
Mélykútról először - mai tudásunk sze-
rint - 1553-54 – ben tesznek említést. Mely 
után a település többször elnéptelenedett. 
Igazi fejlődése a török, országunkból tör-
ténő végleges kiűzetése után indult meg, 
erre utalhat a település címerében az 1716-
os évszám.

Tehát kimondhatjuk, hogy településünk 
újranépesedésének, újjászületésének 300-
ik évfordulóját ünnepeljük 2016-ban. Ettől 
az időszaktól már békét, biztonságot, nyúj-
tott Bács-Bodrog vármegye az ide telepü-
lőknek. Mélykút egy kiváló adottságokkal 
rendelkező térségben kialakuló település. 
Régi térképeken látszik, hogy központjá-
ban a tó állt, a település aköré rendező-
dött.  Mindig és minden időben szorgos 
segítőkész, dolgos emberek lakták.

300 év rendkívül hosszú idő. Három-
száz év alatt felnőtt számtalan generáció. 
Folyamatosan alakultak a szokások, az 
ízlés, az értékrend, a gondolkodás. So-
kan születtek, sokan meghaltak. Sokan 
ideköltöztek, sokan elköltöztek innen. A 
történelem változó, hol békésebb, hol va-
dul tomboló időszakaiban annyi változás 
történt, hogy számon tartani is nehéz. Egy 
viszont bizonyos: Mélykút átvészelte a leg-

nehezebb korszakokat is, s ma, 2016-ban 
elmondhatjuk, hogy Bács-Kiskun megye 
22 városa között ott van Mélykút is.

Ahogy Illyés Gyula fogalmaz: „A vidéki, 
aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb 
a szülőföldre, a »szűkebb pátriára« lyukad 
ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, 
onnan a konyhán át egy kétablakos szobá-
ra, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Va-
gyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó 
történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a 
ház és haza egy dolgot jelentett.”

Most, hogy itt állunk háromszáz évvel 
a hátunk mögött, érdemes elgondolkodni 
azon, hol is tartunk jelenleg, és hová szeret-
nénk eljutni. Manapság divatos a fejlődést, 
a modernizációt, a haladás emlegetni. 
Csakhogy ezek a fogalmak sokszor azt ta-
karják, hogy elvetjük azt, amit addig tanul-
tunk, ami addig érték volt, amik mentén a 
korábbi generációk éltek. 

A teljesítményorientált világ, amely kö-
rülvesz minket, s amely mindenáron a sike-
rességet, jelöli ki az egyetlen követendőnek 
és mértékadónak. Pedig a legfontosabb egy 
ember számára: a közösséghez tartozás, az 
önzetlenség, az áldozathozatal másokért, 
és az a gondolkodásmód, hogy képes va-

gyok a közösségért 
a magam igényeit 
háttérbe szorítani, mert csak együtt lehet 
és érdemes előbbre jutni a szó nemes ér-
telmében. Az előrejutás pedig sosem lehet 
vertikális, mennyiségileg mérhető, vagy fo-
rintban kiszámolható. A régi ember számá-
ra épp a statikusság, az értékek megőrzése 
az állandó, a tradíció által volt a legfonto-
sabb, mert pontosan tudta, hogy minden 
forgó, mozgó, változó dolog közepén csak 
a tengely, a középpont az, ami biztonságot 
adhat, ami kitéphetetlen, úgy, ahogy a 
fának a gyökere is szilárdan kapaszkodik 
a földbe. Ha a törzse, lombja csavarodik, 
ingadozik is, az alapok mozdulatlanok. 

Március 15-én, Nemzeti ünnepünk dél-
utánján egy nagyon színvonalas előadás 
keretében megnyitottuk a „300 éves Mély-
kút „ rendezvénysorozatot. Az előadást Dr. 
Rauzs József tartotta mélykút kialakulásá-
ról, történelméről, érdekességeiről. 

Ezzel elindítottuk a 2016-os emlékévet, 
melyben az év során megpróbálunk min-
den korosztályt bevonni a kicsiktől a na-
gyokig, fiataltól az öregig a közös ünnep-
lésbe. 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”         gróf Széchenyi István

300 éves Mélykút, Kedves Mélykútiak!
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PROGRAM:
A rendezvényeket megtalálják a „300 

éves Mélykút” Facebook, oldalon valamint 
Mélykút Város , és a Fenyő Miksa Könyvtár 
honlapján valamint negyed éves bontásban 
az Önkormányzati Tájékoztató lapjain.

Kedves Mélykútiak!
„… a szülőföld fogalma relatív dolog, 

nem tudjuk behatárolni, hogy mettől hány 
méterig tart. Talán nem is négyzetméter-
ben mérhető az értéke – sokkal inkább az 
ember szívében található. Leginkább akkor 
érezzük, – és ez az a pont, amikor megfo-
galmazódik bennünk a hiánya – ha messze 
kerülünk tőle, mégis valami visszahúz arra 
a helyre.” – mondja Berill.

Az ember életében nagy szerepet játszik 
a szülőfalu szeretete. Az ebből az érzésből 
eredő erős gyökerek a változó világban az 
embereknek stabilitást, tartást, biztonságot 
adnak. A szülőföld szeretete, megtartó 
ereje, az otthon melege és semmivel sem 
helyettesítő hatása az emberek érzelmi 
világára sok-sok összetevő függvénye. Na-
gyon szépen fogalmazza ezt meg Pósa 
Lajos: A haza című versében.

Tudjátok-e, mi a haza? 
Az a hajlék, hol születtünk, 
Hol a dajka altatóan 
Dúdolgatott dalt felettünk, 

Hol az ákác lombja borul 
Ablak alatt az ereszre, 
S eresz alján csicsereg a 
Villásfarkú vidor fecske. 
-Bárhová visz szerencsétek, 
Ezt a hazát szeressétek!
Tudjátok-e, mi a haza? 
Az az udvar, hol tipegtünk 
S gyönge kézzel a homokból 
Arany várat építettünk. 
Az a kis kert, hol virágot 
Kötözgettünk bokrétába, 
S bokrétásan szenderegtünk 
Rózsabokor árnyékába. 
-Bárhová visz szerencsétek, 
Ezt a hazát szeressétek!

Tudjátok-e, mi a haza? 
Az a játszóhely a dombon, 
Hol labdáztunk, kergetőztünk. 
A haza az édes otthon. 
Az a falu, az a város, 
Hol vesszőn lovagoltunk, 
Az a határ, hol kalappal 
Tarkaszárnyú lepkét fogtunk. 
-Bárhová visz szerencsétek, 
Ezt a hazát szeressétek!

Kérem, hogy szeressék Önök is ezt a 
hazát, a mi kis városunkat! Látogassák 
minél többen az ünnepi év rendezvé-
nyeit! Ünnepeljünk együtt!

Kovács Tamás
polgármester

FanyesedéK leraKás 
elõre egyeztetett idõpontban: 

Horváth Zsolt 
70/423-26-00, 
30/967-72-75
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 9. és 
23. napján tartott képviselő-testületi ülést.
Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint 
foglaljuk össze:

2016. február 9.
1. Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásával kapcsolatban. Közérdekű bejelentéssel kapcsolatban 
kereste meg a képviselő-testületet S. G. mélykúti lakos. A bejelentő 
kérte, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést vizsgálja 
felül a képviselő-testület, ugyanis nem veszi igénybe a szolgáltatást, 
mégis ki kell fizetnie a szemétszállítási díjat. A Képviselő-testület 
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatban érkezett közérdekű bejelentést és úgy döntött, hogy 
a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött köz-
szolgáltatási szerződést nem kívánja felülvizsgálni. A hulladékgazdál-
kodási törvény szerint azzal, hogy a kukásautó eljár, - tehát felajánlja 
a cég a szolgáltatást, - a díjfizetési kötelezettsége a lakosoknak 
fennáll. A jelenlegi jogi szabályozás szerint nem kell szerződést kötni 
az egyénnek a szolgáltatóval, hanem a szolgáltatás felajánlásával 
létrejön a közszolgáltatási szerződés. A hátralékot a NAV szedi be.  
A napirend tárgyalása során  a települési képviselők hozzászólásakor 
felmerült a közelmúlt jelentős eseménye, miszerint az önkormány-
zat 20 millió forint körüli összeget fizetett ki annak a szemétnek a 
szállításáért, amit a volt rekultivált hulladéklerakó mellé tettek ki 
az emberek. Ez az egész lakosság fél éves szemétdíja. Kihordták az 
emberek úgy, hogy ott a kuka és mégsem teszi bele a szemetet, vagy 
olyan sok szemét keletkezik. Az egy szemét-hegy volt, ami tele volt 
mindenféle hulladékkal, volt benne építési törmelék is, de rengeteg 
kommunális hulladék is. Ez az összeg 6 év civil szervezetek támoga-
tási összege. Évtizedeken át tartó felelős magatartás kellene ahhoz, 
hogy az emberek betartsák, amit nyugaton már megtesznek. Meg 
kell tanulni, a környezetre vigyázni kell. 

2. Beszámoló az önkormányzat által támogatásban részesített ci-
vil szervezetek, egyesületek 2015. évi működéséről, a pénzesz-
közök felhasználásáról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a civil szervezetek, egyesületek 2015.évi működéséről, a 
pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta. 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.
A 2016. évi költségvetés fő számai az alábbiak szerint alakulnak:
az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után az önkormányzat 
összesített bevétele 914 710 E Ft, tervezett  kiadása 914 710 E Ft. 
A működési célú kiadás és bevétel egyensúlya belső finanszíro-
zással 53 792 E Ft, az előző évben képződött szabad költségvetési 
maradványával biztosított. A felhalmozási célú különbözet összege 
195 519 E Ft, mely összeget részben belső, részben külső forrásból 
biztosítunk. 
A felhalmozási célú költségvetési maradvány 182 655 E Ft, a ter-
vezett hosszúlejáratú hitel előirányzata 12 864 E Ft. A megjelenő 
pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük annak érdekében, 
hogy az önkormányzat költségvetését pályázati forrásokkal teher-
mentesítsük. 2016. évben a települési önkormányzat működési 
támogatása címen kapott összeg 127 182  E Ft. 

4. Döntés a házi gyermekorvosi feladatellátás 2016. április 30. 
napját követő ellátásáról. A Képviselő-testület az 1. számú házi 
gyermekorvosi körzet helyettesítésére Gazdag Andrea és Társa Bt.-
vel megállapodást kötött 2016. május 1. napjától. A helyettesítést 
ellátó orvos Dr. Rauzs Józsefné Dr. Fülöp Katalin.

5. A 2016. évi lakossági fórum összehívása.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány-
zat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(IV.15.) önkormányzati számú rendelet 24. §-a értelmében 2016. 
március 22.  napján (kedd) 17 órai kezdettel lakossági fórumot hív 
össze a Művelődési Házba

6. a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátáshoz szük-
séges ügyeleti helyiségek térítésmentes használatba adása a 
Reálmed Kft. részére.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 6449 Mélykút, Nagy u. 
4. szám alatti II. számú rendelőt és további önkormányzati helyi-
ségeket térítésmentes használatba adja a Reálmed Kft.-nek  2016. 
március 1. napjától  2017. február 28. napjáig háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet  működtetése céljából.

7. Mélykút Damjanich utcát a Magyar utcával összekötő köz te-
hergépjármű forgalom korlátozása. 
A Képviselő-testület a Damjanich utcát a Magyar utcával összekö-
tő köz tehergépjármű forgalom korlátozásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és megállapította, hogy a településen több olyan 
útszakasz is található, ahová korlátozó tábla kihelyezése szükséges. 
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy méresse fel a település 
útjainak állapotát. A Képviselő-testület felkérte a Gazdasági Bizott-
ságot, hogy a felmérés ismeretében tegyen javaslatot, hogy hova 
kerüljön korlátozó tábla kihelyezésre. 

2016. február 23.
1.  A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kul-

turális Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. A Képvi-
selő-testület elfogadta és megválasztotta Hurton Zoltánt a társaság 
ügyvezetőjévé 2016. március 1. napjától határozatlan időtartamra.

2.  Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Képviselő-testület 2016. januárban döntött arról, hogy 2016. már-
cius 31. napjával megszünteti a Művelődési Ház és Fenyő Miksa 
Könyvtárat. Jelen rendelet-módosítás során meghatározta a Kép-
viselő-testület, hogy Mélykút Város Önkormányzat 2016. április 
1. napjától nyilvános könyvtárat tart fenn Fenyő Miksa Könyvtár 
néven, mely az Önkormányzat szervezeti egysége. 
Fenyő Miksa Könyvtár nyitva tartási ideje az alábbiak szerint kerül 
szabályozásra: Hétfő: 13 – 17, Kedd: 8 – 12 és 13 – 17, Szerda: 
13 – 17, Csütörtök: 8 – 12 és 13 – 17, Péntek : 8 – 12 és 13 – 17, 
Szombat: 8 – 12. A Fenyő Miksa Könyvtár minden év június 16-tól 
augusztus 31-ig szombatonként zárva tart.

3. Jelentés a konyha belső ellenőri jelentésének felülvizsgálatáról.
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Konyha belső 
ellenőri jelentésének felülvizsgálatáról készített jelentést megtár-
gyalta és annak tárgyában az  alábbi határozatot hozta:
1. Javasolja a Konyhát működtető intézmény vezetője részére 
tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a lefőzendő adag meny-
nyisége minél pontosabban kerüljön meghatározásra (az iskola 
részéről a tanítási szünetek egyeztetése), valamint az élelmiszer 
beszerzések lebonyolítását, újratárgyalását.
2. A Képviselő-testület felkéri a feladatot átvevő intézményvezetőt, 
hogy az átvételtől számított 3 hónap után soron követő Képviselő-
testületi ülésen számoljon be a konyha megfelelő működése érde-
kében megtett intézkedéseiről és annak eredményéről, valamint 
2016. szeptember 01-ig a konyha gazdálkodási adatairól.

Dr. Dudás Anita

A tanácskozó teremből jelentjük …
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2016. évi rendezvényterv

dáTUM eseMény HelysZÍn RENDEZŐ FELELŐS 
ELÉRHETŐSÉG

Március 15.
300 éves tematikus megnyitó 
Dr. Rauzs József 
300 év története című előadása

Fenyő Miksa 
Könyvtár Önkormányzat

Kovács Tamás 
+36 70 387 05 13 
hivatal@melykut.hu

Március 15. Városi ünnepség ’48-as emlékmű Önkormányzat
Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
+36 70/451 48 45

Március 18. Szvetnik futball - kupa Sportcsarnok SZJÁI
Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
+36 70/33-83-186

Március 19. Tavaszváró a Tarcal - hegységben
Rockenbauer Pál 

Természetjáró 
Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 
melykut–butor@t-online.hu

Március 20. Nyusziváró kézműves Művelődési ház NOE
Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu 
+36 30/617 81 79

Március 30. Rajz-, versíró-, város videó-, 
graphiti- pályázat hirdetése

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Március 30.

Az én városom -  2016 
fotópályázat, családfakutatás, 
„A családban marad” novellaíró 
pályázat meghirdetése. 

Fenyő Miksa 
Könyvtár

Fenyő Miksa 
Könyvtár

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45

Április 02. Táncház Művelődési ház
Kopcsek Tamás 
+36 70 459 32 58 
kopcsektamas@freemail.hu

Április 11. Szavalóverseny Szülőföldem 
tematikában

Fenyő Miksa 
Könyvtár

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Április 16. Cseszneki árok - túra
Rockenbauer Pál 

Természetjáró 
Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 
melykut–butor@t-online.hu

Április 22. Mélykút kerülő kerékpártúra SZJÁI

Április 24. Határkerülés Egyházközség

Április 30. Generációk hídja - Vetélkedő Fenyő Miksa 
Könyvtár

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Április - 
október

Digitális/online 
városismereti játék - Szvetnik Joachim 

Általános Iskola

Május 1. Parasztolimpia 
Bográcskirály választás

Sportpálya 
melletti tér

Művelődési ház 
Önkormányzat 

NOE

Hurton Zoltán 
hurton.zoltan@gmail.com 
+36 30 737 41 85
Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu 
+36 30/617 81 79
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Május 7. Cigány majális Sportpálya 
melletti tér

Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

Burai Béla Tel: 
+36 20 203 08 40 
bela6605@gmail.com

Május 14. Mélykúti Országos Autós Találkozó

Május 15. Elsőáldozás Szent Joachim - 
templom Egyházközség

Május 20-22. Kalandok a Zemplén - 
hegységben

Rockenbauer Pál 
Természetjáró 

Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 
melykut–butor@t-online.hu

Május 22. Nemzeti Bor Maraton
Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45

Május 27. Önkormányzati sportnap Műv. ház mögötti 
tér Önkormányzat Bényi József 

muszaki@melykut.hu

Május 28. Családi és gyermeknap Műv. ház mögötti 
tér NOE

Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu
30/617 81 79

Május 28. Mélykút címer élőképben Sportpálya/iskolai 
betonpálya SZJÁI

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Május 29. Esélyegyenlőségi Nap Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesülete

Telefon: +36-77/470-010 
Mobil: +36-30/983-6384  
(Szabó József) 
Mobil: +36-70/387-0512 
(Rasztik Tibor) 

Június 3. 
Végel László Kossuth-díjas író 
(mélykúti kötődésű) rendhagyó 
irodalom óra

Vörös tanya Szabó József 
+36-70/387-0512

Június 09. DÖK-nap - Helytörténeti 
vetélkedő

Mélykút nevezetes 
helyszínei

Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Vojnics-Rogics Antalné
vojnicsjudit@gmail.com
70/33-83-186

Június 10. Ballagás Szvetnik Joachim 
Általános Iskola

Június 16 -19. Lóverseny Lovaspálya Lovasegyesület

Június 18. Spartacus ösvény avatás a 
Visegrádi hegységben

Rockenbauer Pál 
Természetjáró 

Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 
melykut–butor@t-online.hu

Június 18. Cigány juniális Strand Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

Burai Béla Tel: 
+36 20 203 08 40 
bela6605@gmail.com

Június 25. Szederinda Juniális Strand Szederinda Népzenei 
Egyesület

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45

Június 25. Veterán Autósok és Motorosok 
Túra

Június - 
július Tánciskola Műv. ház

Hurton Zoltán 
hurton.zoltan@gmail.com 
+36 30 737 41 85
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EGYESÜLETI HÍREK
a Mozgáskorlátozottak Mélykúti egyesületének tájékoztatója

sZJa 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

az elmúlt években személyi jövedelemadó-
juk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. 
További munkájukhoz sok sikert, jó erőt 
és egészséget kívánunk! Továbbra is kér-
jük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat 
és mindazon személyeket, akik szeretnék 
támogatni egyesületünk sokirányú tevékeny-
ségét, ajánlják fel személyi jövedelemadó-
juk 1%-át közhasznú szervezetünknek.
Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük!

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk elnöksége köszönettel tar-

tozik mindazon tagtársaknak, akik rend-
szeres tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk 
biztonságos működését. 

A 2016. évi tagdíj összege: 1200,-Ft, 
melyet május 31-ig, egyesületi irodánkban 
kérjük befizetni ügyfélfogadási időben.

HAJDÚSZOBOSZLÓI 
GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívül-

álló személyeket is a hagyományos hajdú-
szoboszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 2016. 
november 6-13-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpan-
ziós ellátással) Költség tagok részére: 44500 
Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 
49000 Ft + IFA + útiköltség. A csoportos 
gyógyüdülés teljes időtartama alatt (7 éjsza-

ka) jelenlévők közül – sorsolással - egy fő ré-
szére a Hőforrás Gyógyszálló visszatéríti az 
üdülés alapösszegét. Jelentkezéseket május 
26-ig várjuk 10000 Ft előleg befizetésével.

A MÓRAHALMI ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐBEN 
- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-

sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 8.500.- forintért, melyet 
hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni 
odautazással. 

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a 

gyógymasszírozás folyamatosan igénybe 
vehető. Időpont egyeztetés személyesen 
a Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876 
telefonszámon lehetséges.

TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén a 

következő támogatások ügyintézésében tu-
dunk tagtársaink segítségére lenni:

- Fogyatékossági támogatási kérelem
- Parkoló kártya igénylése
- Lakás-akadálymentesítési támogatás
- Gépjármű-szerzési és átalakítási támo-

gatás
- Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek
- Gyógyszer és segédeszköz támogatási 

kérelmek

- Gyógyászati segédeszközök igénylése
- Szociális üdülési támogatás

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • 

klubfoglalkozások • előadások • kirándu-
lások és kedvezményes szolgáltatások szer-
vezése • vérnyomásmérés • gyógytorna • 
gyógymasszírozás • gyógyüdültetés • szo-
bai kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • könyvet-házhoz 
program • ingyenes Internetes szolgáltatá-
sok.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás:  szerdán 14–17 és 
  csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

Talán mindenki felteheti magának ezt 
a kérdést, ha túl van életének java részén 
vagy ha olyat alkotott, amely meghatározó 
volt életében. Életünk egyszeri és meg-
ismételhetetlen – a földi létben, a földi 
dimenziókban.

Ezekre a kicsit filozofikus megállapítá-
sokra - az életévek gyarapodásával egyre 
gyakrabban – a múltra való visszatekin-
tés során döbbenünk rá. Bár ifjúkori „vi-
lágmegváltó” terveinkben nem egyszer 
jelennek meg csodálatos álmokat szövő 
gondolatok, majd az idő múlásával ezek a 
kitűzött célok megvalósulnak vagy módo-
sulnak. Boldog ember az, aki előbb vagy 
utóbb meg tudja valósítani egészséges élet-
terveit. Bölcs ember az, aki felméri az élete 

adta lehetőségeit, majd ennek megfelelő-
en tervezi meg életét és valósítja meg azt 
saját, ill. környezetének örömére. Sikeres 
embereknek nevezzük az ilyeneket. Mély-
kútról is származik sok ilyen sikeres ember, 
akikre örömmel gondolunk és büszkén 
emlegetjük őket.

A tanulóifjúság elé szeretném állítani 
valamennyit (példaképként) a „MÉLYKÚTI 
NAPOK” – 300 éves Mélykút - rendez-
vénysorozat egyikeként - Akikre büszkék 
vagyunk! – életutak kiállítása címmel az 
iskolában. 

Ehhez kérem „kisvárosunk” valamennyi 
lakójának segítségét: küldjék el nekem 
annak a személynek az elérhetőségét 
(nevét, telefonszámát vagy e-mail cí-

mét), akit úgy gondolnak - érdemes arra, 
hogy elért eredményei alapján bemutas-
suk életútját  tanulóinknak  ill. a kiállítást 
látogatóknak. 

Köszönöm együttműködő segítségü-
ket! Jelzéseiket várom!

novák lászló igazgató
Szvetnik Joachim Általános Iskola
6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
e-mail: enelem@citromail.hu

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, - 
hordozd szívedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
hogy más legyen.”

„Vajjon mi lesz az, ami megmarad  
a lelkem drága szülötteiből, …”

(Reményik Sándor: Mi marad meg?)
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-
lent, és munkálkodhass a jövőn”.

E széchenyis gondolat jegyében szüle-
tett meg iskolánk első félévi ünnepi prog-
ramterve.

Emlékezni, ünnepelni sokféleképpen 
lehet. A Szvetnik Joachim Általános Iskola 
olyan rendezvényekkel, programokkal kap-
csolódik a jubileumi évhez, amelyek éves 
Munkatervünkhöz igazodnak, és méltán 
tarthatnak számot a diákok érdeklődésére: 
érdekesek, szórakoztatóak, újszerűek. Sőt, 
nemcsak őket szeretnénk bevonni, hanem 
a szülőket, nagyszülőket is. 

Íme a választék!
Március 18.  szvetnik-kupa Teremlab-

darúgó Torna 
E jeles év méltó megünneplését a te-

lepülésünkön nagy hagyománnyal rendel-
kező labdarúgás sportágban is szeretné 
megvalósítani iskolánk. Ebből az alkalom-
ból meghívásos teremlabdarúgó tornát 
szervezünk a Városi Sportcsarnokban hat 
csapat részére (Bácskossuthfalva, Borota, 
Jánoshalma, Kunfehértó, Mélykút, Tompa), 
ahol a III. korcsoportos fiúk vetélkednek 
egymással. Vajon kié lesz a Szvetnik-kupa?

Március 30.  Rajzpályázat kiírása
Szvetnik Joachim halálának 28. évfordu-

lója tiszteletére – hagyományainkhoz híven 
– rajzpályázatot írunk ki diákjainknak. A 
pályázatra érkező alkotások közül a szak-
mai zsűri választja ki a legjobbakat, ame-
lyekből augusztusban kiállítást rendezünk.

Április 11. A költészet napja
Szintén több évtizedes múltra tekint 

vissza a vers ünnepének is nevezett költé-
szet napi programunk. Az idén a szülőföld 
tematikához kapcsolódó magyar költők 
verseiből választhatnak tanulóink. Célunk, 
hogy minél többen mondják el a szívükhöz 
legközelebb álló művet, ezért versengés 
helyett versmondó-délelőttöt szervezünk a 
Fenyő Miksa Könyvtárban.

Április 22. Mélykút-kerülő kerékpár-
túra

A Föld napján a szabadba szólítjuk tanu-
lóinkat és a szülőket; az alkalom szellemi-
ségének jegyében természeti környezetünk 
megóvása érdekében biciklire pattanunk, 
és kelet felé indulunk: az alsó tagozatosok 
Öregmajorig, a fölsősök Kisszállásig kere-
keznek. Mindkét helyszínen rövid pihenőt 
tartunk, ahol az osztályok totón mérhetik 
össze tudásukat. Sőt, a szomszéd település 
diákjait kihívjuk egy kötélhúzásra is!

Április 30. Generációk hídja-vetélkedő 
A család nélkülözhetetlen értékek for-

rása. Ez a gondolat vezérelt a fenti rendez-
vény kitalálásakor. Amikor az ünnepi prog-
ramsorozatot összeállítottuk a település 
szervezeteinek vezetőivel, nagyon szíven 
ütött a nyugdíjasok képviselőjének követ-
kező mondata: ,,Mi nem készülünk külön 
műsorral, de arra kérünk minden szerve-
zőt, ne feledkezzenek meg a rólunk!” 

Kedves nagymamák, nagypapák! Most 
itt a kiváló alkalom, hogy gyermekükkel és 
unokájukkal benevezzenek a Generációk 
hídja-vetélkedőre! Olyan 3 főből álló há-
romgenerációs csapatok nevezését várjuk 
(1 fő 15 év alatti gyermek, 1 fő szülő, 1 
fő nagyszülő), akik szeretik a kihívásokat, 
ismerik településünk múltját, jelenét, szí-
vesen játszanak velünk ezen a szombat 
délelőttön. A legeredményesebb csapatokat 
értékes családi nyereményekkel jutalmaz-
zuk: Mecsextrém Park belépőt, mórahalmi 
fürdőbelépőt, könyvutalványt nyerhetnek.

Jelentkezni személyesen lehet a kitöltött 
nevezési lappal az iskolában, amelyet hon-
lapunkról (www.szvetnikiskola.hu) vagy 
az iskola facebook oldaláról is le lehet 
tölteni.

április 30. digitális/online városisme-
reti játék hirdetése

Szintén ezen a napon kerül kiírásra 
egy online csapatverseny. A regisztrációhoz 
kötött négyfős csapatversenyen iskolánk 
tanulói indulhatnak. Minden szükséges 
információt megkapnak a gyerekek osz-
tályfőnöküktől. 

Május 1. Parasztolimpia
A falusi múltat idéző tréfás, szórakoztató 

próbatételek számunkra is kihívást jelente-
nek. Bár ez nem intézményünk rendez-
vénye, szvetnikes tanár + diák csapatunk 
szívesen csatlakozik, s megméretteti magát 
(itt is).

Május 28. Gyermeknap 
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 

felkérésére újszerű meglepetés elemmel 
színesítjük a rendezvényt.   

Június 9. dÖK-nap
A ballagás előtti utolsó tanítási nap a 

diákoké: ekkor diák-önkormányzati napot 
tartunk, ahol a diákközgyűlés beszámol 
a tanév során végzett tevékenységéről, 
majd helytörténeti vetélkedőt rendezünk. 
A település különböző helyszínein felál-
lított állomásokon a témához kapcsolódó 
elméleti és gyakorlati feladatokkal, játékkal 
szórakoztatjuk a vakációra készülődő ta-
nítványainkat.

Terveink között szerepel még Mélykút 
címerének élőképben történő megjeleníté-
se. Ennek megtervezése, kivitelezése nagy 
kihívás, ezért a részletekről a későbbiek-
ben adunk tájékoztatást.

Vojnics-Rogics Antalné
 igh.

A SZJÁI bekapcsolódása a MÉLYKÚT 300 programsorozatba

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
Miskolci Ferenc élt 81 évet, 
Borsos Béla élt 61 évet, 
Odrobina Sándor Sebestyén élt 65 évet,  
Bényi István élt 77 évet, 
Ádelhardt Antal élt 78 évet, 
Lengyel József élt 50 évet

Házasságot kötöttek:
Márciusban:
Tamás Klaudia és 
Patai Krisztián

Óvodai beíratás 
időpontja

2016. április 20-21-én,
8-16 óráig

Helye: I. sz. óvoda Mélykút
            Petőfi tér 5.

Szükséges iratok:
gyermek anyakönyvi kivonata
gyermek oltási könyve
gyermek lakcímkártyája
gyermek TAJ kártyája

Az óvodai felvétel jelentkezés alap-
ján történik. az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése 
szerint az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három-
éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 

     Mackó Zoltánné
megbízott óvodavezető
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az ÉPTESZ KFT. neve megváltozott. 
2016.01.01-től az új név Mélykúti Ön-
kormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és 
Kulturális Non-profit Kft.

A Kft. tevékenységi köre kibővült 
2016.04.01-től. Mélykút Város Önkormány-
zata megállapodást kötött a Kft-vel, 2016. 
április 1-től a Művelődési Ház, Sportcsar-
nok, Alkotóház, Szvetnik Emlékház üze-
meltetését, működtetését a Kft. látja el. A 
gördülékeny átállás érdekében tájékoztat-
juk a Tisztelt Lakosságot, hogy a személyes 
ügyintézés 2016. április 18-tól a Művelődési 
Házban (Mélykút Tópart 58. ) történik. Ez-
után az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi u. 5. 
szám alatt megszűnik.

Tájékoztatjuk továbbá az Egyesületeket, 
Civil szervezeteket, sportolni vágyókat, ma-
gánembereket, hogy az átvett intézmények 
továbbra is a lakosság rendelkezésére áll-
nak. A Kft. által eddig biztosított szolgál-
tatásokban  nem történik változás, csupán 
az ügyintézés helye kerül a Művelődési 
Házba. 

Mélykút Város Vizi közmű szolgáltatását 
2013. január 1-től a BAJAVÍZ  KFT. látja el. 
Ezzel az Önkormányzat eleget tett a jogsza-
bályi előírásoknak. A Fogyasztók az átadás-
átvételi eljárástól függetlenül folyamatos 
vízellátásban részesülnek. 

2013. január l-től a KFT. jelenlegi ügy-
félszolgálatán, csak a január 1 előtti vízdíj 
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak 
befizetése történhet. Erre továbbra is ren-
delkezésre állunk mind személyesen, mind 
telefonon. ( Telefon: 77/460-089). A vízszol-
gáltatás és szennyvízelvezetés összes prob-
lémájával (csőtörés, vízbekötés, számlázás, 
stb.) 2013. január 1-től a BAJAVÍZ KFT-hez 
kell fordulniuk.

Az KFT üzemeltetésében levő temetők 
(Kálvária, Pesti, Alsó) a hét minden napján          
6 - 20 óráig tartanak nyitva. 

Temetőgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)

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. A szippantási díj a közüle-

teknek bruttó 2.085,-Ft/m3, lakosságnak a 
rezsicsökkentéssel bruttó 1.694,-Ft/m3.

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.

a KFT. továbbra is vállalja telekhatáron 
belül belső szennyvízcsatorna kiépítését.

Érdeklődni a 06-77/460-089, 
06-70/612-8000 számon vagy 

az irodában lehet Mélykút Tópart 58. 
szám alatt.  

Mélykút 2016. március 11.
Hurton Zoltán  

ügyvezető

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT. HÍRDETÉSEI

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Sajtóközlemény

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák 
villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről 
szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról 
szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 
2020. évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes 
tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott 
lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb 
képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeménye-
zésére nem kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező kormányhivatali dolgozók 
munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések során.

Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének kivé-
désére. A kormányhivatali munkatársak minden esetben igazolják magukat fényképes 
igazolvánnyal és megbízólevéllel. Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az 
ingatlanaik területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

jánoshalmi rendôrörs
indokolt eseteben  az alábbi telefon-

számon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

démász telefonszámai
Általános kék szám (CALL CENTER)

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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Tisztelt ügyfelünk!
A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. A korábban megszokott előre üteme-
zett, település egész területére vonatkozó egy 
meghatározott napon történő lomtalanítás 
helyett a továbbra is évente 1 alkalommal 
– azonban az ingatlan tulajdonossal egye-
dileg előre egyeztetett időpontban, annak 
megrendelését követően – a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól 
történő elszállítását kívánja biztosítani. Ez-
által megtörténik a szolgáltatás színvonalának 
magasabb szintre emelése, hiszen minden 
településen élő lakos maga választhatja meg 
a számára legmegfelelőbb időpontot.

A 2016-os évben lomtalanítást március 15. 
és június 15. közötti időszakban kérheti az 
ügyfél előzetes egyeztetést követően.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36 
-20-401-4304 telefonszámon tudja jelezni 
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán 
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító szá-
mára, mely a számlán megtalálható. A lom 
elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek 
díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata: 
az ügyfél a megadott telefonszámon 1. 
egyezteti adatait, és a kért elszállítási 
időpontot az FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Munkatársával.
az előre egyeztetett időpontban az 2. 
ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 
lomhulladékot.
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 3. 
Kft. Szállító járműve az egyeztetett 
napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható 
hulladékok a korábban megszokottak sze-
rint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. 
bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás meg-
akadályozása érdekében kizárólag bezsákol-
va, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra:

gally, salak, trágya, szalma, egyéb nö-• 
vényi és állati hulladék, építési, bon-
tási hulladék, egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;
elektromos, elektronikai készülékek • 
(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
veszélyes hulladékok, gumiabroncs,• 

heti szemétszállítás körébe tartozó • 
háztartási, valamint gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységből származó 
hulladék.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Összevezetett eboltás Mélykúton 2016.
Kötelező veszettség elleni védőoltás helyszínei és időpontjai 2016-ban Mélykút városában:

Május 9. 8 -10 óra  futballpálya melletti betonon (búcsú helye)
Május 9.  16 – 18 óra futballpálya melletti betonon (búcsú helye)
Május 10. 8 -10 óra  futballpálya melletti betonon (búcsú helye)
Május 10. 16 – 18 óra futballpálya melletti betonon (búcsú helye)
Május 11.  8 -9 óra   Öregmajor klub előtt
Május 12. 17 – 18 óra Nagytorma daráló előtt

Pótoltás:
Május 26.  8 -9 óra  futballpálya melletti betonon (búcsú helye)
Május 26. 17 – 18 óra  futballpálya melletti betonon (búcsú helye)

Díjak:
oltás + 1 db féreghajtó (10 kg-ig) 3.500,-Ft
féreghajtó tabletta 10 kg-onként  100,-Ft/db
chip  3.500,-Ft/db
oltási könyv 300,-Ft/db
Az oltási könyvet (akinek van) mindenki hozza magával!

Az állatról emberre terjedő betegségek elleni védekezés értelmében a 81/2002/IX.4/FVM 
rendelet 8.§/2/ kimondja, hogy veszettség elleni oltással egyidejűleg kötelező az ebek széles 
spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése is. Beoltásra és féregtelenítésre fel kell vezetni 
minden 3 hónapos kort betöltött ebet. A be nem oltott ebek tulajdonosait szabálysértésre fel 
kell jelenteni. A pénzbírság mértéke 20.000,-Ft.

Az elveszett elhullott ebeket a nyilvántartásból az oltás helyén töröltetni kell. A 2003/803/
EK melléklete a kutyák veszettség elleni védőoltásának igazolására egységes európai útlevelet 
vagy kisállat egészségügyi könyvet ír elő.

Ebek védőoltása háznál is, bejelentkezés a 30/273 57 95 telefonon.

FELHÍVÁS
„Múlt a jelenben”
A Mélykúti Napok keretében emlékülést, családok, családfák bemutatását tervezzük. Kér-

jük, gazdagítsa a kiállítás anyagát Ön is! Mutassa be családját, családja történetét a 
kapcsolódó dokumentumokkal, készítse el családfáját! A bemutatásra lehetőséget 
biztosítunk.

A cél: együtt emlékezni elődeinkre, visszatekinteni múltunkra, megtalálni gyöke-
reinket, büszkén vállalni mélykútiságunkat!

A szervezők a programokat, a kapcsolódási lehetőségeket az Önkormányzati Tájékoztatóban 
is folyamatosan megjelentetik. 

A kiállítás témájával, a „családfával” kapcsolatban fordulhatnak: Jakity Attilánéhoz, 
személyesen a könyvtárban vagy a 461 347 és 70/459 29 47 – es telefonon.

Házhoz menő lomtalanítás
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Betegeket meglátogatni

Jézus életéből tudjuk, hogy nem egy alkalommal tett gyógyí-
tó csodát az Atyával együtt. Tudta azt, hogy az embernek nagy 
szüksége van az egészségre. Szoktuk mondani, hogy csak egész-
ség legyen, akkor minden megvan. De Jézus azt is tudta, hogy a 
testi egészségnél fontosabb a lelki épség, hogy lelkileg egészek le-
gyünk. Amikor Jézus gyógyít, személyesen érinti meg a betegeket, 
találkozik velük. Ez az, amit mi is el tudunk Jézustól lesni, nem is 
a gyógyítást, de a jelenlétet, a részvétet igen. Egy beteg ágyánál 
lehet, hogy nem tehetünk sok mindent, de jelen tudunk lenni, és 
ez a fontos, és gyógyulást is eredményezhet.

Nem azért járunk kórházakba, idősek otthonába, mert az 
annyira kényelmes, kellemes nekünk. Nekünk nem az, de azzá 
válhat onnantól kezdve, hogy tudatosan jót akarva megyünk el 
oda. Az, amit jelenlétünkkel, mosolyunkkal, vigasztalásunkkal, 
támogatásunkkal magunkkal viszünk, már elég. Higgyük el, hogy 
a mosolygás és kedvesség valóban fél egészség.

Betegeket meglátogatni. Egy középkorú tanyasi házaspárhoz 
hívtak ki, hogy beszélgessek velük. Nagyon örültek, és nem győz-
tek hálálkodni azért, hogy kimentem hozzájuk. Az már sokat 
jelentett nekik, hogy jelen voltam egyszerű, szenvedő életükben.

Budapesten egyik vezető beosztású paptestvérem tolókocsiban 
élő testvérét vittük mi kispapok rendszeresen sétálni a Kerepesi 
temetőbe. Én hetente egyszer sétáltam vele, tolva őt kb 2 órán ke-
resztül. Ennek a hölgynek a társaságában én magam is erősödtem, 
erőt vettem arra, hogy a nehézségeimet ne odázzam el, hanem 
tudjak rajtuk felülkerekedni. Amikor betegeket látogatunk meg, 
mi is gazdagodunk!

Hivatásomból fakad, hogy sok elsőpéntekes beteget látogattam 
már. Sokszor ugyanazt a történetet mondták el, szinte már én 
is fejből tudtam az elhangzottakat, de mégis, mindig egy kicsit 
másképp, és erőt adva tudtam velük együtt lenni. Ne menjen még 
atya, olyan jó, hogy eljön mindig, és nem kell egyedül lennem. 
Menjünk el az idős beteg embereket meglátogatni, mert nagy 
ajándék ez a számukra!

Amikor valaki a családomból beteg, tudjak vele türelmes, 
elnéző és ugyanakkor segítőkész is lenni. Nagy dolog ez, és erre 
tudatosan is kell készülni. Nem jön csak úgy magától. Kérdezzem 
meg idős hozzátartozóimat, hogy-hogy vannak, milyük fáj, miben 
tudunk nekik segíteni? Egy kérdés is sokat számít már! Legyünk 
készségesek abban is, hogyha segítségre szorulnak, akkor ránk 
számíthassanak is.

És még egy példa a betegekkel való törődésre. Több káplános 
helyemen is volt kórház, ahová heti rendszerességgel jártam. A 
betegek különböző féleképpen reagáltak, kaptam hideget és 
meleget is, de voltak nagyon szép emlékeim is. Szívesen gon-
dolok itt azokra, akik a Jó Istennel kibékülve akartak eltávozni 
ebből az életből, és sokan a magányos szenvedésükben szeretetet 
kaptak a látogatásom által. Mindazok, elsősorban asszonyok, akik 
segítkeztek nekünk a kórházakban a vallási igényeket felmérni 
sokszor örömmel tértek haza, mert szerethették a betegeket. Adja 
az Úr, hogy a betegekben is Őt magát szolgáljuk. Nagyböjti éne-
künkben szerepel Jézusra alkalmazva: „betegekért betegültél”. 
Ezt a beteg Jézust tudjuk szolgálni minden beteg testvérünkben. 

A börtönben levőket felkeresni

Sokan talán még nem is jártunk börtönben, 
mert nem kellett odamennünk, sem munkánk, 
sem kapcsolataink nem követelték ezt meg. 
Mégis valamit jelent számunkra is ez a kérése 
Jézusnak: látogassuk meg a foglyokat.

Ha Jézusról nem is beszél az evangélium úgy, mint börtönbe 
ellátogató személyről, de tudjuk azt, hogy ott a kereszten a jobb 
latornak, az elítéltnek megbocsátott, és a paradicsomot ígérte 
meg neki.

Fogolynak lenni kétféleképpen lehet: börtönviselve és minden 
más fogságában levedzve. Szent XXIII. János pápáról készült egy 
film „A jó pápa” címmel. Ebben János pápa szenteste napján 
ellátogat egy római börtönbe, hogy ott a foglyokat megerősítse 
abban, hogy ők is szerethetőek, és őket is várják otthon szeretteik. 
Ez a gesztus hihetetlen erőt és hitet adott a foglyoknak. Nekünk 
talán nincs ilyen lehetőségünk, nem tudunk börtönbe eljutni, de 
akkor keressünk olyan foglyokat, akik mellettünk élnek, látszólag 
szabadok, de valójában raboskodó egyének.

Bosco Szent János életének is van egy kedves epizódja. Toronto 
városának börtönébe megy el, hogy ott beszélgessen a fiatal ra-
bokkal. Kigúnyolják, megvetik. Ő felajánlja nekik - és el is intézi a 
börtön igazgatójánál - hogy kiviszi kirándulni a börtönből. Amikor 
már igyekeztek vissza a börtönbe, akkor vette észre, hogy kettő 
rab hiányzik, megijedt, hogy ebből neki is komoly baja esik majd. 
De amíg a többség visszaért, a két elszökött fiú is megérkezett 
a börtön bejáratához. Don Bosco hitt abban, amire tanította is 
övéit, szeretettel, türelemmel megváltoztatható a legnagyobb 
bűnös is.

A mi világunk gyakran tartja fogva sok embertársunkat, meg-
kötöz, és nehéz szabadulni a karmai közül. Jézus a bűn, a pénz, a 
betegség rabságában sínylődő szerencsétleneket magához emelte 
és átölelte. Mária Magdolnából hét ördögöt űzött ki, hogy szabad 
lehessen, Mátét, a vámost, a pénz rabságából szabadította ki és 
tette meg apostollá. Lázárról a halál bilincseit oldotta le. Péter és 
János apostolt ő szabadította ki a börtönből már feltámadása után. 
Hány család élete megy rá a különféle rabságokra. A pénz renge-
teg ember életét keseríti meg, vagy azért mert sok van, vagy azért, 
mert kevés. Assisi Szent Ferenc első követői között egyik barátja 
arról panaszkodik, hogy minél gazdagabb, annál boldogtalanabb. 
Ferenc azt mondja neki, hogy ez azért van, mert nem tud szabad 
lenni. Adja el mindenét, és az elajándékozás által lesz gazdaggá 
majd, és szabaddá.

Amikor szenvedélybeteg családtag, barát van mellettünk, pró-
báljuk meg őket jobbá szeretni. Egyszer olvastam: „Akkor szeress 
a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van 
rá a legnagyobb szükségem”. Milyen jó lenne ezt mindig a szí-
vünk közepében tartani, hogy amikor az ittas családtag hazaér, át 
tudjam ölelni, ahelyett, hogy kiabálok vele. Másnap együtt keres-
nénk a megoldást. Jó lenne megérteni, hogy a börtönviselt, vagy 
más függőségben szenvedő embertársunk is szerethető, és jobbá 
szerethető. Ehhez használ bennünket Jézus, hogy a foglyokban is 
őt szeressük, azt, aki maga is megkötöztetett és megostoroztatott, 
mint rab, hiszen ő mondotta: „Börtönben voltam és ti felkeres-
tetek”.

Szécsényi Attila káplán

Járjunk az irgalmasság iskolájába
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A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt 
Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózko-
dási helyén lakik, a tartózkodási helye 
szerinti települési önkormányzat a szü-
nidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a déli me-
leg főétkezést a hátrányos, halmozottan 
hátrányos gyermek részére ingyenesen 
biztosítja az alábbiak szerint:

a)      az óvodai nevelésben részesülő gyer-
mekek számára az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 mun-
kanapon, legfeljebb a nyári szünet időtarta-
mára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a 
tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 
adott tanítási szünet időtartamára eső vala-
mennyi munkanapon.

Az ingyenes szünidei étkezés Napköziott-
honos Konyhán történik (Szent László u. 19.), 
és kizárólag helyben fogyasztással vehető 
igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfo-
gyasztását a gyermek betegsége akadályozza, 
lehetőség van a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára a gyermek 
részére biztosított étel, ételhordóban történő 
elvitelére.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes kép-
viselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége 
esetén az étel, ételhordóban történő elvitele 
orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, 
más törvényes képviselő által megbízott sze-
mély számára az elvitel írásbeli meghatal-
mazás alapján lehetséges.

A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető.

A formanyomtatvány beszerezhető:
Mélykúti Polgármesteri Hivatal Titkár-• 
ság (6449. Mélykút, Petőfi tér 1.),
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat • 
(6449. Mélykút, Templom u. 12.)

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben a Mélykúti 
Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézőjénél 
valamint postai úton lehetséges.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult gyermek, aki esetében az alábbi körül-
mények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény igénylésének időpontjában a gyerme-
ket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket 
egyedül nevelő szülő, illetve a családba fo-
gadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége 
alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, mely-
nek igazolása a kérelmen megtett önkéntes 
nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény igénylésének időpontjában a gyerme-
ket nevelő szülők bármelyike vagy a családba 
fogadó gyám a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(szociális törvény) szerinti aktív korúak ellá-
tására jogosult vagy a kedvezmény igénylésé-
nek időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta 
nyilván a munkaügyi központ - (alacsony fog-
lalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró 
hatóság ellenőrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben, vagy az eljárás során fel-
vett környezettanulmány szerint félkomfortos, 
komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlá-
tozottan biztosítottak az egészséges fejlődés-
hez szükséges feltételek - (elégtelen lakókör-
nyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek: az a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek, aki esetében 
a fenti három körülmény közül (alacsony 
iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; 
elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) leg-
alább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvég-
zéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól 
függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget 
tanúsít.

Mélykúti Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATATÁS
szünidei gyermekétkeztetésről

„A családban 
marad” 

Novellaíró pályázat
Mélykút Város Önkormányzat Fenyő 

Miksa Könyvtára Novellaíró Pályázatot 
hirdet a mélykúti lakosok számára, sze-
mélyes illetve családi emlékeikből, törté-
neteikből, családi mesék és a megélt tör-
ténelem alapján, amit még máshol nem 
publikáltak. egy családot vagy egyént 
érintő, az utókor számára is tanulságok-
kal szolgáló történet bemutatása.

Témakörök:
munkás hétköznapok, • 
munkamegosztás, • 
a gyermek helye a családban• 
málenkij robot• 
kitelepítés• 
hadifogság• 

A pályázaton részt vehetnek:
ifjúsági kategóriában (középiskola • 
befejezéséig), 
felnőtt kategóriában• 

A pályázaton való részvétel ingyenes.
Beadási határidő: 2016. július 15.
Beadás módja: 
A pályaműveket nyomtatott formában, 

zárt borítékban, a könyvtárban lehet leadni. 
A pályázat elbírálása név nélkül történik, 
ezért a nagyborítékra kérjük ráírni a pályá-
zat címét, és saját jeligéjét. A nagy boríté-
kon belül kérjük elhelyezni zárt borítékban 
a pályázó adatait (név cím, elérhetőségek)

A beadott munkákat szakmai zsűri érté-
keli, díjazza.
eredményhirdetés: 
2016. augusztus 20-i 
városi ünnepség keretében.
Díjazás: Tárgynyeremény, könyvutalvány.

A pályamű beküldésével az alkotó be-
leegyezését adja ahhoz, hogy a beküldött 
művet Mélykút  Város Önkormányzata 
elektronikus, illetve nyomtatott formában 
térítésmentesen közzétegye. A pályázó a 
pályaműve beküldésekor automatikusan 
nyilatkozik arról, hogy a mű saját alkotása 
és még nem jelent meg sem nyomtatásban, 
sem online felületen.
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50 ezer résztvevőre számítanak 
az év legnagyobb országos 

közösségi és 
szabadidősport-rendezvényén

A Nemzeti Bor Maraton indulói 
tíz nap alatt 2057 kilométert tesz-

nek meg Magyarországon  
Budapest, 2016. március 17. – a mai naptól lehet regisztrálni 

az idei év legnagyobb országos közösségi és szabadidősport-
rendezvényére, a nemzeti Bor Maratonra - jelentették be a 
szervezők budapesti sajtótájékoztatójukon. A május 13. és 22. 
között megrendezésre kerülő Nemzeti Bor Maraton 2057 kilo-
méter hosszú útvonala Magyarország 121 települését érinti, és 
hazánk mind a 22 borvidékén keresztül halad. A megszakítás 
nélkül, tíz napon át tartó sportesemény indulói országszerte 
122 szakasz közül választhatják ki azt, amelyiket teljesíteni 
szeretnék. A szervezők a tavalyi, közel 30 ezer résztvevő 
után, idén 50 ezer résztvevőre számítanak a Nemzeti Bor 
Maratonon.

„A tavaly első alkalommal megrendezett, Európa-szerte egye-
dülálló Nemzeti Bor Maraton azzal a céllal jött létre, hogy nemzeti 
sikerágazatainkat – a magyar bort és a magyar sportot – össze-
kapcsolja, s egy újfajta közösségi élményműfaj megteremtésével 
hozzájáruljon ezek népszerűsítéséhez és hazánk turisztikai von-
zerejének növeléséhez. E célok elérése érdekében már tavaly is 
jelentős lépéseket tettünk: az első Nemzeti Bor Maratonon 9 ezer 
futó vett részt, s az országos eseménysorozat egyéb programjaira 
több mint 20 ezren voltak kíváncsiak. A tavalyi indulók felállították 
a leghosszabb maratonváltó hivatalos világrekordját is: 257 óra és 
5 perc folyamatos futással teljesítették a tavalyi, 2581 kilométeres 
távot” - összegezte a sajtótájékoztatón a 2015-ös eredményeket 
Balla Attila, a Nemzeti Bor Maraton programigazgatója.  

Míg a tavalyi Nemzeti Bor Maraton célja a világrekord felállítása 
volt, a 2016-os év sporttematikája az olimpia éve köré épül. A 
Nemzeti Bor Maraton idei, 2057 kilométeres útvonalát már nem-
csak futva, hanem kerékpárral is teljesíthetik az indulók, emellett 
a kiemelt helyszíneken több más, ötkarikás sportág is részt vesz 
a kihívásokban. A Nemzeti Bor Maraton május 13. és 22. között 
országszerte mindennap más kiemelt helyszínen várja majd az 
érdeklődőket változatos programokkal: a helyi bortermelők és 
kézművesek kirakodóvásárral, borkóstolókkal készülnek, miköz-
ben kulturális és szabadidős programok, koncertek teszik teljessé 
a szórakozást.

A sajtótájékoztatón Balla Attila a Borvidék Szépe országos 
szépségkirálynő-választás elindulását is bejelentette. „Minden-

ki által ismert a nemes bor és a női szépség közt meglévő ősi 
párhuzam. A Nemzeti Bor Maraton kiemelt különprogramjával 
szeretnénk tovább népszerűsíteni a magyar borvidékeket, és szí-
nesíteni a hazai borkultúrát.” - mondta el a Nemzeti Bor Maraton 
programigazgatója. A Borvidék Szépe szépségkirálynő-választásra 
2016. április 16-ig lehet jelentkezni bármely magyarországi tele-
pülésről, a regisztrációkor azonban meg kell jelölni, hogy mely 
borvidék színeiben indul a versenyző.

A Nemzeti Bor Maratonra az esemény honlapján, a www.
nemzetibormaraton.hu oldalon lehet regisztrálni, ahol az érdek-
lődők a 10 napos eseménysorozat programjait is áttekinthetik, és 
további hasznos információkat is találhatnak.

A Nemzeti Bor Maraton fővédnöke Áder János köztársasági 
elnök, védnöke Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, 
sportszakmai védnöke pedig Czene Attila, a Magyar Szabadidő-
sport Szövetség elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. A 
Marketing Gyémánt Díjjal kitüntetett Nemzeti Bor Maraton bor-
szakmai védnöke öt hazai sztárborász, a villányi borvidék három 
élvonalbeli termelője, Tiffán Ede, Bock József és Gere Attila, a Ha-
jós-bajai borvidék egyik legsikeresebb pincészetének tulajdonosa, 
Koch Csaba, valamint a Kunság első számú borásza, Frittmann 
János. A Nemzeti Bor Maraton együttműködő partnere a Magyar 
Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága és a Nemeti Mű-
velődési Intézet, támogatói a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a 
Magyar Szabadidősport Szövetség, az MTVA, a Lochner Group, 
Mórahalom Város Önkormányzata, az evopro, a Törley Pezsgőpin-
cészet, a Sláger TV, a Borászportál és a Red Bull.

További információk:

Szíjj Miklós  
Mobil: (30) 932 9835 
E-mail: szijjm@gmail.com

Andó Patrik
Mobil: (30) 919 1431
E-mail: patrik.ando@gmail.com

Sajtóközlemény

NAGYBÖJTI ADOMÁNYOK!
A mélykúti templomokban 420 kg tartós élelmiszer gyűlt 

össze a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés keretén belül. Így 
közel 50 családnak jutott egy-egy segélycsomag, melyet az 
Utcaapostoli szolgálat tagjai juttattak el az érintettek részére. 

Minden adományozónak köszönetünket fejezzük ki. 
Isten fizesse meg!

Rasztik Tibor karitász csoportvezető
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Az én városom – 2016
Városunk csodálatos, ámulatba ejtő szépségeket rejt! Járják a várost, és útközben kapják 

lencsevégre a pillanatot. Ezeket a fantasztikus képeket mutassák meg a nagyközönségnek!
Mélykút Város Önkormányzat Fenyő Miksa Könyvtára fotó- és video pályázatot hirdet. Az 

alkotóknak a 21. századi Mélykút helyi értékeit kell bemutatniuk úgy, hogy a fényképek vissza-
tükrözzék a város hangulatát. 

Mélykút:
épített értékei• 
kulturális öröksége• 
természeti szépségei• 
gasztronómiája• 

A legjobb fényképek készítőit értékes nyereményekkel jutalmazzuk, a képekből pedig a 
Városnapon kiállítást rendezünk. A legjobb képekből kiadvány készül.

A pályázat témája kötetlen, beadható bármilyen technikával készült, fekete-fehér vagy 
színes fotó.

A képeket kizárólag digitális, JPG formátumban, CD-n lehet leadni. Méretük min. 3 Mbyte, 
3264x2176 pixel legyen.

A CD-re egy szöveges dokumentumban kell leírni a pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét, 
életkorát, valamint a beküldött alkotások címét

Pályázni lehet:
- maximum 10 darab egyedi fotóval,
- minimum 3 - maximum 10 darabos fotósorozattal
- legfeljebb 5 perces videoklippel 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemu-
tatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelős-
ség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő 
a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hoz-
zájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen 
használják.

Beadási határidő: 2016. július 15.

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladék lerakása itt és Mélykút köz-

igazgatási területén belül bárhol szigorúan 
tilos! Önkormányzatunk az illegális hulladék 
lerakást folyamatosan ellenőrizni fogja! Akik 
vétenek a szabályok ellen több százezer fo-
rintos büntetésre számíthatnak!

Az idei évtől a lomtalanítás a következő-
képpen fog változni: évente 1 alkalommal 
– azonban az ingatlantulajdonossal egye-
dileg előre egyeztetett időpontban, annak 
megrendelését követően – a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használa-
ti tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól 
történő elszállítását kívánja biztosítani. 
Lomtalanítással kapcsolatban az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársától 
a következő telefonszámon érdeklődhet: a 
+36-20-401-4304. 

Továbbá lehetőség van még BáCsalMás-
RA és JÁNOSHALMÁRA, a HULLADÉK-
UdVarBa átszállítani a hulladékot. Ez lehet 
veszélyes és nem veszélyes hulladék. 

Veszélyes hulladéknak számít pl. a fáradt 
olaj, festék, növényvédő szer, lejárt szavatos-
ságú gyógyszer, fénycső, izzó, akkumulátor, 
mosógép, szárazelem stb.

nem veszélyes hulladéknak számít pl. a 
bútorfélék, üveg, fém, papír, műanyag, kar-
tondoboz, textil, gumi, zöldhulladék stb.

A hulladékudvar minden olyan magán-
személy számára térítésmentes, aki rendel-
kezik lakcímigazoló kártyával és befizetett 
hulladékszállítási számlát igazoló bizonylattal, 
melyet a helyszínen be kell mutatni. 

Bácsalmási Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  ZÁRVA
Szerda: 9:00 h-12:00 h 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00 h-12:00 h
Szombat: 7:00 h-11:00 h
Vasárnap: ZÁRVA
Bővebb információ a 
+36-20/326-2785 telefonszámon.

Jánoshalmi Hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  9:00 h-18:00 h
Szerda: 9:00 h-18:00 h 
Csütörtök: 9:00 h-18:00 h
Péntek: 8:00 h-18:00 h
Szombat: 9:00 h-18:00 h
Vasárnap: ZÁRVA
Bővebb információ a 
+36-77/523-654 telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS AZ IDŐSEK 
KLUBJA 

PROGRAMJAIRÓL
Az alábbi programokkal várjuk Mélykút nyugdíjas korú lakosságát az Idősek Klubjában:

2016. március 25. napjával kezdődően egész évben 
minden hónap utolsó péntekén nyílt napot tartunk.

2016. április 12-én Egészségnap keretében ingyenes vércukor-, 
vérnyomásmérésre és tanácsadásra várjuk az érdeklődőket.
2016. május 6. napján Májusfa táncra hívjuk Önöket.

Részletes tájékoztatást a 77/460-172 telefonszámon adunk. 
Szeretettel várjuk Önöket programjainkra!
Mélykút, 2016. március 15.

Deákné Traski Katalin
Gondozási Központ igazgató
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