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KÜLDETÉSÜNK A BIZTONSÁGOS JÖVŐ

FŰTS 
    OKOSAN!

hogyan Fűtsünk tűzifával?

Fontos megismerni, hogyan lehet a tűzifával 
helyesen fűteni, hiszen így lesz a fűtés igazán 
energiahatékony és környezetbarát, ami 
a fűtési kiadások csökkenéséhez és a fűtőberen -
dezés állapotának megóvásához is hozzájárul. 
Ezzel ráadásul óvjuk a környezetünkben élők 
egészségét is és védjük az otthonunk 
biztonságát, ugyanis a nem megfelelő tüzelésnek
biztonsági és egészségi kockázatai is 
vannak.

A helytelen begyújtással veszélyes gázok 
kerülhetnek a beltérbe, amelyek az ott 
tartózkodók egészségére károsak és 
a környezetet is veszélyeztetik. 
Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, 
a kisgyermekek, az idősek és a krónikus 
betegek. 

A helytelen tűzrakás egyik következménye 
a nagy mennyiségű füst. A füstben 

a szervezetbe jutva súlyos egészség-
károsodást okozhatnak.

Ha helyesen használjuk fel a fát otthonunk 
fűtésére, akkor kevésbé szennyezzük 
a levegőt, megóvjuk családunk 
egészségét, és a fűtés költségeit is 
jelentősen csökkenthetjük.

A nem kívánt káros hatások 
a következő néhány egyszerű 
szabály betartásával 
könnyedén elkerülhetők:

Begyújtás előtt győződjünk meg tüzelő-
berendezésünk épségéről és a kémény 
megfelelő állapotáról, szükség esetén 
hívjunk szakembert!

Lehetőség szerint minél szárazabb 
kezeletlen hasábfát használjunk.

Tilos hulladékkal - így például műanyag 
vagy gumi hulladékkal, ronggyal, 
cipővel, festett fával, forgácslappal, 
színes papírral – fűteni, hiszen azok 
égetése során olyan veszélyes és 
rákkeltő anyagok keletkezhetnek,
amelyek károsak az egészségre.

Önkormányzati Tájékoztató

Adventtől karácsonyig Tüzelési tanácsok Hatósági áras tűzifa

4. OLDAL 6. OLDAL 9. OLDAL

30 éves a mélykúti 
karitász csoport

A rendszerváltást követő időszak sok 
változást hozott a civil- és az egyházi élet-
ben egyaránt. Újra alakulhattak a sok 
évtizedig betiltott szervezetek és újak is 
megkezdték működésüket. Így a Katoli-
kus Egyház hivatalos segélyszervezete a 
Katolikus Karitász (kezdetben Caritas 

Hungarica – Magyar Karitász) is elindította tevékenysé-
gét.  Szervezeti felépítését a Nemzetközi Karitász, Orszá-
gos Központ, Egyházmegyei szervezetek, Plébániai csopor-
tok alkotják.

A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú hu-
manitárius szervezet, amely  korra, nemre, felekezeti hovatarto-
zásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmé-
nyek fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

Munkánkat a nagy nemzetközi segélyszervezetek 
által kidolgozott és elfogadott alapelvek, szabványok 
határozzák meg. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy 
a karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos 
munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk 
támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közös-
ségben gyakoroljuk.

Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet 
elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor 
az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a 
helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyház-
megyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak, 
mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez 
viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek 
a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot ren-
dezetten tudja végezni (XVI. Benedek pápa Deus ca-
ritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). 

A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, 
amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus 
Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges ke-
reteket adja meg.

8 fő tevékenységi körben végezzük munkánkat:

 - Idősek és betegek 
 - Rászoruló családok
 - Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek
 - Szenvedélybetegek
 - Hajléktalanok
 - Hátrányos helyzetű kisebbségek
 - Üldözött keresztények és menekültek
 - Humanitárius katasztrófák áldozatai

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén is sorban 
alakultak a csoportok, így az elsők között – 1992. január 17-én – 
a mélykúti csoport is létrejött.

Főegyházmegyénkben a szervező munkát Puskás Lajos ka-
ritász igazgató, mélykúti lelkipásztori kisegítő, későbbiekben 
állandó diakónus végezte. Ezt követően Szántó Ambrus állandó 
diakónus, jelenleg pedig Cselik Beatrix vezeti a Főegyházmegyei 
szervezetet. A mélykúti csoport megalakulásakor Torma Józse-
fet választották csoportvezetőnek, őt Munkácsi Lajosné követte. 
Jelenleg Rasztik Tibor folytatja ezt a munkát.
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A 30 év mélykúti szolgálatának főbb területeit 
ismertetjük:

Idősek, betegek: Betegek Világnapján látogatás ajándékcso-
maggal, vodicai zarándoklat, magányosok karácsonya, elsőpénteki 
szentmisén való részvétel a Gondozási Központban.

Rászoruló családok: Segélycsomag- és ruhaosztás. Rászoru-
ló gyermekek részére: angyalbatyu, beiskolázási segély, pelenka 
segély, vetőmag csomagok, Béres csepp adományok, EU-s élel-
miszersegély, Lak6 program pályázatai. Segítés a nagycsaládosok 
helyi egyesületének megalakításában.

Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek: segítés 
a mozgáskorlátozottak helyi egyesületének megalakításában.

Szenvedélybetegek: megalakult a Gamma Gt Szenvedély-
betegek Önsegítő Csoportja. A hetenkénti találkozások mellett 
lelkigyakorlatokon való részvétel és mélykúti országos lelkinap 
egészítette ki a csoport működését.

Hajléktalanok: Mélykúton jellemzően nem élnek hajléktalanok, 
de előfordult pár alkalommal, hogy a megfelelő intézménybe törté-
nő elhelyezésben nyújtottunk segítséget hajléktalan személyeknek.

Hátrányos helyzetű kisebbségek: a helyi cigány szervezettel 
kezdettől fogva jó kapcsolatot ápoltunk. Ruha-, élelmiszersegély, 
gyermekek üdültetése, mikulás ünnepség, palacsinta találkozó, ta-
nácsadás voltak az együttműködés területei.

Üldözött keresztények és menekültek: a szerbiai háború 
idején került sor menekültek ellátására, gyűjtéssel és adományok 
továbbításával. Az ukrajnai háború ideje alatt élelmiszer-, ruha és 
pénzgyűjtés és ezek eljuttatása.

Humanitárius katasztrófák áldozatai: lepramisszió részére 
takarók készítése, a devecseri vörösiszap katasztrófa idején 
gyűjtött élelmiszer és ruhaadományok továbbítása. A tiszai árvíz 
károsultjainak megsegítése, bútor, ruha-, élelmiszer- és pénzado-
mányok formájában. Covid alatti segítés. 

A sok év szerteágazó tevékenységét a karitász csoport mellett 
az utcaapostolok szolgálata egészíti ki, amely 7 éve szervezetileg 
egyesült a karitász csoporttal. Így a településen három utcaapos-
toli csoport működik. Az északi részen a Szent Margit, a középső 
területen a Szent Ferenc és a déli részen a Szent Erzsébet csoport. 

A közel ötven utcaapostol munkájának koordinálása rendszeres 
gyűléseken történik, de lelkinapokkal, képzésekkel és zarándok-
latokkal is segítjük a szolgálatot.

Minden év januárjában az elsőpénteki szentmisén ünnepel-
jük a csoport alakulását. Ekkor van az új tagok fogadalomtétele 
és a régiek fogadalmának megújítása. A karitász védőszentjének, 
Szent Erzsébetnek ünnepén Erzsébet kenyeret osztunk a szent-
miséken megjelent híveknek. 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi önkormányzattal, intézmé-
nyekkel, háziorvosi szolgálattal, más civil szervezetekkel, alapítvá-
nyokkal és vállalkozókkal. Mélykút Képviselőtestülete „Mélykút 
Községért” díjjal ismerte el munkánkat a 15 éves évfordulón. Az 
évek során Munkácsi Lajosné és Rasztik Tibor „Caritas Hungari-
ca” országos elismerő díjban, Kovács Mihályné pedig „Pro Carita-
te” egyházmegyei díjban részesült.

Rendszeresen részt veszünk a Főegyházmegyei karitász talál-
kozókon, képzéseken, közös segélyakciókban.

Anyagi hátterünket a Plébánia költségvetésében biztosított 
támogatás és adományok biztosítják.

A koordinációs tevékenységet, gyűléseket, képzéseket, ado-
mányok gyűjtését a Plébánián és a Katolikus Közösségi Házban 
végezzük.

A csoport tagjai meghívást kaptak Isten és az ember szolgá-
latára. Elfogadták a küldetést és vállalták a szeretet szolgálatának 
megvalósítását. A 30 év „gyümölcseit” kegyelmi ajándékoknak te-
kintjük, amelyek erőt és kitartást adnak a további évek tevékeny-
ségéhez.

Kalkuttai Szent Teréz anya négy sorban így fogalmazta meg a 
szolgálat kibontakozásának folyamatát:

„A csend gyümölcse az IMA,
Az imádság gyümölcse a HIT,
A hit gyümölcse a SZERETET,
A szeretet gyümölcse a SZOLGÁLAT.”
Hálás köszönet mindenkinek a 30 éves szolgálatért.

Rasztik Tibor csoportvezető
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Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002 
Projekt helyszíne: 6449 Mélykút, Hunyadi utca 5, hrsz.:1004. 
A projekt kezdete: 2019. március hó 6. nap 
A projekt fizikai befejezésének napja: 2022. szeptember 30. 
 
A projekt előzményei és célja: 
Mélykút Város Önkormányzat Magyarország Kormányának TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívására benyújtott pályázatát a Támogató támogatásra 
alkalmasnak ítélte. 
A Projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósult meg 385,64 millió Ft európai uniós támogatás 
segítségével. 
A projekt alapvető célja egy két gondozási egységes, négy csoportos, 48 férőhelyes új bölcsőde építése, 
szükséges helyiségek kialakítása, az új csoportok és bölcsőde működtetéséhez előírt kötelező eszközök 
és berendezések beszerzése. A projekt során két gondozási egységes bölcsőde építése és tárgyi 
eszközökkel való felszerelése valósul meg a projekttervekben szereplő részletezettséggel, további 
megvalósuló tevékenységek: energiahatékonysági szempontok érvényesítése, udvar, játszóudvar 
kialakítása, kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, babakocsi tároló létesítése, parkoló-férőhely és 
akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, kialakítása. 
A fejlesztés eredményeként 48 férőhely révén elérhetővé teszi a településen a bölcsődei ellátási formához 
való hozzáférést, fejleszti a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségét, hozzájárulva 
a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a 
leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő 
megsegítéséhez. 
A projektről bővebb információt a www.melykut.hu oldalon olvashatnak. 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság mint 
támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város 
Önkormányzatának az Bölcsőde építése Mélykúton megnevezésű projektjét TOP-1.4.1-19-BK1-
2019-00002 azonosító számon támogatásban részesítette. 
  
A Projekt összköltsége: többlettámogatással együtt 385,64 millió Ft  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %. 
 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság mint támogató a Terület és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város Önkormányzatának Bölcsőde építése Mélykúton megnevezésű 
projektjét TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002 azonosító számon támogatásban részesítette.

A Projekt összköltsége: többlettámogatással együtt 385,64 millió Ft

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %.

Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00002
Projekt helyszíne: 6449 Mélykút, Hunyadi utca 5, hrsz.:1004.
A projekt kezdete: 2019. március hó 6. nap
A projekt fizikai befejezésének napja: 2022. szeptember 30.

A projekt előzményei és célja:
Mélykút Város Önkormányzat Magyarország Kormányának 
TOP-1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bőví-
tése című felhívására benyújtott pályázatát a Támogató támoga-
tásra alkalmasnak ítélte.
A Projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül valósult meg 
385,64 millió Ft európai uniós támogatás segítségével.
A projekt alapvető célja egy két gondozási egységes, négy csopor-
tos, 48 férőhelyes új bölcsőde építése, szükséges helyiségek kiala-
kítása, az új csoportok és bölcsőde működtetéséhez előírt köte-
lező eszközök és berendezések beszerzése. A projekt során két 

gondozási egységes bölcsőde építése és tárgyi eszközökkel való 
felszerelése valósul meg a projekttervekben szereplő részletezett-
séggel, további megvalósuló tevékenységek: energiahatékonysági 
szempontok érvényesítése, udvar, játszóudvar kialakítása, kerék-
pár támaszok és tárolók kiépítése, babakocsi tároló létesítése, 
parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, 
kialakítása.
A fejlesztés eredményeként 48 férőhely révén elérhetővé teszi a 
településen a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést, fejlesz-
ti a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minő-
ségét, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 
támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányo-
sabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkor-
ban történő megsegítéséhez.
A projektről bővebb információt a www.melykut.hu oldalon ol-
vashatnak.

Tájékoztató igazgatási 
szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 
Mélykúti Polgármesteri Hivatalban

2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig 
igazgatási szünetet rendelt el.

A halálesetek anyakönyvezésére 2022. december 27-én ked-
den és 2022. december 29-én csütörtökön 8.00 órától 10.00 óráig 
telefonos ügyeletet tartunk a 

06/70-522-0703-as telefonszámon!
Megértésüket köszönjük!

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző távollétében:

Dr. Szalai Judit aljegyző

Változás a települési 
ügysegédek 
ügyfélfogadásában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a működési költsé-
gek csökkentése érdekében 2022. október 29. (péntek) napjától 
2023. március 17. (péntek) napjáig a települési ügysegédek átme-
netileg nem fogadnak ügyfeleket.

Kérjük, hogy ügyeik intézéshez keressék fel a legközelebbi 
kormányablakot, melyek elérhetőségei a www.kormanyablak.hu 
oldalon érhetőek el.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Minden évben nagy áhítattal várjuk, hogy felgyullad-
jon az első adventi gyertya és ugyanakkor nyugtázzuk 
is magunkban, hogy ismét mögöttünk egy esztendő, újra 
mindjárt itt a karácsony.

Rohanás volt az esztendő, sok nehézségen vagyunk túl. Még-
is talán azért volt időnk egyszer- egyszer megállni, megpihenni.  
Szemlélni egy szép és kedves családi eseményt, rövid ideig örül-
ni egy találkozásnak, vagy csupán egy fárasztó nap után leülni és 
egyszerűen pihenni. Ezekre nagy szükségünk van. 

Most azonban talán egy kicsit a belső világunk mélységébe 
kellene tekinteni.  Szemlélni, a béke, a szeretet, a hétköznapi cso-
da forrását, önmagunkat, szívünket, lelkünket.

Az adventi várakozás pontosan erre való időszak, hogy az em-
ber kilépve komfortzónájából, a megszokott dolgok helyett, vala-
mi szokatlant is bevállaljon, áldozatot hozzon. Az egyház régi li-
turgikus hagyománya (ugyan csak az Osztrák Magyar Monarchia 
területén szokás), hogy ebben az időszakban, hajnali órákban mi-
sére hívja az embereket, különös, misztikus, csendes, visszafogott, 
mégis ünnepélyes hangulatú misére a rorataera. Itt aztán tényleg 
minden más, mint a hétköznapok diktálta rohanás.

Ezen liturgikus csoda hozzásegít, ahhoz, hogy a nap, amit így 
akarok indítani, valami többlettel induljon.  A csípős reggel éb-
resztő szele, a távolból ékesen zúgó harang hangja, a ködös tájban 
felsejlő megvilágított templom szépsége, vonzóvá, élettel telivé te-
szi a nap kezdetét. A roratae mise csendes, komor, szinte néma, 
kenetteljes imája elvarázsolja a lelket. A Jézussal való találkozás 
megindít bennünket, hogy egyre jobban vágyjuk a „másképpen 
indult ez a nap” érzését.

A római katolikus egyház ebben a liturgikus időszakban, legin-
kább Izajás próféta Jézusra, mint az eljövendő Messiásra vonatkozó 
Szentírási részeit magyarázza, valamint az Evangéliumokból a bűn-
bánat, a megbocsátás, az elcsendesedés, a belső értékek felszínre ho-
zatalához segítő részeket olvastatja. Az Isten, aki a Biblia szaván 
keresztül éri el az ember szívét, ezekkel az olvasmányokkal akarja 
felkészülésünket méltóbbá tenni. Ehhez erőt kell venni magunkon, 
korábban kel kelni, el kell indulni a misére, ott meghallgatni Isten 
szavát, az arról szóló tanítást, a bűnbocsánat szentségét is érdemes 
alkalmazni, hogy az ünnepre felkészülten érkezzünk meg.

Mert hiszen a rohanó világunk már ezt a megérkezést is elvet-
te, vagy nagyon törekszik rá. Ezért jó, ha az ember időt és energiát 
szakít a felkészülésre, mert akkor az ünnepre való megérkezés is 
méltóságteljes lesz.

Az ünnep, Jézus születése, nem egy világi ünnep, ami kime-
rül abban, hogy egy évben egyszer a szeretet ünnepét üljük, hogy 
ajándékozunk. Jézus születése egy kezdet, ami valami újat akar. 
Jézus, amikor az emberi természetet felveszi magára és Máriától 
belép e világba, azért teszi, hogy üdvözítő tervét beteljesítse az 
emberen. Felnyíljon az Őt követők szeme, hogy ez a megteste-
sülés nem egy pillanat a világtörténelemben, hanem ez, a lelket 
formáló „mindig újra kezdés”elindulása.

Jézus születése, a betlehemi barlang ragyogásával az ember-
ség megistenülését hozta. A mai világunk, -tévedésbe ne essünk- 
messze nem Istentelen, sokkal inkább embertelen. Olyannyira, 
hogy az isteninek sokszor nincs emberi, amit megisteníthetne. 
Ezért is az istenség megtestesülésének titka karácsony, a szere-
tet születése. Az emberség ott kezdődik, hogy szeretjük egymást. 
Nem csak néha, amikor kedvem van –ez hozta az embertelensé-
get- hanem mindig és szüntelen megújulással. Mindennap, min-
den pillanatban egy kicsit másképpen, jobban. 

Karácsonyra, a Szeretet, az emberi természet megistenítőjének 
születésének ünnepére a megérkezésünk akkor lesz teljes, ha nem 
rohanva, hanem visszafogottan, nem nagyravágyóan, hanem szeré-
nyen, nem időtlenül, hanem időt szakítva, nem lelki toprongyként, 
megfáradtan, hanem lelkileg feltöltődve, üdén odaadjuk magunkat 
Istennek, szeretteinknek. Így meghitt ünnepet teremtve magunk-
nak, családunk minden tagjának és egymásnak boldog, békés lesz 
a karácsony. Jézus születése nem hiábavalóság –a világ minden 
dolgával szemben–, hanem olyan örök belső emberi vágy betelje-
sülése, amire mindenki kívánkozik. Tegyünk érte, hogy még szebb, 
békésebb és szeretettel teljesebb legyen az ünnep.

Az adventi készület, az ünnepi megérkezés mindenki számára 
hozza el Jézus születésének igazi valóját, szülessen meg szívünk-
ben a szeretet és a béke, s így legyenek családjaink, közösségeink 
az emberségében Istentől megáldott szeretett lelkek méltó építői. 

Zsolt atya

Adventtől karácsonyig

Dora Ferencné 90 éves szépkorú köszöntése Harnos Béláné 90 éves szépkorú köszöntése

Szépkorúak köszöntése
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ANGYALOK 

Az angyalok a Bibliában az Úr 
küldötteiként keresik fel az embe-
reket, vagy dicsőítve állják körül az 
Úr trónját. Az angyalok kilenc hi-
erarchiája a késő antik teológiában 
az embertől az Istenhez való fele-
melkedés fokozatait szimbolizálja. 
A keresztény művészet az angya-
lokat kezdettől fogva ember (férfi) 
alakban jeleníti meg, antik római 

viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg 
a szárnyas angyalok, majd a késő reneszánsztól a szárny ismét 
eltűnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a há-
rom legnépszerűbb: Mihály, Gábor, Rafael. Mikhhaél az ítélkező, 
a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a középkor harcias 
szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyázza. 
Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a jogar. Névnapja 
március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Ráfáel a gyógyító és 
az őrangyalok elseje.

GYERTYA 

A Biblia alapján a Logosznak, a Vi-
lág Fényének szimbóluma, a keresztény 
szimbolikában Krisztus jelképe. A gyer-
tya is megsemmisül, miközben fényt ad, 
miként az Üdvözítőnek is meg kellett 
halnia, hogy az embereket megváltsa. A 
gyertya a szentháromságot testesíti meg 
a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. 
A magyar néphit úgy mondja, hogy a 
mennyországban mindenkinek van egy 

égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az ember. A gyertya vé-
gigkísér az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelen-
tősszimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a 
haldokló mellett vagy a ravatalnál.

HÁROMKIRÁLYOK 

A 9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak ne-
vezték, s a három életkor, ill. a három, akkor ismert földrész - Euró-
pa, Ázsia, Afrika - szimbólumává lettek. (Boldizsárt sokszor mór-
nak vagy szerecsennek ábrázolták.) A napkeleti bölcseket, akiket 
a messiás csillaga vezetett a gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma 
említi. Ajándékaiknak jelképes értelme van: az aranyat mint földi 
királynak, a tömjént mint istennek és a halott bebalzsamozására 
szolgáló mirhát mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Jé-
zusnak. Ezekből az ajándékokból és a csillag követéséből hamar 
kialakult az a vélemény, hogy a látogatók mágusok voltak.

JÉZUS SZÜLETÉSE

A születés körülményeit Lukács 
evangéliuma beszéli el. A legáltaláno-
sabb ábrázolásmód szerint a helyszín 
egy istállóként használt omladozó bar-
lang Betlehem városának falain kívül. A 
Kisded jászolban vagy a földön fekszik. 
Ökör és szamár hódol neki, felette Má-
ria imádkozik térdepelve, s látjuk elébe 
jönni a köszöntésére érkező pásztorokat. 
József rendszerint félrehúzódva, mogor-

ván ül magában. A jelenetet a betlehemi csillag világítja meg.

Az ökör és a szamár, akárcsak a barlang, jelképek. Forrásuk 
egy mózesi törvény, mely szerint tilos ökörrel és szamárral együtt 
szántani; a szamár tisztátalan állatként megfertőzné a tiszta 
ökröt. Az istállóban egymás mellé kötött két állat jelzi, hogy a 
keresztény vallás az ilyen jellegű tilalmakat eltörölte, valamint a 
Messiást nem csak a zsidók, hanem az egész emberiség szabadí-
tójaként jelenik meg.

A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokása Assisi 
Szent Ferenc leleménye. Az Assisivel szomszédos Greccióban Fe-
renc felépítette karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és 
szamarat állított bele, pásztorokat és zenészeket hozatott.

Adventi
lelkigyakorlat

Időpontja: 2022 december 16-17. Szentmisék 18 órakor 
kezdődnek előtte 17 órától lehetőség lesz a szentgyónások el-
végzésére.

A lelkigyakorlatot Geszler Péter Kiskunfélegyházi 
plébános úr vezeti.

Karácsonyi és újévi 
szentmisék rendje

December 24 Ádám- Éva napján
Éjféli Szentmise Szt. Joachim templomban 24.00 órakor.
Szentmise után mindenkit szeretettel hívunk és várunk be-
szélgetésre forralt bora és lakodalmas kiflire.

December 25 Karácsony I. napján
Szt. Joachim templomban szentmisék 9 órakor 
ÉLŐ BETLEHEM A 9 ÓRAI SZENTMISE UTÁN
Szent Erzsébet templomban 16 órakor

December 26 Karácsony II. napján
Csak egy szentmise lesz Szt. Joachim templomban reggel 9 
órakor

December 31 Szilveszter napján
Szt. Joachim templomban Hálaadó szentmise este 18 órakor

Január 1 Újév napján
Szt. Joachim templomban szentmise reggel 9 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16 órakor

A Szent Joachim és Szent Erzsébet egyházközségek nevében 
kívánunk minden kedves mélykúti testvérünknek Istentől megál-
dott, boldog Karácsonyt!

Bolvári János plébános
Retkes Zsolt káplán



XXII. évfolyam 6. szám6

KÜLDETÉSÜNK A BIZTONSÁGOS JÖVŐ

FŰTS 
    OKOSAN!

hogyan Fűtsünk tűzifával?

Fontos megismerni, hogyan lehet a tűzifával 
helyesen fűteni, hiszen így lesz a fűtés igazán 
energiahatékony és környezetbarát, ami 
a fűtési kiadások csökkenéséhez és a fűtőberen -
dezés állapotának megóvásához is hozzájárul. 
Ezzel ráadásul óvjuk a környezetünkben élők 
egészségét is és védjük az otthonunk 
biztonságát, ugyanis a nem megfelelő tüzelésnek
biztonsági és egészségi kockázatai is 
vannak.

A helytelen begyújtással veszélyes gázok 
kerülhetnek a beltérbe, amelyek az ott 
tartózkodók egészségére károsak és 
a környezetet is veszélyeztetik. 
Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, 
a kisgyermekek, az idősek és a krónikus 
betegek. 

A helytelen tűzrakás egyik következménye 
a nagy mennyiségű füst. A füstben 

a szervezetbe jutva súlyos egészség-
károsodást okozhatnak.

Ha helyesen használjuk fel a fát otthonunk 
fűtésére, akkor kevésbé szennyezzük 
a levegőt, megóvjuk családunk 
egészségét, és a fűtés költségeit is 
jelentősen csökkenthetjük.

A nem kívánt káros hatások 
a következő néhány egyszerű 
szabály betartásával 
könnyedén elkerülhetők:

Begyújtás előtt győződjünk meg tüzelő-
berendezésünk épségéről és a kémény 
megfelelő állapotáról, szükség esetén 
hívjunk szakembert!

Lehetőség szerint minél szárazabb 
kezeletlen hasábfát használjunk.

Tilos hulladékkal - így például műanyag 
vagy gumi hulladékkal, ronggyal, 
cipővel, festett fával, forgácslappal, 
színes papírral – fűteni, hiszen azok 
égetése során olyan veszélyes és 
rákkeltő anyagok keletkezhetnek,
amelyek károsak az egészségre.
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KÜLDETÉSÜNK A BIZTONSÁGOS JÖVŐ

a helyes tűzrakás gyakorlata

Helyes tűzrakás segítségével kevesebb 
tűzifával biztosítható otthonunk melege.

A tűztér méretéhez megfelelő nagyságú hasábokra 
daraboljuk a fát,

a nagyobb hasábokat alulra rakjuk, majd keresztbe 
pakoljuk rá a további sorokat,

megfelelő levegőellátást hézaghagyással tudunk 
biztosítani, 

felülre helyezzük a gyújtóst, így indítsuk el az égést.

a tűzifa tárolása

A fát lehetőség szerint minden esetben felfűrészelt és 
hasított állapotban tároljuk. A kisebb darabok köny -
nyebben és gyorsabban száradnak, ezért célszerű kellő 
mértékben felaprítani a fát.

Mindenképpen szellős és száraz helyen tartsuk 
a felaprított fát.

A legalsó réteg alatt hagyjunk körülbelül 15-20 cm 
magas légáteresztő réteget, ezt alátétekkel, esetleg 
ráccsal biztosíthatjuk. 

Érdemes a farakás mögött is kb. 5-10 cm széles levegőrést 
hagyni, mivel ez is segíti a jobb és gyorsabb száradást.

A fát mindenképpen védjük meg az időjárás 
viszontagságaitól, elsősorban a nedvességtől.

A fentiek szerinti begyújtási technikának 
két fontos előnye van:

A kezdeti láng nem kell, hogy áthatoljon a fölötte 
lévő teljes rakaton, így miközben szárítja a fát, 
nem hűl le, ezért tökéletesebb az égés.

A hősugárzás hatására a tűz terjedése fentről lefelé, vagy elölről hátrafelé történik, 
így a bekészített fa fokozatosan bomlik el. Ezzel elkerülhető az egyszerre túl nagy 
mennyiségű fagáz keletkezése, ami hirtelen nagy mennyiségű (akár fél óra alatt 
közel 100 m3) égéslevegőt igényelne. 

1.

2.
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású Általános iskola Vakula Lászlóné 

őstermelő Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai
adminisztrátor

Szakközépiskola, 
gimnázium, szakgimnázium Műszaki Digital Kft. Jánoshalma 280.000 – 500.000,-Ft

Hegesztő Szakmunkásképző, 
szakközépiskola, technikum Grün-Szer Bau Kft. Vidék megegyezés szerint

Felelős műszaki vezető Szakközépiskola, technikum, 
gimnázium Grün-Szer Bau Kft. Vidék megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-015 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00 08:00-12:00 08.00-12.00

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 
ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:

Közzététel: 2022.11.07.

Önkiszolgáló pontok támogatják a gyors 
ügyintézést a kormányablakokban

Új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintő-
képernyős önkiszolgáló ügyintézési pontokon is lehet 
már ügyet intézni a kormányablakokban. Az ún. MIA 
Pontokon elhelyezett eszközöket (Mesterséges Intelligencia 
Asszisztens) mindenki kipróbálhatja, országszerte közel 
200 helyszínen, köztük Jánoshalmán is.

A projekt 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszol-
gáltatás-Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VE-
KOP-15-2020-00058 „Adminisztratív terhek csökkentése” című 
konstrukció keretében.

A  kormányablakokban kialakított MIA Pontok érintőké-
pernyős eszközein könnyen, gyorsan, ügyintézői beavatkozás és 
sorban állás nélkül lehet meghatározott ügyeket elektronikusan 
intézni. Különlegesség, hogy az eszközökön a magyarorszag.hu 
központi e-ügyintézési portálon megszokott ügytípusok egy ré-
szével már most találkozhatunk: például vezetői engedély és sze-
mélyi igazolvány pótlása, gépjármű ügyek, anyakönyvi kivonat- és 
erkölcsi bizonyítvány igénylése.

A MIA eszközök használata hamarosan olyan mindennapi 
rutinná válhat az állampolgárok számára, mint egy bankautoma-
ta kezelése. Mindemellett, a folyamatosan bővülő ügyköröknek 
köszönhetően, az eszközök jelentős terhet vehetnek le az ügyin-
tézők válláról, ezáltal növelik a közigazgatás hatékonyságát. Sőt, 
a Mesterséges Intelligencia Asszisztensekkel jelenleg már közel 
kétszáz helyszínen találkozhatunk országszerte.

Az önkiszolgáló terminálok minden olyan technológiai kie-
gészítővel rendelkeznek, amely a gyors és egyszerű ügyintézéshez 
szükséges. Többek között a beépített kamera, a mikrofon, az ujj-
nyomat- és okmányolvasó, a hangszóró, a nyomtató, a bankkártya 
terminál, valamint az aláíró pad is a kényelmet szolgálja.

A Mesterséges Intelligencia Asszisztensek lépésről lépés-
re vezetik végig a felhasználót az ügyintézés menetén, emellett 
a felhasználó azonosítása mesterséges intelligencia segítségével 
történik, amely az egyik legbiztonságosabb azonosítási formának 
tekinthető, hiszen az arcképazonosító szoftverek rendkívül pon-
tos, nagy megbízhatóságú analitikára képesek, így az emberi szem 
által nem észlelhető eltéréseket is kiszűrik.

A fejlesztés forrása 2,6 milliárd forint, amelyet az Európai Szo-
ciális Alap és a hazai központi költségvetés finanszíroz a Közigaz-
gatás- és Közszolgáltatás- fejlesztés Operatív Program, valamint 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén, 
a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KI-
OSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügy-
intézési helyszínekre” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058) 
projekt megvalósítása során.

A projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Belügy-
minisztérium, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Digitá-
lis Magyarország Ügynökség alá tartozó szervezetek (IdomSoft 
Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) valósítják meg.

Bővebb információ, valamint a helyszínek listája a magyaror-
szag.hu oldalán érhető el.

(Miniszterelnökség)
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Aranyosi Ervin: Örökké karácsony

A karácsony jelkép, szeretet jelképe.
Lelkünk ragyogja be égő gyertya fénye!
Őrizgetni kéne tovább ezt a lángot,
legyen minden napunk szeretettel áldott.

Legyen mindig részünk örömökben, jóban,
emberi érzésben, tiszta, igaz szóban!
Legyen a szeretet minden napunk része,
alakuljon jobbá a világ egésze!

Legyen egészséges, boldog minden ember,
ennél jobb kívánság – hidd el nekem – nem kell!
Múljon a rossz kedvünk, létünk legyen álom,
legyen a világon örökké karácsony!

 

Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben, fehér 
kenyér dagadjék nyárfa tekenőben. Hús, bor, 

gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven a patikát 
felejtsük el ez új esztendőben. Adjon az Isten bő

termést, aratást..., nyakig érő sarjút, hogy 
bosszantsa a kaszást.. Adjon az Isten sok fát a 
kályhába... házi békességet a meleg szobába.

 

Hatósági áras tűzifaprogram részletei
Elindult a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelent-

kezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál.
 
Az alábbi honlapon megtekinthetik a tűzifa átvételi he-

lyeket:  https://kormany.hu/dokumentumtar/tuzifaprog-
ram-tuzifa-atveteli-helyek Az igényt személyesen, telefonon és 
e-mailben is lehet jelezni, az erdőgazdaságoknál.

 
A lakosság így maximált áron juthat tűzifához és sok családban 

kiválthatják vele akár a gázfűtést is. Az állami erdőgazdaságoknál 
megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként 
legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesí-
tési pontján, az alábbi honlapon megtekinthető: https://kormany.
hu/dokumentumtar/tuzifaprogram-tuzifa-atveteli-helyek

 
Már megkezdődött az őszi fakitermelési időszak és az erdé-

szetek folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési 
időszakra elegendő tűzifa mennyiség áll az ország rendelkezésére. 
Az őszi termelés a tervek szerint halad, melynek tűzifa részét az 
erdészetek a belföldi piacon értékesítik.

 
Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt 

tűzifamennyiség készleteivel, az átadást is megkezdik. A program-
ban hengeres tűzifa vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasz-
nálási helyre történő szállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

  A  tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő 
tűzifa alapanyag vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál 
az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A program ke-
retében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa 
egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtán-
ként, erdei köbméterenként:

 
Keménylombos:       30 000 Ft
Lágylombos:            19 000 Ft
Fenyő:                      19 000 Ft

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszá-
mít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt 
tűzifa mennyisége. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját 
működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. 
A működési terület listája, valamint további részletes informá-
ciók a vásárlás  helyszíneiről, feltételeiről és az átvétel menetéről 
a  kormany.hu  oldalon és az állami erdőgazdaságok honlapjain 
olvashatók. 

Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűj-
tés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Tájékoztató Határvadász és 
Rendőrjárőr toborzásról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya és a Készenléti Rendőrség Jánoshalmán, 
2022. október 13-án Határvadász és Rendőrjárőr toborzó 
tájékoztatást szervezett az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pont és Könyvtár nagytermében.

A tájékoztatón 23 álláskereső vett részt. A határvadász mun-
kakör betöltéséhez minimum 8 osztállyal rendelkező álláskeresők 

jelentkezését várták. A rendőrjárőr munkakör betöltéséhez pedig 
érettségi megléte volt az iskolai bemeneti feltétel.

A tájékoztató végén határvadász jelentkezési lapot 11-en vit-
tek magukkal, míg rendőrjárőr jelentkezési lapot 2-en.

A tájékoztató során az érdeklődő álláskeresőknek kérdés ese-
tén a toborzáson jelen lévő rendőrök tájékoztatást és tanácsadást 
is tudtak nyújtani.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
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2022. szeptember hónapi születések:
Kovács Lilla      an.: Kolompár Brigitta
Horváth Laura     an.: Horváth Edit

2022. október hónapi születések:
Kis-Gombos Miron      an.: Zakupszki Nóra
Sipos Fanni       an.: Horváth Ildikó
Kiss Odett Anna      an.: Molnár Klaudia
Nagy-Fodor Zoé      an.: Fodor Edit
Geleta Anna       an.: Tóth Cintia
Borsos Mira       an.: Kiss Alexandra
Gömbösi Zamira      an.: Ledenyák Réka Lotti

Házasságot kötöttek:
Török Ádám és Sziráczki Nóra

Elhunytak:
Kolompár Tibor   élt: 56 évet 
Sztanyik Mihály   élt: 67 évet
Subák Mihályné Paska Gizella  élt: 83 évet
Molnár Lászlóné Majer Erzsébet Marcella élt: 67 évet
Zecher Lajos Ferencné Fábián Margit élt: 95 évet
Goczol Ferencné Jójárt Matild  élt: 91 évet
Antunovic Stipan   élt: 83 évet
Viszmeg Ferenc József   élt: 88 évet
Szabó Kálmán Lajosné Tumbász Mária élt: 71 évet
Kristóf János    élt: 75 évet
Binszki Lénárdné Kiss Katalin Margit élt: 87 évet
Mikó Istvánné Nagy Erzsébet  élt: 90 évet
Lázár László    élt: 65 évet

Anyakönyvi események

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház búcsúja
Kedves Szülők!

A Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház 2022 december 31-
én megszűnik, és ezúton is szeretnék a gyerekház összes dolgo-
zója nevében megköszöni az elmúlt 9 év minden egyes pillanatát. 
Köszönjük az élményeket, amiket veletek együtt élhetünk meg, 
köszönjük a gyerekektől azt a sok-sok szeretetett, amit kaptunk. 
Ez az időszak számunkra is nagyon sok új dolgot adott, sokat 

tanultunk tőletek – és ugyanakkor veletek együtt - elfogadásról, 
empátiáról.

Kívánjuk, hogy az itt megszületett kapcsolatok, beszélgetések, 
élmények és események örökre megmaradjanak mindnyájunk szí-
vében. 

Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói



November 27.

Adventi gyertyagyújtás

17.00 óra Szederinda citerazenekar műsora

December 4.
 17.00 óra Mélykúti Egyházközség Ifjúsági közösségének műsora

December 11.
 17.00 óra Mélykúti Nagycsaládosok Egyesületének műsora

December 18.
17.00 óra Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda műsora

Vendégeinket meleg tea, forralt bor és zsíros kenyér várja!

Mindenki Karácsonya

A mélykúti vállalkozók és az Önkormányzat, minden jelenlévőt 
vendégül lát egy babgulyásra, és kalácsra!

Kézműves vásár

Műsorok után:
Gyertyagyújtás

Mindenkit szeretettel 
várunk!Hangolódjunk együtt az ünnepekre!

Helyszín: Mélykút  Piactere

Helyszín: Mélykút  Piactere


