolnahomlokzat, belsõ fal és födém felújítása

Védõnõi Szolgálat épületének felújítása

LEKI pályázatból 

…és a Nagy utcán az orvosi rendelõig önkormányzati költségvetésbõl készült el

Az Öregek Napközi Otthonának

akadálymentesítése és új vizesblokk építése

...és a Rózsa utca elejének felújítása lakossági kezdeményezésre, jelentõs

lakossági hozzájárulással, önkormányzati támogatással és a Soltút

közremûködésével valósult megA Kis utca…

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
2009. március 12-én (csütörtökön) 15 óra-
kor közgyûlést tart Fenyõ Miksa Könyvtár-
ban (Mélykút, Petõfi tér 2.), melyre a vezetõ-
ség nevében tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Egyesületünk 2008. évi közhasznúsági

jelentésének ismertetése és elfogadása
2. EB elnökének jelentése, elfogadása
3. 2009. évi munkaterv ismertetése
4. 2009. évi költségvetés ismertetése
5. 2010. évi tagdíj megállapítása
6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a közgyûlést
változatlan napirenddel 2009. március 12-
én, 15.30-órára újra összehívom, ami a
megjelent tagok számára tekintet nélkül ha-
tározatképes.

Holka Istvánné, elnök


