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Népszavazás 2008. március 9.Népszavazás 2008. március 9.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol
• Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem
a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az
azon megjelölt település egy kijelölt szavazóhelyiség-
ében. Az igazolással a szavazás napját megelõzõen a
helyi választási irodában, vagy a szavazás napján az
igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti
névjegyzékbe vételét.
• Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján
2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda veze-
tõjétõl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a
kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
• Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja ma-
gát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
szeretne szavazni, 2008. március 6-ig kérheti, hogy –
az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a
lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Szavazás mozgóurnával
• Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarorszá-
gon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írás-
ban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a he-
lyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye
szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja
• Szavazni csak személyesen lehet.
• A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni
kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben (az értesítõ bemutatása nem szükséges).
A személyazonosság és a lakcím igazolására a követke-
zõ, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolvá-
nyok alkalmasak: lakcímet tartalmazó személyazonosí-

tó igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy sze-
mélyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útle-
vél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt iga-
zolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2008. március 9-én
a 2008. évi országos népszavazáson, a település szintû
bejelentkezéssel rendelkezõ polgárok, valamint az iga-
zolással rendelkezõ és településünkön szavazni kívánó
polgárok szavazásának lebonyolítására a 2. számú sza-
vazókör Petõfi tér 2. Könyvtárt jelöltem ki.
• Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és
lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a név-
jegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegy-
zékbe nem vehet fel választópolgárt.
• Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámlá-
ló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazóla-
pokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borí-
tékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében
kell lebélyegezni. A szavazólapok átvételét a választó-
polgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.
• A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A vá-
lasztópolgár kitölti a szavazólapokat. Érvényesen sza-
vazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett
körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvé-
nyes szavazatként nem vehetõ figyelembe.
• Végezetül a választópolgár a szavazólapokat boríték-
ba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság
elõtt az urnába helyezi.

Helyi Választási Iroda címe: 6449. Mélykút Petõ-
fi tér 1. Telefonszám: 77/560-001, 77/560-002

Helyi Választási Információs szolgálat:
Mészáros Gáborné, telefonszám: 77/560-042

Vargáné dr. Egyed Ilona HVI vezetõ

A szavazással kapcsolatos információk

Kedves Mélykútiak!
Május 25-én a Hõsök Napja alkalmából nagyszabá-

sú ünnepséget és hagyományõrzõ napot tervezünk
megrendezni a lóversenypályán. Az elsõ világháborút
követõen rendelet mondta ki, hogy minden falu és vá-
ros köteles megemlékezni a háborúban elesett hõsök-
rõl, tisztelegni a mindenkori magyar katona emléke
elõtt. Mi ezt a hagyományt kívánjuk feleleveníteni. Le-
hetõséget szeretnénk adni a tánc- és énekcsoportok-
nak, zenekaroknak a fellépésre. Teret adunk arra, hogy
kézmûvesek bemutassák és árulják igényes portékáikat.

Ígéretet kaptunk arra, hogy községünkbe látogat a
Magyarok Nagyasszonya, Világ Gyõzelmes Királynõje
Szent Korona Lovagrend, akik magukkal hozzák a
Szent Korona pontos másolatát, amit Hummel Gizella
ötvös mûvésznõ készített. Aktualitása annak, hogy a
Szent Korona éppen most érkezik Mélykútra az, hogy
Szvetnik Joachim éppen 30 esztendeje azonosította és
hozta haza Amerikából a Koronát. 

Aki szívesen részt venne a szervezésben, vagy szeret-
né bemutatni ezen alkalommal csoportját, kérem, ke-
resse meg a szervezõket.

A következõ hónapokban a Szent Koronáról és a prog-
ramokról is bõvebben olvashatnak az újság hasábjain.

Tisztelettel: a Szervezõk  06-20/491-9978

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
A FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁRBAN
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
A FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁRBAN

HúsvétváróHúsvétváró

Sok szeretettel várunk mindenkit!Sok szeretettel várunk mindenkit!

Március 18 (kedd)
és 20. (csütörtök)
délután 14 órakor

Március 18 (kedd)
és 20. (csütörtök)
délután 14 órakor

A képviselõ-testület soron következõ ülését
2008. február 26-án (kedd) 15 órakor tartja a
Községháza tanácskozó termében.

Gelányi János polgármester
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2007. december 18-i ülés

*A Képviselõ-testület az ÉPTESZ Kft.
2007. évi temetõ üzemeltetésére vonat-
kozó beszámolóját jóváhagyólag tudomá-
sul veszi, egyben felkéri a polgármestert,
gondoskodjon a kérelemben megjelölt
863.956 Ft különbözet megtérítésérõl.

A Képviselõ-testület az ÉPTESZ Kft. jö-
võ évi temetõ üzemeltetésérõl szóló tá-
jékoztatóját a 2008. októberében tartan-
dó ülésén kívánja tárgyalni.

*A Képviselõ-testület a 2008. évben
kezdeményezi Mélykút Nagyközség vá-
rossá nyilvánítását.

A Képviselõ-testület vállalja, hogy a
várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jog-
szabályban elõírt kötelezettségeket,
megteremti azok végrehajtásának szer-
vezeti és személyi feltételeit.

*A Képviselõ-testület – figyelemmel az
önkormányzat tulajdonában álló lakások
és helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl
szóló rendeletben foglaltakra – úgy dön-
tött, hogy a 2008. január 1. napja után ki-
írása kerülõ helyiségbérleti pályázatoknál a
helyiségbérleti díj legalacsonyabb elvárt
mértékét az alábbiak szerint határozza
meg: Személygépkocsi-tároló: 200.-
Ft/m2/hó, egyéb helyiségek: 450 Ft/m2/hó. 

*A Képviselõ-testület az 1996. de-
cember 17-én a Mélykút Nagyközségi
Önkormányzat és az ÉPTESZ Kft. között
a vízi és a szennyvízközmûvek üzemel-
tetése tárgyában létrejött megállapodást
az alábbiak szerint módosítja, a módosí-
tást követõen a megállapodás 4. pontja
helyébe az alábbi 4. pont lép:

A bérleti díj mértéke 1.260.000 Ft. A
tulajdonos a bérleti díjat minden év de-
cember hónapjában számlázza ki az
üzemeltetõ felé.

*A Képviselõ-testület január 1-jétõl a
következõ élelmezési normákat állapítja
meg: • Óvodás gyermek (ebéd 88 Ft •
Napközis gyermek (tízórai, ebéd, uzson-
na) 278 Ft • Menzás gyermek 177 Ft •
Engedéllyel bennétkezõ 177 Ft • Egyéb
étkezés (tízórai, uzsonna) 101 Ft • Reg-
geli (Idõsek Otthona) 101 Ft • Vacsora
(Idõsek Otthona) 177 Ft.

*A Képviselõ-testület az Absolvo
Consulting-gal kötött Együttmûködési
Megállapodást az elõterjesztéshez ké-
pest változatlan tartalommal jóváhagyja.

*A Képviselõ-testület Kudett Lajosné
Evetovics Katalint  megbízza az ÉPTESZ
Kft. -nél a könyvvizsgálói feladatok ellá-
tásával 2008. január 1. napjától 2010.
december 31. napjáig terjedõ idõre,
25.000.-Ft/hó megbízási díj ellenében.

*A Képviselõ-testület a Dél-alföldi Ivó-
vízminõség-javító Programról szóló tájé-
koztatót jóváhagyólag tudomásul veszi,
valamint meghatalmazást és megbízást
ad az AQUAPROFIT Zrt. Részére, hogy
a „Dél-alföldi Régió ivóvízminõség javí-
tása – Ivóvíz 3.1” tárgyú program kere-
tén belül, a településen szolgáltatott ivó-

víz minõségének javítására irányuló elõ-
készítési és tervezési feladatokhoz az
elõzetes megvalósíthatósági tanulmány-
ban felsorolt változatok közül:
a) az önkormányzat által a tervismertetõ
tárgyaláson megfogalmazott vélemény
figyelembevételével • b) a Dél-alföldi
Ivóvízminõség-javító Konzorcium Konzor-
ciumi Tanácsa jóváhagyása esetén, a
DARFT Kht., mint Megbízó • c) a Környe-
zetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium
szakfõosztálya és Fejlesztési Igazgatósá-
ga, mint Közremûködõ • d) és a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató
– a felsoroltak mindegyike – által elfoga-
dott és továbbtervezésre javasolt megol-
dás-változatok elvi vízjogi engedélyezte-
tése és környezetvédelmi engedélyezte-
tése során, az érintett hatóságok elõtt az
önkormányzat nevében eljárjon.

*A Képviselõ-testület a 2008. évre a
következõ hulladékszállítási díjakat
hagyja jóvá: 

Edényzet nettó ár (Ft)
110 literes 358
120 literes 368
240 literes 493
1.100 literes 3.580
3.000 literes 9.764
4.000 literes 13.018
5.000 literes 16.272
7.000 literes 22.782
10.000 literes 32.545
31.000 literes 48.818

A Képviselõ-testület rendelete az ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosításáról

1. § A R. 14. § (1) bekezdése a kö-
vetkezõ szövegrésszel egész ki:

[A napirendet a Képviselõ-testület vita
nélkül határozza meg általában az aláb-
bi sorrendiség megtartásával:]
• beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl • tájékoztató a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásáról •
elõterjesztések, ezen belül a tárgyalási
sorrend: a helyi rendeletalkotásra vonat-
kozó elõterjesztések, minõsített többsé-
get igénylõ elõterjesztések, egyéb elõter-
jesztések • tájékoztatók • indítványok •
bejelentések • jellegüktõl függetlenül az
ülésen kiosztott anyagok• interpellációk,
kérdések.

2. § A R. 46. § (8) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(8) A jegyzõt távollétében a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában meghatározott – a hiva-
tal állományába tartozó, a jegyzõre vo-
natkozó képesítési elõírásokkal rendel-
kezõ – köztisztviselõ helyettesíti.”

3. § A R. 48. § (9) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(9) A képviselõket a polgármester, az
alpolgármester, a jegyzõ, a Polgármeste-
ri Hivatal köztisztviselõi kötelesek soron
kívül fogadni.”

4. § A R. 62. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal egységes
munkaszervezet, amelyen belül a Pénz-
ügyi Csoport és a Lakosságszolgálati Cso-
port különül el. A hivatal szervezeti egy-
ségeinek vezetésére csoportvezetõi mun-
kakör létesíthetõ: nevezetesen pénzügyi
és lakosságszolgálati csoportvezetõ. A
csoportvezetõt a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXII. tv. 45. § (1) be-
kezdés g) pontja alapján kell besorolni.”

5. § A rendelet 2008. január 1. napján
lép hatályba. A rendelet hatályba lépésé-
vel egyidejûleg hatályát veszti a R. 3. szá-
mú melléklete, és a R. 10. § (2) bekezdé-
sében az „és az aljegyzõt” szövegrész.

2008. január 25-i rendkívüli ülés

*A Képviselõ-testület a nagyközség
közoktatási esélyegyenlõségi helyzet-
elemzését megtárgyalta és azt elfogadja.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

2008. január 29.
1. A közoktatási és közmûvelõdési in-

tézményhálózat átvilágításáról készült
szakértõi vélemény megtárgyalása.

2. Beszámoló az Önkormányzat által
támogatásban részesített civil szerveze-
tek, egyesületek 2007. évi mûködésérõl,
a pénzeszközök felhasználásáról.

3. Beszámoló a Közalapítvány 2007.
évi munkájáról, különös tekintettel a
Szvetnik Joachim hagyatékával kapcsola-
tos tevékenységérõl.

4. Beszámoló a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola 2006/2007. tanévi mun-
kájáról.

5. Tájékoztató az önkormányzat 2005-
2007. évi személyi jellegû kifizetéseirõl.

2008. február 12. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
2. Tájékoztató a lejárt határidejû hatá-

rozatok végrehajtásáról.
3. A nagyközségi önkormányzat 2007.

évi költségvetésérõl szóló 3/2007.(II.14.)
rendelet módosítása.

4. Az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetésének megállapítása.

5. Falugyûlés összehívása.
6. A köztisztviselõk teljesítmény-köve-

telményének alapját képezõ 2008. évi
kiemelt hivatali célok meghatározása.

2008. március 25. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
2. Tájékoztató a lejárt határidejû hatá-

rozatok végrehajtásáról.
3. Beszámoló az önkormányzat 2006.

évi költségvetésének végrehajtásáról.

4. Önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévõ helyi önkormányzatok tá-
mogatásának igénylése.

5. Mélykút Nagyközségi Önkormány-
zat 2008. évi közbeszerzési tervének el-
fogadása.

2008. április 29. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl
2. Tájékoztató a lejárt határidejû hatá-

rozatok végrehajtásáról.
3. Beszámoló az Önkormányzat intéz-

ményeinél 2006. évben végzett belsõ el-
lenõrzések tapasztalatairól.

4. Beszámoló a Jánoshalmi Rendõrõrs
és a Mélykúti Kmb. Iroda 2006. évi tevé-
kenységérõl.

5. Beszámoló a Bácskomplex-S.R. Kft.
Mélykút nagyközséget érintõ feladatai-
nak ellátásáról.

2008. május 27. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
2. Tájékoztató a lejárt határidejû hatá-

rozatok végrehajtásáról.
3. Beszámoló a Gondozási Központ

munkájáról.
4. Beszámoló az önkormányzat gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról. 

5. A kistérségi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatellátás felül-
vizsgálata.

2008. június 24. 
1. Beszámoló a két ülés közötti fonto-

sabb eseményekrõl.
2. Tájékoztató a lejárt határidejû hatá-

rozatok végrehajtásáról.
3. A képviselõ-testület 2008. II. félévi

munkatervének megállapítása.
4. Beszámoló a Jánoshalmi Többcélú

Kistérségi Társulásban végzett tevékeny-
ségrõl.

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2007. évi munkájáról.

6. Beszámoló az ÉPTESZ Kft. 2007.
évi tevékenységérõl.

Ha képviselõ-testület másként nem
dönt, az ülések 15 órakor kezdõdnek.
Az ülések helye a Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó Terme.

2008. január 29-i ülés

*A Képviselõ-testület az önkormány-
zat által támogatásban részesített civil
szervezetek, egyesületek 2007. évi mû-
ködésérõl, a pénzeszközök felhasználá-
sáról szóló beszámolót elfogadja. 

*A Képviselõ-testület a Közalapítvány
2007. évi munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a
testület 2008. március 25-ei ülésére ké-
szüljön elõterjesztés a Közalapítvány Ala-
pító Okiratának módosítása tárgyában.

Folytatás a 9. oldalon

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
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A felvilágosodást követõen az iskola közvetítette a szellemi értéke-
ket a tudományon, a mûvészeteken keresztül. Napjainkban az iskolák
kénytelenek osztozni más olyan ismeretközvetítõvel is, mint például a
médiával, mely gyakran torz, nem emberi személyiségvonásokat is
fejleszt a felnövekvõ nemzedékben. (erõszakos, durva viselkedés...)

Sajnos, a társadalom sem igazolja vissza a tanárok munkáját (egyre
fokozódó munkanélküliség az iskolázott fiatalok körében). A közokta-
tás területén kialakult helyzet „komoly”, de talán nem reménytelen.

A nevelõ-oktató folyamatban szereplõktõl (szûlõ-tanuló-pedagó-
gus) nagy figyelmet, türelmet, kreativitást, kitartó, következetes mun-
kát, aktivitást követel meg az élet. Bizony, változás elõtt állunk. Válto-
zott  és még változni fog környezetünk, melyhez változni fognak töb-
bek között a nevelési-oktatási módszereink. Elterjed a projektalapú és
kooperatív oktatás, majd a tanulás-tanítás folyamatát egyre jobban
átszövi az informatika. Az informatikai eszközök használata segíti a
megértést, mert Comenius óta tudjuk, hogy minél több érzékszervre
hat az inger, annál könnyebb a befogadása. A tananyag megértése
sikeressé teszi a tanulót, melynek következményeként jótékony ha-

tással lehet viselkedésére, magatartására is.El kell fogadnunk a más-
ságot is, de a másság jegyeit viselõknek is tudni kell alkalmazkodni
az õket körülvevõ közösséghez. Mindezeket figyelemmel kisérve va-
lósítottuk meg intézményünkben az alábbi pályázatok célkitûzéseit. 

Novák László iskolaigazgató

2006 tavaszán a HEFOP-3.1.3 pályázaton „A
kompetencia alapú oktatás tárgyi és személyi
feltételeinek megteremtése a mélykúti Szvetnik
Joachim Általános Iskolában” címû projekt
megvalósítására 17 994 152 forint támogatást
nyert iskolánk.

Mit jelent a kompetencia alapú oktatás? A
hangsúly a hagyományos tartalomközpontú okta-
tásról a kompetenciák, azaz a képességek, kész-
ségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére
tevõdik át, hiszen elsõsorban ezek révén válhat
bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

A projekt során az iskola igazgatója, Novák
László, és minõségirányítási csoport vezetõje
Vargáné Ádelhardt Mária szervezetirányítási és vál-
tozáskezelési tanfolyamokon vett. A nevelõtestület
hét tagja felkészült egy új módszertani kultúra el-
sajátítására. Szakemberek segítségével elkészítet-
ték az új tanterveket, tanmeneteket, fejlesztési ter-
veket. Az új módszertanra épülõ oktatási program-
csomagokat, digitális tartalmakat a Dél-alföldi Tér-
ségi Iskola és Óvodafejlesztõ Központ szakértõivel
egyeztetve dolgozták fel, majd vezették be
2006/2007-es tanévben a következõ területeken:

•Szövegértés-szövegalkotás:
Fuszkóné Gáspár Judit 1. osztály
Weisné Puskás Ágnes 7. osztály
•Matematika-logika:
Patarcsity János 1. osztály
Sári Tibor 7. osztály
Klem József Zsolt 7. osztály
•IKT (informatika és médiahasználat):
Csontos Ferencné (rajz) 5. osztály
Malustyik János (informatika) 7. osztály

A szükséges információs és kommunikációs
eszközök beszerzésével és felszerelésével (több
mint 5 millió Ft-ot költhettünk eszközfejlesztésre)
biztosítottuka program megvalósításához szük-
séges technikai háttret. A következõ eszközöket
szereztük be: 3 db digitális tábla • 2 db mobil ak-

tívtábla • 5 db projektor • 3 db asztali számító-
gép, • 8 db hordozható számítógép.

A pályázat megvalósítói egyenként négy 30
órás továbbképzésen vettek részt. Ezek igen sok-
rétûek voltak, többek között: • Óvoda-iskola át-
menet támogatása • Sulinet Digitális Tudásbázis
kezelés • A szövegértõ olvasás fejlesztése, olva-
sási problémák kezelése • Multimédiás eszközök
használata az oktatásban • Tanulói differenciálás
heterogén csoportban • Kooperatív módszertan-
ra épülõ együttmûködés • Digitális taneszközök
használata a természettudományos tantárgyak
oktatásában • Digitális taneszközök használata a
matematika tantárgy oktatásában • Hatékony ta-
nuló-megismerési technikák. 

A képzésekben részt vett kollégák vállalásai-
nak megfelelõen az új, adaptált tartalmakkal, esz-
közökkel és módszerekkel végzik tevékenységü-
ket, hogy a tanulók változatos munkaformákkal
végezhessék tanulmányaikat: • Kooperatív tech-
nikák • Csoportmunka • Páros munka • Frontá-
lis osztálymunka • Egyéni munka.

A megvalósítás során folyamatosan tájékoz-
tatjuk a programban nem résztvevõ kollégákat és
a szülõket az eredményekrõl, valamint nyílt nap
keretén belül betekintést nyerhettek az új mód-
szertani kultúrába. Feladatunk továbbá a többi ta-
nulóval is megismertetni az új módszert.

Honlapunk segítségével (www.szvetnikisko-
la.hu) állandó lehetõséget biztosítunk, hogy a
projektet, annak várható hatását, eredményeit
bárki megismerhesse. 

Ne csak a tábla legyen aktív!

Mi a kooperatív tanulás?
Az ember társas lény. A kisgyerek az iskolá-

zás elsõ éveiben inkább környezetének kiszol-
gáltatott, mintakövetõ. A kölyök, a kamasz szá-
mára a társakkal való jó viszony érzelmi bizton-
ságának egyik fõ forrása. A kooperatív tanulás
mindennek a figyelembevételét jelenti.

A gyerek ilyenkor nem úgy tanul, mintha csak
a tanár lenne a tudás forrása (frontális oktatás),
hanem a csoport valamennyi tagjának érdeke,
hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás köz-
ben kölcsönösen függnek egymástól, együttmû-
ködési képességeik biztosan fejlõdnek, baráti vi-
szonyok alakulnak ki köztük. Szaknyelven szólva:
motiváltak közös célok elérésére, s közben fej-
lõdnek kommunikációs képességeik, technikáik.

A szakértõk meggyõzõdése, hogy ez a tanu-
lásszervezési módszer alkalmas a leginkább ar-
ra, hogy a különbözõ hátterû és képességû gye-
rekeket a pedagógus integráltan taníthassa.

A kooperatív tanulás általános hatása:
•A kooperatív tanulás együttmûködõ tanulást je-
lent, amely nem egyenlõ a hagyományosan hasz-
nált csoportosan végzett munka kifejezéssel. 
•A kooperatív tanulás egyenlõ esélyt biztosít a
hátrányos helyzetû és vagy lassabban haladók-
nak is a munkában való részvételre. 
•A kooperatív tanulás toleranciára, elfogadásra
és egymás segítésére nevel, s mint ilyen háttér-
be helyezi a versengést, egymás legyõzését, ki-
szorítását. 
•A kooperatív tanulás négy alapelve: az egyenlõ
részvétel, az építõ egymásrautaltság, a párhuza-
mos interakciók és az egyéni felelõsség minden
feladattípusnál be vannak építve rendszerébe. 
• A kooperatív tanulás örömmel és kedvvel
végzett munkát, aktív tanulást eredményez. 
•A kooperatív tanulás feltétele a nyitott, elfoga-
dó, toleráns pedagógiai attitûd, amely az alkal-

mazás során egyre jobban jellemzõjévé válik a
pedagógusnak. 
•A kooperatív tanulás elengedhetetlen szükség-
let a késõbbi munkára való felkészítésben, hiszen
olyan, feltétlenül fontos és elengedhetetlen képes-
ségeket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, em-
pátia, felelõsségvállalás, önzetlen segítés, kom-
munikáció, szervezõkészség, tolerancia. 
•A kooperatív tanulás alkalmas az iskolai kudar-
cok nagymértékû csökkentésére, a tanulási kedv
és sikerélmény és eredményesség biztosítására. 
• A kooperatív tanulás olyan módszereket tar-
talmaz, amelyek egyaránt alkalmazhatók a tanu-
lásban és a tanórán kívüli tevékenységekben is. 

A diákokra gyakorolt hatás:
•Megszûnik, de mindenképpen csökken a ta-
nulásszervezési hiányosságokból fakadó lema-
radás, bukás, a speciális iskolába kerülés egye-
di esetté, a normál intelligenciaszint alatti vagy
sérült értelmû gyerekek esetévé válik. 
• A különbségekre figyelõ tanulásszervezés
csökkenti azokat a kényszereket, amelyek a
gyermekek természetes életkorból adódó élet-
szükségleteit korlátozzák. Ezáltal csökken a szo-
rongás, a kompenzáló viselkedés, és a gyerekek
és szüleik számára elfogadhatóbbá válik az isko-
la szabályrendszere. 
• A fentiek a gyermekek életkorának megfelelõ,
aktivitást igénylõ és biztosító, az alternatív iskolák
gyakorlatában már bevált tevékenységrendszer
növeli a tanulás élményszerûségét, s ez a gyere-
kek egész iskolai életére kiható motiváló tényezõ. 
•A program tevékenységrendszerével, megfe-
lelõ tanulásszervezéssel a résztvevõ pedagógu-
sok valamennyi tanítványa elsajátítja a koopera-
tív tanuláshoz szükséges készségeket: együtt-
mûködési kézség, figyelem, elfogadás, megfele-
lõ kommunikációs készség, tolerancia egymás
iránt. Segítõkészség, figyelem, egymásért és
önmagáért való felelõsségérzet, felelõsségválla-
lás készségét, csökkentve ez által a lemorzsoló-
dás esélyét. A gyerekek egységes és eltérõ
szükségleteire figyelõ tanulásszervezési mód-
szerek lehetõvé teszik és szolgálják az egyéni
fejlõdést, melynek következtében csökken a tel-
jesítménykudarc, és a következményeként fellé-
põ viselkedés- és magatartászavarok. 
• A diákok tanulási körülményeinek javulása
mellett a tanórán kívüli tevékenységük is színe-
sebbé válik, csoportfejlesztõ, kommunikációfej-
lesztõ és gondolkodásfejlesztõ hatása az életük
egyéb területén is érezteti hatását.

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program

A kompetencia alapú oktatás
tárgyi és személyi feltételeinek

megteremtése a mélykúti
Szvetnik Joachim Általános Iskolában

Kedvezményezett:
Szvetnik Joachim Általános
Iskola
6449 Mélykút, Rákóczi u 1-3.

HEFOP/2005/3.1.3
Felkészítés a kompetencia-

alapú oktatásra

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.

A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
A támogatás összege: 17 994 152 Ft

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
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Elsõ évfolyamon
szerzett tapasztalatok
•hosszabb, mélyre hatóbb alapozás után tud-
ták elkezdeni a betûk betûelemek megismerését
•sok új ötletet, módszertani javaslatot kaptak a
pedagógusok elsõsorban a továbbképzéseken 
•a késleltetett írástanítás is az alapozást erõsíti
•az írott nagybetûket a 2. évfolyamra hagyhat-
ták, ezzel is több idõt nyertek az elsõs feladatokra
•sok segítséget nyújt az internetes hozzáférés,
bár sokszor jelentkezett a kézzel fogható tanári
kézikönyv hiánya
• nagyobb szabadságot ad az alkalmazott
módszer a gyengébb képességû tanulók felzár-
kóztatására
• több alkalom nyílik a csoportmunka adta kö-
zösségformáló módszerekre
• játékos formában tanulnak meg gondolkodni,
ez biztosítja az órai motiváltságát a tanulóknak
•nehéz idõben elvégezni a játékos feladatokat.

Hetedik évfolyamon
szerzett tapasztalatok
•az új informatikai eszközök látványosabbá te-
szik az oktatást
•a tanulóknak tevékenykedve kell részt venniük
a tanórán
•napjainknak megfelelõ szövegezésû a tananyag
•a társakkal való együttmûködés a másik jobb
megismerését, elfogadását követeli, sajnos hete-
dik évfolyamon ehhez nehezen szoknak hozzá a
tanulók
•vannak olyan tanulók, akik a csoporton belül
nem végzik el a rájuk bízott feladatot
• a csoportos munkáknál kicsit zajosabbak az
órák, mint a hagyományos óravezetésnél
•nehéz teljesíteni a kijelölt anyagot 45 percben,
kicsit nagyobb rutint kell szerezni az alkalmazott
módszerek terén
• tanév elején – hosszú ideig – matematikából
csak fénymásolatot tudtak a gyerekek kezébe
adni, mert nem készült el idõre a tankönyv
•akadozik a mentorokkal való kapcsolattartás,
találkozás is
•a tanév elsõ félévében nem utalták át a pályá-
zaton elnyert összeg elõlegét, így körülményes-
sé vált a taneszközök további vásárlása is.
•nem igazán nyílt lehetõség a pedagógusok ré-
szére olyan tanórák látogatása, ahol már ezzel a
módszerrel tanítanak
•a szövegértés és szövegalkotás órát szívesen
látogatják a tanulók, tetszik nekik az adott téma,
kíváncsiak egymás véleményére, segítik egy-
mást a tanulók
•szövegértõ képességük észrevehetõen fejlõdik
•hátrányos viszont, hogy a nyelvtani és irodal-
mi ismeretek tanítása, elmélyítése, gyakorlása
háttérbe szorul (ezeket szakköri foglalkozáson
igyekszik pótolni a szaktanár)

Mert napjainkban mind a hazai társadalom,
mind az egyén számára rendkívül fontos a változó
munkaerõ-piaci igényekhez való alkalmazkodása.
Nem követhetõ már az a korábbi évtizedeket idézõ
modell, amikor a tanulási folyamat lezárult az isko-
lai tanulmányok befejezésével, és a megszerzett
végzettség a nyugdíjba vonulásig kijelölte az egyén
életpályáját. A jövõben az életpálya bármely szaka-
szában szükségessé válhat annak módosítása, új
készségek és kompetenciák elsajátítása. E célok el-
éréséhez szükséges a hazai oktatás olyan irányú
átalakítása, melynek során a hangsúly az alapkész-
ségek és kulcskompetenciák fejlesztésére tevõdik
át, hiszen ezek révén válhat bárki képessé az egész
életen át tartó tanulásra.

Ezen kívül a számítástechnika, az informatika
rohamos fejlõdését is célszerû a mai oktatásban
kihasználni. Az információs és kommunikációs
technológia (IKT) olyan új környezetet és esz-
köztárat nyújthat a ma tanárainak, amellyel mun-
kájuk hatékonyabb lehet mind szakmai, mind
pedagógiai értelemben. 

Az elektronikus kommunikáció a tanításban nem
jelent újdonságot. Az 1990-es években felsejlõ jö-
võkép a számítógépek elterjedésérõl, a hétköznapi
élet részeként létezõ Internetrõl és mobilkommuni-
kációról mára valósággá váltak. A diákok számára
megszokottá vált, hogy ismereteiket egy informáci-
ós dzsungelbõl szerezhetik meg. A tanárok szerepe
sem a régi már ebben az információs rengetegben.
A tudás egyedüli birtokosaiból átváltoztak a tanítvá-
nyaiknak segítõ, az információk sokaságában el-
igazítást nyújtó szakemberekké. A tanár egyik haté-
kony eszköze ebben a megváltozott világban az in-
formációs és kommunikációs technológia oktatás-
beli alkalmazása. 

Az információs társadalomban számos olyan
informatikához kapcsolódó kulcskompetencia
került felszínre, mely alapos átgondolásra kellett
késztesse a tantervek készítõit, tananyagok fej-
lesztõit és a pedagógusokat. 

A tét nem kevesebb, mint a leendõ felnõttek
helytállása, érvényesülése a munkaerõ piacon
és a társadalomban. Az IKT területén való jártas-
ság napjainkban alapfeltétel a tanulás, továbbta-
nulás, illetve a munkavállalás során. Elsajátítása
számos egyenlõtlenség ellensúlyozására is al-
kalmas tényezõ. Használata során sok hátrányos
helyzetû tanuló jobb eredményeket ér el az IKT
használatával tanított tantárgyakban, mint ha-
gyományos pedagógiai módszerekkel. A tárgyi
tudás mellett nagyobb szerepet kap a probléma-
megoldás, az információk felkutatása, értékelé-
se és rendszerezése, valamint az elektronikus
kommunikáció. Több és mélyebb információhoz
jutnak a diákok, valamint a testre szabott, egyé-
ni oktatás és értékelés hatékonyabban fel tudja
mérni a tanulók egyéni élethelyzeteit. 

Az informatikai eszközök jelenléte, használa-
tuk elsajátítása és végül az Internet legegysze-
rûbb lehetõségeihez való hozzáférés nagymér-
tékben csökkentheti a napjainkban egyre növek-
võ digitális szakadékot. 

A tanítás egyik célja és ennek kapcsán felada-
ta: megismertetni a tanulókat az õket körülvevõ
környezet viszonyaival, megalapozni a korszerû,
alkalmazásra képes mûveltségüket, fejleszteni a
gondolkodásukat, az életkornak megfelelõ szin-
ten biztosítani a tantárgyak tanulásához, a min-
dennapok gyakorlatához szükséges ismereteket
és eszközöket. Fontos, hogy fejlesszük a tapasz-
talatból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakuljon
ki az önálló gondolkodás igénye, ismerjék meg a
gyerekek a problémamegoldás örömét és segít-
sük a pozitív személyiségjegyek kialakulását.

Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságá-
nak biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a
pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reá-
lis önbizalom, az akaraterõ, az igényes kommu-
nikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való
alátámasztásának fejlesztésére. Az általános is-
kola felsõ tagozatán egyre nagyobb szerepet kap
az elemzõ gondolkodás fejlesztése, a probléma-
megoldás mellett az igazolások keresése, egy-
szerûbb következtetések megértése, észrevéte-
le, önálló megfogalmazása.

Ebben a szakaszban az ismeretek egy része
absztraktabbá válik, de jelentõs részük továbbra
is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ép-
pen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínû te-
vékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, kü-
lönbözõ módokon való rögzítésére, értelmezésé-
re, rendszerezésére, összefüggések keresésére.
A tanításnak-tanulásnak jellemzõje a felfedezte-
tés, a probléma felvetésétõl a megoldásig veze-
tõ - néha tévedésektõl sem mentes - útnak az
egyre önállóbb bejárása.  Mindezt eleinte konkrét
helyzetekben végezzük, majd erre építve – az
életkori sajátosságok figyelembevételével – álta-
lánosítunk.

Az általános iskolai nevelés adjon biztos alapot
a reális középfokú tanulmányok folytatásához.

A kompetenciaalapú oktatásban ezen felada-
tok mellett az élethosszig tartó tanulás képessé-
gének elsajátításához szükséges alapkompeten-
ciák tudatos fejlesztése az egyik fõ szempont. Az
olvasás-szövegértés, a gyakorlatközeli, életsze-
rû helyzetekben alkalmazható matematikai esz-
köztudás, idegen nyelv ismerete, szociális kom-
petenciák, életpálya építés valamint az informá-
ciós és kommunikációs technikák  iskolai feltét-
eleinek megteremtése. Új tanítási módszerek pl.
a kooperatív technikák alkalmazása a munká-
ban, tekintettel az egyéni fejlesztésre.

Klem József Zsolt

matematika-fizika szakos tanár

Kompetenciaalapú oktatás
helyi tapasztalatai

Miért van szükség változásra?

HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK: KOMPETENCIAALAPÚ PROGRAMOK:
tartalom alapú kompetenciaalapú
meghatározott idõegységre tervezett teljesítményre alapoz
csoportos haladásra készült egyéni haladást vesz figyelembe
tanár/tanítás központú tanulásközpontú
általános célkitûzéseket tartalmaz specifikus célkitûzések jellemzik
korlátozott gyakorlati tananyagot tartalmaz gyakorlat-orientált
a visszajelzés késleltetett a hatékonyságról azonnali visszajelzést ad
értékelés általános szempontok alapján értékelés teljesítmény alapú, leírt kritérium alapján

A hagyományos és a kompetencia alapú oktatás sajátosságainak összehasonlítása
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15/2008.(I.29.)Kt.számú határozat
Közérdekû bejelentés tárgyalása.

1. Mélykút Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselõ-testülete a Jobban Szeret-
nék Élni Mélykúton Településvédõ Cso-
port gazdasági és környezetvédelmi jog-
szabályok megsértése tárgyában benyúj-
tott közérdekû bejelentését megvizsgálta.
A képviselõ-testület a bejelentést nem ta-
lálta megalapozottnak, és a bejelentõ fe-
lé az alábbi válaszokat fogalmazza meg:

a) A szeméttelep illegálisan üzemel:
A szeméttelep nem üzemel, mert

2003. január 1-jétõl Vaskútra viszik a tele-
pülés hulladékát. A rekultiváció a Ho-
mokhátsági hulladékprogram keretében
fog megtörténni. A telepet napi 8 órában
(tavalyi évben 6 órában) õrzi az önkor-
mányzat dolgozója. A telepre építési tör-
meléket és mezõgazdasági hulladékot (el-
bomló hulladékot) visznek az állampol-
gárok, egyéb háztartási hulladék lerakása
nem jellemzõ. A lerakást valóban nem til-
totta meg az önkormányzat azért, hogy a
településen ne legyenek illegális szemét-
lerakók. Minden évben õsszel és tavasszal
szervezett lomtalanítási akciót szervez a
képviselõ-testület, ezzel is a szemét
mennyiségét kívánja csökkenteni.

b) Folyamatos panaszbejelentések elle-
nére a polgármester nem tesz semmit a
településen eluralkodott guberálás meg-
szüntetésére: 

A településen az elmúlt 5 évben egy
esetben volt guberálással kapcsolatos
bejelentés, amely megoldódott, meg-
szûnt a telepen a gyûjtögetés, azóta nem
tudunk ilyen esetekrõl.

c) A községi üzemeltetésû szippantós
kocsik rendszeresen a telepre ürítik a la-
kossági folyékony hulladékot:

A folyékony hulladék gyûjtését az
ÉPTESZ KFT. és egy magánvállakozás vég-
zi. A tevékenységet folytatók befogadó
nyilatkozattal rendelkeznek a Bajai Vízmû
Bácsalmási Szennyvíztelepére. A végleges
megoldást a szennyvíztisztítómû és a csa-
tornahálózat megépítése jelenté, 3 alka-
lommal címzett támogatási igényt nyújtott
be az önkormányzat, azóta is folyamato-
san pályázik a beruházás megvalósítására.

d) Alaposan feltételezhetõ, hogy a kör-
nyéken üzemelõ két vágóhíd hulladéka a
szeméttelepen kerül elhelyezésre:

Mindkét vállalkozó bemutatta a szer-
zõdését az ATEV Zrt-vel, több százezer
forintot fizetnek a hulladék elszállításá-
ért, nem indokolt, hogy ennek ellenére
nem veszik igénybe.

e) Az ugyancsak illegálisan mûködõ
homokbánya súlyosan balesetveszélyes:

A homokbánya 2003. január 1-jétõl
nem üzemel, egyébként bekerített he-
lyen van, nem használja sem magánsze-
mély, sem vállalkozás. 

f) Kifogásolható a parlagfû-mentesítés-
re elnyert állami támogatás célirányos el-
számolása:

A Munkaügyi Központ támogatásával
megvalósult programról van szó, ame-
lyet közben is és utólag is folyamatosan
ellenõriztek, az ellenõrzésekrõl írásos
feljegyzés készült. A támogatást utólago-
san leutalták, mivel minden dokumen-
tum rendben volt.

g) Õshonos fák telepítése során tapasz-
talt szakszerûtlenségek miatt az önkor-
mányzatot legalább 4 millió Ft kár érte:

A KÖVICE pályázat összesen 5,3 mil-
lió költséggel folyt (50%-os támogatás-
sal), a fa értéke 3.073.063 Ft volt, ebbõl
az összegbõl 316 db fát kellett elültetni
és utógondozni. A fák kiültetését 20 fõ
parkgondozói képesítéssel rendelkezõ
személy végezte, az irányítási feladato-
kat szakképzett kertész látta el, aki idõ-
közben lemondott. Ezután a polgármes-
ter úr agrármérnöki diplomával látta el
az irányítást. A fák 78%-a jelenleg is él. A
hiányzó 22%-ból több azért nem él,
mert derékban kitörték ismeretlenek.

2. A Képviselõ-testület felkéri a Jobban
Szeretnék Élni Mélykúton Településvédõ
Csoportot, a település lakosságát, civil
szervezeteit, szervezõdéseit, hogy ameny-
nyiben bármilyen – a település egészét
vagy nagy részét érintõ – építõ jellegû kri-
tikájuk, kérdésük vagy észrevételük van,
azt mindenekelõtt a képviselõ-testület felé
jelezzék, hogy ezáltal is segítsék az önkor-
mányzat és a lakosság közötti kommuni-
káció erõsítését. A képviselõ-testület nyílt
minden kezdeményezés irányában.

Felelõs: Gelányi János polgármester
Határidõ: 2008. február 20. (a határozat
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hiva-
tal felé történõ továbbítására)

KÖZLEMÉNY KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSRÕL

• Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a nagyközségi önkormányzat képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól. Az
alapdíjat köteles minden vízórával ren-
delkezõ ingatlan tulajdonosa fizetni. Az
alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakat-
lan ingatlan tulajdonosa mentesülhet ab-
ban az esetben, ha a vízóráját leszerelte-
ti, azonban a mérõóra újbóli felszerelése
esetén a vízmérõ valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.

Vízmû telefonszáma: 06-30/314-
6604 (Konkoly István, Kothencz János).
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a tulajdonos változást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a
fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisz-
tántartására és téli idõszakban a vízórák
fagy elleni védelmére. 

• Az ÉPTESZ KFT. üzemeltetésében
levõ temetõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 8-16

óráig tartanak nyitva! Temetõgondnok
telefonszáma: 06-30/447-0341 (Bozár
László)

• Szippantást lehet rendelni a 06-
20/978-6680 (Mayer László) telefonszá-
mon, illetve az ÉPTESZ KFT. számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodá-
ban Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.

• Kéményseprõ telefonszáma: 06-
30/461-6835 (Szûcs Imre). A kémény-
seprõ tevékenység kötelezõen elõírt köz-
szolgáltatás, melynek igénybe vétele min-
denki számára kötelezõ, kérjük saját ér-
dekében mindenki vegye igénybe a szol-
gáltatást. Ha a tulajdonos a díjfizetést el-
mulasztja vagy a munka elvégzését aka-
dályozza a szolgáltató köteles az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.

• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft emblémájával ellátott szemeteszsá-
kot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT irodá-
jában 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 felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

FOGADÓNAPOK
GELÁNYI JÁNOS POLGÁRMESTER:

minden hétfõn 8-12 és 13-15 óráig. Telefon: 77/560-001
VARGÁNÉ DR. EGYED ILONA JEGYZÕ:

hétfõ, szerda, csütörtök 8-12 és pénteken 8-10 óráig. Telefon: 77/560-002

A „Jobban Szeretnék Élni Mélykúton Településvédõ Csoport” 92 helyi lakos aláírását tartalmazó aláírásgyûjtõ ív csatolásával
közérdekû bejelentést tett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld-Pont Szolgálatához a gazdasági és környezetvédel-
mi jogszabályok megsértése miatt. A Minisztérium a bejelentést a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz tette át, amely
szerv megküldte a Képviselõ-testületnek válaszadás céljából. 

Ezúton közöljük a közérdekû bejelentést, valamint a képviselõ-testület válaszát.
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2007. december 
Meghaltak: Lajkó Istvánné Szalonnás

Verona élt 97 évet; Bálint Péter Pál élt
87 évet; Rapavi Kázmérné Csorba Má-
ria élt 89 évet; Vörös Benjamin élt 73
évet; Burány István élt 76 évet;
Doszkocs László élt 62 évet; Farkas Ist-
ván élt 56 évet.

Születtek: Sere Zoltán (anyja neve:
Szalai Melinda); Lakatos Henriett (an:
Lakatos Anita)

2008. január
Meghaltak: Radvánszki Máténé

Nagy Margit élt 90 évet; Mondovics
István élt 46 évet; Bundula József élt
87 évet.

Születtek: Simonyi Emma Szilvia
(anyja neve: Farkas Mariann); Bujdosó
Petra (an.: Szûcs Ágnes);  Kovácsfalvi
Bianka (an.: Kolompár Éva); Molnár
Eszter (an.: Magyar Edit); Gáspár Miron
(an.: Bori Beáta)

Évtizedekig elhallgatták. Ha beszéltek
is róla, félrevezetõ módon. Ez a Don-ka-
nyarnál elpusztult 2. magyar hadsereg ka-
tonáinak sorsa. Szülõk, gyerekek, barátok
meséltek szomorúan az ott elpusztult há-
zastársról, testvérrõl, gyerekrõl, egykori
osztálytársról. Az 1943. január 12-én kez-
dõdõ, a történelembe a doni áttörés né-
ven bekerült esemény a magyar történe-
lem egyik legnagyobb tragédiája: renge-
teg halottal, sebesülttel, eltûnttel. 

A Don-kanyarnál elesettek sorsa 1942
elejére nyúlik vissza, amikor fordulatot
követelt a német hadvezetés Magyaror-
szág világháborús katonai részvételében.
1941-42 telén ugyanis a szovjetek táma-
dásai során a németeket súlyos személyi
és anyagi veszteségek érték, ami Hitlert
arra ösztönözte, hogy szövetségeseitõl
nagyobb támogatást követeljen.

Magyarországról a második hadsereg
parancsnoksága 207 ezer embert mozgó-
sított: a hadvezetés a frontszolgálatra az
ország egész területérõl nagyjából egyen-
lõ arányban hívott be tartalékosokat. A
legjobban kiképzett állományt védeni
akarták, így elmondható, hogy a súlyos
harcok árán elért doni harcvonalnál vi-
szonylag gyengén képzett, rosszul felsze-
relt magyar katonák kerültek szembe –
német parancsnokság alatt – a szovjet
hadsereggel. 

A német és szovjet hadosztályokhoz
képest gyengébben felszerelt magyar
hadsereg az 1943. január 12-13-án meg-
indított szovjet támadásnak nem tudott
ellenállni. A védelmi vonal áttörése után
lõszer- és üzemanyaghiány volt a magyar
hadsereg legfõbb problémája azon kívül,
hogy a rendkívüli hidegben a ruházatuk
és a táplálékuk sem volt megfelelõ. Óriá-
si veszteség érte a második hadsereget.
Az elszigetelten, rendkívül hõsiesen küz-
dõ csapatrészeknek köszönhetõ, hogy a
hadsereg egy részének sikerült visszavo-
nulnia. Így is százezres veszteségrõl szá-
molhatnak be a mai történészek, kutatók,
s így nyugodtan elmondhatjuk: az ország
szinte minden családját érintette e nem-
zeti tragédia. Ezért is hatott olyan nagy
erõvel a hallgatás évtizedei után Nemes-
kürty István e témát feldolgozó, 1972-
ben megjelent könyve, a Requiem egy
hadseregért. A múlt feldolgozása azon-
ban nehezen haladt.

1987-ben Serfõzõ Simon József Attila-
díjas költõ Székesfehérváron járt író-olva-
só találkozón. Ott felolvasta egyik leg-
újabb versét, melynek címe Feledésbõl az
emlékmû volt, amely a második hadsereg
elhallgatott szenvedésérõl és helytállásá-
ról szólt. Ezt hallotta meg Bobory Zoltán,
aki jelenleg a székesfehérvári Szent István
Mûvelõdési Ház igazgatója, s elhatározta,

hogy legalább egy kopjafát állít a Don-ka-
nyarnál az elesett katonák emlékére.
1987-tõl próbálta tervét végrehajtani, ám
az akkori politikai helyzetben számtalan
akadályba ütközött. Levelet küldött a
Szovjetunió államfõjének, Mihail Gorba-
csovnak, tudott terveirõl Grósz Károly és
Nyers Rezsõ is, de egy idõ után be kellett
látnia: kopjafa nem kerülhet a magyar ka-
tonákat rejtõ mezõre. 1991-ben hetve-
nen ugyan elzarándokoltak a Don-ka-
nyarhoz, ám az idõközben elkészült kop-
jafa ma is Magyarországon van, a
Pákozdhoz közeli Mészeg-hegyen épült
Don-kanyar-emlékkápolnánál. Ennek öt-
lete és létrehozása is Bobory Zoltán érde-
me, aki 1992-ben alapítványt hozott lét-
re a kápolna felépítésére, mely 1993-ban
el is készült. Azóta minden esztendõben
néhányszor, így a doni áttörés évforduló-
jának napján is összegyûlnek a kápolná-
nál egykori bajtársak, rokonok, özvegyek,
hogy együtt emlékezzenek halottaikra és
az ottani tragikus eseményekre.

Minden esztendõben, január 12-én,
annak a Don-kanyarból hazahozott kato-
nának a sírja felett mondanak ökumeni-
kus imát, tartanak megemlékezést a tör-
ténelmi egyházak képviselõi, akinek em-
lékmûve jelképezi az összes ott elhunyt
hõs jeltelen sírját.

(Új Ember 2007. bókay)

Feledésbõl az emlékmû

ANYAKÖNYVI HÍREK

TISZTELT MÉLYKÚTI POLGÁROK!
A Mélykúti Víziközmû Társulat a legfris-

sebb információkat szeretné megosztani
Mélykút lakosságával. 

Ismételten szeretném elmondani, hogy a
szennyvízközmû beruházáshoz szükséges la-
kossági hozzájárulást fizetni kell, mert aki
nem fizet, annak sokkal többe fog kerülni. Új
szerzõdést már nem lehet kötni, tehát akinek
nincs érvényes szerzõdése vagy nem fizeti, az
a lakos a beruházás megvalósulásakor a min-
denkori bekerülési költséget fizeti. Kérem
azokat az Ügyfeleinket, akik rendszertelenül
fizetnek, hogy próbálják a hátralékaikat csök-
kenteni, mert a késedelmes fizetés miatt el-
maradt állami támogatást és kamatokat is
meg kell fizetni. 

A rosszindulatú, félrevezetõ, minden jogi
alapot nélkülözõ „híresztelésekkel” szem-
ben a szennyvízcsatorna megépítése a
Mélykúti Önkormányzat  megvalósítandó
feladatai közé tartozik. Ezek az elõkészítése
folyamatban van. Mélykút elkészített tervek-
kel és érvényes vízjogi engedéllyel rendelke-
zik. A kormányrendelet értelmében 2015-ig
kell befejezni a beruházást. Magyarorszá-
gon, mint ismeretes, ezt a hatalmas, 3 milli-
árd Ft-ot meghaladó beruházást Európai
Uniós támogatásból valósítjuk meg. A ki-
sebb települések a második körben kerül-
nek sorra, ami azt jelenti, hogy a 2008-2009
év az elõkészítés éve, illetve a befogadás éve
lesz, ahol a pályázat eredményes elbírálása
esetén 2010-ben elkezdõdhet a beruházás. 

Azzal, remélem, minden Mélykúti Polgár
egyetért, hogy alaposan elõkészítve és mások
hibáiból okulva a legjobbat szeretnénk Mély-
kúton megvalósítani. Ez  a feladat az Önkor-
mányzat és a képviselõtestület felelõssége,
de a fegyelmezett fizetés és a lakosság építõ-
szándékú hozzáállása minden Mélykúti Pol-
gár kötelessége és felelõssége. 

A szennyvíz elhelyezés szabálytalanságait
közérdekû lakossági feljelentéssel panaszolta
be a „Jobban szeretnénk élni Mélykúton”
csoport, de nem telik el olyan hét, hogy a
Mélykúti Víziközmû Társulat ügyfélfogadási
napján ne lenne két-három ügyfél, aki el-
mondja, neki azt mondták felelõs he-
lyen,hogy nem lesz csatorna építés. Tisztelt
Mélykúti Lakosság! Ezért akarjuk megvalósí-
tani a szennyvíztisztítást, hogy megoldódjon
ez a probléma. Egyre többet fognak fizetni a
szennyvíz elhordásért, s nem utolsó sorban
elhordjuk a létfontosságú vizet, amely a
szennyvíztisztítással itt marad Mélykúton.
Kérem, szíveskedjenek elõrelátóan, a jó gaz-
da gondosságával törõdni falujukkal és meg-
gondolni, hogy amit tesznek, az a jövõ nem-
zedék, unokáink létét jelenti. Aki nem elõre
néz, aki nem a jövõt építi ,az lemarad. Szor-
galmas, nagyszerû nagyapáinknak, apáink-
nak köszönhetjük, hogy Mélykút mindig a
szorgalmas, fejlõdõ községek közé tartozott,
nekik is nehéz volt, mégis építkeztek. Fog-
junk össze és építkezzünk.

Bozóki Gáborné

Mélykúti Víziközmû Társulat elnöke

MÉLYKÚTI VÍZIKÖZMÛ
TÁRSULAT HÍREI

A Holocaust
Nemzetközi Világnapja

Január 27. 

Orbán Ottó Fekete Ünnep címû kötetében olvasható az alábbi vers, amely mind
azt a mérhetetlen szenvedést önti szavakba, amelyet átéltek azok a mélykúti lako-
sok is, akiket 1944 júniusában Bácsalmás pályaudvarán bevagonoztak. Legyen ez
a versrészlet emlékeztetõ, hogy ne feledjük el a Szabó Évikéket (3 éves), Schwarcz
Mártikákat (5 éves), Deuts Tamáskákat (9 éves), Freiberger Zsuzsikákat (5 éves),
édesanyjákat édesapákat, nagymamákat, nagypapákat. 

Utóirat a szenvedéshez

„Én nem hiszem, hogy az ember szabadsága az ember,
s a szabadság szabad vágy, gyõzelem, alázkodás,
ki összegyûltem mint a kín a testben,
megmaradtam mint hamu alatt a parázs

és láttam füstben rángani a vánszorgók útját
és élve bár a meztelen csendet már úgy tudom
mint a kövek és a kopár fák tudták,
kik döbbenten álltak a lázadó úton…”

Jakity Attiláné
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2006. õszén a Szvetnik Joachim Általános
Iskola, Mélykút Nagyközség Önkormányzat
Óvodája és a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat összefogott, konzorciumot hozott létre az
oktatás színvonalának emelése, szerkezetének
módosítása, új módszerek meghonosítása, az
esélyegyenlõség megteremtése érdekében, és
benyújtotta programját a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt pályázatra.

A projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program és
EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Ha-
tóság (HEFOP IH) HEFOP/2006/2.1.5.b támoga-
tási rendszeréhez kapcsolódik, és az integrá-
ció@mélykút.hu címet kapta.

A Bíráló Bizottság összesen 12 690 752 Ft-ot
hagyott jóvá céljaink  megvalósításához. (iskola:
7 012 580 Ft; óvoda: 4 433 372 Ft;  CKÖ: 1 244
800 Ft )

A „Halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
integrált nevelése – adaptációs pályázat” prog-
ramja 2007. március 1-jén kezdõdött, s a befe-
jezés idõpontja 2008. február 29.

A konzorcium olyan, a tanulók eltérõ helyze-
téhez igazodó integrációs program  kidolgozá-
sát és megvalósítását tûzte ki célul, mely meg-
valósítja a halmozottan hátrányos helyzetû ta-
nulók felzárkóztatását, esélyegyenlõségük
megteremtését. 

Hosszú távú célunk, hogy a gyermekek szoci-
ális háttere miatt fennálló esélykülönbségek a le-
hetõ legalacsonyabbra csökkenjenek, és a gyer-
mekek továbbtanulási esélyei terén se legyen ko-
moly eltérés. A digitális szakadék áthidalásával
esélyt szeretnénk teremteni a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû családok és az ilyen környezetben
felnövekvõ gyermekek számára a jövõbeli sike-
resebb munkaerõ-piaci elhelyezkedéshez. Az in-
tegrált oktatási rendszer megteremtésével olyan
környezet kialakítása a cél, ahol a gyermekköz-
pontú oktatás-nevelés segítségével minden ta-
nuló lehetõséget kap képességeinek, tehetségé-
nek kibontakoztatására. Hosszú távon ezen cé-
lok elérése által javítani kívánjuk a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek – a térségben
igen csekély – majdani munkaerõ-piaci esélyeit.

Ezen célok eléréséhez alapvetõ feltétel volt
pedagógusaink módszertani felkészítése. Az
óvónõk 30 órás , az iskola pedagógusai 90
órás továbbképzésen vettek részt . (A képzések
június végén, ill. szeptemberben 3 hétvégén
zajlottak.)

Az intézmények közötti tapasztalatcsere je-
gyében intézményi hospitálásokat szerveztünk
hasonló programot végrehajtó iskolákban.

Különbözõ programokat szerveztünk a halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek esély-
egyenlõségének megteremtése érdekében
(úszásoktatás, mentori program, számítógépes
ismeretek gyakorlása, pályaorientációs tanács-
adás, komplex óvoda-iskola átmenet program és
informatikai képzés szülõk számára).

Ízelítõül néhány gondolat és kép az intézmé-
nyekben folyó pályázati munkáról:

HÍVOGAT AZ ISKOLA
Az integrációs programnak fontos része az

Óvoda-iskola átmenet program, s ezen belül az
iskolába szoktatási hét, melynek mi a „Hívogat
az iskola” elnevezést adtuk. Megvalósítására
közvetlenül iskolakezdés elõtt, augusztus utolsó
hetében került sor. A foglalkozásokat a leendõ el-
sõs tanítók (Behányné Illés Mária, Dóra
Lászlóné, Eszterné Matosovics Ágnes,
Malustyikné Csorba Mária) vezették a nagycso-
portosoknak az óvónõk jelenlétében.

Célunk, hogy a három óvodából érkezõ gyere-
kek megismerkedhessenek egymással és tanító-
ikkal. Ezáltal ismerõsként érkeznek a tanévnyitó-
ra, szorongásuk csökken. Ugyanakkor a peda-
gógusok pontosabb képet kapnak a gyermekek-
rõl, így már a tanév elsõ napjaiban megkezdhe-
tik a célirányos fejlesztéseket.

A foglalkozások fõbb területei:
• testséma játékok
•percepciófejlesztõ játékok
• verbális játékok
•énekes, táncos játékok
•manuális képesség megfigyelése
• ismerkedés az iskolával

A tapasztalataink igen pozitívak a program
hatékonyságáról, ezért a továbbiakban is foly-
tatni akarjuk.

MÓRAHALMI KIRÁNDULÁS
A hhh-s óvodás és iskolás gyermekek számá-

ra mórahalmi kirándulást, fürdõzést, úszásokta-
tást szerveztünk.

A sort az óvodások kezdték, akik már a nyár
folyamán élvezhették a strandolás minden örö-
mét. Az iskolások október, november, december
hónapokban (csütörtök délutánonként az alsó-
sok, szombat délelõttönként pedig a felsõsök)
vehettek részt . A fürdõ minden igényt kielégítõ
szolgáltatásokkal  állt a rendelkezésünkre. Az
úszni vágyók a tanmedencében, a többiek a
gyermek-pancsolóban múlatták az idõt. Különö-
sen nagy élmény volt azok számára a fürdõzés,
akik még nem voltak ilyen helyen. Az oda- és
visszaút  alkalmas volt kötetlen, vidám beszélge-
tésre. A személyzet már néhány alkalom után
kedves ismerõsként köszöntött bennünket. Min-
den kérésünket igyekeztek teljesíteni, segítõ-
készségük példamutató volt. A gyerekek kísére-
tét vállaló pedagógusok zöme minden alkalom-
mal jelen volt, így néhány utazás után már fél-
szavakból is megértették egymást. Az utolsó
„pancsolás” után minden résztvevõ egyöntetûen
úgy nyilatkozott: de kár, hogy vége!  

MENTORÁLÁS
A halmozottan hátrányos helyzetû, különösen

roma gyermekek számára . egy olyan programot
dolgoztunk ki, melynek eredményeképp mind a
gyermekek iskolai eredményeinek javítása, mind
kulturális identitásuk megerõsítése megtörténik,
egy pozitív modell bemutatása által. Ezt a felada-
tot a CKÖ-n keresztül  középiskolás, érettségizett
és fõiskolás roma és nem roma fiatalok segítsé-
gével valósítjuk meg, akik iskolánkba rendszere-
sen ellátogatva délutánonként 2-3 fõs tanulócso-
portokban foglalkoznak tanítványainkkal (peda-
gógus szakmai útmutatása alapján)

PÁLYAORIENTÁCIÓS 
TANÁCSADÁS
A tanulókkal négy csoportban foglalkoztak a

pedagógusok.Barna Pongrácné, Brezovszkiné
Beszédes Ágota, Kollár Mária és Polyákovicsné
Molnár Ágota vezetésével. A szakkörön önis-
mereti, érdeklõdésvizsgálati teszteket töltöttek
ki a tanulók, majd kis csoportokban megbe-
széltük a leírtakat.

Sok szakmával, pályával ismerkedhettek
meg a gyerekek. Használtuk a pályaválasztási
kiadványokat és az internetet is. Szituációs já-
tékokkal a szóbeli felvételi elbeszélgetést ját-
szottuk el. Magyarból és matematikából próba
írásbeli feladatlapot töltöttek ki a tanulók, ezt
utána természetesen ki is javítottuk, majd ösz-
szeszámoltuk az elért pontjaikat.

A halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók integrált

nevelése Mélykúton

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program

Az integrált nevelés
tárgyi és személyi feltételeinek

megteremtése a mélykúti
Szvetnik Joachim Általános Iskolában

Fõkedvezményezett:
Szvetnik Joachim Általános Iskola
6449 Mélykút, Rákóczi u 1-3.
Kedvezményezett:
Mélykút Nagyközség Önkormányzat
Óvodája 6449 Mélykút, Petõfi tér 5.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
CKÖ Mélykút, 6449 Mélykút, Petõri tér 1.

HEFOP/2006/2.1.5.b
„Halmozottan hátrányos

helyzetû tanulók integrált
nevelése”

(Adaptációs pályázat II.)

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.

A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
A támogatás összege: 12 690 752 Ft

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
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A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
munkatársa, Huszka Klára elõadásokkal és
egyéni pályaválasztási tanácsadással segítette a
8. osztályos tanulók iskolaválasztását.

A tanulók is és a pedagógusok is nagyon jól
érezték magukat ezeken a foglalkozásokon. Re-
méljük, mindenki a számára legmegfelelõbb is-
kolát választotta ki a továbbtanuláshoz. 

BEPILLANTÁS
A KÖZÉPISKOLÁK ÉLETÉBE
A pályázat keretében érettségit adó középfokú

tanulmányi intézmények látogatatását szervezte
meg Vojnics-Rogics Antalné. Az autóbuszos uta-
zás ingyenes és fakultatív volt, így mindenkinek
lehetõsége nyílt a részvételre.

Elõzetes tanulói felmérés alapján választottuk ki
azt a négy iskolát, amelyet megtekintettünk: a
bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumot,a Jelky
András AMK-t, valamint a Szilády Áron Gimnáziu-
mot és a Bibó István Gimnáziumot Kiskunhalason.
Telefonos egyeztetés után az intézményvezetõk
készségesen fogadtak bennünket. Több helyütt ta-
nítási órákat is megtekintettünk,majd végigjártuk
az iskola épületét. Megismerkedek diákjaink az el-
várásokkal,az ottani lehetõségekkel a tanulmányok
és a szabadidõ eltöltése terén is. A gyerekek min-
den felmerülõ kérdésükre kielégítõ választ kaptak.

Összegzésképpen elmondható:igen hasznos-
nak és tartalmasnak ítélhetõ meg e prog-
ram,amely nagymértékben segítette a 8.osztá-
lyosok iskolaválasztását. 

SZÜLÕK
INFORMATIKAI KÉPZÉSE
2007. májusától folyamatos képzésben része-

sülnek – a pályázat keretén belül – a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók szülei. A szülõk 4 cso-
portban – 10 hét/csoport – a számítógép alapfo-
kú használatát sajátították/sajátítják el.

Több szülõnek van otthon számítógépe, de ko-
rábban nem mertek leülni mellé, mivel be sem tud-
ták kapcsolni azt. A legalapvetõbb dolgokat is meg
kellett mutatni nekik (pl.: egérhasználat, billentyûzet
használata). Eleinte nagyon bátortalanok voltak, de
késõbb a jól begyakorolt feladatokat ügyesen oldot-
ták meg. A képzés célja volt, hogy egy igazolást,
egy kérvényt, egy hivatalos levelet meg tudjanak fo-
galmazni és írni a számítógép szövegszerkesztõ

programjával. A tanfolyam második felében diffe-
renciálásra is sor került, hiszen akit nagyon érdekelt
a téma, az jól haladt, aki viszont ezen a tanfolyamon
találkozott elõször számítógéppel, s nem volt lehe-
tõsége máshol gyakorolni, az egy kicsit lassabban
tudott dolgozni.

Az is elnyerte a felnõttek tetszését, amikor
megadott szempont szerint kerestek szövege-
ket, képeket az interneten, majd azokat formáz-
ták és elmentették az adott helyre. A tanfolyam
végére a többség tudott tartalom és téma sze-
rint keresni, e-mailt írni, programokat letölteni.
Remélem, sikerült annyi ismeretet adni, hogy
ha az életben rákényszerülnek arra, hogy szá-
mítógépet használjanak, magabiztosan el tud-
ják végezni az adott feladatot, továbbá, bízom
abban, hogy felkeltettük az érdeklõdésüket a to-
vábbi önképzéshez.

A gyermekeknek is lehetõségük volt/van az
iskolában gyakorolni a számítástechnika órán
tanultakat. Hétvégenként, pénteken és szomba-
ton tanári felügyelet mellett gyakorolnak, játsza-
nak és interneteznek. Az iskola dinamikus,
programozási ismeretek nélkül frissíthetõ hon-
lapját – www.szvetnikiskola.hu – négy diák töl-
ti fel új információkkal Csontos Ferencné fel-
ügyelete mellett. 

Vargáné Ádelhardt Mária projekt vezetõ

ÓVODA
Az óvodánkban komplex nevelés folyik. Fon-

tosnak tartjuk, hogy olyan általános képessé-
geknek és készségeknek kifejlesztését segítsük
elõ, amely a tudáson, a tapasztalaton és az ér-
tékeken alapszik, és amit a gyermekek spontán
módon, a legkönnyebben a játék során fejleszt-
hetnek ki magukban. Munkánk során szívesen
alkalmazunk olyan módszereket, amelyek tradi-
cionálisak, beváltak, de nyitottak vagyunk az
újabb nevelési módszerek átvételére, elsajátítá-
sára. Ehhez nyújtott hathatós segítséget a pá-
lyázat. Egyrészt nekünk, óvodapedagógusok-
nak lehetõvé tette új módszerek elsajátítását,
melyek segítségével még hatékonyabban tud-
juk segíteni az erre rászoruló gyermekek felzár-
kóztatását, fejlesztését, kompenzációját.

A komplex óvoda-iskola átmenet program
segíti, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük
az intézményünkbõl kikerülõ gyermekek fejlõ-
dését az iskolában. Másrészt a gyermeknek
tudtunk hathatós segítséget nyújtani (kiemelten
a halmozottan hátrányos helyzetûek tekinteté-
ben) a felzárkóztatás, az esélyegyenlõség meg-
teremtésében, a nyári úszásoktatással. 

A pályázati támogatásból tudtunk újabb fej-
lesztõ játékokat, valamint berendezési tárgyakat
vásárolni, ami még hatékonyabbá tette a gyer-
mekek képességeinek, készségeinek fejleszté-
sét, valamint lehetõséget teremtett a megvaló-
sítandó feladatok több oldalú megközelítésére. 

Óvónõk

A Mélykúti Cigány Kisebbségi Önkormányzat
örömmel vette a Szvetnik Joachim Általános Is-
kola felkérését, hogy az óvoda és a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat konzorciumi partner-
ként vegyen részt a HEFOP/2005./2.1.5 pro-
jektben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a
programban résztvevõ cigánygyermekek és
szüleik is nagyon örültek, hogy részt vehettek
egy – a számukra nagyon fontos és hasznos –
projektben.

Lehetõségük nyílt a gyerekeknek mórahalmi
fürdõzésre, illetve mentorok segítségével korre-
petálásra. A mentorok segítették a halmozottan

hátrányos helyzetû gyerekeket a tanulásban,
házi feladat elkészítésében. A gyermekek szülei
részére a Szvetnik Joachim Általános Iskola
alapfokú számítógépes képzést biztosított négy
turnusban.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a he-
lyi cigányság nevében ezúton szeretném meg-
köszönni az iskola vezetésének a támogatást.
Külön köszönetemet fejezem ki Vargáné Ádel-
hardt Mária projektvezetõnek, aki erõn felüli
munkát végzett a projekt megvalósításában.

Burai Béla

Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRTKÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT::
Szülõknek, pedagógusoknak • Konzorcium tagjainak • Önkormányzati vezetõknek, köztisztviselõknek • Családsegítõ Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak

MÉLYKÚTI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Mélykút Nagyközség Önkormányzat
Jegyzõje tájékoztatja a Tisztelt Adózókat,
hogy az elsõ féléves kommunális adó és
a gépjármûadó fizetésének határideje
2008. március 17, a helyi iparûzési adó-
bevallás leadási határideje 2008. május
31. A befizetési csekket kérjük a mély-
kúti OTP Nyrt fiókjánál befizetni. 

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

IPARÛZÉSI ADÓ
Mezõgazdasági õstermelõknek 600

ezer Ft árbevételig nem kell helyi ipar-
ûzési adóbevallást benyújtani, csak nyi-
latkozni kell, amennyiben az elõzõ év-
ben adóelõleg nem íródott elõ. Nyilat-
kozat nyomtatványt az adócsoportnál le-
het kérni.

A helyi iparûzési adó mértéke az adó-
alap 2%-a 2007-2008 évben is.

KOMMUNÁLIS ADÓ
A magánszemélyek kommunális adó

mértéke nem változott: 8.000 Ft/év, kül-
területi építmények után 4.000 Ft/év.

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

adóról 2007. január 1-jétõl hatályos ren-
delkezése szerint: Az adó alapja: sze-
mélyszállító gépjármû – ide nem értve az
autóbuszt – hatósági nyilvántartásban a
személyszállító gépjármû teljesítmény,
KW-ban kifejezve. Amennyiben a gép-
jármû teljesítménye csak lóerõben van
feltüntetve, akkor a lóerõben kifejezett
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és
egész számra kerekíteni. Mértéke: 

Folytatás a 2. oldalról

*A Képviselõ-testület a helyi hulladék-
gazdálkodásról szóló rendeletében meg-
fogalmazott feladatok megvalósításához
szükséges pályázatok önrészéhez a
2008. évben 1.000.000 Ft-ot biztosít.

* A Képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal módosított SZMSZ-ét jóváhagyta.

*A Képviselõ-testület Gelányi János
polgármester havi illetményét 2008. ja-
nuár 1-jei hatállyal bruttó 455.000 Ft-
ban állapítja meg.

*A Képviselõ-testület a közoktatási és
közmûvelõdési intézményhálózat átvilágí-
tásáról készült szakértõi jelentés tárgyában
kiegészítést kér a szakértõtõl az alábbiak
vonatkozásában: • 1. A szakértõ indokol-
ja meg, hogy milyen alapon számolt az I.
és Il. számú Óvodában 1x2 órás átfedés-
sel a 3x2 óra átfedés helyett.• 2. Indokol-
ja meg, milyen alapon javasolta, hogy dél-
utánonként egy-egy csoport mûködjön az
I. és a II. számú Óvodában, amikor egy-
egy óvodai csoport létszáma 20-25 fõ le-
het, és mindkét óvodában több mint 40
gyermek marad délutánként.• 3. A Képvi-
selõ-testület kéri a szakértõt a közmûvelõ-
dés területén lévõ feladatok részletes ki-
mutatására, illetve, hogy melyik az a tevé-
kenység, esetleg tevékenységek, amelyek
az országos átlaghoz képest nagyobb tá-
mogatást eredményezett, illetve eredmé-
nyeztek.• 4. A szakértõ vizsgálja meg a
társulásos formában történõ mûködtetés
lehetõségét is, mind a közoktatás, mind a
közmûvelõdés területén.

*A Képviselõ-testület pályázatot ír ki a
Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
intézményvezetõi álláshely betöltésére.

*A Képviselõ-testület a pályázatok vé-
leményezésére szakértõi bizottságot hoz
létre, melynek tagjai: • A Bács-Kiskun
Megyei Pedagógiai Intézet által kijelölt

közmûvelõdési szakértõ • Közalkalma-
zotti Tanács által felkért tag • reprezen-
tatív szakszervezetek által delegált tag.

* A Képviselõ-testület jóváhagyta a
GAMESZ,  az Óvoda, a Szvetnik Joachim
Általános Iskola, a Mûvelõdési Ház és Fe-
nyõ Miksa Könyvtár és a Gondozási Köz-
pont Alapító Okiratainak módosítását.

*A Képviselõ-testület kinyilvánítja
azon szándékát, hogy 2008. február 1. és
2008. december 31. közötti idõszakra
csatlakozik az iskolatej programhoz,
mind az általános iskolás, mind az óvo-
dás gyermekek vonatkozásában.

*A Képviselõ-testület pályázatot nyúj-
tott be a Dél-Alföld Operatív Program
támogatási rendszeréhez a kerékpárutak
fejlesztésének támogatására felhasznál-
ható kerete terhére. A pályázat címe:
Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút
építése az 55-ös fõút Mélykút Nagyköz-
ségre esõ belterületi szakaszán.

Az önkormányzat a beruházás megva-
lósításához a szükséges forrásokat az
alábbiak szerint biztosítja, a pályázott
célt megvalósítja. Kiviteli költség: 23 075
779 Ft • Saját forrás: 2 307 578 Ft • Kért
támogatás: 20 768 201 Ft.

*A Képviselõ-testület a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány által meghirdetett „Min-
denki ebédel 2008.” Pályázati felhívásra
pályázatot nyújt be. A pályázat megvaló-
sításához 75.000 Ft önerõt biztosít.

*A Képviselõ-testület a Szvetnik
Joachim Ált. Iskola 2006/2007. tanévi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

*A Képviselõ-testület az önkormány-
zatnál 2005-2007. években kifizetett
személyi jellegû kifizetésekrõl szóló tájé-
koztatót elfogadja.

* A Képviselõ-testület elfogadta a he-
lyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló
rendeletét.

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy elkészült Mélykút Nagyközség
hivatalos internetes honlapja, mely a www.melykut.hu címen található.

ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gyártási évben és az azt követõ 3. naptári évben 300,- Ft/Kw

Gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260,- Ft/Kw

Gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 200,- Ft/Kw

Gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 160,- Ft/Kw

Gyártási évet követõ 16. naptári évben 120,- Ft/Kw

mértékek alapján kell megfizetni. Tehergépjármû hatósági nyilvántartásban feltünte-
tett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetõsége (raksúlya) 50%-val.

Amennyiben Ön még nem használta
az ÜGYFÉLKAPU szolgáltatásait, és sze-
retne megismerkedni vele, kérjük, jöjjön
el hozzánk a könyvtárba, ahol különbözõ
képzési modulok segítségével sajátíthatja
el az UGYFÉLKAPU által nyújtotta lehetõ-
ségeket. Sõt, ha szeretné megtanulni a
szövegszerkesztõ, a bemutató készítõ,
táblázat-kezelõ programok, internet hasz-
nálatát, vagy talán a már meglévõ ismere-
teit jobban elmélyíteni, akkor erre is lehe-
tõsége van! 

A képzés teljesen INGYENES, csupán
jelentkeznie kell telefonon 77/461-347,
vagy személyesen a könyvtárban február
28-ig Börcsökné Kiss Erzsébet vagy Jakity
Attiláné könyvtárosnál.

Képzési modulok
az UGYFÉLKAPU által nyúj-
totta lehetõségekhez

1. MODUL:
Kizárólag a MAGYARORSZÁG.HU
szolgáltatásainak bemutatása a cél. Ja-
vasolható azoknak, akik már rendel-
keznek valamilyen informatika ismere-
tekkel (például az OKJ számítógép-ke-
zelõ (-használó) képzésben részt vet-
tek, vesznek.) ÓRASZÁM: 4 óra

2. MODUL: 
a MAGYARORSZÁG.HU szolgáltatásai
+ a már meglévõ informatikai ismere-
tek kiegészítése [Word, Power Point,
Excel]. ÓRASZÁM: 20 óra

3. MODUL: 
a MAGYARORSZÁG.HU + alapvetõ in-
formatikai képzés [Word, IT alapismere-
tek, Internet] ÓRASZÁM: 30 óra

INTÉZZE EL ÜGYEIT INTERNETEN, KÉNYELMESEN
AZ ÜGYFÉLKAPU SEGÍTSÉGÉVEL!

Az ügyek intézik el Önt? Szeretné megtudni, hogy érvényes-e
a TAJ száma? Milyen betegségeket számoltak el Önre? Hogyan
lehet elektronikusan elküldeni az adóbevallását? Hogyan lehet
jelentkezni fõiskolára, egyetemre? Hogyan lehet a címlistából
letiltatni az adatait?

A „Nem mondunk le senkirõl!” zász-
lóshajó program lényege, hogy az Euró-
pai Unió segítségével hozzájáruljon a
leghátrányosabb helyzetben lévõ 33 kis-
térség felzárkóztatásához.

A következõ hét évben a felzárkóztatá-
si programra elkülönített közvetlen uniós
és hazai forrás 135 milliárd forint vissza
nem térítendõ támogatást jelent, ez kis-
térségenként kb. 4 milliárd forint. Ezt egé-
szíti ki a mások számára is nyitott pályáza-
tokon elnyerhetõ támogatás, amelyeket
együttesen 310 milliárd forintra becsült a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A 33 kistérség – köztük a Jánoshalmi is
– a mások számára is nyitott pályázati eljá-
rásokban az értékeléskor plusz pontokat
kap, beruházásaikat nagyobb százalékban
fedezhetik közösségi pénzbõl, enyhített
feltételek mellett. A kistérségi szintû terve-
zés januárban kezdõdött – ebben a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségen belül létesí-

tett programiroda is segít –, a helyi fejlesz-
tési terveket pedig áprilisban véglegesítik.
Ezek foglalják majd össze, hogy a kistérsé-
gek milyen pályázatokon akarnak elindul-
ni. Ehhez a tervezési munkához várjuk a
vállalkozók, civilek segítségét is. A prog-
ram keretében lehetõség lesz a munká-
jához, vállalkozásához, annak fejleszté-
séhez forrást teremteni. Célunk, hogy
valamennyien reális esélyt kapjanak a tá-
mogatások elnyeréséhez.

Ezért kérjük, hogy tervezett fejlesztési
ötleteiket, projektjeiket osszák meg ve-
lünk. Nyomtatvány a Polgármesteri Hi-
vatal 10. számú irodájában kérhetõ, és a
kitöltött adatlapokat is ide szíveskedje-
nek visszajuttatni 2008. február 22-ig.

Ezeket az információkat, javaslatokat
a helyi Kistérségi Fejlesztési Bizottság fi-
gyelembe veszi, és beépíti a Kistérségi
Komplex Fejlesztési Tervbe.

Kovács Tamás alpolgármester

VÁLLALKOZÓK, CIVILEK FIGYELEM!
„NEM MONDUNK LE SENKIRÕL”
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Mélykút

2008. február

FOGADÓÓRA A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT, 
LEADER PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT

A Felsõ-Bácska Elõzetesen Elismert Vidékfejlesztési Akciócsoport tervezést ko-
ordináló csoportja és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda fogadónapot tart minden szer-
dán 9-17 órakor a Bácsalmási Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI), 6430 Bácsal-
más, Gr. Teleki J. u. 4-8.

VÁRUNK MINDENKIT • aki érdeklõdik a LEADER program iránt • aki projektöt-
letekkel, elképzelésekkel rendelkezik • aki a jövõben pályázatok segítségével kíván-
ja megvalósítani fejlesztéseit • aki számára fontos térségünk jövõbeni fejlõdése.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: 
Informálódni lehet a következõ elérhetõségeken személyesen vagy egyéb módon
•Vargáné Szõke Krisztina • Jánoshalmai Helyi Vidékfejlesztési Iroda
(6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 6. Tel. 70/770-89-94, e-mail janoshalmai@vkszi.hu) 
•Horváth Roland • Bajai Helyi Vidékfejlesztési Iroda
(6500 Baja, Déri sétány 13. III. emelet 3., Tel. 79/325-390, e-mail bajai@vkszi.hu)
•Baricz László • Bácsalmási Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8. bacsalmasi@vkszi.hu

VÁLLALKOZÓK BÁLJA
Tisztelt iparosok, kereskedõk, szolgáltatók, mezõgazdasági és leendõ vállalkozók!

Az elmúlt évek során kialakult hagyományt tovább folytatva, ismét meghirdetjük a
vállalkozók bálját a farsang jegyében. Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket és ba-
rátaikat 2008. március 15-én (szombaton) a mélykúti Béke Étteremben tartandó
farsangi mulatságunkra.
Vendégvárás: 18 órától • vacsora: 20 órától folyamatosan • svédasztal
Belépõ: 3000 Ft/fõ, mely tartalmazza a vacsora és a zenekar költségét.
A jó hangulatról a Reflex együttes gondoskodik. A tombola fõdíja: színes tv
Asztalfoglalás: Béke étterem, Toto-Lottózó, március 12-ig.
A tombolához díjakat, felajánlásokat köszönettel elfogadunk !
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN MULATNI VÁGYÓT!

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
a következõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

• KEREKESSZÉKES TALÁLKOZÓ március 1. (szombat) délelõtt 10 órakor kez-
dõdik a Könyvtárban! Húsvéti virágkötészetre, tojásfestésre várjuk szeretettel a
kerekesszékes tagtársainkat és az érdeklõdõket. (Ollót, metszõollót, virágot, to-
jást, csoki nyulat, díszítõ szalagot, kosarat vagy bármi húsvéti jellegû díszítõele-
met lehet hozni.)
• ÚJSZEGEDI GYÓGYFÜRDÕZÉS! Idõpontja: március 8. (szombat) Indulás:
reggel 8 órakor. Költség: 1.000 Ft/fõ. Jelentkezéseket március 5-ig várjuk.
• ÖREGMAJORI CSOPORTUNK minden hónap második vasárnapján az öreg-
majori szentmise után tart csoportfoglalkozást.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: november 9-16. (8 nap,
7 éjszaka) Költség: 42.400 Ft + útiköltség (félpanziós ellátással). Üdülési csekk
igénylése ügyfélfogadási idõben. Jelentkezéseket április 15-ig várjuk!
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-660-as telefonon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.
• Közgyûlésünk határozata szerint EGYESÜLETÜNK ÉVES TAGDÍJA változatla-
nul 1.000 Ft. Kérjük, hogy befizetéseiket kizárólag a FÓKUSZ Takarékszövetke-
zet mélykúti fiókjában tegyék meg. (Mélykút, Petõfi tér 3.) Befizetés elõtt, ügy-
félfogadási idõben szíveskedjenek felkeresni egyesületi irodánkat.
• A szükséges feltételek megléte esetén a következõ TÁMOGATÁSI, SEGÉLYE-
ZÉSI LEHETÕSÉGEK ügyintézésével állunk tagjaink rendelkezésére: lakás-aka-
dálymentesítési támogatás; fogyatékossági támogatás; méltányossági nyugdíj-
emelési kérelmek; egyszeri gyógyszersegély; parkoló kártya igénylése; (folyama-
tos) üdülési csekk igénylése (április 15-ig.).
• KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS beadásának határideje: április 30-a, a Polgár-
mesteri hivatalban.

Kérjük egyesületi tagjainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-nak felaján-
lásával támogassák egyesületünk mûködési céljainak megvalósítását. Ha Ön nem
fizet SZJA-t kérje meg családtagjait, ismerõseit, barátait, hogy részünkre tegyék
meg felajánlásaikat. Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük! 

az egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A „JÁZMIN” VIRÁGKÖTÕ KLUB március 12-én (szerdán) délután 2 órától tart

foglalkozást a Csorba Házban. Hozd magaddal: Elõször is a jókedved, mely nagyon
fontos az „alkotás”-hoz. Dolgozni csak akkor tudsz, ha hozol magaddal metszõollót,
ollót, valamilyen húsvéti díszítéshez kelléket (például csoki nyuszi, tojás a festéshez,
tavaszi jellegû virág, barka, szalag). A szükséges többi kellékrõl gondoskodunk.
Tubánszki István kosárkészítõ bemutatót tart húsvéti kosárkollekcióból. A klubfoglal-
kozásnak meglepetés része is lesz!

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Holkáné Marika klubvezetõ

ZÖLDKÖNYVES TANFOLYAM"
Egyes növényvédõszerek vásárlásához, felhasználásához szükséges engedély (zöld
könyv) megújítására – mely 5 évente kötelezõ – 8 órás tanfolyamot szervezünk.
Jelentkezéseket az Agrárinformációs Irodában várjuk személyesen, illetve telefonon a
460-065-ös számon. Tanfolyam költsége kb.: 8.000 Ft. 
A tanfolyam kezdése megfelelõ létszám jelentkezése esetén indul, február végén már-
cius elején. Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatásban érdekelt gazdálkodóknak
kiemelten fontos a megfelelõ engedély megléte!

Kovács Tamás ügyfélszolgálati tanácsadó

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ismételten megszaporodott a lakossá-

gi bejelentések száma, melyek szerint egyre több eb tartózkodik a település utcáin
gazdátlanul, fõleg a település központjában. A kóbor ebek veszélyesek lehetnek a já-
rókelõkre, fõleg a diákokra, illetve a közlekedés biztonságára. Az ebek ártalmatlanítá-
sával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtesszük. A kóbor ebek befogásá-
ról, elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. A befogott állatokat térítés ellené-
ben ki lehet váltani az illetékes telephelyrõl. 

Ezúton kérem a T. Lakosságot, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelõ tartási
körülményekrõl (lánc, zárt hely). 

Bényi József tanácsos
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