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Hogy köszönetet mondjunk? – Hogy még
együtt legyünk? – Hogy találkozhassunk a rég
nem látott ismerõssel? – Hogy ünnepelhes-
sünk? Ötödik alkalommal hívta meg az Ön-
kormányzat Képviselõtestülete a 80 illetve
afeletti korban lévõ mélykúti polgárokat az
Idõsek Világnapja közös megünneplésére. A
szokásokhoz híven a Polgármesteri hivatal
munkatársai személyesen adták át mindenki-
nek a meghívót, és aki kérte be is szállítottuk.
Most sem maradt el az ünnepi mûsor, mely-
ben az Anna-tánccsoport és Szabó Sándorné
közremûködött nagy-nagy sikerrel. Kovács
Tamás alpolgármester úr köszönetét fejezte
ki a fiatalabb korosztályok nevében a kitartá-
sért, a példamutató életért azért, hogy újból
eljöttek a legidõsebbek együtt ünnepelni. És
hát a finom ebéd sem maradhatott el az Ön-
kormányzat Gondozási Központja konyhájá-
nak szakácsai jóvoltából. A jó ebédhez szólt
a nóta is Kurtyák Antal harmonikájából. 

Ismét többek lettünk egy találkozással, mely
találkozás nem mindennapi. Ha ki akarnánk
fejezni érzéseinket, talán nem is tudnánk elsõ-
re biztosat mondani. Õk, akik 80-on túl: há-
borút, frontot, nélkülözést, és kitudja milyen

nehézségeket megéltek, még mindig rendel-
keznek azzal a nagy és erõs lelki tartással,
amely sajnos a mai fiatalokból igencsak hiány-
zik. Rendelkeznek az emberség, tisztesség és
tiszta tekintet követendõ példájával. És ha va-
lami vagy valakik miatt még mindig él e nem-
zet, hát Õk azok, akik betegen, meggörnyedt
háttal, csendesen, fizikailag talán erõtlenül, de
kitartanak. Kitartanak hitükben, magyarságuk-
ban, a szülõföld szeretetében, egymás tisztele-
tében, Isten és ember elõtti alázatosságukban. 

Kedves fiatalok, akik olvassátok e sorokat,
lehet arra gondoltok, hogy elcsépelt szóla-
mok ezek, ilyenkor ünnepekkor. De szívbõl
kívánom, hogyha még lesz aki 80 felett meg-
emlékezik rólatok és kaptok egy meghívót az
akkori ünnepségre, elsõre ezek a gondolatok
jussanak eszébe annak aki cikket ír az Idõsek
Világnapjáról. Ha így lesz, akkor nem kell ag-
gódni szûkebb és tágabb pátriánk sorsa felõl. 

Isten éltesse az ünnepelteket, akik eltud-
tak jönni és azokat is akik egészségi állapotuk
miatt nem vehettek részt az ünnepségen, de
lélekben velünk voltak. Reméljük jövõre is
találkozhatunk.

Rasztik Tibor tanácsnok
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A Képviselõ-testület soron következõ ülését 2007. december 18-án (kedden)
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„Meggörnyedt háttal,
csendesen…”

A legidõsebb mélykúti polgárok:Halla Istvánné és Németh Antal

Adventi készülõdés
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete december 2-án délután karácsonyváró kézmûves

foglalkozásra hívta a gyerekeket a Mûvelõdési Házba. 
A programok között mézeskalács sütés, adventi koszorúk, ablakdíszek készítése szerepelt,

a  legkisebbek rajzfilmeket nézhettek. Köszönetet mondunk Kõszegi Editnek és a lelkes NOE-
tagoknak a segítségért.

Ünnepség Öregmajorban
Minden hónap második vasárnapján gyûl-

nek össze az öregmajori hívek az ottani klub-
könyvtárban szentmisére. A decemberi alkal-
mon, advent második vasárnapján a megszo-
kottól többen töltötték meg a nagytermet,
mert a szentmise után a Mozgáskorlátozottak
Mélykúti Egyesületének öregmajori csoportja
rövid verses-zenés mûsorral emlékezett meg
karácsony közeledtérõl. A szerény, de meghitt
ünnepségre a faluból is többen eljöttek. Ezen-
túl a havi csoporttalálkozásokat is ebben az idõpontban fogják tartani az egyesületi csoport-
tagok, melyre ezúton is mindenkit szeretettel várunk.                        Rasztik Tibor egyesületi titkár
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Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy elkészült Mélykút Nagyközség hivatalos internetes honlapja, mely a www.melykut.hu címen található.

A Képviselõ-testület október 9-i ülésérõl
*A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy

csatlakozik a Felsõ-Bácska Helyi Közösséghez,
amelynek célja a LEADER Helyi Akciócsoport
cím elnyerése.

A Képviselõ-testület október 17-i ülésérõl
*A Képviselõ-testület a Btk. 288. § (2) be-

kezdésébe ütközõ gazdasági elõny jogosulat-
lan felhasználásának bûntette elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyamat-
ban lévõ büntetõügyrõl szóló tájékoztatást tu-
domásul veszi. A Képviselõ-testület a gyanút
alaptalannak tartja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a nyomozás eredményétõl füg-
gõen, szükség esetén jogi képviselõt bízzon
meg a Polgármesteri Hivatal képviseletére.

*A Képviselõ-testület támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénz-
ügyi helyzetben lévõ települési önkormány-
zatok támogatására.

*A Képviselõ-testület tapasztalatcserével
egybekötött látogatásra hívja Répcelak Városi
Önkormányzat Képviselõ-testületét 2007. ok-
tóber 19-20-án.

A Képviselõ-testület október 30-i ülésérõl
*A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz,

hogy a Gondozási Központ engedélyezett lét-
számkerete 2007. december 01. napjától
31,5 fõ legyen.

*A Képviselõ-testület – a Gondozási Köz-
pont intézményvezetõjének szakmai indoko-
lással ellátott kérelme alapján – úgy döntött,
hogy   a gyermekjóléti alapellátást – a felmon-
dási határidõ leteltét követõen – a 2008. év-
ben kistérségi szinten történõ ellátás helyett
önállóan kívánja ellátni.

*A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár in-
tézményvezetõi álláshelyére nem kíván pályá-
zatot kiírni, tekintettel arra, hogy szándékában
áll az intézményt átszervezni.

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert,
hogy külsõ szakértõvel vizsgáltassa át az önkor-
mányzat közoktatási és közmûvelõdési intéz-
ményhálózatát, a feladatok minél racionáli-
sabb és költséghatékonyabb ellátása érdeké-
ben.

A Képviselõ-testület a külsõ szakértõ megbí-
zási díjára a 2007. évi költségvetésében 300
ezer forintot különít el. Az összeg fedezete a
hitelelõirányzat.

*A Képviselõ-testület a Környezetvédelmi
Programjának értékelésérõl szóló beszámolót
elfogadja. A beszámoló alapján a program ki-
egészítését, módosítását nem tartja szükséges-
nek.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályá-
zati felhívására, amely az országos fõutak átke-
lési szakaszain a forgalom csillapítására, a gya-
logosok védelmének növelésére, a jármûvek
sebességének csökkentését biztosítja. 

Az önkormányzat a beruházások megvaló-
sításához a szükséges forrásokat az alábbiak
szerint biztosítja, nyertes pályázat esetén a pá-
lyázott célt megvalósítja.

A pályázat címe: 55-ös úton jelzõlámpás
gyalogátkelõhely kialakítása. Kiviteli költség
(100%): 10.453.200 Ft. Saját forrás (10%):
1.046.000 Ft. Kért támogatás (90%):
9.407.200 Ft.

*A Képviselõ-testület a Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft. 2006. évi szolgáltatási ta-
pasztalatairól, a mûködés feltételeirõl szóló tá-
jékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 

*A Képviselõ-testület a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola Pedagógiai Programját az elõter-
jesztéshez képest változatlan tartammal mó-
dosítja.

*A Képviselõ-testület megtárgyalta a Bács-
Kiskun Megyei Rendõr-fõkaptányság kérését
Dr. Husti János r. õrnagy úr kinevezésérõl a Kis-
kunhalasi Rendõrkapitányság kapitányságveze-
tõi feladatainak ellátására és azt támogatja.

*A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt a Duna-
Tisza Regionális Fejlesztési Zrt-be olvadjon be,
a társasági forma ezt követõen is maradjon
zártkörûen mûködõ részvénytársaság, mely-
ben mint jogutód társaságban tulajdonosok kí-
vánnak maradni.

A Képviselõ-testület az elkészítendõ va-
gyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordu-
lónapjának 2007. december 31. napját fogad-
ja el. Az átalakulásban részt vevõ könyvvizsgá-
lói tevékenység végzésére elfogadja az Igazga-
tóság és a Felügyelõ Bizottság által javasolt füg-
getlen könyvvizsgálót.

A Képviselõ-testület felkéri a Duna-Tisza Zrt
vezetõ tisztségviselõit, hogy az átalakuláshoz
szükséges vagyonmérleg és vagyonleltár terve-
zeteket és egyesülési szerzõdést készíttessék el.

*A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy –
amennyiben a vállalkozó az élõállat felvásárló-
helyet felépíti –, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, élõállat mérésére szolgáló mérleget
térítésmentesen, határozatlan idõre a
Somogyi-Hús Kft. használatába adja, azzal a
kikötéssel, hogy annak hitelesítése a vállalkozó
feladata. A használatba adás egyéb feltételeit
külön megállapodásban kell rendezni.

A Képviselõ-testület november 27-i ülésérõl

*A Képviselõ-testület a rehabilitációs foglal-
koztató mûködésérõl szóló tájékoztatót jóvá-
hagyólag tudomásul veszi.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Pro-Team Rehabilitációs Köz-
hasznú Társaságnál a többletfoglalkoztatás
iránt igényt nyújtson be.

*A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
2007. december 18-ai ülésén az önkormány-
zat és az ÉPTESZ Kft. között – a vízi és szenny-
víz közmûvek üzemeltetése tárgyában – létre-
jött megállapodást felül kívánja vizsgálni.

*A Képviselõ-testület az önkormányzat
2007. évi háromnegyed éves gazdálkodásá-
ról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomá-
sul veszi.

*A Képviselõ-testület megtárgyalta az önkor-
mányzat 2008. évi költségvetésének koncepci-
ójáról szóló elõterjesztést és azt elfogadja.

A képviselõ-testület megállapítja, hogy: 
– az elõzetesen prognosztizált hiány nagy-

sága szükségessé teszi a feladatok átgondolását
és olyan intézkedések meghozatalát, melyek
mérséklik a bevételi források és a kiadási szük-
ségletek jelenlegi mértékû aránytalanságát.

– a végleges költségvetés kialakítása során a
hiányt jelentõsen csökkenteni kell, figyelem-
mel a hitelképességi korlát betartására.

A Képviselõt-testület a 2008. évi költségve-
tési tervezési munka további menetére a kö-
vetkezõ alapelvek érvényesítését írja elõ:

– Elsõdleges fontosságú az önkormányzat
gazdasági stabilitásának és fizetõképességének
megtartása.

– A feladatellátás terén minden ágazatban
követelmény az olcsóbb mûködés, a takaré-
kos szemléletû gazdálkodás megvalósítása.

– A dologi kiadásokon belül az üzemelteté-
si és az ellátottakhoz, alapfeladathoz kapcsoló-
dó közvetlen kiadások tervezése az elsõdleges,
az egyéb dologi kiadások tervezése csak korlá-
tozottan lehetséges.

A fejlesztések terén elsõdlegességet élvez-
nek a folyamatban lévõ beruházások. Az eh-
hez szükséges önerõt biztosítani kell a költség-
vetésben. Új fejlesztések indítása csak pályáza-
ti források bevonásával lehetséges. Lehetõség
szerint a pályázati önerõ alapját minél na-
gyobb összegben kell megállapítani. Külön ke-
rüljön megtervezésre 3 éves szociális felzár-
kóztató program keretében megvalósítandó
felújítás önrésze.

A korábbi években önként vállalt feladatok
körét felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat likviditásának javítása ér-
dekében kerülni kell a civil szervezetek részé-
re nyújtott kamatmentes kölcsön folyósítását.

A takarékos energia-gazdálkodást elõtérbe
kell helyezni önkormányzati szinten. A köz-
hasznú és közcélú foglalkoztatására biztosított
forrás maximális kihasználása elsõdleges cél.

A tervezés során, amennyiben a pénzügyi
helyzet lehetõvé teszi, helyi lakáscélú támoga-
tás elõirányzat is kerüljön tervezésre.

A Képviselõ-testület utasítja a polgármes-
tert, hogy a fenti alapelvek figyelembevételé-
vel készíttesse el az önkormányzat 2008. évi
költségvetési tervezetét és azt terjessze a testü-
let elé elfogadásra a képviselõ-testület 2008.
februári ülésére.

*A Képviselõ-testület 20 millió forint folyó-
számla-hitel felvételérõl dönt. A hitel futam-
ideje 12 hónap.

A Képviselõ-testület kötelezettséget vállal a
hitel visszafizetésére, a járulékok megfizetésé-
re és a hitel futamideje alatti költségvetésbe
való betervezésére.

*A Képviselõ-testület a 2008. évre vonatko-
zó belsõ ellenõrzési tervet az elõterjesztéshez
képest az alábbi módosítással fogadja el: az Át-
fogó ellenõrzés 1.1 pontjában megfogalmazott
"Mélykút Nagyközség Szvetnik Joachim Általá-
nos Iskolája gazdálkodásának átfogó ellenõr-
zése a 2006-2007. évekre vonatkozóan" el-
lenõrzési terület helyett az alábbi terület kerül
ellenõrzés alá: 2007. évi normatív állami tá-
mogatások elszámolásának ellenõrzése.

*A Képviselõ-testület a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat és Mélykút Nagyközségi Ön-
kormányzat között kötendõ villamos energia
beszerzésére vonatkozó megállapodást az elõ-
terjesztésnek megfelelõen jóváhagyja.

*A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy a
Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás pályá-
zatot nyújtson be a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 2008. téli-tavaszi – a hátrányos hely-
zetû, tartós munkanélküli, a lakosság foglalkoz-
tatását, megélhetését, életkörülményeinek javí-
tását szolgáló – közmunkaprogramjára. A pályá-
zat megvalósítása során a kistérségi program ke-
retében Mélykúton az önkormányzat legalább
20 fõ statisztikai állományi létszámú munkanél-
küli többletfoglalkoztatását vállalja. 

A program megvalósításának idõtartama: 3
hónap.

Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat-
hoz 124 ezer Ft-ot biztosít saját erõként a
2008. évi költségvetésében.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a
Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-2007-
3.1.1/B kódszámú, Önkormányzati és állami
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése  támogatására.
A pályázat Mélykút belterületen az Új, a Bar-
tók, a Lénárd, a Dózsa-Kölcsey, az Attila, a
Damjanich, a Kisfaludy, a Vezér és Nagy utcák
és a Bem tér szilárd burkolattal való ellátására
vonatkozik. 

Az önkormányzat a beruházás megvalósítá-
sához a szükséges forrásokat az alábbiak sze-
rint biztosítja, nyertes pályázat esetén a pályá-
zott célt megvalósítja.

A pályázat címe: Úton-útfélen Mélykúton.
Kiviteli költség (100%): 165.905.886 Ft. Saját
forrás (10%): 43 590 589 Ft. Kért támogatás
(90%): 149 315 297 Ft. A saját forrás összege
a 2008. évi költségvetésben kerül megterve-
zésre. 

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat kép-
viselõ-testülete megbízza a Településfejleszté-
si, Rendezési és Környezetvédelmi Bizottsá-
got, hogy dolgozza ki a DAOP-2007-3.1.1/B
kódszámú pályázattal kapcsolatban az utcák
rangsorolására vonatkozó szempontrendszert.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a
Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-2007-
3.1.1/B kódszámú, Önkormányzati és állami
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztése  támogatására. A
pályázat Mélykút külterületén a Zalka M. utca
és a Világos utca szilárd burkolattal való ellátá-
sára vonatkozik. Az önkormányzat a beruhá-
zás megvalósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, nyertes pályázat
esetén a pályázott célt megvalósítja.

A pályázat címe: Külterületi utcák burkolat-
tal való ellátása. Kiviteli költség (100%):
52.844.000 Ft. Saját forrás (10%): 5.284.400
Ft. Kért támogatás (90%): 47.559.600 Ft.

A saját forrás összege a 2008. évi költségve-
tésben kerül megtervezésre. 

*A Képviselõ-testület a Strandfürdõ 2007.
évi üzemeltetésérõl szóló beszámolót jóváha-
gyólag tudomásul veszi, egyben felkéri a pol-
gármestert, hogy gondoskodjon a kérelem-
ben megjelölt 909.589 Ft különbözet megté-
rítésérõl.

*A Képviselõ-testület az Óvoda 2006/2007.
tanévi munkájáról szóló beszámolóját jóváha-
gyólag tudomásul veszi.

*A Képviselõ-testület Bien Gáborné
GAMESZ-vezetõ közalkalmazotti jogviszonyát
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés e.) pontja
alapján 2007. december 18. napján kezdõdõ
8 hónapos felmentési idõvel 2008. augusztus
18. napjára felmentéssel megszünteti.

*A Képviselõ-testület Vargáné dr. Egyed Ilo-
na 6440 Jánoshalma, Magyar L. u. 1/a szám
alatti lakost 2008. január 1. napjával határo-
zatlan idõre kinevezte Mélykút Nagyközség
Jegyzõjének.

*Kéményseprési díjak 2008. január 1-tõl
Gázkémény 800 Ft+Áfa/db
Szilárd tüzelésû kémény 900 Ft+Áfa/db
Tartalék kémény 330 Ft+Áfa/db
Üzemi kémény 1.000 Ft+Áfa/fm
Gyüjtõkémény 170 Ft + Áfa/szint
Új kémények vizsgálata 4.000 Ft + Áfa/db

Tájékoztató a Képviselõ-testület  üléseirõl
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VÍZDÍJVÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2008. január 1-jétõl a vízmérõn mért mennyiség

után 173 Ft+20% Áfa, összesen 208.-Ft/m3 vízdíjat kell fizetni. Ezen felül fogyasztástól függet-
lenül 150 Ft+Áfa, összesen 180 Ft/hó alapdíjat kell fizetni. A kéttényezõs díjrendszer beveze-
tését az indokolta, hogy a hálózat elöregedett, ennek felújítása és a zárószelvények cseréje
mindekképpen szükséges. A kéttényezõs díjak jobban idomulnak a szolgáltatás költségstruk-
túrájához, mint a kizárólag a fogyasztás mennyiségétõl függõ díjak.

Az alapdíj megfizetéséért cserébe a szolgáltató biztosítja, az év bármely napján az ivóvíz
rendelkezésre áll a fogyasztási helyen. Ennek biztosítása (állandó nyomás fenntartása, hálózat
fenntartása, hálózat rekonstrukció) ugyanis jelentõs költségekkel jár.

Dzsudzsák Mihály, a ÉPTESZ Kft. ügyvezetõje

• Az ÉPTESZ KFT üzemeltetésében levõ
temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 8-16 óráig tar-
tanak nyitva! Temetõgondnok telefonszáma:
06-30/447-0341 (Bozár László).

• Szippantást lehet rendelni a 06-
20/978-6680.( Mayer Lászó) telefonszámon
illetve az ÉPTESZ KFT számán: 77/460-089.
vagy személyesen az irodában Mélykút Rá-
kóczi u. 5. szám alatt.

• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-6604.
(Konkoly István, Kothencz János).

• Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan ese-
tében a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a
vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés
megkötése miatt. Felhívjuk a fogyasztók fi-
gyelmét a vízóra aknák tisztántartására és té-
li idõszakban a vízórák fagy elleni védelmére. 

• Kéményseprõ telefonszáma: 06-
30/461-6835. (Szûcs Imre). A kéményseprõ
tevékenység kötelezõen elõírt közszolgálta-
tás, melynek igénybe vétele mindenki szá-
mára kötelezõ, kérjük saját érdekében min-
denki vegye igénybe a szolgáltatást. Ha a tu-
lajdonos a díjfizetést elmulasztja vagy a mun-
ka elvégzését akadályozza a szolgáltató köte-
les az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságot írásban
értesíteni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft
emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet
vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút
Rákóczi u. 5. szám alatt 209,-Ft bruttó áron.

Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulladékot a
kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj fel-
számítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Gyógynövénytermesztõ tanfolyam indul
kellõ jelentkezõ esetén. A képzést HBF
Hungarikum Kft. szervezésében valósul meg,
az AVOP 1.5 jelû „Szakmai továbbképzés és
átképzés támogatása” intézkedés keretében.
A résztvevõk a tanfolyam költségének 10%-át
kell csak befizetni, mely maximum 9.600 Ft.
A tanfolyam várható ideje: 2008 január-feb-
ruár, helye Mélykúti Mûvelõdési Ház.

Jelentkezni a Mélykúti Agrárinformációs
Irodában személyesen, illetve a 77 460-065-
ös telefonszámon lehet. A képzés a követke-
zõ modulokat tartalmazza. Gyógynövény-
termesztõi (felnõttképzési nyilvántartásban
használt azonosítója: 00620021)

A modul megnevezése Órasz.
1. Bevezetés, adminisztrációs 

teendõk, balesetvédelmi oktatás 1
2. Gyógynövényismeret 8
3. Gyógynövények gyûjtése 5
4. Gyógynövények termesztése 14
5. Gyógynövények feldolgozása 8
6. Drogismeret 6
7. Gazdasági alapismeretek 8
8. Gyakorlati ismeretek, üzemlátogatás 8
9. Vizsga, tanfolyam értékelése 2

Összesen: 60

Kovács Tamás kamarai tanácsadó

A GONDOZÁSI KÖZPONTI INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI DÍJAI

Szociálisan nem
eseténrászoltult

Szociális
eseténrászoltultság

Mennyiség

napi

napi

napi 3 x étkezéssel

napi 1 x étkezéssel

étkezés nélkül

havi

napi

Megnevezés

Étkezés

Étkezés kiszállítással

Idõsek Klubja

Idõsek Otthona

1.

2.

3.

Térítési díj bruttó

130 Ft

263 Ft

1.015 Ft

897 Ft

484 Ft

60.435 Ft

2.015 Ft

MennyiségMegnevezés

Házi segítségnyújtás Óra 242 Ft 787 Ft

4.

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!

MEGHALTAK 2007. október, november
hónapban: Banász Istvánné Kovács Margit
élt 82 évet; Rasztik Mátyás élt 86 évet;
Basticz Béláné Magyar Margit élt 93 évet;
Birkás Antalné Hallai Mária élt 75 évet; Tor-
ma István élt 64 évet; Pálinkás Istvánné Ko-
csis Berta élt 81évet; Miklós-Illés Tamás élt
23 évet; Gavlik Kálmán élt 90 évet; Bekes
Jánosné Mikó Ilona élt 82 évet; Szántó
Károlyné Mondovits Margit élt 75 évet;
Zakupszki Péterné Daróczi Katalin élt 96
évet; Zákupszki Gábor élt 38 évet; Maczkó

Péter élt 87 évet; Agócs Mátyásné Rajcsán
Rozália élt 88 évet; Balogh Ignácné Kurucz
Sarolta élt 76 évet; Crnkovics Szilveszterné
Becsei Ilona Anna élt 69 évet.

HÁZASSÁGKÖTÉS 2007. december hó-
napban: Káposzta Zsolt és Váradi Éva

SZÜLETTEK 2007. október hónapban
Latinyák Virág (an. Fölföldi Szilvia); Kanta

Viktor (an. Rostás Tünde); Csorba Viola (an.
Nagy Erika); Bari Zsófia (an. Grizák Éva); Be-
sír Hanna (an. Sümegi Kornélia); Jegyugya
Zsófia (an. Vezdán Brigitta)

ANYAKÖNYVI HÍREK

December 22-23-án (szombat-vasárnap)
labdarúgó kupára kerül sor a sportcsarnokban.

A mérkõzések kezdési idõpontja szomba-
ton délután 1600 és vasárnap 900 óra. A mér-
kõzések 20x30m-es pályán zajlanak. A csa-
patokból 4+1 játékos tartózkodhat egyszerre
a pályán. A kapus kidobhatja a labdát a fél-
pályán túlra. A kapusról van szöglet. A haza-
adást a kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidõ 2x12 perc. A cseréket folyama-
tosan el lehet végezni. A torna teljes idõtarta-
ma alatt csapatonként két igazolt játékos ne-
vezhetõ, akik folyamatosan a pályán tartóz-
kodhatnak. 

A megyei I. osztályban vagy az annál ma-
gasabb osztályban szereplõ és a külföldön
játszó játékosok számítanak igazoltnak. Ne-
vezési díj: 2000 Ft.

Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe
véve sok csapat nevezése esetén két naposra
tervezzük a tornát. Az egyik csoport küzdel-
meit szombaton délután bonyolítjuk le, a
másik csoportot pedig vasárnap délelõtt. A
csoportmérkõzések után bonyolítjuk le a
helyosztókat. A sorsolás megtekinthetõ pén-
teken a délutáni órákban a sportcsarnok hir-
detõtábláján és a www.melykut.hu honla-
pon, a sport menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag december 21-
én (pénteken) 12°°óráig lehet Velez Attilánál
a 06-30-2193029-es telefonszámon, vagy a
mûvelõdési házban személyesen, munka-
idõben.

KÉRJÜK A NEVEZÉSI HATÁRIDÕ PON-
TOS BETARTÁSÁT!

Velez Attila Sportszervezõ

Karácsony-Kupa labdarúgótorna

November 16-án került megrendezésre a Diák „A” fiú-lány orszá-
gos bajnokság Szekszárdon. A mélykúti judósokat Gregus Albert kép-
viselte a rangos viadalon. A 34 kg-os súlycsoportban állhatott tatami-
ra. Népes súlycsoportjában a 9. helyezésig küzdötte fel magát.

A mélykúti judosok legközelebb december 15-én lépnek szõ-
nyegre „C” korcsoportos országos bajnokságon.
Edzéseink: csütörtök 16.30-17.30-ig, szombat: 11.00-13.00-ig.
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre, Kellemes Karácsonyi ün-
nepeket és Boldog Új Évet kívánunk.

Piukovics Tamás I. dan edzõ, Páncsics Zoltán 1.kyu segédedzõ
és a szakosztályunk tagjai

SPORTHÍREK

Gregus Albert

Ünnepi miserend Mélykúton

Szent Joachim templomban Szent Erzsébet templomban
December 24-én (hétfõ) 24 órakor éjféli szentmise
December 25-én (kedd) 6 órakor pásztorok miséje 10.30 órakor Igeliturgia

9 órakor szentmise
18 órakor szentmise

December 26-án (szerda) 7 órakor szentmise 10.30 órakor szentmise
December 31-én (hétfõ) 18 órakor hálaadó szentmise
Január 1-én (kedd) 7 órakor szentmise 10.30 órakor szentmise

18 órakor Igeliturgia

Egyházi hírek

Lengyelországi zarándoklat

Magyar emlékek és szentek nyomában 2008. április 15-20. 6 nap/5 éjszakai szállással (4 reg-
geli, 3 vacsora): 55.900 Ft/fõ + biztosítás.

A zarándoklat lelki-vezetõje: Bolvári János mélykúti plébános. A jelentkezéseket december
31-ig várjuk a mélykúti Katolikus Közösségi Házban (Csorba-ház) (6449 Mélykút, Petõfi tér
17.Tel.: 06703870512). Elsõ részlet befizetésének határideje: december 31. (30.000Ft), má-
sodik részlet befizetésének határideje: 2008. március 15. (25.900.- Ft + biztosítás)

*"A Képviselõ-testület a szolgáltató szervezet által nyújtott vízszolgáltatás díját az alábbiak sze-
rint állapítja meg:

alapdíj (melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni) 150 Ft+Áfa/hó, vízmérõn mért
mennyiség után 173 Ft/m3+Áfa. A csatornaszolgáltatás díja 264 Ft/m3+Áfa.

A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
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A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár dolgozói
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag
Boldog Új évet kívánnak a község valamennyi lakójának.

A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár dolgozói
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag
Boldog Új évet kívánnak a község valamennyi lakójának.

2007. január 16-án 2 éves huzavona és
„iratgyártás” után – hála dr. Márainé Marika ki-
tartó munkájának – végre önálló egyesületté
lett a mélykúti nagycsaládosok csoportja. Ezt a
szép dátumot az is fényesíti, hogy ez az év a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 20. szü-
letésnapjának éve. Idén elõször sikerült eljutni
az országos gyûlésekre: tavasszal választmányi
ülésre és a közgyûlésre, szeptember 18-án a
tüntetésre, valamint a 20. születésnap alkalmá-
ból megrendezett országos ünnepi nagygyûlés-
re. A tüntetésen több mint tízezren alkottunk
élõláncot, 32 civilszervezet is csatlakozott hoz-
zánk. Petíciót adtunk át Lezsák Sándornak, a

Parlament alelnökének tiltakozásul pl. a töb-
biztosítós rendszer bevezetése ellen. A szüle-
tésnapi ünnepi ülésen színvonalas kultúrpro-
gramot élvezhettünk. Velünk ünnepelt Sólyom
László köztársasági elnök úr is, aki hangsúlyoz-
ta: nagy szükség van érdekeink védelmére a
nem családbarát intézkedések ellen. A záróün-
nep végén koccintottunk az elmúlt és az eljö-
vendõ évekre. A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete az ország legnagyobb civil szerveze-
te, amely már több kedvezményt kiharcolt a
gyermekeknek, a családoknak, ezért is köteles-
ségünk támogatnunk tevékenységét. 

Kiss Györgyné Éva

Csöndes téli esték járnak
szürkeségben, nagy homályban
hó nincs, de a szív meleg
üstökösként jön a kisded.

Kopog az út, elég fagyos,
templom felé még zsivajos.
Most a megváltóra várnak,
Uram, biztos jó lesz nálad.

Tiszta szívek, meleg fészek,
csillagszórók, gyertyák égnek,
jöjj el közénk nagyon várnak,
hozz vigaszt e bús hazának.

Ötven évet nélkülöztek
ezer meg ezer eretnek, 
akik neved másra szántak,
Uram, most már jó lesz nálad.

Házadhoz kövezett az út
szívünk és lábunk elindult.
Vajon sok ember lesz-e ott,
hol zengjük neved, s szózatod?

Zengõ hangú orgona szól,
lelkünk a tiéddel összeforr,
megtöltjük hidad és várad,
Uram, de jó is most nálad.

Sokat vár most néped esdve
ne úgy jer' csak vendégségbe,
adj nekünk bõséges hitet,
s mi képezzük az elitet.

Nagyot fordult a világ ma
szívünkben a kis Jézuska,
most mi leszünk a mentsvárad,
Uram, nagyon jó most nálad!

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a következõ programokra
hívja tagjait és az érdeklõdõket:
• EGYESÜLETI KI MIT TUD? 2008. január 26-án a Mûvelõdési Házban. Fellépõk jelent-
kezését január 15-ig várjuk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tagkönyv fel-
mutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható 1.800 forintért, me-
lyet három hónap alatt kell felhasználni egyéni odautazással.
• KEDVEZMÉNYES MOBILTELEFON elõfizetésre nyílik lehetõség MEOSZ tagegyesületi
tagok részére. Bõvebb információ és megrendelés ügyfélfogadási idõben.
• GYÓGYTORNA: kedd 17 órakor, pénteken 15 órakor az Iskola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁR KÖLCSÖNZÉSE Borsos Antalnénál a 460-660-os telefonszámon.

ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.
Minden kedves egyesületi tagunknak, családtagjaiknak, támogatóinknak boldog kará-

csonyi ünnepeket és eredményekben gazdag békés újesztendõt kívánunk.
az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

„A nagycsalád nem probléma,
hanem a megoldás…”

HÍRT ADUNK MAGUNKRÓL
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete eb-

ben az évben is megrendezte hagyományos-
nak mondható programjait, például az ünne-
pekhez kapcsolódó kézmûves foglalkozáso-
kat Húsvét és Karácsony elõtt, részt vett a
községi szemétgyûjtési akcióban, a szüreti
felvonulás szervezésében, lebonyolításában.

Az év emlékezetes napja július 1. Ekkor a
nagycsaládosok „Juniálisán” egész napos
programmal ünnepeltük a NOE 20. születés-
napját, melyen kézmûves foglalkozásokat,
ügyességi versenyeket tartottunk. Az országos

rendezvényeken lehetõségeink szerint képvi-
seltetjük magunkat. A környezõ települések
nagycsaládosaival és a régió vezetõivel folya-
matos kapcsolatot tartunk fenn.

Az egyesület tagjai közé várja azokat a
nagycsaládokat, pártoló tagokat, akik egyetér-
tenek céljainkkal, programjainkon részt vesz-
nek és támogatni kívánják egyesületünket.

Boldog, békés ünnepeket kívánunk nagy-
családosoknak, leendõ nagycsaládosoknak,
minden kedves olvasónak.

Szalonnásné Roszinszki Anikó, az egyesület vezetõje

FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: 2007. december 22-tõl 2008. ja-
nuár 1-ig a könyvtár ZÁRVA tart. 2008. január 3-án a szokásos nyitvatartási idõben várjuk ked-
ves olvasóinkat.

Köszönjük mindazon kedves támogatónknak, aki 2006. évi adójának 1%-át (5.205 Ft) a
Nagyközségi Önkormányzat Mûvelõdési Háza és Fenyõ Miksa Könyvtár javára felajánlotta.
Adószám: 15540801-2-03.

2008. januárban újra elkezdõdik, illetve folytatódik a Chip-Chip gyermekinformatika okta-
tás a könyvtárban alsó tagozatos gyermekek számára. Jelentkezni a 77/461-347-es telefonszá-
mon lehet 2008. január 15-ig.

PILLANATKÉPEK AZ ÕSZI KÖNYVTÁRI HETEK RENDEZVÉNYEIBÕL: 

Az õszi Könyvtári Hetek egyik legnagyobb
vállalkozása a „kultúrakofa” szerep volt. Mi,
akik a piacot csak vásárlás helyszíneként is-
merjük, gondoltunk egy nagyot, és sátort állí-
tattván kivonultunk egy szép, hideg, õszi
szombat reggel plakátostul, dobozostul, fel-
adatostul a piacra. Természetesen elõtte már
csütörtökön terepszemlét tartottunk, és így
beöltözve, felszerelkezve (igaz védõital nél-
kül – forró tea természetesen!) belevágtunk a
könyvtári szolgáltatások népszerûsítésének
nemes feladatába. 

Hogy mi lett a végeredmény? Délelõtt tíz
órára sem feladat, sem prospektus, sem aján-
dék nem maradt az asztalunkon. Így átfagyva
(ám törve nem), a sikertõl bódultan összecso-
magoltunk, és a könyvtárban boldogan ké-
szültünk a délutáni Családi Mesevetélkedõre.
A vetélkedõre érkezõ családok apait-anyait
beleadtak a feladatok végrehajtásába. Nagy-
szerû érzés volt, hogy nem szégyelltek beöl-
tözni, egységes jelvényeket készíteni, és igazi
„felnõttgyerekként” viselkedni. Elmondható,

hogy ez a szombati nap igazán jól végzõdött.
Hetekre a tököt, akarom mondani a koronát

a töklámpakészítõ este tette fel. Igaz, igen ka-
landos úton jutottunk hozzá megfelelõ tökök-
höz, hisz széles kis Mélykútunkon, biza’ nem
akadtunk nyomára egy darab töknek sem. (Ez-
úton szeretném már most elõre kérni, aki vet
majd tököt, gondoljon ránk is!). Így  nagykorú,
gyémánt jegyes, négykerekû hintónkba pattan-
va elhajtattunk Domaszék messzi földjére,
hogy onnan mázsás terhünkkel örömet okoz-
zunk sok lelkes gyereknek és felnõttnek. Higy-
gyék el, a képek önmagukért beszélnek!

Október véget ért ugyan, de a könyvtár
mindig szeretettel várja az érdeklõdõket, és
az olvasókat nyitvatartási idõben. Amennyi-
ben kérdésük, kérésük van, bátran fordulja-
nak hozzánk, mi mindig szívesen várjuk
Önöket!

Ezúton kívánunk minden kedves olva-
sónknak Békés, Boldog Ünnepeket és Új
Évet!

Jakity Attiláné és Börcsökné Kiss Erzsébet könyvtáros
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