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Mélykút Nagyközség Önkormányzata 2007-
ben a lengyelországi Kamionka Wielka és 2008-
ban a romániai Paptamási településsel létesített
testvér-települési kapcsolatot. 

A települések közötti nemzetközi kapcsolatok
építésének egyik jellegzetes formáját jelentik a
testvérvárosi kapcsolatok. Ezek többet jelente-
nek, mint egyszerû csereprogramok. Lehetõsé-
get nyújtanak, hogy minél többet megismerhes-
senek egymásról, beszélhessenek egymással, ki-
cserélhessék tapasztalataikat.

Folytatás a 9. oldalon

Testvér-települési találkozó

Kamionka Wielka polgármesterének köszöntõje

Mszalniczanie Néptáncegyüttes

Séta a hajósi pincesoron

KITÜNTETÉS
Budapest Fõváros VIII. kerület Jó-
zsefvárosi Önkormányzata posztu-
musz „Józsefvárosi Becsületkereszt”
kitüntetésben részesítette a kerület
hajdani lakóját, Szvetnik Joachimot. 

A kitüntetést május 8-án vette át
a Természettudományi Múzeum-
ban tartott ünnepség keretében
Gelányi János mélykúti polgármes-
ter. A kitüntetést Szvetnik Joachim
régebbi kitüntetéseivel együtt a
Honvéd utcai emlékházban lehet
megtekinteni.

Szegedi városnézés

Mélykút – Kamionka Wielka

Meghívó
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete szeretettel várja a község
gyermekeit és családjait 2009. július 4-én (szombaton) 13 órától
megrendezésre kerülõ

JUNIÁLISra és Bográcskirály választó fõzõversenyre
Helyszín: Mûvelõdési Ház és környéke
A PROGRAMBÓL: agyagozás-korongozás • asztali díszek készítése 
• bolhapiac • ügyességi versenyek • aszfaltrajzverseny • arcfestés
A Bográcskirály fõzõversenyre jelentkezni lehet a Mûvelõdési Házban
vagy az alábbi telefonszámokon: 06-70/460-006 Mûvelõdési ház
06-70/379-3976 Mikó Lászlóné, 06-70/770-3812 Kiss Györgyné.
Nevezési díj 500 Ft. A délután folyamán büfé áll rendelkezésre.

A RENDEZVÉNYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

PÓNIFOGATHAJTÓ
VERSENY

PÓNIFOGATHAJTÓ
VERSENY

A Mélykúti Lovasegyesület és 
Mélykút Nagyközség Önkormányzata 
MEGHÍVÁSOS PÓNIFOGATHAJTÓ VERSENYT 
rendez július 4-én (szombaton) a Jánoshalmi úti lovaspályán.

Program: 9.00 Ünnepélyes megnyitó, Gelányi János polgármester
9.30 Egyes fogatok akadályhajtása • 10.30 Kettes fogatok akadályha-
jtása • 12.00 Ebéd • 13.30 Délutáni fordulók • 16.00 Vadászhajtás
17.30 Ünnepélyes eredményhirdetés
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Holka István elnök, Gelányi János polgármester
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Mélykút

2009. június

Tájékoztató a képviselõ-testület üléseirõl
MÁRCIUS 31-I ÜLÉS

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete megtárgyalta a 2009.
évre vonatkozó közbeszerzési tervet és
azt az elõterjesztéshez képest változatlan
tartalommal jóváhagyja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és
Fenyõ Miksa Könyvtár Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatát az elõterjesztéshez
képest változatlan tartalommal elfogadja. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az
Alkotóház további mûködtetése kérdé-
sében jelen ülésén döntést nem hoz, a
napirend megtárgyalására a Felsõ-Bács-
kai Fiatal Mûvészekért Kulturális Alapít-
vány Alkotóházban végzett tevékenysé-
gérõl szóló beszámolójának megtárgya-
lása után tér vissza.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és
Fenyõ Miksa Könyvtár 2008. évi munká-
járól szóló beszámolót elfogadja. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete állományellenõrzést
rendel el a Mûvelõdési Ház és Fenyõ
Miksa Könyvtárban. A Képviselõ-testület
engedélyezi, hogy az állományellenõrzés
idõtartama alatt a könyvtári szolgáltatá-
sok biztosítása – az internet hozzáférés
biztosításának kivételével – szüneteljen.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Gondozási Köz-
pont 2008. évi munkájáról szóló beszá-
molót elfogadja. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Pannon GSM Táv-
közlési Zrt. kérelmének helyt ad és elvi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pan-
non GSM Távközlési Zrt. az önkormány-
zat tulajdonában álló víztornyon bázisál-
lomást létesítsen. A Képviselõ-testület
hozzájárulása nem mentesíti a Pannon
GSM Távközlési Zrt.-t a Vodafone Ma-
gyarország Zrt. által 2009. február 24.
napján kelt, a Pannon GSM Távközlési
Zrt.-nek címzett levelében megfogalma-
zott feltételek teljesítése alól. A Képviselõ-
testület az éves bérleti díj összegét az ön-
kormányzat és a Vodafone Magyarország
Zrt. között létrejött bérleti szerzõdésben
meghatározott feltételekkel állapítja meg. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2009. április 1.
napja után kiírása kerülõ helyiségbérleti
pályázatoknál a helyiségbérleti díj legala-
csonyabb elvárt mértékét az alábbiak
szerint határozza meg: személygépkocsi-
tároló: nettó 200 Ft/m2/hó, egyéb helyi-
ségek: nettó 225.-Ft/m2/hó. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2009. évi közfog-
lalkoztatási tervet elfogadja.

* A Képviselõ-testület az Éptesz Kft.
részére szippantó autó vásárlásához
4.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt biz-
tosít. A kölcsön visszafizetésének határ-
ideje 2011. március 31. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Madaras-Mélykút
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
nevében (mint gesztor önkormányzat)
kérelmet nyújt be a bölcsõdék és közok-
tatási intézmények infrastrukturális fej-
lesztése a leghátrányosabb helyzetû kis-
térségekben támogatás igénybevétel-
ének részletes feltételeirõl szóló 8/2009.
(II.26.) ÖM rendeletben meghatározott
támogatás igénybevételére. A Képviselõ-
testület a 2.611.111 Ft önrészt a 2009.
évi költségvetésében biztosítja.

Mélykút Nagyközség Önkormányzata
vállalja, hogy a támogatásból megvalósu-
ló beruházásokat 5 évig az eredeti ren-
deltetésének megfelelõen hasznosítja, a
feladatellátási helyeket 5 évig nem szün-
teti meg, illetve nem adja át az intéz-
mény fenntartói jogát nem állami fenn-
tartó részére.

ÁPRILIS 1-I ÜLÉS

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az Egyházi és Társa-
dalmi Szervezetek Pályáztatását Végzõ
Bizottság elnökének Puskás Lajos képvi-
selõt, tagjainak Báics Ernõ, Borszéki Zol-
tán, Földes István, Fuszkó Attila, Novák
László képviselõket és Mikó Ferencné
nem képviselõ bizottsági tagot megvá-
lasztotta. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
közmûvelõdési intézmény, közösségi
színtér technikai, mûszaki eszközállomá-
nyának, berendezési tárgyainak (érde-
keltségnövelõ támogatás) gyarapítására a
2009. évi költségvetésében 272.000  Ft
önrészt biztosít.  

ÁPRILIS 21-I ÜLÉS

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
2008. évi pénzmaradványt elvonja az
érintett intézményektõl. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az önkormányzat
2008. évi belsõ ellenõrzésérõl és a fel-
ügyelt költségvetési szervek belsõ ellenõr-
zésérõl szóló éves beszámolót elfogadja.

A Képviselõ-testület felkéri az Éptesz
Kft. ügyvezetõjét, hogy a kintlévõségek-
rõl és azok behajtása érdekében tett in-
tézkedéseirõl készítsen tájékoztatót a so-
ron következõ testületi ülésre.

A Képviselõ-testület felkéri az Éptesz
Kft. ügyvezetõjét, hogy készítsen 2009.
II. féléves és középtávú fejlesztési tervet.  

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete  támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ települési önkormány-
zatok támogatására.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete tudomással bír arról,

hogy a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi
Társulás 9.000.000 Ft összegû folyó-
számlahitelt igényel 1 évre az OTP Bank
Nyrt.-tõl. A hitel biztosítéka a társult ön-
kormányzatok készfizetõ kezessége. A
hitellel kapcsolatosan az önkormányzat
vállalja, hogy 3.000.000 Ft tõke és járu-
lékáig kezességet vállal a felvett hitellel
kapcsolatosan és a kezességgel kapcsola-
tos kötelzettségvállalást a hitel futamide-
je alatt a költségvetésébe betervezi.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Mélykúti Éptesz
Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjainak meg-
választja 2009. április 21. napjától 2014.
április 20. napjáig: Földes Istvánné, Rá-
kóczi u. 75., Nagy Torma Jenõ, Temp-
lom u. 19., Rasztik Klára, Rákóczi u. 18.
szám alatti lakosokat.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete elfogadja az Egyházi
és Társadalmi Szervezetek Pályáztatását
Végzõ Bizottság döntésérõl szóló tájé-
koztatót:

Budai Géza Diáksport Közhasznú
Egyesület – Edzõk díjazása, nevezési díj,
gyermekek versenyre utaztatása: 950 eFt
• GAMMA GT Szenvedélybetegek Mély-
kúti Önsegítõ Csoportja – Találkozók
szervezése: 50 eFt • Katolikus Karitász
Mélykúti Csoportja – Idõsek, magányo-
sok, ágyhoz/lakáshoz kötött betegek, per-
ifériéra szorult családok támogatása, segí-
tése: 320 eFt • Mélykúti Cigány Érdek-
képviselet Szervezet – Roma majális,
sport-kulturális rendezvények, Roma Ku-
pa, mûködési ktsg.: 180 eFt •   Mélykúti
Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztõ
és Természetvédõ Egyesület – Galamb és
díszállat kiállítás megrendezése, elõadá-
sok: 50 eFt • Mélykúti Lovasegyesület –
Lóállások készítése korszerûsítése, ver-
senyszervezés: 270  eFt • Mélykúti Sport-
egyesület – Az Egyesület mûködésének
biztosítása: 2250 eFt •   Mélykúti Szeder-
inda Népzenei Egyesület – Találkozókon
részvétel, DVD megjelentetés, szakmai
eszk. beszerzése: 50 eFt • Mélykúti Asz-
szonykórus – DVD felvétel készítés: 50
eFt • Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sülete – Mûködési ktsg., beteglátogatás-
ok, ajándékcsomagok, elõadások szerve-
zése, munkatársak képzése, rehabilitáci-
ós költség: 250 eFt • Nagycsaládosok
Mélykúti Egyesülete – Kézmûves és egyéb
programok: 90 eFt •   Rockenbauer Pál
Természetjáró Egyesület – Utazási ktsg.,
csoportos szállásktsg., túrák: 90 eFt • Ró-
mai Katolikus Plébánia Gyermekek tábo-
roztatása: 180 eFt • Anna Tánccsoport –
Hagyományõrzés, fellépõ ruhák vásárlá-
sa: 50 eFt. (Összesen  4830 eFt) *Mély-
kút Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete a 2009. évben a Községi Ön-
védelmi Alapítvány részére 50.000 Ft, a
Mélykúti Gyermekekért Alapítvány ré-
szére 90.000 Ft, a Mélykút Közmûvelõ-
déséért Közalapítvány részére 180.000
Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére 360.000 Ft támogatást ítél meg. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a „Mélykút Nagyköz-
ség szennyvízcsatornázási és szennyvíz-
tisztítási beruházása” címû projekt meg-
valósításához a szükséges önrészt –
10.242.000 Ft-ot – a 2009. évi költség-
vetésében biztosítja.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a „Mélykút Nagyköz-
ség szennyvízcsatornázási és szennyvíz-
tisztítási beruházása” címû projekt meg-
valósításához a projekt ÁFA tartalmát –
13.656.000 Ft-ot – a 2009. évi költség-
vetésében biztosítja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
sportcsarnok zuhanyzóinak ködte-
lenítésére.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Felsõ-Bácskai Fiatal
Mûvészekért Kulturális Alapítvány Alko-
tóházban végzett tevékenységrõl szóló
beszámolóját tudomásul veszi. 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
Felsõ-Bácskai Fiatal Mûvészekért Kultu-
rális Alapítvány és Mélykút Nagyközség
Önkormányzata között létrejött Együtt-
mûködési Megállapodást 2009. június
30. napjával felmondja. Az Önkormány-
zat vállalja, hogy a megállapodás fel-
mondása ellenére 1 évig továbbra is le-
hetõséget biztosít az alapítványnak az Al-
kotóházban tevékenysége folytatására –
bérleti jogviszony keretében. 

A képviselõ-testület megbízza az Ok-
tatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizott-
ságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat ar-
ra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az
épületet gazdaságosabban hasznosítani,
illetve az önkormányzat milyen lehetõ-
ségeket tud felajánlani az alapítvány szá-
mára a mûvészeti oktatás 2010 után tör-
ténõ továbbfolytatása érdekében.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete elfogadja a Ktv. és
Kjt. alapján adható nem alanyi jogon já-
ró pótlékokról szóló tájékoztatót. 

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a HospInvest Egész-
ségügyi Befektetési Zrt. részére – kérel-
mére – fizetési haladékot ad 90 napos
idõtartamra 3.240.000 Ft lejárt követe-
lés megfizetésére.

ÁPRILIS 27-I ÜLÉS

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a „Mélykúti Napok”
rendezvénysorozatot 2009. augusztus 9-
22. közötti idõpontban megrendezi.

A Képviselõ-testület a rendezvény fi-
nanszírozására a Mûvelõdési Ház és Fe-
nyõ Miksa Könyvtár 2009. évi költségve-
tésében 400 ezer + ÁFA Ft-ot biztosít.

Az önkormányzat a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés által kiírt pályázaton pá-
lyázatot kíván benyújtani a rendezvény
lebonyolítása céljából.



MÁJUS 26-I ÜLÉS

*Az Önkormányzat Képviselõ-testülete
a Jánoshalmi Rendõrõrs és a mélykúti
Kmb. csoport 2008. évi tevékenységérõl
szóló beszámolóját elfogadja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ké-
szített átfogó értékelést megtárgyalta és azt
elfogadja.  A Képviselõ-testület felkéri a
jegyzõt, hogy küldje meg a Dél-alföldi Re-
gionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalához.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete Novok Rostás László
Mélykút, Pacsirta u. 64. sz. alatti lakos ké-
relmét a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. tv. 11. § -a alapján érdemben nem
tárgyalja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete felülvizsgálta a közfel-
adat ellátás módját az irányítása alatt álló
költségvetési szervek esetében és a követ-
kezõ megállapításokat teszi:

A közfeladat ellátási formát a továbbiak-
ban is fenntartja és elrendeli az intézmé-
nyek alapító okiratának módosítását 

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete hozzájárulását adja a
vagyon és felelõsség biztosítási keretszer-
zõdés és a hozzá kapcsolódó Megállapo-
dás három évre történõ aláírásához.

*A Képviselõ-testület 2009. június 1-jén
történõ hatálybalépéssel új beszerzési sza-
bályzatot fogad el a közbeszerzési érték-
határ alatti beszerzésekre vonatkozóan.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a szennyvízcsator-
názási pályázat menedzselése céljából bel-
sõ menedzsment-csoportot alakít. A Kép-
viselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy – az
alpolgármesterrel egyeztetve – a képviselõ-
testület 2009. június 30-án tartandó ülésé-
re tegyen javaslatot a csoport összetételére.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete megtárgyalta Jánoshal-
ma Város Polgármesterének megkeresését
a jánoshalmi Önkéntes Tûzoltóság mûkö-
déséhez pénzbeli hozzájárulás kérése
ügyében, és úgy döntött, hogy a tûzoltóság
tevékenységét 2009. évben 1.739.294 Ft
összegben támogatja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az Éptesz Kft. hátralé-
kok behajtására tett intézkedéseirõl szóló
tájékoztatóját elfogadja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Strandfürdõ 2009.
évi igénybevételi díját az alábbiak szerint
határozza meg: diák 200 Ft/nap, felnõtt
(egész) 400 Ft/nap, felnõtt (fél) 200 Ft/nap.
A Képviselõ-testület a Strandfürdõ 2009
évi mûködési költségeire 1.000.000 Ft-ot
megelõlegez.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Bácskomplex S.R.
Kft. 2008. évi tevékenységérõl szóló tájé-
koztatóját elfogadja.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal meghirdetett leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatását szolgáló fej-
lesztések támogatásának elnyerésére.

A pályázat címe: Gyermekjóléti és csa-
ládsegítõ szolgálat mûködéséhez iroda,
közösségi és interjú szoba kialakítása.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az aláb-
biak szerint biztosítja, a pályázott célt meg-
valósítja: Kiviteli költség: 19.580.362 Ft,
saját forrás: 4.386.002 Ft, kért támogatás:
15.194.360 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal meghirdetett leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatását szolgáló fej-
lesztések támogatásának elnyerésére. A
pályázat címe: Mélykút, központi busz-
megálló váróterme, piactéri nyilvános WC
és a vízmû tetõszerkezetének felújítása. Az
önkormányzat a beruházás megvalósításá-
hoz a szükséges forrásokat az alábbiak sze-
rint biztosítja, a pályázott célt megvalósítja.
Kiviteli költség: 4.188.826 Ft, saját forrás:
628.325 Ft, kért támogatás:3.560.501 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal meghirdetett leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatását szolgáló fej-
lesztések támogatásának elnyerésére. A
pályázat címe: Bem tér és Bartók Béla ut-
cai köz útépítése. Az önkormányzat a be-
ruházás megvalósításához a szükséges for-
rásokat az alábbiak szerint biztosítja, a pá-
lyázott célt megvalósítja: Kiviteli költség:
18.697.702 Ft, saját forrás: 2.804.655 Ft,
kért támogatás:15.893.047 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal meghirdetett leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesz-
tések támogatásának elnyerésére. A pályá-
zat címe: Öregmajor járda építés. Az ön-
kormányzat a beruházás megvalósításához
a szükséges forrásokat az alábbiak szerint
biztosítja, a pályázott célt megvalósítja: Ki-
viteli költség: 4.976.084 Ft, saját forrás:
746.413 Ft, kért támogatás: 4.229.671 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ál-
tal meghirdetett leghátrányosabb helyzetû
kistérségek felzárkóztatását szolgáló fej-
lesztések támogatásának elnyerésére. A
pályázat címe: Mélykút Nagyközség Ön-
kormányzata fejlesztéseihez kapcsolódó
közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbe-
szerzésének megvalósítása. Az önkor-
mányzat a beruházás megvalósításához a
szükséges forrásokat az alábbiak szerint
biztosítja, a pályázott célt megvalósítja: Ki-
viteli költség: 4.483.688 Ft, saját forrás:
672.553 Ft, kért támogatás: 3.811.135 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a
Bács-Kiskun megyei Falufelújítási és Mû-
emléki Alapítványhoz. A pályázat címe:
Pesti temetõ ravatalozójának felújítása.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott célt
megvalósítja. Kiviteli költség: 623.810 Ft,
saját forrás: 249.524 Ft, kért támogatás:
374.286 Ft.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
Lajtha László Mûvészeti és Kulturális Szol-
gáltató Közhasznú Non-profit Kft. támoga-
tási kérelme tárgyában jelen ülésen dön-
tést nem hoz, a napirend megtárgyalására
a Kft.-tõl kért – a bevételeket és kiadásokat
mutató – tájékoztató anyag megérkezése
után tér vissza.

*Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete elrendeli annak vizsgá-
latát, hogy vitéz Endre László dr. rendelke-
zik-e Mélykút településen díszpolgári cím-
mel. A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg, majd annak eredménye után a kér-
dés megtárgyalását ismételten terjessze a
képviselõ-testület elé. A bentlakásos intéz-
ményi ellátás térítési díjai (mentes az adó
alól az ÁFA törvény értelmében):

1. kategória: A hozzájárulás a helyi ön-
kormányzatot azon ellátottak után illeti
meg, akikre tekintettel 2007. december
hónapban normatív hozzájárulásban ré-
szesült, és a Szoctv. 119/C. §-a szerinti jö-
vedelemvizsgálatot nem folytatták le.
Térítési díj: napi 2 386 Ft havi: 71 591 Ft

2. kategória: A hozzájárulás a helyi ön-
kormányzatot azon – a Szoctv. 68. §-
ában meghatározott gondozási szükség-
lettel rendelkezõ – ellátottak után illeti
meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alap-
ján megállapított jövedelme a nyugdíjmi-
nimum 150 %-át nem haladja meg.
Térítési díj: napi 2 178 Ft, havi 65 345 Ft

3. kategória: A hozzájárulás a helyi ön-
kormányzatot azon – a Szoctv. 68. §-
ában meghatározott gondozási szükség-
lettel rendelkezõ – ellátottak után illeti
meg, akiknek a Szoctv. 119/C. §- a alap-
ján megállapított jövedelme a nyugdíjmi-
nimum 150%-át meghaladja, vagy akik-
nek ellátását a Szoctv. 68/B. §-ának (1)
bekezdése alapján azonnali és átmeneti
jelleggel végzi. Térítési díj: napi 2 386,
havi 71 591 Ft

4. kategória: A hozzájárulást igénybe
vehetik azok a helyi önkormányzatok,
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott mó-
don az Országos Rehabilitációs és Szociá-
lis Szakértõi Intézet, vagy a Pszichiátri-
ai/Neurológiai Szakkollégium által befo-
gadott demencia centrum demencia kór-
kép súlyos fokozatát igazoló szakvélemé-
nyével rendelkezõ demens betegek ellá-
tását biztosítják. Térítési díj: napi 2 142,
havi 64 255 Ft 
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Gelányi János polgármester minden
hétfõn: 8–12, 13–16-ig
Kovács Tamás alpolgármester falugaz-
dász irodában kedden és csütörtökön:
12–16-ig
Báics Ernõ képviselõ minden hónap el-
sõ szerdáján: 10–12-ig
Borszéki Zoltán képviselõ telefonon:
06-30/94-58-189, személyesen folyama-
tosan a mûtrágyatelepen.
Földes István képviselõ minden hónap
elsõ péntekjén: 10–11-ig.
Fuszkó Attila képviselõ munkaidõben a
Mûv. Házban, 06/70-387-1564
Hurton Zoltán képviselõ minden hónap
elsõ péntekjén ½12–½13-ig
Marosi Mária képviselõ minden hónap
elsõ csütörtökén:10–11-ig 
Mikó Lászlóné képviselõ munkaidõben
a Mûv. Házban
Dr. Márai László képviselõ lakásomon
(Bercsényi u. 10.) minden hónap elsõ
szerdáján 10-tõl 11-ig
Novák László képviselõ munkaidõben
az iskolában, és tel: 06/70-3872-305,
14–16 óráig.
Puskás Lajos képviselõ minden hónap
elsõ keddjén: 14-15-ig
Rasztik Tibor képviselõ minden csütör-
tökön a Csorba házban 9–12-ig, telefo-
non folyamatosan: 06-70/3870512
Dr. Sztantics Péter képviselõ folyama-
tosan, Búzakalász MGSZ irodája.
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ fogadó-
napja minden hétfõn 8–12 és 13–16
óráig.
A fogadónapok a Polgármesteri Hivatal
képviselõi irodájában vannak, egyéb
esetben a külön jelzett helyszínen.

KÉPVISELÕK 
FOGADÓNAPJAI

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a
2009. január 1. napjától érvényes sze-
métszállítási díjakról:

Edényzet Ft/alkalom Ft/negyedév
mérete 13 ürítés esetén)

70 liter 168.- + ÁFA 2.184.- + ÁFA

110 liter 264.- + ÁFA 3.432.- + ÁFA

120 liter 288.- + ÁFA 3.744.- + ÁFA

Mélykút Nagyközség Önkormányzata
helyi rendeletében – adható támoga-
tásként – 2009. március 1. napjától a
62 év feletti ingatlantulajdonos kérel-
mére, a kérelem benyújtását követõ ne-
gyedévtõl vállalja, hogy a 110 literes és
a 120 literes edényzet után fizetendõ
szemétszállítási díj összegébõl negyed-
évente 500 Ft-ot a kérelmezõ helyett
megfizet. A kérelem benyújtása a Pol-
gármesteri Hivatalban lehetséges. A
rendelet a 2009. március 1-e elõtt be-
adott kérelmekre is érvényes.A Képviselõ-testület soron következõ ülését 2009. június 30-án (kedd) 15 órakor tartja a Községháza tanácskozó termében.



4

Mélykút

2009. június

Közel 80 gyermek és szülõ vett részt
május 23-án a Szegedi Felnõttoktatási
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
(Szefi) által szervezett családi
napon. A rendezvény helyszí-
nét a helyi Szvetnik Joachim
Általános Iskola biztosította. 

A program célja a gyerekek
és szüleik környezetvédelmi is-
mereteinek bõvítése, ösztönzé-
sük a környezettu-
datos életmódra.
A rendezvény a
Szefi környezetvédelmi
projektjének keretén belül
valósult meg.

Az érdeklõdõk
látványos elõadás
keretei közt tájé-
kozódhattak nap-
jaink környezetvédelmi problémáiról,
tippeket kaptak, miként válhatnak kör-
nyezettudatos fogyasztókká. Részt ve-
hettek egy interaktív elõadáson, ahol a

szelektív hulladékgyûjtés fortélyait is
megismerhették. Különleges program

volt a gyermekek számára a
kézmûves foglalkozás, ahol ka-

leidoszkópot készíthet-
tek hulladék papírguri-
ga és néhány trükk se-

gítségével. Mindezek
közben az iskola udvarán

folyamatosan zajlottak az
események. A standoknál
Báics Ernõ növénymagter-
mesztõ, növényvédõ szak-
mérnök sok hasznosat me-

sélt a gyógynövényekrõl, a
helyi Bio-Sziget 2007 drogéria

és gyógynövény keres-
kedés finom gyógyteával
várta a gyerekeket és a
felnõtteket, illetve meg-

ismerhették a méz számos kedvezõ ha-
tását és kóstolhatták különbözõ fajtáit.
Az energiatakarékos háztartási munkák-
hoz is kaphattak ötleteket a szülõk.

A rendezvényt megelõzõen a szervezõk
rajzpályázatot hirdettek a gyerekeknek
„Hogyan vigyázzunk a környezetünkre?”
címmel. A helyezetteket oklevéllel és szép
ajándékokkal jutalmazták.

Az 1-2. osztályos kategória helyezett-
jei: I. Csontos Berta 2. b • II. Eszter Han-
na 2. b • III. Jakity Anna 2. b. A 3-4. osz-
tályos kategória helyezettjei: I. Nasz Esz-
ter 4. b • II. Molnár Zsófia 3. c • III. Ádel-
hardt Zsombor 3. c. Az 5-6.
osztályos kategória helyezett-
jei: • I. Kollár Laura 6. b és
Bényi Dorina 5. c • II. Vojnics-
Rogics Réka 6. a • III. Torma
Ferenc 5. c és Banász Zoltán 5.
c. A 7-8. osztályos kategória
helyezettjei: I. Torma Viktória
8. c • II. Bagócz-ki Barbara 7. b
• III. Fuszkó Bence 7. b.

A rendezvény alatt a résztve-
võket szendviccsel látták vendé-
gül, melyhez az alapanyagot

Doszpod László Péksége és a REX-HÚS
Vágóhíd biztosította. A szendvics mellé a
finom teát a Bio-Sziget 2007 drogéria és
gyógynövénykereskedésnek köszönhe-
tték. A rajzpályázat kategóriáinak gyõzte-
sei egy-egy tortát vihettek haza az Europa
Gelateria jóvoltából. A rendezvény végén
a szervezõk mindenkit vendégül láttak két
gombóc fagyira, melyet a Doszpod
Cukrászdában fogyaszthattak el. 

Egy nap a környezetért

A Szvetnik Joachim Általános
Iskola természettudományi
munkaközössége  április 22-én,
a Föld napján versenyt szerve-
zett a hetedikes és a nyolcadi-
kos tanulók számára. A vetélke-
dõ célja az volt, hogy felhívja a
gyermekek figyelmét a Föld glo-
bális gondjaira, megismertesse
õket hazánk legfõbb természet-
védelmi értékeivel, és  környe-
zettudatos magatartásra nevel-
jen. A vetélkedõnek a Fenyõ
Miksa Könyvtár adott helyet.

Az ünnepélyes megnyitó
után az öt fõs csapatokra
sokféle feladat várt: kémiai
kísérlet a szén-dioxid ki-
mutatására, környezetvé-
delmi totó, keresztrejtvény,
szólások, közmondás-
ok jelentésének fel-
kutatása, fokozottan védett nö-
vény-és állatfajok felismerése, hazánk
nemzeti parkjainak elhelyezése vaktérké-
pen és plakátkészítés.

Az utolsó feladat egy-egy nemzeti park
bemutatása volt elõzetes húzás alapján.
Õszinte csodálatta, és tisztelettel néztük a

gyerekek által készített igé-
nyes prezentációkat. A ve-

télkedõt a 8.c osztály csa-
pata nyerte: Fábián Il-
dikó, Molnár Brigitta,

Torma Viktória, Kovács
Alex és Kovács Krisztián.

Jutalmuk egy kirándulás,
mely során meglátogatják az aj-

kai üveggyárat és megtekinthetik a Bala-
ton-felvidék természeti szépségeit.

Köszönjük a könyvtár dolgozóinak,
hogy segítettek a verseny lebonyolításá-
ban! A munkaközösség nevében: 

Illésné Birkás Mária szaktanár

A Föld Napját ünnepeltük

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A gyerekek érdeklõdve figyelték az elõadást a környezetszennyezés hatásairól

Báics Ernõ gyógynövény gyûjteményét tekinthették meg az érdeklõdõk

Készül a kaleidoszkóp a hulladék papírgurigából
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A Kossuth-díjas Muzsikás együttes évekkel ezelõtt el-
határozta, hogy általános iskolák, szakiskolák és gimná-
ziumok részére évente ötven iskolai koncertet ad in-
gyen. Ma már túl vannak a kétszázadikon is, és remél-
jük, hogy sokáig tudják még folytatni. Az
elhatározásunkat a MOL támogatja, így el
tudnak jutni az ország bármely részére.

A Muzsikás együttes céljául nem ki-
sebb feladatott tûzött: ki, mint a zene
megszerettetését. A heti egy órára csök-
kentett iskolai énektanítás nem alkalmas
arra, hogy a zenét a diákokkal megked-
veltesse, ezért a Muzsikás programja ré-
szeként a mi iskolában is összevont
rendhagyó énekórában tartott egy nép-
zenei hangversenyt. Ez az énekóra na-
gyon sikeres volt, mivel a zenei élmény

mellett a hagyomány és az összetartozás érzését is fel-
keltette a gyermekekben. A magyar népzenét és vi-
lágzenét bemutató óra hatalmas siker volt.

Kauz Erzsébet tanító

A Muzsikás együttes iskolánkban

Április hónapban mérték össze tudásukat a megye
legjobb tanulói a különbözõ tanulmányi versenyeken.
A döntõk színhelye Kecskemét volt.

Április 4-én rendezték meg a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny megyei döntõjét, aho-
vá az elõzetes versenydolgozatok alapján évfo-
lyamonként a megye 20 legtehetségesebb he-
lyesíróját hívták meg. A megmérettetésnek a
Corvina Általános Iskola adott helyet. Iskolánkat
az 5. évfolyamból Dudás Helga, László Noel és
Weis Ádám, a 6. évfolyamból pedig Vojnics-
Rogics Réka képviselte. Felkészítõjük: Vojnics-
Rogics Antalné és Weisné Puskás Ágnes. A tanu-
lók kiválóan szerepeltek a verseny során. Dudás
Helga (felkészítõ tanára: Weisné Puskás Ágnes)
az évfolyamában I. helyezést ért el, s így õ képvi-
seli Bács-Kiskun megyét a május végén megren-
dezésre kerülõ országos döntõn. László Noel 3.,Weis
Ádám 8. helyezést ért el az ötödikes mezõnyben.
Vojnics-Rogics Réka a hatodikosok között 2. lett.

Ugyanezen a napon került sor a Teleki Pál országos
földrajz-földtan verseny megyei fordulójára, melyet a
TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete a kecskeméti Piaris-
ta Gimnáziumban rendezett meg. Iskolánkat a 7.évfo-
lyamból Gilicze Máté, Gregus Albert és Polyákovics
Ádám képviselte. A nyolcadikosok közül Szekeres Gitta
vett részt a versenyen. Tanulóink ezen a tudáspróbán is
kimagasló teljesítményt nyújtottak. Polyákovics Ádám a
hetedikesek között I. helyezést ért el, s így õ vehet részt

megyénkbõl az országos döntõn. Gregus Albert 2.,
Gilicze Máté 8., Szekeres Gitta pedig 6. helyezést ért el.
Felkészítõ tanáruk Balogh Anna.

Szintén a TIT szervezésében került sor április 25-én a
Herman Ottó országos biológiai verseny megyei fordu-
lójára. A vetélkedõ során a 7. és 8. osztályosok együtt
versenyeztek. Iskolánkat Gregus Albert 7., Jegyugya Pé-
ter és Torma Viktória 8. osztályos tanulók képviselték.
Valamennyien szépen teljesítettek, Gregus Albert I. he-
lyezést ért el, így õ vehet részt a kisújszállási országos
döntõn. Jegyugya Péter 5., Torma Viktória 4. helyezést
ért el. Felkészítõ tanáruk Illésné Birkás Mária.

Gratulálunk a versenyzõknek a kiváló eredmények-
hez, és az országos döntõkhöz sok sikert kívánunk!

Weisné Puskás Ágnes

Mélykúti tanulók
a megyei szaktárgyi versenyek élén

Hát, ha annyian nem is, de százan ott voltunk a torna-
teremben május 18-án. Három török egyetemista lány ér-
kezett iskolánkba Cs. Dalma kíséretében, aki török-angol
tolmács. Novák László igazgató úrral együtt nézték meg az
épületet.

A 3. és 4. osztályban sokat olvasnak a tanulók a magyar
történelem eseményeirõl, Attilától a 19. századig. István
királyról, Botond vitézrõl, Lehel csonka kürtjérõl. Európa
egykor így imádkozott: A magyarok nyilaitól ments meg
Uram minket! Pár száz év után – ma – akkor imádkozik,
mikor a déli harangszó szól a nándorfehérvári diadal, a
magyarok tiszteletére.

Ma már keveset tud a két nép egymásról. Pedig érdemes
olvasni a honfoglalás elõtti közös múltunkról, a nyelvi ha-
sonlóságokról. Itt a lehetõség egy kis beszélgetésre. A lá-
nyok: Pelin, Zeynep és Hilal cserediák program keretében
tanulhatnak nálunk. Szeretnék hazánkat és természetesen
a magyar embereket, szokásokat egy kicsit megismerni.
Tessék! Bemutatkozunk nekik. 

A harmadikosok népdalt énekelnek, hangszeren játsza-
nak, verset mondanak. A negyedikesek kétféle táncot és
egy dalos népi játékot mutatnak be. Dalma fordít, magya-
rázza a dal tartalmát. Ezután kezdõdik a vendégek kifagga-
tása. Elõször általános, óvatos kérdéseket  tesznek fel gyere-
keink, majd életükrõl, családjukról, lányok, fiúk viszonyá-
ról, országukról, kedvenc ételeikrõl  tudakolóznak.

Megtudjuk, hogy Ankarából és Isztambulból érkeztek.
Angol fordító-tolmácsnak tanulnak. Fél, illetve egy éve él-
nek itt. Dalma fáradhatatlanul fordít, mondja, mondja...
Hát igen! Most látják a mélykúti gyerekek, mi értelme az
angol vagy német óráknak!

A török lányok magyarul 10-ig számolnak, rövid versikét
mondanak. Osztatlan siker a teremben, megtapsoljuk õket.

Két lány fején kendõ. Miért? Õk a szokásokat szigorúbban
tartják, férfi elõtt hajadonfõtt nem mutatkozhatnak. Csak ha
az a férjük lesz. Szóval, mit szólnátok, magyar lányok, ha tö-
rök férfi akarná bekötni a fejeteket? No bikini! No tetkó! 3-
5 gyerekrõl álmodjál, mert arra annyi a divat.

Az ismerkedés végén fényképezkedés, autogram osztoga-
tás. Ajándék: kalocsai  hímzett terítõ. Látom, örülnek neki.

Iskola után templom. Most sajnálom, hogy azokat a gyö-
nyörû freskókat lemázolták annak idején! A lányok nagyon
kíváncsiak, fõleg a vallások közötti különbségekre. Bolvári
atya nagy szakértelemmel válaszol. Beregi Vendel tanár úr
virtuóz orgonahangversenyt  rögtönöz.

Séta. Nevezetesség. Könyvtár. Börcsökné Erzsikével a
katalógizálásról beszélgetnek. 

Fáradunk. Ebéd. Természetesen gulyás, persze marhahú-
sos, mert a sertést nem eszik. Kétféle rétes. Ízlik nekik, kétszer
szednek. Nagy kõ esett le a szívemrõl.

Beszélgetés, majd irány Szeged. Az úton csend. Elfárad-
tak. Nekem még vezetnem kell vissza is – már nem fator-
nyos kis falumba –, ahol a mély kútból egykoron basák, ja-
nicsárok itathatták a lovaikat.

Ankáné Vörös Éva, a 3.b. osztályfõnöke

Annyian, 
mint a törökök!
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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 eseté-
ben a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a
fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisz-
tántartására és téli idõszakban a vízórák
fagy elleni védelmére. 

A 2008-ban elkezdett hálózat rekonst-
rukciós munkák 2009. június 8-tól július
31-ig folytatódnak. Az érintett területek
Madách u. - Dózsa György u., Széchenyi
u., Jókai u., Arany János u. – Munkácsy u.,
Mátyás király u. – Rigó u., Templom u. –
Ady E. u., Hunyadi u. – Madách u., Zöld-
fa u. – Petõfi tér. Ezen idõszak alatt több
órán keresztül vízhiánnyal kell számol-
ni.(8-18 óráig). Megértésüket köszönjük.

• Strandfürdõ nyitva tartása: június
13-tól augusztus 16-ig mindennap 13-20
óráig. Felnõtt jegy: 400, diákjegy: 200 Ft

• Az ÉPTESZ KFT üzemeltetésében le-
võ temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) nyitva:
6-20 óráig. Temetõgondnok telefonszá-
ma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)

• Szippantást lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy személye-
sen az irodában Mélykút Rákóczi u. 5.
szám alatt. Febr. 23-tól a szennyvíz szállí-
tása a BAJAVÍZ KFT bácsalmási szennyvíz-
telepére történik, ezért a szippantás díja
fordulónként bruttó 6.240 Ft-ra változott.

• Kéményseprõ telefonszáma: 06-
70/425-0842. (Szûcs Imre). A kémény-
seprõ tevékenység kötelezõen elõírt köz-
szolgáltatás, melynek igénybe vétele min-
denki számára kötelezõ, kérjük saját érde-
kében mindenki vegye igénybe a szolgál-
tatást. Ha a tulajdonos a díjfizetést elmu-
lasztja vagy a munka elvégzését akadá-
lyozza a szolgáltató köteles az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálko-
dási Kft emblémájával ellátott szemetes-
zsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT iro-
dájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt
300,-Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot a kuka ürítésekor ezt
is elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

„AVE CAESAR!”
Pannónia lakói, római polgárok és
alattvalók! Tudomásotokra hozzuk: fen-
séges császárunk, azon megtiszteltetés-
ben részesíti falunkat, hogy személyesen
látogat el hozzánk. Hogy pedig méltó-
képpen fogadhassuk, frissítsétek föl há-
zaitokat és újítsuk meg falunk fórumát!
Emeljünk oszlopsort a fórum oldalán, s a
fõ helyre építsünk templomot az istenek
dicsõségére, diadalívet császárunk láto-
gatásának emlékezetére! Ha a szünidei
programotokat szervezitek, gondoljatok
arra, hogy ti is segédkezhettek a munká-
latokban. A látogatás idõpontja: 2009.
júliusz (július) 27-31-ig.

A tábor programja: • gladiátor be-
mutató (gladiator.hu weboldalt nézd
meg!) • mozaikkészítés • légiójelvény,
sisak készítése • tógakészítés • ékszer-
készítés • fürdés • stb.

Jelentkezni: 2009. július10-ig a 461-
347-es telefonszámon, vagy személye-
sen a könyvtárban lehet. A tábor díja:
7500 Ft/fõ, amely 3 étkezést és a fürdõ-
belépõket is tartalmazza. 

Várunk benneteket szeretettel!
Börcsökusz Elisabethusz – Jakityusz Mónikusz

ÚSZÓTANFOLYAM
Július 9-tõl (csütörtök) úszótanfolyamot
szervezünk a strandfürdõ területén. Rész-
vételi díj 4000 Ft. A tanfolyam ideje alatt
az úszni tanulók ingyenesen látogathatják
a strandot. Sok szeretettel várunk minden
legalább 5 éves kort betöltött gyereket.

Tanfolyam ideje 14 nap. Érdeklõdni
Velez Attilánál munkaidõben a Mûvelõ-
dési Házban, vagy a 06302193029-es
telefonszámon.

Velez Attila sportszervezõ

Budapest VIII. kerületének kétheten-
te megjelenõ önkormányzati lapjában
Simon Sándor, az Iparmûvészeti Múze-
um ötvös-restaurátora elõdjére, az álta-
lunk jól ismert, tisztelt Szvetnik Joachim-
ra emlékezik.

A Józsefváros címet viselõ önkormány-
zati lapban megjelent cikket a mélykúti
származású tanár, a Kossuth Szövetség
tiszteletbeli örökös elnöke juttatta el
hozzánk.

Érdemes odafigyelni erre a rövid
megemlékezésre, hiszen kiderül belõle,
hogy Johák munkásságáról más telepü-
lések is kapnak információkat. S vannak
olyan mélykúti patrióták is, akik ugyan
elkerültek a szülõfalujukból, más tele-
pülésen élnek, (Gavlik István pl. Buda-
pesten), szívükben, lelkükben mélykúti-
ak maradtak. Köszönet jár mindezért
Gavlik Istvánnak.

Novok Rostás László 

Szvetnik Joachim a Józsefvárosban

FIGYELEM! A könyvtárban az elkövetkezõ hetekben leltározás folyik, ezért szolgáltatásaink közül kizárólag
INTERNETEZÉS-re van mód. Tehát a KÖNYVKÖLCSÖNZÉS, NYOMTATÁS, SZKENNELÉS a leltározás ideje alatt SZÜNETEL!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

A cikk a könyvtárban olvasható

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL TELEFONSZÁMAI:
Gelányi János  . . . . . . . . . .560-034 103  
Vargáné dr Egyed Ilona  . . .560-002 102      
Borbás Györgyi  . . . . . . . . .560-001 100
Végel Sándorné  . . . . . . . . .560-031 101
Bényi József  . . . . . . . . . . . .560-006 125  
Dr. Börcsök Tímea  . . . . . . .560-003 119  
Dr. Dudás Anita  . . . . . . . . .560-003 119  
Gelányi Jánosné  . . . . . . . . .560-004 121
Görhöny Edit  . . . . . . . . . . .560-005 131  
Harnos Béláné  . . . . . . . . . .560-045 130  
Horváth Ferencné  . . . . . . . .560-040 135
Horváth Lászlóné  . . . . . . . .560-046 120  
Kósa Róbertné  . . . . . . . . . .560-033 133
Mészáros Gáborné  . . . . . . .560-042 137
Miskolczi Lászlóné  . . . . . . .560-041 134
Nagy Antalné  . . . . . . . . . . .560-036 118  
Puskás Júlia  . . . . . . . . . . . .560-032 126  
Skropkó Barnabás  . . . . . . .560-041 134
Szalai Gáborné  . . . . . . . . . .560-043 136
Földes István  . . . . . . . . . . .560-113 122
Deményiné Kali Jolán  . . . . .560-114 123
Iván Imréné  . . . . . . . . . . . .560-116 128
Odrobináné Magyar Mária  .560-116 128
Beszédesné Pásztor Katalin 560-115 124
Gyetvai Gáborné  . . . . . . . .560-115 124  
Vlasics János  . . . . . . . . . . .560-115 124      
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560-030 129  
Képviselõi szoba   . . . . . . . . . . . . . . .127  

Csukás István

TANÉVZÁRÓ 
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
õszig legyen ott lakása.

Elõ sárkány, elõ labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bõrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
õszig legyen ott lakása.
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A Lajtha László Mûvészetoktatási Kht  mélykúti Vadvirág Néptánccsoportja tanév-
záró bemutatót tartott május 23-án a Mûvelõdési Házban. A csoportok a közönség
elõtt bizonyították, hogy eredményes tanévet tudhatnak maguk mögött. Szereplésü-
ket a közönség lelkes tapssal jutalmazta.                         Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Mélykútiak sikere Vajdaságban
Kispiacon június 15-én megrendezésre került a IV. kakas paprikás fõzõ verseny, me-

lyen a „Mélykúti Ászok” csapatának sikerült az I. helyezést elérnie.                Bálint Attila

Gyermeknap képekben
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Mivel a nyár folyamán sokat együtt le-
hetnek a családok, sok alkalom adódhat
a veszekedésre, úgy gondolom, nem árt
átgondolni a következõ szabályokat.

Bolvári János plébános

A VESZEKEDÉS SZABÁLYAI
Hogy kapcsolatotokban a hit, a remény
és a szeretet örökre megmaradjon. Hogy
egyikteknek se legyen „igaza”, hanem
kapcsolatotoknak legyen „szeretete”.
Hogy ne egyikõtök, hanem mindketten
gyõzhessetek. Hogy a Szentlélekben
megtapasztalhassátok, e világban vagy-
tok, de nem vagytok e világból valók.
Hogy kapcsolatotok nagypénteki ke-
resztjére húsvét örömének új élete kö-
szönthessen. Olvassátok el az Ef 4, 1-32

Az itt olvasható „szabályokat” házas-
párok osztották meg egymással saját ta-
pasztalataik alapján. Egyik-másik sza-
bályról azonban egyesek azt mondták,
hogy az szinte lehetetlen... Az itt olvas-
ható sorok provokatívak is egyben. Be-
széljetek róla, hátha segítségetekre lesz.

• Amikor „kezdõdik”, tegyetek egy
bátor, nehéz és váratlan lépést: egy pilla-
natra érintsétek meg/fogjátok meg egy-
más kezét. Ha lehetséges, ne is eresszé-
tek el még egy darabig.

• Közben nézzetek olyan gyakran
egymás szemébe, amilyen gyakran az
csak lehetséges.

• Egy kis önuralom elégséges, hogy
megtanuljátok idõzíteni a veszekedést.
Egy-két példa: nem az utcán, hanem ott-
hon… Nem mások jelenlétében, hanem
egymás közt. Nem a gyermek(ek) elõtt,
hanem négyszemközt. Nem a vasárnapi
mise elõtt vagy közvetlenül utána, ha-
nem mondjuk kedd délután négy és öt
között. Nem az ebéd alatt, hanem … stb.

• Egyszerre csak egy beszéljen, a má-
sik szeretettel figyeljen, hogy megérthes-
se társa álláspontját, érveit.

• Ha társad beszél, még ha ellenérzést
is vált ki belõled, uralkodjál magadon:
hallgasd végig, ne szakítsd félbe.

• Ne a társad rossz oldalaival dobálózz
(„Te már csak ilyen vagy!” – ezt nevezzük
„TE” üzenetnek), hanem saját nevedben,
a saját érzéseidrõl beszélj („Nekem fáj,
hogy mindennap ilyen késõn jössz haza” –
ezt nevezzük „ÉN” üzenetnek).

• Az éretlen, veszélyesen veszekedõk
mindig a társaik negatív oldalát ostoroz-
zák, s onnan el nem tágítanak. Az érett
módon vitázó-veszekedõ mindent nem
a saját, hanem a kapcsolat szemüvegén
keresztül lát. (A kérdés nem ez: „Vajon
megértenek-e most engem? Keresztül
tudom-e vinni azt az igazat, amelyrõl
szentül meg vagyok gyõzõdve?”, hanem
inkább ez: „Mit jelent mindez kapcsola-
tunk szempontjából?”).

• Ha lehetséges 24, legfeljebb 168
órán belüli dolgokról veszekedjetek. A
múltból visszamaradt, régi sebeket egye-
dül a Szentlélek tudja meggyógyítani. A
régi sebek feletti állandó veszekedés egy

párkapcsolat lassan ácsolt koporsója.
„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a
nap ne menjen le a ti haragotokkal, he-
lyet se adjatok az ördögnek (Ef 4,27).

• A krisztushívõk tudják, hogy „nélkü-
lem (Jézus nélkül) semmire sem mehet-
tek”. Csak az együtt imádkozó párok
szeretettel teli és lelkileg is állandóan
ápolt kapcsolata lehet biztonságos med-
re gyakori, ámde szükségszerû veszeke-
déseknek. Az Isten nélkül veszekedõ ba-
rátságok, házasságok nagy része válással
végzõdik. Ha nem az Igazság gyõz, ak-
kor mindenkinek az igaza gyõz, s így a
lelki egység már nem fenntartható.

• Imádkozzatok gyakran külön egy-
másért és együtt magatokért, hogy a
Szentlélek megtanítson a személyes
konfliktusokon túljutni.  
Olvassátok el még gyakran az Ef 4, 1-32-t.

Sajnos, egyre kevesebb a házasságkö-
tés. De nehéz a hûség is. Néhány tanács:

HOGYAN ELÕZZÜK 
MEG A HÁZASSÁGTÖRÉST?
Nem az a baj, ha házasként vonzónak
találunk valakit, hanem az, ami utána
következik. A házasságtöréshez vezetõ
út négy szakaszra osztható.

„Tudom, mit jelent ez, mert magam is
végigjártam ezt az utat. Elhagytam a fér-
jemet egy kollégámért. Tudom, hogyan
hazudtam magamnak, mennyi szenve-
dést okoztam a férjemnek önzésemmel,
mennyi bûnt követtem el. De azt is tu-
dom, hogyan gyógyultam meg, amikor
szakítottam, és a gyónás után a férjem és
Isten is megbocsátott nekem. Immár 25
éve történt, de vannak máig fájó sebek.
Imádkozom, hogy mindazok okuljanak
a hibámból, akik átgondolják, milyen
szakaszokon át vezet az út a házasságtö-
résig” – vallja Nancy Anderson a házas-
társi hûségrõl és hûtlenségrõl szóló köny-
vében. A házasságtöréshez vezetõ út
négy szakaszát a CBN összefoglalója
alapján ismertetjük.

1. Õrizetlen gondolatok: A „mi len-
ne, ha…” szakaszban elszabadulnak a
gondolatok. „Vajon tetszem neki?”, „Mel-
lém ül-e?” – és hasonló gondolatok járnak
a fejünkben. Talán úgy alakítjuk a tenniva-
lóinkat, hogy több alkalom legyen a talál-
kozásra. Még semmi rossz nem történt,
de már felmerül a lehetõség. Ha enged-
jük, hogy ez folytatódjék, felerõsödnek az
érzelmek és megélénkül a képzelet; ro-
mantikus vagy érzéki szituációkban kép-
zeljük magunk elé az illetõt.

Megoldás: Ûzzük el az ilyen gondola-
tokat! Eleve kerüljük a kísértésre alkal-
mas helyzeteket! Kövessük a Példabe-
szédek könyve 6,25 tanácsát: „Ne vá-
gyódj szívedben a szépségére, ne hagyd,
hogy megfogjon a tekintete!”

2. Õrizetlen érzelmek: Ebben a sza-
kaszban elszabadulnak az érzelmek, és
hazudni kezdünk magunknak, pl. „Meg-
érdemlem, hogy boldog legyek.” Érzelmi

kapcsolatot építünk a másikkal, és indo-
kokat gyártunk, miért is kell vele talál-
koznunk. Igyekszünk kedvére tenni. Pl.
ha megemlíti, hogy szereti a piros színt,
akkor piros ruhát veszünk fel; vagy a
kedvenc virágával kedveskedünk neki.

Megoldás: Kérjük az Urat, hogy tisztít-
sa meg a szívünket, és segítsen kordában
tartani az érzelmeinket. „Közeledjetek
az Istenhez, s majd õ is közeledik hozzá-
tok. Mossátok tisztára kezeteket, bûnö-
sök, és tisztítsátok meg szíveteket, meg-
osztott lelkûek” (Jakab 4,8). Gondoljuk
meg, mennyi rossz származhat abból, ha
folytatódik a flört: fájdalmat okozunk há-
zastársunknak, elveszítjük gyermekeink,
barátaink, rokonaink megbecsülését, s
emellett anyagi veszteségekkel is szá-
molhatunk. Jó lenne beszélni a kísértés-
rõl házastársunknak vagy egy jó barát-
nak; a sötét titkok, ha napvilágra kerül-
nek, már nem is olyan erõsek.

3. Õrizetlen szavak: Ebben a szakasz-
ban a kapcsolat, amely eddig a képzelet
szintjén mozgott, a szavak által valóságos-
sá válik. Talán csak egy kedves bókkal kez-
dõdik: „Olyan jól kiegészítjük egymást”;
„Amikor együtt vagyunk, mintha meg-
szûnne minden, ami eddig volt”. A bók
olyan, mint a mágnes. Ily módon erõsítjük
a vonzódást, mígnem kialakul a suttogá-
sokból, becézésekbõl, csak kettõnk szá-
mára érthetõ, titkos szavakból álló meghitt
nyelvezet. Ez érzelmes/érzéki e-mailek,
sms-ek formájában is megjelenhet.

A következõ lépésben ki is mondjuk a
„mi lenne, ha…”-kat, pl.: „Ha nem len-
nék házas, te lennél a lelki társam”; „Bár-
csak az esküvõm elõtt találkoztunk vol-
na”. „Hová mennénk, ha együtt elme-
hetnénk nagyon messzire?”.

A házastársra vonatkozó negatív meg-
jegyzések is elõkerülnek: „A férjem ház-
tartási alkalmazottnak tekint, nincs hoz-
zám egy kedves szava”; „A feleségem
pénzautomatának tekint, egyébként sem
találok már semmi vonzót benne”;
„Nincs már köztünk semmi, igazából
csak a gyerekek miatt vagyunk együtt”. 

Megoldás: Figyeljünk arra, ami jó a há-
zasságunkban, és próbáljuk meg minél
többször szóvá is tenni! Ha szégyenkez-
nénk, ha lelkiatyánk vagy a családból va-
laki elolvasná egyik-másik e-mailünket,
sms-ünket, akkor ne írjuk meg azokat!
„Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajka-
tokat!” (Ef 4,29).

4. Õrizetlen test: Ebben a szakaszban
válik fizikaivá az érzelmi házasságtörés.
Nem igaz, hogy csak a testi egyesülés je-
lent házasságtörést. Ha meghitt, érzéki
kapcsolatba kerülünk mással, mint a há-
zastársunkkal, megszegjük házastársi ígé-
retünket. Kérdezzük meg magunktól: ha
bizonyos pillanatokban lefényképezné-
nek, házasságtörõnek ítélnének-e? 

Megoldás: Ha átléptük a testi kapcsolat
küszöbét, teljesen szakítsuk meg a kapcso-
latot a másikkal, gyónjuk meg az elköve-
tett bûnt, kérjük Isten bocsánatát, és kö-

vessük a Római levél 12,1 tanácsát: „Ad-
játok testeteket élõ, szent, Istennek tetszõ
áldozatul.” Azután tegyük magunkévá a
2Kor 7,1-et: „Minthogy ilyen ígéreteink
vannak, kedveseim, õrizkedjünk a test és
lélek minden szennyétõl, így teljessé tesz-
szük megszentelõdésünket Isten félelmé-
ben.” – „Tudom, milyen izgalmas a tiltott
csók, és milyen izgató a lopott, szenvedé-
lyes simogatás, de azt is tudom, mekkora
árat kell értük fizetni, mert én majdnem
elveszítettem mindent, a házasságomat is.
Elszakadtam Krisztustól, és önzõ szívemet
követtem, amely bûnre vitt. De észre tér-
tem, mint a tékozló fiú, és visszatértem az
Úrhoz, aki visszafogadott otthonába. Bo-
csánatot kértem a férjemtõl, minden kap-
csolatot megszakítottam a kollégámmal,
és újjáépítettem a házasságomat. Most fér-
jemmel együtt segítünk más házaspárok-
nak meglátni, hogy nincs olyan házasság,
amit Isten meg ne tudna gyógyítani.” 

Uram, tisztítsd meg elmémet, szíve-
met, ajkamat és testemet. Szeretnék tisz-
ta edényed lenni, hogy bármikor, bármi-
re használhass. Szabadíts meg a gonosz-
tól! Kitárt karjaidba menekülök a kísértés
elõl. Szeretnék szent lenni, szeretném,
Uram, neked adni magam. Erõsíts meg,
kérlek. Jézus hatalmas neve által, ámen.

Cikkek forrása: Internet

Kettõ éve történt…

TORONY-REGE

Múlt esztendõ tavaszában,
Bács-Kiskun megye Mélykútjában
Ellopták a templom tornyát;
Rozzant volt már, nem sajnálták.

Bolvár atya kidobolta:
– Bárkinek van templomtornya,
Hozza el a templom dombra;
Fölkerül majd a templomra.

TÉESZ-tag jött bõ gatyában.
Furcsa torony iszákjában
Ravasz mosoly orcájában,
Becsapósdi a hangjában.

– Van nekem egy templomtornyom,
Olcsón bizony azt nem adom,
Mert ez a torony majd egy vagyon,
Mert ez a torony rézbõl „vagyon”.

Bolvár atya lóra hágott,
Riasztá a hitvilágot.
Begyûjtöttek minden garast:
– Lakjon már jól ez a paraszt! –

Tornyot, bankót megcserélték;
Elõbbit helyére tették,
Szerencsés lett megyénk, falunk:
Rézbõl van a templom tornyunk!

Mikó Menyhért mozgás korlátozott nyugdíjas

EGYHÁZI ROVAT
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak: 
Kalocsai Józsefné Bagóczki Margit élt 87
évet; Bekes Mária élt 86 évet; Varga Má-
ria élt 56 évet; Gyetvai Jánosné Horváth
Etelka élt 81 évet; Berki Béláné Francsics
Mária Kamilla élt 83 évet; Dora Gyuláné
Pásztor Amália élt 85 évet; Rajcsány
György élt 66 évet; Csák József élt 67
évet; Birkás Kálmán élt 86 évet; Dudás
Istvánné Mikó Margit élt 95 évet;
Hermesz Antal élt 45 évet; Gyetvai
Mihályné Kõrösi Ilona élt 75 évet;
Kövesdi Julianna élt 88 évet; Sári Béláné
Mikó Katalin élt 89 évet; Görhöny
Károlyné Nagy Mária élt 77 évet; Sza-
lonnás Andrásné Vlasics Julianna élt 82
évet; Veverka Andrásné Matus Viktória
élt 99 évet; Mészáros Imre Mihály élt 84
évet; Dervaderics Gáborné Novok Ros-
tás Ilona élt 79 évet.
Házasságot kötöttek: 
Mikó Mihály és Kiss Anita; Sztakó Attila
és Mélykúti Szilvia; Tóth Gábor és Far-
kas Alexandra; Losonczy Attila és Mé-
száros Erika; Kárász Zsolt és Botka Nóra;
Hegedûs Zoltán és Bényi Szilvia.
Születtek: 
Április: Pásztor Krisztián (anyja neve:
Halász Dóra); Sipos Zsófia (Dudás Berna-
dett); Vétek Enikõ (Ürmös Edina)
Május: Jenovai Dominik (Gilicze Mari-
ann); Radics Viktor Rómeó (Radics An-
na); Lasancz Ákos György (Iván Tí-
mea); Nagyváradi Dorka (Hatalóczki
Ágnes)
Június: Káposzta Áron (Váradi Éva)

TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
TALÁLKOZÓ
Folytatás a címoldalról
A testvér-települési kapcsolat erõsítése,
valamint a fenti célok megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az Európai Unióhoz, mely
pályázat sikeres elbírálásban részesült.
Ennek eredményeként május 27/30.
Kamionka Wielka és Paptamási küldöt-
tei látogattak el községünkbe. A négyna-
pos találkozó során sokszínû és változa-
tos programmal vártuk vendégeinket. El-
sõ nap: vendégfogadás, ismerkedési est
a Béke Étteremben, ahol a jó hangulat-
ról a Madarasi Harmonikazenekar gon-
doskodott. Második nap: kirándulás
Szegedre és Hajósra. Harmadik nap:
délelõtt focimeccsek, sétakocsikázás,
Mélykút nevezetességeinek megtekinté-
se. Délután: kulturális gálamûsor. Ne-
gyedik nap: a vendégek elköszöntek és
visszafele útban Budapesten megtekin-
tették a Parlamentet. 

Reméljük, szép emlékekkel tértek ha-
za és szívesen emlékeznek vissza az itt
eltöltött napokra.

Börcsökné Kiss Erzsébet igazgató 

Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár

FELHÍVÁS
„Mélykút Nagyközség Díszpolgára”
cím adományozása tárgyában

Felhívom a mélykúti polgárok, helyi tár-
sadalmi szervezetek, települési képvise-
lõk, önkormányzati bizottságok figyel-
mét, hogy javaslatot tehetnek kitüntetõ
díj adományozására.

„Mélykút Nagyközség Díszpolgára”
cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak, aki vala-
mely kiemelkedõen jelentõs munkájával
vagy egész életmûvével a helyi társadal-
mi-gazdasági életben olyan általános el-
ismerést szerzett, amely hozzájárult a te-
lepülés jó hírnevének megõrzéséhez és
öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként is
köztiszteletben áll. A kitüntetõ díj posz-
tumusz is adományozható.

A javaslatokat augusztus 1. napjáig írás-
ban lehet hozzám benyújtani. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a javasolt személy
munkásságának, tevékenységének részle-
tes ismertetését. Felhívom figyelmüket,
hogy a javaslatok benyújtására nyitva álló
határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a
határidõn túl érkezett javaslat az odaíté-
léskor nem vehetõ figyelembe.

Kitüntetõ díj adományozása tárgyában

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

„Mélykút Községért Díj” adományoz-
ható azoknak, akik Mélykút fejlesztése,
hírnevének emelése érdekébena társadal-
mi, gazdasági életben, településfejlesztés-
ben, az ipari, mezõgazdasági, kereskedel-
mi, mûszaki, közigazgatási és egyéb terü-
leteken példamutató, kiemelkedõ tevé-
kenységet fejtettek ki • elméleti vagy gya-
korlati munkájuk révén kiemelkedõ mó-
don hozzájárultak Mélykúton a korszerû
és eredményes oktatás-nevelés megvaló-
sításához • a kulturális élet, a mûvészetek,
az irodalom területén kimagasló színvona-
lú tevékenységet végeztek • tartósan ki-
emelkedõ gyógyító- megelõzõ, szociális
tevékenységet fejtettek ki, az egészségügyi
és szociális ellátás helyi célkitûzéseinek
eredményes megvalósításához hozzájá-
rultak • az ifjúságpolitikai feladatok végre-
hajtásában, a testnevelés és sportmozga-
lom szervezésében, fejlesztésében és fel-
tételei megteremtésében kiemelkedõ
sporteredményeket értek el.

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

Kérem, hogy írásban indokolt javaslata-
ikat hozzám legkésõbb 2009. augusztus
1. napjáig benyújtani szíveskedjenek!

Gelányi János polgármester

Agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott agrár-környezetgazdál-
kodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szól.

Az agrár-környezetgazdálkodási intéz-
kedés támogatási kérelmeit elektronikus
úton 2009. június 1. és június 30. között
kell benyújtani. A támogatási kérelem
mellékleteit (pl. a támogatási kérelem
pontozásához szükséges dokumentu-
mok) írott formában postai úton kell be-
nyújtani az elektronikusan benyújtott
kérelemmel azonos támogatási kérelem
benyújtási idõszakban a kérelmezõ lak-
helye vagy székhelye szerint illetékes
MVH kirendeltséghez.

A támogatási kérelem beadása elõtt
elengedhetetlen az agrár-környezetgaz-
dálkodási célprogramok elõírásainak
megismerése és saját gazdaságra való ér-
telmezése. 

Területünkön jellemzõen a következõ
célprogramok jöhetnek számításba (a
teljesség igénye nélkül) • Integrált szán-
tóföldi célprogram • Tanyás gazdálkodás
(tanya tulajdonlása feltétel) • Integrált ül-
tevény célprogram • Hagyományos gyü-
mölcstermesztés célprogram

A támogatási kérelem jóváhagyását
követõen területazonosítási kérelmet
kell beadni, melyben a kötelezettség vál-
lalással érintett területek töréspontjainak
3 m-es pontosságú EOV koordinátáit
kell megadni. A területazonosítási kére-
lemhez szükséges mérések költségeire is
támogatást kapnak a gazdálkodók. 

A támogatási kérelem beadásával kap-
csolatban állok rendelkezésükre. 

Nem termelõ mezõgazdasági beruhá-
zásokhoz nyújtandó támogatások

A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet szól
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nem termelõ mezõgazdasá-
gi beruházásokhoz nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeirõl. 

A támogatás földhasználati intézkedé-
sekre (pl. sövénytelepítés, mezõvédõ fásí-
tás) és eszközbeszerzésekre (pl. természe-
tes alapanyagú kerítés, madárvédelmi be-
rendezések létesítése) vehetõ igénybe. 

A támogatás igénybevételére a kérel-
mezõ akkor jogosult, ha az agrár-környe-
zetgazdálkodási intézkedés igénybevétel-

ének feltételeirõl szóló külön jogszabály
alapján a tervezett beruházással érintett
területre vonatkozóan az elõzetesen jóvá-
hagyott területekre vonatkozó támogatási
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt
adó határozattal rendelkezik.

Támogatási kérelem 2009. júniusában
nyújtható be elektronikus úton. A kérel-
mezõ egy támogatási kérelemben több
intézkedésre is igényelhet támogatást.

Anyatehéntartás támogatás

Megjelent a 66/2009. (V. 26.) MVH köz-
lemény a 2009-es támogatási évi terme-
léshez kötött anyatehéntartás támogatás
igénylésérõl.

A támogatási kérelmet az MVH illeté-
kes megyei Kirendeltségéhez 2009. júni-
us 1. és 2009. július 31. között kell be-
nyújtani postai úton. A július 31-e után
benyújtott kérelmek esetén az anyate-
héntartás támogatásának összege kése-
delmes munkanaponként 1%-kal csök-
kentésre kerül. 25 naptári napon túli ké-
sedelmes benyújtás esetén a kérelem ér-
demi vizsgálat nélkül elutasításra kerül,
vis maior kérelem elfogadására ekkor
már nincs lehetõség. Támogatási kére-
lemnek kizárólag a K9600/K9601 Fõlap
és a K9602 Betétlap(ok) együttes beadá-
sa minõsül!

Önálló, építéssel nem járó gépek, tech-
nológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtandó támogatások

Megjelent a 68/2009 (VI.11) FVM rende-
let az EMVA alapból finanszírozott  önálló,
építéssel nem járó gépek, technológiai be-
rendezések beszerzéséhez nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl szóló
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk
számára nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM
rendelet módosításáról. A gépvásárlás tá-
mogatását 2009. június 15 és 2009. július
15 között kell beadni. A támogatás mérté-
ke a beruházás összes elszámolható költ-
ségének legfeljebb 25 %-a, a kiemelten tá-
mogatott gépek esetén legfeljebb 35 %-a. 

Az említett támogatások ügyében ren-
delkezésükre állok kedden és csütörtökön
az Agrárinformációs Irodában.

Kovács Tamás ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-7429

E-mail: kovacs.tamas@agrarkamara.hu

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!

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

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár honlapja: www.melykuti.hu
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A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet és
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat május 16-án
közösen, hetedik alkalommal rendezte meg a Ci-
gány Majálist. A majálist Gelányi János, Mélykút
polgármestere nyitotta meg. Ren-
dezvényünket köszöntötte Bá-
nyai Gábor, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés elnöke, Rostás
László, a Bács-Kiskun Megyei Ci-
gány Érdekképviseleti Szervezet
elnöke és Váradi Gusztáv a
Bács-Kiskun Megyei Cigányügyi
Referense. Meghívást kaptak
Bagó Zoltán, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, a Me-
gyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatok elnökei, Mélykút
Nagyközség  Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete, a mélykúti intézmények vezetõi és termé-
szetesen a mélykúti cigány lakosság egésze. 

Az egész napos cigány majális színvonalas és szó-
rakoztató volt a résztvevõk számára. A rendezvény
létszáma a vártnál nagyobb, 450-500 fõre volt. A
gyerekek nagy örömére légvárat, póni és nagy lovas
kocsikázást tudtunk biztosítani. 

A majális folytatódott a családi ügyességi vetélke-
dõkkel, gyermek és felnõtt programokkal, kulturális
szórakoztató mûsorokkal, hagyományos cigány
gasztronómiai ételek készítésével, ezen kívül a csa-
ládok versenyszerûen fõzték a pacalpörköltet, az el-
sõ három díjazott ajándékban részesült. 

A táj jellegû cigány ételek (cigány paradicsomle-
ves, puliszka, morzsolka, cigány lecsó, káposzta li-
bafejjel) elkészítése egyben bemutató is volt az
utógeneráció és vendégek számára. 

Rendezvényünk színvonalát emelte a Soltvad-
kerti Cigány Hagyományõrzõ Együttes, Mélykúti
Terne Serhaja (Mélyúti Csillagok) Cigány Hagyo-

mányõrzõ Együttes, Kiskõrösrõl
Stolyka Angéla hastánc bemuta-
tása és élõ zenekarként Kunyi ze-
nekara szórakoztatta a majális
résztvevõit. A gyermek és felnõtt
programok célja minden majáli-
son, hogy közösen, a gyerekek és
a felnõttek együtt eltölthessenek
egy egész napot sportolással és
szórakozással. A sport és ügyessé-
gi versenyek a következõk vol-
tak:sprintfutás, zsákban futás,
lisztfújás, danone evés, lufi fújás,
nõi-férfi gyerek kispályás foci, kö-
télhúzás, minden korosztálynak. 

A majális díjak és ajándékok átadásával zárult.
A Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet és

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében ez-
úton szeretném megköszönni  Gelányi János pol-
gármester úrnak, Holka István elnök úrnak, Földes
István képviselõ úrnak, Mikó Lászlóné és Fuszkó At-
tila képviselõknek, Bálint Lászlónak és Torma Lász-
lónak támogatását és segítségét. Továbbá megkö-
szönöm Kolompár Balázs, Kovács Árpád, Burai Dá-
niel képviselõ társaim segítségét és mindazoknak,
akik segítséget nyújtottak a majális színvonalas meg-
rendezéséhez. 

Burai Béla CKÖ elnök

Lehet így is...
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a követ-
kezõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

• KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: július 19. (va-
sárnap) Költség: 1.000.- Ft (tagoknak) 1.500.- Ft (nem tagoknak)
Jelentkezési határidõ: július 16. 
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november
15-22. Bõvebb tájékoztatás egyesületi irodánkban kérhetõ. Jelent-
kezési határidõ: augusztus 27.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes
egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló
kedvezményes bérlet váltható 5.000 forintért, melyet hat hónap
alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLTBAN 2009. évi tagdíjfize-
tést követõen ismét kedvezménnyel lehet vásárolni. Utalványok
az egyesületi irodában vehetõk át.
SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-660-
os telefonszámon.
ÜGYFÉLFOGADÁS: csütörtök 9-12 óráig. (Augusztus 31-ig a
szerda délutáni félfogadás szünetel.)
ELÉRHETÕSÉGEINK: 6449 Mélykút, Petõfi tér 17. 
Telefon: 77/460-010 • Mobil: 06-70/313-2929 (Holka Istvánné);
06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)
E-mail: mmemelykut@t-online.hu, Honlap: www.mmemelykut.hu

Egyesületi hírek

CSORBA-HÁZI ESTÉKCSORBA-HÁZI ESTÉK
a mélykúti Katolikus Közösségi Ház szabadtéri színpadán
RENDEZVÉNYSOROZAT 2009. ÉVI ELÔADÁSAIRENDEZVÉNYSOROZAT 2009. ÉVI ELÔADÁSAI

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

• JÚLIUS 4. (SZOMBAT

JÚLIUS 11. (SZOMBAT)

JÚLIUS 18. (SZOMBAT)

A dusnoki népzenei estje

A szeremlei és mélykúti tagokból álló
saját szerzeményeinek elôadása

A Felsô-Bácska több településének elôadóiból álló
együttes

egyházi könnyûzenei, és a
zenekar

népzenei mûsora

•

•

RACKE ZICE TAMBURAZENEKAR

BODOR BLUES BAND

HETVENSZER HÉTSZER

BÚZAVIRÁG EZERREL

Esôhelyszín minden alkalommal
a Fenyõ Miksa Könyvtár

Elõadások
kezdési idõpontja 19.30 óra

Adományokat köszönettel elfogadunk

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

.

TTAANNDDÍÍJJMMEENNTTEESSEENN  IISS  VVÉÉGGEEZZHHEETTÕÕ  OOKKJJ--SS  SSZZAAKKKKÉÉPPZZÉÉSSEEKK

EEssttii  ttaaggoozzaattoonn:: •Szociális gondozó és ápoló •Kisgyermekgondozó-, nevelõ 

•Informatikai hálózattelepítõ-, üzemeltetõ •Számítógép-szerelõ-, karbantartó•

EEssttii  ééss  nnaappppaallii  ttaaggoozzaattoonn: •Pénzügyi-, számviteli ügyintézõ 

•Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ (felsõfokú) 

NNaappppaallii  ttaaggoozzaattoonn: Felzárkóztató szakiskolai képzés.

Tandíjmentes érettségire felkészítõ gimnázium! 

Felkészítés középfokú angol, német nyelvvizsgára, kezdõknek és középhaladóknak is. 

Tájékoztatás: Odrobina Sándor 30/545-84-15, melykut@szefi.hu

Mélykút, Szvetnik Joachim Általános Iskola, Rákóczi u. 1-3.

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  HHAATTÁÁRRIIDDÕÕ::  22000099..  AAUUGGUUSSZZTTUUSS  3311..

22 év fölött is lehet ingyenes! 
Diákigazolvány igényelhetõ

Vizsgagarancia!
TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.SZEFI.HU 


