
A képviselô-testület soron következô ülése 2007. október 30-án (kedd) 15 órakor kezdôdik a Fenyô Miksa Könyvtárban.

Európa a polgárokért program
„Europe for Citizens” Programme

Mélykút Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete 23/2007.
(II.13.) Kt. számú határozatában dön-
tött arról, hogy a lengyelországi Kami-
onka Wielka településsel testvér-tele-
pülési kapcsolatot kíván létesíteni. Az
együttmûködési megállapodás Kami-
onka Wielka Járási Önkormányzat és
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
között 2007. május 4-én aláírásra ke-
rült. A közös partneri együttmûködés
célja mindkét fél részérõl az egyen-

rangú baráti kapcsolat, amelynek cél-
ja a kulturális, gazdasági, társadalmi
cserekapcsolaton alapuló együttmû-
ködés az önkormányzatok, helyi
egyesületek, az oktatás és a helyi tár-
sadalom területein. A partner telepü-
lések képviselõi törekednek egymás

megismerésére és az egyetértés eléré-
sére, a szoros kapcsolatok kialakításá-
ra, valamint a személyes együttmûkö-
dés és az egyes társadalmi csoportok
közötti együttmûködés feltételeinek a
kialakítására.

Folytatás a 9. oldalon

 

Mákos kalács sütõ verseny
és szüreti mulatság

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 5. alkalommal
rendezte meg az immár hagyománnyá vált mákos kalács sütõ
versenyt és szüreti mulatságot. Most is, mint minden évben
nagy izgalommal készülõdtünk erre az eseményre. A Jázmin vi-
rágkötõ klubunk tagjai készítették az asztali díszeket, szüreti
hangulatot varázsolva  az érkezõknek. Már délelõtt 10 óra kö-
rül gyûltek a szebbnél-szebb mákos kalács rudak. Jelszóval el-
látva, némelyik díszesen becsomagolva érkezett. Egy-két rúd
túrós, de még diós kalács is bekerült a palettába. A versenyre
29 ügyes kezû asszony nevezett. A mûvelõdési ház nagyterme
megtelt. Az idõsebb tagtársaink is itt lehettek, önkénteseink vál-
lalták a be- és hazaszállításukat. Nagyon nagy örömünkre szol-
gált, hogy a vidékrõl érkezõ és a helyi tagtársak mintegy 180 fõ,
most is nagy érdeklõdéssel jöttek erre a rendezvényünkre.

Idén is vendégünk volt Szakály József úr, a MEOSZ fõtitká-
ra, Õ nyitotta meg a rendezvényt, majd vendégünk, Gelányi
János polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket.

Kopcsek Tamás és Sári Diana igazán a szüreti mulatsághoz
illõ párosként adtak elõ egy, az alkalomhoz illõ csodálatos
táncot.. Folytatás a 5. oldalon

EMLÉKEZZÜNK!
Tisztelettel meghívom községünk polgárait
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 51.
évfordulóján megtartandó ünnepségre októ-
ber 23-án (kedden) 16.30 órakor a Petõfi té-
ri parkba.
Képviselõ-testület nevében:

Gelányi János polgármester

Kannás Alajos

Az ismeretlen
nemzedék

Én nem hittem mások se hittek
sokan várták hogy egyre kisebb
szürkébb lesz majd a fény s kilobban
a forrongás a homlokokban
megalkuvásra várt a vén
de minden torlasz tetején
az ismeretlen nemzedék
tettekkel mondta el nevét
õk nõttek s a világ lett kisebb
mi nem hittünk õk mégis hittek.
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Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
Május 29.

A képviselõ-testület a Jánoshalmi Rendõr-
õrs és a mélykúti kmb. csoport 2006. évi te-
vékenységérõl szóló beszámolóját jóváha-
gyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelmé-
nek helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az is-
kola igazgatója 2007. január 1. napjától
2007. augusztus 30. napjáig a tanítási idõke-
retet a továbbképzéseken való részvétel idõ-
tartamával, a gyermekekkel való kirándulás
idõtartamával (1 tanítási nap/tanév), valamint
a versenyeken való részvétel idõtartamával
csökkentse.

A képviselõ-testület a Gondozási Központ
2006. évi tevékenységérõl szóló beszámoló-
ját jóváhagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfo-
gó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-tesületének rendelete az ingatla-
nok és a közterületek tisztántartásáról

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján az ingatla-
nok és a közterületek tisztántartásáról a kö-
vetkezõ rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések:

1. §
A rendelet célja Mélykút Nagyközség köz-

igazgatási területén az ingatlanok és közterü-
letek tisztaságának – úttisztítás, síkosság-men-
tesítés, hóeltakarítás – (a továbbiakban: a
köztisztaság) biztosításával kapcsolatos helyi
szabályok megteremtése.

2. §
A rendelet hatálya kiterjed Mélykút Nagy-

község közigazgatási területén a jogi és ter-
mészetes személyekre – ideértve ezek társa-
ságát is – valamennyi ingatlanra, ingatlantu-
lajdonosra, használóra.

3. §
A köztisztaság megõrzésében mindenki

köteles hathatósan közremûködni és a tele-
pülési környezet (különösen a közterületek)
szennyezõdését, fertõzését eredményezõ
tevékenységtõl, illetõleg magatartástól tar-
tózkodni.

A köztisztaság biztosításával kapcsola-
tos feladatok és az azok ellátására köte-
lezettek

4. § 
Az egyes ingatlanok és az 5. § (1) bekezdé-

sében meghatározott közterületek tisztántar-
tásáról az ingatlan tulajdonosa (társasházak
esetében a tulajdonosi közösség), kezelõje,
használója, bérlõje, illetõleg haszonélvezõje
(a továbbiakban együtt: tulajdonos), valamint
a másnak a használatában lévõ ingatlanok
(ingatlanrészek és a hozzátartozó területek)
tisztántartásáról pedig a használó, illetõleg - a
bérleti jogviszonyból származó kötelezettsé-
ge szerint a bérlõ (továbbiakban együtt: hasz-
náló) köteles gondoskodni. 

5. §
(1) A tulajdonos, illetve használó köteles

gondoskodni 
a) az ingatlant övezõ közterület tisztántar-

tásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltá-
volításáról;

b) ha a járda és az úttest között berende-
zési (vagy zöld-) sáv is van, az úttestig terjedõ
egész terület;

c) földutas környezetben a telekhatártól
számított 4 méter széles területsáv tartozik az
a) pontban elõírt kötelezettség alá.

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni
a) ettõl eltérõ megállapodás kivételével a

szórakoztató, vendéglátó és árusító helyek,
üzletek, irodák elõtti járdaszakasz tisztántar-
tásáról, e területrõl a hulladék eltávolításáról,
továbbá a várható forgalomnak megfelelõ
mennyiségû közhasználatú hulladék- és ciga-
rettavég gyûjtõ tartály e rendelet szabályai-
nak figyelembevételével történõ elhelyezésé-
rõl, javításáról, pótlásáról, rendszeres kiüríté-
sérõl és tisztításáról,

b) a közterület rendeltetéstõl eltérõ célra
(árusítás, építési, szerelési munka stb.) törté-
nõ használata esetén a használattal érintett
terület közvetlen környezetének, de legalább
az azt körülvevõ 1 méteres területsávnak a
tisztántartásáról, 

c) az általa rendezett kulturális, sport és
egyéb rendezvények megtartására használat-
ba vett közterület tisztántartásáról, továbbá a
rendezvény várható forgalmának megfelelõ
számú illemhely biztosításáról,

d) a tulajdonában lévõ beépítetlen ingat-
lan tisztántartásáról és gyommentesítésérõl.

(3) Ha e rendelet eltérõen nem rendelke-
zik az önkormányzat gondoskodik 

a) a közterületek, ideértve • a rajtuk levõ
csapadékvíz-elvezetõ és gyûjtõ nyílt árkokat,
belvízelvezetõ gerinccsatornákat és ezek mû-
tárgyait, • a belterületen lévõ váróhelyisége-
ket, várakozóhelyeket, a járdától füvesített te-
rülettel vagy egyéb módon elkülönített meg-
állóhelyeket, a közlekedésre alkalmas egyéb
területeket, helyi utakat, lépcsõket, szerve-
zett, folyamatos tisztántartásáról, az ott kelet-
kezett települési szilárd hulladék összegyûjté-
sérõl és elszállításáról, továbbá a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok,
hulladékok eltávolításáról;

b) a közterületek tisztántartása során ösz-
szegyûjtött hulladék elszállításáról - a szemét-
gyûjtõ edények kihelyezésérõl és ürítésérõl, 

c) azon hórakások elszállításáról, amelyek
a gyalogosközlekedést akadályozzák,

d) a síkosság-mentesítés és hóeltakarítás
aktuális feladatainak ellátásáról.

Egyéb elõírások

6. §
(1) Anyagszállításnál a szállító köteles tevé-

kenységét úgy végezni, hogy a közterület ne
szennyezõdjön. Ha bármely szállítmány fel-
vagy lerakásával a közterület szennyezõdik, a
szennyezõdés elõidézõje köteles azt a mun-
kavégzés után azonnal eltakarítani. 

(2) Az építési munka során keletkezett –
közterületen tárolt – építési törmeléket,
egyéb hulladékot a tevékenység befejezése
után legfeljebb 48 órán belül el kell szállítani.
Az építési hulladék közterületen történõ táro-
lására a közterület-használatról szóló rende-
let szabályait kell alkalmazni. 

Köztisztasággal kapcsolatos tiltott tevé-
kenységek

7. §
(1) Úttestet, járdát és egyéb közterületet

bármiféle szennyezõ anyaggal ( pl. szenny-
vízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel),
különleges kezelést igénylõ savval, fertõzõ
vagy robbanásveszélyes anyaggal beszen-
nyezni tilos.

(2) Tilos dugulást okozó, vagy rongálásra
alkalmas, tûz- és robbanásveszélyes, vagy
mérgezõ anyagot (pl olajat, festéket, egyéb
vegyszert) árokba, közcsatornába, csapadék-
víz-csatorna víznyelõ aknájába juttatni.

(3) Tilos hórakás képzése tömegközleke-
dési jármû megállóhelyénél, útkeresztezõ-
désben, útburkolati jeleken, szemétgyûjtõ
edény tárolóhelyén és annak megközelítésé-
re szolgáló területen, közmûszerelvény
(vízelzárócsap, gázcsap és tûzcsap) felett és
lámpaoszlop köré. 

(4) Tilos közterületen és saját ingatlanon
hulladék égetése kivéve a környezetvédelem-
rõl szóló 7/2003. (IV. 15.) önkormányzati ren-
delet szerinti avar és kerti hulladék égetését.

(5) Tilos a közterület felszerelési, berende-
zési tárgyainak beszennyezése, rongálása.

(6) Tilos települési szilárd és folyékony hul-
ladék lerakása az önkormányzat tulajdonában
lévõ 0213/4. hrsz-ú bezárt szeméttelepen.

Vegyes rendelkezések

8. §
(1) A köztisztasággal kapcsolatos közegész-

ségügyi rendelkezések betartásának ellenõr-
zését az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat illetékes kirendeltsége végzi,
szabálytalanság esetén elrendeli annak meg-
szüntetését.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos kötelezett-
ségek teljesítésének ellenõrzésérõl a polgár-
mesteri hivatal útján a jegyzõ gondoskodik.

9. §
Amennyiben a cselekmény súlyosabb

büntetõ rendelkezésbe nem ütközik, sza-
bálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet alábbi
rendelkezéseibe foglalt kötelezettségeit meg-
szegi: 6.§ (2), 7.§.

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. június 1. napján

lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról, a
települési szilárd hulladékok gyûjtésérõl és el-
szállításáról szóló 10/1996. (V.10.) rendelet, va-
lamint az azt módosító 16/1996.(IX.1.),
17/1997.(XII.20.), 15/1998.(XII.30.), 6/2000.
(V.15.) és 24/2002.(XII.31.) rendelet.

A képviselõ-testület elrendeli a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljá-
rásról szóló rendelet felülvizsgálatát.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a Mélykúti Cigányokért Ala-
pítvány jelen formában benyújtott kérelmét
nem támogatja. A képviselõ-testület tájékoz-
tatja az Alapítvány képviselõjét, hogy új kére-
lem elõterjesztésével lehetõség van arra,
hogy esetleges nyertes pályázat esetén az ön-
rész összegét támogatásként az önkormány-
zat átvállalja.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
743.000,- Ft összegben pótelõirányzatot biz-
tosít a GAMESZ részére egészségügyi felada-
tainak ellátására.  

A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és
Fenyõ Miksa Könyvtár hét éves képzési ter-
vét, valamint a 2007. évi beiskolázási tervét
jóváhagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület akként dönt, hogy a
Balogh Ferencné, Zöldfa u. 11., Kiss Mihályné,
Zrínyi u. 41., Kormonik Istvánné, Bartók u.
90,. Maczkó Józsefné, Új u. 31. és Rasztik Ist-
ván, Bartók u. 92. szám alatti lakosok tulajdo-
nát képezõ 6449 Mélykút, Kossuth u. 19.
szám alatti, 800 m2 nagyságú ingatlant megvá-
sárolja 100.000,- Ft értékben.

A Képviselõ-testület az 56/2007.(IV.26.)Kt.
számú határozatot az alábbiak szerint módo-
sítja: A határozat 2. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép: „Mélykút Nagyközség Képvi-
selõ-testülete kezességet vállal a Jánoshalmi
Többcélú Kistérségi Társulás GVOP 4.4.2.
pályázat megvalósításához, 0,- Ft értékben, a
hitel felvétel alapja az engedményezett tá-
mogatás összege”.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
községháza tetején lévõ mûkõdésképtelen
rádió újbóli üzembehelyezésre vonatkozóan
árajánlatokat kér be.

Június 19.

A képviselõ-testület a Mélykúti Cigány Ér-
dekképviseleti Szervezet (továbbiakban:
CÉSZ) kérelmének helyt ad és részére
1.206.213,- Ft kamatmentes kölcsönt juttat. 

A képviselõ-testület kötelezi a CÉSZ -t a
kölcsön összegének a PEJ 5, illetve PEJ 6 el-
számolását követõen azonnal, de legkésõbb
2007. december 31-ig két részletben történõ
megfizetésére. 

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy
amennyiben a CÉSZ fenti fizetési kötelezett-
ségének az elõírt határidõn belül nem tesz
eleget, úgy Mélyút Nagyközségi Önkormány-
zat az idei évben önkormányzati támogatás-
ként biztosított összegbõl még ez évben ese-
dékes 50 E Ft-ot sem utalja ki, továbbá a
CÉSZ és a jelenlegi elnök által képviselt bár-
mely szervezetet 10 évig önkormányzati tá-
mogatásban nem részesíti.

A képviselõ-testülete megtárgyalta és elfo-
gadja a Homokhátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Vagyonkezelõ és Közszolgáltató
ZRt. közszolgáltatói kijelölésére vonatkozó
elõterjesztést.

A képviselõ-testület támogatja, hogy a
konzorciumban résztvevõ településeken a
hulladékkezelési és szállítási közszolgáltatást
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdál-
kodási Vagyonkezelõ és Közszolgáltató ZRt.
lássa el.

A ZRt-t a közszolgáltatási üzemeltetési
szerzõdés az abban meghatározott költség
elemek alapján beterjesztett díjjavaslat isme-
retében – amennyiben a jogszabály feltételei
fennállnak - Mélykút közigazgatási területén
a szilárdhulladék kezelési és szállítási közszol-
gáltatás ellátására rendeletben kijelöli.

A képviselõ-testület megtárgyalta a Ho-
mokhátsági Regionális ZRt. részvényeinek át-
ruházására vonatkozó vételi ajánlatokat és az
elõvásárlási joggyakorlás tárgyában az alábbi
döntést hozza:
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A Homokhátsági Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Vagyonkezelõ és Közszolgáltató
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (to-
vábbiakban: Homokhátsági Regionális ZRt.)
által kibocsátott részvények átruházására kö-
tött, alábbi Részvény adásvételi szerzõdések
vonatkozásában a vételi felhívást (szerzõdé-
ses feltételeket) megismerte, elõvásárlási jo-
gát nem kívánja gyakorolni, arról kifejezet-
ten lemond:

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.
Kiskunhalas, Szegedi u.4. szám alatti székhe-
lyû társaság tulajdonában álló alábbi részvé-
nyek   Kiskunhalas Város Önkormányzata ré-
szére történõ átruházására vonatkozóan:

• 1 darab 10.000,-Ft névértékû, nyom-
dai úton elõállított, névre szóló, elõvásárlá-
si jogot biztosító elsõbbségi részvény és •
219 darab, egyenként 10.000,-Ft névérté-
kû, nyomdai úton elõállított névreszóló
törzsrészvény, • Összesen: 220 darab,
egyenként 10.000,-Ft névértékû, mindös-
szesen 2.200.000,-Ft névértékû részvény
átruházása névértéken.

Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Vaskút, Kossuth Lajos u.90. szám alatti szék-
helyû társaság tulajdonában álló alábbi rész-
vények  Baja Város Önkormányzata részére
történõ átruházására vonatkozóan:

• 1 darab 10.000,-Ft névértékû, nyom-
dai úton elõállított, névre szóló, elõvásárlá-
si jogot biztosító elsõbbségi részvény és •
239 darab, egyenként 10.000,-Ft névérté-
kû, nyomdai úton elõállított névreszóló
törzsrészvény, • Összesen: 240 darab,
egyenként 10.000,-Ft névértékû, mindös-
szesen 2.400.000,-Ft névértékû részvény
átruházása névértéken.

Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft.
Csongrád, Erzsébet u.25.szám alatti székhe-
lyû társaság tulajdonában álló alábbi részvé-
nyek  Csongrád Város Önkormányzata részé-
re történõ átruházására vonatkozóan:

• 1 darab 10.000,-Ft névértékû, nyomdai
úton elõállított, névre szóló, elõvásárlási jo-
got biztosító elsõbbségi részvény és • 199
darab, egyenként 10.000,-Ft névértékû,
nyomdai úton elõállított névreszóló törzs-
részvény, • Összesen: 200 darab, egyen-
ként 10.000,-Ft névértékû, mindösszesen
2.000.000,-Ft névértékû részvény átruházá-
sa névértéken.

A képviselõ-testület megtárgyalta a Ho-
mokhátsági Regionális ZRt. 2007. május 23-
ai közgyûlésén hozott közgyûlési határozat-
ban elõírt, a részvényes önkormányzatokat
terhelõ, veszteségpótlás rendezésére vonat-
kozó pótbefizetési kötelezettség elõírásáról
szóló rendelkezéseket.

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
a Homokhátsági  Regionális ZRt-ben fenn-
álló 270.000.- Ft névértékû részvénye ará-
nyában a 26.627.000,-Ft veszteségbõl
Mélykút Nagyközség Önkormányzatát,
mint részvényes terhelõ 359.465.- Ft össze-
gû pótbefizetési kötelezettségét legkésõbb
2007. június 22. napjáig teljesíti a Homok-
hátsági Regionális ZRt. részére. A pótbefi-
zetés forrása: hitel.

A ZRt-vel szemben a veszteségpótlás kö-
telezettsége nem terheli az Önkormányza-
tot, amennyiben a Homokhátsági Hulla-
dékgazdálkodási Kft, Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft, és a Csongrád Városi
Víz-és Kommunális Kft részvényesek legké-
sõbb 2007.június 20.napjáig a pótbefizeté-
si kötelezettséget az Önkormányzattól át-
vállalják és a teljes veszteségpótlás összeget
befizetik a ZRt. részére.

A képviselõ-testülete a Szvetnik Joachim
Általános Iskola részére 1.678.860,- Ft, az
Óvoda részére 1.386.652,- Ft, a Mélykúti Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat részére
216.000,- Ft kamatmentes kölcsönt juttat. A
kölcsönt egyösszegben 2008. május 31-ig
kell visszafizetni.

Június 26.

A képviselõ-testület a Jánoshalmi Többcé-
lú Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-
ségrõl szóló beszámolót jóváhagyólag tudo-
másul veszi.

A képviselõ-testület a Polgármesteri Hiva-
tal 2006. évi munkájáról szóló beszámolót
jóváhagyólag tudomásul veszi és egyben
megköszöni a jegyzõ és a hivatali apparátus
lelkiismeretes munkáját.

A képviselõ-testület az ÉPTESZ Kft. 2006.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót jóvá-
hagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskolában a 2007/2008. tanévben fel-
használható óraszámot 764,5 órában hatá-
rozza meg, az elõterjesztéshez képest azzal a
módosítással, hogy a sajátos nevelési igényû
tanulók fejlesztésére az elõterjesztésben java-
solt óraszámot 12 órával csökkenti, a gyer-
mek és ifjúságvédelmi felelõs 10 óraszámát
pedig - tekintettel arra, hogy a gyermek- és if-
júságvédelmi feladatok ellátás már két éve
nem kötelezõ feladat - nem engedélyezi.

A képviselõ-testület felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy készítse el a tantárgyfelosz-
tást, majd azt jóváhagyásra terjessze a képvi-
selõ-testület soron következõ ülésére.

A képviselõ-testület Címeres Aranygyûrû-
vel köszönti – érdemei elismeréseként – a te-
lepülés aranydiplomás pedagógusait –
Crnkovics Szilvesztert, Crnkovics
Szilveszternét, Eszter Gábort, Horváth Lászlót
és Szabó Antalnét –, melyet a Mélykúti Na-
pok rendezvénysorozat keretében ad át. 

A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola Alapító Okiratát módosítja.

A képviselõ-testület a GAMESZ Alapító
Okiratát módosítja.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-tesületének 2007. II. félévi
munkaterve

• Augusztus 7.
1. Tájékoztatás a mélykúti cigányság hely-

zetérõl. • 2. Tantárgyfelosztás jóváhagyása • 3.
Döntés a Mélykút Községért Díj odaítélésérõl.

• Szeptember 3.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2007. I.

félévi gazdálkodásának helyzetérõl. • 2. Be-
számoló a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa
Könyvtár 2006. évi munkájáról. • 3. Tájékoz-
tató a Bácsalmási Munkaügyi Kirendeltség
Mélykút községet érintõ munkanélküliség
helyzetérõl. • 4. Bursa ösztöndíj pályázathoz
csatlakozás

• Október 30. 
1. Tájékoztató a rehabilitációs foglalkoztató

mûködésérõl. • 2. A Mûvelõdési Ház igazga-
tói álláshelyre pályázat kiírása. • 3. Tájékozta-
tó a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
2006. évi szolgáltatási tapasztalatairól, a mû-
ködés feltételeirõl. • 4. A közterület-használat-
ról szóló önkormányzati rendelet megalkotá-
sa. • 5. A környezetvédelemrõl szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. • 6. A helyi
hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálása. • 7.
Környezetvédelmi Program felülvizsgálata.

• November 27.
1. Beszámoló az Óvoda 2006/2007. tan-

évi munkájáról. • 2. Tájékoztató az önkor-
mányzati gazdálkodás 2007. III. negyedévi
helyzetérõl. • 3. Az Önkormányzat 2007. évi
költségvetési koncepciójának elfogadása. •
4. Döntés a Mélykút Község Díszpolgára cím
odaítélésérõl. • 5. 2008. évi belsõ ellenõrzé-
si terv elfogadása.

• December 18.
KÖZMEGHALLGATÁS. • 1. A 2008. évi

élelmezési norma megállapítása. • 2. A kép-
viselõ-testület 2008. I. félévi munkatervének
megállapítása. • EGYEBEK • 1. Ha képviselõ-
testület másként nem dönt, az ülések délután
15 órakor kezdõdnek. • 2. Ha a képviselõ-
testület másként nem dönt, az ülések helye a
polgármesteri hivatal tanácskozó terme. • 3.
Az SZMSZ-nek megfelelõen a polgármester az
üléseken tájékoztatást ad • a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekrõl, • a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról. • 4. A de-
cemberi testületi ülés napirendi pontjainak
megtárgyalása elõtt a Képviselõ-testület köz-
meghallgatást tart, amelyen az állampolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi
közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek. • 5.
A képviselõk kérdezési és interpellációs jogu-
kat a napirendi pontok megtárgyalása után
gyakorolhatják.

A képviselõ-testület jóváhagyta a Nagyköz-
ség Hosszútávú Fejlesztési Koncepcióját. Az
azóta eltelt idõszakban igény merült fel az
ún. Nagykertekben már tervezett gazdasági
terület további bõvítésére. 

Tekintettel arra, hogy az 1. pontban meg-
jelölt területen már több ipari létesítmény
található, és az itt meglévõ infrastruktúra
igen kedvezõ feltételeket teremt újabb ipar-
telepítésre, a Képviselõ-testület a már jóvá-
hagyott Hosszútávú Fejlesztési Koncepciót
akként módosítja, hogy a Nagykertekben
tervezett iparterület bõvüljön ki egészen a
vasútvonalig, illetve a másik oldalon a meg-
lévõ földterületek hátsó telekhatáráig egé-
szen a Bácsalmásra vezetõ útig. Mivel a
Nagykertekben tervezett Iparterület nagysá-
ga a közeljövõben kielégíti az iparterület
méreteire vonatkozó igényeket, ezért az ed-
dig iparterület céljára megjelölt területek –
Csikériára vezetõ út és a régi Halasi ország-
út mentén – a nagytávlati fejlesztési kategó-
riába kerülnek. A képviselõ-testület felkéri
Hernyák Imre tervezõt, hogy a határozatban
foglaltak alapján a szükséges tervezési és
egyeztetési eljárást folytassa le.

Augusztus 6.

A képviselõ-testület a mélykúti cigányság
helyzetérõl szóló tájékoztatást az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel együtt jóváhagyólag
tudomásul veszi.

A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola 2007/2008-as tanév tantárgy-
felosztását az elõterjesztés szerint jóváhagyja.

A Képviselõ-testület felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy a tantárgyfelosztás végrehaj-
tásáról gondoskodjon.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy kezdeményezze a Bácsal-
mási Körzeti Földhivatalnál a mélykúti 3589
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását.

A képviselõ-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a telekmegosztás után keletkezõ
nagyobb ingatlanrész forgalmi értékének
becslését végeztesse el. 

A képviselõ-testület a telekmegosztás után
a fennmaradó nagyobb ingatlanrészt értéke-
sítésre kijelöli.

A képviselõ-testület elrendeli az újonnan
kialakult, nagyobb ingatlanra vonatkozóan az
ajánlattételi felhívás megjelentetését a va-
gyonrendeltben foglaltaknak megfelelõen.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat,
mint ajánlatkérõ által a „Sportcsarnok és für-
dõ épületének akadálymentesítése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bí-
rálóbizottság szakvéleménye alapján Mélykút
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete meghozta a következõ határozatát: A
nyertes ajánlattevõ: Berényi Építõipari Kft.
6300 Kalocsa, Meszesi u. 57.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérõ által a „Sportcsarnok épületének
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Közbeszerzési Bírálóbizottság szakvéleménye
alapján Mélykút Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete meghozta a következõ ha-
tározatát:A nyertes ajánlattevõ: Berényi Építõ-
ipari Kft. Kalocsa, Meszesi u. 57.

A képviselõ-testület a Dél-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghát-
rányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatá-
sát szolgáló támogatására pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Sportcsarnok épületének
felújítása (lapostetõ, öltözõk-, fürdõk, közle-
kedõ, mosoda-szertár és nõi-férfi illemhely
korszerûsítése). Saját forrás : 2.901.721, tá-
mogatásból igényelt összeg: 8.300.166, Ös-
szesen. 11.201.887.

A képviselõ-testület a Dél-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által meghirdetett leghát-
rányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatá-
sát szolgáló támogatására pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Sportcsarnok és fürdõ
akadálymentesítése (betonrámpák, valamint
mozgáskorlátozott illemhely építése). Saját
forrás: 675.195, támogatásból igényelt ös-
szeg: 2.460.752, Összesen: 3.135.947.

A képviselõ-testület a Mélykúti
Lovasegyesület kérelmének helyt ad, és ré-
szére 900.000,- Ft kamatmentes kölcsönt jut-
tat. A kölcsönt egyösszegben a támogatás ki-
utalását követõ 8 napon belül, de legkésõbb
2007. december 31-ig kell visszafizetni.

A képviselõ-testület a Mélykúti Szederinda
Népzenei Egyesület kérelmének helyt ad, és
részére 900.000,- Ft kamatmentes kölcsönt
juttat. A kölcsönt egyösszegben a támogatás
kiutalását követõ 8 napon belül, de legké-
sõbb 2008. március 31-ig kell visszafizetni.

A képviselõ-testület kinyilvánítja a Magyar
Önkormányzatok Szövetségébe történõ be-
lépési szándékát.

A képviselõ-testület köszönettel vette és el-
fogadja Radvánszki József Mélykút, Nagy ut-
ca 24. szám alatti lakos székelykapu ado-
mányázására vonatkozó ajánlatát. A képvise-
lõ-testület felkéri az Oktatási-, Kulturális-,
Sport és Ifjúsági Bizottságot, hogy egyeztes-
sen az érdekeltekkel a kapu elhelyezésérõl.

A képviselõ-testület Doszpod László Mély-
kút, Damjanich u. 57. szám alatti lakos sze-
métszállítási díjjal kapcsolatos kérelmét meg-
ismerte, és az arra adott jegyzõi tájékoztatást
jóváhagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület posztumusz „Mélykút
Községért Díj” kitüntetést adományoz néhai
Horváth Nándornak Mélykút község szolgá-
latában a II. világháború során kifejtett ki-
emelkedõ tevékenységéért.

A képviselõ-testület Karajz Gábor jegyzõ
közszolgálati jogviszonyát – a köztisztviselõ
kezdeményezése alapján – a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15.
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Mélykút

2007. október

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fel-
sõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, fel-
sõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

FIGYELEM! • Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõok-
tatási intézmények hallgatói. • A középiskolai akkredi-
tált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ
tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.
• Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek. • Külföldi intézmén-
nyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberé-
ben tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008.
õszén már nem áll fenn, úgy a 2008/2009. tanév elsõ
félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõok-
tatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a
felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követõ tanulmányi félév (2007/2008. tanév má-
sodik, illetve a 2008/2009. tanév elsõ féléve). Az ösz-
töndíj folyósításának kezdete: 2008. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév má-
sodik félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intéz-
ménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hall-
gató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyó-
sítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nél-
kül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járu-
lékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelõ jövedelemnek számít.
• A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ah-
hoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszo-
nyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson. • A pályázó pályá-
zat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró te-
lepülési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támo-
gatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg
a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje. • A pályá-
zó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat le-
bonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése
céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje. • A pá-
lyázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azono-
sítás célja érdekében szükséges mértékben történõ
nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írás-
ban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pá-
lyázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pá-
lyázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti

Jogviszony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszony-
ban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intéz-
ményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített ál-
lamilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási
intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghir-
detett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hit-
oktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles meg-
nevezni. • 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.• 3. A
szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2007. november 28-ig
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: • a tele-
pülési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy
formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizár-
ja; • az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv dön-
tése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési ön-
kormányzat döntésérõl és annak indokáról 2007. de-
cember 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban ér-
tesíti a települési önkormányzat által támogatásban ré-
szesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztön-
díj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de leg-
késõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsõoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt
(1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor: • tanulmányok halasztása;
• tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõok-
tatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási
forma megadásával); • tanulmányi státusz (munka-
rend, képzési forma) változása; • személyes adatainak
(név, állandó lakcím) változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulat-
lanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intéz-
mény részére visszafizetni.

A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támoga-
tást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndí-
jas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi te-
rületérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásá-
ról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi
félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl
szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõokta-
tásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.)
Korm. rendelet szolgál.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mélykút Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együtt-
mûködve ezennel kiírja a 2008. évrea Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási  hallgatók számára a 2007/2008.
tanév második és a 2008/2009. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

§ (2) bekezdés a) pontja alapján a felek közös
megegyezésével 2007. augusztus 20. napjá-
val megszünteti.

A képviselõ-testület jegyzõi állás betöltésé-
re pályázatot ír ki a következõ feltételekkel: A
munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 7-10. §-ai, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
36. § (1) bekezdése alapján kerül betöltésre.

Pályázati feltételek: • magyar állampolgár-
ság • büntetlen elõélet • cselekvõképesség •
igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudomá-
nyi doktori képesítés, • jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga, vagy teljeskörûen közigazga-
tási jellegûnek minõsített tudományos foko-
zat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiá-
nyában a  közigazgatási szakvizsga egy éven
belüli megszerzése • legalább kétéves köz-
igazgatási gyakorlat • vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése,

Elõnyt jelent: • közigazgatásban szerzett
legalább 2 év vezetõi gyakorlat • jogi szak-
vizsga • idegen nyelv ismerete (legalább kö-
zépszint) • számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell: • a pályá-
zó személyi adatait tartalmazó részletes szak-
mai önéletrajzot, • iskolai végzettségét, szak-
képesítését tanúsító okiratok másolatát • 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
• adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázat elbírálásában részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megálla-
pítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, a vonatkozó helyi
rendelet és az egységes közszolgálati szabály-
zat szabályai alapján. A munkakör – a pályá-
zat elnyerése esetén – 2008. január 1. napjá-
tól tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõ-
re szól.

A pályázatot zárt borítékban Mélykút
nagyközség polgármesteréhez címezve, „Pá-
lyázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva
kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenést kö-
vetõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályá-
zat elbírálásáról Mélykút Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a pályázatbenyúj-
tási határidõt követõ ülésén dönt. A pályázat
elbírálását követõ 8 napon belül a pályázatok
egyidejû visszaküldésével minden pályázó
írásbeli értesítést kap.

A képviselõ-testület elrendeli a pályázati fel-
hívás megjelentetését a Belügyi Közlönyben.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat,
mint ajánlatkérõ által a „Szent László u. 17-
19. sz. Konyha homlokzatfelújítása, akadály-
mentes WC és gyermekillemhely létesítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszer-
zési Bírálóbizottság szakvéleménye alapján
Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete meghozta a következõ határo-
zatát: A nyertes ajánlattevõ: Banász és Társa
Kft. Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 81. I/4. 

A képviselõ-testület a létrehozandó
Sporthorgász Egyesület kérelmét megismer-

te, és egyetért annak nyilvántartásba vételé-
vel és céljaival.

A képviselõ-testület felkéri az egyesület le-
endõ elnökét, hogy az egyesület konkrét el-
képzelését, kérését a nyilvántartásba vételt
követõen ismételten terjessze a képviselõ-
testület elé.

A képviselõ-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2007. szeptember 1. és
2007. december 31. közötti idõszakra vonat-
kozóan csatlakozik az iskolatej programhoz.

Szeptember 4.

A képviselõ-testület a Dél-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ Bácsalmási Kirendelt-
ségének munkájáról és a Mélykút nagyközsé-
get érintõ munkanélküliség helyzetérõl szóló
tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és
Fenyõ Miksa Könyvtár 2006. II. félévi és 2007.
I. félévi munkájáról szóló beszámolóját jóvá-
hagyólag tudomásul veszi.

A képviselõ-testület a Felsõ-Bácskai Fiatal
Mûvészekért Kulturális Alapítvány Mélykúti
Alkotóház mûködtetési tevékenységérõl
szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomásul
veszi.

A képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola kérelmének helyt ad, és hozzá-
járul ahhoz, hogy az iskola igazgatója a
2007/2008-as tanévben a tanítási idõkeretet a
továbbképzéseken való részvétel idõtartamá-
val, a kirándulás idõtartamával, valamint a ta-
nulók versenyre kísérése idõtartamával csök-
kentse.

A képviselõ-testület az Óvoda kérelmének
helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda
vezetõje a 2007/2008-as tanévben a tanítási
idõkeretet a továbbképzéseken való részvé-
tel idõtartamával, a gyermekekkel való kirán-
dulás idõtartamával, valamint a versenyeken
való részvétel idõtartamával csökkentse.

A képviselõ-testülete az önkormányzat
gazdálkodásának 2007. I. félévi helyzetérõl
szóló beszámolóját jóváhagyólag tudomá-
sul veszi.

A képviselõ-testület kinyilvánítja csatlakozá-
si szándékát a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat, mint
ajánlatkérõ által a „Gondozási Központ régi
szárnyának felújítása” tárgyú közbeszerzési el-
járásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság szak-
véleménye alapján Mélykút Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete meghozta a
következõ határozatát: A nyertes ajánlattevõ:
Berényi Építõipari Kft. Kalocsa, Meszesi u. 57. 

A képviselõ-testület a Dél-Alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
leghátrányosabb helyzetû kistérségek fel-
zárkóztatását szolgáló támogatására pályá-
zatot nyújt be.

A pályázat célja: Gondozási Központ régi
szárnyának felújítása. Saját forrás: 2.576.038,
támogatásból igényelt összeg: 6.519.753,
Összesen: 9.095.791.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA A
www.melykut.hu webcímen olvasható.

A szerkesztõség kéri, hogy aki elektronikus úton is
szeretné megkapni az Önkormányzati újságot, szíveskedjen

azt az mmemelykut@emitelnet.hu e-mail címen jelezni.
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Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap-
ból finanszírozott egységes területalapú tá-
mogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi
kiegészítõ nemzeti támogatások (top up)
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdé-
sekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet
62.§ (5) bekezdése szerint az MVH tájékoz-
tatót tesz közzé a 2008-tól bevezetendõ
egyes szántóföldi növények kiegészítõ nem-
zeti támogatás alapját képezõ történelmi bá-
zisjogosultság módosításával kapcsolatban.

A 2006. december 31-ig a termõföld
használójának személyében bekövetkezett
változásoknak megfelelõ módosítások: • Az
egyes szántóföldi növények történelmi bázis-
jogosultságot a 2006. évi támogatási kérelem
benyújtása és 2006. december 31. között a
termõföld használójának személyében bekö-
vetkezett változásnak megfelelõen módosítani
kell. • Az MVH által a 2006. évi területalapú
támogatási kérelmére vonatkozóan megállapí-
tott terület képezi a 2008. évi Szántóföldi nö-
vények kiegészítõ nemzeti támogatáshoz kap-
csolódó történelmi bázisjogosultság alapját. •
A K9004 bejelentõ lap minden esetben be-
nyújtandó, amennyiben a 2006. évi terület-
alapú támogatási kérelemben szereplõ terület-
re vonatkozóan a hasznosító személyében vál-
tozás következett be (2006. évi támogatási ké-
relem benyújtása és 2006. december 31. kö-
zött) akkor is, ha a változást már jelezték az
MVH felé a K0075-ös Területalapú támogatás
Hasznosító személyében bekövetkezõ válto-
zást bejelentõ lapon.

A formanyomtatványhoz minden esetben
csatolni kell a változást igazoló dokumentum
egy eredeti példányát, vagy hitelesített máso-
latát. A változást igazoló dokumentumban és

a K9004 formanyomtatványon feltüntetett
parcellaadatoknak (blokkazonosító, parcella-
terület) egyezniük szükséges. Igazoló doku-
mentum lehet: bérleti szerzõdés, adásvételi
szerzõdés, ajándékozási szerzõdés, a föld-
használat átengedését igazoló okirat

A K9004 bejelentõ lapot mindkét, a válto-
zásban érintett félnek alá kell írnia, mert alá-
írás nélkül a bejelentés érvénytelen. A K9004
bejelentõ lap csak eredeti aláírásokkal fogad-
ható el. Bármely aláírás hiányában a bejelen-
tés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A Szántóföldi növények kiegészítõ nemzeti
támogatás 2008 történelmi bázis jogosultság-
hoz kapcsolódó hasznosító személyében be-
következõ változást kizárólag az MVH által
rendszeresített K9004- es formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani! A K9004 formanyom-
tatvány hiányában a bejelentés elutasításra ke-
rül! A bejelentést az MVH által rendszeresí-
tett nyomtatványon az MVH központi levele-
zési címére kell beküldeni (postára adni),
2007. október 31-ig:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága
1385 Budapest, 62. Pf.: 867

A borítékra írja rá „Szántóföldi bázisjogo-
sultság módosítás”! Figyelem! A bejelentés
kizárólag postai úton nyújtható be. A benyúj-
tás ideje a postára adás dátuma! A határidõ
elmulasztása esetén a bejelentés érdemi vizs-
gálat nélkül elutasításra kerül!

További információ kérhetõ az ugyfelszol-
galat@mvh.gov.hu e-mail címen valamint
személyesen a Mélykúti Agrárinformációs
Irodában, valamint telefonon a 06 70 3 870-
513-as számon.

Kovács Tamás NVT tanácsadó

Folytatás a címoldalról
Míg a Katymár–Madarasi harmonika-ze-

nekart hallgattuk – melyet Geiger István kar-
nagy úr vezényelt –, Báics Ernõ képviselõ úr,
a zsûri elnöke, Barabás György, a MEOSZ
munkatársa és Gelányi Jánosné polgármes-
terné asszony zsûri tagok már kóstolgatták a
finomabbnál finomabb kalácsokat. Aggódva
figyeltük, hogy a zsûri végig tudja-e kóstolni
a 29 féle „alkotást“. Köszönjük a kitartást!

A gyógy-masszírozást Grizákné Szöllõsi
Éva, vérnyomásmérést Szöllõsi Ferencné
végezte,  de nem maradt el a nagyon szóra-
koztató „gyógytorna“ sem, amit Eszter Rita
„vezényelt“. A zsûri elnöke szenzációs érté-
kelést tartott az eredményrõl. Mindenki
gyõztes lett. A részvételért a versenyzõknek
kis ajándékot adtunk át, ami természetesen
mákot is tartalmazott, bízva abban, hogy jö-
võre még többen jelentkeznek a versenyre.

Közben begördült a Napközi otthon autó-
ja, meghozta a finom ebédet. Most aztán
egyesületünk Anna tánccsoportján volt a sor!
Nem táncolni, tálalni kellett. Büszkén mond-
hatjuk, ebben is helytálltak. A mákos kalá-

csok felszeletelésre kerültek, jó étvággyal kö-
zösen fogyasztottuk el, majd vidám táncmu-
latság kezdõdött, melyhez a zenét a hagyo-
mányoknak megfelelõen Kurtyák Antal és
zenekara szolgáltatta. Beérett a sok lelkes
önkéntes több napi munkájának gyümölcse.

Ragyogó napsütésben, csodálatosan szép
õszi napon élveztük, hogy együtt lehettünk,
mint egy nagy család. Szórakoztunk, beszél-
gettünk, táncoltunk.

Elfeledve a mindennapok gondjait, igazi
gyógy terápia, testi- lelki felüdülés volt ez
idõsebbnek, fiatalabbnak., és igazi szüreti
mulatság!

Köszönet az adományokért, köszönet
minden segítõ kéznek, önkénteseinknek,
akik hozzájárultak rendezvényünk sikeré-
hez. Megköszönöm tagjaink részvételét.
Egyesületünk összetartó erejében bízva,
minden évben szeretnénk ezt a szép ren-
dezvényünket minél nagyobb létszámmal
megtartani, s vele a kedves, szép szüreti
mulatságot, a mákos kalácssütést, mint ked-
ves hagyományt felidézni, ápolni.

Holka Istvánné elnök

Mákos kalács sütõ verseny
és szüreti mulatság

Csorba-házi esték képekben
Az idei évben is megrendezésre került

nyári elõadássorozat egy-egy alkalmát elevenítik fel a következõ képek:

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!

A jánoshalmi Radnóti Gimnázium Színjátszó csoportja A Bácsbokodi Ifjúsági Fúvószenekar elõadása

A bajai Bácska Banda népzenei estje
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A meghatódottságtól könnyes szemmel, az
örömtõl nevetõ szívvel fogok hozzá az emlé-
kezéshez, amely nemcsak egy kiváló ember-
rõl, hanem elindító mesteremrõl szól. Örülök
mert falum nagy adósságot stornirozott, ami-
kor elismerte a község életét meghatározó te-
vékenységét. Örülök, mert sok ismert mélykú-
ti potentának írásaimban feltettem a kérdést,
nem volna illõ errõl a kiváló és a községet leg-
nehezebb idõszakában életét kockáztatva
mentõ atyámfiáról megemlékezni. Kinyíllottak
az emlékezõ szívek.

Horváth Nándor ahhoz a nagy kántor gene-
rációhoz tartozott melynek kiválóságai id.
Szvetnik Lajos mélykúti, Lovass György bajai,
Zámbó Ádám jánoshalmi, Hangodi István ha-
lasi, Szendrei István bátaszéki kántorok voltak

Nándor bátyám Jánoshalmán született. Az
elemit és a polgárit is ott végezte. A polgári
után irány Kalocsa az érseki Tanító és Kántor-
képzõ. Sikeres diplomázás után került Mély-
kútra id. Szvetnik Lajos fõkántor mellé segéd-
kántornak. Tudni kell, hogy abban az idõben
két segédkántora volt a mélykúti fõkántornak.
(Nehogy valakit megtévesszen a fõkántorság,
ez nem státusz, hanem cím volt, melyet csak a
nagyon érdemesek kaptak meg. Abban az
idõben a Kalocsa–Bácsi érsekség területén
csak a mélykúti kántornak adatott meg ez a
cím, kiváló képessége és valami nagy szakmai
tudásáért.) A két segédkántorra azért volt szük-
ség, mert a kántor csak a nagy ünnepeken mi-
sézett Mélykúton. Állandóan úton volt a törté-
nelmi Bácska jeleseinél a családi ünnepek
egyházi részét lebonyolítandó.

Amikor id. Szvetnik Lajost kinevezték a ma-
jorok és a hozzájuk tartozó ezer holdak jó-
szágigazgatójának és a mélykúti Hitelszövetke-
zet igazgatójának, akkor kántor nélkül maradt
a község. Javaslatára Horváth Nándort nevez-
ték ki és fogadták el az egyházközség tagjai
mélykúti kántornak. Ekkor kezdõdött egy cso-
dálatosan szép és értékes pálya, melynek nyo-
mai nemcsak a községben, de bennem is old-
hatatlan nyomokat hagytak a mai napig. Hogy
a szakmában keveseknek adatott pályát fut-
hattam be gyémánt diplomásként még ma is
mûködve, azt neki köszönhetem.

Hihetetlen szorgalommal képezte magát.
Érezte, hogy milyen keveset ad a képzõ a le-

endõ kántoroknak és rájött, hogy csak önkép-
zéssel tud megfelelni annak a hatalmas kihí-
vásnak, melyet majd tízezer mélykúti atyámfia
támasztott vele szemben. A kántorlakban ál-
landóan szólt a harmónium, zizegett a lapo-
zott verseskötet, hogy minél rangosabb bú-
csúztatók születhessenek. A nálam levõ hagya-
tékából kis remekmûveket lehet kiválogatni
egy-egy sikeres búcsúztató olvasásakor. Valami
nagy szorgalommal segítette az egyházi ének-
tár átsegítésében a híveket, Zsaskovszkyból a
Szent vagy Uram modern hangzásaiba. Egyre
jobban és jobban megismerte a nagyapám ál-
tal tervezett orgona szinte korlátlan lehetõsé-
geit és Isten adta tehetségével õ is bemutatko-
zott a remek instrumentumnak és megszeret-
ték egymást. Csodálatos melódiákat eredmé-
nyezett ez a találkozás

Belakta a kántorlakot, de elõttem ma is is-
meretlen ok miatt soha nem nõsült meg, csa-
ládot nem alapított. Azonban ami igaz az igaz,
hogy szebbnél szebb házvezetõnõi voltak.
Társadalmi életet nem élt. Politikával nem fog-
lalkozott. Többször helyettesített az elemiben.
Banász Jani bátyám, ha valamelyik tanítója hi-
ányzott, õt kérte meg helyettesítésre. Szívesen
vállalta és igen hangulatos foglalkozásokon ne-
velte, tanította a mélykúti kismagyarokat.
Hangjával és zenéjével szerette az embereket.
Ha fekete malaclopójában feltûnt valahol,
mélykúti atyámfiai nehezen tudták köszönés-
ben megelõzni. Szerették, tisztelték és jó szív-
vel süvegelték. Egyre jobban belopta magát az
emberek szívébe. Barátja, baráti társasága
nem volt. Két embert engedett magához kö-
zel, az egyik volt a Krécsi bácsi, pénzügyeinek
rendezõje, a másik meg Krécsi Miki, kibõl
mindenáron kántort és utódot akart nevelni.
Sokszor volt vendég a Krécsi házban nemcsak
mint Nagyapa ügyfele, hanem egy kis fröccs
melletti kvaterkára.

Kevesen tudják róla, hogy kiváló zeneszer-
zõ volt. Nemcsak egyházi zenét írt, hanem
szép, kedves és fülbemászó magyarnóták is
életre keltek a kottafejek nyomán. Szerény-
ségére jellemzõ, hogy nótáskötetét nem Já-
noshalmán – ahol volt nyomda – adta ki, ha-
nem Csengõdön került nyomdagép alá a
„Nótáskönyv”.

(Folytatása következik)               Tegzes Miklós

In memoriam
Horváth Nándor

• VODICAI ZARÁNDOKLAT
13. alkalommal hívta vodicai zarándokla-

tra az idõs-beteg testvéreket a mélykúti kar-
itász csoport. A jó hangulatban eltöltött
napon gyóntatáson, szentmisén, betegek
kenete kiszolgáltatásán, litánián és szerény
vendéglátáson vettek részt a zarándokok. 

• FÕEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ NAP
A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye

Mélykúton rendezi a fõegyházmegyei kar-
itász napot. Idõpontja: 2007. november 3.
(szombat). Az ünnepélyes szentmisét 12
órakor Dr. Bábel Balázs érsek úr mutatja be a
Szt. Erzsébet templomban.

• EU ÉLELMISZERSEGÉLY
2007-ben már harmadszor! A

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „a
Közösség legrászorulóbb személyeinek inter-
venciós készletekbõl származó élelmisz-
erekkel történõ ellátása” címû program
keretében a Kalocsa Fõegyházmegyei
Katolikus Karitász Alapítványon keresztül idén
már harmadízben sikerült „EU élelmiszersegé-
ly – kereskedelmi forgalomba nem hozható”

címkével ellátott alapvetõ élelmiszerekhez
hozzájuttatni rászoruló embertársainkat.
Ez esetben: 2.220 kg/3 raklap + 4 db karton-
doboz/ spagetti • 1560 kg /2 raklap + 2 db
zsugorfólia liszt • 585 kg /3 raklap + 99 db
kartondoboz tésztaétel gombás szósszal –
összesen 4365 kg élelmiszert kaptunk.

107 családnak (1-7 személyes családok)
tudtunk megélhetési gondjaikon segíteni. Az
élelmiszerek osztása október 3-4-én történt.

Az élelmiszer csomagok átvétele és szigorú
elszámolása tetemes adminisztrációval jár.
Mindazoknak, akik valamilyen formában
segítettek abban, hogy ez az élelmiszersegé-
ly létrejöhetett, köszönetünket fejezzük ki.
Isten fizesse meg!

Katolikus Karitász mélykúti csoportja

Karitász hírek

Népzenei találkozó

A Mélykúti Asszonykórus 2007. október 20-án (szombaton) 15 órakor tartja VI. Népzenei
Találkozóját a Mûvelõdési Házban. 

Tisztelt mélykútiak! Várjuk Önöket a közönség soraiba! A belépés ingyenes.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007 évben nem lesz tüdõszû-
rés Mélykúton.  

Tüdõszûrésen való részvételre lehetõség van a Bácsalmási Tüdõgondozóban, vagy a kis-
kunhalasi rendelõintézetben. Írásban érdeklõdtünk mindkét intézménynél a részletekrõl, vá-
laszt azonban csak Kiskunhalasról kaptunk, melynek eredménye: Kiskunhalasra beutaló nem
szükséges, vizitdíjat nem kell fizetni, mindössze a TAJ kártya bemutatása kötelezõ. Szûré-
si idõpontok Kiskunhalason:•hétfõ: 8 órától 17 óráig•kedd: 8 órától 14 óráig•szerda: 8 órá-
tól 16 óráig •csütörtök: 8 órától 14 óráig •péntek: 8 órától 13 óráig. Polgármesteri Hivatal

TÜDÕSZÛRÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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Ezúton tájékoztatom Önöket Mélykút
Nagyközség Önkormányzat Gondozási Köz-
pontjának szolgáltatásairól:

Házi segítségnyújtás keretében
nyújtott szolgáltatások: Ezen szolgálta-
tást igénybe vehetik, azok az idõskorú, pszi-
chiátriai, fogyatékkal élõk és szenvedélybeteg
személyek, akik önmaguk ellátásához segít-
séget igényelnek.
• Térítésmentesen tudjuk biztosítani: • Men-
tális gondozás (beszélgetés, látogatás), •
Gyógyszeríratás, annak kiváltása, bevásárlás,
mosás (mosópor biztosításával).
• Óradíjas szolgáltatásaink: 846 Ft/óra • az
orvos elõírása szerinti alapvetõ gondozási,
ápolási feladatok •  takarítás 

Étkeztetés keretén belül: meleg étel
biztosítása (házhoz szállítva): 413 Ft + kiszál-
lítás költsége: 132 Ft. (egyénre szabottan
vizsgáljuk a jövedelmi viszonyokat, így bizto-
sítjuk a kedvezményeket )

Ápoló-gondozó otthoni ellátás: Térí-
tési díja 67.000 Ft/hó. Kérelmeiket a Gondo-
zási Központ Mélykút, Hunyadi u 31. sz. alat-
ti címre adhatják le. Érdeklõdni személyesen
vagy a 77-460-175-ös telefonszámon lehet.

Nappali ellátás keretében – Idõsek
Klubja: Ezen szolgáltatást igénybe vehetik a
18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk
vagy idõs koruk miatt szociális és mentális tá-
mogatásra szoruló, önmaguk ellátására rész-
ben képesek. Háromszori étkezés esetén 647
Ft, egyszeri étkezés esetén 451 Ft térítést kell
fizetni. Az ellátás igénybevétele esetén az em-
lített étkezéseket nem kötelezõ igénybe venni. 

A Klub szolgáltatásai: • Idõsek Klubja ét-
keztetés, mentálhigiénés gondozás, ügyinté-
zés, bevásárlás, mosás (mosóport az ellátott-
nak kell biztosítani), igény szerinti programok
a szabadidõ eltöltésére. Igény esetén tisztál-
kodási lehetõséget tudunk biztosítani.

Az Idõsek Klubjában csak az étkezésért
kell térítési díjat fizetni. A személyi térítési dí-
jakat egyénre szabottan vizsgáljuk és jövedel-

mi viszonytól függõen többféle kedvezményt
tudunk biztosítani az ellátottaknak.

Jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tás: (a gondozási központ szakmai
központ biztosításával vesz részt a
szolgáltatásban): A szolgáltatás célja és fel-
adata a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
igénybevevõk biztonságos életvitel feltételei-
nek megteremtése, krízishelyzetben gyors és
eredményes segítségnyújtás biztosítása. A rá-
szoruló személy otthonában segélyhívó készü-
léket telepítünk ki, mely segélyhívásra ad lehe-
tõséget, a készülék használata esetén 30 per-
cen belül a szakképzett gondozó érkezik a
helyszínre. 

Tanyagondnoki szolgáltatás: 2007.
július 20-ától mûködik a településen a tanya-
gondnoki szolgáltatás, melynek fõ célja öreg-
major területén illetve a község központjától
távol esõ településrész intézményhiányából
eredõ hátrányok enyhítése, alapvetõ szükség-
letek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz,
egyes alapellátásokhoz (pl. idõsek klubjába va-
ló bejutás segítése) való hozzájutás biztosítása. 

A tanyagondnoki szolgáltatás kapcsán igény-
be vehetõ ellátások: • Napi egyszeri meleg étel
igénybevételére van lehetõség. Házi segítség-
nyújtás biztosítása. • Egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutás segítése. • Gyógyszerkiváltás és
a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáju-
tás biztosítása. A tanyagondnoki szolgáltatás té-
rítésmentesen vehetõ igénybe. 

Gondozási Központ Konyhája: Isko-
lás gyermek esetén a térítési díj a következõ:
• napközis gyermek 304 ,-Ft • menzás gyer-
mek 193 Ft • óvodás gyermek esetén a térí-
tési díj 206 Ft • Felnõtt részére az ebéd térí-
tési díja 413 Ft. Lakodalmakra, egyéb ren-
dezvényekre fõzést vállalunk. 

A Gondozási Központ szolgáltatásait kér-
hetik a 77/460-175 -ös telefonszámon vagy
személyesen a Mélykút, Hunyadi u. 31.
szám alatt.

Szalainé Hodoniczki Andrea, Gond. Közp. igazgató

A GONDOZÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

FELHÍVÁS!
Tudomásunkra jutott, hogy a község temetõiben sajnálatos módon mostanában elõfordul,

hogy ismeretlen személyek meggyalázták mások hozzátartozóinak sírhelyét. Az egyik meggya-
lázott sírhelyet gondozó család fájó szívvel vette tudomásul, hogy kb. 10 koszorút eltulajdoní-
tottak szeptember hónap elsõ felében. Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy közösen vi-
gyázzunk a sírhelyek épségére, illetve ezúton kérjük, hogy akinek esetleg konkrét információ-
ja van az elkövetõ személyek kilétével kapcsolatosan az jelentse az illetékes szervnél! 

Közremûködésüket és segítségüket elõre is köszönjük!                             Bényi József tanácsos

DÉMÁSZ Zrt. 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 35. 06-40/822-282 
Hibabejelentés 06-40/822-000 
Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. 06-77/422-633
Emitel Zrt. 6200 Kiskõrös, Sáfári J. u. 5. 06-78/499-050
ÉPTESZ Kft. 6449 Mélykút, Rákóczi u. 5. 06-77/460-089
FiberNet Kommunikációs Zrt. 6500 Baja, Szarvas G. u. 8. 06-79/521-450
Magyar Telekom Nyrt. 6000 Kecskemét, Kálvin tér 10/12 06-76/514-167
KecskemétiTerületi Mérnökség 06-76/514-189

06-76/325-222
Mezei õrszolgálat Bencsik Ferenc 06-30/224-7797

Kakas Mihály 06-77/461-117
Tancsik György 06-30/419-8950

Rendõrség Mélykút Nagyváradi Zsolt 06-20/539-6660
Fodor-Kusza Zoltán 06-20/935-1490
Földes András 06-20/539-6740
Sepsi László 06-20/539-5616

Polgárõrség (Bács-Komplex Security Kft.) 06-70/367-5776

Október 23-án (kedd) a községi '56-os ün-
nepség után 18 órakor szentmisét mutatunk be
a Hazáért és az áldozatokért a Szt. Joachim
templomban, majd a szentmisét követõen
gyertyagyújtás az '56-os emlékoszlopnál a Pe-
tõfi téri parkban. Mindenkit szeretettel várunk!

November 1-én (csütörtök) Mindenszen-
tek ünnepén reggel 8 órakor szentmise a
Kálvária temetõben majd sírszentelés. 9 óra-

kor szentmise az Alsó temetõben, majd sír-
szentelés.

Mindenszentek napján a Pesti úti teme-
tõben a Plébánián történõ elõzetes bejelen-
tés alapján lehetséges sírszentelés, 10 óra
után. Este 18 órakor szentmise a halottain-
kért, majd utána gyertyás megemlékezés a
II. világháborús emlékmûnél. 

Bolvári János plébános

EGYHÁZI HÍREK

Minden ünnep szép és magasztos. Az el-
múlás, a csend, az emlékezés ünnepe a halot-
tak napja. Ilyenkor minden ember – ha csak
egy pillanatra is – emlékezik. Felidézõdnek a
régi arcok, melyeket csak az emlékezet õriz,
és hozzá társul egy-egy történet, családi-baráti
együttlét eseménye. Ahogy repülnek az évek,
úgy jönnek elõ az elfeledett szerettek. Kinek
mennyire nyúlnak az emlékei: talán egészen
az õsz bajuszú üknagyapáig, vagy a rég elte-
metett osztálytársig, talán a szomszéd néni jó-
ságos tekintetéig…. sorolhatnám õket, hiszen
végeláthatatlan már a sor. És amikor gondolat-
ban egy-egy találkozás megtörténik, mintha
most lenne, most a jelenben. Mert hát az iga-
zi találkozások nem biztos, hogy mindig az
életben történnek. Aki fontos volt a számunk-
ra életében, annak van mondanivalója holta
után is, csak egy kis csend és odafigyelés kell
hozzá. És természetesen megállni, legalább
ilyenkor, amikor a látogatás, az emlékezés
csak rajtunk múlik. A mohával fedett sírok
most kicsit díszesebbek, hiszen talán annyi
idõnk van, hogy egy szál virággal kilátogassunk
a temetõbe, de van-e idõnk beszélgetni? A te-
metõ csendjében meghallani a sok intést, ag-
gódódást, szeretõ és féltõ gondolatokat. Re-
mélni az Õ bölcsességükben, megfogadni a

jót, tenni az igazat, bármi áron is – õk már tud-
ják, hogy csak ezt érdemes. Halld meg te is a
csend szavát, hogy az elhunytak érdemei ne
legyenek elpazarolva. Ha valamikor szükség
volt a segítségükre, akkor most biztosan szük-
ség van. Legyen ez az ünnep is szép és ma-
gasztos, örömteli. Igen örömteli, hiszen olyan
emberekre emlékezünk az elhunytakban, akik
küldetésüket teljesítették. Várt rájuk a végtelen
boldogság és életük célja beteljesült. A sok kis
égõ gyertya tegye emléküket fényesebbé. Ne-
künk, élõknek még van feladatunk itt a földön,
de legyen idõnk meghallani az Õ halk szavu-
kat is, meghallani amíg nem késõ.   Rasztik Tibor

Halottak napjára...

Simon András:Örök emlékezettel c. rajza

KÖZHASZNÚ TELEFONSZÁMOK

MEGHALTAK: Nagy Antal élt 84 évet; Mé-
száros János Lászlóné Tokodi Mária élt 73
évet; Marosi Zoltán Gyula élt 64 évet; Pásztor
Józsefné Dropa Margit élt 95 évet; Dudás
Kálmánné Csorba Veronika élt 73 évet; Mis-
kolci Mihály élt 83 évet; Földes Sándor élt 77
évet; Kothencz István élt 57 évet; Kiss Lajos élt
69 évet; Bagóczki András élt 51 évet; Gyenge
Lászlóné Cserged Irén élt 78 évet; Csorba
György élt 62 évet; Harkai Istvánné Sziráczki
Julianna élt 95 évet; Kucsera János élt 77 évet;
Simonyi Mihályné Szöllösi Franciska élt 78
évet; Bogdán Miklósné Radvánszki Ilona élt
84 évet; Figura Gizella élt 82 évet; Hallai Im-
re élt 87 évet;  Kasza Jánosné Filep Zsófia élt
86 évet; Miskolci Mihály élt 56 évet; Szalon-
nás András élt 83 évet.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Schmidt Zoltán
és Bencsik Rita; Szerencsés István és
Bugoczki Zsuzsanna Borbála; Mészáros Ró-
bert és Ilcsik Ágnes; Lázár László és Figura
Anita; Dora Csaba és Illés Nóra; Dudás Ervin
István és Horváth Anett; Nagy Róbert és Sa-
rok Anita.

SZÜLETTEK: Visnikar Viktor anyja neve:
Tokodi  Magdolna; Kothenc Karina an: Deák
Anita; Tüske Liem an: Herke Dezdemóna;
Morvai Kevin Pál an: Borbély Bernadett;
Hosztafi Maja an: Torma Judit; Kiss Karina an:
Molnár Anita; Rudics Réka an: Molnár Anikó;
Turcsik János an: Mészáros Ágnes; Kanyik Le-
vente an: Béleczki Tünde; Kothencz Roxana
an: Simon Szilvia; Tornyai Vanda an: Tornyai
Andrea; Mikó Milán an: Gyetvai Anikó.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2007. JÚLIUS VÉGÉTÕL
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Mint már ismeretes, a mélykúti sport-
egyesület labdarúgó csapata a megyei
labdarúgó bajnokság II. osztályában
kezdte el a 2007-2008. évi bajnoki so-
rozatot. Köszönhetõ ez a magasabb osz-
tályt támogató önkormányzatnak, a
szakosztály vezetésének, illetve a csapat
elmúlt idõszakban nyújtott folyamatos
jó teljesítményének. Az elért eredmé-
nyek bizonyították, hogy lehet mélykúti
fiatalokra épített kiváló eredmények el-
érésére képes csapatot kialakítani. Ezért
a cél nem lehet más, mint továbbra is
ezen a helyes úton járva közösen örülni
a mélykúti fiatalok által elért eredmé-
nyeknek. Következõ hazai mérkõzése-
ink: október 14. (vasárnap) 15:00

Mélykúti SE –Sükösdi SC • október 21.
(vasárnap) 14:30 Mélykúti SE–Hajósi
FC • november 3. (vasárnap) 13:30
Mélykúti SE–Bajaszentistváni SK •
november 18. (vasárnap) 13:00 Mély-
kúti SE–Nagybaracskai KSK. A felnõtt
mérkõzések elõtt két órával az ifjúsági
mérkõzések kerülnek megrendezésre.

Ezúton is szeretném megköszönni az
eddig támogatást nyújtóknak a segítsé-
gét és ezúton is kérem a labdarúgást
szeretõk anyagi és erkölcsi támogatását
a csapat számára, hogy a felnõtt és az if-
júsági csapat ezután is a mélykúti lab-
darúgás hagyományaihoz méltóan sze-
repelhessen a bajnokságban.

Szöllõsi Ferenc SE elnök

Magasabb osztályban

• Az ÉPTESZ KFT. üzemeltetésében
levõ temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 6 -
20 óráig tartanak nyitva 2007. no-
vember 4-ig. 2007. november 5-tõl a
temetõk 8-16 óráig tartanak nyitva! A
temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/447-0341. (Bozár László)
• A SZIPPANTÓS személye és tele-
fonszáma megváltozott ezentúl szip-
pantást lehet rendelni a 06-20/978-
6680, Mayer László telefonszámon il-
letve az ÉPTESZ KFT számán: 77/460-
089, vagy személyesen az irodában:
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• VÍZMÛ telefonszáma: 06-30/314-
6604. (Konkoly István, Kothencz Já-
nos). Kérjük a lakosságot, hogy ingat-
lan esetében a tulajdonosváltozást
minden esetben jelentsék be az
ÉPTESZ KFT. irodájában a vízóra átírá-
sa és a vízszolgáltatói szerzõdés meg-
kötése miatt. Felhívjuk a fogyasztók fi-

gyelmét a vízóra aknák tisztántartásá-
ra és téli idõszakban a vízórák fagy el-
leni védelmére. 
• KÉMÉNYSEPRÕ telefonszáma:
06-30/461-6835 (Szûcs Imre). A ké-
ményseprõ tevékenység kötelezõen
elõírt közszolgáltatás, melynek
igénybe vétele mindenki számára kö-
telezõ. Ha a tulajdonos a díjfizetést
elmulasztja vagy a munka elvégzését
akadályozza a szolgáltató köteles az
elsõ fokú tûzvédelmi hatóságot írás-
ban értesíteni.
• FELSÕ-BÁCSKAI HULLADÉKGAZ-
DÁLKODÁSI KFT. emblémájával ellá-
tott szemeteszsákot lehet vásárolni
az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút
Rákóczi u. 5. szám alatt 209,-Ft brut-
tó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a
hulladékot a kuka ürítésekor ezt is el-
szállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mélykút Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve  ezennel kiírja a
2008. évre Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelent-
kezhetnek, akik: a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érett-
ségi elõtt álló középiskolások;  vagy b) felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2008/2009. tanévtõl kezdõdõen fel-
sõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2008-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben
ténylegesen megkezdik.

FIGYELEM!  • Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hall-
gatói. • A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a  Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete
a 2008/2009. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév elsõ
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosult-
ságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.  Azokban a hónapok-
ban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az
ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ
jövedelemnek számít.
• A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoz-
tatást nyújtson. • A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye
és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg a pályázati
forduló lezárultáig maga kezelje. • A pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogo-
sultság ellenõrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig
kezelje. • A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoz-
tatást nyújtson. • A pályázó pályázata benyújtásával hoz-
zájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történõ nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban,
a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási
határideje: 2007. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei: • 1. Igazolás a pályázó és a
vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl. • 2. A szociális rászorultsága igazolására az
alábbi okiratok:

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellék-
letekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2007. november 28-ig saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: • a települési
önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja; • az ösztöndíj
elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem
élhet. A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról
2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles írásban 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére
bejelenteni, hogy a 2008/2009. tanévben melyik felsõoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó
köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi évet
megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi
fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban
részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikere-
sen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon
belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és
az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köte-
les teljesíteni az alábbi adatok változásakor: • tanulmányok
halasztása; • tanulmányok helyének megváltozása (az új fel-
sõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási
forma megadásával); • tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma) változása; • személyes adatainak (név, állandó
lakcím) változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a
jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási
intézmény részére visszafizetni.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgál-
ni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizs-
gálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem boc-
sátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során
az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az
önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának
megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti.
A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban ren-
delkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható
meg. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás vissza-
vonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi
félévtõl ható hatállyal hozható meg

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj
elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Október végén elsõsorban az angol-
szász kultúrkörben ünneplik a Hallo-
ween ünnepét, amelynek legkedve-
sebb része a töklámpások készítése, il-
letve állítása. 

Halloween az egyik legrégebbi ün-
nep, eredete évszázadokkal ezelõttre
vezethetõ vissza. A Halloween jelleg-
zetes eszköze a töklámpás és a fák-
lya, amelyeket arra használtak, hogy

elriasszák maguktól a gonosz szelle-
meket. Magyarországra az Egyesült
Államokból került át az ünnep, és bár
a hagyományokkal többé-kevésbé
tisztában vagyunk, nálunk még nem-
igen tartják ezt az ünnepet vagy csak
kevés helyen. 

Az ünnep szokásai közül fennma-
radt a töklámpás készítése, amit a
gyerekek nagy elõszeretettel gyako-
rolnak is.

Másodszor szeretnénk megrendezni
„Tök jó!” címmel a töklámpás készítõ
versenyt október 29-én 17 órai kez-
dettel a könyvtárban. Mivel igencsak
szép formájú sütõtökök teremtek az
idén a település határában, dolgos, fa-
rigcsáló kedvû gyermek és felnõtt is
akadhat szép számmal, a töklámpás
készítés pedig remek szórakozás, így
minden adott tehát egy igazán jó han-
gulatú programhoz.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az
érdeklõdõket! Jelentkezni a könyvtár-
ban lehet személyesen és a 461-347-
es telefonszámon október 22-ig.

„TÖK JÓ!”
Töklámpáskészítõ verseny
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Mélykút

2007. október

MEGHÍVÓ
A Mélykúti Lovas Egyesület Fejér Sárkány Íjász Szakosztálya és

Mélykút Nagyközség Önkormányzata

ÍJÁSZVERSENYT RENDEZ
A HADAK ÚTJÁRA TÁVOZOTT HÕSÖK EMLÉKÉRE

Sok szeretettel és nagy tisztelettel meghívunk benneteket Mélykútra 2007. Magvetõ (ok-
tóber) havának 21. napján (vasárnap), a Hadak Útjára távozott hõsökrõl való megemlékezés-
re, hagyományõrzõ napra és íjfeszítõ-nyílröptetõ megmérettetésre!

A rendezvény helyszíne a jánoshalmi úti lovaspálya. Megközelítése Szeged, Baja János-
halma irányából táblával jelezve.

Történések menete: • 07.30-09.00: Nevezés • 09.00-10.00: Hagyományõrzõk felvo-
nulása tradicionális viseletben; a II Világháborús emlékmûnél (templomdomb) fõhajtás a
mindenkori Magyar Katona emléke elõtt; • 10.30-14.00: Íjfeszítõ és nyílröptetõ megméret-
tetés; • 11.00-14.00: A nem íjászó vendégeknek népzenei koncert, kézmûves vásár; •
14.30-15.00: Áldós Tûzgyújtás – Magyar András õsi módon kovával és acéllal gyújtja meg
az emlékezés tüzét; • 15.00-16.00: Szalai János elõadása: Árpád Vezér – Pozsonyi Csata •
16.00-tól: Kurszán Ádáz Népe vezetésével beszélgetés a tûznél: Jövõnk, az igaz út keresése
és az azon való haladás (hagyományõrzés – hagyományápolás – „hagyománypótlás!?”) 

Nevezési díj: felnõtteknek 1500 Ft, gyermekeknek 700 Ft, miniknek ingyenes. Az íjászver-
senyen nem induló vendégeink számára a belépõjegy 250 Ft. A rendezõség a változtatás jo-
gát fenntartja!

További információ: v. Lajdi Róbert 06-20/491 99 78 telefonszámon.
v. Kovács Tamás alpolgármester, 

v. Holka István, a Lovas Egyesület elnöke • v. Lajdi Róbert, az Íjász Szakosztály vezetõje

ARANYKOPJÁSOK FEJÉR SÁRKÁNY NEMZETSÉGE

A közelmúltban önkormányzati tulajdonú
szélessávú hálózat épült településünkön, me-
lyen a Tanet Kft. indít szolgáltatáscsomagot.
Egyeztetések és fejlesztések eredményeként a
lakosság érdekeit meszszemenõen szolgáló
tartalom és ár került kialakításra. A cég ügyve-
zetõjét, Tari Balázst kérdeztük az építkezésrõl,
a szolgáltatási csomagokról.

– Milyen hálózat épült településünkön, miért
különleges ez?

Mélykúton egy olyan kábelhálózat épült, ame-
lyen adat-, kép- és hangszolgáltatás biztosítható
kiváló minõségben, egy vezetéken érkezve a laká-
sokba, alacsony áron. A hálózat különlegességét
az adja, hogy hosszú optikai és rövid koax-szakas-
zokból épül fel, ennek és a felhasznált válogatott
eszközöknek köszönhetõk a kimagaslóan jó mi-
nõségû tévéadások, a gyors és stabil Internet és a
folyamatosan rendelkezésre álló telefon. A hagyo-
mányos kábeltelevízió-hálózatokon az Internet el-
érhetõ sávszélessége erõsen korlátozott, az új igé-
nyeket nehezen tudja kielégíteni, azokon a háló-
zatokon ez a szolgáltatás nagyon érzékeny a za-
varra. A mi hálózatunk a következõ években
megjelenõ magasabb minõségi és növekvõ telje-
sítményigények kielégítését is biztosítja. Minden
túlzás nélkül azt mondhatjuk, hogy a jelennel a jö-
võt is megépítettük. Szinte korlátlanul bõvíthetõ a
sávszélesség és az Internet érzéketlen a zavarra.
Eddigi tapasztalataink alapján szinte nincs karban-
tartás-igénye egy ETTH-rendszerû hálózatnak és a
sávszélesség, csatornaszám szinte tetszés szerint
bõvíthetõ.

– Úgy tudom, más technológiai újításokkal is
találkozhatnak az elõfizetõk. Mik ezek?

Az országban az elsõk között indítunk digitális
csomagot. A mi kínálatunkban nem egy szûk
körnek elérhetõ, magas havidíjú, tematikus cso-
mag fog szerepelni, szeretnénk, ha a digitális mi-
nõséget a lehetõ legtöbben élvezhetnék ottho-
nukban. Éppen ezért Táltos-csomagunk 58 csa-
tornájából 26-ot digitalizáltuk. Az elõfizetõknek
ez semmilyen plusz költséget nem jelent, egy ké-
szülékhez a Set-Top-Box-ot és a kártyát díjmen-
tesen biztosítjuk. Az eddigi visszajelzések nagyon
kedvezõek, a zavarmentes, kiváló kép- és hang-
minõséget, a széles ismeretterjesztõ-, sport- és
felnõtt-csatorna kínálatot, valamint a csomag
alacsonyan tartott, 3290 Ft-os havidíját értékelik
ügyfeleink.

– Ha valaki még ekkora összeget sem szeretne
kábeltévére áldozni, milyen lehetõségei vannak?

Kínálatunkban létezik egy információs cso-
mag. Ebben a közszolgálati, a díjmentesen fog-
ható és helyi tévék láthatók. Elsõsorban azoknak
ajánlom, akik otthoni antennájukkal a fenti csa-
tornákat nem, agy nem jó minõségben tudják
fogni. A Skót-csomag havidíja 490 Ft. Nagy nép-
szerûségnek örvend 32 csatornás Vándor-cso-
magunk. Megtalálható benne film-, zene-, rajz-
film-, sorozat-, ismeretterjesztõ- és sport csator-
na is. 1990 Ft-os havi elõfizetési díjával ideális
választás mindenkinek, aki minõségi szórakozás-
ra vágyik, ugyanakkor a háztartása havi kiadása-
it is szeretné lefaragni.

– Mozicsatornák is indulnak?
Az HBO, HBO2, Cinemax, Cinemax2 és az

HBO Comedy csatornákat vettünk fel kínála-
tunkba, melyek egy akció keretében most
együtt, mindössze havi 1700 Ft-ért érhetõk el.

– A hálózat bemutatásánál említette a szinte
korlátlanul bõvíthetõ Internetet. Hogy kell ezt
érteni?

Kínálatunk legalján egy korlátlan, 1,5 Mbps/256
kbps sávszélességû csomag szerepel, mely 3800
Ft-os havidíjával országos szinten az egyik legjobb
ár/érték arányú. Népszerû a 3 Mbps/3 Mbps le-
és feltöltési sebességet kínáló elõfizetésünk, mely
– nem elírás – ténylegesen szinkron sávszélessé-
get ad, kategóriájában verhetetlen áron. Az el-
múlt 1 évben háromszor emeltünk sávszélessé-
get. A hálózat tökéletesen alkalmas a további bõ-
vítésre így valószínûsíthetõ, hogy a 2007-ben elõ-
fizetõ mélykúti ügyfelünk 2008-ban változatlan
áron már bõvebb tartalmat kapnak anélkül, hogy
szerzõdést kellene módosítaniuk.

– Minek köszönhetõek az alacsony árak?
A szélessávú gerinchálózat kiépítése európai

uniós és önkormányzati pénzekbõl történt, eh-
hez tette hozzá az önkormányzati partnercég a
mûsor és telefon-továbbításhoz szükséges eszkö-
zöket magánerõbõl. A pályázatnak kedvezõ ha-
tása van a mi szolgáltatásunkra is, hiszen ha a há-
lózat megépítése magánerõbõl történt volna, a
befektetett öszszegnek jóval rövidebb határidõn
belül kellene megtérülnie. Egy hasonlattal élve,
olyan ez, mint a személyi vagy a lakásépítési hi-
telek esetében. Legfõképpen a rendszer haszná-
lóinak kedvezõ ez a helyzet.

– Telefonszolgáltatást is hirdetnek szórólapjai-
kon, mikor indul és mit kell róla tudni?

Telefonszolgáltatásunk a kábeltévével és az
Internettel egyszerre, várhatóan november ele-
jén indul. Telefonos-csomagjaink már 990 Ft-
tól elérhetõek, ez már önmagában megtakarí-
tást jelenthet. A kedvezõ percdíjak segítik a to-
vábbi a takarékoskodást, míg a hálózaton belü-
li díjmentes telefonálás már biztosan elegendõ
érv az új szolgáltatás mellett. Például Mélykút-
ról Jánoshalmára, vagy Borotára a hálózathoz
csatlakozó két elõfizetõ a nap bármely idõsza-
kában tetszõleges hosszúságú, ingyenes be-
szélgetést folytathat. 

– Ha valaki csatlakozni szeretne a hálózathoz,
milyen egyszeri költségekre számíthat?

A csak kábeltévére elõfizetõktõl 9600 Ft-os
belépési díjat kérünk. Amennyiben az ügyfelünk
2 szolgáltatást megrendel, a belépési díj 4800 Ft-
ra csökken. Mindhárom szolgáltatás megrende-
lése esetén díjmentes a belépés. Az egyszeri dí-
jakat soha nem kell készpénzben fizetni, az elsõ
havidíjas számla fogja tartalmazni. Az Internet és
a telefon elõfizetéséhez ki kell helyeznünk egy
jelentõsebb értéket képviselõ kábelmodemet,
melyért 9000 Ft letéti díjat kérünk. Errõl a díjról
tudni kell, hogy szerzõdéskötéskor az ügyfélszol-
gálatos kollégának fizetendõ, aki errõl bizonyla-
tot ad. Nem minõsül egyszeri díjnak, a szerzõdés
megszûnésekor visszajár.

– Lesz-e helyi ügyfélszolgálat, hol lehet szolgál-
tatást megrendelni?

Területi ügyfélszolgálat kezdi meg mûködését
november elejétõl. Mélykúton heti egy nap fo-
gadják az ügyfeleket kollégáink. A napot és a he-
lyet szórólapon fogjuk meghirdetni. Addig is a
központi ügyfélszolgálatunkon, mely a 1276-os
helyi hívás díjáért hívható számon érhetõ el,
részletes felvilágosítást tudunk adni.

– A bekötés jelentkezési sorrendben történik?
Természetesen figyelembe vesszük a jelentke-

zés idejét. A szerelõk megkötött, érvényes szer-
zõdéssel rendelkezõ ügyfeleknél végzik el a
munkát, ezért az ügyfélszolgálati napon, kérjük,
keressék majd fel irodánkat. A hálózat indulása-
kor megnövelt létszámú szerelõcsapattal biztosít-
juk a várakozásmentes bekötést.

Bényi József tanácsos

Kábeltévé, internet, telefon
Mélykúton

Folytatás a címoldalról
Ezzel párhuzamosan jutott az ön-

kormányzat tudomására, hogy az Eu-
rópai Bizottság, az Európai Parlament
és az Európai Unió Tanácsa megállapo-
dott az Európa a polgárokért program
létrehozásáról, mely program általános
célkitûzései a következõk: 

• együttmûködési és részvételi le-
hetõség biztosítása a polgárok részére
az egyre inkább egyesülõ, demokrati-
kus, a világ felé nyitott Európa építé-
sében, amelyet a kulturális sokszínû-
ség egyszerre egyesít és gazdagít, ez-
által az európai uniós polgári öntudat
fejlesztése;

• a közös értékeken, történelmen és
kultúrán alapuló európai identitás ki-
alakítása;

• az állampolgárok körében annak a
szemléletnek a megerõsítése, hogy  ré-
szesei az Európai Uniónak;

• az európai polgárok között köl-
csönös megértés megerõsítése, tiszte-
letben tartva és népszerûsítve a kultu-
rális és nyelvi sokszínûséget, egyúttal
hozzájárulva a kultúrák közötti párbe-
szédhez.

Célkitûzéseinek elérése érdekében
az Európa a polgárokért program négy,
különbözõ pályázati típusokból álló
alprogram megvalósítását irányozza
elõ. Az  Aktív polgárokat Európának cí-
met viselõ 1. alprogram keretében ke-
rült meghirdetésre a Testvérváros-prog-
ram, amely kifejezetten a polgároknak
részvételi lehetõséget nyújtó tevékeny-

ségekre irányul, összhangban az Euró-
pa a polgárokért program céljaival, a
következõ speciális  célkitûzéssel: talál-
kozási lehetõséget nyújtani a helyi kö-
zösségek lakóinak szerte Európában,
hogy kicserélhessék tapasztalataikat,
nézeteiket és értékeiket, tanulhassanak
a történelembõl és építhessék a jövõt.
Ezen alprogram lényege, hogy kihasz-
nálja a testvérvárosi kapcsolatokat ápo-
ló települések közötti, helyi szinten lét-
rehozott kapcsolatokat, ezzel elõmoz-
dítva a csereprogramokat és az együtt-
mûködést. 

A Testvérváros-program keretében
a testvértelepülési kapcsolat erõsítése,
valamint fenti célok megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az Európai Unióhoz, mely
pályázat sikeres elbírálásban része-
sült. Ennek eredményeként október
elsõ hétvégéjén Kamionka Wielka já-
rás küldöttei látogatnak el községünk-
be: önkormányzati képviselõk, civil
szervezetek képviselõi, diákok. A
négy napos találkozó során sokszínû
és változatos programmal várjuk ven-
dégeinket: kulturális rendezvények-
kel, sport vetélkedõkkel, kézmûves
programokkal, helytörténeti neveze-
tességek bemutatásával. Mindezek
mellett természetesen hivatalos meg-
beszélésekre és tárgyalásokra is sor
kerül. A lengyel küldöttség látogatásá-
ról következõ lapszámunkban részle-
tesen beszámolunk.  

Gelányi János  polgármester

Európa a polgárokért
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Mélykút

2007. október

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ programokra
hívja tagjait és az érdeklõdõket:
• GYÓGYTORNA újabb 10 alkalomból álló turnusa 2007. november 6-án (kedd) 17
órakor kezdõdik az iskolai tornateremben.
• PÉCSI SZÍNHÁZLÁTOGATÁST tervezünk decemberben. Az elõadás címe: Hippolyt,
a lakáj. Zenés vígjáték három felvonásban. Idõpontját és költségét a hirdetõtáblán, illetve
a novemberi önkormányzati újságban tesszük közzé.
• A JÁZMIN VIRÁGKÖTÕ KLUB tagjai részére 2007. október 25-én (csütörtök) 9 órától
kötészetet tart a Csorba-házban. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN 10 alkalomra szóló kedvezményes
bérlet (1.800.- Ft) vásárolható érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett. A bérletet
három hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. 
• ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGÜNK 2007. december 16-án (vasárnap) lesz megtartva. Névre
szóló meghívót küldünk tagtársainknak.
• KEREKESSZÉKES SORSTÁRSAKAT minden hónap elsõ szombatján 10 órától várjuk a
Fenyõ Miksa Könyvtár akadálymentesített helyiségébe.
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál a 460-660-as telefonszámon
lehetséges.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: minden szerdán 14-17 és csütörtökön 9-12 óráig.
• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton szeretnénk megköszönni a 2006. évben egyesületünk
részére felajánlott SZJA 1%-ot, melynek összege 105.339 Ft. Felhasználása: általános
mûködési és gyógytorna költségek.

az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírekAkikre büszkék vagyunk
Tisztelt Olvasóink! Elõzõ lapszámunkban közzétettük iskolánk legjobb tanulóinak fényké-

peit, melyek közül sajnálatos módon kettõ tanulónk lemaradt. Most pótoljuk ezen hibánkat,
és egyben elnézést kérünk az érintett gyerekektõl valamint szüleiktõl.                Szerkesztõség

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyv-
tár és a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
szeptember 22-én – immár hagyományosan
– idén is megrendezte a szüreti felvonulást. 

Minden eddiginél több fogat – összesen
26 – szállította a hagyományõrzõ csoportokat
végig a község utcáin. A megállóhelyeken lel-
kes közönség fogadta süteménnyel, itallal a
fellépõket, akik cserébe remek hangulatot
varázsoltak. A felvonulás végeztével a Nagy-
családosok Mélykúti Egyesülete vacsorával
kínálta a Mûvelõdési Házban a felvonulás
résztvevõit, majd bál következett.

A szervezõk köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik valamilyen módon hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez. Külön köszönet:
Molnár Józsefnek a fogatok szervezéséért, a

mélykúti, bácsalmási, felsõszentiváni fogato-
soknak, a csikósoknak, a Vadvirág gyermek-
tánccsoport valamennyi tagjának, vezetõjük-
nek, Kopcsek Tamásnak, az Anna-klub tánc-
csoportjának, a Mélykúti Assszonykórusnak, a
Szederinda Citerazenekarnak, a CKÖ Terno
Trajo együttesének, Farkas Béla, Gavlik János
és Varga József zenészeknek, Szabó Sán-
dornénak a szólóéneklésért, az Õszi Napfény,
a Szent Anna, a Szent Erzsébet nyugdíjas klu-
bok tagjainak, Holka Istvánnénak, Munkácsi
Lajosnénak, valamennyi résztvevõnek és nem
utolsósorban a megállóhelyek vendéglátóinak.

Reméljük, hogy ezzel a kellemes délután-
nal örömet, maradandó élményt nyújtottunk
a község lakóinak.

Mikó Lászlóné igazgató

A szüreti felvonulásról

Vojnics-Rogics Réka Weis Ádám


