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Mélykút fejlesztései
Kedves Mélykútiak!
Sok információ kering a lakosság körében a települést érintő
fejlesztésekről.
Ezzel kapcsolatosan szeretnék most információval szolgálni,
hol is állunk, és mik az elkövetkezendő időszak feladatai.
Mélykút a rendszerváltozás óta hitel nélkül gazdálkodó település volt, ez komoly eredmény. Mindig feszes, felelősségteljes
költségvetést készített.

•

Ennek az eredménynek köszönhetően ebben a választási ciklusban 360 millió Ft vissza nem térítendő fejlesztési forrást kaptunk. Ennek közel 80 százalékát utak fejlesztésére fordítjuk. Ezen
munkálatok 2016 őszén elkezdődtek és folytatódnak 2017-ben.
2016-ban burkolatot kapott a Szabadság tér, Bercsényi utca, Attila
utca, Vezér utca, Új utca egy része.

•

A képviselő-testület 2016 szeptemberében elfogadott egy koncepciót a településközpont fejlesztésére. Ebben meghatározásra
kerültek a település legfontosabb intézményeinek, közlekedésének, infrastruktúrájának fejlesztési irányai. Ezen koncepció alapján kezdtünk pályázatokat, forrásokat keresni.

•
•
•

•

380 millió Ft forrást nyertünk Művelődési Ház építésre.
Második ütemben a sportcsarnok korszerűsítésére és bővítésére pályázunk.
Területi Operatív Programban pályázatot nyújtottunk be
az Orvosi rendelő fejlesztésére 20 millió Ft értékben
Piactér korszerűsítésére fedett elárusító helyek kiépítésére, parkolóra, parkosításra 120 millió Ft-ra pályáztunk
Ipari Övezet energetikai ellátására, útcsatlakozásának kialakítására 253 millió Ft-ra adtunk be igényt
Előkészítés alatt áll egy buszpályaudvar építésére irányuló
pályázat 60 millió Ft értékben
Energetikai fejlesztési csomagot nyújtunk be ebben az
évben 150 millió Ft értékben az iskola és az óvodák fejlesztésére.

Sok feladat vár ránk az elkövetkezendő időszakban, de remélem a fejlesztésekben minden mélykúti lakos örömét leli, hasznát
veszi.
Kovács Tamás
polgármester
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Mélykúti településközpont tervei
A továbbiakban olvashatják a tervező, Birkás Gábor mélykúti származású építész gondolatait az új városközpont fejlesztéséről.
Mint Mélykúti építész, sokszor terveztem már kollégáimmal pusztán
elszántságból, odaadásból fejlesztési terveket. Készítettünk, a Mélykútat
hajdanán átszelő patakok mintájára, zöld utcák, folyók tervét, majd készítettünk a „Gányó”-ba egy nagyszabású Biodóm tervet.
Mélykút pár éve felkészül. Felkészül beruházásokra, előkészíti azok
lehetőségét – közműfejlesztéseket végez, ipari parkot alakít ki – és az
eredmény megvan. Mint mikor a domino első elemét elbillentjük, a folyamatok megindultak. Óriási üzemi beruházások vannak tervben, és a
településközpont fejlesztési lehetőségei is megnyíltak.
Sajnos, nagyon hiányolom gyermekkorom patakjait – az utcákon végigfutókat – és a mellette lévő ligetekkel, ahol játszani mindig a legjobb
volt…………..hogy a patakparton fás, ligetes utcákon, tavakon, tereken
lehetett hazamenni az iskolából – a Pacsirta utcán, Korsós malmon keresztül – melyek ma már nincsenek.
De van más, mert ezek a természeti elemek kirajzolták a település
szerkezetét, életet rajzoltak neki, meghatározták azt. Itt az idő, itt a lehetőség, éljünk vele. A patakok helyén a széles utcák fantasztikus zöldfelület
lehetőségét hordják – a zöld folyókét –, a tavacskák helyén pedig terek,
parkok alakulhatnak ki. Ez egy egészen különleges természeti adottság,
nagyon kevés település rendelkezik ilyennel. A Tópart, a Templomdomb
olyan környezeti lehetőség, mely egy újfajta, kisvárosi, mezővárosi település központjának kialakítási lehetőségét hordozza.
Nekünk már tervezni sem kell, megtette ezt helyettünk a természet.
Létrehozott egy központot, a templom, az önkormányzat, az iskola és
az óvoda közösségével az oktatás és életünk legfontosabb és legünnepélyesebb eseményeit tarthatjuk meg.

Ez az I. Településközpont – az ünnepélyek tere: helye optimálisan a
jelenlegi buszmegálló és önkormányzat előtti útszakaszon van, aszfaltburkolatok minőségi cseréjével, majd a tér kiszélesítésével. Erre az ad különös
lehetőséget, hogy a buszmegálló, a volt Fényessel átlósan szembeni telekre
át lesz helyezve. Ez a tér alkalmas arra, hogy a templomi, iskolai és önkormányzati rendezvényekre lehetőséget adjon. Egy igazi, településközponti
gócpont, melynek környezetében egy parkoló bázist (auto, motor, bicikli)
célszerű kialakítani az OTP-vel szemben. Ezen településközponti tér kialakításával egyidejűleg célszerű a teljes épülettömb rehabilitációját elvégezni, melynek során a belső területeket célszerű feltárni és parkosítani.
Így létre lehet hozni a buszmegálló, az orvosi rendelő és az önkormányzat
közötti belső területeken egy sétautat, közvetlen gyalogos kapcsolatot a
hivatalok, posta, iskola, óvoda, templom és orvosi rendelő között.
II. Településközpont – a szórakozás, kikapcsolódás tere: a jelenlegi sportcsarnok és Kultúrház környezete. Itt lehetőség nyílik egy sport és
kulturális központ kialakítására, terveink szerint egy kávézó, előcsarnok
térrel, ami három fontos elemből állna:
a./ Művelődési központ: itt egy színház és 3D mozi, valamint egy rendezvényközpont kapna helyet. Ez a beruházás első üteme.

b./ Sportközpont: a jelenlegi sportcsarnok bővítésével és lelátók kialakításával egy nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas sportpályát
szeretnénk itt kialakítani.
c./ Szabadidőközpont: a strandterület felé eső részen, ahhoz kapcsolódóan, egy fedett úszómedencés tér (iskolai úszásoktatás lehetőségével),
valamint wellness- és fitnesstér.
Ez a három központ szervesen dolgozik együtt a meglévő futballpályával és stranddal úgy, hogy az előtere valamennyi funkciónak bejárata,
előcsarnoka. Az épületegyüttes előtt célszerű kialakítani a II. Település
központi teret.

Nem maradt más hátra, mint az I.-es és II.-es tércsoportot egy gyalogos
forgalmú úttal összekötni, biztonságosan biztosítva a két tér közötti – az iskola és uszoda – közlekedés lehetőségét. Ezen településközponti korzóra,
mely tart az önkormányzattól a sportcsarnokig fel kell fűzni a különböző
kapcsolódó igényeket. Ilyenek például a játszótér, a piac elhelyezése, Béke étterem rendezvényei. Ezen létesítmények során, a tervezésben számunkra legfontosabb volt, hogy ezek ne tömeges épületként jelenjenek
meg, hanem a természethez illeszkedően, azzal szerves egységben. Így
szándékaink szerint a piacot is erre fűznénk fel, jelenlegi helyén helyet adva egy tó kialakításának, melyhez futópálya és természetben elhelyezett
sport és szabadidő tevékenységek kapcsolódnak.
………és létrejöhet Mélykúton egy különleges településközponti tércsoport, hol nem a térfalak által lehatárolt terek – mint a szokásos kisvárosi terek – a fontosak, hanem a természet által kirajzolt mobilitás, az
események sorozata, a mozgás, melyben egyik és másik tér kapcsolatában rejlik az erő és az események helyszínei sorolódnak egymás
után, mint különböző funkciókként összeállva egy történetté, mely
Mélykútról szól.		
Magamról: az elmúlt 30 évben magánházak mellett meghatározó
volt a középületek tervezése, melyben meghatározó szerepet játszott
mintegy 55 szálloda. Tervezői tevékenységem elsődlegesen Magyarországon végeztem, de határainkon kívül Japán, Thaiföld, Sri Lanka, Mexikó, USA, Kanada, Jamaica és számtalan európai államba terveztem.
Az építészetemnek alapvető célja olyan építészeti gondolkodás létrehozása, mely nélkülözi a bonyolult berendezések, gépek alkalmazását és létrehoz egy, a természeti környezet törvényszerűségeire, annak
befogadására alapuló alkotást.		
Birkás Gábor építész
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A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola a város szolgálatában

Az iskola Pedagógus Kórusa
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy felkérést kaptunk az 1956-os
forradalom ünnepén a városi műsor elkészítésére. A műsort olyan
költők verseiből állítottuk össze, akik maguk is kötődtek a forradalom
eseményeihez. A verseket a következő diákok tolmácsolták:
Ádelhardt Zsófia, Csíkos Mónika, Kanta Anett, Kovács Mihály
Benedek, Kovács Rebeka, Kun Szabó Imola, Lázár Auguszta, Leiter
Levente, Morvai Zoé, Racsmán Richárd András, Somogyi Máté,
Vojnics-Rogics Levente.

Városi ünnepség szavalói
Október elején kapott felkérést az iskola, hogy a neves erdélyi püspök,
Márton Áron életét bemutató vándorkiállítás elhelyezésében segédkezzék. A kiállítási anyagot teljes terjedelmében sikerült elhelyezni a Csorba-ház nagytermében. A tárlat megnyitására október 25-én került sor, azt
követően pedig egy héten át volt látogatható az impozáns gyűjtemény.
Új és sikeres kezdeményezés volt a városban az adventi gyertyagyújtás.
Az első alkalommal az ünnepi műsorban és a vendégfogadásban feladatot
vállaltak az iskola munkatársai és tanulói is. Énekelt a Pedagógus Kórus,
hallhattuk a furulyakart is. A programfelelős Vojnics-Rogics Antalné, a felkészítő pedig Kiss-Csepregi Ákosné volt.

A negyedik gyertya meggyújtása előtt adták a tanulók hagyományos
karácsonyi hangversenyüket. Az iskola munkatársaival együtt mindent
megtettek annak érdekében, hogy a karácsonyi lelki készület tartalmas
és értékes legyen. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan tisztelték meg jelenlétükkel az előadókat. Az pedig különös öröm volt számunkra, hogy
a gyertyagyújtást követően a szeretetvacsorán is sok vendéget köszönthettünk. A tanulók felkészítésében különösen fontos szerepet játszottak a
következő pedagógusok: Ankáné Vörös Éva, Kiss-Csepregi Ákosné, Kollár
Mária és Kopcsek Tamás. A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének
megtisztelő felkérésére az 5. b osztály tanulói magyar népszokásokat bemutató műsort adtak. Ezzel emelték az egyesület évzáró ünnepségének
fényét. A gyerekeket Nasz Ildikó készítette fel. Vojnics-Rogics Antalné pedig az est háziasszonya volt.
Korábbi hagyományoknak megfelelően ismét betlehemes játékkal köszöntötték a diákok a Karácsonyt az ünnepi szentmisén. A 3. a és b osztály
tanulóit Ankáné Vörös Éva és Kopcsek Tamás készítették fel.
Misztériumijáték a templomban

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola az elmúlt öt hónap során
igyekezett úgy tervezni és megvalósítani programjait, hogy azokkal a város
érdekeit is szolgálja. Az alábbiakban rövid áttekintést olvashatnak azokról
az eseményekről, amelyek zömmel az iskola falain kívül valósultak meg, s
amelyek során az iskola tanulói és dolgozói szeretettel igyekeztek kulturális és egyéb értékekkel megörvendeztetni a lakosságot.
A felújított templomkert kiemelkedő eseménye volt októberben,
Mária hónapjában a rózsafűzér imádság. Az utolsó alkalom a katolikus
általános iskoláé lett. Utólag is köszönjük az egyházközség által nyújtott
lehetőséget.
Október 20-án Kiss-Csepregi Ákosné tanárnő vezetésével a Pedagógus
Kórus teljesített szolgálatot a Szent Erzsébetről nevezett templom ünnepi
szentmiséjén.

Egy köznevelési intézmény feladatai között szerepel települése hírnevének őrzése is. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola diákjai számos
megyei és országos versenyen értek el szép sikereket az elmúlt hónapok
folyamán.
Ezek közül is kiemelkedik a Floorball Diákolimpián elért eredmény. Az
iskola három csapata jutott a Mohácson megrendezett elődöntőbe, ahol
egy 5., egy 4. és egy 2. helyezést értek el.
Az első korcsoportos fiú csapat kiváló eredményével bejutott a veszprémi országos döntőbe, ahol a kiemelkedően értékes 8. helyet szerezte
meg. A csapatot Sztánkó Árpád készítette fel, a csapat tagjai pedig Dora
Máté, Klem Balázs, Lasancz Ákos György, Nagy Patrik és Tóth Szilárd
voltak.
Ezúton is köszönjük azt a megkülönböztetett figyelmet, amellyel a
Mélykút város lakosságának egy része megtiszteli a Szent Tamás Katolikus
Általános Iskola munkáját. A továbbiakban is minden törekvésünk arra fog
irányulni, hogy a várost szolgáljuk.
Keresztes József intézményvezető
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola programtervének fontosabb
eseményei
Szvetnik Joachim rajzpályázat az
Asztrik-év kapcsán
Szvetnik-kupa
Nagyböjti lelki nap
A költészet napja
Szent Tamás-nap
A nemzeti összetartozás napja
Konferencia az Asztrik-év kapcsán
Ballagás
Diákönkormányzati nap

2017. 03. 30.
2017. március
2017. 04. 10-11.
2017. 04. 11.
2017. 04. 19.
2017. 06. 01.
2017. 06. 02.
2017. 06. 09.
2017. 06. 14.
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Floorball Mélykúton
Szeretnénk bemutatni egy sportot, mely az elmúlt két évben lett népszerű a mélykúti általános iskolás gyermekek körében. Ez pedig nem más,
mint a floorball.
A floorball a jégkoronghoz hasonló, skandináv eredetű labdajáték. A
csapatok 5 fő mezőnyjátékosból és 1 fő kapusból állnak. (Ez a fiatalabb
korosztálynál 3 fő mezőnyjátékos és 1 fő kapus.)
A hokiütőkhöz hasonló ütőkkel és egy műanyag lyukacsos labdával
játsszák. A pályát egy speciális palánkfal veszi körül.
Főleg a közép- és általános iskolások körében egyre népszerűbb. Ezt
mutatja, hogy 2013-14-ben már több, mint 450 csapat nevezett a kispályás
versenyekre.
A mi általános iskolásaink is nagyon szívesen ismerkednek ezzel a
sporttal. Látszik ez abból is, hogy az idei tanévtől már 40 fő jelentkezett
erre a sportra.
Diákjaink a különböző versenyeken is megállták helyüket. Íme a bizonyíték:
3. korcsoport fiú körzeti-járási verseny Kiskunhalas: 1. hely Mélykút B, 3.
hely Mélykút A
3. korcsoport fiú megyei döntő Kecskemét: 2. hely Mélykút B, 3. hely
Mélykút A
3. korcsoport lány megyei döntő Kecskemét 2. hely Mélykút A, 3. hely
Mélykút B
1. korcsoport fiú megyei döntő Kecskemét 1. hely Mélykút A, 5. hely
Mélykút B
1. korcsoport lány megyei döntő Kecskemét 4. hely Mélykút
3. korcsoport fiú országos elődöntő Mohács: 5. hely Mélykút
3. korcsoport lány országos elődöntő Mohács: 4. hely Mélykút
1. korcsoport fiú országos elődöntő Mohács: 2. hely Mélykút
1. korcsoport fiú országos döntő Veszprém: 8. hely Mélykút

Úgy gondoljuk, igazán büszkék lehetünk rájuk.
Ahhoz, hogy az itthoni edzéseken is a versenyekhez hasonló feltételek
között játszhassanak, a szükséges eszközöket be kell szerezni. A közelmúltban új ütőkkel, kapukkal gazdagodott az iskola.
Most a palánkfal megvásárlása a következő lépés. Ennek támogatására
a közeljövőben egy jótékonysági flakon-gyűjtést fogunk szervezni, amelyre
bárkitől nagyon szívesen fogadunk el műanyag flakonokat a cél támogatására. (Hely és időpont még egyeztetés alatt, érdeklődni Kovács Tamásné
06-70/453-4530).
Köszönjük, ha időt szánt és elolvasta ezt a cikket és megköszönjük,
ha majd a gyűjtésnél is gondol a gyerekekre és támogatja őket néhány
műanyag flakonnal.
Floorball-os szülők

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
FOGLALKOZTATÁSÁRÓL
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy testületi felhatalmazás alapján 2017.
január 1. napjától egy fő közterület-felügyelő foglalkoztatása történik, aki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője. A Képviselő-testület
célja a helyi lakosság mindennapi életének megkönnyítése, egyben
a jogkövető magatartás betartásának elősegítése. Fontosnak tartom a
lakosság tájékoztatását a közterület-felügyelet feladatairól, melyben
elsőként a következő, főbb területeket emelem ki:
1. A közterület rendjének és tisztaságának védelme a hatályos
10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet alapján a jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és városunk
vagyontárgyainak, közterületeinek védelme, különösen
a) Ingatlanok és közterületek tisztántartása (közös helyiségek,
járda, árok, úttest fölé nyúló ágak, közterületen elhullott állatok tetemei…)
b) Ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban
(gyom, gaz, szemét, építési szennyeződés eltávolítása, síkos út síkosság-mentesítése…)
c) Zöldterületek fenntartása és kezelése (tilos szemetet, hulladékot eldobni, lerakni és állatot legeltetni, közterületen lévő virágokat,
növényeket elvinni, letörni, megrongálni és élő fás szárú növényt
hirdetés céljára használni).

d) Közkifolyók védelme (A közkifolyók vizét kizárólag a vezetékes vízzel nem rendelkezők háztartási szükségleteinek kielégítésére,
valamint szomjoltás céljára lehet igénybe venni. Tilos a közkifolyók
környékének beszennyezése, a közkifolyóknál járművek mosása,
olyan tevékenység folytatása, amely a közkifolyók rendeltetésszerű
használatát akadályozza vagy gátolja.)
e) Az állattartás köztisztasági szabályai
2. A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet
szabályainak betartása, ellenőrzése, szankcionálása.
a) 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki közterületen
szeszesitalt fogyaszt.
b) 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki megsérti az 1.
pontban szabályozott közterület és ingatlanok rendjét.
c) 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a tulajdonában,
használatában álló épületen a házszám közterületről jól látható módon történő kihelyezését elmulasztja.
d) a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott
engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység
szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület-használat engedélyezése céljából közterület-használati engedély iránti kérelmet kell benyújtani. Engedélyt kell beszerezni:
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- a közterületbe 10 cm-en nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére;
- árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv,
hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére;
- szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető- berendezés elhelyezésére;
- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;
- alkalmi és mozgó árusításra, mozgóbolti kereskedelmi tevékenységre, javító-szolgáltató tevékenységre, felvásárlás folytatásához;
- vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra;
- kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények,
továbbá mutatványos tevékenység céljára;
- mezőgazdasági termény tárolásához;
- mezőgazdasági célú hasznosításhoz
A hatályos önkormányzati rendeletekről tájékozódhatnak városunk
honlapján http://www.melykut.hu/, az önkormányzat / rendeletek menü pont alatt.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ivóvízminőséggel
kapcsolatos esetleges problémákat a következő telefonszámok valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni:
+36-79/426-991, +36-79/426-993, +36-79/428-427,
+36-70/3742-675.
A bejelentéseket térkép és táblázatos formában rögzítjük, hogy
a szükséges beavatkozásokat ennek megfelelően tervezhessük
meg. Megértésüket köszönjük.
Bajavíz Kft.

Igényfelmérés – Bölcsőde
Mélykút Város Önkormányzat előzetes felmérést végez, hogy
az esetlegesen beinduló bölcsődei ellátást a településen hány fő
szeretné igénybe venni.
Várjuk azon szülők jelentkezését, akik 2017. szeptember 1-től
bölcsődei ellátást igényelnének és
– mélykúti lakosok,
– bejelentett munkahellyel rendelkeznek,
– és a gyermek a 2,5 éves kort nem töltötte be.
Kérjük a szülőket, hogy jelezzék szándékukat legkésőbb 2017.
március 14-ig a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjénél személyesen, hivatal@melykut.hu e-mail címen vagy vagy a 77/560004-es telefonszámon.

Önkormányzati Tájékoztató

A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy, feladatait az önkormányzat illetékességi területén látja el. A közterületfelügyelő igazolvánnyal igazolja magát, jogszabályban meghatározott
egyenruhát visel. Mélykúton a közterület-felügyelő Lajdi Róbert. (Tel.:
77/560-032)
A közterület-felügyelő az általa észlelt vagy tudomására jutott
jogszabálysértés esetén köteles intézkedést tenni. A szabálysértés elkövetője ellene feljelentéssel élhet, ennek érdekében igazoltathat. A
közterület-felügyelő azon dolog visszatartására intézkedhet, amelynek
elkobzását a szabálysértést meghatározó jogszabályok lehetővé vagy
kötelezővé teszik. Az eljárás szempontjából lényeges környezetről és
körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A közterületfelügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy
korlátozást megszegő járművet.
Kérem a lakosságot, hogy jogkövető magatartásukkal segítsék, és
könnyítsék a közterület-felügyelő szakmai munkáját!
Tisztelettel:
Kovács Tamás
Mélykút Város polgármestere

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT.
HIRDETÉSEI
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a személyes ügyintézés 2016. április 18-tól a Művelődési Házban (Mélykút Tópart
58.) történik. Az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt
megszűnt.
Mélykút Város Vizi közmű szolgáltatását 2013. január 1-től a
BAJAVÍZ Kft. látja el. A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés összes
problémájával (csőtörés, vízbekötés, számlázás, stb.) 2013. január
1-től a BAJAVÍZ Kft-hez kell fordulniuk.
A Kft. üzemeltetésében levő temetők (Kálvária, Pesti, Alsó) a
hét minden napján
8 - 16 óráig tartanak nyitva.
Temetőgondnok telefonszáma: 06-30/245-5266 (Bagóczki Róbert) A Kálvária és Pesti temetőben megváltott sírhelyek lejárati
idejéről személyesen a Kft. irodájában Mélykút Tópart 58. szám
alatt lehet érdeklődni.
Szippantást lehet rendelni a 77/460-089, telefonszámon vagy
személyesen az irodában. 2015. október 1-től a szippantott
szennyvizet a mélykúti szennyvíztelepen üríthetjük le.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet vásárolni a Kft.
irodájában Mélykút Tópart u. 58.
szám alatt 448,-Ft bruttó áron.
Ha ebbe a zsákba gyűjtik a hulladékot a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása
nélkül.
Hurton Zoltán
ügyvezető

Önkormányzati Tájékoztató
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BUDAI KUPA
Az idén január 7-én került megrendezésre a hagyományos Budai
Kupa, immár 29. alkalommal.
A résztvevő csapatok:
Bácskossuthfalva, Paptamási, Jánoshalma, Kisszállás, Gara,
Mélykút.
Reggel 9 órától finom disznótoros reggelivel várták a házigazdák a
résztvevőket.
A torna mérkőzései sportszerűen, jó hangulatban zajlottak.
A tornát immár egymás után harmadszor a Mélykút Öregfiúk Csapata nyerte, ezzel a vándorserleg saját birtokukba került.
Helyosztók:
5-6. helyért Jánoshalma – Kisszállás
5–8
3-4. helyért Gara – Paptamási
6 – 10
Döntő Mélykút – Bácskossuthfalva
5–3
Különdíjban részesültek:
Legjobb kapus: Gavlik Ferenc (Mélykút)
Legjobb mezőnyjátékos: László Zoltán (Mélykút)
A torna gólkirálya: Debrentei Attila (Paptamási)
A Budai család különdíját Varga Zoltán (Bácskossuthfalva) kapta
A Forever által felajánlott díjat: Fodor Igor (Bácskossuthfalva) kapta
Az eredményhirdetés után, szintén az Öregfiúk által készített töltött káposzta került az asztalra, mely Vörös István kemencéjében sült.
Vacsora után jó hangulatban telt az este.
Köszönjük a felajánlásokat, támogatásokat!

Ne dőljön be a csalóknak!
Sokba kerülhet a katasztrófa-védelem!
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása
Bács-Kiskun megyében is megjelentek azok az ismeretlen elkövetők,
akik a katasztrófavédelemre hivatkozva, nevünkben eljárva nyújtanak
tájékoztatást a szén-monoxid-érzékelőkkel és a tüzelő-fűtő berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírások érvényesülésével kapcsolatosan.
Figyelmeztetnek, hogy mindenki számára kötelező az érzékelő-, riasztó
készülékek beszerzése, azok használata, majd „a tájékoztatásért” több
tízezer forint összeget kérnek.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton hívja fel
a lakosság figyelmét arra, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény 5. § (4)-(5) bekezdései írják elő a szén-monoxidérzékelők kötelező alkalmazásának eseteit. Jelenlegi szabályozás szerint
meglévő lakóépületek esetében nem áll fenn szén-monoxid-érzékelő
alkalmazására vonatkozó kötelezettség.
A katasztrófavédelem nem bízott meg sem céget, sem pedig magánszemélyt a nevében történő tájékoztatásra és eljárásra, hatósági ellenőrzéseit mindig saját állományával, nem pedig alvállalkozók, megbízott
cégek útján végzi.
Igazgatóságunk lakossági felhívásait saját, hivatalos honlapján, valamint a médiában teszi közzé.
A katasztrófavédelem munkatársai soha nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, kereskedelmi tevékenységet nem
folytatnak.
Kérjük, bármilyen visszaélést tapasztal, értesítse a rendőrséget!

Igazgatóságunk felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fentebb leírtaknak
megfelelően ugyan a meglévő lakásokban NEM KÖTELEZŐ szén-monoxid-érzékelő felszerelése, üzemeltetése, azonban az érzékelők használata az öngondoskodás keretein belül megfontolandó, sőt JAVASOLT!
A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban beérkező segélyhívások tapasztalataiból is jól látható, hogy egyre többen használnak
szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon, ezzel is csökkentve a tragikus
események bekövetkezésének esélyét.
Kérjük, hogy szén-monoxid-érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben vásároljanak. Vásárlásnál keressék a
magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű
készülékeket.

jánoshalmi
rendôrŐrs

indokolt eseteKben
az alábbi
telefonszámon hívható
éjjel-nappal:
06-20/539-6499
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Egyházközöségi terveink
A 2017-es évben szeretnénk jobban ráirányítani figyelmünket a
mélykúti családokra, gyerekekre, szülőkre, édesanyákra, édesapákra
nagyszülőkre, özvegyen maradt emberekre, illetve imádkozni gyermekáldásért, a gyermekeket váró édesanyákért, a házasság előtt álló
fiatalokért.
Már most év elején szeretnénk közzé tenni programjainkat, melyek alább olvashatók. Igyekeztünk vasárnapra tenni a programokat,
remélve hogy ezen a napon talán nincs annyi elfoglaltság és így minden érintett szabadabban tud dönteni.
A közös programunkat szentmisével szeretnénk kezdeni, megteremtve az imádságos, őszinte tiszteletteljes baráti légkört. Természetesen kérve Isten segítségét, áldását akaratának elfogadását is.
Utána a meghívott korosztálytól függően előadás, játék, vetélkedő,
szabadfoglalkozás lenne leginkább a Csorba-házban, de lehet, hogy
a Plébánia udvarán. Ezt egy kis vendéglátással, agapéval zárnánk le.
Így a találkozásunk 9 órától kb. 12 óráig tartana. Szeretnénk mindenkit mindhárom programra meghívni, mert talán így teljes az
ünneplés, de természetesen külön-külön is be lehet kapcsolódni a
programokba.
Meghívásunk minden mélykútinak szól! Nem tudunk mindenkinek személyes meghívást küldeni, mert sokuknál nem is tudjuk,
kinek küldjük! Kik várnak babát, kik készülnek házasságra. Ezért
kérem, vegyék ezt személyes meghívásnak! Már most írják be Naptárukba az időpontot, hogy ne ütközőn más időponttal.
A templomi hirdető táblán is olvasható lesz a program, illetve
az Egyházközség honlapján is tájékozódhatunk róla: http://www.
melykutplebania.hu/.
Lesznek más imádságos alkalmaink is. Családfa gyógyító szentmise, szentségimádás, melyekről szinten tájékozódhatunk fent említett
fórumon. De lesznek kötetlenebb találkozásaink is. Egy-egy kirándulás, gyalogos, kerékpáros. Sport és elméleti vetélkedők.

Regisztrált munkanélküliek számára várhatóan induló képzések
2017-ben
Húsipari termékgyártó
Épület- és szerkezetlakatos
Villanyszerelő
Fogyóelektródás – védőgázas ívhegesztő +
TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga
Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető +
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) +
gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 3324 gépcsoportra
Konyhai kisegítő
Részletes tájékoztatásért kérjük, keresse Bogdán József és
Szép Péter ügyintézőinket a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztályán.

A Kormányablak feladata a családi gazdaságokkal kapcsolatos
ügyintézés
2017. január 1-től a megyei Földművelésügyi Osztályról a járási hivatalokhoz került a családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés. A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya végzi a továbbiakban azon
családi gazdaságok nyilvántartásba vételét, a változások módosítását,
illetve törlését, akiknek a járás területén – Jánoshalma, Mélykút, Borota,
Rém, Kéleshalom – van a családi gazdaságuk központja.

Bátorítok még egyszer mindenkit! Szánjunk időt magunkra, családtagjainkra, közösségeinkre! Tudjunk értékes időt együtt tölteni,
örömben, vígságban.
(Csak zárójelben! Minden ötletet, segítséget szívesen fogadunk!
Az előadástól kezdve a játékok, vetélkedők lebonyolításához! Mert a
közös munka, készület még nagyobb örömet ad!)
Bolvári János plébános

IDŐPONTOK

ÜNNEPELTEK PROGRAM
Szentmise Előadás, Agapé
játék,
verseny
Szent
Csorba Ház
Joachim
templom

Március 19.
Március 26.
Május 1.
vasárnapja
7-e
Május 4.
vasárnapja
28-a
Július 30.
Október 29.
November 19.

Apák napja
Kismamák
1 éve
kereszteltek
Anyák napja

9 óra
9 óra

10 óra
10 óra

11 óra
11 óra

9 óra

10 óra

11 óra

Jegyesek
és fiatal
házaspárok
Nagyszülők
Özvegyek
Jubiláns
Házasok

9 óra

10 óra

11 óra

9 óra
9 óra
9 óra

10 óra
10 óra
10 óra

11 óra
11 óra
11 óra

Anyakönyvi események
Meghaltak:
1. Mikó Ferenc István
élt 55 évet
2. Dóra László Nándor
élt 68 évet
3. Hunyadi Ilona Anna
élt 82 évet
4. Temesvári András
élt 60 évet
5. Fenyvesi Antal
élt 75 évet
6. Görhöny Gábor
élt 69 évet
7. Pásztor Jánosné Szalai Margit
élt 90 évet
8. Kapcza Andrásné Lipka Mária Erzsébet élt 104 évet
9. Palotás Illésné Cziczelszky Rozália
élt 93 évet
10. Bakos Mária
élt 82 évet
11. Dudás Imréné Bundula Julianna
élt 86 évet
12. Hodoniczki Ferenc
élt 83 évet
Házasságot kötöttek:
Novemberben:
Farkas Fanni és Illés Tamás
Decemberben:
Burai Nóra és Kovács Zoltán

Önkormányzati Tájékoztató

Szépkorúak köszöntése
Dudás Béla Ferenc 90 éves

Tájékoztatás lakossági fórumról
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati számú rendelet
24. §-a értelmében

Lakossági Felhívás!
Tisztelt Mélykútiak! 2017. június első
hétvégéjén /június 1-4. / a Mélykúti Lovas
Egyesület Nemzetközi Kettes Fogathajtó
Versenyt rendez.
Ezzel kapcsolatosan 2017. május 28június 4-ig tartó időszakra /1 hét/ legalább
komfort szintű házakat bérelne versenyzői
szálláshelyek kialakítása céljából.
Érdeklődni, Jelentkezni Mészáros Zénónál lehet munkaidőben az 560-003-as
telefonszámon, ill. személyesen a Polgármesteri Hivatal 3 számú irodájában.
Versenyrendezőség
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A Rockenbauer Pál
Természetjáró Egyesület
februári és márciusi programja
02. 18.

Szekszárdi-dombság Benedek-szurdik.
(Szekszárd – Benedek-szurdik – Remete-csurgó –
Grábóc – Szálka) 23km

03. 18.

Nagybakónak, Kőszikla-szurdok.
(Zalakaros – Zalaújlak – Öröm-hegy – Nagybakónak
– Kőszikla-szurdok – Nagybakónak) 20km

2017. március 13. napján (szerdán) 17:00 órai kezdettel
lakossági fórumot hív össze a Művelődési Házba.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2017. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

