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Tisztelt Mélykútiak!
Új formátumú Önkormányzati Tájékoztatót tarthatnak kezükben, mely kisebb és szerényebb lett elõdjénél. Helyi kiadványunkat is érinti az a karcsúsítás, mely az egész városi
költségvetésre, az egész országra kihat. Persze ez nem a tartalom „karcsúsodását” jelenti,
melyet – reményeim szerint – a kijelölt szerkesztõbizottság garantál. A lap megjelenése kiszámíthatóbb lesz, havonta fog jelentkezni. Lapzárta minden hónap 15-én, 16 órakor.
Remélem, elnyeri tetszésüket és sok hasznos információhoz jutnak általa.
Tisztelt Hölgyek!
Köszöntöm Mélykút összes nõi lakosát,
igaz utólag, de annál nagyobb tisztelettel.
Március 8-át sokan szeretik, sokan nem
szeretik, vannak, akik fontosnak tartják és vannak akik fölöslegesnek. Én azt mondom: jó,
hogy van ez a nap! Ez egy jó alkalom lehet arra, hogy kifejezzük az elismerésünket a Hölgyeknek. Elismerés, hogy ki tudnak teljesedni,
hogy helyt állnak anyaként, feleségként, dolgozó nõként.
Köszönet és hála ezért minden Hölgynek.
Tisztelt Polgárok!
Nem mehetünk el nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe mellett méltató szavak nélkül.
Nemigen akad olyan magyar ember, aki
ne tudná, mit ünneplünk március 15-én. Elsõként minden bizonnyal Petõfi és Kossuth
neve hangzana el, majd a márciusi ifjak,
majd eszünkbe juthat a Habsburg-ház trónfosztása, a jobbágyfelszabadítás, az úrbéri
terhek eltörlése.
Mondják, a történelem nem más, mint az
emlékezésre méltó dolgok és cselekedetek
számbavétele. Amit igazán történelemnek hívunk, az a fordulópontoké, válságoké, harcoké, velõtrázó pillanatoké. Ha újra és újra átéljük õket, valamit megértünk a változás, a világ
természetébõl. Abból, hogy miként alakul a
közös sors, egy nemzet sorsa.
De vajon hol van a nagy és hangos történelemben az élet, az egyszerû ember története?
Hiszen az emberek akárcsak ma, több
mint másfél évszázaddal ezelõtt is elsõsorban
gazdaemberek, iparosok voltak és nem radikális demokraták. Végezték a dolgukat, és a
sorsfordító órákban, napokban, hetekben azt
tették, amit a szívük diktált.
A nagy történelmi pillanatokat nem agyonkoptatott fogalmak és eszmék alakítják, hanem az emberek cselekedetei.

Mi is a Húsvét? A húsvét üzenete: az ember, a felnõtté vált ember felelõssége földi életében. Nekünk, embereknek a mindennapi
életre való felkészülés: a meg nem értés, a kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés
földi életünk szimbóluma.
Minden ember, minden e világra született
ember a Jóistentõl megkapja a legnagyobb kegyelmet: a választás lehetõségét. Minden nap
minden perce az egyént választás elé állítja. Indulhat a jó irányba, és indulhat a rossz irányba.
A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes
idõszakában sokan azt mondják, nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól.
Senki ne ámítsa magát, a jóért mindennap
meg kell küzdeni. Mindennap le kell mondani a hiúságról, az önzésrõl, a bosszúvágyról, a
kapzsiságról, és mindennap keresni kell az isteni mértéket: meddig teszek a magam javára
úgy, hogy mások kárát nem okozom.
Ezekkel a gondolatokkal kívánom Önöknek,
így a nagyböjt idején, hogy testben és lélekben
megtisztulva várják Húsvét ünnepét, s kívánom,
hogy töltsék szeretteik, ismerõseik körében, az
összetartozást erõsítvén ezt a pár napot.
Kovács Tamás polgármester

Csak az a közösség képes nagy tettekre,
kivételes idõkben, kivételes cselekedetekre,
amelyikben megvan a békés hétköznapok
hangyaszorgalma, amelyik tudja, hogy nemcsak a változtatás, hanem a megõrzés képessége is szükséges a továbblépéshez. Csak az a
város tudja elviselni a falakat rengetõ idõszak
terheit, változásait, ahol vannak, akik akarvaakaratlanul továbbmentik a boldogulni vágyó, szorgalomra és munkára kész közösség
emlékét.
1848-49 forradalmának és szabadságharcának emléke arra figyelmeztessen mindanynyiunkat, hogy a történelem menetét az emberi cselekedetek, a hétköznapok kitartása viszi elõrébb!
Tisztelt Mélykútiak!
Talán végre beköszöntött hozzánk a tavasz a
hosszúra nyúlt tél után. A tavasszal együtt beköszönt a böjt ideje, a húsvétra való készülõdés.
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A tanácskozó terembõl jelentjük …
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. január 1. és 2011. március 15.
közötti idõszakban négy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken történt
fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.
I. Személyi jellegû döntések:
A képviselõ-testület Szabóné Fábián Ilona
kiskunhalasi lakost bízta meg az ÉPTESZ Kft-nél
a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2011. január 1-jétõl december 31-ig terjedõ idõre, azzal, hogy a megbízás idõtartamára vonatkozó
gazdasági évet is köteles záradékolni. A megbízási díj az ajánlatban szereplõ 25.000
Ft/hó+ÁFA összeg.
A képviselõ-testület a 2010. december 22ei ülésén döntött az Óvoda és a Szvetnik
Joachim Általános Iskola intézményvezetõi álláshelyére vonatkozó pályázatok kiírásáról. A
jogszabályi rendelkezések szerint magasabb
vezetõi munkakörre kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidõ lejártát követõ huszonegy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a
betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja
meg. E rendelkezésre tekintettel a képviselõtestület az óvoda, valamint az általános iskola
intézményvezetõi álláshelyére beérkezõ pályázatok véleményezésére háromtagú véleményezõ bizottságot állított fel, melynek tagjai
Bleszákné Gyõzõ Edit az Oktatási- Kulturális-,
Sport és Ifjúsági Bizottság tagja, Racsmán Richárd, az Egészségügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság tagja és Velez Attila, az Oktatási- Kulturális-, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja.

biai Bács községgel együttmûködve pályázatot
nyújt be a geotermikus energia jövõbeni hasznosítását megalapozó tanulmányok elkészíttetésére. A projekt keretében Mélykút városa
Bács községgel együttmûködve végeztet el kutatási és tervezési tevékenységeket, amelyek
eredményeképpen a jövõben geotermikus
energiára alapuló beruházások valósulhatnak
meg. A projekt megvalósítás becsült értéke
325.700 euro. Ez az összeg a két település között oszlik meg oly módon, hogy Bácsra
135.700 euro, Mélykútra pedig 190.000 euro
jut. 280 Ft-os euro árfolyammal számolva ez
településünk vonatkozásában 53.200.000 Ftot jelent, amelynek 5%-át kell önrészként biztosítani az önkormányzatnak.
A képviselõ-testület a 2010. október 26-ai
ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
az 55. számú fõút mellett kerékpárút építésére. A pályázatot az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség csökkentett összegû támogatásra érdemesnek ítélte, amelynek következtében az
összköltség csökkenésével együtt az önerõ
összege is csökkent, amely miatt szükségessé
vált a pályázat benyújtásáról szóló határozat
módosítása. A módosított költségek az alábbiak szerint alakulnak: a kiviteli költség
75.551.481 Ft, amelybõl a kért támogatás
összege 63.082.337 Ft, a saját erõ összege
12.469.144 Ft.

II. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:
A képviselõ-testület döntött az 55. számú
fõút, Szvetnik Joachim Általános Iskola elõtti
átkelési szakaszán nyomógombos jelzõlámpával biztosított gyalogátkelõhely létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében egy stoppontos rendszerû jelzõlámpás
gyalogátkelõhely kialakítása, illetve egy gyalogátkelõhelyre figyelmeztetõ sárgavillogó lámpa
elhelyezése valósulna meg. A stoppontos
rendszer azt jelenti, hogy a jelzõlámpa alapállapotban a jármûvek számára biztosít zöld jelzést, a gyalogosok pedig a nyomógomb megnyomásával kaphatnak szabad utat. A két részbõl álló projekt megvalósulása nagymértékben
hozzájárulna a gyalogos forgalom 55-ös számú
fõúton való biztonságos átvezetéséhez, a balesetveszély csökkenéséhez. A beruházás tervezett összköltsége 14.058.783 Ft, a kért támogatás összege 12.652.905 Ft, a saját erõ
összege 1.405.878 Ft.
A képviselõ-testület a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Program keretében döntött arról, hogy a szer-

III. Egyéb döntések:
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
2011. évi iskolatej program keretében az általános iskola tanulói számára ingyenesen biztosít
napi 2 dl/fõ iskolatejet a 2011. február 1-jétõl
2011. december 31-ig terjedõ idõszakban.
A Képviselõ-testület újraszabályozta az önkormányzat tulajdonában álló termõföldek
haszonbérbeadására vonatkozó rendelkezéseket, melyek közül az alábbiak érdemelnek
kiemelést: A haszonbérletbe adható termõföldek listáját a terület és fekvés megjelölésével
minden év október 5-15. között közszemlére
kell tenni. Ebben a felhívásban kell közzétenni az igénybejelentés lehetõségét is. Az igénybejelentést legkésõbb október 20-ig lehet benyújtani a mezõgazdasági ügyintézõhöz, aki a
beérkezõ rendezett igénybejelentéseket október 25-ig átadja a Bizottság elnökének. A bérbeadásról a Bizottság dönt legkésõbb október
31-ig. A haszonbért 2,5 Ft/m2 díjtétellel kell
meghatározni. A bérleti szerzõdés legfeljebb 5
évre köthetõ és a tárgyév november 1. napjától az utolsó év október 31. napjáig tarthat. E

rendelkezéstõl eltérõen az építési telkekre,
valamint az esetleges beruházásokkal érintett
területekre egy évre köthetõ haszonbérleti
szerzõdés.
A képviselõ-testület 2010 márciusában
döntött arról, hogy az ipari és mezõgazdasági
területek jobb megközelítése, valamint a Jókai
utca forgalmának tehermentesítése céljából
pályázatot nyújt be ipari feltáró út építése érdekében. A pályázatot az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Tekintettel arra,
hogy a pályázattal érintett út a településrendezési tervben nem szerepel összekötõ útként és
a támogatási döntés szerint be kell csatolni a
rendezési terv módosítását a közlekedési övezet összekötõ úthálózat bõvítésére vonatkozóan, azért a képviselõ-testület 2010 novemberében elrendelte a Helyi Építési Szabályzat
módosítását. A megbízott építészmérnök elkészítette a tervanyagot, amely a képviselõtestület 2010. március 8-ai ülésén került bemutatásra. A testület a benyújtott dokumentációt áttekintette és az további tervezésre alkalmasnak tartotta. A módosítás eredményeként
a 0185/1, 0183/30, a 0183/95 és a 0170/5
hrsz-ú földút bekötõ út kategóriába kerül át.
A képviselõ-testület 2011. január 20. napján történõ hatálybalépéssel új közbeszerzési
szabályzatot fogadott le. A szabályzat megtekinthetõ a www.melykut.hu (önkormányzat/közbeszerzési terv/közbeszerzési szabályzat) oldalon.
A képviselõ-testület az „Ipari elkerülõ/öszszekötõ út építése” Mélykúton tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjének a Soltút Útépítõ Fenntartó és Kereskedelmi Kft.-t
választotta, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevõ tette az összességében legelõnyösebb érvényes ajánlatot.
A képviselõ-testület elfogadta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, valamint a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
A képviselõ-testület elfogadta a civil szervezetek, egyesületek 2010. évi mûködésérõl,
a pénzeszközök felhasználásáról szóló, valamint a Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány 2010. évi munkájáról szóló beszámolót,
illetve jóváhagyta a Mûvelõdési Ház és Fenyõ
Miksa Könyvtár 2011. évre vonatkozó munkatervét.
A 6449 Mélykút, Jókai u. 37. szám alatti ingatlan tulajdonosa megvételre ajánlotta fel a tulajdonát képezõ Jókai u. 37. szám alatti ingatlant. A képviselõ-testület az ajánlatot megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ingatlanért
70.000 Ft-os vételárat ajánl fel a tulajdonosnak.
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A képviselõ-testület az óvodai beiratkozás
idõpontját 2011. április 11-tõl 13-ig, 8-16 óra
közötti idõtartamban, az általános iskolai beiratkozás idõpontját 2011. április 13-14. napja 8-12 és 13-16 óra közötti idõtartamban határozza meg.
IV. Rendeletalkotási tárgykörök
A képviselõ-testület az alábbiak szerint
módosította a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a
fizetendõ térítési díjakról szóló 3/2006.(II.15.)
rendeletét, melynek következtében a szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak
szerint alakulnak: étkeztetés 275 Ft+Áfa
/adag, ebédkiszállítás 93Ft+Áfa/adag, házi segítségnyújtás 5Ft/óra, az idõsek nappali ellátása 705Ft/nap, idõskorúak ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátása 78.000,Ft/hó.
A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2011. július 25. napjától
2011. július 29. napjáig, valamint 2012. december 27. napjától 2011. december 30.
napjáig igazgatási szünetet rendelt el. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a hivatal természetesen az igazgatási szünet tartalma alatt is biztosítja azon jogszabályi feladatok ellátását, amelyeket a szünet idején is biztosítani kell. A jegyzõ az igazgatási szünet tartalma alatt csökkentett létszámmal – ügyeleti
rendszerben – gondoskodik az anyakönyvi
igazgatási, a jegyzõi gyámhatósági és egyéb
haladéktalan intézkedést igénylõ feladatok ellátásról.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény kimondja, hogy a képviselõ-testületek az alakuló ülésüket követõ fél éven
belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti
és mûködési szabályzatukat. A képviselõ-testület e jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.16.)
önkormányzati rendeletét. A rendelet letölthetõ a www.melykut.hu/önkormanyzat/rendeletek oldalról.
2011. január 1-jei hatállyal módosultak az
a házasságkötési eljárásról szóló törvényerejû
rendelet rendelkezései, amelyek kötelezõ jelleggel rendeletalkotási kötelezettséget írnak
elõ az önkormányzatok számára a házasságkötési eljárások során fizetendõ díjak tekintetében. E rendelkezésre tekintettel a képviselõtestület megalkotta 8/2011.(III.9.) önkormány-
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zati rendeletét a házasságkötés hivatali helyiségben, valamint hivatali idõn kívüli engedélyezésérõl és az anyakönyvi eljárásban fizetendõ szolgáltatási díjak megállapításáról. A rendelet értelmében településünkön az alábbi díjakat kell fizetni: a hivatali munkaidõn kívüli
házasságkötés esetén 5.000 Ft • a hivatali
munkaidõn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén 7.000 Ft.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló
5/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletét,
amellyel kapcsolatban az alábbiak érdemelnek
kiemelést: Az önkormányzati költségvetés
koncepcióban feltüntetettnél kedvezõtlenebb
helyzetét fõként az állami normatívák csökkentése okozta. Az intézményvezetõk összesített igénye alapján elsõ körben 110 millió forintos mûködési célú hiány, valamint 15 millió
forintos beruházási célú hiány mutatkozott a
költségvetés tervezetében, amelyet legalább
92 millióra forintra kellett lecsökkenteni ahhoz, hogy az önkormányzat benyújthassa pályázatát az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására. A hiány
csökkentése érdekében sajnos elvonásokra
volt szükség, amelyek az alábbi fõbb elemekbõl tevõdnek össze: 1. elvonásra kerültek a kizárólag saját forrásból megvalósítandó beruházások összegei, 2. elvonásra került 2,7 fõ, az év
elsõ napján, illetve az év közben megüresedõ
álláshely, 3. elvonásra került a közalkalmazottak étkezési hozzájárulása azzal, hogy amenynyiben év közben az önkormányzat olyan bevételhez jut, amely fedezni tudja annak költségeit, akkor akár visszamenõlegesen is sor kerülhessen annak biztosítására. A képviselõ-testület tagjai továbbá úgy döntettek, hogy 2011.
március 1-tõl az önkormányzat költségvetési
egyensúlyának biztosítása érdekében a képviselõi tiszteletdíjukról lemondanak. Polgármester
úr a költségtérítésének egy részérõl, míg alpolgármester asszony költségtérítésének teljes egészérõl lemondott. Fenti intézkedéseknek köszönhetõen az önkormányzat ez évi költségvetési mutatószámai az alábbiak szerint alakulnak:
a költségvetési bevétel összege 986.120 ezer Ft,
a költségvetési kiadás összege 1.077.501 ezer
Ft. A költségvetés fõösszege egyensúlyának
biztosítására 91.381 ezer Ft összegû hitelt kellett betervezni, de ennek betervezése természetesen nem jelenti azt, hogy annak felvételére is sor kerül.

Mélykút Város Képviselõ-testület
soron következõ ülését
2011. április 26-án 14 órakor tartja
a Városháza tanácskozó termében.
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TISZTELT MÉLYKÚTIAK!
Értesítjük Önöket, hogy Kovács Tamás
polgármester minden hétfõn 8-12 óráig,
Mikó Lászlóné alpolgármester minden
csütörtökön 9-12 óráig tart fogadóórát.

RUHAGYÛJTÉS
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Szívesen fogadnánk jó állapotú csecsemõ és
gyermekruhákat (0-6 éves korig) az Egészségházba. Köszönettel:
Védõnõk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület
nevében tisztelettel köszönöm a 2010. évben
felajánlott SZJA 1%-ot. Egyben kérem az adófizetõ polgárokat, hogy ebben az évben is
Egyesületünk részére ajánlják fel jövedelemadójuk 1%-át, ezzel is segítve a tevékenységünket.
Adószámunk: 18366288-1-03
Köszönettel:
Sári Béla az egyesület elnöke

HÚSVÉTI KIÁLLÍTÁS
A Mûvelõdési Ház „Fürge Ujjak” Kézimunka
Szakköre április 18-22-ig (nyitvatartási idõben) kiállítást szervez munkáiból a Mûvelõdési Házban.
A kiállított munkák megvásárolhatók.
Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ
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ALKOTÓHÁZI
FOGLALKOZÁSOK

Egészségünk olyan, mint egy kert…

• Kedd 15.00 óra: kézmûves foglalkozások
(agyagozás, egyéb kézmûves tevékenységek)
(gyermekeknek) Szakkörvezetõ: Bleszákné
Gyõzõ Edit
• Szerda 15.00 óra (kéthetente 15-19 óráig):
kosárfonás felnõtteknek. Szakkörvezetõ: Kapca Magdolna
• Péntek 17.00-19.00 óráig: fazekas szakkör
felnõtteknek (edénykészítési technikák, díszítési módok elsajátítása, égetés). Szakkörvezetõ: Bleszákné Gyõzõ Edit
A foglalkozások ingyenesek. Jelentkezni lehet a helyszínen vagy telefonon:
Mikó Lászlóné: 06/70 557 7385
mûvelõdésszervezõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK
2010. november: Kanyik Noémi (anyja neve:
Béleczki Tünde); Kakuk Petra (anyja neve:
Sutus Renáta); Vörös Vivien Katalin (anyja
neve Berger Erzsébet Éva) 2010. december:
Maczonka Dorina (anyja neve: Mikó Ildikó)
2011. január: Varga Kála (anyja neve: Szõke
Krisztina); Balázs István André (anyja neve:
Csámpai Henrietta); Köhler András (an:
Ignácz Renáta Anna) 2011. február: Lázár
Zsófia (anyja neve: Figura Anita)
MEGHALTAK
2010. november-december hónapban:
Veizer István Miklós élt 62 évet; Vankó
Jánosné Kovács Katalin élt 84 évet; Varga
Mihály élt 57 évet; Paska Mihályné Kovács
Veronika élt 83 évet; Rác János élt 72 évet;
Bakos Józsefné Gömöri Viktória élt 93 évet;
Mikó Ferencné Kovács Julianna élt 86 évet;
Borsos Antal Jánosné Mikó Magdolna Mária
élt 58 évet; Kiss László élt 61 évet; Simonyi
Péterné Varga Rozália Erzsébet élt 64 évet;
Mikó Józsefné Csorba Mária élt 89 évet;
Vörös József János élt 66 évet; Kocsis Árpád
László élt 56 évet 2011. január-február-március hónapban: Szabó Mihályné Kovács
Erzsébet Katalin élt 73 évet; Illés László élt 72
évet; Tóth Józsefné Doszpod Terézia élt 77
évet; Goczol György élt 57 évet, Csorba
Miklós élt 87 évet; Szõkéné Laczi Arankaélt
42 évet; Kovács Mihályné Hipszki Irén élt 84
évet; Viszmeg Mihályné Malik Mária élt 89
évet; Benedek Antal élt 50 évet; BasicsPalkovics Rókusné Szente Anna élt 84 évet;
Szabó Józsefné Cseke Margit élt 79 évet
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Fejes Róbert és Bóczér Mária

A Mûvelõdési Ház „Egészség szerda” rendezvényének vendége volt dr. Lenkei Gábor
orvos, író március 16-án. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a sok érdeklõdõ helyi és vidéki
ember megtöltötte a Mûvelõdési Ház nagytermét. A nagysikerû író arról beszélt, hogy menyivel tovább élhetnénk mi emberek, ha nem
ülnénk fel a médiából ránk zúdított „mindenre
van megoldásunk” gyógyszer reklámoknak.
– Azt vallom, hogy az egészség egyszerû.
Az egészség olyan, mint egy kert, ha ápoljuk
gyönyörû, ha nem elgazosodik. Jó kertésznek
kell lenni, és ez rajtunk múlik.
Dr. Lenkei Gábor elmondta, nem a gyógyszergyárakkal harcol, hanem a kontrol nélküli
mértéktelen gyógyszerfogyasztás ellen. Ma a
leggyakoribb halálokot nem betegség, hanem
gyógyszer túladagolás okoz! Természetesen
gyógyszerekre szükség van, mértékkel. Elmondta, hogy a megváltozott táplálkozási szokásaink miatt, olyan hiányállapotok alakulnak,
ki a szervezetünkben melyek kísértetiesen hasonlítanak a betegségekre. Ezeket a hiányokat
kell pótolni ásványi anyagokkal, nyomele-

mekkel, vitaminokkal. Beszélt legújabb könyvérõl melynek címe Mentõöv. Könyvében a
beteg emberekhez szól.
– A mentõöv esély, meg kell kapaszkodni
benne. Dolgozni kell az egészségért. Az ember saját magát gyógyítja meg a szakemberek
viszont támogatást tudnak nyújtani ehhez a
megújító folyamathoz.
Az elõadás végén minden résztvevõ dedikált könyvet kapott ajándékba.
Dr.Lenkei Gábor az alábbi gondolattal búcsúzott a közönségtõl:
– Ha lenne fiam a legfontosabb üzenetem
a számára az volna:
„Jöjj rá, ismerd meg, hogy kik a barátaid!
Ezt a következõ képen tudod megtenni. Menj
el pld. Mélykútra nézd meg, hogy kik vannak
jelen egy ilyen egészséggel kapcsolatos elõadáson. Azok, akik otthon is lehetnének szappanoperát vagy egyéb mást néznének a tévében. – Õk itt vannak, eljöttek, mert tanulni
akarnak valamit az egészségrõl! Köszönöm,
hogy itt lehettem, köszönöm, hogy itt voltak!
Fuszkó Attila mûvelõdésszervezõ

MIELÕTT ELTÉVEDNE AZ ÜGYINTÉZÉS LABIRINTUSÁBAN...
Akár tetszik nekünk, akár nem – napjainkban életünket át meg átszövik a jogszabályok, elõírások
és az elektronikus világ. Olyan új dolgokkal találkozunk, mint a krízisalap, az elektronikus-közszolgáltatások, de sokszor olyan hétköznapi dolgok sem teljesen világosak, mint a gyes szabályai, vagy
a tankönyvtámogatás. Ilyenkor jól jönne valami felvilágosítás, de ismerõseink sokszor ugyanúgy
bajban vannak, mint mi, és nem biztos, hogy hiteles információjuk van. A különbözõ ügyfélszolgálatokra pedig az ember általában nem szívesen megy vagy telefonál, mert “emberi hanggal”, a
kérdezõ sajátos helyzetére adott pontos információval, sajnos, nem sûrûn találkozhatunk.
A NOE-FON-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete hozta létre.
NOE-FON azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve, hogy az egyedi, összetett problémák megoldásában is, ügyek elintézésében útba
igazítson. És, ami a legfontosabb, hogy tegye ezt érthetõen és emberi hangon.
A NOE-FON munkatársai minden hétköznap 8 órától 16 óráig állnak bárki rendelkezésére.
Kék szám: 06-40/200-943 (helyi tarifával hívható). NOE-flottás szám: 06-70/7716565
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
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Mezõgazdasági termelõk figyelmébe
2009. január 1-jétõl, fokozatosan Magyarországon is bevezették a kölcsönös megfeleltetés
teljes rendszerét, mint a közvetlen támogatások ellenõrzési rendszerét.
Az ellenõrzésben a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (2011. január 1-jétõl Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága) is részt vett, amely az elmúlt idõszakban több helyi termelõt is érintett.
Az ellenõrzés során felmerülõ szabálytalanságok a termelõk számára támogatásmegvonással
járnak, ezért röviden összefoglalva, az alábbiakat kell tudni a Kölcsönös Megfeleltetésrõl.
2009. január 1-jétõl a közvetlen támogatásokat, bizonyos ÚMVP II. és borpiaci támogatásokat igénylõ gazdálkodóknál a megszokott
jogosultsági ellenõrzéseken felül nem csupán
a helyes mezõgazdasági és környezeti állapot
(HMKÁ) elõírásainak betartását, hanem az ún.
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) teljesülését is ellenõrzi az illetékes
hatóság (Kormányhivatal), illetve a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Ahol
a helyszíni ellenõrzés hiányosságot talál, ott a
hiányosság jellegétõl és súlyosságától függõen
csökkentik a tárgyévi kifizetés összegét. Szélsõséges esetben akár ki is zárhatják a kérelmezõt a támogatásból.
Az ellenõrzés során az ellenõrök azt vizsgálják, hogy a támogatott termelõk a már huzamosabb ideje meglévõ, rájuk vonatkozó,
hatályos jogszabályokat, a gazdálkodásuk során betartják-e. Az ellenõrök számára az MVH
jelöli ki az ellenõrzöttek körét (egy részét teljesen véletlenszerûen, tehát bárki bekerülhet
az ellenõrzésre kijelöltek közé).
Az elmúlt 2 gazdasági évben a környezetvédelem területén, a növény- és talajvédelmi
felügyelõk az alábbi jogszabályok betartását
ellenõrizték helyszíni bejárásaik során:
JFGK 2 A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme
A helyszíni ellenõrzés célja annak vizsgálata,
hogy a gazdálkodó területén történt-e szenynyezõanyag közvetlen vagy közvetett bevezetése a felszín alatti vizekbe.
JFGK 3 Szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása
A helyszíni ellenõrzés célja, hogy a gazdálkodó
által mûvelt mezõgazdasági területeken a
szennyvíziszap kijuttatásra és tárolásra vonatkozó, és a kölcsönös megfeleltetés hatálya alá rendelt jogszabályi elõírások betartásra kerüljenek.
JFGK 4 Vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelme
A helyszíni ellenõrzés célja, hogy a felszíni és
felszín alatti vizek nitrátszennyezés elleni védelme mind a nitrátérzékeny mezõgazdasági
területeken, mind az állattartó telepeken
megvalósuljon, valamint a gazdálkodók betartsák a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõ-

írásait. (A JFGK 4 csak a nitrátérzékeny földterületen gazdálkodó, illetve egységes környezethasználati engedély köteles állattartó teleppel rendelkezõ termelõket érinti).
2011-tõl – a tervek szerint – bekerül az által ellenõrizendõk közé a Növényvédõ szerek engedélyezésének, forgalomba hozatalának és használatának általános követelményeirõl szóló JFGK 9 is, amely mezõgazdasági termelést folytató termelõk közül gyakorlatilag mindenkit érint, aki növényvédõ szert
használ termelése során.
A JFGK 9-hez tartozó tudnivalók
Milyen, már meglévõ jogszabályokat érint
az ellenõrzés?
• 2008. évi XLVI. törvény, 89/2004. (V. 15.),
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
Milyen követelmények vonatkoznak a felhasználásra?
• csak hatósági engedéllyel rendelkezõ növényvédõ szert lehet felhasználni,
• növényvédõ szert csak a felhasználási engedélynek megfelelõ kultúrákban, az engedélyben foglalt károsítók ellen, az engedélynek
megfelelõ dózisokban lehet felhasználni,
• az I., illetve II. forgalmi kategóriájú szereket
csak megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ
szakember vásárolhat (érvényes engedély és I.
kat.- ún. szer esetében növényorvosi vény birtokában) vagy használhat fel,

• az engedély („zöld könyv”) birtokosa jogosult saját gazdaságában, vagy közeli hozzátartozójának, annak családi gazdasága részére
növényvédelmi tevékenységet folytatni,
• a jogosultsággal nem rendelkezõ termelõk
területein II., illetve I. kategóriájú növényvédõ
szer kijuttatása – az elõzõ pont kivételével –
csak jogosult szolgáltatóval történhet, amely
tényt, hitelt érdemlõen kell igazolni.
Milyen nyilvántartásokat kell vezetni?
• nagyobb mennyiség esetén naprakész nyilvántartást kell vezetni a növényvédõ szerekrõl,
• értékesítési célra szánt növény, növényi termék elõállítása során az elvégezett növényvédõ szeres kezelésekrõl permetezési napló,
vagy annak megfelelõ tartalmú Gazdálkodási
Napló folyamatos vezetése kötelezõ .
Milyen munkavédelmi elõírásokat kell betartani?
• növényvédelmi gépeknek a munkavédelmi
elõírásoknak meg kell felelni.
A korábbiakból látható, hogy mindazon termelõk számára, akik növényvédõ szert használnak gazdálkodásuk során és nem vesznek
igénybe engedéllyel rendelkezõ szolgáltatót a
szerek kijuttatására, szükséges, hogy engedélylyel („zöld könyv”) rendelkezzenek, amely érvényessége 5 év. A lejárt engedélyt meg kell
hosszabbítani, ami nem vizsgaköteles.
Felhívom a termelõk figyelmét, hogy a növényvédelmi témájú tanfolyamok csak elegendõ jelentkezõ esetén, a téli idõszakban kerülnek megrendezésre.
Akiknek nincs engedélyük, de szükségük
van rá, illetve lejárt az engedélyük és hosszabbítani kívánják, kérem keressenek, hogy a környékükön hol indul növényvédelmi képzés.
Balogh László
BKM KH NTI növényvédelmi felügyelõ
Telefon: 20/479-8-007

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ
Az idei évi terület alapú támogatás, hasonlóan az elõzõ évhez, csak elektronikusan nyújtható be! A kérelem benyújtásához szükséges a termelõ regisztrációs száma, az MVH által megadott jelszava, a használatban lévõ területek adatai és a bennük lévõ növény kultúra. Természetesen a belvízzel borított területekre is meg lehet igényelni majd a támogatást, de a módja még
nem letisztázott. Az biztos, hogy a kérelem benyújtás végsõ határideje 2011. május 15.-e. A
kezdési idõpont még nem ismert, de kérem a termelõket, hogy március végén, április legelején
érdeklõdjenek telefonon (06-77/460-065), vagy személyesen. A tavalyi évhez hasonlóan a területalapú támogatásigényléssel egyben kell benyújtani az AKG, MGTE erdõtelepítési kifizetési
kérelmeket is, amikhez helyt adó vagy részben helyt adó határozatokra van szükség.
Felhívnám azoknak a figyelmét, akik nem maguk ill. nem a falugazdász vagy agrárkamarai
szaktanácsadó segítségével, hanem más személy meghatalmazás útján kívánják a kérelmüket
beadni, hogy a meghatalmazásnak legalább 15-20 nappal a kérelem benyújtás elõtt be kell érkeznie az MVH megyei kirendeltségéhez.
Csõsz Attila falugazdász
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Egyházi rovat
KÖSZÖNET

A római katolikus egyház húsvéti szertartásai

A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Kuratóriuma nevében tisztelettel köszönöm a
2010. évben felajánlott SZJA 1%-ot. Egyben
kérem az adófizetõ polgárokat, hogy ebben
az évben is Alapítványunk részére ajánlják fel
jövedelemadójuk 1%-át.
Adószámunk: 18349221-1-03.
Köszönettel:

A név eredete
A húsvét héber neve „pészah”. A szó „kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a
halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével megjelölt házait. Az Utolsó Vacsorán Jézus és a tanítványai a Peszach elõestéjén szokásos Széder estet ünnepelték meg, megtörve
az élesztõ nélkül sütött kenyeret (maceszt) és
megitták az elõírt több pohár bort. Nagyon
sok nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy
Paszcha (görög, orosz), Pascu a(spanyol),
Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), Plsk (svéd), Plske (norvég), Paste (román).

Virágvasárnap
Virágvasárnap a húsvét elõtti vasárnap neve, a
nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben.
Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent
háromnap liturgiáját. Egyben a nagyböjti elõkészület csúcspontja is, mert a Jeruzsálembe való
megérkezést jelenti.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála elõtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban,
hogy az arra méltó személyek útját valamilyen
módon befedjék. Mind a négy evangélium
szerint az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács
apostolok szerint a felsõruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az
egyedüli, aki pálmaágakról számol be.
Ezen a napon a pap a vértanúságot jelképezõ piros ruhát vesz fel. A misén Máté,
Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a
passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat.
A nagyhéten hétfõn, kedden és szerdán
nincs különösebb szertartás.

Nyugati kereszténység (Katolikus Egyház)
Az elõkészületi idõ a nagyböjt, amely Jézus
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére,
önmegtartóztatására tanít. A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai a nagyhétfõ, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent háromnap. Húsvét
napjától a fehérvasárnapot megelõzõ szombatig tartó napokat húsvét hetének nevezik.
Virágvasárnap a húsvétvasárnap elõtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte.
Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s
körmenetben vonulnak be a templomba.
A nyugati kereszténység húsvétja mindig
március 22. és április 25. közé esik (beleértve
a határokat is). A következõ nap, húsvéthétfõ
a legtöbb keresztény hagyományú államban
hivatalos ünnep.
Az elsõ niceai zsinat 325-ben határozott
úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét idõpontja a tavaszi
napéjegyenlõség utáni elsõ holdtöltét követõ
vasárnap. Sajnos ennek meghatározására
nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriárka és a római pápa alá tartozó
egyházrész másképpen számította a húsvét
idõpontját. Késõbb a 6. században alkotta
meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely
azóta is az alapját képezi a húsvét idõpontja
kiszámításának.

Nagycsütörtök
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia (oltáriszentség) alapításának
ünnepe. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve
minden templomban csak egy mise van, az esti órákban. Tilos bármilyen más mise.
A székesegyházban délelõtt van az úgynevezett Krizma szentelési mise. Ezen a misén
az adott egyházmegye összes papjának rész
kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmunkat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az azt követõ évben használt szent olajokat és a krizmát.
Háromféle szent olaj van, amit meghatározott szertartásban használnak: keresztelendõk
olaja, betegek kenete, krizma (balzsammal
kevert faolaj, kereszteléskor, bérmáláskor,
papszenteléskor és templomszenteléskor
használják).
A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést, ünneplést jelentõ fehér ruhában
van. Az orgona szól, egészen a Dicsõség a magasságban Istennek… kezdetû himnuszig,
ami alatt szólnak a harangok és a csengõk is.
Utána húsvét vigíliájáig se az orgona, se a
csengõ nem szól. („A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció után (ahol megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az utolsó
vacsorán megmosta tanítványai lábát. A mise
után következik az ún. oltárfosztás. Ez jelké-

Bolvári János plébános, a kuratórium elnöke

HÚSVÉT
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Hajagos Gyula kiskunfélegyházi plébános,
érseki tanácsos tartja április 8-9 én, (péntek,
szombat). 17-órátõl gyóntatás, 18-órakor
szentmise prédikációval.

NAGYHETI SZERTARTÁSOK
Szent Joachim-templom
• nagycsütörtök: 19 órakor szentmise
• nagypéntek: 15 órakor keresztúti ájtatosság
a Kálvária temetõben, majd kereszthódolat a
templomban.
• nagyszombat: 19 órakor húsvéti vigília szertartása, körmenettel.
• húsvét vasárnap: 7, 9 és 19 órakor szentmise
• húsvét hétfõ: 7 órakor szentmise
Szent Erzsébet-templom
• nagypéntek: 15 órakor keresztúti ájtatosság
és kereszthódolat
• húsvét vasárnap: 10.30 órakor igeliturgia
Mindenkit szeretettel várunk!

ERDÉLYI ZARÁNDOKLAT
Szászvidék – Háromszék – Csík – Gyimes –
Gyergyó szép tájain

Idõpontja: 2011. augusztus 8-13 (6 nap 5
éjszaka) • Szállás: 5 éjszaka 3 csillagos
Hotelekben • Ellátás: félpanziós (5 vacsora
és 5 reggeli) • Utazás: autóbusszal • Költség:
110 Euro + 18.000 Ft + biztosítás 2.100 Ft
és belépõk. A zarándoklat lelki vezetõje:
Bolvári János plébános. Részletes program a
templomi hirdetõtáblán tekinthetõ meg.
Jelentkezéseket 2011. május 31-ig várjuk a
Katolikus Közösségi Házban!
Tel.: 06-70/387-0512
Bolvári János Plébános
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Eukarisztia liturgiája – Innen a mise a hagyományos rend szerint folytatódik, de sokkal
ünnepélyesebben.
Körmenet – Ez nem tartozik szervesen a vigíliához. Lehet körmenetet tartani a mise végén, ezzel „hirdetni a világnak”, hogy feltámadt Krisztus.
pezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Ennek nincs szertartása, csendes. A mise után általában a templomokban virrasztást szoktak
tartani, mondván: Jézus tanítványai elaludtak.
Nagypéntek
Ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendõ kifejezés a „csonka mise”.
Nagypénteken Igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros vagy lila öltözékben végzi. A papság és a segítõk teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) elõtt leborulnak.
Ezt követi az Igeliturgia: Isten szenvedõ szolgájáról szól az olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák fel a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a kereszt
elõtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes
csendben áldoztatással ér véget. Nincs áldás,
nincs elbocsátás.
Nagyszombat
Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, a „nagyszombati liturgia” kifejezés téves. A katolikus idõszámításban (õsi zsidó alapokra hagyományozva) szombat este a
sötétedés után már vasárnap van, ezért a
szombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezik. Húsvét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása. A pap az öt részbõl álló szertartást fehér öltözékben végzi.
Fényliturgia – Ekkor történik a tûz megáldása, majd arról a húsvéti gyertya meggyújtása. A húsvéti gyertya (minden résztvevõnél
van) jelképezi a feltámadt Jézust. A templomba való bevonulás után énekli a pap a húsvéti öröméneket.
Igeliturgia – Az Igeliturgiában kilenc olvasmány található. Hét az ószövetségbõl, egy
szentlecke és az evangélium, ebbõl legalább
három ószövetségit és az evangéliumot fel kell
olvasni. A Szentlecke elõtt megszólal az orgona, harangok és a csengõk is, amik nagycsütörtök óta hallgatnak. A Szentlecke után felhangzik az alleluja (az örvendezés éneke),
ami egész nagyböjtben nem szerepelt a liturgiában. A prédikáció után a keresztségi igék
megújítása következik.
Keresztségi liturgia – ha vannak keresztelendõk, akkor itt történik meg a keresztelés.
Ez is õsi hagyomány, mivel régen mindig húsvét vigíliáján keresztelték meg a jelölteket.
Megáldják a keresztkutat és a szenteltvizet.

Húsvétvasárnap
Délelõtt ünnepi szentmisét tartanak. Ehhez a
naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya.
A délelõtti misére letakart kosárral mentek a hívõk, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és
bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor
Krisztus vérét jelképezi, a tojás az újjászületés
jelképe. Az egészben fõtt tojás ugyanakkor a
családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha
valamikor eltévednének az életben, mindig
eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a
húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A
húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban,
hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc
napon keresztül ünnepelik. Utána még több
héten át húsvéti idõ van.
Húsvéthétfõ
Ezen a napon sok népszokás él, például a
locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az
alapja ennek a szokásnak, mely aztán idõvel,
mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a
locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját õrzõ katonák a feltámadás hírét vevõ,
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták õket. Régi korokban a
piros színnek védõ erõt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések
szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés
szokása és a tojások díszítése az egész világon
elterjedt.

Önkormányzati Tájékoztató

ISKOLAI HÍREK
A Bendegúz Nyelvész Verseny iskolai fordulójáról tovább jutottak a kecskeméti megyei
fordulóra László Zsófia 3.b és Klem Zsolt 3.b
osztályos tanulók. Felkészítõ tanáruk Mackó
Józsefné.
Lotz János Szövegértési és Helyesírási
Verseny országos döntõjén 7. helyezett lett:
Vojnics-Rogics Réka 8.a (felkészítõ tanár:
Vojnics-Rogics Antalné és Weisné Puskás Ágnes). 11. helyezett lett: Dudás Helga 7.b (felkészítõ tanár: Weisné Puskás Ágnes).
A Dr. Szabó Miklós országos Szövegértési
Verseny országos fordulóján iskolánkat
Vojnics-Rogics Réka 8.a osztályos tanuló képviseli. Felkészítõ tanára Vojnics-Rogics
Antalné és Weisné Puskás Ágnes.
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei
fordulóján 24 tanuló vett részt. 3. évfolyam:
18. helyezést ért el Klem Zsolt (felkészítõ tanár: Mackó Józsefné), 4. évfolyam: 76. helyezést ért el Horváth Szimonetta (felkészítõ tanár: Vargáné Ádelhardt Mária) 8. évfolyam:
23. helyezést ért el Behány Zoltán, 54. helyezést ért el Szalonnás Dániel (felkészítõ tanár:
Gregus Istvánné). Klem Zsoltot behívták a
megyei eredményhirdetésre, ahol értékes
könyvjutalmat kapott.
Röplabda: Februárban farsangi röplabdatornát rendeztünk III. és IV. korcsoportos lányok
részére. Iskolánk csapatai szépen szerepeltek,
az 5-6. osztályosok versenyében arany, a 7-8.
osztályosok ezüst érmet szereztek.

NYUSZIVÁRÓ
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete szeretettel várja a gyerekeket és felnõtteket (nem
csak nagycsaládosokat) április 16-án (szombat) 13.00 órakor kezdõdõ kézmûves foglalkozására a Mûvelõdési Házba.
A délután programjából: • tojásfestés különféle technikákkal • asztal- és ablakdíszek
készítése • linzerformák sütése.
Kérünk mindenkit, hogy kifújt és fõtt tojást
hozzon magával!
Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

„LONDON BRIDGE” angol nyelvi tesztverseny
2011. március 3.-án iskolánk négy tanulója
vett részt a Titok Oktatásszervezõ Bt. által évek
óta meghirdetett „LONDON BRIDGE” angol
nyelvi tesztverseny iskolai fordulóján. A selejtezõt követõ II. fordulóban Kopcsek Zsófia
7.b, Magyar Dominika 8.b, Kárász Gábor 8.b,
Szalonnás Dániel 8.b osztályos tanulóink tették próbára tudásukat. Mindannyian szépen
teljesítettek, a május 8-án Budapesten megrendezésre kerülõ országos döntõn Magyar
Dominika képviseli majd iskolánkat. Felkészítõ tanáruk: Nasz Ildikó. Gratulálunk nekik!

Önkormányzati Tájékoztató
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In memoriam Fábián Erzsébet (1948–2011) ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
2011. január végén Ausztriában (Karintia)
launsdorfi lakásában elhunyt Fábián Erzsébet
mélykúti származású hárfa mûvésznõ.
Zenei tanulmányait Szegeden a Konzervatórium hárfa szakán végezte, majd Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett
mûvészi diplomát. 1973. óta volt tagja a karintiai Szimfonikus Zenekarnak és a klágenfurti Városi Színháznak. Magyarországon szinte
minden szimfonikus zenekarban helyettesített. Egyéni teljesítmények: rendszeres helyettesítõ az operában, fesztiválokon, Las Palmas
és Luxor stb.
Szóló koncertjei: Magyarországon, valamint az egykori Szovjetunió és Jugoszlávia területén, Görögország, Finnország és Németország.
Fábián Erzsébet ausztriai lakhelyén kívül
még két településen kántorkodott.
Mélykúton az egyetlen koncertje 1999. június 13-án volt, ahol nagy örömünkre hazai
környezetben élvezhettük virtuóz játékát és
ünnepelhettük településünk hárfamûvészét.
Amatõr festõként 2008. augusztus 18-án
volt kiállítása a Könyvtárban a Mélykúti Napok rendezvénysorozatának keretében.
Fábián Erzsébetet 2011. február 11-én 18
órakor búcsúztatták launsdorfi lakhelyén a

• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál bevezetésre került az alapdíj, mely független a vízfogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet abban az esetben, ha a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén azonban a vízmérõ, valamint a
felszerelés költségét köteles megtéríteni.
Mélykút és Mélykút Öregmajor területén vízhálózat fertõtlenítés lesz 2011. március 28 – 2011. április 1. A fertõtlenítés ideje alatt átmeneti vízhiány várható.
A Vízmû telefonszámai:

Pfarrkirche, katolikus templomban. Itthon
Mélykúton ugyanebben az idõben kísérte
emlékét templomunk harangja.
Hamvai Jánoshalmán a késõbbiekben kerülnek végsõ nyughelyére.
Erzsike! – Isten Veled! Emlékedet megõrizzük! Nyugodjál békében!
Munkácsi Lajosné

„Let’s travel to England” – Utazzunk Angliába!

Angol nyelvi tehetséggondozó mûhely
Ezt a feliratot olvashatjátok az
angolterem ajtaján a 2010-2011es tanévben. Szeptember közepe
óta kedd délutánonként ugyanis
innen indul az „utazás” Angolhonba 14.30-16.00-ig, Tokodi
Györgyi és Nasz Ildikó tanárnõk
idegenvezetésével. Utasaik, nyolc
ötödikes és hét hatodikos tanuló,
akik nagy érdeklõdéssel fordultak
már korábban is az angol nyelv tanulása felé, kreatívak és tehetségesek, nyitottak és érdeklõdõek a
célnyelv kultúrája iránt is.
Mûhelyünk programja rendkívül színes. Kommunikációs gyakorlatokat végeznek, párbeszédeket sajátítanak el a gyerekek, amelyek jól alkalmazhatók hétköznapi
beszédhelyzetekben pl.: étteremben, vásárlás,
bemutatkozás... Ismereteket gyûjtenek az angol ünnepekrõl, szokásokról, projektmunkát
készítenek. Nyelvi játékok és társasjátékok teszik lehetõvé, hogy még a kikapcsolódás is angol nyelven történjen.

Márciusban Mészáros István, az Oxford
University Press munkatársa látogat el hozzánk és egy rendhagyó foglalkozást tart.
Mindezek megvalósítását az Oktatásért
Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-II/1. nyertes pályázata tette lehetõvé. Az alapítvány fõ
célja a tehetséges gyermekek felismerésének
és segítésének támogatása.
Nasz Ildikó

06-30/314-6604. (Konkoly István)
06-70/612-5061. (Kothencz János)
06-70/612-5060. (Harcsek Miklós)
Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan esetében a tulajdonosváltozást minden esetben
jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét
a vízóra aknák tisztántartására és téli idõszakban a vízórák fagy elleni védelmére.
• TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében: Kálvária, Pesti, Alsó) 2011. március 27tõl 6–20 óráig tartanak nyitva. A temetõgondnok telefonszáma: 06-30/245-5266
(Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/2525181, 06-20/978-6680.(Mayer László) telefonszámon illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089. vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippantás díja fordulónként bruttó 6.875 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszámon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: A Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 360,-Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.
Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

ÉRTESÍTJÜK
A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
hogy szolgáltatásaink körét fénymásolással
bõvítettük. Várjuk az érdeklõdõket!
FENYÕ MIKSA KÖNYVTÁR

