
Tisztelt Mélykútiak!
Június van. Ez a hónap sokak számára bú-

csúzásról, egy életszakasz lezárásáról szól. Õk
vagy óvodából vagy általános iskolából, illetve
középiskolából ballagnak. Ez utóbbiaknak
igen nagy megmérettetése zajlik ebben a hó-
napban: az érettségi. Az írásbeli vizsgákon
már túljutván minden energiát belefektetve
próbálnak meg tisztességgel felkészülni a szó-
beli vizsgákra. Minden vizsgázónak olyan
eredményt kívánok, amilyet szeretne és el-
képzel magának, elvár magától.

Június elsõ vasárnapján ünnepeljük és kö-
szöntjük azokat az embereket, akik, ha a gye-
rekek is partnerek, csodálatos dolgokra képe-
sek csemetéink körül.

Õk a pedagógusok! 
Köszöntsük hát õket sok-sok szeretettel és

tisztelettel. Figyeljünk rájuk, hisz az õ munká-
juk sem egyszerû. Már szinte elcsépelt mon-
dat, de igenis van valóságtartalma, hogy ezek
a mai gyerekek már nem olyanok, mint mi
voltunk. Okosak, de talán egy kicsit nehezeb-
ben foghatók. Viszont a sok versenyeredmény
azt mutatja, hogy van tanárainkban kitartás és
tenni akarás, hisz diákjaink igen szépen szere-
pelnek különféle versenyeken. 

Köszönöm nekik, munkájukat, kitartásukat.
És még nincs vége az ünnepelni valónak!

Elõzõ számunkban, amikor az Édesanyákról
írtam, ígértem, hogy ebben a számban a csa-
lád másik alapkövét sem felejthetjük el. Õk az
Édesapák! Köszöntsük hát õket is, hiszen en-
nek a hónapnak a 3. vasárnapját hivatalosan
is Apák napjának léptették elõ. Ezen a napon
ünnepelt minden apa-, családi szerepet betöl-
tõ férfi, nagybácsi, nagyapa, mostohaapa, fér-
fiismerõs. 

Köszöntésükként álljon most itt egy kis
vers. Azt hiszem, ebben minden benne van! 

AAPPAA

Édesanyából csupán egy van, 
de Apából is csak egy lehet. 
Figyeljünk rájuk sokkal jobban, 
hisz nékik is kijár – ma is – az atyai tisztelet. 

Ne feledd, õ volt, ki a bajban 
dobott feléd mentõ kötelet, 
s míg mamád ringatott, õ gyárban 
húzta az igát, ám arcod szeme elõtt lebegett... 

Vártad, hogy jöjjön és te gyorsan 
bújtad batyuját... Mit rejteget? 
Csüngtél nyakában az ajtóban, 
midõn szívéhez szorította a csöppnyi fejedet. 

Minden néked elmondott szóban 
– ha néha térdére ültetett – 
a mesékben ott volt valóban 
a gyermeke iránt érzett, tiszta, néma szeretet.

SSzzaabbóó  BBaalláázzss

A sok-sok ünneplés mellett azonban soha
ne felejtsünk el, figyelni egymásra. 

Mindenkinek szép Júniusi  napokat kívá-
nok, teljen az munkával vagy pihenéssel!

Végül egy mindenkinek megszívlelendõ
idézettel zárom soraimat: „Tanulj meg moso-
lyogni. A mosolyban mágikus erõ rejlik. Amíg
az ember mosolyogni tud, addig képes a to-
vábbi harcra. És aki harcol, az gyõzhet is.”
(Marcus Aurelius)

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala tisztelettel meghívja
a Jánoshalmi Járás közigazgatási területén la-
kó érdeklõdõket június 13-án (csütörtök) 15
órára Mélykúton, a Csorba-Házban (Petõfi
tér 17.) tartandó következõ elõadásra:

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  AA  MMEEGGVVÁÁLLTTOOZZOOTTTT  MMUUNNKKAA--TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  AA  MMEEGGVVÁÁLLTTOOZZOOTTTT  MMUUNNKKAA--

KKÉÉPPEESSSSÉÉGGÛÛ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK  EELLLLÁÁTTÁÁSSAAIIVVAALLKKÉÉPPEESSSSÉÉGGÛÛ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK  EELLLLÁÁTTÁÁSSAAIIVVAALL

KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  KKÉÉRRDDÉÉSSEEKKRRÕÕLLKKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  KKÉÉRRDDÉÉSSEEKKRRÕÕLL

EEllõõaaddóókk: Dr. Macsári Mária, a BKMKH Reha-
bilitációs Szakig. Szerv igazgatója és Rehóné
Polyák Andrea, a BKMKH Rehabilitációs Szak-
igazgatási Szerv igazgató-helyettese

Az elõadás tárgyával, a Rehabilitációs Szak-
igazgatási Szerv feladat-és hatásköreivel kap-
csolatos kérdéseket lehet feltenni elõzetesen
a következõ e-mail címen: 
kkeeccsskkeemmeett@@rrsszzsszz..nnrrsszzhh..hhuu

Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

JUNIÁLIS
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete és a
Mûvelõdési Ház idén is megrendezi a több
éves hagyományokon alapuló Juniálist júni-
us 30 (vasárnap) 13.00 órától a Mûvelõdési
Házban és környékén.
AA  pprrooggrraammbbóóll::  agyagozás, korongozás • vi-
rágdekorációk, ajándéktárgyak készítése •
bolhapiac • ügyességi versenyek • aszfaltrajz
verseny és egyéb meglepetések.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
(nemcsak nagycsaládosokat!)

MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ
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A támogatás célja, a 25 év alatti pályakezdõ fi-
atal álláskeresõket sújtó munkaerõ-piaci fe-
szültség kezelése, munkaerõ-piaci helyzetének
javítása az elsõ munkahely megszerzésének
elõsegítése, ennek érdekében indított a Kor-
mány központi munkaerõ-piaci programot.

A pályakezdõk foglalkoztatásának támoga-
tását megalapozza a – Kormány által indított
„Munkahelyvédelmi Akcióterv” – 25 év alat-
tiakat érintõ programterve, így biztosítva a
foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. A
támogatás azon munkaadó részére nyújtható,
aki az alábbiakban megfogalmazottak szerint
foglalkoztat regisztrált, 25 év alatti pályakezdõ
álláskeresõt teljes vagy részmunkaidõben.

A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint ál-
lapítható meg a támogatás:
• legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és szoci-
ális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérí-
tése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.
• továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támo-
gatási idõszak felével megegyezõ idõtartam,
tehát legfeljebb 3 hónap. Ezen idõszak alatt
sem maradnak támogatás nélkül, hiszen érvé-
nyesíthetõ a „Munkahelyvédelmi Akcióterv”
által biztosított adókedvezmény: a munkálta-
tói teher 28,5% helyett 14%-ra csökkent brut-
tó 100 ezer forint bérig. A legfeljebb 180 nap
munkaviszonnyal rendelkezõ, 25 év alatti
munkavállalók esetében a részkedvezmény
mértéke – 100 ezer forint – bérig a bruttó bér
28,5 százaléka a foglalkoztatás elsõ 2 évében.

A támogatással érintett munkavállaló felvé-
tele a felvételt megelõzõ hónap átlagos sta-
tisztikai létszámhoz viszonyítva a munkaválla-
lói létszám növekedését kell, hogy eredmé-
nyezze.

A támogatás részleteirõl érdeklõdni a János-
halmi Járási Hivatal Munkaügyi kirendeltségén
lehet a 77/403-966 számon, illetve személye-
sen Jánoshalma, Kölcsey u. 12 szám alatt.

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaall

AZ „ELSÕ MUNKAHELY GARANCIA”
MUNKAERÕ-PIACI PROGRAMRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2013.
január 1-jén megkezdte munkáját a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatala, melynek illetékessége Jánoshalma,
Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települé-
sekre terjed ki. Hivatalvezetõ Bodroginé dr.
Mikó Zsuzsanna.

A  törzshivatal és a szakigazgatási szervek
által ellátott fõbb feladatok :

HHAATTÓÓSSÁÁGGII  OOSSZZTTÁÁLLYY::

Osztályvezetõ: Kopcsekné Dr. Dora Éva
Ellátandó feladatok:  ápolási díj • idõskorúak
járadéka • alanyi és normatív jogú közgyógy-
ellátás • egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság • hadigondozotti ügyek • közlekedõ-
képesség minõsítéséhez iratok továbbítása •
honosítás • szabálysértési ügyek

Az átkerült ellátásokkal kapcsolatban hét-
fõi napokon  ügyfélfogadást tart a mélykúti
Polgármesteri Hivatal 17.sz. irodájában
Kopcsekné dr. Dora Éva.

GGYYÁÁMMHHIIVVAATTAALL::  Gyámhivatal vezetõ és Járási
Hivatal vezetõ-helyettes: Farkas Margit
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  ideiglenes hatályú elhelye-
zés• átmeneti és tartós nevelésbe vétel• ott-
honteremtési támogatás• gyermektartásdíj
megelõlegezés• gondnokság, gyámság• va-
gyoni ügyek• családi jogállás rendezése• kap-
csolattartás, távoltartás• gyermek végleges kül-
földre vitele• kiskorú házasságkötés engedé-
lyezése, szülõi ház elhagyása• családba foga-
dás• védelembe vétel• családi pótlék szüne-
teltetése igazolatlan iskolamulasztások esetén

OOKKMMÁÁNNYYIIRROODDAA::  Osztályvezetõ: Raffai Julianna
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  személyi igazolvány• veze-
tõi engedély• útlevél• lakcímkártya, lakcímvál-
tozás, adatigazolás• gépjármû ügyintézés• par-
kolási igazolvány• diákigazolvány• vállalkozói
tevékenység• polgárõr igazolvány• ügyfélkapu

MMUUNNKKAAÜÜGGYYII  KKIIRREENNDDEELLTTSSÉÉGG::  Kirendeltség-ve-
zetõ: Mészáros Pongrác
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  álláskeresõk nyilvántartás-
ba vétele, törlése, álláskeresési  járadék• meg-

állapítása, szünetelése, megszüntetése• köz-
vetítést kérõk nyilvántartásának kezelése• fog-
lalkoztatást elõsegítõ támogatások• közérdekû
munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok•
EU-s, EGT tagállamból érkezõk részére adható
ellátással kapcsolatos feladatok• munkaerõ
igények fogadása, munkaközvetítés• közfog-
lalkoztatással kapcsolatos feladatok 

AA  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL  SSZZEERRVVEEZZEETTII  EEGGYYSSÉÉGGEEIINNEEKK

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEE  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZÕÕ::  

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001, Fax: 06-77/501-004
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00,  péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  JJáárráássii  GGyyáámmhhiivvaattaallaa

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335, Fax: 06-77/501-004
E-mail: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00, péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa  OOkkmmáánnyyiirrooddaaii  oosszzttáállyy

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012,
Fax: 06-77/501-004
E-mail: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00, péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  JJáánnoosshhaallmmii

JJáárráássii  HHiivvaattaallaa  MMuunnkkaaüüggyyii  KKiirreennddeellttssééggee

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966, Fax: 06-77/403-968
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, kedd, csütörtök:
8.00-15.00, szerda: 8.00-18.00

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu
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ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
MMééllyykkúútt  VVíízziikköözzmmûû  sszzoollggáállttaattáássáátt  22001133..  jjaannuuáárr

11--ttõõll  aa  BBAAJJAAVVÍÍZZ  KKfftt..  llááttjjaa  eell..  EEzzzzeell  aazz  öönnkkoorrmmáánnyy--

zzaatt  eelleeggeett  tteetttt  aa  jjooggsszzaabbáállyyii  eellõõíírráássookknnaakk..  AA  ffoo--

ggyyaasszzttóókk  aazz  ááttaaddááss--ááttvvéétteellii  eelljjáárráássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll

ffoollyyaammaattooss  vvíízzeellllááttáássbbaann  rréésszzeessüüllnneekk..  

2012. december havi közületi és 2012. IV. ne-
gyedévi vízszámlákat az ÉPTESZ Kft. bocsátotta
ki. A számlák ellenértékét a mellékelt postai
csekken kérjük befizetni a számlákon feltünte-
tett fizetési határidõig az OTP-nél vagy a postán.
Ezúton is szeretnénk felhívni a tartozók figyel-
mét, hogy amennyiben tartozásukat nem ren-
dezik, úgy a behajtást közjegyzõnek adjuk át. A
hátralék behajtás érvényesítése érdekében az új
szolgáltató együtt mûködik az ÉPTESZ KFT-vel
a további vízkorlátozások tekintetében.

2013. január 1-tõl az ÉPTESZ Kft. jelenlegi
ügyfélszolgálatán, csak a január 1. elõtti vízdíj
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befi-
zetése történhet. Erre továbbra is rendelkezésre
állunk személyesen és telefonon is. (Mélykút,
Rákóczi u. 5. 77/460-089). A vízszolgáltatás és
szennyvízelvezetés összes problémájával (csõ-
törés, vízbekötés, számlázás stb.) 2013. január
1-tõl a BAJAVÍZ Kft.-hez kell fordulniuk.

2013. január 2-tõl a lakosság arzénmentes
ivóvízzel való ellátását a honvédség végzi (laj-
tos kocsiból, zacskós vízzel). Helyszín: Mûve-
lõdési Ház elõtti parkoló, Öregmajori benzin-
kút. Vízvételi lehetõség naponta Mélykúton
10–14 óráig, Öregmajorban 6–20 óráig.

Februárban megkezdõdik három konténe-
res víztisztító berendezés telepítése. Március-
ban a beüzemelés és engedélyeztetés után az
arzénmentes vízellátás így lesz biztosítva a la-
kosság részére. Helyszín: Öregmajor vízmû
elõtti területen, Mélykút központi játszótér
mellett (Tópart), 55-ös útnál lévõ játszótér
mellett (Mondovicsék Vendéglõje)   

••  AA  TTEEMMEETTÕÕKK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 20-tól 8-
16 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
••  SSZZIIPPPPAANNTTÁÁSSTT  lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 8001 Ft.
••  SSZZEEMMEETTEESSZZSSÁÁKK::  a Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

DDzzssuuddzzssáákk  MMiihháállyy  üüggyyvveezzeettõõ

JJeelleennttkkeezzzz  mmoosstt a könyvtárban induló iinnggyyeenneess  9900  óórrááss angol vagy német kezdõ nyelv tan-
folyamra  ha elmúltál 18 éves • magyar állampolgár vagy • nem veszel részt jelenleg állami vagy
EU forrásból finanszírozott képzésen, akkor jelentkezz személyesen a könyvtárban (Fenyõ
Miksa Könyvtár, 6449 Mélykút, Petõfi tér 2.), vagy telefonon: 77/461-347 munkaidõben, vagy
e-mailon: jakitymonika@citromail.hu, borcsokne.erzsebet@gmail.com

FFeebbrruuáárr  2222--éénn  Jobb Lator, mint Krisz-
tusra mutató példakép napja –  ezen
alkalommal csoportunk imádkozta a
„speciális” Dr. Majzik Mátyás: Ke-
resztúti ájtatosság az elítéltekért cí-
mû keresztúti ájtatosságát a temp-
lomban a bûnösök megtéréséért.
FFeebbrruuáárr  2255--éénn  a TÁMOP-5.2.3.-A-11.
Gyerek Esély Program projekt nyitó rendezvé-
nyén vett részt a csoportvezetõ Jánoshalmán az
Imre Zoltán Mûvelõdési Központban.
MMáárrcciiuuss  33--1100--iigg  MKPK nagyböjti élelmiszer-
gyûjtést rendelt el minden plébánián, melyet
március 15-ig plébános atya átadott a karitász
csoportnak, azzal, hogy osszák szét a szegény,
rászorulók között. Idõközben a Katolikus
Karitásznak kellett az összegyûlt mennyiséget
féleségenként jelenteni. Az összegyûlt élelmi-
szer 155 kg volt és március 20.-án a Szent Fe-
renc utcaapostoli régió területén 22 csomagot
tudtunk a rászorulók asztalára tenni. Köszön-
jük, hogy segítettek segíteni! 
MMáárrcciiuuss  1100--éénn  a NÉBAR Kft. jó voltából a Fõ-
egyházmegyei Karitász Szervezeten keresztül
336 csomag pászka adományhoz jutott cso-
portunk /192 csomag mézes és 144 csomag
hagymás pászka/. Az adományt teljes egészé-
ben a NOE helyi Egyesülete részére bocsátot-
tuk, azzal, hogy a március 23.-i "Nyusziváró"
kézmûves foglalkozáson osszák ki a nagycsalá-
dosoknak. Az elszámolást április 10-ig kellett
megküldenünk a Fõegyházmegyei Karitászhoz.
MMáárrcciiuuss  1166--áánn  lelki délelõttön vettünk részt:
csoportunk, utcaapostolok és egyházközségi
képviselõtestületi tagok, a Közösségi Házban,
a lelki vezetõ Gyulai Endre nyugalmazott Sze-
ged-Csanádi Egyházmegyei püspök úr volt.
MMáárrcciiuuss  1177--éénn  a Katolikus Karitásztól /13102
projektszámú "Öngondoskodó háztartásokért"
program pályázatából/ a Fõegyház megyei

Karitász Szervezeten keresztül 23 db
vetõmag egység csomaghoz jutot-
tunk. A csomagok egyenként 22 féle
vetõmagot tartalmaztak. Minden
egyes támogatottal Támogatási szer-
zõdést kellett kötni és az abban fog-
laltaknak eleget kell tenni. Bármikor
ellenõrizhetõ a folyamat! Ez az ado-

mány egyszeri, vissza nem térítendõ támoga-
tás. A vetõmag csomagok átvételével és a
szerzõdések megkötésével április 15.-ig el kel-
lett számolni. Mind a 23 vetõmag egységcso-
magot a NOE helyi Egyesülete részére bocsá-
tottuk kiosztásra.
ÁÁpprriilliiss  33--áánn  a Pelikán Közhasznú Non-profit
Kft. Gyermekjóléti Szolgálata éves tanácsko-
zásán vett részt a csoportvezetõ.
ÁÁpprriilliiss  1100--éénn EU-s élelmiszersegélyek elbírálá-
sára jöttünk össze a Közösségi Házba (az EU-s
élelmiszer elõzetes tájékoztatás szerint május
hónapban várható). Az elbíráláson részt vet-
tek: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Gondozási Központ, Cigány Érdekképviseleti
Szervezet, NOE helyi Egyesülete képviselõi, az
utcaapostolokat és a karitász csoportot a veze-
tõje képviselte. A rászorulók listájának összeál-
lításáról a fentebb felsoroltak nyilatkozatot ír-
tak alá, hogy a rászorulói adatlapon feltüntetett
családok mind segélyezésre szorulnak. Mind-
ezek után a település jegyzõje szintén nyilat-
kozatot tesz, hogy a segélyezésre javasolt sze-
mélyek rászorulónak minõsülnek, természetes
a felsoroltak áttekintése után. (A lista: 405 csa-
lád, amely 1283 fõt takar!) Április 20-ig kell a
listát és a nyilatkozatokat megküldeni a Fõegy-
házmegyei Karitászhoz.

HHoonnllaappuunnkk  eelléérrééssee::  wwwwww..ccaarriittaassmmeellyykkuutt..sshhpp..hhuu  

Szolgáló szeretettel: 
aa  KKaattoolliikkuuss  KKaarriittáásszz  MMééllyykkúúttii  ccssooppoorrttjjaa

KARITÁSZ HÍREK
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TÁNCTANFOLYAM
TTIISSZZTTEELLTT  SSZZÜÜLLÕÕKK,,  KKEEDDVVEESS  GGYYEERREEKKEEKK!!

TTáánnccttaannffoollyyaamm  iinndduull  aa  MMééllyykkúúttii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz--

bbaann  jjúúnniiuuss  1188--áánn  ((kkeeddddeenn))  1199  óórraakkoorr..

A tanfolyam 6 hétig tart, a vizsgabál idõpont-
ja július 27. (szombat).
BBeeiirraattkkoozzááss: június 18-án (kedden) 17-19
óráig a Mûvelõdési Ház irodájában. A beirat-
kozás napján már lesz oktatás!
TTaannffoollyyaammii  ddííjj: 8 000 forint, mely két részlet-
ben is befizethetõ (I. részlet június 18-én, II.
részlet július 12-ig).
TTaannffoollyyaammii  nnaappookk: kedd és csütörtök 19-22
óráig
ÖÖsssszzttáánncc: szombat 19-23 óráig.
AA  ttaannffoollyyaamm  vveezzeettõõjjee: Fuszkóné Gáspár Judit
Szeretettel várjuk leendõ tanítványainkat és
minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok! A tanfolyam lehetõséget ad
nektek 6 héten keresztül a kulturált szórako-
zásra, társas együttlétre. Tartalmas szórakozást
kívánunk a nyárra.
Éljetek ezzel a lehetõséggel, gyertek el!

MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  ééss  FFeennyyõõ  MMiikkssaa  KKöönnyyvvttáárr,,  MMééllyykkúútt

Mélykút Város Önkormányzata az Esély a
Hátrányos Helyzetûeknek Közhasznú Alapít-
vánnyal konzorciumban nyert támogatást a
program megvalósítására, a TÁMOP-3.3.7-
09/1-2009-0028 projekt keretében.

A program alapvetõ célja a hátrányokkal
küzdõ gyermekek lemorzsolódásának meg-
akadályozása, családjaik, valamint a fiatalok
integrációs esélyeinek növelése. A program
hozzájárul ahhoz, hogy a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek egyenlõ eséllyel fér-
jenek hozzá a minõségi oktatás eszközeihez.
Hosszú távon a tervezett programok kompen-
zálják ezen gyermekek és szülõk hátrányait,
segítik az iskolai megfelelést, beilleszkedést,
valamint esetenként az oktatásban maradást,
illetve visszakerülést. Hozzájárul a megfelelõ
társadalmi minták elsajátításához, segíti a
munka világára való felkészülést, valamint
erõsíti a társadalmi részvételt. 

Az Esély Tanoda megvalósítási helyszíne az
Önkormányzat tulajdonában lévõ Mélykút,
Hunyadi u. 18. szám alatti ingatlan, amely
épületet az Önkormányzat a támogatásból
felújította, így rendelkezésre állt a tanoda
sztenderdnek megfelelõ helyszín. A projekt
keretén belül megtörtént a berendezési búto-
rok és informatikai eszközök, sporteszközök,
fejlesztési eszközök beszerzése.

A tanodában minõségi oktatás mellett to-
vábbi programsorozatok erõsítették a tehetség-
fejlesztés, kompetenciafejlesztés folyamatát. 

Nyitott rendezvényeink (Mikulás ünnep,
Télûzõ - Nap - váró, Családi Nap, Adventi ké-
szülõdés, Húsvétváró, Ki Mit Tud stb.) lehetõ-
vé tették a szülõkkel és testvérekkel való sze-
mélyes találkozást, erõsítve a bizalmat az in-
tézmény felé, kötõdést és elkötelezettséget ki-
alakítva a Tanoda iránt. Nagy sikerrel valósul-
tak meg élményben gazdag táboraink és ki-
rándulásaik (Nyári tábor Balástyán, Bükki Él-
ménytábor, Szeged és környéki kirándulás).  

A helyi általános iskolával együttmûködés-
ben a tanodás gyermekek mellett az intéz-
mény továbbtanulás elõtt álló tanulói is részt
vehettek a program keretein belül szervezett
pályaorientációs programsorozaton.

A tanoda mûködése mellett a helyi lakosok
könyvtárhasználatra irányuló digitális és infor-
mációkeresési készségeket fejlesztõ progra-
mokon, így a Szombat Esti Klub, a Könyvtár
használatát népszerûsítõ eseményeken vehet-
tek részt.

ADD A KEZED – ESÉLY TANODA MEGVALÓSÍTÁSA 
MÉLYKÚT VÁROSÁBAN

CSORBA-HÁZI ESTÉK
rendezvénysorozat 2013. évi elõadásai a
mélykúti Katolikus Közösségi Ház szabadtéri
színpadán!

• Július 6. (szombat) 
BBAARRÁÁTTOOKK  ZZEENNEEKKAARR – Kecskemét
• Július 20. (szombat) 
SSZZÜÜRRKKEEVVEERREEBBEEKK  JJAAZZZZBBAANNDDÁÁJJAA – Kiskõrös
• Július 27. (szombat) 
PPOOKKLLAADDEE  TTAAMMBBUURRAAZZEENNEEKKAARR – Mohács

Az elõadások kezdési idõpontja: 19.30 óra.
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg  MMééllyykkúútt
A projekt a Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
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A távoli Japán történetének különös –
európai szemmel nézve – rejtélyes
korszakát jelentette a szamu-
rájok kora. Kik voltak ezek a
nagyhatalmú, a kardokkal
bámulatosan jól bánó har-
cosok, akik bármikor ké-
szek voltak meghalni urukért,
és akik élet halál felett rendel-
keztek? Erre keresünk választ ez
alatt az egy hét alatt.

A tábor folyamán tehát utazást teszünk a
múltba. Komplex, mindenekelõtt a gyermekek
életkori sajátosságait szem elõtt tartó program
sorozat, amely a projekt pedagógia módszerei-

vel, játékos keretek között értékes és
hasznosítható tudást ad. Biztosítja a
gyerekek számára az élményszerû is-

meretszerzést, a kreatív alkotási le-
hetõséget, a fantázia szárnyalását, a
dramatikus játék elemeit is magába
foglaló játékos beleélés élményét.

A tábor díja 6 600 Ft. Az étke-
zés elõreláthatólag 3 700 Ft (ebéd és

uzsonna, a tízórairól mindenki maga
gondoskodik).

Jelentkezni személyesen a könyvtár-
ban vagy a 77/461 347-es telefonon lehet jú-
lius 10-ig. Várunk benneteket szeretettel!

SSzzaajjoonnaarraa!!

A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 0066--4400--

8822--2222--8822  ••  Hibabejelentés: 0066--4400--8822--2200--0000  ••

Mérõállás bejelentése: 0066--8800--8822--8811--8800

ORVOSI ÜGYELET
0066--7777//446600  008888,,  0066--7700//  333300  0099  4444

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 7700//445577--55337722,,  BBoorrssooss  BBaalláázzss

A JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
IINNDDOOKKOOLLTT  EESSEETTBBEENN  

aazz  aalláábbbbii  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  hhíívvhhaattóó  ééjjjjeell--nnaappppaall::

2200//553399--66449999

Konnicsi va! (Szervusz!)
Japán idõutazó olvasó-kézmûves kalandtábor

BIBLIAÓRA
mmiinnddeenn  sszzeerrddáánn  1155  óórrááttóóll  aa  mmûûvveellõõddééssii  hháázz  kkiiss--

tteerrmméébbeenn::  bibliai történetek feldolgozása • be-
szélgetés Isten Igéjérõl • közös ima. Minden
érdeklõdõt az Úr Jézus szeretetével várunk.

KKSSZZEE

KKEEDDVVEESS  SSZZÜÜLLÕÕKK  ÉÉSS  GGYYEERREEKKEEKK!!  AA  nnyyáárrii  sszzüünniiddeeii  pprrooggrraammookk  tteerrvveezzéésséénnééll  ggoonnddoolljjaannaakk  rráá,,  hhooggyy  aazz

iiddéénn  1111..  aallkkaalloommmmaall  sszzeerrvveezzüünnkk  ttáábboorrtt  „„SSzzaammuurráájjookk  öörröökkssééggee””  ccíímmmmeell  jjúúlliiuuss  2222--ttõõll  2266--iigg..

KIADVÁNYOK MÉLYKÚT
VALLÁSI EMLÉKEIRÕL
AA  KKÖÖZZEELLJJÖÖVVÕÕBBEENN  EEGGYY  KKÖÖNNYYVV  ÉÉSS  EEGGYY  FFÜÜZZEETT

FFOOGG  MMEEGGJJEELLEENNNNII  MMÉÉLLYYKKÚÚTT  VVAALLLLÁÁSSII  EEMMLLÉÉKKEE--

IIVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN..

A Szent Erzsébet-templom 2011-ben volt 50
éves. 2013 õszén kerül átadásra egy Szent Er-
zsébet ereklye. Ebbõl az alkalomból jelenik
meg egy kb. 100 oldal terjedelmû, 90 képet
tartalmazó könyv. A könyvben olvashatunk a
templom építésérõl, berendezési tárgyairól, lel-
készeirõl, hitéletérõl. Szól a könyv a temetõk-
rõl, útszéli feszületekrõl, vallásos építmények-
rõl. Betekintést nyerhetünk az egyházi anya-
könyvekbe. A könyvhöz tartozik egy CD le-
mez, amelyen kb. 210 fényképet lehet meg-
nézni számítógépen. A könyv ára 900 Ft.

Megjelenik egy 44 oldalas füzet, amelyben
36 kép lesz. A füzet bemutatja Mélykút vallási
látnivalóit (Szent Joachim-templom, Szent Er-
zsébet-templom, Szent Joachim Katolikus és
Falumúzeum, Vörös tanya, Szvetnik emlékház,
vallásos építmények. A füzet ideális ajándék a
Mélykútról elszármazottaknak, az idelátoga-
tóknak. Ára 450 Ft.

A könyv és a füzet korlátozott példány-
számban fog megjelenni. Ezért elõfizetést ve-
szünk fel mindkét termékre. A megrendelése-
ket a vételár befizetésével lehet leadni a plébá-
nián, a Csorba-házban és a könyvtárban június
1-ig. A kiadványok a nyár végén, vagy kora
õsszel fognak megjelenni kb. annyi példány-
ban, amennyire az elõfizetések alapján igény
lesz. Ugyan kis mennyiségben készül példány a
megrendeléseken felül is, de senkinek nem
tudjuk garantálni, hogy hozzájuthat, amennyi-
ben elõzetesen nem rendeli meg azokat. 

BBoollvváárrii  JJáánnooss  pplléébbáánnooss
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A Mélykúti Anna Táncklub és a Hagyo-
mányõrzõ Asszonykórus meghívást kapott a
Rémi Gyöngyvirág Népdalkör és Citera Együt-
testõl a találkozóra.

Mint kísérõ, örömmel vettem részt a ren-
dezvényen. Engem mindig megérint, ha a
munkával eltelt évek után valaki a „közért”
képes valami pluszt adni életébõl és szabad-
idejébõl. Hát Rémen ebbõl bõven kaptunk.
Szívesen gondolok vissza valamennyi produk-
cióra, de természetesen elsõsorban a  mélykú-
tiakra – a „Mieinkre”.

Szinte valamennyit személy szerint isme-
rem, és tudom, hogy nekik is megvan a ma-

guk gondja, problémája. Ezért is nézek fel rá-
juk, hogy ezeket félretéve, mosolyogva kiáll-
nak és elõadják produkciójukat, még pedig
nem is akárhogy. Számomra külön ajándék
volt a Drágszéli Mamika a maga 87 évével.
Hát erre lehet mondani, hogy nem semmi! A
sok kidolgozott kezet és a munkában megfá-
radt lábakat nézve arra gondoltam, vajon
lesz-e ilyen áldozatos utánpótlás? Kívánom,
hogy legyen!

Minden résztvevõnek szívbõl gratulálok és
kívánok sok erõt, egészséget a további mun-
kájukhoz.

GGyyeettvvaaii  JJóózzsseeffnnéé

Népdalkörök találkozója Rémen

Tavaszi szél vizet áraszt…
Népdalkörök Találkozója Rémen.

A Hagyományõrzõ Mélykúti Asszonykórus április 13-án a rémi Gyöngyvirág Népdalkör és Citera
Együttes által rendezett kistérségi klubok népi együtteseinek találkozóján vett részt. A térség több
településérõl érkezett csoportok bemutatkozását vacsora, tánc, tombola sorsolás  követte.

MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  mmûûvveellõõddéésszzeerrvveezzõõ

Hatósági Kerekasztal címmel közösen
konzultációt tartott a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara és a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal 2013. május 8-án.

Az összejövetel célja a Kamara és a szak-
igazgatási szervek közötti munkakapcsolat erõ-
sítése volt. A találkozó konzultációs lehetõséget
biztosított a gazdaság szereplõinek és felügyelõ
hatóságok munkáját érintõ feladatok áttekinté-
sére. A konferencián részt vett dr. Kerényi János
kormánymegbízott, Gaál József, a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal fõigazgatója, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek
és járási hivatalainak vezetõi, valamint a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
vezetõségének tagjai és munkatársai.

A résztvevõk közös véleménye volt, hogy a
gazdasági fejlõdés alapja a jól mûködõ, rentá-
bilis és fejlõdésre képes vállalkozók köre. A
kormánymegbízott köszöntõ beszédében rá-
mutatott arra, hogy az uniós források kihasz-
nálása a jelenleginél nagyobb mértékben le-
hetséges. Vállalkozói kérdésre válaszolva az
uniós pályázatokhoz kapcsolódva elmondta,
hogy a szigorú bürokrácia az uniós megfelelés
miatt szükséges, ugyanakkor kihangsúlyozta,
hogy a hatóságok és a felügyeletet ellátó szak-
igazgatási szervek a „Jó állam” elve mentén az
ügyfelek érdekeit kell, hogy szolgálják, a jog-
szabályok és kötelezettségek maximális betar-
tása mellett. Ez esetben a gazdaság rugói, va-
gyis a magyar vállalkozások a közigazgatás
ügyfelei, tehát minden segítség és támogatás
megilleti õket a közigazgatás részérõl.

Gaál József a Hatósági Kerekasztal konfe-
rencián résztvevõket az együttmûködés és ha-
tékony kapcsolattartás irányában orientálta.
Kiemelte, hogy a személyes találkozás és
konstruktív megbeszélés megteremti az ope-
ratív együttmûködést a vállalkozások és a köz-
igazgatás szereplõi között a napi ügymenet
során. A kötetlen, szakmai és stratégiai kérdé-
seket is érintõ konzultáción a megye járásai-
nak vezetõi is jelen voltak, demonstrálva,
hogy a megyeszékhelytõl távolabbi vállalko-
zók is segítséget tudnak kapni a saját mikro-
környezetükben, a vállalkozásukat érintõ köz-
igazgatási ügyekben õk is tudnak akár vezetõi
szinten kommunikálni. 

A hagyományteremtõ Hatósági Kerek-asztal
kiváló lehetõség volt a gazdasági szereplõk és a
hatósági szakigazgatás közötti szorosabb együtt-
mûködés kialakításának megkezdésére, a haté-
kony közös munkavégzés megteremtésére.

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

Hatósági
Kerekasztal
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Április 19-én került megrendezésre a XVI.
Táncgála Jánoshalmán az Imre Zoltán Mûve-
lõdési Központban. Az évente más-más hely-
színen megszervezett gálára idén is több tele-
pülésrõl érkeztek fellépõ csoportok: a Felsõ-
Bácskai Alapfokú Mûvészeti Iskola keretében
mélykúti és jánoshalmi, továbbá bajai, keceli
és kiskõrösi haladó tánccsoport.

A jánoshalmi Vadócok táncegyüttes szín-
vonalas bemutatójával alapozta meg a gála
hangulatát. Ezt követõen nyolcvan gyermek
mutatta meg tánctudását, színes, változatos
balett-, jazz-balett- és modern tánc koreográ-
fiákat láthatott a közönség. A gyönyörû fellé-
põ ruhákat tervezte és a koreográfiákat készí-
tette Pogurelszka Okszana tánctanárnõ. A

rendezvény keretében három jánoshalmi tán-
cos lány búcsúztatására is sor került, akik 14
éve jártak a tanárnõ táncóráira.

A rendezvény végén a fellépõ csoportokat
tortával és üdítõvel látta vendégül a Mûvésze-
ti Iskola. Az idei mûsor sikerét, színvonalát jel-
zi, hogy már több település szeretne a jövõ
évben megrendezendõ táncgála helyszíne
lenni.

Mélykút Város Önkormányzata és a mély-
kúti fellépõ csoport nevében köszönetünket
fejezzük ki Pogurelszka Okszana tanárnõnek
a Mélykúton végzett több éves eredményes
munkájáért és további sikereket kívánunk az
általa vezetett csoportoknak.

MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ,,  aallppoollggáárrmmeesstteerr

Mélykúti balettosok Jánoshalmán

KÉPVISELÕI FOGADÓNAPOK
KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  aallppoollggáárrmmeesstteerr: minden csü-
törtökön 9.00–12.00 óráig a Polgármesteri
Hivatal képviselõi szobájában, valamint a hét
többi napján munkaidõben a Mûvelõdési
Házban.
FFööllddeess  IIssttvváánn  kkééppvviisseellõõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
FFuusszzkkóó  AAttttiillaa  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a Mû-
velõdési Házban
KKooppccsseekk  TTaammááss  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
DDrr..  MMáárraaii  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
NNoovváákk  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
RRaaccssmmáánn  RRiicchháárrdd  kkééppvviisseellõõ: minden kedden
az iskolában 14.30–15.30-ig
DDrr..  SSzzttaannttiiccss  PPéétteerr  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a
Búzakalász irodájában

ANYAKÖNYVI HÍREK
SSzzüülleetttteekk::  Neszvecskó Fanni an: Vezdán Brigitta
MMeegghhaallttaakk::  Deák György János.élt 73 évet,
Obester Pál élt 70 évet, Mikó Ferencné Kiss Er-
zsébet élt 85 évet,Vörös Mihályné Bundula Ilo-
na élt 82 évet, Sztanyik József élt  64 évet, Iván
Imréné Mikó Mária Etelka élt 54 évet, Czeglédi
Kálmánné Király Etelka élt 84 évet, Kiss Antal
élt 56 évet, Odrobina György élt 82 évet 
HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttteekk::  Borbás Györgyi és Fölföl-
di Endre 

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség
van vállalkozásaik, termékeik, szolgáltatásaik in-
gyenes bemutatására reklámozására a Mélykút
Város hivatalos honlapján, a www.melykut.hu
weboldalon (képekkel, néhány mondatos be-
mutatkozás formájában). Amennyiben szeret-
nének élni ezzel a lehetõséggel, kérem, keres-
sék kollégámat, Bényi Józsefet az 77/ 560-001
telefonszámon a részletekkel kapcsolatban.

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr
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A rezsicsökkentés programjának megvaló-
sítása kapcsán több fórumon is találkozhat-
tunk olyan felvetéssel, miszerint a kormányza-
ti cél elérését hátráltathatja a földgázkereske-
dõ azon magatartása, miszerint az árcsökken-
téssel arányosan módosítja a szolgáltatott gáz
minõségét azzal, hogy befolyásolja annak fû-
tõértékét. Ezért a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége
fontosnak tartja a földgáz fûtõértékére vonat-
kozó legfontosabb információk áttekintését.

MMii  iiss  aazz  aa  ffûûttõõéérrttéékk  ééss  mmiiéérrtt  lléénnyyeeggeess??

A fogyasztásmérõ berendezés a vételezett gáz
mennyiségét köbméterben méri, azonban a
számlán az elszámolás a fûtõérték – az elhasz-
nált energiamennyiség – alapján történik. a
számla összegét a szolgáltatott földgáz köbmé-
terben mért térfogatának, az átlagos fûtõérték-
nek, valamint az 1 MJ-ra vonatkozó gázdíjnak
az összeszorzásával kell megállapítani.

A fûtõérték fizikai fogalma szerint a földgáz
tökéletes elégetésekor felszabaduló energia
mennyiségét jelenti, melynek mértékegysége:
MJ/m3. Ez az érték Magyarország területén át-
lagosan 34-34,1 MJ/m3 között változik, vagyis
egy köbméter vezetékes gáz elégetésekor hoz-
závetõlegesen 34 MJ energia keletkezik. A fûtõ-
értékre vonatkozó szabvány a 34 MJ/m3 érték-
tõl +-5%-os eltérést enged meg, vagyis a fûtõ-
érték a 32,3-35,7 MJ/m3 közötti sávon belül
mozoghat, változhat. A felfelé és lefelé megen-
gedett 5%-os eltérés (mely éppen 10%) okoz-
hatja az arra vonatkozó következtetéseket, mi-
szerint a fûtõérték csökkentésével kikerülhetõ a
rezsicsökkentés során meghatározott árak érvé-
nyesítése. A földgáz árak MJ-ban meghatáro-
zottak, így az adott fûtõértékû energiamennyi-
séghez rendeletben rögzített mértékû árkategó-
ria tartozik. Ebbõl következõen a fogyasztó az
elõre meghatározott áron kapja a földgázt.

Fontos azonban tudni, hogy a közüzemi
szolgáltató a fogyasztóval a forgalmazott föld-
gáz minõségére is szerzõdik. Ebbõl követke-
zõen a nem megfelelõ minõségû gáz szolgál-
tatása a társaság részérõl szerzõdésszegés,
mely meghatározott szankciók érvényesítését
is – adott esetben kötbér megfizetését – von-
hatja maga után. A lakossági fogyasztókat ellá-
tó szolgáltatók honlapjukon kötelesek nyilvá-
nosságra hozni az általuk szolgáltatott gáz fû-
tõértékének adatait.

A különbözõ eredetû – termelésbõl, gáztá-
rolókból vagy importból – származó[ földgáz
összetétele eltérõ, ebbõl következõen a fûtõ-
értéke sem lehet egyforma. Magyarországon
döntõ többségben, mintegy 75%-ban import,
kisebb mértékben hazai elõállítású gáz kerül a
fogyasztókhoz. A földgázelosztókhoz a Föld-
gázszállító Zrt. juttatja el a gázt, és ez a társa-
ság felelõs a minõségért, valamint a fentiek-
ben részletezett fûtõérték követelmény érvé-
nyesüléséért is. A cég hálózatának több mint
száz pontján négy percenként vesznek mintát
a földgázból, és a mért minõséget dokumen-
tálják. A mûszereket – kromatográfokat – min-
dennap hitelesítik, továbbá a mérésekbõl na-
ponta átlagos, majd a napi átlagból havi átla-
got számítanak. Az elszámolás során a köz-
üzemi szolgáltató ezzel az átlagos fûtõértékkel
számol el a fogyasztókkal.

A gázösszetételt a kromatográf minden
esetben az földgáz elégetésével állapítja meg.
A továbbítási folyamat során az összetétel ki-
zárólag a gáz szagosításának elvégzésével
módosul, tekintettel arra, hogy a földgáz fõ
összetevõ eleme a metán, mely szagtalan, így
ezen technikai mûvelet kihagyása esetén
nem lehetne fizikailag érezni a gázszivárgást,
ami komoly balesetforrás lenne. A fogyasz-
tókhoz, illetve az ipari létesítményekbe a
földgáz az úgynevezett elosztói engedélyesek

juttatják el, az általuk üzemeltetett vezeték-
hálózaton keresztül. Ezek az engedélyesen a
gázt változatlan összetétellel továbbítják,
pusztán – mûszaki okok miatt – annak nyo-
máscsökkentését végzik.

Abban az esetben, ha a fûtõértékkel ösz-
szefüggésben kifogásunk van a szolgáltatónk-
kal szemben, kérhetjük az elosztói engedé-
lyest, hogy speciális mûszer segítségével –
úgynevezett kaloriméterrel – ellenõrizze fo-
gyasztási helyünkön a gáz minõségét. Felhív-
nánk a figyelmet arra, hogy ha a vizsgálat alá-
támasztja azt, hogy a fûtõérték megfelelõ, az
ellenõrzés költségeit ki kell fizetünk. Ezzel
összefüggésben lévõ kifogásunkat a Magyar
Energetikai és Közmûszabályozási Hivatalnál
terjeszthetjük elõ. Az eljárás lefolytatásával
kapcsolatosan kiemelendõ, hogy panaszunk-
kal a Hivatal megkeresése elõtt a szolgáltató-
hoz kell fordulnunk. Az írásbeli beadványt az
érintett földgáz kereskedõ köteles 15 napon
belül megválaszolni, és amennyiben pana-
szunkat továbbra is fenntartjuk,ezen doku-
mentumok birtokában érhetjük a Hivatal
vizsgálatát.

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

A földgáz fûtõértéke

AA  FFÖÖLLDDGGÁÁZZ  FFÛÛTTÕÕÉÉRRTTÉÉKKEENN  AALLAAKKUULLÁÁSSAA  11999955..  ÉÉSS  22001122..  KKÖÖZZÖÖTTTT

FFoorrrrááss:: FFööllddggáázzsszzáállllííttóó  ZZrrtt..

KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA

Egyesületi tagok részére minden szombaton
9.00–19.00 óráig használható a sportkutyás
kiképzõpálya (Mélykút, Kossuth utca). 
HHoonnllaapp::  wwwwww..bbuullllaannddmmaassttiiffffcclluubb..hhuu

A KÖNYVEK AZ ALÁBBI INTERNETCÍMEN

OLVASHATÓK:

WWWWWW..SSCCRRIIBBDD..CCOOMM//MMAALLUUSSTTYYIIKKJJAANNOOSS

NÉGY KÖNYV
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KETTES FOGATHAJTÓ VERSENY
A Mélykúti Lovasegyesület 2013. június 22-
én 10.00-órától Felsõ-Bácskai kettes fogathaj-
tó versenyt rendez, melyre tisztelettel meghí-
vunk minden kedves érdeklõdõt.

Bensõséges ünnepségen köszöntötte az
önkormányzat nevében Kovács Tamás polgár-
mester úr Romfa Jánosné született Iván Mar-
gitot abból az alkalomból, hogy 100. születés-
napját ünnepelte.

Margit néni 1913. május 15-én született
Mélykúton, és jelenleg is jó egészségben él
Mélykúton családja körében.

A szerkesztõség nevében boldog születés-
napot és jó egészséget kívánunk neki.

HASZNÁLTRUHA VÁSÁR

Kedvezményes használtruha vásárt ren-
dezünk a plébánia udvarán 2013. június 8-án
(szombaton) 9-11 óráig. 
Ugyanitt új pólók vására 100 Ft/db

FELHÍVÁS!
Mélyszegénységben élõ, rászoruló gyerekek-
nek gyûjtünk jó állapotú szemüvegkereteket.
Aki rendelkezik ilyennel leadhatja a plébáni-
án és a könyvtárban.
Segítségüket elõre is köszönjük.

Városunkban van egy tehetséges, vállalko-
zó kedvû kis színjátszó csoport, akiket
Börcsökné Kiss Erzsébet szokott ünnepségek-
re felkészíteni. Ez az okos kis csapat nemrég
meglepetésjutalmat kapott: egy szegedi kirán-
dulást. 

Május 13-án, reggel fél 9-kor indult a csi-
petcsapat szülõkkel felfegyverkezve. Sajnos az
idõjárás nem kedvezett a kirándulóknak, így a
vadaspark helyett játszóház és mozi volt a
program. A játszóházban a gyerekeket sza-
bad- és kézmûves foglalkozással várták. 

A szabadfoglalkozáson volt gokart,
ugrálóvár, labirintus csúszdával, híddal és
alagúttal, valamint ezer és ezer más játék. Ész-
re sem vették az idõ múlását és máris elérke-
zett a kézmûves foglalkozás ideje. Mi kis hõ-

seink nagy élvezettel vetették magukat a mun-
kába. Fából készült kisperselyt ragasztottak és
festettek. A remekmûveket megkapták és ma
már a szobájukat díszítik. A következõ hely-
szín a pláza volt, ahol a moziban a Zambézia
címû mesefilmet nézhették meg. Várakozás
közben a mozgólépcsõzés nyújtott számukra
nagy élményt. Mozizás után végül hazafelé
vettük az irányt.

Szeged táblánál a gyerekek egy eldönten-
dõ kérdést kaptak Erzsike nénitõl, mely így
hangzott: Gyermekeim! Augusztus 20-i ün-
nepségre lenne-e kedvetek új mûsort össze-
hozni? A válasz egybehangzó felkiáltással
IGEN!!! volt. A kirándulás végén mindenki
sok élménnyel gazdagodott.

AA  sszzüüllõõkk

Színjátszócsoport Szegeden
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KITÜNTETÕ CÍMEK 
ADOMÁNYOZÁSA
FFeellhhíívvoomm  aa  mmééllyykkúúttii  ppoollggáárrookk,,  aa  ppoolliittiikkaaii,,  ggaazz--
ddaassáággii,,  éérrddeekkkkééppvviisseelleettii  ééss  sszzaakkmmaaii  sszzeerrvveezzee--
tteekk,,  eeggyyeessüülleetteekk,,  mmuunnkkaahheellyyii  kkoolllleekkttíívváákk,,  ttee--
lleeppüüllééssii  kkééppvviisseellõõkk,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  bbiizzoottttssáá--
ggookk  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  jjaavvaassllaattoott  tteehheettnneekk  kkiittüünn--
tteettõõ  ccíímmeekk  aaddoommáánnyyoozzáássáárraa..

„Mélykút Város Díszpolgára” cím adomá-
nyozható  annak a magyar vagy külföldi állam-
polgárnak, aki valamely kiemelkedõen jelentõs
munkájával, vagy egész életmûvével a helyi
társadalmi-gazdasági életben olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a telepü-
lés jó hírnevének megõrzéséhez és öregbítésé-
hez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként is köztiszteletben áll. A kitün-
tetõ díj posztumusz is adományozható.

„Mélykút Városért Díj” cím adományoz-
ható  azoknak, akik Mélykút fejlesztése, hír-
nevének emelése érdekében
• a társadalmi, gazdasági életben, település-
fejlesztésben, az ipari, mezõgazdasági, keres-
kedelmi, mûszaki, közigazgatási és egyéb te-
rületeken példamutató, kiemelkedõ tevé-
kenységet fejtettek ki,
• elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén ki-
emelkedõ módon hozzájárultak Mélykúton a
korszerû és eredményes oktatás-nevelés meg-
valósításához,
• a kulturális élet, a mûvészetek, az iroda-
lom területén kimagasló színvonalú tevé-
kenységet végeztek,
• tartósan kiemelkedõ gyógyító- megelõzõ,
szociális tevékenységet fejtettek ki, az egész-
ségügyi és szociális ellátás helyi célkitûzései-
nek eredményes megvalósításához hozzájá-
rultak,
• az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásá-
ban, a testnevelés és sportmozgalom szerve-
zésében, fejlesztésében és feltételei megte-
remtésében kiemelkedõ sporteredményeket
értek el.

Kitüntetõ díj adományozható átfogó élet-
mû elismeréseként is.

A kitüntetõ díj egyénnek és közösségnek,
továbbá posztumusz is adományozható.

AA  jjaavvaassllaattookkaatt  22001133..  éévv  aauugguusszzttuuss  11..  nnaapp--
jjááiigg  íírráássbbaann  lleehheett  hhoozzzzáámm  bbeennyyúújjttaannii..  

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt
személy munkásságának, tevékenységének
részletes ismertetését. Felhívom figyelmüket,
hogy a javaslatok benyújtására nyitva álló ha-
táridõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a határ-
idõn túl érkezett javaslat az odaítéléskor nem
vehetõ figyelembe.

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

Képes gyermeknapi beszámoló


