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Minden bizonytalan, nem tudni mi lesz. Várjuk a következő 
intézkedéseket.

Vagy talán ez lesz az igazi Karácsony? Milyen körülmények 
is voltak az „első” karácsonykor Jézus születésekor?

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár ren-
deletet adott ki… (Lk 2,1)

- olvassuk Lukács evangéliumában .

Mindegy hogy ki adja ki a rendeletet, de ma is a „rendeletek” 
napjait éljük.

Mindenki elment a maga városába, (otthonába) Lk 2,3

Tisztifőorvos: Aki teheti, maradjon otthon! - szól ma is a felszó-
lítás. 

…mert nem jutott nekik hely a szálláson. Lk 2,6

Nincs lehetőség szállodákba menni. Nincs Wellnessel egybekö-
tött karácsony.

Marad a saját otthonunk, házunk. Most itt kell ünnepelni. 
Idén minden csendesebb lesz. Így több időnk marad, hogy ma-

gunkba tekintsünk. Ebben az adventben elmaradnak a különféle 
közösségi programok, ezzel is csak több időt kapunk a személyes 
elcsendesedésre.

Ez a világjárvány rákényszerít minket arra, hogy a hitünket ko-
molyabban megéljük, átgondoljuk. 

Ők hosszú utat tettek meg, hogy megtalálják.
… bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: 

„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s 
eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Mt 2,1-2

Ők azt sem tudták mi történik néhány kilométerrel mellettük.
 Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudako-

zódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemé-
ben..”. Mt 2,4-5

Ők az angyaloktól tudták meg.
…pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, 

hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”  

Gyorsan útra keltek… Lk 2,15-16

„Ők” - Mi hogyan és ki által találunk Rá?
Az értelmi belátástól, felismeréstől még hosszú azt a szívünkig. 

Kell egy kis segítség. Amit családunktól, embertársainktól vagy 
épp őrangyalunktól is megkaphatunk. Egyházunktól, papjainktól is 
kaphatunk útmutatást.

Rengeteg lényeges kérdésre találhatunk választ ebben az ad-
ventben.

Miközben várjuk azt, aki egyedül békét tud hozni a szívünkbe.
„Íme, a szűz fogan méhében, és fi út szül, és Immánuélnak neve-

zik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. Mt 1,23

Csak néhány párhuzam, ami bennem megfogalmazódott. És 
bizonyára lehetne még sokat találni a Szentírási szövegekben, de 
talán ennyi is elég.

Egy biztos a Szentírás szava szerint:
S az Ige testté lett… Jn 1,14

Bolvári János
plébános

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI SZENTMISÉK RENDJÉRŐL SAJNOS 
NEM TUDUNK BIZTOS TÁJÉKOZTATÁST ADNI.

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY TÁJÉKOZÓDJON AZ EGYHÁZ-
KÖZSÉG FACEBOOK OLDALÁN, VAGY HIRDETŐTÁBLÁN 

OLVASSON UTÁNA!

 Plébániai hírek
Ez a karácsony más lesz, mint a többi

2020. októberi születések:
Méhes Gréta  anyja neve: Barczány Berta 
Dobos Zalán  anyja neve: Gyetvai Vivien 
Füredi Szófia Maja anyja neve: Kolompár Beáta
Sztojkó Elizabet Etelka anyja neve: Sztojkó Heléna 
Jurászik Dávid László anyja neve: Uszkai Alexandra
Racsmány Ramóna anyja neve: Sánta Anna Rebeka

Házasságot kötöttek:
Jámbor Zsuzsanna és Szirovicza Norbert

Elhunytak:
Pásztor Gábor   élt: 75 évet
Viszmeg Béla   élt: 75 évet
Gákovics Lászlóné 
   Szubotics Erzsébet  élt: 80 évet

A Szent Joachim és Szent Erzsébet 
egyházközségek nevében 

kívánunk minden kedves mélykúti 
testvérünknek Istentől megáldott, 

Boldog Karácsonyt!

Bolvári János plébános  
Hernandez Elmer SVD káplán

Anyakönyvi események
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Ezúton tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a koronavírus-jár-
ványra való tekintettel visszavonásig a következő korlátozó 
intézkedéseket hozzuk:

-  Ügyfélszolgálati irodánkat személyesen csak sürgős ügy-
ben, előzetes telefonos egyeztetést követően lehet felke-
resni.

-  Irodában munkatársainkon kívül egyszerre kettő személy 
tartózkodhat. Belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés az 
arcmaszk használata, valamint az egymás közötti 1,5 mé-
ter „szociális” távolságtartás.

-  A 2020. évre tervezett összes programunk elmarad. Így a 
december 13-i évzáró ünnepség, a pécsi és a kecskeméti 
színházi előadás, az egészségügyi szűrővizsgálat, a gyógy-
torna, és a kézműves foglalkozások is. 

-  A Közösségi Ház területén semmilyen csoportos rendez-
vény nem tartható meg.

-  Egyesületi irodánk munkanapokon 8-14 óráig érhető el az 
alábbi telefonszámokon: 77/460-010; 70/387-0512, vala-
mint az mkmelykut@gmail.com e-mail címen.

-  A telefonos sorstársi tanácsadás minden csütörtökön 
14-16 óráig hívható a 30/582-7815 mobilszámon. 

  Tanácsadó: Ledenyák Gyuláné

A korlátozó intézkedések feloldásáról és a 2021. januártól 
induló programokról a szokásos módon adunk tájékoztatást. 
(Körlevél, Facebook, Honlap, Önkormányzati tájékoztató, plaká-
tok.) Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

ÉVVÉGI GONDOLATOK

Ha életünkben szokatlan változások is jöttek, de ünnepeink 
azért mégis lesznek. Advent, karácsony, újév – mindegyik hoz-
hat valami jót, szépet, ami értékesebbé teheti számunkra ezt 
a rendkívüli időszakot. Rajtunk áll, hogy észre vegyük ezeket 
az értékeket és hozzáigazítsuk hétköznapjainkhoz. Bízom ab-
ban, hogy mindez sikerülni fog és jövőre újult erővel, de úgy is 
mondhatnám – megújulva látunk munkához, programjaink ter-
vezéséhez, megvalósításához és ki-ki ideje, egészségi állapota, 
életkörülményei figyelembe vételével részt tud majd venni 
közösségünk életében. 

Az ünnepek közeledtével nem nyílik lehetőség a személyes 
találkozásra, ezért így az Önkormányzati Tájékoztatón keresztül 
kívánok egyesületünk elnökségének nevében minden tagtár-
sunknak, pártoló tagunknak, családtagjaiknak, támogatóinknak 
és partner szervezeteink munkatársainak Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és egy reményteljes, jó egészségben eltöltendő, 
Békés Új Esztendőt!

Rasztik Tibor elnök

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus fertőzés megelőzését és 
megfékezését szolgáló intézkedések végrehajtásával összefüggésben 
– a lakosság és munkatársaink egészségének megőrzése érde-
kében - átmenetileg megváltozik a Mélykúti Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási rendje, mely változásokról az alábbiak sze-
rint tájékoztatjuk Önöket: 

2020. november 4. napjától személyes ügyintézésre kizáró-
lag az ügyintézővel történő telefonos egyeztetést követően az 
ügyintéző által adott időpontban van lehetőség.  

Időpontegyeztetés az alábbi telefonszámokon kérhető:
 
anyakönyvi ügyek Szabó Gabriella 77/560-036
gyámügy Kollár Laura 77/560-046
szociális ügyek Lajdi-Illés Genovéva 77/560-004
adóügyek Mészárosné Kiss 

Magdolna
77/560-044

Molnár Márta 77/560-044
közterületfelügyelet Kiss Péter Mihály 77/560-032
egyéb ügyek 77/560-001

A személyes ügyintézést nem igényló ügyekben kérjük 
Önöket, ügyeik intézésekor éljenek az elektronikus ügyintézés 
lehetőségével!

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoz-
tatjuk Önöket:

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő • 
települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szol-
gáltatásokat. 
Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be • 
kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, 
feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fi zethet-
nek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormány-
zatnál. 
A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelent-• 
kezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi 
igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási 
Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. 
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben • 
részletes leírás olvasható.
Megértésüket és segítő hozzáállásukat köszönjük!

Kovács Tamás sk. 
polgármester

Dr. Vörös-Börcsök Tímea sk.
jegyző

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének 

tájékoztatója

Lakossági közlemény
 a Mélykúti Polgármesteri 

Hivatal ügyfélfogadási rendjéről
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Mint azt sokan tudják, 2018. decemberében elkezdődött 
valami… Valami, ami előtte nem volt városunkban, de mindenki 
érezte, hogy sokkal jobb lett tőle az adventi időszak, a várako-
zás. Ez pedig az a bizonyos ,,ablaknyitogatós” kezdeményezés, 
amelyet Pataki Mónika indított el. Célja, hogy megmozgassa, 
összehozza a családokat, kizökkentsen minket a hétköznapi 
rohanásból. A Facebookon működő Mélykút – Advent csoport 
minden évben egyre több és több taggal büszkélkedhet, felhív-
va az emberek figyelmét arra, hogy még nekünk, felnőtteknek 
is szükségünk van a játékra, a kikapcsolódásra.

Idén decemberben immár harmadik alkalommal kereshetjük 
meg a feldíszített, világító ablakokat, amely sok ember számá-
ra valódi kihívást és közös családi programot jelent.

Honnan jött az ötlet, hogy megszervezd ezt a kezde-
ményezést?

Véletlen volt, hogy rátaláltam a solymári ablaknyitogatós 
adventi csoportra a közösségi oldalon, és ha jól emlékszem 
egy karácsonyi kézműves poszt alatt osztotta meg valaki, hogy 
létezik ilyen játék. Kérdezgettem ismerősöket, hogy szerintük itt 
Mélykúton tetszene-e az embereknek, majd leültem otthon a 
laptop elé és megcsináltam a Facebookon a Mélykút – Advent 
csoportot. Akkor mi voltunk Magyarországon a 15. település, 
aki ilyet játszott, mint a solymáriak, de most már több mint 
120-an vagyunk az országban.

Egy új programot elindítani sosem egyszerű. Hogyan sikerült 
mindezt összehozni? 

Voltak kezdeti akadályok, nehézségek?
Lehet hihetetlen, de nem volt nehéz a kezdet. Úgy hozta 

az élet, hogy munkanélküli lettem és így lett időm szervezni. 
Közben megkértem az Árpád Marcsit, hogy segítsen, hogy mi-
nél többen legyünk a csoportban, hisz Ő tősgyökeres mélykúti. 
Közben rájöttem, hogy én is sok itteni embert ismerek. Sőt, 
szerintem itt már többet, mint a szülővárosomban. Marcsival 
szoktam a számokat sorsolni. Aztán megkértem a lánykámat, 
hogy segítsen - például ötleteket gyűjteni. A párom a temp-
lomokra készítette a számokat és leszervezte a felrakását. A 
művelődési háztól a sátrat, padot és asztalt kaptuk a mi na-
punkra, mert az ablakkeresőket forralt borral és teával vártuk.
Gondolkodom, hogy milyen akadály, vagy épp nehézség volt, 

de azt hiszem, csak az Internet szolgáltatással gyűlt meg a 
bajom, amúgy minden gördülékenyen ment. 

Ahogy a Mélykút-Advent csoportban is látható, jelentkezni 
november 1-jétől 30-ig lehet az ablakdíszítésre. Az is fel volt 
tüntetve, hogy nem muszáj Facebook profillal rendelkezni ah-
hoz, hogy valaki részt vehessen ebben a kezdeményezésben. 

Akik nincsenek jelen a közösségi oldalon, honnan szerezhet-
nek tudomást erről a projektről, és hogyan tudnak jelentkezni 
rá?

Igen, jelentkezni november végéig lehet, de az előző évek-
ben is volt rá példa, hogy a játék elindulása után jelentkeztek 
még díszítőnek. Olyankor már nem sorsoltunk számot, hanem 
ami jutott, azt kapták. Aki pedig nem facebookozik a díszítők 
közül, az talán eddig csak az anyósom volt. Megkértem a cso-
porttagokat, hogy meséljenek szomszédaiknak a játékról. Nem 
hirdettük még meg máshol, de biztos kitalálnék valamit, ha 
lenne rá igény. Ha valaki szeretne jelentkezni játékosnak, akkor 
most megadom a telefonszámunkat. 

Árpád Mária: +36204130947 Pataki Mónika: 
+36703391209.

Ha pedig a kidíszített ablakok megkereséséről beszélünk… 
hát az már kicsit bonyolultabb Facebook profil nélkül, mert 
minden nap új térkép van, amit aznap dél körül szoktam kitenni 
a csoport oldalára. Szívesen kinyomtatom, és odaadom annak, 
aki keresni szeretné az ablakokat. 

Foglald össze, kérlek néhány mondatban, hogyan zaj-
lik az ablakdíszítés az előkészületektől karácsonyig? 

Eredetileg az adventi kalendáriumot azért találták ki, hogy 
napról napra vezesse a hívőket egészen karácsonyig. Ez a val-
lási tartalom mára már kikopott, és a kalendárium többnyire 
csak üzleti célokat szolgál. Itt ebben a játékban nem csokit 
kapunk, hanem szerintem többet: egy élményt. 

Mivel nem szeretem azt mondani, hogy szabályok vannak, 
ezért beszélek inkább ennek a játéknak a menetéről. Először 
jelentkeznek nálunk, hogy játszani szeretnének. Az ablakdíszí-
tők között a napokat sorsolás útján osztjuk ki, ami titkos, és 
ezt csak a díszítő, meg mi, szervezők tudjuk előre. A sorsolás 
annyira nem egyszerű, mert több ablak is nyílik egy nap, ezért 
általában területekre osztom a települést. December elsejétől 
minden nap másnak a kidíszített ablaka „nyílik”, ami azt jelenti, 
hogy fel van díszítve és kivilágítva, benne az aznapi számmal. 
Akik keresik a városban az ablakokat, azokat Paparazzoknak 
hívjuk, mert a megkeresett ablakot le kell fotózni és a csoport 
oldalára feltölteni. Tavaly nagyon sok, számomra igen kedves 
szelfis kép készült. Mivel Mélykút területe elég nagy ahhoz, 
hogy csak úgy megtalálják a nyomozóink a soron következő 
ablakot, ezért a csoportban minden nap kiteszem a térképeket, 
hogy mely jól behatárolt területet bejárva találhatók meg az 
aznapi ablakok. A díszítőket arra szoktuk kérni, hogy az ab-
lakokat ne díszítsék ki hamarabb, mint ami a sorsolt nap, és 
még arra is, hogy az ablaknak „nyitva” kell lenni sötétedéstől 
legalább este 10 óráig – idén sajnos a kijárási korlátozás miatt 
este 8 óráig. Ha pedig a játékos „kinyitotta” az ablakát, akkor 
onnantól minden nap „nyitva” kell lennie, mert így karácsony-
hoz közeledve egyre több ablak fog világítani. Végül pedig 
Szenteste egyszerre világít az összes ablak! 

,,Ha csak pár embernek örömet okozunk a játékkal, akkor én már 
boldog és elégedett vagyok!”

Beszélgetés Pataki Mónikával az adventi ablakdíszítős játékról



5 2020. december      Önkormányzati Tájékoztató   

Körülbelül hány em-
bert/családot mozgat 
meg ez a program?

Húha, ez bizony jó kér-
dés, mert aki díszít az 
nem biztos, hogy keresi 
is a többi ablakot, de aki 
meg Paparazzo, az meg 
nem biztos, hogy díszí-
ti az ablakát. Azt tudom, 
hogy sok nézelődő is van 
a csoportban. Első évben 
53 ablakot csodálhattunk 
meg, tavaly 69-et és most 
pedig 76-nál tartunk. 746 
tagja van a csoportnak, 
de van olyan poszt, amit 

tavaly majdnem ezren néztek meg. Ha csak pár embernek 
örömet okozunk a játékkal, akkor én már boldog és elégedett 
vagyok! 

Számolni kell azzal, hogy a kialakult vírushelyzet és 
a jelenlegi korlátozások miatt csökken a résztvevők 
száma?

Remélem, hogy nem! Én azt tapasztaltam, hogy mindkét 
évben kimozdultak a családok és kicsit arra is jó volt, hogy a 
mindennapok taposómalmából kizökkentse az embereket.

Igaz, hogy rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon, 
amely hatással lesz a játékunkra, de talán emiatt még nagyobb 
szükség van erre a programra, mert a kijárási korlátozások 
jelentősen befolyásolják a lelki egészséget. Bízom abban, hogy 
a játék ideje alatt nem lesznek szigorítások, és sokan lesznek, 
akik keresik az ablakokat. Maximum maszkos szelfi alatt lesz 
a mosoly! 

Ti is el szoktatok menni a családoddal minden nap 
megnézni az aktuálisan feldíszített ablakot?

Minden ablakot megnézünk, de be kell vallanom, hogy néha 
nem a napján. 

Szerinted miről szól leginkább az advent? Számodra mi a 
legértékesebb ebben az időszakban?

Pont valamelyik nap osztottam meg a közösségi oldalon a 
csoporttagokkal, hogy egyik éjjel nem igazán tudtam aludni, 
és miközben keresgéltem az adventi ablakötleteket, elgon-
dolkodtam, hogy mit is jelent, és kinek miről szól manapság a 
karácsony, meg előtte az adventi időszak. A bevásárlásról? A 
rohanásról? Vagy tényleg 
a szeretetről? Vagy egy-
szerűen van, és meg sem 
éljük igazán? Azt tudom, 
hogy nekem mindig fon-
tos volt. Valamiért szük-
sége van a lelkemnek er-
re, ennek az időszaknak 
a hangulatára. Olvastam, 
hogy tudósok azt állítják, 
jó hatása van az embe-
rekre a ragyogó fények 
és színek, a kedves deko-
rációs elemek látványa, 
amelyek a látóidegen ke-
resztül beérkezve jelzik 
az agynak, hogy valami, 
a szokásostól eltérő po-
zitív dolog történik.

A program szempontjából a legértékesebb az, hogy úgy 
vesznek részt az emberek ebben a játékban, hogy ez nem ver-
seny! Itt mindenki nyer!

Látsz rá esélyt, hogy az ablakdíszítés a jövőben hagyomány-
nyá válik városunkban?

Remélem, hogy igen!
Kiss Enikő

NKM Energia Zrt – Áramhálózati Kft.
Hibabejelentés: 06-62-565-881• 
Az ügyintézéshez készítse elő 10 számjegyű felhasználási • 
hely azonosítóját. amelyet áramszámlája utolsó oldalán, 
kiemelt vastag számmal talál.
Közvilágítási hibát az alábbi internetes oldalon jelenthet • 
be:
h t t p s : / /www.nkmene rg i a . hu /a ram/kozv i l ag i t a s i _• 
hibabejelentes/
Vagy hívja Mélykút Város Önkormányzat titkárságát a • 
06-77-560-001-es telefonszámon.

NKM Energia Zrt – Földgáz
Ügyfélszolgálati elérhetőségei:
06-20/474-9999
06-30/474-9999
06-70/474-9999
06-1/474-9999
online: www.nkmenergia.hu/foldgaz/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Gázszivárgás bejelentése: 06-80/820-141

Kéményseprés
Online ügyintézés:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálat: 1818 / 9 / 1 menü

Lomtalanítás
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz
E-mail cím: fbhnpkst @fbhnpkst .hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www. fbhnpkst .hu
 Lomtalanítás a fenti telefonszámon igényelhető. A lomtalanítá-
si igény leadásához válassza a 4-es menüpontot, azt követően 
tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát.
 Konténer rendelés csak írásban igényelhető a következő e-mail 
címen:
kontenermegrendeles@fbhnpkst .hu
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
igénylő neve
felhasználási hely címe
igényelt konténer űrmértéke
tervezett ki-és beszállítás dátuma
kapcsolattartási adatok

Közérdekű információk
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Szent Miklós püspök ünnepén a csizmámat még mindig kira-
kom, mindegy, hány éves vagyok. Szent Miklós emlékéből nem 
szabad pusztán jópofa gyerekünnepet csinálni: üzenete van a 
felnőttek számára is. 

Kirakom a cipőmet, mert jót tesz a felnőtt lelkemnek. A cipőt 
üresen kell kitenni. Ez várakozást jelent: kívülről, Isten emberétől, 
mástól kerül bele az ajándék. Végső soron az egész életünk vára-
kozó cipő: a boldogságért sokat lehet gürcölni, de végső soron Isten 
ajándéka. Kell az erőfeszítés, az ész tervezése, az állhatatos munka 
– de a boldogság ajándék, a léttől kerül bele a cipőbe.

A modern embernek jót tesz, ha mikuláskor kirakja a cipőjét. Sok 
tárgyunk, javunk, pénzünk van. Sok hatékony tudományunk, ered-
ményes gyógyításunk, politikai hatalmunk, felsrófolt érzelmünk van 
– de ez még nem minden, ez mind nem a boldogság. Az üresen 
kitett cipő az alázat gesztusa: megteszem, ami rajtam múlik, de 
a beteljesedés rajtam túlról érkezik. Sok mai ember gőgösen pöf-
feszkedik a létezők, a tárgyi javak és a szellemi tudás halmazán, s 
mégsem boldog. A létezők síkján meg kell tenni, ami rajtunk múlik, 
ki kell tenni a cipőt, de a beteljesedés, a boldogság önmagamon 
túlról érkezik. A lét teljessége nincs bennem, minden levegővétel, 
minden falat kenyér, minden baráti és szerelmes szeretet erre 
figyelmeztet: az ember nem elég önmagának, de a teljességet ön-
erőből nem képes elérni. Nem más ez, mint az alapvető szegénysé-
günk beismerése: üres a cipőnk, koldul a kezünk. Nem véletlenül áll 
a 8 boldogság élén alaptételként a szegénység boldogsága.

Kiteszem a cipőm, még idősebb fejjel is. S ahogy idősödőm, újra 
és újra ki kell tennem a cipőm, újra és újra üresen. Istenünk nem 
tud adni, a Mikulás nem tud édességet hozni, ha tele a cipő. Az 
üresen kitett cipő a feledés fontosságát juttatja eszembe. Tudni kell 
feledni. Milyen sokan nem tudnak feledni: nem tudják feledni, hogy 
a szülei követtek el hibákat, a pedagógus egyszer igazságtalan 
volt vele, vagy a pap bácsi csúnyán nézett rá. Olyan jó nem feledni, 
mert akkor nem is kell megbocsátani.

Olyan jó áldozatnak lenni, akivel a múltban valaki jól elbánt, és 
sajnáljon mindenki, és nem tudok talpra állni, és van mentségem, 
és segítsen mindenki. Áldozatnak lenni hálás szerep. Tudni kell 
feledni a múlt tudását is: elképesztően sok tudás, beszéd, igazság 
ragad ránk, néha olyannak érzem a fejem, mint egy faliújság, amin 
vélemények, idézetek, mondatok vannak. Hogyan szóljon a végte-
len Intelligencia, ha tele a fejem a múlt tudásával? Hogyan legyek 
élően nyitott a mai nap kegyelmére, ha a tegnapot monitorozza 
az emlékeztem? Az üres cipő a feledés kötelességét hívja elő: nem 
tud élni a ma csodájának, akinek tele a cipője a múlt emlékeivel, 
idegességeivel, sérelmeivel. Ahogy meglepetés a cipőben a mi-

kulásajándék, úgy meglepetés a mai nap, a mai kézfogás, a mai 
munka öröme, a mai kávé, a mai zene. Hagyom meglepni magam, 
hagyom, hogy Istenünk meglepjen. Soha nem a tegnapi Isten jön 
el, nem a tegnapi istenérzésre vágyom, hanem ma maiként jön, és 
látogat meg engem.

Mikulás ünnepén kiteszem a cipőm: Isten emberét, Szent Miklós 
püspököt várom. Miklós egy olyan ember volt, akit a világ nem tud 
elfeledni. Csinálhatnak belőle bohócfigurát, északi télapót, me-
sehőst, de nincs még egy ilyen szent, aki ennyire szíven ütötte a 
világot. Minden családba eljut Szent Miklós emléke. Felidézik tetteit, 
életét, utánozzák jóságát, megjelenítik gyerekszeretetét, s közben 
olykor a lényeg sikkad el: miért tette Miklós, amit tett? Mi volt az 
indítéka? Nem szabad ezen elsikkadni, mert akkor csinálunk Szent 
Miklósból meseszerű télapót, ártalmatlan gyerekhőst, mintha a 
valódi élethez, a felnőttek súlyos világához Miklósnak semmi köze 
nem lenne. Mi az indítéka? Miklós azért tett jót, szerette a gyereke-
ket és felnőtteket, azért osztotta szét gazdag örökségét, azért véd-
te az igazságot, mert Isten embere volt. Ha Miklós mögül kilopjuk 
az Istent, a lényeget lopjuk ki az ünnepből. Ahogy a karácsonyból, 
ha kilopjuk az Istent, akkor marad a béke, a család, a fogyasztás, 
az lakomázás, a vásárlás ünnepe.

Miklós püspökben az indíték a lényeg: őbenne már megszületett 
az az isteni szeretet, akire mi karácsonykor várunk. Benne már 
győzött a szeretet. Merő jópofaságból nem lehet egy életen át 
szeretni, egy ártalmatlan mesehős az északi sarkról nem építi az 
életünket. Ha az élet komoly, lényegi, akkor a szentünkből, az ün-
nepből ne lopjuk ki a lényeget. Felnőttként is kiteszem a cipőm: én 
Isten emberét várom, akiben a győzött a szeretet, akiben győzött 
a jóság. Milyen jó dolog egy jóságos emberen keresztül elképzelni, 
hogy milyen jóságos lehet az Isten. Ha egy ember tudott ilyen 
jóságos, vidám, mély hitű, bölcs lenni, akkor vajon milyen lehet az 
Isten. Milyen fontos lenne, hogy rajtam keresztül, egy embertárson, 
papon, szülőn, munkatárson, főnökön, püspökön, orvoson, takarító-
nőn keresztül sejtsék meg sokan: ha egy ember ilyen jó tud lenni, 
vajon az Istene, az indítéka milyen jó lehet.”

Dr. Papp Miklós, görögkatolikus pap, tanár írása

„Felnőttként is kiteszem az üres csizmámat”

Déli Autósiskola
A Déli Autósiskola Mélykúton a Rákóczi út 5. szám alatti 

irodában várja régi és leendő tanulóit.
Őszi B kategóriás akció: E-learning tanfolyam 90 óra, 365 

nap elérhetőséggel + elsősegély = 35 000 Ft.
Ügyfélfogadás: szerdán 17:00 - 18:00 óráig és szomba-
ton 13:00 - 14:00 óráig, illetve telefonon előre egyeztetett 

időpontban.
Érdeklődni: Huszta István iskolavezetőnél (06/30-963-99-63)

VSM: - ÁKÓ: - KK: 199 960Ft

Weboldalak:
- www.deliautosiskola.hu; - jogositvany.com
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Ebben a nevelési évben 132 gyermek kezdte meg az óvodai 
életet. 

A csoportbeosztások következőképpen alakultak:
I.sz. Óvoda 
kiscsoport

I.sz. Óvoda 
középső 
csoport

I.sz. Óvoda 
nagycsoport

II.sz. Óvoda 
kiscsoport

II.sz. Óvoda 
középső 
csoport

II.sz. Óvoda 
nagycsoport

Összesen

Lét-
szám:

25 fő 23 fő 19 fő 25 fő 19 fő 21 fő 132 fő

Az óvodák személyi ellátottsága, csoportbeosztások:
Óvoda vezető: Mackó Zoltánné
Vezető helyettes: Doszkocs Lászlóné

I.sz. Óvoda :
2,5-3-4 évesek csoportvezetője: Török Györgyné, Gilicze Judit 

– kéthetes váltásban
Délutános csoportvezető: Török Györgyné, Gilicze Judit
Dajka: Sziráki Gabriella
4-5 évesek csoportvezetője: Rostás Nóra
Dajka: Somogyi Csabáné
 5-6-7 évesek csoportvezetője: Doszkocs Lászlóné, Bartosné 
Horváth Éva – kéthetes váltásban
 4-5-6-7 –évesek délutáni csoport vezetője: Doszkocs 
Lászlóné, Bartosné Horváth Éva
Dajka: Kolompár Ildikó 
Pedagógiai asszisztens: Grizákné Szöllősi Éva

II.sz. Óvoda :
2,5-3-4 évesek csoportvezetője: Papdi Christa
Délutános csoportvezető: Torma Lászlóné
Dajka : Kovácsné Bényi Éva
 4-5 évesek csoportvezetője: Pápainé Zemkó Ildikó
Dajka: Zsebő Sándorné
 5-6-7 évesek csoportveze-
tője:  Lengyelné Gáspár 
        Erzsébet
Dajka: Birkás Jánosné
 4-5-6-7-évesek délutáni 
csoport vezetője: Mihálovits 
Katalin
 Pedagógiai asszisztens: 
Horváthné Gyetvai Zsuzsanna

Nevelőmunkánk alapvető fel-
adatai:

A nevelési programunkban 
meghatározott célfeladat gya-
korlati megvalósítása.

Pedagógiai munkánk alapját 
az alábbi kulcspontok képezik, 
melyek a mindennapokban va-
lósulnak meg:

-  Nevelésközpontúság, gyer-
mekközpontúság megőrzé-
se,

- Differenciált fejlesztés,
- A játék kiemelt szerepe,

-  A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe-
vétele,

-  Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés a fej-
lesztés elősegítése, tevékenységekre épülő nevelés – ismeret 
nyújtás megvalósulása,

-  A komplex nevelésre épülő nevelési –ismeret átadási folyamat 
megvalósulása.

-  Mozgásfejlesztés (kötött kötetlen formában /tudatos tervezés, 
szervezés, differenciálás, komplexitás a mozgásos játékok és a 
külső világ tevékeny megismerése területen. 

-  A munkaközösség kiemelt feladata a mozgásfejlesztés, 
finommotorika fejlesztése.

-  Dokumentumok időszakos ellenőrzése (csoportnaplók felvételi 
mulasztási naplók, fejlődési naplók vezetése)

-  A gyermekek egyéni és csoportos fejlettségének mérése, ér-
tékelése a fejlődési naplók vezetése, szöveges értékelés EMMI 
rendelet 20/2012.(VIII.31.) meghatározottak szerint.

-  Ünnepeink, egyéb rendezvényeink a munkatervben meghatáro-
zottak szerint.

Ezt a nevelési évet a járványhelyzetre való tekintettel különös 
gondoskodással és az előírások maximális betartásával szervezzük 
meg.

A gyermekek maximális védelmét, biztonságérzetét tartjuk szem 
előtt, ezért házi rendünket kiegészítettük a veszélyhelyzet fennál-
lásáig.

Óvodai programjainkat megtartjuk, de védett környezetben intéz-
ményen belül.

Kérjük a szülők megértését, együttműködését és mun-
kánk segítését!

Mackó Zoltánné
intézményvezető

Tájékoztatás az óvodák 2020/2021-es nevelési évéről!
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Vállalkozói felhívás! Rendhagyó, online pályaválasztási börze 
indult Bács-Kiskun megyében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a sikeres „Jövőd 
a tét!” Pályaválasztási Kiállítással idén rendhagyó mó-
don, online jelentkezik.

A rendezvény mindenkori célja, hogy a kiállításainkon rend-
szeresen megjelenő középfokú oktatási intézmények képzési 
kínálatát, az iskola sajátos hangulatát, az oktatási rendszerükben 
rejlő lehetőségeket az érdeklődő 7-8. osztályos iskolás tanulók-
nak, szüleiknek és minden érdeklődőnek bemutassák, diákjaik és 
tanáraik közreműködésével. A rendezvénysorozat minden évben 
három helyszínen valósult meg és a látogatók száma meghalad-
ta a hétezer főt.

 
Az élő helyszínek, izgalmas standok helyett most a Kor-

mányhivatal honlapján (http://bkmkh.hu/jovod_a_tet_2020/
jovod_a_tet/) lehet ismerkedni azzal a közel ötven tanintéz-
ménnyel, akik előzetesen elküldték részünkre a felvételi tájékoz-
tatójukat.

 
Az iskolák bemutatkozó oldala tartalmazza az aktuális elér-

hetőségeket, a 2021/2022. tanévben induló szakmákat ágazati 
bontásban, valamint szakma- és iskolabemutató filmeket.

A „Jövőd a tét!” online felületen lehetőség van a „Suli kereső” 
menüpontban település szerint leválogatni az iskolákat, valamint 
a „Hasznos linkek gyűjteménye” a kitekintést segíti a pályaválasz-
tás témájában.   

A honlapunkon elérhető középfokú oktatási intézmények szá-
ma nem teljeskörű.

 
Ne késlekedj! Ismerkedj az iskolákkal, foglalkozások-

kal, szakmákkal! 

Online is lekérdezhető a 
COVID-tesztek eredménye

Ügyfélkapuval online is lekérdezhető a COVID-tesztek ered-
ménye a www.eeszt.gov.hu oldalon.

Fontos, hogy a www.eeszt.gov.hu oldalra történő belépés-
hez Ügyfélkapu szükséges.

Ügyfélkapu-regisztráció személyesen
A regisztrációt bármely kormányablakban vagy okmányirodá-

ban kérelmezheti, az ügyintézéshez vigye magával érvényes sze-
mélyi igazolványát, lakcímkártyáját, illetve meg kell majd adnia 
egy működő e-mail címet is.

Mivel az Ügyfélkapu-regisztráció személyes ügyintézése 
fertőző megbetegedés, hatósági házi karanténra kötelezés 
esetén lehetetlen, ezért is célszerű az ügyfélkapus hozzáfé-
résről mielőbb gondoskodni.

Ügyfélkapu-regisztráció online
Ügyfélkapu online is nyitható abban az esetben, ha rendelkezik 

elektronikus személyazonosító igazolvánnyal.
Amennyiben már rendelkezik Ügyfélkapuval, de elfelejtette 

jelszavát, felhasználónevét, úgy a 1818-as kormányzati ügy-
félvonalon kérhet segítséget.

(kormanyhivatal.hu)

Szeretném felhívni a figyelmüket egy pályázati konstrukció-
ra, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Prog-
ramban jelenik meg.  

Részletes információ https://www.palyazat.gov.hu/ginop-
129-20

A „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és 
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című GINOP 
1.2.9-20 számú felhívás által Mélykúton akár 10-60 millió 
forintot nyerhetnek el 100%-os támogatási intenzitás-
sal (2-10 M Ft-ot 70%-os támogatási intenzitással – a ked-
vezőbb megoldás szabadon választható a Mélykúton működő 
mikro-, és kisvállalkozások számára).

 
A pályázat által lehetőség nyílik eszközbeszerzésre, te-

lephelyfejlesztésre, informatikai fejlesztésre, képzésen való 
részvételre és bértámogatásra is. 

 
A programban – nem mezőgazdasági - kettős könyvvitelt 

vezető társas vállalkozások vehetnek részt (kft., bt., stb.).
 
A 100%-os intenzitás eléréséhez egy előminősítésen kell 

átesni, ezért – ha érdekes vállalkozása számára a lehetőség – 
kérem, jelezze felénk. A Széchenyi Programiroda munkatársai 
díjmentesen segítséget nyújtanak majd projektjük elkészítésé-
ben.

 
Közös célunk, hogy a városban működő vállalkozá-

sok fejlesztési forrásokhoz jussanak, modern eszközpark-
kal bővüljenek, korszerűbb telephelyeken dolgozhassanak. 

Keressenek bátran! 

Köszönettel: Sarok Krisztián
Tel: 20 / 232 59 99

Tájékoztató igazgatási szünet 
elrendeléséről

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

2020. december 28. napjától  
2020. december 31. napjáig

igazgatási szünetet rendelt el, az anyakönyvi igaz-
gatási feladatok vonatkozásában kizárólag a halálesetek 
anyakönyvvezésére vonatkozó, valamint a mező- és erdőgaz-
dasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
foglalt jegyzői feladatok ügyeletben történő ellátása mellett.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Vörös-Börcsök Tímea sk.
                                        jegyző
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Kőműves Szakmunkásképző
Generál Építőipari Szociális 
Szövetkezet

Kiskunhalas megegyezés szerint

Szobafestő és mázoló Szakmunkásképző
Generál Építőipari Szociális 
Szövetkezet

Kiskunhalas megegyezés szerint

Egyszerű építőipari 
foglalkozású

Általános iskola
Generál Építőipari Szociális 
Szövetkezet

Kiskunhalas megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző Kápé-Bau Kst . Mélykút és vidék megegyezés szerint
Udvaros – Karbantartó Általános iskola, Szakmunkásképző Fer-Er Kst . Jánoshalma megegyezés szerint

Szerelő - 
Anyagbeszerző

Általános iskola, Szakmunkáskép-
ző, Szakközépiskola „B” kategóriás 
jogosítvány

Fer-Er Kst .
Jánoshalma és 
vidék

megegyezés szerint

Raktárkezelő
Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola

Fer-Er Kst . Jánoshalma megegyezés szerint

Virágbolti eladó - 
kisegítő

Szakmunkásképtő, Szakközépiskola Árpási Mónika Ev. Jánoshalma 165.000 ,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

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.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel: 2020. 11. 23.

Már a lakcímbejelentés és az elveszett okmányok 
pótlása is intézhető online

2020. október 12. 17:05
Bővül a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus szolgáltatások köre: már a lakcímváltozás bejelentése, az elve-

szett eSzemélyi igazolvány, a jogosítvány és az útlevél pótlása is intézhető személyes megjelenés nélkül, ezáltal a kormányab-
lak felkeresése teljes mértékben kiváltható – közölte a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a lakóhelyet, a tartózkodási helyet és az ezeket érintő változásokat kizárólagos tulajdonosként, ha-
szonélvezőként, illetve a szállásadó hozzájárulásával lehet online bejelenteni. Ha a bejelentés nem szállásadóként történik, 
a kérelemhez a lakás használatára vonatkozó jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot, például bérleti 
szerződést kell csatolni. Csak érvényes, a központi címnyilvántartásban szereplő címet lehet bejelenteni – írták.

Az eSzemélyi igazolvány – annak érvényességi idején belül, akár többször is – a korábbi okmánnyal csaknem megegyező 
adattartalommal pótolható. A pótlás évente egyszer, eltulajdonított okmány esetén és 18. életév alatt ingyenes.

Az elvesztett, ellopott igazolvány online pótlását azonban csak az kérheti, akinek az 
újtípusú igazolványa nem tartalmaz tárolóelemet (chipet), akinek a chip nem tartalmazza 
az ujjnyomatát, és aki korábban hozzájárult az ujjnyomata tárolásához a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban.

A korábbi okmányhoz rendelt funkciók és szolgáltatások – e-aláírás és időbélyegzés 
szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendők telefonszáma – a pótlás után nem érhetők 
el automatikusan. Ezeknek a funkcióknak a visszaállítása csak személyes ügyintézéssel 
lehetséges. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok utólagos bejelentése viszont 
kártyaolvasó eszközzel elektronikusan is intézhető a www.magyarorszag.hu oldalon – 
olvasható a közleményben.

 (kormanyhivatal.hu)

lehetséges. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok utólagos bejelentése viszont 
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A 2020. évben Mélykút Város Önkormányzat folyamatban 
lévő pályázatainak keretében városunkban több fejlesztés már 
befejeződött, illetve a megvalósítása folyamatban van. 

2020. január 31.-én lezárult az Európai Uniós forrásból 
biztosított TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062 azonosító számú 
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Épületenergetikai fej-
lesztése. A pályázat keretében megvalósult az utcai- és udvari 
homlokzatok hőszigetelése, födémszigetelés, nyílászáró csere, 
valamint biomassza kazán beépítése.

2020. november 2.-án befejeződtek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázat keretében a „Mélykút 0152 hrsz.-ú Alkot-
mányos út” útfelújítási munkái.  

Folyamatban van 
több nagyobb pro-
jektünk is többek kö-
zött a TOP-1.1.2-16-
BK1-2017-00001 
azonosító számú 
Inkubátor csarnok 
építése Mélykúton. 
A projekt keretében 
az Iparterületen épí-
tésre kerül egy 500 
m2 alapterületű 
csarnok, valamint 
az inkubátorcsar-
nok közút kapcsola-
tát biztosító 230 m 
hosszú feltáró út.

Megkezdődött a bölcsőde építése a Hunyadi utca 5.szám 
alatt a II. számú óvoda mellett. Az új intézmény 48 férőhely 
révén javítja a bölcsődei ellátási formához való hozzáférést, 
fejleszti a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatá-
sok minőségét, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munka-
vállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különö-
sen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek 
minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.  

A közelmúltban pozitív elbírálásban részesült a Belügymi-
nisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
keretében benyújtott pályázatunk. A pályázatból megvalósul 
az orvosi rendelők vizesblokk felújítása, festése, villanysze-
relési munkái, az ügyeleti helyiségek padlózatának cseréje, 
vizesblokk felújítása, festése, valamint tetőfelújítási munkái. 
Felújításra kerül a védőnői épület tetőszerkezete, födémszi-
getelése és homlokzati szigetelés, valamint a nyílászárók 
cseréje is.

Épülünk, szépülünk!
Pályázati összefoglaló

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATJUK
tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 

veszélyhelyzetre való tekintettel 
az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. 

Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek 
segítséget:

Telefon:  06 /77 795-294, 06 /77 795-288,
E-mail: janoshalma@bacs.gov.hu
Postai úton: 6440. Jánoshalma, Kölcsey u. 12. 

További információk: www.kormanyhivatal.hu
Elektronikus ügyintézés: mo.hu ,  https://epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LE-
HETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON 

VAGY ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!
Köszönjük!
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Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben 
folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi 
gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a Parlament 
174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
által kezdeményezett törvénytervezetet. 

A Parlament 2020. november 17-én 174 igen szavazattal, 
6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett, az Agrárminiszté-
riummal, a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztéri-
ummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra 
helyezi a mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a 
családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé 
teszi az adózási rendszert. 

A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől 
három szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok 
szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők családi 
gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok 
(CSMT).

Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a föld-

forgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és ki-
egészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes 
őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megköze-
lítőleg 1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem 
érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell 
jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó 
bevallást készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle 
adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – 
közül választhatnak.

Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adó-
mentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 
10 millió forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a 
jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint – eddig 
van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb 
árbevételnél már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező 
változás, hogy az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti 
összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői tevékeny-
séggel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek 
bevételnek, azok adómentessé válnak.

A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is ré-
szesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. 
Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek 
minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 
25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a saját 
gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rende-
letben szabályozott mennyiséget nem haladja meg. 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a csalá-

di gazdaság egyesített formája az őstermelők családi 
gazdasága, jövő évtől ez a működési forma áll rendel-
kezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. 
Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszö-
rözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás fel-
ső értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 sze-

mélyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 
80 millió forintot. 

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Új minősítő kategória jön létre a társasági formában műkö-

dő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, 
szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek 
tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizáró-
lag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. 
A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai 
számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedve-
ző elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.

A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy ren-
delkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötele-
zettsége nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott 
összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság által 
legalább 15 évig használt föld vételára vagy tőketörlesz-
tése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság 
esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az egyes működési formákról és adózásukról bővebb információ 
a NAK portálján érhető el.

A NAK online rendezvényekkel, emellett a közeljövőben kiadvánnyal, 
külön honlappal, videókkal, kalkulátorral segíti tagjai tájékozódását, 
eligazodását, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb működési 
formát. 

Elfogadta a parlament az őstermelői, 
családi gazdasági rendszer és az agráradózás reformját

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, 

hogy a decemberi munkanap-áthelyezések 
miatt

MÓDOSUL A NYITVATARTÁSI REND
Kedves Ügyfelünk!  

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig ismét meghosz-
szabbodik a legtöbb okmány érvényessége. 
Kérjük, hogy ügyintézés előtt tájékozódjon a 

www.kormanyablak.hu-n és a 1818-as telefonszámon!
2020. december 11. (péntek) 8:00 – 12:00
2020. december 12. (szombat) 8:00 – 12:00
2020. december 24. (csütörtök) ZÁRVA
2020. december 25. (péntek) ZÁRVA
2020. december 28. (hétfő) 7:00 – 17:00
2020. december 29. (kedd) 8:00 – 12:00
2020. december 30. (szerda) 8:00 – 16:00
2020. december 31. (csütörtök) 8:00 – 12:00
2021. január 1. (péntek) ZÁRVA

      www.kormanyablak.hu      1818
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Mélykúton került megrendezésre a Bács Kiskun Megyei C ka-
tegóriás kettes fogathajtó bajnokság utolsó pontszerző versenye 
2020 szeptember 27.-én.

A vasárnapi napon megrendezett versenyen számos megye fo-
gathajtói képviseltették magukat, érkeztek versenyzők Bács Kiskun, 
Tolna, Baranya, Csongrád-Csanád és Somogy megyéből is.

A versenynapon két kategória került kiírásra, kettes fogat C 
kategóriában 20 induló volt, D kategóriában pedig 7.  Verse-
nyen kívül gyakorló jelleggel részt vett egy egyes fogat is. 

A délelőtt folyamán kétfordulós akadályhajtás került meg-
rendezésre, melyen a pálya nehézsége megfelelő felkészülést 
biztosított a Balatonlellei C kategóriás Kettes fogathajtó Orszá-
gos Bajnoki döntőre. 

Az alábbi eredmények születtek:
Kettes fogat C kategória délelőtti versenyszám:

András Gábor Hercegszántói LE.I. 
Figura Szabolcs Péter Mélykúti LSE.II. 
Varga János Hercegszántói LE.III. 
Besze Károly Jakabszállási Lovas SE.IV. 
Reusz István Hercegszántói LE.V. 
Kuruc Imre Dániel Szentesi FE.VI. 

D kategória délelőtti versenyszám:
I. Nagy Zsolt
II. Szabadi János
III. Kovács-Tari Barbara
A délután folyamán egyfordulós akadályhajtás került lebo-

nyolításra melyen az alábbi eredmények születtek:
C kategória:
1. Viszus Szabolcs Fülöpházi LSE.
2. Fritz József Paksi Fogat Sport SE.
3. Varga János Hercegszántói LSE.
4. Nánai Zoltán Bácska Lovas NLNHE.
5. Hódi Károly Fesztivál SE. 
6. Figura Szabolcs Péter Mélykúti LSE. 
D kategória:
1. Szabadi János
2. Kovács Kisztián
3. Kovács Tari Barbara
4. Ágoston Bianka
5. Reusz Enikő
6. Nagy Zsolt
7. Torma Lilla
A délután folyamán kettő négyes fogat bemutató hajtással 

szórakoztatta a nézőket. 
Az ünnepélyes díjkiosztón az eredmények mellett kihirde-

tésre került az a három fogat (Besze Károly, Figura Szabolcs 
Péter, Viszus Szabolcs) akik egy héttel később képviselhették 
megyénket az országos döntőn. 

Ebben az évben júliustól kerültek megrendezésre „C” ka-
tegóriás versenyek, ahol pontot szerezhettek a versenyzők, 
melyek alapján minden megyéből a három legeredményesebb 
fogat mérettethette meg magát a versenyen.

A balatonlellei lovaspálya adott otthont a C kategóriás 
Kettesfogathajtó Országos Bajnoki döntőnek 2020. október 
3.-án.

A versenyen az ország legjobb C kategóriás fogathajtói 
mérkőztek meg. A rendkívül színvonalas versenyen 17 megye 
50 fogathajtója vett részt.  A nehéz pálya feladta a leckét a 
hajtóknak. Bács Kiskun megyéből Viszus Szabolcs egyéni 2. 
helyezést ért el, Besze Károly egyéni 8. helyet szerezte meg, 
Figura Szabolcs Péter egyéni 13. lett. 

A versenynapon csapateredmény is kihirdetésre került, 
megyénk mindhárom fogathajtója hibátlan pályáival bebizto-
sította, hogy a nap végén az ünnepélyes eredményhirdetésen 
aranyérem kerüljön a nyakukba.

Mélykúti Lovassport Egyesület

Mélykúti Lovassport Egyesület éves eredményei


