
Kedves Mélykútiak!
Repül az év, hiszen már a második felében

járunk. Jutott már nekünk ebben az évben a
hosszú hideg télbõl, a csapadékos szeszélyes
tavaszból és a forró kánikulából is.

Véget ért az iskola, diákok, tanárok pihenõ
és feltöltõdési ideje következik. Jön a nyári
szabadságok ideje, amit mindenki igyekszik
tõle telhetõen a legkellemesebben és tartal-
masabban eltölteni. 

Július hónapban feltétlenül meg kell emlí-
teni elsejét, mely napon két dolgot is ünnep-
lünk. Az elsõ egy rendkívüli orvos nevéhez
fûzõdik, a másik pedig a köztisztviselõkhöz
kapcsolódik. 

Semmelweis Ignác az az orvos, akinek ne-
véhez méltán fûzõdik ez a nap. Az a nap,
amelyen közvetlenül már nem õt ünnepel-
jük, nem õt köszöntjük, hanem a velünk
közvetlen kapcsolatban lévõ, értünk dolgozó
egészségügyi embereket. Azokat az orvoso-
kat, ápolókat, asszisztenseket, védõnõket,
valamint nem utolsó sorban a szociális intéz-
ményben dolgozókat, akikre rábízzuk ma-
gunkat, ha egészségünkkel gondunk akad,
akikhez elvisszük gyermekeinket, ha ledönti
õket lábról a betegség, akikre rábízzuk sze-
retteinket, ha állandó és szakszerû ellátás, vi-
gyázás szükséges. Egyszóval mindenkit, aki
az egészségünk megóvásában, helyreállításá-
ban aktív és önzetlen segítséget nyújt ne-
künk. Kívánok nekik ehhez a nem egyszerû
feladathoz továbbra is egészséget, helytállást
és nem utolsó sorban sok-sok türelmet.

A köztisztviselõk napján szeretettel és
tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a köz
hivatalaiban dolgozik. 

A járási hivatalok kialakítása az önkor-
mányzati, állami feladatok átrendezése mi-
att nehéz idõket élünk meg. Nem egyszerû
most köztisztviselõnek lenni. Milyen is egy
jó köztisztviselõ? Mindenek elõtt felkészült,
terhelhetõ, pontos, precíz, türelmes és ki-
tartó. Az állam azért jött létre, hogy az ál-
lampolgárok javát szolgálja. S nekünk a köz
szolgáiként ezen kell dolgoznunk, erre kell
törekednünk. Egy biztos: A feladatunkat ak-
kor tudjuk jól végezni, ha minden jogsza-
bály adta lehetõséget ki tudunk használni és
a helyén tudjuk kezelni. Én kívánok minden
köztisztviselõnek jó egészséget, kitartást és
türelmet munkájához.

Minden felköszöntött és nem felköszöntött
dolgozó mélykútinak kívánom, hogy az otthon
töltött idõt szeretteik körében tartalmasan tud-
ják eltölteni egy-egy fáradságos nap után.

Végezetül hadd álljon itt két idézet, mely
hasznos lehet talán mindannyiunk számára: 
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet 
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez
kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez
az egyetlen igazság, melyet minden következ-
ménnyel megismertem. (…)  Ember vagy, te-
hát ember módra és az emberek között kell
élned.” (Márai Sándor)

KKoovvááccss  TTaammááss,,  MMééllyykkúútt  vváárrooss  ppoollggáárrmmeesstteerree  

Add a kezed –
Esély tanoda

megvalósítása 
Mélykút városában

A konzorciumban megvalósuló pályázat
Mélykútra esõ összköltsége 11 808 400 Ft, a
támogatás mértéke 100%. A projekt idõtarta-
ma 2011. 06. 01-tõl 2013. 06. 30-ig tart. 

2011. június 1. a projekt kezdõ idõpontja,
helyszíne a fõpályázó önkormányzat tulajdo-
nában lévõ Mélykút, Hunyadi u. 18. szám
alatti ingatlan (Alkotóház) belsõ épülete. Az
épületet az önkormányzat a támogatásból fel-
újította: festés, burkolás munkálatok befeje-
zõdtek szeptember közepére, így rendelke-
zésre áll a tanoda sztenderdnek megfelelõ
helyszín. A projekt keretén belül megtörtént a
bútorok és informatikai eszközök beszerzése
a tervezettek alapján. 

A konzorciumban megvalósuló pályázat
Esély a Hátrányos Helyzetûeknek Közhasznú
alapítványra esõ összköltsége 38 182 440 Ft.

Az alapítvány az elõlege terhére megvásá-
rolta a számítógépeket, másológépet, projek-
tort, a helyiségeket berendezték Mélykút Hu-
nyadi 18. szám alatti épületben. A program-
ban 10 fõ vett részt a helyi tantestületbõl, to-
vábbá külsõ szakemberek bevonása is szüksé-
gessé vált. A pályázati támogatásból finanszí-
rozott szakembereken kívül a tanoda progra-
mot megvalósító alapítvány fõállású fejlesztõ
pedagógusa is vállalt feladatot. A tanoda
rendszeres felügyeletét is elláttuk.

Folytatás a 2. oldalon



2Önkormányzati Tájékoztató   22001133..  jjúúnniiuuss      

Folytatás a címoldalról
A pályázatban 45 fõ tanuló bevonását vál-

laltuk, a középiskolások megtartása, velük va-
ló kapcsolattartás nehézkes.

A gyerekek 4 különbözõ tematikájú fej-
lesztõ csoportba járnak, 8 hetente forgórend-
szerben váltották egymást. Minden foglalko-
zást vezetõ pedagógus tantárgysegítést is vál-
lalt, de 1 fõ kizárólag korrepetált az igények
szerint. Heti rendszerességgel állandó progra-
mok: néptánc vagy társastánc; sportfoglalko-
zások;  kézmûves foglalkozások; népi mester-
ségek; digitális fotó- és média szakkör; báb-
szakkör; hagyományõrzõ foglalkozás.

A program megvalósítása során a jeles ün-
nepekre készülõdés kapcsán mikulásnapi, ad-
venti és húsvéti rendezvényeket szerveztünk.
A szabadidõs programokban többek között
lovagoltatás, Családi nap, Ki-Mit-Tud vetélke-
dõ került lebonyolításra. 

A célcsoport részére biztosított támogatás
felhasználása során Balástyán lovastábor, bük-
ki kirándulás, Szeged és környéke megtekinté-
se, a jövõ tanodásai részére kirándulás szerve-
zése történt.

A tanoda épületének fenntartását az önkor-
mányzat vállalta, annak költségei beépülnek a
költségvetésbe. A pályázó és a konzorciumi
partner is vállalta, hogy a megszerzett eszközö-
ket, illetve a felújított épületet a fenntartási idõ-
szakban is a tanoda rendelkezésére bocsátja.

A pályázat Mélykútra vonatkozó költségve-
tése tartalmazza „Könyvtárfejlesztés” könyv-
tárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégí-
tését célzó szolgáltatás-fejlesztést.

A könyvtári programok helyszíne Petõfi tér
2. könyvtár. Olvasás kultúra
fejlesztése 10 hónapon keresz-
tül heti rendszerességgel •
Könyvtári szolgáltatások népsz-
erûsítése 10 hónapon keresz-
tül heti rendszerességgel •
„Könyvtáram az életem”
szombat esti klub középisko-
lásoknak mûködött 10 hóna-
pon keresztül.
A célcsoport számára biztosí-
tott támogatások között szere-
pel a kulturális kirándulások

költségei. 10 alkalommal szerveztünk, különbö-
zõ érdeklõdési körhöz kapcsolódóan kirándulá-
sokat. Kiskunhalas: elõadás • Mohácsi busójá-
rás megtekintése • Bikal Élménypark • Szeged
Szabadtéri Színpad: Mágnás Miska elõadás
megtekintése • Pécsi kirándulás -Óbánya túra •
Budapest Vígszínház: Padlás elõadás megtekin-
tése • Budapest Operettszínház: Szép Nyári
Nap elõadás megtekintése • Szeged: játszóház,
mozi • Tompai település megtekintése • Buda-
pesti Nagycirkusz elõadás megtekintése

Író-olvasó találkozó keretei között két
„rendhagyó irodalom óra 5 mûvésszel”, vala-
mint gyermekmûsor került lebonyolításra.

TANODA záró rendezvényét 2013. június
28. napján 15.00 órai kezdettel tartjuk, mely-
re minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A  TÁMOP -3.3.7-09/1-2009-0028 . "Add
a kezed! – „Esély tanoda megvalósítása Mély-
kút városában” címû projekt megvalósulása
jelentõsen hozzájárult a hátrányos helyzetû
gyerekek felzárkóztatásához a tanodai foglal-
kozások eredményeképpen, a kirándulások,
rendezvények a célcsoport számára maradan-
dó élményt jelentettek.

A könyvtárfejlesztés során megvalósuló
foglalkozások résztvevõi ismereteiket gyarapít-
va, megtanulták a könyvtár használat nem
csak könyvkölcsönzésbõl áll.

A tartalmas kirándulások lehetõvé tették a
célcsoport számára a felejthetetlen szórako-
zást, kikapcsolódást. 

Add a kezed – Esély tanoda megvalósítása Mélykút városában
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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

Túl az 1 millió forinton
A mélykúti Szvetnik Joachim Általános iskola tetõ-

szerkezetére telepített napelemrendszer  tavaly július
20-án kezdte meg mûködését. Örömmel tudatom min-
denkivel, hogy idén június 26-án  átlépte az 1 millió fo-
rintos termelést, tehát nem egészen egy év alatt 1 mil-
lió forintos költségmegtakarítást eredményezett a beru-
házás. 15%-os önrész további 45%-át megnyertük EU
önerõ alapból, tehát közel 92%-os támogatással építet-
tük meg a rendszert. 

A ténylegesen ráfordított összeg 2,5 millió forint volt.
Nem nehéz kiszámolni, hogy ez két év alatt megtérülõ
beruházás, mely 25-30  évig mûködik, folyamatosan
biztosítva az iskola villamosenergia igényét.

Az aktuális, naponta frissülõ termelési adatok, terme-
lési görbék Mélykút város honlapján (www.melykut.hu)
megtekinthetõk a napelem monitor link alatt.

Mûködési elvérõl röviden: A napelemtáblákban a fény
hatására keletkezõ egyenáramot szolár kábelekkel az
inverterekbe vezetik, melyek ebbõl 220 volt-os váltóára-
mot állítanak elõ. Beépítésre került egy ún. Ad-vesz vil-
lanyóra, mely méri a kimenõ és a bejövõ áram mennyisé-
gét is. Napsütéses idõ esetén, fõleg nyáron, a többletener-
giát a hálózatnak továbbítja, télen kisebb termelés esetén
a termelés mellé a hiányzó villamosenergia mennyiséget a
hálózatból veszi fel a rendszer. Az órát év végén olvassák.
Az eladott és a vett villamos energia összevezetésre kerül.

További költségcsökkentõ beruházás tervezésével
közép-hosszútávon az önkormányzat energiaiköltségeit
nagy mértékben csökkenteni kívánom. Ezen beruházá-
sokkal rezsiköltségeink faraghatók, költségvetésünk sta-
bilabbá tehetõ. Remélem, a közeljövõben újabb sikeres
projektrõl számolhatok be Önöknek.

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

Datalogger ID: 240 18293 • Module: () • Generator Power: 20000 Wp

Angle: 30o SW 59 • Status: Online 11:42:00 • Genarator Power actual: 9,187 kW

Inverters: 2xFronius IG Plus 120V-3 • Last Import 2013.06.27. Feed-in tariff: 50 Won

Dayview – 2013.06.25 – 2013.06.27.

Totalview – június 2013

Overview



Ádelhardt Zsombor 7.b

Bódi Dávid 6.b

Csontos Berta 6.b

Eszter Hanna 6.b

Horváth Szimonetta 6.c

Klem Zsolt 5.b

Bari Lizett 1.a

Bögyös Zsófia 5.a

Doszkocs Bence 8.b

Ézsiás Gábor 8.b

Hurton Benedek 4.c

Kósa Edina 8.a

Béleczki Vivien 4.a.

Boldizsár István 7.b

Drenkovics Dorina 3.c

Ézsiás Péter 1.b

Hurton Johanna 1.b

Kovács Ádám 1.b

Birkás Daniella 3.b

Bori Patrik 1.b

Drenkovics Vivien 5.b

Gömöri Zsanett 3.a

Illés Réka 4.b

Kovács Adél 8.b

Blahó Bianka 4.b

Csák Jázmin 3.a

Erki Liliána 1.b

Györki Karina 3.b

Juhász Viktor 4.c

Kovács Nóra 1.b

Bleszák Dávid 1.b

Csíkos Mónika 2.a

Eszter Ádám 4.c

Hodonicki Martin 4.a

Klem Balázs 3.b

Láncz Dominika 4.a
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Akikre büszkék vagyunk



Gratulálunk!

László Zsófia 5.b

Nacsa Fruzsina 8.b

Pálinkás Letícia 4.c

Sárközi Zoltán 1.a

Sztanyik Brigitta 4.a

Vojnocs-Rogics Levente 2.b

Lázár Édua 6.a

Nagy Alex 5.a

Pitz Róbert 6.b

Sere Bálint 3.a

Sztanyik Eszter 1.a.t

Lóránt Dominik 3.a

Nagy Noel 1.b

Polyákovics Balázs 8.b

Somogyi Dorina 3.c

Sztanyik Márk 2.a

Maczkó Rebeka 1.b

Német Krisztián 1.b

Radvánszki Roland 4.c.

Somogyi Máté 2.b

Torma Tamara 2.b

Maráczi Marcell 1.b

Németh Adrienn 2.b

Rudics Enikõ 3.a

Szabó Levente 1.b

Varga Benjámin 1.a.

Mikó Zsófia 1.b

Ördögh Maja 2.b

Sánta Krisztián 4.b

Szécsi Laura 8.a.

Vigyinszki Nóra 2.a
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Akikre büszkék vagyunk
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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

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!!

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

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..

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

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
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MMééllyykkúútt  VVíízziikköözzmmûû  sszzoollggáállttaattáássáátt  22001133..  jjaannuuáárr  11--
ttõõll  aa  BBAAJJAAVVÍÍZZ  KKfftt..  llááttjjaa  eell..  EEzzzzeell  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt
eelleeggeett  tteetttt  aa  jjooggsszzaabbáállyyii  eellõõíírráássookknnaakk..  AA  ffooggyyaasszz--
ttóókk  aazz  ááttaaddááss--ááttvvéétteellii  eelljjáárráássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll  ffoollyyaa--
mmaattooss  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 (csõtö-
rés, 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. Márciusban
a beüzemelés és engedélyeztetés után az arzén-
mentes vízellátás így lesz biztosítva a lakosság
részére. Helyszín: Öregmajor vízmû elõtti terü-
leten, Mélykút központi játszótér mellett (Tó-
part), 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)
••  AA  SSTTRRAANNDDFFÜÜRRDDÕÕ június 21-tõl augusztus
20-ig. várja a fürdeni vágyókat. Nyitva tartási
idõ: 13–20 óráig a hét minden napján.
Diákjegy: 200 Ft/nap • Felnõttjegy: 400
Ft/nap • Úszójegy: 18-20 óráig 200 Ft
••  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

HASZNÁLTRUHA VÁSÁR
Kedvezményes használtruha vásárt rendezünk
a plébánia udvarán 2013. július 13-án (szom-
baton) 9-11 óráig. 
Ugyanitt új pólók vására 100 Ft/db

FELHÍVÁS!
Mélyszegénységben élõ, rászoruló gyerekeknek
gyûjtünk jó állapotú szemüvegkereteket. Aki
rendelkezik ilyennel, leadhatja a plébánián és a
könyvtárban. Segítségüket elõre is köszönjük.

KÉRDÕÍVES ADATFELVÉTEL
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
július 1–5. között a TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély
program keretében a településen kérdõíves
felmérés készül. Ennek keretében az elõre ki-
választott lakcímeket a Szegedi Tudomány-
egyetem névre szóló megbízólevéllel ellátott
hallgatói fogják felkeresni, ahol a családokkal
közösen egy kérdõívet fognak kitölteni. 

A válaszadás minden esetben önkéntes, a
kapott adatokat névtelenül kezeljük és statisz-
tikai módszerekkel dolgozzuk fel. Amennyi-
ben a kutatással kapcsolatban kérdése van,
hívja a 30/9040438-as telefonszámot.

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy vá-
laszol a hallgatók kérdéseire!

Köszönjük az együttmûködést!
AA  kkuuttaattááss  sszzeerrvveezzõõii

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
22001133..  mmáájjuussbbaann  
SSZZÜÜLLEETTTTEEKK::  Hunyák Patrícia (Katus Margit),
Rác Jenõ Noel (Gyetvai Xénia)
MMEEGGHHAALLTTAAKK::  Szöllõsi Ferencné Grizák
Julianna élt 77 évet, Dora István élt 69 évet 

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

rendezvénysorozat elõadásai a mélykúti Katoli-
kus Közösségi Ház szabadtéri színpadán

• JJúúlliiuuss  66..  ((sszzoommbbaatt)): Nyáresti léleksimogató a
kecskeméti BARÁTOK együttessel
• JJúúlliiuuss  2200..  ((sszzoommbbaatt)): a kiskõrösi SZÜRKEVE-
REBEK JAZZBANDÁJA  elõadása
• JJúúlliiuuss  2277..  ((sszzoommbbaatt)): a mohácsi POKLADE
TAMBURAZENEKAR estje
Az elõadások kezdési idõpontja: 19.30 óra.
Esõhelyszín elsõ alkalommal a Szent Joachim-
templom, a következõkben a Béke Étterem.
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
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Sikeres tanévet zártunk az idén is a kis tanulókkal. Sok új szót, játékot
tanultunk, számtalan dallal ismerkedtünk meg. Az angol foglalkozások
vidáman teltek.

Szeptembertõl új csoportok indulnak. A foglalkozásoknak továbbra
is a könyvtár ad helyet heti egy alkalommal. Megtanulunk angolul szá-
molni, megismerkedünk több témakör szavaival (pl. színek, állatok, ru-
hák, ételek), játszva ismerkedünk az angol nyelvvel. 0-7 éves korig. 
NNyyáárrii  ttáábboorr  kkeezzddõõkknneekk::  
július 15-19. (részletek telefonon vagy személyesen). 
JJeelleennttkkeezznnii  ((ttáábboorrrraa  vvaaggyy  sszzeepptteemmbbeerrttõõll  aa  ffooggllaallkkoozzáássookkrraa))::  
Csovcsics Beatrix 30/820-13-81
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  hhttttpp::////wwwwww..llccffcclluubbss..hhuu//


